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 • 'לדברפי·כןואף-על·
עד-כדיהפתיטיהחודשקטע

לוי.לדודספק,ללאשייךחמלה,
שיששלו,הבטחוניתהרגישות

מאד'אישיותסיבותבוודאילה
-בצאתוגדותיהעלעברה

-כולםהתקשורתבאמצעי
אב"כ,מסכותלחלקבתביעה

ומיד.

 ?ענייניםלולמה .נבהלשמיר

בדוקאמצעי-וועדהוהקים

לאואכן .דבריקרהשלאלכך
שהואלוידודטעןאחר-כךקרה.

 )?(איזההתהליךלזדוןשגרםזה

היולא(האםהאמצעיםלהכנת
לאאני ?לאבאמת ?מוכנים
ניצלהואעל-כל-פניםמאמין).

הטלביזיה,שעותאתתוםעד
שהבל'ושינןחזרהזדמנותובכל
בעבר,הפעלים,כלהשיחות,כל

מנוהליםנוהלו'ובעתיד'בהווה
בגלויבכנות,על-ידו'וינוהלו
ובכבוד.

החודש,קריעת tקריאתאבל
שריד.יוסישלספק,ללאחיתה,
לאחריםבניגודשאני'למרות

מאמיןבעיתונות,שהתבטאו

חיתהשקריאתו-קריעתו,לשריד
היושחשוהעלבוןושהכאבכנה,

מתחושתבאמתונבעואמיתיים,

נבגדות.

פניאכןשכךהאמנתילולא
אתלאמץאנוסהייתיהדברים,

רצהששרידהאומרתהדעה

ם" rמה"אשפמעטלהתרחק
בבואלצאתעל-מנתבושדבק
מסוייםאלקטורליברווחהעת
"העבודה"חשבוןעל

שאיננימשוםאבלהמתמוטטת.
זה,מסוגמקיאווליותלומייחס

הרגש.תיאורייתאלחוזראני
ורקמתווכחים,איןרגשותועם

ביחסמספרהערותלהעירניתן
למקורותיהם.

אניהנה- ?שרידטועןמה

הולךזה.ועלזהעללוותרמוכן
נטילתתוך-כדיל"קראתם"

אתמייסר .עצמיעלסיכונים
משום-דוחה .עמיואתממשלתי

שלי'מהציבורגדוליםחלקיםכך
ירי~י'שלצולבתאשעלימושך
הקריטי'ברגע- ?הםואילי
שובחוזריםהמבחן'ברגע

עכשיולייגידוומה .ביובוגדים
-יגידו ?מתנגדיכל

ונו'. ,, ! ?לך"אמרנו
להעליב.יכולבהחלטזה .כן

לאהואהנושאכאשר- ?מתי

 .שרידיוסיאלאעצמוהנושא
יוסילאהכבוד,כלעםאבל,
מאיתנואחראחדאףולאשריד
הבעייההואהנושאהנושא.הוא

והמ~דעותהישראלית-פלסטינית.
חייבתמחנה-השלוםשל

זושבעייהלעובדהלהתייחס
כאן'לחיותיכולתנואתמסכנת
המוסריתהתשתיתאתהורסת

מתסכלתהמדינה,הוקמהעליה
וכבני-אדם,כאזרחיםאותנו

בקונס-עלולה,ובסופו-של-דבר,
עצםאתלסכןמסויימת,טלציה
 .כאןקיומנו

שמהברורכך'זאתרואיםאם

טיפולהמשךהואשמתבקש
הרוגז'העלבון'למרותבבעיה
הפלסטינים.מןוהאכזבההזעם
שלאחרתאוכזושהתנהגותנכון

עללהשפיעיכולההפלסטינים
מתינותהבעייה.התפתחות

היוניהמחנהלקראתוהליכה
לעזורחיתהעשוייהבישראל'
במיוחדבינלאומיים,לכוחות

ישראלאתלאלץאמריקאים,
משמעותייםצעדיםלעשות
אתולקרבהפלסטיניםלקראת
הזדהות .הסכסוךשלפתרונו

המחנהעםפעולהשיתוףו/או

מרחיקיםהערבי'בעולםהקיצוני
זהבמצבהבעייה.פתרוןאת

משלפחותלאשליהואהקושי
לחזורמבליוזההפלסטינים,

לכל'הידועאתולהדגיש
טעויותעלחוזריםשהפלסטינים

מזיקיםובכךמהם,ללמודמבלי
כלזאתמשעושהיותרלעצמם

 .אחרפוליטיכוח
שדווקאהוא,מכךפועל-יוצא

שלנושהפרטנריםמשום
אסורשהם,כפיהםלבעייה,
ישהדיאלוג.אתלהפסיק
לנסותעל-מנתולנהלולהמשיך
יקלקלושלאעליהםלהשפיע
להםלעזור'על-מנתולנולעצמם
לעזורלתקן'שניתןמהלתקן
המסגרותאתלבנותולנולהם

יותרלדיאלוגהעתידיות
 .ניתןוזהמחייב.יותרמשמעותיי

לאנשילנוישישאומראינוזה
להבליגהזכותהיוני,המחנה
ואפילוביקורת,למתוחמבלי

שלעמדותיהםעלחריפה
שלזולמשלכמוהפלסטינים,

העמדהאואחדימצדערפאת

iןרחובשלהאמביוולנטית
 .שנימצד-הערבי

שריד,שלה"ברוגזים"לכן



סמילנסקייזהר

למוותהסבלניםעלושובי
מרצוננועליולשמוענאנר'ןששפחדנופתרון
הגאה.

למורת.לנרישסבלנותאין-סוףיכ
יעברואצלנו,אומריםלאט,לאט

אחרהסדרצעד,אחרוצעדשנים,

הבהרהאחרוהבהרהמגע,אחרמגעהסדרי

לדחוק,רכליבסבלנותשלבסוף,עד-
-להסתמןלבסוףיתחילאולימשהר
יוםכלהאלה,המתמשכותהשניםבכלראם
מומתים,אנשיםערדיום,אחריוםיום,כל
נחבליםאנשיםערדנדקרים,אנשיםערד
מרותוערדמטפטףמרותערדיוםרירם-

ערשהאינומרותסבלנות.אומרים.דבר.אין
בסבלנות.לחכותבפוליטיקה.חשבון

אלאנשיגלאלבסוף,אםאפילואומרים.
לפנילהשיגהיהשאפשרמהאתבדיוק
למורת.סבלנותישלנר-שניםשלרש
סבלנותלהםשישהאנשיםיאנחנוהנה

להןשיששלנר,המפלגותהנהלמרות.
עםשלנרה"תרכנירת"הנהלמרות.סבלנות
ה"ירזמרת"והנהלמורת.הסבלנותאין-סוף

כלום.להןערשהלאמרותוערדשמורתשלנר
התיכוןשהמזרחעדונחכהכעתונשב

שיתברררעדיירגע,האזורשכלעדישתנה,
רעדהרשע,באמתכאןמיהעולםלכל

לעשרתמהואין-הטיליםמאימתשנינצל
 .מןתר 11ןשבינתיים

מהלמרות.סבלניםאנחנו.אלה.כ .~זרככה
נחכהלעשרת.מהאיןלעשרת.אפשר

בסבלנות.

הרוסיםבמגרשיוםיום

ואולי .ומיושןישןכברנשמעזהגםאולי

הדבריםלעומתקטניםכדבריםנשמע
סביבנו.שקוריםהגדולים

יוםיוםאיךלשמועסבלנותעודישלמיכי
נחקריםירושליםבלבהרוסיםבמגרש
עלרחצי(מטרצינוקשםיש·איךאנשים.

בגרבהצר(תא"ארון"שםוישרחצי)מטר

 X 80 X 60 110 ("קבר"גםשםוישאדם),

לזמןהנחקראתלתוכםמכניסיםואיך .)מ"ס
ומגואלשברראותרומוציאיםיממרשך
עדאותוומכיםשקעליוומלבישיםבצואה,
הודאה,עלאותרמחתימיםאזהישברו.
 .מביןשאיננועבריתנתרבה

עשרותשםנחקריםלילהולילהיוםיוםאיך
שאינומיקטינים,רגםנשיםרגםאנשים,

חוברתאתויקראוימצאיחפשמאמין

התלונהדר"ח .) 1990יולי-(יוני"בצלם"
תמידוכמרהמשטרה.לחקירתהרגששלהם

הסתיימה".טרם"החקירה

כשמנרהכל .ידענושלאלומרנוכללא
לשםהכלהחרק.לפיהכל .ובהסכמתנו

ולתפארתירושליםלמעןוהכל .הביטחון
ישראל.מדינת
וגם"הקבר""הארון",ש"הצינרק",אלמלא
מרחיקיםואפילולבסוף.גדלים-"השק"

בתאי"השק"חקירותביןוהמרחקלכת.
לערבים"ה"מררתהתפרעויותרביןהמעצר,
שילוחביןוהקשר .גדולאינו-ברחובות

טילישילוחרביןהזאתוהשנאההפחד
הרטוריקהבדיוקהוא-והשנאההפחד

והשנאה.הפחדאספסוףשל

הרודןמשטראתלמגרהעולםכשיגמור
עלינוללחוץגבולנואליחזור-בעירק

והשנאה,הפחדפתרוןלעברלזרזלהתחיל

לפוליןהמסע
בבית-ספרהפחתהאםהמרדהכשנשאלה
השיבההציונית-יהודיתהתודעה

הבעיהכי ) 90יוניהמשותף",("החינוך

אםנשכחידעכלשהריהידע,דווקאאינה
הסבירה-היאהבעיה .ברמשתמשיםאין

דרךאלאהמוחדרךעובראינושהעניין-
לפרלין".המסעחשיבות"ומכאןהלב.
המרדהסיפרה-לעצמךלתאריכולאינך

מבחינהלחניכיםערשהזהמה-למראיינה
היהודיהעםעםההזדהותוהפנמתחווייתית

שאנו-הוסיפה-תחשובואל .וגורלו
הספונטניתהחוויהעלרקסומכים

לפרליןהמסעלפניכייבאושוויץהמתעוררת
מארדיסודיתלימודית-עיוניתהכנהנערכת

רעלהאנטישמיותעלהיהודית,הגרלהעל
הכנהלאחרורקהנאציזם.לצמיחתהרקע

רעמוהמסעבא-סיכמה-כזריסודית

הגדולה.החוויה
באמצעיובית-הספרשלהרגילנוחרלאמור,

מוריובידישישהשכנועוכוחהמצויים,

אתלמנועכדימספיקאינו-לשכנע
ההתנכרותואתהלימודיתהאדישות
אמצעיםרקהיוואילו .ולארץלעםהרגשית

הזההנוערהיהלאהאלה,המוריםי'ביזאלה
ענייןואתהציונותענייןאתמרגישולאיודע

היהדות.

 ?עושיםמהאז

והולמיםלוקחיםשבפטישיםובנוראבכבד
יהאדישהנרעדשללבררעלמרחועלאז

מחששכלרם.ולאאחריוערדשאיןכהלם
לעצורירכלולא-הזההנוראההלםשבלי
בשאריתומכרסםשהולךהפיחותאת

בנרעד,שנותרההציונותובשאריתהיהדות

ציונותתהיהאיךהנוראהפטישהלםושבלי
 ..יהדותתהיהואיך
 • . ..שמזלזההאין

שעה•לפי

 • 77עתוןהמלצת
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 nהמרו~

עד :כרינקרמנחם

עם ;הטברייניתהסימטה

אפקים tעוכד

שירה :הושבבנימין

מבחרמודרנית.

עוכרעם ;תרגומים

 ;מפיסטו :מאןקלאוס
 ;כן-אריניצה :מגרמנית
הקיכוץ tהחדשההספדיה

 :יעוז-קסטאיתמר
 :אדמותעליייחודים
;עקדשירים

גבישירי :הושבבנימין

משה :איורים ;דניאל
סימןספרי ;קופפרמן

קריאה

 :ערך iיוסףמיכהגנזי
רשפים iהולצמןאבנר
אפנוען :פלדעודד

פרטימיתוס ;אצטקי

גולןירון ; 1977
אזורי :אלימלךדרור

 1985-שירים iמריבה

גולןירון ; 1989

קצת.מצחיקיםואחריםלונדון
הנרשערפאתמשרםרקהאם

הםואנשיושהוא,כפי"נשקן"

לומרמעצמיאמנעשהם,כפי
מהםאחדיםשעםלפלסטינים,

שהםחבריים,קשריםגםנרקמו

באי-יכולתםמרהטעותטועים
לפן-הימשכותםעללוותר

עםשלבנייתולטובתערביזם,
הקשורועצמאיייחודיפלסטיני

העמיםעםגםתרבותיקשר

 ! ?שמסביבהערביים

השולייםחסידיעםיחדויותר
 .הפלסטיניהטרורשל

שאיןיעל-כל-פנים,להביןעלינו
ופלסטינים,יהודיםילכולנולנרי

שלהריחייםאבןעםעתיד
 .צווארנועלהכבושיםהשטחים

להסיראנוחייביםזאתאבן
להפיכתנקודת-משעןולעשרתה
פיה.עלהמציאות

לעשרת.ניתןזהרגם
באילויאיךלדעתכדיאבל

סכנותבמינימוםתנאים,

כללמען-ביטחוןובמקסימום
לדבר.ישזה,
שנים,רכךכךשלפניהסיבהרזו

עלהקרבהתחילרב,זמןלפני
זהמקרבהדר-שיח.עלהדיבור,

זהמיקיריעד .מנצחיםיצאנו

עכשיו .נכבשלניצחוןבדרך
כאלה;ישהתקפת-נגד,מתנהלת

מיעדלסגתליבנועלשמדברים
לחלוטין.זה

ובבואלהתחפרישלסגת.אסור
כושרשעתשובכשתהיההעת,

בהסתערותלצאתמתאימה,

הידברותלקראתמחודשת

 • B j}fl/והסדר.
--5:.-:· -u 

בחרלאהישראליהשלוםמחנה
משוםשלויהפרטנראת

העםבמנהיגילפתעשהתאהב
שזהמשוםאלאיהפלסטיני
לצורךלנושישהיחידהפרטנר

כדילהסדרלהגיעישואתוזה,
הסבוכה,הבעייהאתלפתור
האופורטוניסטיוהמרכזשהימין

יותראותהמסבכיםוהרופס

מלחמהלמנוע
בסר,יעקבבלס,שמערן :בהרכבהיוצריםרעדהתכנס , 2.ד sה· ,'בביום

היא .זרפנייהוניסחקלדררןנסיםנאטרר'סלמןחביבי'אמילוארד'סיהאם
 :כאןפרסוםלהלתתלככרןמצאתישרנות.סיברתמתוךפורסמהלא

חילוקיועוררההתיכוןבמזרחחדשמצביצרהלכרויתהעיראקיתהפלישה
אבלהדעות,חילוקיאתלהסתיראיןופלסטינים.ישראליםביןקשיםדעות
אינטרסישהמשותף.אתולגלותבהידברותלהמשיךצריךכעת,דווקא
 :ולפלסטיניםלישראליםמשותף

במלחמה.ולאדיפלומטיותבדרכיםהעיראקיהכיבושסיום-
התנגדותשלהבינלאומיותהנורמותניצחוןיהיהדיפלומטיהסדר-

העצמית.ההגדרהזכותמימושושלבכוח,אי-שימוששללכיבוש,
 .במזרח-התיכוןדםשלחשבוןעודותפתחלטראומותתגרוםמלחמה-
זרים,צבאותבנוכחותצורךיהיהלאהבינלאומיות,הנורמותינצחואם

למערב.מזרחשביןהפשרהאווירתאתהתיכוןהמזרחאללהביאונוכל
השלום,תהליכילהמשךכאן,לקוות,יהיהאפשרפשרהשלבאווירה
 5 •.העמיםכלשלהלאומיותהזכויותולכיבודוכימי,אטומימנשקלפירוז
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םפריםביקורת •

תגובה •

רבשלום
שובך

כשמשצרובפרוששליסדין
עורכים"חפתוחפתי

 .)םש(

 :ביטוןארז
בין"ציפור

 ;יבשות"
הקיבוץ

 ; 1990 ;,:מאוחד

עמ'. 80

אלביטוןארזשלניסתרכ
עםהשירהספרידוכן

הפוגהאחריחדשספר

קובץבפנינופורשת .עשורבת

מןיותרוישיריםאישייםשירים

הקודמים,שיריובמחזוריהמצוי

הנענע"ו"ספרמרוקאית""מנחה

כברהדוברהספר.אתהמשלימים
העומדשוליים""נעראותואינו

הסוצי-העובדתעםבדין-ודברים

אפילואני"עכשו-שלואלית
קטנה,אירופאית/צפורממך,חכם

סולויגאת / •התיכוןבמזרח /
כברביטוןארז .) 27(עמ'שלי."
מעופובהילכותפרקהשלים
אתבעצמושכבשבכך •החברתי

בשיריו .הסוציאליהעובדתפקיד
להשתמשבוחרהואהחדשים
בחומרייותרסלקטיביכאורח

 .ילדותושלהעשיריםהפולקלור
כשיריםכפנינופורשהואובנוסף,

אתודעת,לבובגילויכהעמקהאלה
שלהמרכזיהאירועשלהשלכותיו

המעבר :חייו)שלגם(ואולינערותו
אלהראייהמן •החושךאלהאורמן

 .העיוורון
שנשאהחברתיתהמעמסהתרמיל
למצוקהבנוסףביטאגבו,עלכיטון

קיומית,מצוקהגםהחומרית

לארץ--עלינו"כשרק :תרבותית
בחצרלהקיםאמירצתה /ישראל
אך ; ) 66(עמ'הולדת"כפרהכית
נשברבמעברה,ממש,שלכפרללא
(ה-פראן)הטיןעשויהאפייהתנור

הביתוכתוךהכיתכחצרשכנתה

 .דורשבאין .ונערמוהלכו
מנצריםכשול(כליה"אלקסקסים"

"ואניהקוסקוס).להכנתהמשמש
אללה /לאמאלהאומרלפעמים
כךאם /שמחה)(גינותשמחה

ואיפה /גבךעלכפרהבאתלאלמה
(עמ'ישראל;;•ארץעפרואיפהאת

אביו,שלבחלקונפלמזהרע .) 67
כארץביתחצי"טובאומרשהיה

ויפיםטוביםבתים/מהרבהישראל
והגיע ) 68(עמ'לארס"כחוסה
שלברגעים"ואנימחראות.לניקוי
בכהאווה / :לואומרופיוסקנטור
הטיחו /יוסף),אדוןנו(נויוסף

ואיפהאתהואיפה /בפניךטלית
"קניתי-או .)םש(ישראל"ארץ
שורשלהכותכדי /בדיזנגוףחנות

למצואכדי /שורשלקנותכדי /
אחרירק .) 38(עמ'ברוול"מקום

בעצםהקנייה,שבעצםההצלחה
הצעירהיהיכולהחדירה,
הבוגרלקראתלהתקדםשבמשורר

במהמעייניואתשממקדזה .שכר

שלוה"היקרעות" .אותרשמעניין
שלזרלביןהחדשההתרבותבין

נשאה .נעוריוארץ .מרוקויהדות

שללהרמוניההשאיפהאלאותו
המצדדתתיכונית",ים"תרבות

כין-והשפעההפריהכמיזוג,

הצפרים"וכשבאות :תרבותית

יודעאני / .יהיראיננימאירופה

לשבורירדו /בהירשכיום
בינייםתחנתרקפהאני /כמצרים,

 .) 53(עמ'האושר"זהורק /

אצלהפולקלורבחומריהשימוש
השירי.להקשרבכפיפה'באביטון
אירועשלסיטואציהנתונהכאשר
האספקטמשתתפים,רבריאלי

 :מאליומתבקשהחברתי-עדתי
 /;יפים, iפניךבקמטיפרחה"אמא

חריפיםבזיתיםכמעקוד'/התכבדו

בקנמון /העראק,אתלשכור /
בה"בהבההמשךבצווחות /חלה,

כמלח")."שמחה ; 29(עמ'
שלא"מימרוקאית,לשירה .כמחזרך

 /-מימיומרוקאיתחתנהראה
היהשלאמי / ... /שמענושמענו
כרטיסלךהנה /מרוקאית,בחתנה

 /החזהמהרמותאל /הכנסברא /
 .) 35(עמ'פעם."אףהמיתשלא

הנגיעהמציגההחדשים,בשיריו

אתבעצמוהמשוררשלהישירה
הביקורכרטיס •שלוהחתונהכרטיס
הקשההפריצהמיועד.כחתןשלו

העולםאלהעיוורהצעירשלביותר
עלבהתגברותהייתהלאהפיקח,
(העיוורון)הקשההפיזיתהמגבלה

החברתיתהמכשלהעללאואף
נתקחומריים,באמצעים(דלות

הפריצהעדתית).ואפליהתרבותי
מתחוללתכמעט,הבלתי-אפשרית

שלההתניהמעלבהתעלותדווקא
לאכנחותעצמואתלתפוסהעיוור

שלאכאדם,אלאהפיזית,ברמהרק
ולבטחהאדםככללזכריותראוי
היה"כשאבא :כחתןיצלחשלא
ורושםבפהאצבעשםהיה /רוגז

שניםבקסרוטנאק / :בקיר

בניםלאחפה,לא /שנים)(לקצור
השיר(מתוךבנים)"בליחפה,(בלי
 .) 15עמ'פוך",אוגרת"אמי

בהאיןהאב,שלהשחורההתחזית
אלאמצידו'רועשלגילויבחינת

כחברתוהמקובלתהתפיסהשל
כל-כךהרווחתתפיסההעירור,לגבי
מאמיןבעצמוה"ארור"שהבןעד

האםשלהכמיההזה,רקעעלבה.
אותהמביאהבכורה,בבנהלשמוח

 :כשיגעוןעזהדבקות,שללגילויים

פוךאוגרת"אמי

שבשוקדרכןמכל
כוךומכל

(אדונימסעודאסירי :וקוראת

מסעוד),

לכנייפהשנהבאיזה
לשמחתקללבחשתאיזה

בכורי"

 .(שם)
שלהמסורתיבתפקידןוהנשים,

עושותחגה,יוםלקראתהאםעידוד
להזכירומכליהרגילבלהטזאת
המיוחדותהנסיבותאתבפניהכלל

אתהמאירדברלבנה,הקשורות
שלבאורההאםשלמאמציה
 :מרהאירוניה

 :מלבותבעקבותיה"והנשים
שמחהאללהענדאקעקכאל
שמחה.)"גברתאצלך(בקרוב

 .)םש(

הושלמושכברדומהוכאשר
עלשנהבכבר"והארוניתההכנות,
קלל"עלקללוהשדות /שנהב
החתןשלשעיניומסתבר ,)םש(
אינווהוא"פקוחות",העיוור

ברעיהלזכותבסיכוייומאמין
הוא :מכלוהגרועמשפחהולהקים

 .לכךבזכותומאמיןאיננו
 :להאומר"ואני
אמא)(עזביאימהכלי

לזיווגוהמצעהסמלשהואיהסדין
כמיהדובראצלנתפסהמוצלח,
בפנילראווהעלבונואתשפורש

כל.
אתדומנימבהירזהמרגששיר

ארזשלכגרונושתפסהכמו-משנק
בהןהאחרונות,בשניםביטון

כתב-העתובעריכתבעצמוהתכנס

ברבים.שירהאמרולא"אפיריון"
כוחםעיקרהחדשים,השירים

ובאנושיותם.באמירתםהואופיוטם

הקצרותאתקושרביטוןארז

אחד,מצדאימר,לביןבינוהאישיים
 :השניהצדמן •ככורובנואלוממנו

לךהשלום/סוכתהשלום"מטפחת
עראשאר/אניהלילה,בשנתךאמי

שומר /לחלומךתפורבטבורי /
לכנו .) 62(עמ'נצרים"שלסוכה

של"משחקלולאמץהמעזבכורו,
בכדי ) 9(עמ'כבויות"עיניים

יהעיווראביושללעולמולחדור
מצאלאלמדאולי"ממך :אומרהוא

 .) 9(עמ'הכבדים"בגישושי /שביל

האלההשיריםהאישית,הבחינהמן
אלאלואיןעתה .חדשתוויפרצו
 • .בוולשוררלהלך

לבביתרות

ברתיני
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אחרעקבנוהמיית-לכב
קורות"ברתיני",הסדרה

ש-מהאמבורג,משפחה

שבן-חמישהבמשךאותנוליוותה

רשימההופיעהפרקכלבסוףערת.
ביצירתה,שהשתתפואלהשלארוכה

כאןכיהוודאותאתבנוחיזקהרזו

הואוהשחזורפרט,כלנבדק
תיעד-סדרההיא"ברתיני"מדויק.

 .במיטבוקולנועזהועם-זאתדית,
האבהאידיאליזציה.מןנזהרתהיא

נוטהיסבלןלאקשה,כאישמצטייר
לאה,אםהחותנת,להתפרצויות.

מצבישהסרטים.מןמכשפההיא

לעצמהמתאכזרתהמשפחהשכר
זרגעלנגזרכךלהתקיים.כדי

בכפרלהישארהאב,הוריהזקנים,
- nשלאעל-מנתעניינית,באווירה

לפרקמפרקמקלט.למצואיקלריס
עצובההאםייותרקשהההישרדות

חשוקת-יותריותר,תשושהיותר,

הסכנהלפרקומפרקשפתיים.
קודם,יבראמי :יותרגדולה

האנגלים ?האנגליםארהגסטאפו
כברהחייםכששביבלבוא,הקדימו

כמעט.כבה

מתרחשיםהסדרהמפרקיארבעה

- nהאשלפניזהיוהאחדבהאמבורג
הרחקלאבודנדררף,ב"כפררון,

ולא-הזהלכפרלנו,מהמברלין"
הרגשנובכל-זאת ?בוהחייםנשים

 .והזמןהמקוםמןהחורגתמעורבות
העולםכלשבימינושאמרזהמיהר

אחד?כפרהוא

לעצמוכשהוא •בודנדורףהכפר
 .ומאורגןעמלנימרשים,כפרהוא

אבליפים,כל-כךלאהבתים
המצעיםומסודרים.נוחיםמוצקים,

קצתםמשובצים,קצתםנקיים,

היטבנערךהכפר !מלובןמבהיקים
המרפ-העירמןהפליטיםלקליטת

כהת-אותםשמקבליםלא ;צצת
לצרכיהםדואגיםאבללהבות,

שקט,הכפרכימיםהראשונים.

מןככיבוקעבלילות .בענייניוטרוד
בניהןאתמבכותאמהותהבתים.

הרוסית.בחזיתשנפלו
תקוות.המשפחהמטפחתבתחילה
-האותאתלהשמיטדאגמישהו
האם.שלהרישוםמגיליון-יהודי
בעוגבלנגןהאבאתמזמיןהכומר

הבוגריםהכפרואנשיהכנסייה,של
המוסיקהעלבהתרגשותלומודים

משעהמתחוללתהתמורההטובה.
המגלההלשנהמכתבלכפרשמגיע

מעורבת,היאהפליטיםשמשפחת
שכההדומם,הרוביהודית-נוצרית.

אתעתהחרסםהנגינה,מןהתפעל
מפנהוהכומרלכנסייה,כניסתם
 .גבואתאליהם
לא ?הכפרמןהגינותכלהאפסה
אותםשכולאהשוטרהנהלגמרי.

רחובדרךאותםמריץבאזיקים

מסגיר.אינולגסטאפואךהכפר,
מוסיףההיסטוריהשעוןובינתיים

(. 
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זהביאלכס

חוליות
ושלשלת

הנלוויתביבליוגרפיהה
שקדמלכהשללספרה
מיעטהכמהעדמעידה

בז'אנריםלעסוקהעבריתהביקורת
איטיכמהועדהסיפורת,של

טקסטילבניתוחימהעיסוקהמעבד
אמות-מידהעל-פימפורטים

העקרוניהעיסוקאלשונות,
מייצגיהןובבחינתכוללותבתבניות

הייתהשאילומניח,אניהטיפוסיים.
היהלאמחקר,"מדיניות"נקבעת
תולדותעלהעבריב"דומןהעיסוק

סדרבראשמועמדהמשפחה"

לומקדימיםוהיוהעדיפויות,
הז'אנרים.בחקראחדיםנושאים

מלכהשלמחקרהנושאאולם,
בך-חמוטלשלמחקרהכמושקד'
על-ידינבחר"הרשימה","עליוסף

שגילתההענייןבגללהמחברת,
בו.

מציעשקדמלכהשלחיבורה
העשויהוקפדנית,זהירהמתודה

נוספיםלמחקריםחיקוידגםלשמש
רצויכיאםהז'אנדי'בתחום

יתייחסוהבאיםשהחוקרים

בהמשךשייזכרונוספיםלהיבטים
הרשימה.

ששלושתמעידה,הביבליוגרפיה
במחקרבמפורטהנידוניםהרומנים

א"אשלאחת"משפחה("תולדות
בד-יוסףי'שלקסומה""עיר jקבק

פדנקל) '(שלויוחנה"ו"שאול
בביקורתמועטענייןעודדו

למרות,זאתוהאקדמית.העיתונאית
רחבי-היקף,רומניםשלשהתופעה

שלשונותבמידותהמתמודדים
רביםחומדיםעםהצלחה

ובסמויבגלויומשקפיםומורכבים,
החשיבהבצומתשנמצאועמדות

ראוייםהיוהיהודית,הלאומית

לאהצורנייםהפתרונותאםגםלכך'
ביחסהביקורתתפיסתאתהלמו

המודרנית.הסיפורתשללאופייה
לדובביחסגםמתגלהדומהתופעה

זהלז'אנרהשייכיםהרומנים
ל"משפחתפרטהיידית,בסיפורת
מפתיע,בשביס-זינגד.שלמושקט"
לאהמפורטתעבודתהשבמהלך
לבעייתשקדמ'התייחסה

שלהביקורתעל-ידיהתקבלותם
שלהז'אנרעםהנמניםהרומנים
הציגהולאהמשפחה","תולדות
הטיפולאתשיצדיקוטיעונים

יאירוכךובתוךבר'המדוקדק

ביקורתשלביחסהתורפהנקודות
עדוהעבריתהיידיתהספרות

שינויבה(שחלהאחרוןלעשור
שלמפעלובזכותמעטלאעמדות

שדווחהראליסטיבדפוסשנכתבו
הסיפורת .-19הבמאהבאירופה

(תקופת-40השנותעדהעברית

ובד-יוסף)קבקספדישלהופעתם '
הדומןשלההכרחיהשלבעלדילגה

ויוחנה""שאולואילוהדיאליסטי,
שהייתהקצרהפדיחהלאחדנכתב

היה,חשוב .-50הבשנותזהלז'אנר
ספרותייםמפעלותלבודדאפוא,
שלאיוצריםשלעטםפדיאלה,
המובילההקבוצהעםמעולם~מנו

לנתחםהעברית,בסיפורת
היהראויאךכשלעצמם,ולהעריכם

לצמיחתםהרקעאתגםלבחון
ההקשרבתוךאותםולמקם

 .תקופתםשלהספרותי
הואשקדשלבספדההז'אנראפיון
הןבמיוחדחשובות .ביותרמדויק

שניביןהמבדילותהבחנותיה,
הדומןשלחשוביםמרכיבים
(צוקוהגנאולוגיהיסוד :התולדותי

הספדיםכלאתכךלכנותהציעאף
"הצגתלביןבז'אנר)הנכללים
אחדדודבנישלמרחביתהסתעפות
המערכתמתוךהנכחדבמשפחה,

וההבחנות ,) 16(עמ'הגנאולוגית"
הדומןלביןההיסטוריהדומןבין

התולדותי.
משותפיםסימניםמוצאתשקדמ'

-קדיהיהודי'התולדותילדומן
בכךהמוסבריםוהעברי'היירי

מזוויתכולםנכתבואלהשרומנים
(גםואילך-30השנותשלדאייה

זיגגו'בשביסשלהיידייםהרומנים
סמוךנכתבוואחדיםזיגגו'י'

דאייתואחריה).הנאציםלעליית
"היאהמחבריםשלההיסטוריה

סיפורעלביותרהמשפיעהגודם
וכלהיהודית,המשפחהתולדות

ודאיית-הקונבנציונאלייםהמוטיבים
אתהמאפייניםהדטרמיניסטיתהעל

מושפעיםבכללותוהזההז'אנר

הסיפורתתולדותבחקרשקדג'
העברית)

אתהמייצגיםהטקסטיםבבחירת

בטקסטיםוכןבעבריתהז'אנר

הספרותומןאירופהמספרויות

הנחתועלשקדמ'נשענההיידית,
של"תכונותיולפיהטודודוב,של
דבר'שלבסופונקבעות,ז'אנרכל

יצירותשלמסויםמכלוללאוד
והןאותו,ליצרכמיטיבותהנראות
יצירותבאמצעותונבדקותחוזרות

החורגותכאלהאףבהןנוספות,
רבי-הרומניםשלושתואכן' ,, .ממנו

קבקשל-מהם(שאחדהכמות
במבחנןעומדיםהושלם)לא-
שקדםהניסיוןניתוחההגדרות.של
מ"ישל"מדים"להם

אודשדאואלהושלבדדיצ'בסקי
"קורותשלבעיקר-אחריהם
אתמחזקיםעגנון'ש"ישלבתינו"
עיסוקאם-כיטודודוב.שלהנחתו

חשוביםמספריםשלביצירות
ראויותהיוועגנוןכבדדיצ'בסקי

עםיותרמפורטותלהשוואות
הכתיבהשלהאימוץבסירנות

ביצירותעל-ידיהםהתולדותית
שלשבמקרהובעודאחדות.

אתשקדמ'משווהבדדיצ'בסקי

אךונעמי","קלונימוסעם"מדים"
מירוןד'אלבהפניהמסתפקת
בדדיצ'בסקישלבכישלונובעסקה
הריהי jהתפתחותשלדומןלהעמיד
במנותקבתינו"ב"קודותעוסקת

ומתעלמתעגנון'שליצירתומכלל
והמענייןמודרניסטי'ההניסיוןמן

דומןלהעמידלדעתי'ביותר'
ללון".נטהב"ארדחתולדתי

שללרומניםגםמתייחסתשקדמ'
אינהאךותמוז,לוזשמרש,הזז,

אתאחת,פעםלאואפילומזכירה,
 ,,שלהשבורים"הכלים"היכל
שלהצהרתועל-פישלפחותשחד'

תולדתידומןלהציעניסהמחברו'
ללון"נטה"אודחכמואשדמודרני'

הז'אנר,שלהגבולותמןחרג
מאןת'שליצירותיהםשקבעו

שלבאי-הכללתוהדיוןוגלסוודת.
חיזוקלשםגםנדרשזהדומן

המחברת.שלהנחותיה
הסיפוריהז'אנרשלשהופעתובערד
פועל-הייתההמשפחהתולדותשל

בספרויותהדומןמתפיסתיוצא

היידיתבסיפורת(גםהאירופיות

ראליסטית,סיפורתמתוךצמחהוא
עליכםשלרםשלנסיובובעקבותגם

שהסיפורתהדי jכלאבק")ב"סנדד
רומנים,במעטהתאפיינההעברית

עדךבעלישברומניםובוודאי

וייט),עפ"י- 45(עמ'ממנה"

 :ייחודיקונוסףהתולדרתיבדומן
גםהכתיבהבזמןמונחה"המחבר

התיישבותיתהציוניתהחוויהעל-ידי
הנימהאלבארץ-ישראל'

גםמתלווהוהאלגיתהנוסטלגית
דדך .) 45עמ'-אופטימיתנימה

אחדבכלהציוניהיסודשלעיבודו
מיוחדת.לבחינהזוכההרומניםמן
קבקשאצלמתבדרהניתוחיםמן

האידאולוגיתהמגמהאיןובד-יוסף
האמיןהדיאליסטיבעיצובפוגעת

ההיסטוריתהחייםמלאותשל
שב"שאולבעודוהפסיכולוגית,

אידאולוגיותמגמותויוחנה"
 .הדומןמןבקטעיםפוגעותאחדות

משליצירותשלהקצריםבניתוחים
הזזבתינו"),("קורותעגנון

לוזצביבגנים"),("היושבת
("רקוויאםותמוזהמקום")("אגדות

נזקיאתשקדמ'מציינתלנעמן")
הדידקטית.למגמההיתדהתמכרות

עומדיםשקדמ'שלחיבורהבמרכז
"קורותשלמפורטיםניתוחים
קסומה"."עירושלאחת"משפחה
על-מ~נחיםאלהניתוחיםגם-אם

אפיונישלהמקדימותההנחותידי
עומדמהםאחדשכלהדיהז'אנר,
שללעצמוומספקמפורטכניתוח
אלהליצירותההידרשותהיצירה.
כהעדזכושלאויוחנה"ול"שאול

ייחודןהארתהראויה,להתייחסות
עשויההשונים,בהיבטיהןוהעיסוק

דקלומחודש.ענייןכהןלעודד
-שקדשלספדהנכתבלשם-כך

שה"עיסוקייתכן'לאשהדידיינו'
-60וה-40השנותשלבסיפורת

ביצירותשעיסוקכשםמהן'יתעלם
יוכללאוהזזעגנוןבדדיצ'בסקי'

החדשההדאייהמזוויתלהתעלם
"קורות"מדים",לבחינתהמוצעת
 •בגנים".ו"היושבתבתינו"

 •םפריסביקורת

שקר:מלנח
ושלשלתחוליות

העבריהדומן-

תולדותעל
המשפחה;

הקיבוץ

 ;תש"ן ;המאוחר
עמ'. 330

ברתיני

שבח,-צעירחיילאותולתקתק.
חפציהאתלחלוןמבעדזורקפשתו

הזקנה'יניבדתסבתאשלותמונותיה
בכיגםוכעתבנופלים,הואגםנופל
בלילות.נשמעשלואמו
ואבל'שכול-זהבכפרקייםהכול
וחדוות-רוע,קנאותומורך-לב,פחד
כפרזה .אנושיתבהגינותצודךוגם

אז.שלבגרמניהאחדים,כרבים

היום.שלבעולם

מחבראתבטלביזיהדאינואחד-כך
על-אשדג'ודדאנו,ואלף-הספד

שיבה,שיעדהסדרה.הופקהפיו

בגרמניהשםשפתורגישות.פנים

סיפר'.עכשיו'כאןעמנוליבוואילו
שם,ישראל.עלספדמכיןהוא

החלשיםאנחנוהיינוההוא,בכפר
מה ?כיוםאנחנוומהוהנרדפים.

ועלבדתיני,ורמאןעלינו,תכתוב
 • ?ארץ-ישראל-שלנוכפרנו

מלחמהללאשנה

השלוםיבואבהשנה
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מפריסביקורת •

טלפיו
הדמעה"גזית"איש

והאור

.רשימה

טלפיו~:בריאל
למותו 30-·

 :שפיראלמח tט
-"אררט"
 ;עקד ;שירים
1989 . 
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ישראללארץשעלהכ
היוכבר , 1925בשנת

שנותכמהמאחוריו

וינהשלבאוניברסיטהלימודים
בבתיבהוראהעבודהשנותוכמה

פעילותבפולין'תיכונייםספר
מה(זמןובווארשהבלבובציונית

נטשהוא"החלוץ").מזכירגםהיה
כמנהגבארץ'דרכווהחלהכל

עברפשוט,כפועלההם,הימים
ידעלעבודת-כפיים,הסתגלותחבלי
ורעב.סבל
בפוליןבהיותועודלכתובהחלהוא
הראשוניםמשיריופיוסםואף

בררארשה.שהופיעב"העתיד"

להתקרבניסהבארץ-ישראל
שטיינמן-של"אמודאים"לקבוצת
אחדיםדבריםפיוסםואףשלרנסקי

נקלטלאאך"כתובים".בשבועונם
אכסנייהלעצמומצאלאואףשם

השירהספריאחרת.ספרותית

בתבניתשנדפסופואמותשהוציא,

מודרניסטיתבגרפיקהגדולה,
ו"ג'אז ) 1925 ("לגיון"חריגה,
"רעב"מכןולאחר ) 1927 (באבד"

ולאחיובייםהדיםעוררולא ) 1928 (
למשפטפרטפרסום,לוהיקנו
שתלוהשני,ספרובשלנגדושנערך

פורנוגרפיות.כוונותבר

שצברוהשלילי'החיוביהניסיון'
פנימילגיבושקרקעלושימש

כתב-עתלהוצאתנאותהוהכשרה
בשנותיו(שהיה"גזית"משלו.

מכן'ולאחרירחון'הראשונות
נהפךכלכלייםקשייםבשלבעיקר

היהולבסוףלדו-שנתון'לרבעון'
החלמזומנות)לעתיםלאוריוצא

ראהובר 1932בתחילתלהופיע
העיקרי'עיסוקואתפירטלגבריאל

האחרונותבשניםמשימת-חייו.את

גדולה,חוברתהכנתעלשקד
תל-לעירמוקדשתכולהשתהיה
מלאכתו.אתלסייםזכהולאאביב,
השניםושמרנהחמישיםכללאורך
"גזית"חוברותהופיעוהאלה
נאמנותמתוךתבנית,באותה

נפלוכיואםההתחלתית,למגמתם
בהרכבבלתי-נמנעותתמורות

הכללית,ובאוריינטציההמשתתפים
שלבמגמרת-היסודשינוייםחלולא

כתב-העת.

שהופיעל"רימרן",פרטכידומני
היהלאבברלין'העשריםבשנות

שיאחדעבריכתב-עת"גזית"לפני
הספרותאתאחדגגקורתתחת

"גזית"הפלאסטירת.והאמנויות
אתהתחלתולמןלעצמוקבע

מקודש.כעיקרוןהזאתהסימביוזה

כשלרשיםנפתחתהייתההחוברת
ספררתיחומרשלעמודיםושניים

באמצעמסרת),סיפורים,(שירים,

כעשרים-שלרשיםהיוהחוברת

(מסרתלאמנותהמוקדשיםעמודים
ולבסוףררפררדרקצירת)צייריםעל
עמודיםעשריםעדששה-עשרערד

כוללנוסף,ספררתיחומרשל
ספרים,עלררצנזיותרשימות
כמרבןותערוכות.הצגותעלסקירות
לעתיםזר'מחלוקהסטירתשהיו
ניירחוסראוחומריתמצוקהבשל
בשלולעתיםהמלחמה)(בימי

מסוימים,נושאיםשלחשיבותם
יותרלהםלהקציבלעררךשהכתיבו

מקרם.

המדורכילומר'ניתןבפרספקטיבה
היה"גזית"שבחוברותהאמנותי

המעיין .ביותרוהחשובהמרכזי

מספקמושגלקבליכולהזהבמדור
הארצי-האמנותהתפתחותעל

המורחבות,בסקירותשראלית
שהוקדשורפררדרקצירת,המלוות
ופעלושחיוהצייריםלחשובי
בארץ.

לפתוחגםטרחהואיחד-עם-זאת

בחר"ל,האמנותילעולםצוהר
ראהבאשרלצרפת,בעיקר

המרכזאתפאריס"ב"אסכרלת
המודרנית.האמנותשלוהמרקד

כמהשלוהערכותמסרתתרגםהוא
הצרפתיים.מבקרי-האמנותמטובי

בצדספריםגםפרסםשניםבאותן

הרצאתגםקייםהוא"גזית"חוברות

כמהגםואגב,זה.בשםספרים

השירהבתחוםספריםעשרות

יבהרצאתופיוסםהואוהפרוזה

ספרים(בעיקרמהםשאחדים

ברנאדט""מזמורכגרןמתורגמים,

לארנבררג)פאריס"ר"נפילתלרררפל
לאזאתלמרותרבי-מכר.בזמנםהיו

חומריתמבחינה"גזית"התבסס

בחיפושיםשרריהיהותמידמעולם,
ירכללמעןמימוןמקררותאחרי

 .בדרכולהמשיך
עריכתודרךהייתההספרותיבמדור

ריכזלאהואאקלקטית.טלפיושל
סרפדיםקבוצת"גזית"סביב

שלעורכיהםשעשרכשםאחידה,
שלהאחריםהעברייםכתבי-העת

והארבעיםהשלושיםשנות
"גלירנרת","טורים",("כתובים",
עלחרטולאלספרות")"מחברות

ארחברתייםעקרונותדגלו
מקובליםשיהירמוגדריםאסתטיים

היהזאת,לערמת .משתתפיוכלעל
עליונערציםשהיוסרפדיםמקרב
מפעםלונותניםהיוואצ"ג(עגנון
בחוברותבעיקרעטם,מפרילפעם
עליומקובליםארחגיגיות)ירכל
שבכדג,י.שלרם,ש.יסדןדב(כגרן
תרמןאלנתןזוסמן'ע.דאב,אסתר

.אררלנד'יטסלר'א.דרכו'בראשית
בנימיןהמאירי,א.כבשלום,בבצירן
ילדיןמנשהטנאי'שלמהטנא,

שמשרןרוקח,דודשמראלי,אפרים
הרשימהשגםוכמרבן ...מלצר

ומקרית.חלקיתהיאהזאת
טלפיוהשקיעמיוחדמאמץ

שהוציאהמיוחדותהיובלבחוברות
 30שנה, 25חוברתהמאה,(חוברת

מהןאחתשכלשנה) 35שנה,
והייתהעמודיםכמאתייםהחזיקה

ספרותי-אמנותימאסףבבחינת

 •.כשלעצמוקיוםלושיש

rr ·1יעראלבאשאתהפנייכ 
עתיקה"בשפההצטייד

שפיראשלמהאומר
"אררט".בספררהראשוןבשיר

הצטיידהשירהיעראלבבראויואכן
והואהעתיקה,בשפתנוהמשורר

בביטוייםלהשתמשמרבה
(אררט,המקראמלשרןהשאובים

 , 31אלחים",בעיניחןמצא"נח , 26

אךמקראיים.ובמרטיביםרעוד)

מצרייםהעתיקהלשוניהרובדבצד
ראשית, :נוספיםרבדיםכשידיר

מרבהשפירא .המדעיהרובד

מודרנית,מדעיתכלשרןלהשתמש
צמחים.כחוקרמעיסוקוהשאובה

מתחרםציורנוטלהואבדרך-כלל
משמערתלומעניקאךהבוטניקה,

חברתית-לרוביותר,רחבה
פילוסופית.

הואהספרכלשרןהמצריאחררובד
בפשטותההמדוברתהשפהרובד

הלךמסביבי"השאר :היומיומית
מתווספיםלאלה .) 13 (פרש"

במקורם,הערביתמהשפהביטויים

מהגוני)(עץ"סיסם" :תרגוםללא
 ,]םש[(נדוניה)"ג'האז" ,] 39 [

 .וערדנשם](שביס)שקצ'ה
הצורנייםהיסודות-כאןעד

שפירא.שללכתיבתוהאופייניים
כמהעלהספרסבתימטיתמבחינה
 .הארדציר-מרטיבראשית, :צירים
ברמוזכרשלאבספרשיראיןכמעט
זהלארדאחרת.ארזרבצררהארד'
מיסטי'האחדפניםשני

("ארדותקורה,אמונהשמשמער

ירצד"אלוהים , 10ונגלה"נגרז
כלומרמדעי,ואחד ) 21הצמחים",

וכמקררבכלל'החייםכמקררהארד
"אם :בפרטהצמחיםשלחייהם
 /עברךלשמרתמשיךעץאתה

שלסמויותטבעותטבעות
אר ] 17 [ארד"שלבחרתםטוריההס
חושב /ארדשלגבהיםשרואה"מי
לתפקודהחיוניהחמצןעל

הארדשלהפניםשני ] 33 [הנשמה".
יונקיםזה,בצדזהבספרמשמשים

סתירה.כלבהםואיןמזה,זה

הואבספרהחוזרנוסףמוטיב

אתגבןעלהעומסרתהציפורים,
היצירה,גבהי-לגבהיםהשאיפה
כקוטבנתפסכשהמדע-בעיקר

משרםברוישליצירתיות,המנוגד
למשל'כמר'והסתגרות,אטימות

הצפרים /שחר"עם :"פחד"בשיר

שירהמפציעים /ארדשלגמדים
עלזמן'באותואנו,אך /גדולה.
 ".דחיערשאלנוראיבעצב /משכבנו

להרריההניגודהןהציפורים
הפחדבמעמקיהשקועההאנושית,

 /בנרזריחהלהיות"יכלה :והדעת

אך /כצפריםלחיותניסינולו
 /להמלטהדעתבחמלתהעדפנו
אולי ./לשקעלשקועשןלמגדלי
שלבאורולחיותפחדנומכאן
שיר."

רבותהתייחסויותגםבספריש

הפוליטית.החברתיתלמציאות
מתקרבהארץשלרם"וזוהר
ארוכהכיניוהחלקה /בכבררת
בעירחייםסומכיםרבנים /וקשה

ממשיכיםוקרבות /הכפר

באשמנוקבודמי /סביבלהתחולל
למציאותרקלא].אך 19 [מרצחים"
גםאלאבארץ'אותנוהסובבת
שלבזכררנרהקיימתלמציאות
הואשעליהמציאותהכותב,
להחיותמנסהבגעגועים,מתרפק
זוכר"אני :העברמןוריחותמראות

 /צרורותסוגרתפותחת /סבתיאת
של /הסיסםארוןמתוךבגדיםשל

וכר'" /רקומותבקצ'רתבתרךג'יהז

] 39 [. 

לאמונהגםקשוריםהזכררנרת
היהודיםבלבשפעמההחזקה,
אותםשהביאהאמונהבבל,בגלות
הבית"ודאותבשירהקודש.לארץ

כיצדרואיםאנוהשלישי"
וחייםהמרטיביםמתאחדים

 :אבאביתזכררנרת :אחתבכפיפה
 /בהנכריהכלעירנטשתי"הנה

אלהיוביתילידמסגדמצריח
המדומיםהרריוהצאלאת",
ביחד"שניהם :נודדותלציפורים

נודדותצפריםשלחולגשרימתחו
המציאותביןהקשרבקשיים",

בציונותהאמרנהארדהפוליטית,
"ואני :העבריתהשפהואהבת

ציונות / .שבדרךלעבריתנקשרתי
היא/קשובהישראלבארץלה,קראו

הקשבתיאניגםחייה.עלנלחמת
חלמתישקדחיה, /רבבחןלה

והיא /שבעתייםמזוקקבאורארתה

 /תוחלותאמוניםתוכישפעה
מולדתנדודישאריתאחתה

לכנרת."
להתעלםאי-אפשרולבסוף'

נחרטהספרעלהמשוךמהמרטיב
אדםשלהדמעה,מרטיב :השני

בוניםצעקותיורעל"הצילו"הצועק
והוא ] 26 [צוחקות,יפות,בטונדרת

ורקהאבוד.החמצןאתמוצאאינו

 •.אלוהיםלרגליחרישיתדמעתו
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g החגיםבואעם

פועליםספריתמציעה
החדשיםהספריםאת

פרוזה

אוריינטלייםסיפורים-יורסנארמרגריט
הגנבשליומנו-זינהזיאן

האשאיש-קרמןאריק

פניםהסתר-קנטוראברם

לילדים
(אנתולוגיה)מחבואהואהלב-ברוןמירי
גיני-גאליקופול

תקוםנחום-לויטשושנה
מקגנוקהדקותחמש-זרחינורית

רעהילדה-בייןפישיעל

זמננודעת

בהיסטוריהוחותמועולמוהשקפת-היטלר-יקלאברהם

וחינוךפסיכולוגיה
 /כואבתילדות-צימריוחניתה /אילוןעפרה

מוכיםילדיםעלשנימבט
-בישראלהילדיםגן /ומעשיםאתגרים-ניר-יניבנחמה

שנה 40

אמנות

צילומיםאלבום-רביבברון

שירה

תאנהשלביותמור-קדרמירי
אחריםושיריםירושלמיבמעור-עצמוןצבי
המליםטעם-גוריונה
כפרי-בבהרמוטי
רוקליטלעלבלדה-טייטלבויםדורה
המשיחבואלפני-נצראלי

מהדורות

קרווןדני-אלבום
באהבהשירים-יונתןנתן

~ 
לימיןביתתיאטרון

אוריהאביעמוני,

נזיריםחסדרגעי ...להיט ... "
 " ...בתיאטרון

 " ...שלאגד ... "
(דבר)

(מעריב)

עמוניגבי ...ואנושיחם ... "

 " ...מרשימהפורתאורנה ...נפלא
(חדשות)

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

בימוי ...נהזרתזקנהגברת ... "

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

גבילמרתוזה ...פורתגברתתודה ... "
חם ,טובערבליעשוהם ...עמרני
 " ...ונעים

(העיר)

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

ישראל)(קול

טעויותשלמטורפתקומידה
הפסקהללאצחוק

בניתרגום:שאפר,פיטרמאת

ברבש,

 :תפאורהמיצ'ם'מייקל :בימוי
ווקס,אדריאן

תאורה:ענבר,דליתתלבושות:
אורגליחיאל

 :)'ב·'אהסדר(לפימשתתפים

זמיר;יובלהגיג;רובוטבן·זוז;ג'•ל
ל•זרוביץ'·הזר;עמליהחן;שרית
גדעוןקושנ•ר;אב•מרקס;אביבה

שמר.

המחיר

ערןעברי:נוסחמילר.ארתורמאת
 .מיצ'םמייקלבימויבניאל.

ראובןתאורה:שבווי.אביתפאורה:

דולנו.

שלמההא"ב):סדר(לפימשתתפים
פלז.אלכסדורון;זינהבר·שב•ט;

ו. 990אוקטובר-ראשונותהצגות

משולשמפגש

שבעבארהעירוניןהתיאטרוןליסיןביתתיאטרוןשל

סמית,רוג'רבימוי:מיטלפדנקט,הללתרגום:קריספ, '.גכ.מאת
זיו.שדליתאורה:לידדר,אלדדמדסיקה:סןבןל,עדנהתפאורה:

תבוררפישחר,אוהדונטר,דפנה )'ב·'אהסדר(לפימשתתפים

מאוחראביב

אלמוג,אהווןבימוי:מיטלפדנקט,הללתרגום:ארבןזןב,אלכסיימאת
תאורה:הנדלסמן,דןמדסיקה:גורצקי,מריםותלבושות:תפאורה
אריאבאריאל

חסמןמרקזוהר,מרים :משתתפים

 2so222·03טל. . 02091א"ת 34זיצמןליסין,ביתתיאטרון

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

יפההכיהמחנה

לחגים

ןןן lA.Uעלמנוי

נ 1.10ה·עד

 .הנוכחיבמחירעדיין

mmmmmmmmmmffiffiffiffiffiffiffiffiffimmmmmmmmmmm 

בהםתדרותוחינוךלתרבותהמרכז

העובדת.-בהתיישבותפיתוחבעיירות-בערים

לצעירים Iלנוערעיוןוימיהרצאותסדנאות, *
 .הסתדרותייםרעיונייםבנושאיםולמבוגרים

ראשון'תוארלקראתגבוההלהשכלהכיתות *
הארץבכלייכלניתייפרויקטבמסגרתלעובדים
הפתוחהיי)."האוניברסיטהעם(בשיתוף

 .הפועליםמועצותלידעובדיםלוועדיספרבתי *

 .לסין""ביתותיאטרוןיימופתיימועדונירשת *

זמר,ריקו,די,דמלאכת :הגיליםלכלהעשרה*חוגי
 .ועודועודהתעמלות

 .זמרחבורותעדות,פולקלורמחול,להקות *

אמניםעםומפגשיםסופריםיי"ימייצירה,*סדנאות

ובקהילה.עבודהובמקומותספר,בבתי

 .לגימלאיםעניפהוהשכלתיתתרבותיתפעילות *

 .הארץלידיעתאבשלוםיי"מכון *

'שראיבאר·\~~:;~י~::;ההה~~דרןףז

ולחינוךלתרבותהמרכז



אלוניםש.

מפריסביקורת •
רוטנברגחיי

אגרה-

ומציאות

 :שאלתיאלאלי
רוטנברגפנחס

עלייתו-
שלונפילתו
חזק""איש

בארץ·ישראל'
1942-1879 ; 

עובד,עם

 ;אופקיםספריית
1990 ; 
כרכים,שני

עמודים 703

10 

להתרחבותאנודיםע
שנותעלהכתיבה

ציוןשיבתשלהבראשית
והןיפהבספרותהןהחדשה.

גם-זוובמסגרתובהגותבמחקר

שבלטואישיםאנשי-בראשית,על
היצירותביןהעם.דרךעלוהשפיעו
בתקופהזהבתחוםביותרהנודעות

שבתישלעבודתו-האחרונה
אניטהשלבן-גוריון'עלטבת

עמוסכצנלסון'בדלעלשפירא
עלשבאשלמההרצל'עלרןאיל

ברנדי'רותשלעבודותוכןביאליק'
 .ועודלסקובשולמית

מצטרףהעבראישישלהמדףאל
פנחסעלהביוגרפיהספרעתה

נרדףלשםהפךששמורוטנברג,
הקיםשאותוהחשמל'למפעל
 .-30וה-20הבשנותבארץ

הסיבות,אתלחקורענייןשישודאי
אתביוגרףכלבוחרשבגללן
ניתןכוללתבהתרשמותגיבורו.
 :מניעיםמסלוליבשנילהבחין
מיתוס,לנתץהרצון-הראשון

ליקוייםחשיפתעל-ידיעל-פי-רוב

 ;וכדומהמחדלהדגשתאישיים,
אומיתוסליצורהרצוןולעומתו

שאלתיאלקיים.מיתוסלחזק
דמותההווהאללקרבמבקש

אתמעליםשאינוואףנשכחת,
מתאמץהואגיבורו'שלחסרונותיו

אותולחדשאומיתוסלבנות
הדגוליםהמנהיגיםכאחדולציירו

כישוריושאיכותמנהיג .זמנושל
אלאהאחרים,שלזועלעלתה
ציבוריותנסיבותקורכןשהיה

ביישוב)ה"מפלגתיות"(ביניהן
ממנושמנעואישיות,ותכונות

כפיורעיונותיועצמואתלהגשים

 .וראוייכולשהיה
אםלבחוןברצוניהבאיםבדברי
התמונהוראייתעצמוהטקסט

מאשריםבכללותהההיסטורית
לצייןישתחילהאך .זוגישה
רוטנברג"תופעת"הבנתשלשם
מקיפהמחקרעבודתהמחברעשה

שבח,לכלהראויהומעמיקה,
שנתמכהרב,זמןשנמשכהעבודה

רביםוגורמיםמוסדותעל-ידי
 9-עמודיםדבר",ב"פתח(כמתואר

רבים,למסמכיםהגיעזוובדרך ) 12
ולבעיותעד-כה,נחשפושלא

שנות-בתוליםבאותןהיישוב
ועדכלפורהצהרתשמלאחר
לפנינוהשנייה.העולםמלחמת

חומרעלהמתבססספראפוא
עשירבמעלה,ראשוןדוקומנטארי

אולם .עליהןלחלוקשאיןבעובדות
החומרמןהנובעותההערכות,

לוויכוח,נתונותהעשיר,העובדתי
העובדהשביןשהפערודומני

מיצררקלאנובעוהערכתה,
אלארוטנברג,שלהמיתולוגיזציה

"מלכודתלהשאקראמבעיהגם
"הטעייתאולייט", tpפ; 9ה

מאירכשהמחבר :הזרקור"

דמותאתחזקהבאלומת-אור

כמעטומשאירומעשיוהגיבור

שלמעשיהםאתגמורהבעלטה
תקופה.באותההאחריםהגיבורים

טוען ) 19 'ע(בהקדמה :לדוגמה

ועולה"מבצבצת ...כיהמחבר
המהותיתהביקורתהחלופית,הדרך

העשייהשלומטרותיהדרכהעל
אתדחה(רוטנברג)הואהציונית.

הציוניתההסתדרותשלנטייתה
מדינייםהישגיםבצבירתלהתמקד
הטענה,אתלהציבביקשובמקומם

בכוחההציונותשלחנה'מבכי

בארץ-מעשיותתמורותלחולל
עצמה".ישראל

המתייחסותהעובדותרוב

ולמגמותיהרוטנברגשללפעילותו
הציוניתהתנועהשלולמעשיה
זהניסיוןסותריםתקופהבאותה

הרובנגדכאחדהגיבוראתלהציג
ציונותתפיסתשלזהבנושא
לדעתי'מדינית.ציונותאומעשית
הבדלניכרלאזהבתחוםדווקא
לביןרוטנברגשלגישתוביןמהותי
שלעיקרוהציונית.התנועהגישת

היהרוטנברגב"איך".היהההבדל
פוליטיקאי'ולאהמעשהאיש

אידאולוג,ולא"ביצועיסט"
ובעשייתיחידבשלטוןשהאמין

הציונית,התנועהואילו .יחיד
אידאולוגית-פוליטית,כתנועה
בשנידמוקרטיתבדרךפעלה

 :והמעשיהמדיני-המסלולים
התיישבות,קרקעות,רכישת

הסוכנות,בסמכותהיוהעפלה,
ה-בשנותאלהבתחומיםופעולתה

המעשיתהתשתיתאתיצרו 40-20

בתחוםבדרך"ה"מדינהשל
המהותיההבדל .והמדיניהכלכלי

התבטאלסוכנות,רוטנברגבין
הציונותרחוקות.במטרותבעיקר

העםלבעייתפוליטיפתרוןביקשה
ריבונות,עצמאות,היינוהיהודי'

יהודיבקיוםהסתפקרוטנברגואילו
בריטניה.בחסות

מולעובדותבדיקתהמשךלשם
תולדותאתשנכירראויהערכות,
למדברוסיה,נולדרוטנברגהאיש.
 1905במהפכתהשתתףהנדסה,

היההראשונה,השורהמןכאחד

הסוציאל-רבולוציונריםמפעילי
אלגאפוןהכומרעםוצעד ,).ר.ס(
שמגמתהבהפגנה,הצארארמון

והקלתויתוריםלהשיגהייתה
הצבאשלתגובת-הכוח .העול
הצילרוטנברגהמהפכה.אתעוררה

הבולטתהדמותפרן'גאאת
אותושמילטתוךבהפגנה,

נחשבזמןכעבוראךבתחפושת,

ראשיבפקודתגאפוןלרצחכאחראי

גדוליהודי' ף!~(הטרור
הפלגומראשיהפרובוקטורים

רוטנברג .).ו.סהשלהטרוריסטי
שםלאיטליה,הגיעלברוח,נאלץ
הנדסת-מים,-במקצועועסק

שנעזרווהיוזמההידעומכאן

המיםבתחומישלוהיוצרבדמיון
 , 7-191ב .בארץלחשמלוהפיכתם

וכידידלרוסיה,חזרהמהפכה,עם
נתמנההממשלה,ראשקרנסקי,של

עםבפטרסבורג.בכירלתפקיד
הבולשביקים,ועלייתה"מהפך"

קיצוניכמתנגדלאודיסה,נמלט
אצלמשרהוקיבללבולשביזם,
עםהמהפכה.מתנגדיה"לבנים",

והגיעמרוסיהלברוחנאלץמפלתם
 .לארץ-ישראל

הארצישראליהפרקהתחיל-1919ב
הוא .) 40בןכבר(והוארוטנברגשל

"הגדודיםבהקמתהשתתף

ז'בוטינסקילצדהעבריים"
אלאהעצמית,ההגנהובמאמצי

מידהקדישמאמציומירבשאת

וכפועל-החשמל'מפעללהקמת
תחומיםבשנילכסירנותיוצא

פועליםשלביחדקיום :נוספים
שלאינטרס(שהיהומעבידים
תעשייתימפעלכבעלרוטנברג

הגדוליםהמעסיקיםואחדגדול
וערביםיהודיםביןשלוםבשעתו)

בעלשלאישיאינטרסהוא(גם
בשטחיהמשתרעתתחנת-נהריים,

שעצםוארץ-ישראל'עבר-הירדן
פעולה).בשיתוףתלויקיומה
לאודברנותפוליטיקהששנאכאדם

מפלגתילגוףרוטנברגהשתייך
כחבררשוםהיהולאכלשהו
ה"שקל"(רכישתהציוניתבתנועה

שתימשךכרטיס-החברות).-

-, 1930-1929 (קצרותתקופות

נבחרכנשיאשימש ) 1940-1939

 .הארץליהודיהלאומי""הוועדשל
ביןלתווךגםניסהתקופהבאותה
משךוהרביזיוניסטים.השמאל

תאגידלהקיםניסהארוכותשנים
עלהארץבבנייןשיעסוקכלכלי
אךהכלכלית-עסקית,הגישהטהרת
קשהממחלהנפטרהצלחה.ללא

 .-1942ב

ההתאמהשאיהרילספר,נחזוראם
קיימת,לעובדותההערכותבין

שלהפרופורציהבעצםלטעמי'
-200(כגדוליםפרקיםשני :מבנהו

הכהונותלשתימוקדשיםעמודים),
לפרק .הלאומיבוועדהקצרצרות

ספקללאשהואהמהפכני-רוסי'
נתעצבהבושכןבחייו,התשתיתי

פעלשבכוחהשלותפיסת-החיים
בחלקהצליחובכוחהבארץ

האחרים,בכלונכשלממעשיו
עמודים-20(כ"מבוא"רקמוקדש

פוליטית,בביוגרפיהאפילובערך).
חייםפרקראוימוגדרת,שזוכפי

מפעללהקמת .מירכילפירוטכזה
שלהקמתוובסירנותהחשמל
-200כמוקדשיםהכלכליהתאגיד

מתוארכאןכיסביריוזהעמודים

העיקרי'יהחלוצימפעל-חייו
מצויהואלושתודותיהממשי
אנשי-בראשית.ברשימת

 ,ת· 1הנזכרהפרופורציותבקביעת

תפיסתו'גישתו'כמובןמתבטאת

פעלואתשאלתיאלהביוגרףשל
השאלה .תקופתוואתרוטנברגשל
הערכותמצדיקותהעובדותאםהיא

 ?אלהפרופורציותאלה,

ראוייזולשאלהתשובהלצורך
בוועדרוטנברגפרשתאתלבחון

כשלישמוקדשלהאשרהלאומי,
מהספר.

כריזמה,בעלאדםהיהרוטנברג
בעלהיה .עצמובזכותאיש-המעלה
שונים,בתחומיםדמיון-יוצר

ביצר-בראיית-עולמו,במקצועו,
בחירתואומינויו .שבוהמעשה

באולאהוועד-הלאומילנשיא
אתלהעלותאלאיאותולהעלות
אזהיהגוףאיזה .הלאומיהוועד
ימינובןהקורא' ?הלאומיהוועד
מעיןזושהייתהרושםלקבלעשוי

שמשל'גוףהיישוב,שלהממשלה
סדראי-ההבנה.וכאןוניהל.פסק

 :היה-40-20הבשנותגורמי-הכוח
היהודיתהסוכנות-הראשון

השניהציונית)ההסתדרות(כולל
והשלישי,ה"הסתדרות"

הלאומי.הוועדחשוב,והפחות
ורעשוהתקוטטושלטו,המפלגות

יארכוהאלה.המסגרותבתוך
 .לכךהסיבותאתלנתחהדברים
שהתפקידיםהיאהעובדה

התיישבות,כספים, :המרכזיים

רכןקרקעות,רכישתיביטחון

היוביותר,החשוביםהאישים

(רגיליםובהסתדרותבסוכנות
בן-גוריוןשלהקריירהאתלחלק

השנים 15 . 15כפוללשלוש
ההסתדרות,מזכיר-הראשונות

-15והסוכנות,יו"ר-הבאות 15

ראש-1948מהאחרונות

הביטחון).ושרהממשלה
כגורםשימשה,ההסתדרות

המרכזי,החלוציוכגוףוולונטארי
פעלהבחסותהלביצוע.נוחכלי

בתנועותוכוחהה"הגנה"

למוקדהפכו;:~ההתיישבות
מעיןהיההורעד-הלאומיהתקופה.

בגללשבדרך-כלל,משרד-פנים,
ותפקידיםמרכזייםאישיםהיעדר

למחצה.רדוםגוףהיהמכריעים
מדגישעצמושאלתיאל :והוכחה

שאמורברוטנברגתלותקוותכמה

האםהזה.בגוףחייםלהפיחהיה
משרהלקבלעבורוהישגזההיה

העובדה .אפיזודהרקילדעתי ?זו
בכלשנהבערךבקושיבזהשעמד
זהמנויזאת.מוכיחההיאגםפעם,

אתלעצמו'וגםכלילעיןחשף
בעלאי-היותואת :הגדולחסרונו
רעיונות,פוליטית.מנהיגותכושר

-נחרצותדעותמעוף'יוזמות,
אלהביןאךבשפע,לוהיואלה
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להגשמהציבורלהנהיגהכוחלבין
עצום.מדחק-

לפוליטיקה-אחרתולנקודה
דוטנבדג"פנחסבפרקולמיתוס.
קובע ) 616-598 (העבודה"ותנועת

בכללו,לישובבניגוד:"אךהמחבר
ששקעומנהיגיו'גםזהובכלל
דוטנבדגהצטייןהעשייה,כשגדת

ביישובפעלושנותשכלבכך'
חירוםכתקופתבעיניוהצטיידו

זוהעדנה .) 604(עמודממושכת"

האיששלהמיתוסאתלחזקמנסה
בארץגולינומעיןדב-התושייה,

אתסותרותהעובדותושובהננסים.

לקורא,להזכירהכרחיההערכות.
דוטנבדגבתקופתפעלובארץכי

שבידיוהחיצוני' :גודמיםשלושה
בעלתבריטניה-אדירכוחהיה

גדולהאימפריהעדייןהמנדט'
היהודים-האחדיםושניוחזקה.

הבריטיםשלהעוצמהוהערבים.
רצונותלהרבהמחסוםשמה

שלוהןהיהודיםשלהןותוכניות,
ודונםפה"דונםמדיניותהערבים.

להשיגההכרחמןנבעהשם"
מקצץהמנדטכשבעלמשהו'
הייתהוזועוינים.והערביםכנפיים

מ- :שניםבאותןזקגדת-העשייה

ה"הסתדדות"הקמת- 1920

דמוקרטי'ייחודילכוחוצמיחתה
אתמכל-וכלשסתרוולנטאדי'
שלהקולוניאליאופיועלהטענות
--1920מההתיישבות.מפעל

דקלאשהפךהמושב)(וגםהקיבוץ
למכשיר'גםאלאלעצמולמטרה

גבולותנקבעיםהיולאשבלעדיו
רכישת .שנקבעוכפיהמדינה

שדובומפעלהקרקעות
 .חבקיךיהושעובמרכזובמסתרים
צבאיכוחהקמת-ה"הגנה"

-50כהקמת--1936וממרכזי.

כתשובהומגדל""חומהישובי
הספדולחוקיהבריטיםלבגידת
ה"מוסד"-וה"העפלה"הלבן'

זופליטים.יהודיםאלפישהעלה
דוטנבדגהעשייה.זקגדתהייתה

חשובדברתקופהבאותהעשה

מפעלאתהקיםהוא :מאוד
יוזמותיושאדכל .החשמל

סתוםלמבוינקלעוורעיונותיו
גודמיםשניעודשלקיומםמשום
שדחו:האנגלים,להםהסכימושלא
פגומות)או(טובותהצעותיוכלאת

פשרה.לכלשסידנווהערבים

שאלתיאלאכןמגיע"סיכום"בפרק
שליותרמאוזנתלדאייהעצמו

בעודדוטנבדג.שלוהישגיותפקידו
מפעלומוגדרהספדשבתחילת

הביתבנייןשלהכותרתכ"גולת
הדי ) 184(עמודהיהודי"הלאומי

החשמל'"מפעל :נאמדשבסיכום
תמורותמחוללימפעליםכמו

הישובבתולדותאחדיםמהפכניות
 .) 627(עמוד " ...למשלהקיבוץ,-

מ"הטייתהימנעותישכאשדהיכר,

נקלמוארת,כולהוהבמההזרקור"
והעצום,הנכון'מקומראתלדאות

היישוב.בחיירוטנבדגשל
שלהביוגרפיהאלהכלועם

חשיבות,בעלתהיאשאלתיאל
הידיעהאתשוזרתשהיאמשום

אףלפעמיםעובדות,בהרבה
לקוראומאפשרתיתדה,:;בהדחבה
 .הארץבבנייןראשוניפרקלהניד
דמותבדרטנבדגימצאלאהקורא

שלבדמותוינידאבלמיתולוגית,
נוטשמאוחדשבדחף Iגדולאדם

ובאברוסיההיסטוריתמהפכה

איש .ביתואתלהקיםלעמולסייע
ידעאךזה,ביתלנהלידעלאזה

דוב .גדולתוהייתהוזרארדבולתת
כאפיזודה.נשארלזהמחוץפעלו

הפוליטיקהשבתחומיטועניםיש
דבריםשאלהאלאנזק.גדםאף

בדדך-כלל,ניתנים,שאינם

להוכחה.
רקעשללאינפורמציותבאשדגם
ראשית, .הספדמןללמודמהיש

היהודי-ערבי.לסכסוךביחס
ממנתציבדדך-כללשונים,גודמים

אתלהחדירשוקדיםהמיתוסים,
שהציונותהאשמה)(אוהתחושה

הערביתלבעיהמודעתהייתהלא
מעיןלפתרונה.דיעשתהולא

עשואילו :מחדלשלאחדהאשמה
הדבריםפכיהיוהדרושאתאז

האדוניםהדפיםבאיםכיום.שונים

סמך(עלומראים,שאלתיאלשל
כסירנותנעשוכיבדוקים),מסמכים

פתרונות,למצואבלתי-פוסקים
חלקית,הסכמהשלכאלהלפחות
בצדפרטנריםלכךנמצאושלאאלא

השני.

עם :אקטואליאחרוןואחרון
ראויהיום,מדרסיההגדולההעלייה

שלהביוגרפיהבאמצעותכילציין
תרומתהמחדשמוארתדוטנבדג

לחידושרוסיהיהדותשלהגדולה
בימיבארץהיהודיהיישוב

דניםלצדהוא,דוטנבדגבראשית.
בנציגיהבולטיםאחדאחדים,
בחייחותמושהטביערוסיה,יהדות
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מעדיפה",שאנירומניםה'' מגיבורותאחתארמדת 1

רומנים"הםהספד'

אי-נוחרתתחושתבישמעודדים

זהחדשדומןהראשון".בעמודכבד

קשתמעודדקאלררינראיטאלרמשל
על-זרהנערמותתחושותשלשלמה

אחתאתיוצרותרבכןזרגבי

המשונותהקריאהמחווירת

אי-פעם.שחוויתיוהמעניינות

-אלייאליך'בפנייהנפתחהספד
"אתהמחוצפת:מעטפנייההקורא,

הדומןאתלקרואלהתחילעומד
שלא(כאילוקאלררינר"שלהחדש
ממשיךהבאבעמודזה).אתידעת

ללאבקרבער,ארתךלהקניטהמחבר
מצפה"אינךכיהיסוס,שלשמץ

הזההספדמןמיוחדלמשהו
שבעיקרוןאדם,אתה ...במיוחד

נר,ממאום".למאוםערדמצפהאינו
התרגזתי'-גבולכלעובדכבדזה

עצמו,לענייןתיגשכבדמתיובכלל
"סיפורלספרתתחילכבדמתי
סרפדהואקאלררינראבל ?טוב"

קהלואתהיודעמארד'ערמומי
באקליםהתמרדותאתלחזרתויודע

לענייןניגשהואהנוכחי.הספרותי
שארתך'לושבדודאחדידקעצמו

לעצבן,הצליחהואהקורא,
אתההקריאה,שלזרושבנקודה

למימושגלךואיןמבולבלמספיק
ארלך'-המחברקריאותמופנות
קוראקורא.הואשגםהספדלגיבור
במינו","מיוחדמזןמארדרגיש

הןהטקסטלמשפטישתגובותיו
ומאידך-ביותר,צפריותגיסאמחד

"להחריד",אינדיבידואליותגיסא
סגודשלםעולם~מןהנושאות
רציות,תשוקות,שלואוטונומי

ותכנים.מאורים

ה"קרדא-שמאארהקורא,אתהאבל
גםישנהשכןלבדאינכםגיבור"
שהיא"לרדמילה",קוראה,

 .עצמוהספדכמרכמעטמסתורית
כ"הדמס"מתפקדתהיאלעתים
לתתהמחברעל-ידיהנשלח
לעתידבשרדהאררמזאיזשהו
כולנו'כמרהיאולעתיםלברא,
המחברלגחמותכפופה

ריק,חלללתוךהלאה"ממשיכים
לערדמובילתלולשיפרעשכל

נשפכתתהוםשכלתלול'שיפרע
האינסוף".תהוםלתוך

פרספקטיבהמהווההזרוהשלישייה
עשרהעובדיםשדרכהמפוצלת
לשמשיכוליםשכולםסיפורים,

כולםמערלה.בדומןראשוןכפרק
עולםבוניםהמתח,בשיאנפסקים
בר-זמנית.לוומתכחשיםשלם

משתמשכזהפרקכלוכמעט
החל :אחדז'אנרשלבקונבנציות

דדךהמתח'וספררתבדיוניממדע

"השליחותבעליהרומנים
הםשגיבוריהםהחברתית",

גלגליתחתהנרמסותמריונטות
לזדם-התודעהרעדהמהפכה,

 ?jפדכללמעשהאבל .הישןבנוסח
נושאים,אותםעלראדיאציההוא
אותםעל-ידימונעפרקכל

עקרונות.

בסופר-של-דברימצריים'גיבוריו
הירתם-בסיסיתדילמהבאותה
שאפילומסועףממנגנוןזעירחלק

הםלכן . jבספי.מוטלתקיומושאלת
תשובהאחדלחיפושנכנעים

עיקרוןאחדאחת,משמעותית

 .אושרלהםשינחילמסריםתשתית
החיפושהואספד,בכלכמרהעיקר,

מגיע.אתהשאליהןוהמסקנות
לעסוקרוצהאנישבהןהמסקנות
בקריאה,עצמה,בכתיבהקשורות

אםהשפה.במהותבטכניקה,

כיהיאטענתילעניין",ישר"לגשת
אחתאתזהבספרמנסחקאלררינר
ביותרהמרשימותהתיזרת

לבעיההנרגעותלעצמןוהמודעות
הספרות"."מהרתשלהחרמקנית

קריאתוכילזכורישאבל
עולםאתקאלררינרשלהביקורתית

באמצעותמבוטאתהספרות

חומריועלעצמוהמדיום
הספדהיאהתיזהומשתתפיו.

שכלבמרבןהתיזההואוהספד
ספרדיםבמשפטיםלסכמהניסיון
לדעתהרוצה .לכישלוןמראשנדרן
לאשקרארמילקרוא,חייבמהי
למהלאחדים.זאתלהעבידיכול
עללענותלניסיון ?דרמההדבר

 :המרותאחדיחייםישהאםהשאלה
מי-איןאםרביןישאםבין

לחזוריכוללאהתשובהאתשיודע
ארתה.ולספר

אפשר ?לומדאפשריבכל-זאתמה
קודם-היאשהספרותלמשל,לומד,

במרבןטוב""סיפורלספרניסיוןכל
 ;המלהשלוהפשוטהישןהנאיבי'
ב~בדהשברילהיותלךלגדרם

ממנו.להיחלץיכולתמבליסיפורי
גםמורכבשלפנינוהספדאבל

מסיפוררגם"טובים"מסיפורים

הבונהואירונימתוחכםמסגרת

יומרותמלאפרסט-מרדדניסטיעולם
אתכבדשמכידעולםכיסוי'וחסד

הסגנונותכלואת"הטריקים"כל
ולחוסרלעצמומודעאףובשל-כך
הדאייהשיתוק.עד-כדישלמרתו

בעקשנותהמנסההפדגמנטדית

איזולבססמאחד'עיקרוןלמצוא
גםמחלחלתיציבה,עמדהשהיא

שלכשמרויוצרתהמשנהלסיפורי
שלצפופה"דשתמהסיפוריםאחד
מצטלבים".קורים

ממרקדיאחדאתלהכתירניתןאולי
אחד"החיפושבכותרתהבעיה

טקסטאותר-האבוד"הטקסט

כליונקיםשממנובראשיתי'
טקסטרעיונותיהם.אתהמחברים

הגדולה,האםאתשמחליף
שופעותששדיההאדכיטיפית,

מלים.
הדימקררבאותושמדוברמאחדאך

כמעטהןרהדפלקסיהשהרגרסיה
ב"מקרד"ראםבלתי-נמנעות.

הצדקההמהווהמרכז'אותרעסקינן

משמערתשללקיומהכלשהי
הכרחי,מבנה-תשתיתשלמאחדת,

"הואמושג,בלתילעולםשהואהדי
לפקעתסביבשקיפותשלאשליה

האפלהדבריחסי-אנוש,של
עללהעלותבכללשניתן ...ביותר

הקריאהשלכלשהובשלבהדעת".
העצמיתההתעסקותליגדמה

בעצמוזהטקסטשלהאינטנסיבית
טקסטשלפנייטנטיביתלמסקנה
אולטימטיבית""עשייההמהווה
השרירותיות,האטימות,בייצוג

שבסיפורתהמעייףוהתחכום

המוקצנת.הפרסט-מרדדניסטית

המשנהסיפורילנוכחלאחד-מכן'
ז'אנדיתאופוזיציההמהווים

זאתמסקנההחלפתיחלקית,
טקסטשזהראחרת,במסקנה

הפרסט-מרדדניזם,אתהמבכה

באמצעותמבפניםאותרהמבקר

שלו"הספרותיות"היסודהנחרת
 ?יותרתקףמהאבסורד.עדרמביאר

ניתןלאובעצםיודע,אינני-
דבר,לקבועאסורואפילו

 .מהותותמציתהיאשהדינמיות
סקסטרסכמרקאלררינר,לדעתי,

הפידרניסטי,הספקןאמפדיקרס,

בסופרהכל,שיפרט.להשהותנאלץ
שרירותיתבבחירהקשורדבר'של
מולהניצבמושבעים""חברשל

"עיקרוןאתלהפעילאםהשאלה
אותםאבל .לארארהחסד"

קאלררינרכילדעתחייביםמושבעים
מצטטטקסטשכלדקלאכיטוען'
אותר.מזייףגםאלאאחדטקסט

"מושאהאולי ? ?מהיוהקריאה
הספדעצמה.היאהואהאמיתי

דקאפילוארנספחת,תמוכהמהורה
"חיפושאוליאריותר",לאתירוץ'
ריכולבילדותנו",שקראנוספדאחד

המליםבין"חיטוטשהיאלהיות
מסתמןמהלהבחיןלנסותכדי

הריקיםבחלליםבמרחקים,
 •.סוף"למלהמעבדהמשתרעים

עירבקדקרב,ביקוריב
ביןהתארחתימולדתי'

פולניסרפדאצלהיתד
(מתז"לפיליפ;ביץ'ק;ד~ל-ותיק
רומנים-בעל ).ז.שפברוארבסוף
שהנושארבים,סיפוריםוקבצי

בהגישולמכביד.בהםשזרדהיהודי
"שיחרתהחדשסיפוריוקובץשי,לי

המחברליסימןהמדרגות",בחדד
סיפוריםחמישההעניינים"ב"תרכן

נושאכיביודע;יהודי","נושאעל
אותימענייןהפולניתבספרותזה

סיפורים 17שביןהעובדה,במיוחד.

עירונייםארכפרייםאזרחיםעל
לפנישרנותבתקופותפשוטים
גםישנםבפרלין'המלחמהואחדי
לאיהודים,עלסיפוריםחמישה
מאוכזבהייתיאוליאותי.הפליאה

 .בספרכמרתםמצאתילאאילו
בפרליןשנים 75שחיסרפדהאם
בנוכחותםלהבחיןשלאהיהיכול
-יהודיםמיליוןשלרשהשל

כילעובדהלבלשיםלאואחד-כך
החללאתממלאים"הם ?ערדאינם

המשוררכדברבאי-נוכחותם"

אחדישעוקברמיפיצרבסקי,

ובתרבותבספרותהיוםהמתרחש

כאילולגילוי,הנטייההפולנית,
מאותירושתשלאדכיארלרגי,

שנישלמשותפיםחייםשלבשנים
יתפלאלא-אחתאדמהעלעמים

זר.לתופעה
פיליפרביץ'שלה"יהרדים"סיפוריו

גםהםראםיהודיים,בהכרחאינם

הםשזרדיםהדיפולניים-יהודיים
אובייקטיבית-כללית,רקמהלתוך
כללבדדךעצמם.החייםכמר

אתלנתקנ;טההמספרהסרפד
לטפלכדיהחיים,זירתמכללנושאר

פיליפרביץ' .יתדבמסירותבר
בזדםסיפורואתמפזרהואלהיפר'
שלפחותגםמההרגילים,החיים
הסיפוריםחמישהמתוךארבעה

הוא,מביתרזכדרנרתירעלמבוססים
הראשונההעולםממלחמת
הכיבושמזמןאמר),(זכדרנרת

מלחמתשלאחדמתקופהרכןהנאצי
 .השנייההעולם

האחדיםכסיפוריואלה,סיפורים
ומיןהומניזםמלאיפיליפרביץ:של

מקסימיםר;.ינה,ז:ז~מהנאיביות

הטבענרפישלמעמיקבניתוח
רבדפלקסיההאנושי'והנוף

למחשבה.המדרבנת
קצרלרישוםלבשמתיהפעםואני

לאספד)שלעמודיםמשני(פחות
פולניםעלאלאדווקאיהודיםעל
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 ?יהודיםעלגםואולי-
שנישל-בפאדק""שיחה
 :פולנים

המאהשלמעצמהלאזה"פרלין-
מיליוני 36לאואפילו-16ה

אלף--נאמד-רקזההפולנים.
אנשיםשמרנה-מאות-תשעים-ושניים

ובעליאמיציםמעניינים,חכמים,
ממנה.מתפעלשאניעולםהשקפת

 :שוניםמקצועותבעליביניהםיש
שנידייגים,כמהומסגדים,סופרים

שניחייטים,שנירופאים,

חמישהאחד,נגדדפסרדאים,

בכייןפועליארבעהאמנים-ציידים,
אחד .אחדוכומרשעןאחד)רגם ... (

שלבחרפהגדהאלהמהאנשים
שבעים-בדג,הנהרעלאחדויסלח,
שלרשים-וחמישהבקדקרב,וששה

אחחתבערםשאד mבחדשה

שלרשה-ארשכים-עשר .ובנפדים

 .ל"בחרנמצאיםעשר
אלף-שמרכה-מאות-תשעים-דק-

 ?פולניםושניים
אלף-שמרנה-מאות-רקלמעשה-

 .תשעים-ואחד
 ?מתמהםאחדכנראה-
התנהג-זפזהגדועמת,לאלא.-
)למספר ... (קורחזה-חזירכמר
אראחדאדםלה;סיףאפשרזה

ישליממשפחתישנייםאפילו
מאותוכמהבחיים,ערדשאינם

השנהאלףבתשלכרמההיסטוריה
) ... ( 

כאלפיים-וחמש-בסינרם,ירבכן-
מאות?

 .לזהקרובמשהר ) ... (-
 .מארדמעטזה-
נדאהזהולי ?מעטלךנדאה-

הרבה,זהפניםכלעלמארד.הרבה
כדאילישיהיהבשבילי,לפחות
פולני".להיות
המעטים,הםאלהזה.ככה •ואכן

להצילמרנןאלוהיםהיהשבגללם
הצדיקים,ל"רהםאלהסדרם.את

המספרזהרהעולם.כסמךשעליהם
יהודים, ,פולניםשלהלא-גדול
אראוקראיניםאיטלקים,הולנדים,
לימדרנרקיומםשבזכותגרמנים,
מרדיי(לפחותההומניסטיםמרדינו
 .מטבעוטובהואאדםכישלי),

אתלעתיםמערעריםאומכםוהחיים
הזאת.האמרנה

שלהישריםברשימתאגב,
מחושבתבוודאישהיא ,'פיליפרביץ

אחד,דיןעררןאףאין ,ז,נקריתולא

 ...עיתונאיולאפוליטיקאילא

מסיפוריסיפורערדלצייןברצוני
הנושאהמים".עללילה" :הקובץ

עלאהובנושאדייג,כביכולהוא
עלליליןךיגכאן ·-=-- 'פיליפרביץ

יהיערשפתעליהנהרגדות
שלמרתמשפחותברשמשתתפות

לידפיקניקבמיןוילדיםכשיםעם
למהממתיניםכשכולםהמדורה
הרשתות.תוךאלהגלשיביא

ביןשיחהמתנהלתובינתיים
שישב"אחד :דייגיםשלושה

שעשה •ידידוהגרמניים,בקצטים

t? פרךבעבודותשכיםספר

הצפוניהקוטבשבאזורבו;רקוטה

השתייךמזלושלרוע';יוהשלישי

והוא ,למרות"נידוןשכל-כולולעם
 1943בשנתהצליחכשלעצמו

לערמתמתחתגרפואתלמלט
כפשר.אתוהצילגרויות

אתלבטלמציעהכךאומכםאם-
אתלומר •אז ,אסיתהקלההגדרה
זהמהבדיוקיודעאינניהאמת,

אורוסיי •גרמני •פולנילהיות
 ...יהודי

 :לךאומדאניאז ?יודעאינך-
יהודיגרמניירוסייפולניילהיות

אתיותרחזקלהדגיש :משמעוכר'
העוולאתמאשרלןשנגדםהעוול
במלים .לאחריםגדמתשאתה
בעצמךשפשעתהפשעים :אחדות

לפחותארכפשעים,כחשביםלא
כמרלהשמצהכךכלראוייםאיכם
 ."נגדנופשעושאחריםאלה
עלטלר,יהעלזהבסיפורשםדובר
מהלכלהאחריותועלסטלין

 ,חייםאנושבההתקופהשהפיקה

כלחסרת ,העיוורתהאמונהעלרכן

הםדרבנותיהשקביקורת,

 ...עצמםהמאמינים
כאשרפוסקהסועדהוויכוחאבל

 "!תופסת"הדגה :זעקהנשמעת

הרשתות.אתלמתוחרציםוכולם
שגםבחשבוןלקחתיששכאןאלא
מעמדלהחזיקיכוללאהרשתחוט
ואיןמתיחה,שלמסריםמגבוליותר

ליכולתו.מעבדהמיתראתלמתוח
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 •שירה
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שתלשמואל

ספריםביקורת •

.שירה

גנובבונבון

ילדותשל

N הכרתידברהארהת
שם,הקאריביים.באיים

הטרופיהיםשפתעל

אומנם,עדן".גן"פרקיאתהחוויתי

רקאלההיולאנגלית,בתרגומם
שהעתקתיכפי •אז"אפיזודות".

גן"פרקישל 9מעמודוהתאמתי
האייםאצלנו"התבלבלועדן"

ודבשחלבזבתבארץהקאריביים
חברוסביבוההריםצלולים,רמים
 •נחבאעולםעללסגור .יחדירלנר

ארבענירם,גםנעלם".חלוםשרקק
ארהעדייןחרןה .מכןלאחדשנים
הקאדיביים,האיים"~ז:זןר~תדברה

ציוריםשחרמים,פיסלרניםמרקפת
ועץפחקופסותססגוניים,נאיביים

שהמציאותאלא ,) 420מצויר"
אני ."הר :מפיהפתאוםפולטת
 ,, !כביסהאבקתלקנותצריכה

הגרףאת"לחלץ :ובהמשך
מרשרשים"בגדיםמעטיפות

ילדות"שלגנובבונבוןהוא"והגרף
) 43 (. 

לצאתונדעשנזכההסיכוישנזכה,
להשאירכדינפסקהשירכךמזה".

קולנוע,בסרטכמרתוהההקוראאת
קרטעת"סוף"המלהשבר

"אדיכמר •רפיתררןהשתלשלות
בליהמסיימתרתוח"תינוקותחלב
"בראי :סקסישירנקודהארפסיק

 . ) 21 (שכבי"

בישנית"רקפתאיננהדברהארה

בחורמתבגרכנערמציצה

טרופי,קיץגעגועי;מלאההמנעול"
באזור"טורפות"חיותמריחההיא

הנחשיהעפר"שובלאתומוצאת
להיותהיהיכולכמההפרא".בסבך
לושבתאי,אהווןומסעירמגרה
קומתומלואאתקצתמגמדהיה

שקיעה"ואפילורך"ר"~רפרל
"קשירתאתמענגתחיתהמופזת"

 .) 21 (ךכררתר"

בבחינתהםבספרשיריםהרבה

"הקרפדותאךשירי.סיפור

שביןבסדקיםהרובצותהשחורות

אתמעוררותהמרצפות",אבני

מנוקדת""פרוזהמתוךהקורא

בככרות"הפסליםאתלראות
אזוריהםאת"חוגריםהקטנות"

קבצניהעלהעיררכלהנרצצים"
הכסרח,הדשאעלהמתגוללים

העירהמסוממים,עברייניה

למחצה,מתנמנמתךןעה"הש

הסיגריות"עשןמתוךמופיעה

סביבתו,עלחירור"אורפסהמטיל
רט g ~ממדים,עצומת"זונהכמר

'שלשירהשופעתפליני",של
 .הגורלתהפוכות

נרות"לאורהקבוצתית"התמרנהגם
חורגתבפירנצה,השנה,ראשבליל

בשקדיםמנוקד"אורזעםערדה 9 ~

תמרנת-להיותוהופכתוצימוקים"
שבהרמבראנדט,מאסכולתשמן

קסמיואת nר;קסועראיטלקי
הראשוןהיהודיהחגבארוחת

צ'זארר,עלקוראאניבחייו.
כאילו ,"ף W כ;:"לבושהזה,האיטלקי

לא ?7ל"כ:א;ת ,"ףpז ,p:"לבושהיה
חתונה".בטקסכמרונרגשגינונים

מרטטשבכותרת,הנרות""אור

 •ליופיאחרה"למרצדיםצללים
השנהלראשהקשרלאהבה".
כוונתבליאףאולי,מתגלההיהודי,

מתוקה""בהשראההמשוררת,

"בתנועות"רגעית",אפילור.ז:יח~ה
בגלאותנוהשוטףרב"בכיפולחן"

 ."רה~ ?7רמז;?ךגדול
החדשיםהשיריםוחמישהעשרים

שדימוייהםשיריםהםשבספר

כמרוחריפיםלים wבוהםחזקים
המר~ק",בריחהמרסקאט"ענבי

אלהגם .) 50 (תמיד"אהבתנו"בזכר
ויהיההורהשהיה,עדןגן"פרקיהם

ונערה,נערשנמצאו"היכןתמיד",

,~צמתההאפלהשעמקותו
עדוגדלוצמחוהפראית,

החושית.התזמורתלהתפוצצות
למות",היהצריךמשהר,מישהו,

"דין :היינהשלהרומנטיבשירכמר
אהבו,הם,אהבו /המרותשניהם

מדי".יותרהרבה

על"אירוסיםנפתחיםאלהכלעל
הרישלהאורךר"צלקרתהגלבוע"
 .) 4 7 (קרב""הלםכשרךהגולן"

גםשייכיםהכואבת,הארץלנוף
שלהגלגליםוכיסאביים )jה

עלרדרת w ז::ז::צעראתלנרהמגישים
כסף".של"מגש

מתוךקצריםשיריםתשעה-עשר

"לאדברה,ארהשלהביכוריםספר
השיריםביןשרבצולחינם",
שלוהארוכיםהסועריםהכבדים,

נמצאוהספריםשניהזה.הספר

מפסק-זמןנהנההקוראנשכרים.

"המרסיקהאחרינשימהרךךרחת

שלגעגועיםוצליליהאיטית
לפירפרריתמידהגורמיםהסקסופון

''קאזינר".שלבהימורים ,) 26 (לב"
"לאמופיעיםהקצריםהשירים
אחד.בעמודשניים,שניים,לחינם"

אוירמזגר"שינריידק""גשם

בקצבשמלות,להחליףהגורמים
"פא~י~ים"כמרהם ,) 15 (מטורף"

והחשק,הנשףבשמלותנרצצים
הגאווה".עלהפחד"גוברבהן

שלהבלשיריבשנימסתייםהספד
"הבלאינוזההבללחינם"."לא

~יסהבלזה ;קרהלתשלהבלים"
קצרת"מחמםדברה,ארהשל

"פנסי-רחוב-אפילו ;אצבערtיי"
כהמוןחם,הבלנושפיםצהובים
עםנסחפתילאגשם".טיפות
"לתוךדברה,ארהשלאהר~ה
שמעתיוכבדה".עמוקהחשכה

שאיןתינוק",עמוק"בכייחד~זכה

 •.סוף-פסוקשלנקודהאחריו

 :דברהאוח
K שירים ,זינו; 

 ;פועליםספרית
עמ' 58 ; 1990
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אלא .נכרשירימלאזהספרגם
אכזרטירתמעורטלהואשהעולם
ההימורבאכזריותומתגלה

בשירבברירת",מתעתעב"קאזינר

אתלווהנותןהספראתהפותח
זאת,אחרזאתארתה,עוברותשמר.

לונדוןשלסוהררפירנצה,רומא
פיסגת , 42רח'"בפינתשם ,ומבהטן

קסדות,שחררישוטריםהעולם,
"על ;היום"לאורהכיכראתאונסים

והרעבהשפעקואורדינטותפני

נמרצות,צועדתדברהארההללו",
מפוחדת"להרגישש"אסררמודעת

מריחההפותח,בשירכבד .) 20 (

הסכנה,את"מדחוקדברהארה

תמידי",שבירמצבעםמשלימה
לפנייםכצבעלעיניים"נמשכת
"והסיכויהימורעלוסומכתסערה"

סג-ורהאני
:-• : T 
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רותךאיל

"האיש

שחזר

לכדור
הארץ"

 •מפריסביקורת

 •שירה

פונהבספרמרכזימקרםב
במליםלקוראהדובר
ליוהקשבארזן"הטה

מרירות ...מעצמןוחשכתהיטב.

בלבול.מפח-נפש,ומברכה,
הרבהצריךואכן'ומועקות".

כדיסבלנות,עללדברשלא"קשב",
אחראית.בצררההספראתלקרוא

הכרחי,תנאיפרגמטיים,משיקולים
שללביסוסומספיק,לאאם-כי
אתלשייןהניסיוןהואקשב

עדיף(אולילקררפרסהטקסט
טקסטים.שלמסוימתמשפחה)

 .למדיבעייתישלפנינוהמקרהאבל
טקסטאריספררתיבדירןזההאם

בטכניקותהמשתמשפילוסופי
אוליארמוצהרות,ספרותיות

עצמה,אתשמסורהאוטוביוגרפיה

מסתוריתקבוצהשלתקנוןשמאאר
עללענותכדי ?שליחותבעלת

גבעלהסתכלתיאלה,שאלות
מעמיק"ספר :נאמרשברהספר'

קריאה,בשררה,המכילשיעורלאין
פרטיםאישיות,פניותנבראה,

אתומאיררהיסטרריםביוגרפיים

הארץ(וכדררהכוכביםנושא

הררחיההיבטמןבתרכם)

איןכירון'כקריאתוהגאולה".
לפנינואכן'לאמת.חוטאהכתוב
בצררהלדברהמנסהאקלקטיטקסט
רעלהזרהעתתחלואיעלישירה

דרךהאנושיהקיוםמברכות

מכרכבהיצרר-מטפורת-על
צורתואתפשטזהיצורסירירס.

לגרוםהרוצהלבן-אנושוהפן
ולקבוצתבכללכדרר-הארץליושבי
עצמועללקחאשרהאנשים
ל"הארה"להגיעבפרט,להדריכם
מכבלי"להשתחרר :קריהנכספת,
 ..ה'אני.'אזיקיאתלנתק ...הבשר

הטהורההחדורהעםלהתמזג
יקרםהצחבאורההמאירההאחת,

בןשלהגשמימצברומלואו'.'
לברייהזהבספרמומשלסירירס
זעירלעשוהפכהמזלהאיתרעאשר

עלשנוחתיםהאסונותלכלהחשוף
שהפכהמשעהאןזה,מיןבני

לחזורתאבהלאשרבלאדםבחזרה
לאהמזכיר,משל"העשיות".למצב
שלהמערהמשלאתבמעט,
שלשליחותואת-אפלטון

באורלחזרתשזכההמלך-פילוסוף
מוכרחוהואשבחוץ'המאירהשמש

ולבני-הצלליםלחיילמערה,לחזור
ללמדםעל-מנתהנחרתיםהאדם
אלאהאידיארת.עולםאתלהכיר

כאןמחליפההאידיארתעולםשאת
מעורפלמושגאותר"האמת'.'

שלבלשונוארלהבעה,ניתןשאינו
שינוי'נעדרת"אחת, :הדובר

והכלבכלהיאהאמת .לעדעומדת
כלכמר ?משהרלכםמזכיר '.'הב
המבטיחהמודרניתמיסטיתתורה

ישנהגאולהלמעורפליםמרשמים
שלמוצלחתלאסינתיזהכאןגם

עםיחדהסיניהמקוריה"טאר"

המחייבתתורהכלשלריקושטים
אוליהאמת.להשגתכדרך"הארה"

לבן :להיאמרראויהאחרתאמת
להיותהאמור(הדובר)הזהסירירס
(כמתחייבמופלאות,תובנותבעל

ראייהישנההמושלמת),מהווייתו
בכלהלוקהלמדי,מוגבלת

המודרניותהמיסטיותהקלישאות
מתוןהנאמרותהקונבנציונליות

וכוללותמתנשאתיומרניתעמדה
המתכסהרדודהאנרכיסטיתהגרת

אוהב"פוזיטיביזם"שלבאיצטלרת
גבולות.חסר
מספראצטטאםדילהדגיםכדי

 .משקלכבדיבנושאיםהגיגים
"בתי- :בן-סירירסלפיהצדקלמשל

בתי-החוליםהצבא,המשפט,
הדבר ...רבתי-העלמיןלמיניהם
מערכותבכלביותרהמערות

אסיריםלעצמםשיצרוהעיוותים
באפסלמיתהנידוניםמדוכאים

-ואניאתה(כלומרלחנינהסיכוי
פניםלהעמידהמנסיםשלי)הערה

להרקיעעלינו ...הםבני-חוריןכי
שבקולכדי ...אלהנלעגיםמוסדרת

במפלהתחתםיקרסואדירנפץ
כלומר,ונחרצת'.'סופיתגדולה,
לאנרכיהכאןקוראהדובר

הצדקמערכתאולימוחלטת.
אינןזהמסוגסיסמארתאבלפגומה,

אררע,הכלורע,טובביןמבחינות
צריך-בן-סירירסשלכלשרנו
 ,המצחינה"המורסהאתלהשמיד
שלהזוהרגופרעלהרימה,מעלת

לצדק,האלטרנטיבהומהיהיקום'.'
"היפר-יצור,אותרברשותהיש

קרשאןאינטליגנטי-פאן-מימדי",
החפץ .שכןמסתבר ?האמתעל

 : 51בעמידהואהריאותרלמצוא

היאהנההאלוהית,האמת"תורת
-ויחידהאחתבהירהבמלה

כיצדלהביןליקשהקצתאהבה'.'
לקעקעאחתרבעונהבעתניתן

את"אוהבת"רגםברוטליתבצררה
בתי-אתלחילופיךארבתי-החולים,

קרוביבנושארמההמשפט.

טוב-הומורבמקרםכאן ?המשפחה

הלעגהישנהואמפתי,מביןלב,
כאחד"כולם :רחמיםחסרת

בשק ...קשורלראותןמתכוונים
התמידיות"חרדותיהםשלאטום
לדין).חנוך(ממש

המאסיביהחשבונותחיסול

"בלששלדפיומעלשמתרחש
במידהדרמהזה,סכמטירעיונות"

 jזרסתררא"אמרל"כהלצירןראויה

אותרמטפורותאותןמבנה,אותר

ואיןשוניםשהפתרונותכמרבןזעם.

במקרםאןהרמה.אתלהשרות
שלפחותלאדם,תרדהלהוקיר
מהורהזהספרספרותית,מבחינה

הואיכתביושלישירפלאגיאט
"באהבה",שרבלו,מתכחש/מתנכר

יצור ..."בן-כילאייםאותרומכנה
אופקיווצררתשבינוניותואומלל
ברברתבתיאטררןדעותהרגהכשל

למההמתנכר ...פרובינציאלי
האמורכללקלוט".ממנושנבצר
לפנינוכילמסקנהאותימוביללעיל

ביסוסחסרותהכללותשלקטלוג
ובמטפורותרעבטעםכתרבות

לנסחוהמתיימרביותר,השחוקות
פרובוקטיבית,חדשה,תורה

הבשר""לובשיאתשתוביל
לגאולה.
מדגימהזהבספרקריאתיאומנם

למנוערצהשארתםהדברים,את
מפח-נפש"מרירות, :קריהדובר,

להיותיכולהכמרבןזרומועקות'.'
בתפיסותשברישאנילכךהוכחה
הקוסמיתהמציאותעלמוטעות
ישאבלבפרט.והארציתבכלל
באופןלדברניתןכילזכור

אר"החוויהעלונגישמשמערתי
למרותהמיסטי"החייםאורח

ניתן"בלתילהיותאמררשהנ"ל
מעט,ולולתפוס,על-מנתלהבעה'.'

מדהימההרריהמאותהמשהר

אחתלעשרתעלינוזרועשירה
"להארה"לחכותאר :מהשתיים

ארלמעטים)רקשקורה(דבר
טקסטיםבקריאתלהשתקע
 .אלובנושאיםהעוסקים

טקסטבשרםנתקלתילאלצערי
המצליחהאחרונה,בתקופהשנכתב
אתמעניינתבצררהלהמיר

הבסיסיותהמיסטיותההשקפות

אריכלשהיעכשריתלמציאות
דברשמוסיףייותרחריפהבצררה

לפנישנכתבמהעלדבררחצי
אוליבמזרח.שנה-2000מלמעלה

הערתהיאהמיסטיתהספרותכללא
חבלאבלטסה,לצ'ראנגשוליים

עלמשתרעותשוליים"ש"העררת
 8עמ.' 152פני

בן :קאלושלמה
אחד;כוכב

 ; 19 9 0 ;"תרע

עמ'. 152
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ניב-מילדטל

 •ספרים•קורח

מריקל

לאהוב

 :פאביץמילוארד
 ;הכוזריםמילון

מסרבית·

דינה :קרואטית

 ;בן·ציוןקטן
 ; 1990 ;מעריב

עמ'. 274

16 

ק
אתולאהובלקרואל

ואולי '"הכוזרים"מילון
אותולקרואקל .מדיקל
העיצובמשוםרקלא

האותיותסמלסון'גבישלהיפהפה
שביןהנאיםהמרווחיםהגדולות,
מילוני'הכאילוהפורמטהשורות,
שלהתימאטית)ברמה(גםנוכחותה

המפתההכיתובאוהעבריתהשפה

ספרשהואמשוםאלא jגבושעל
דומההספראיןלמבוגרים.~שחק
נקראיםאלהלילדים.משחקלספרי
לצאתנדרשוהקוראדרך"לך"בחר
בחירהכלבלשי.הרפתקאותלמסע

יופיעושבומסויםעמודאלמכוונת
מערכתאומחריד,סיוםאותפנית

ספרוניםנוספות.בחירהאפשרויות

פשטניות,עלילותיהםאםגםאלו'
לשותפותהקוראאתמעודדות

טקסט'שלהמימושבתהליךפעילה
טקסטיצרןביןאחריותלחלוקת
הכוזרים""מילוןמחברשלו.לצרכן
ליצירהכאחראיעצמועלמצהיר

שהואאלא"פאזלית",משחקית
פשטנימשחקשספרוןבמקוםנכשל

הואשלוהמילוןמצליח.להחריד
פאזלכיסוי'ללאהמחאהשלסוג

הכוונותשביןבפער .מוגבלבערבון
המחברשלוהמובלעותהמוצהרות

שלהקונקרטייםהמילוייםובין
הזה,הפוסט-מודרניסטיהתעלול
שללמדימובחרמדףלסדראפשר
 .ספרותיותיצירות

אחראי'אינופאביץרדמילוא
לושזוכההגראפילעיצובכמובן'
שנדמהאלאמעריב,בהוצאתספרו

שללתוכנומטאפוריזהעיצובכי
הקורא.עלולפעולתוהספר

מתנה,כאריזתמעוצבתהכריכה

עצמיםובתוכהיום-הולדתשקית
מספקאמיתי'אחדוגםממתקדמויי

 .יחידבהיותוומאכזבלכשעצמו
שמונהשלמערכתהואהממתק
אהבהעלמקסימים,סיפורים
ויצירתיות.מיןולשון'זמןומוות,

להצעתהןכאמירתכמוהקריאהכל
עשיר,מחזרהואופאביץנישואין

אתמסתיראינוהואוחכם.מקסים

מציידואףמהכלההאמיתיטיבו
שחווייתכךומצפןבמפהאותה

המושקעוהזמןלהתנעםהקריאה
בפירושמציעהואלבטלה.יצאלא
עצמובכוחותקוראכליחבר .. "-
כמושלמות,לכללשלוהספראת

מןונמוקלפים,ארדומינובמשחק
בהתאםהזההמילוןמןיפיקהראי
הכרחכלאיןגם ...בושישקיעלמה

אי-פעםהספראתלקרוא

זושהערהמובן ." ..כשלמותר
אתמבטיחהזאב"ל"זאבבדומה
המגויסהקוראשלעירנותומלוא
עצמו.הזההפרטכוללפרט,לכל

אצלמעוררתלנשףהזמנהובכלל'
מייששרנות.תגובותשוניםאנשים

מלבושלעצמולתפורשימהר
עבורמתנהשיקנהמיישחגיגי'

מנשפים.שסולדמיוישהמארחים
תונניתהכיןפאביץכינדמה

וגםלרקודשבאלמיגםאמנותית
מגדלת,זכוכיתמהביתשהביאלמי
למידהתרבות,תלויוידעעולםידע

וקריאה.

בתבניותאפוא,כנריההיצירה

המבנהשללבומשולשות.
המילונים.בשלושתהואהמשולש

והשלישיירוקהשניאדום,האחד
למקורותבהתאמהצהוב

והעברייםהאיסלאמייםהנוצריים,
אתהכוזרים.לשאלתהמתייחסים

פתיחה,הערותמקיפותהזההלב
ורשימתסיכוםהערתנספחים,שני

פונקציונאלימבנהזהוערכים.
זותבניתמילונית.בתבנית

עללרגעלהתענגלקוראמאפשרת
מהתקדמותהשחרוראפשרות

הטקסט.ברצףקונוונציונאלית
למהותומציותפטור'הקוראכלומר

 .הספרותיהנראטיבשלהליניארית
בטכניקתנוקטפאביץואכן'

שאפשרכךהמוסיקלית,הווריאציה
משלושתאחדבכללהיפגש
הכוזרים,לשאלתהמקורות
-ביצירהמרכזיאירועכשיחזור
שלבשדה-הקרבומותםפגישתם,
המאהבניהמילונאיםשלושת

שנמסרלמרותהשבע-עשרה.
שהואהפתיחהבהערותלקורא
הטקסטטורחלקריאתו,אחראי
שנוצרפעםבכלולצפצףלהבהב
המקורותספרישלושתביןקישור
ברמתהן-הכוזריםבשאלת
הצטלבויותדהיינוהעלילה,

אוהדמויות,שלביוגראפיות
בגופהאחתממאהדמותהתגלגלות

 :למשל jאחרתממאהדמותשל
וילדאגודליםשניבעלתאישה-

אגודלים,'שני'כמובןלושגםדמוני
התמאטי,ה~רקםברמתגםוזה,

למהותכביטויהאגודלכפלדהיינו
שהואראשוןאדםשלהכפולה
"ציידישלהאמיתיהציידאובייקט

הכוזריים.החלומות"
כדאיהיצירהאתלפענחכדי

האובייקטשלמעמדועללהתעכב
המילונאיםמתאוויםשאליו

רקלאהואזהאובייקטהשונים.
המשוחזרהכוזרים""מילון

זהועצמם.הםאלאביצירה,
קייםספקשהואקינטיאובייקט

תכונותלושמיוחסותמומצא,ספק
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אחת,ובעונהבעתו"נעדר""נוכח"

ב"תרבות"ספקללאקייםושהוא
ב"היסטוריה".קייםבהכרחולא

הקרנסטרוקטהםהחלומותציידי
חברהבאותהביותרהמעניין

דתכוהניהםמומצאת.כוזרית

פסיכיאטריםשלסוגאוליהנפש,
משוררים.לחילופיךאויונגיאניים

לשלושחשופיםשהכוזריםלמרות
ודאיתאחתדתאפוא,להםישדתות
חלומות"."ציידיכוהניםולה

שלושלפחותלהםשישלמרות
שפהעבורםקיימתשפות

המלהנותרתשממנהאלטרנטיבית,
הכוזריםעבורהיאזומלה"קרן".

מהאחריהםשמתחקיםוהמילונאים
-קיין"ל"אזרחהיאש"רוזבאד"

הווריאציהעקרוןוהיצירה.הדמות

רקלאמעצבהמוסיקלית
בשונהמונע,אלארפטטיביות

עלילותלילדים,המשחקמספר
נהפוךהמלה.מובןבמלואסותרות

כוחובכלמשתדלהטקסטהוא,
ופונקציונאלי'קוהרנטילהיות
ישלזו.זומשלימותעלילותלייצר

מובהקזקטה-ספרותיאספקטלו
וחסרהישירהדיאלוגמןכמתחייב
לקוראפאביץביןלכאורה,הפניות,
זועובדההפתיחה.בהערות

למענייןאותוהופכתלכשעצמה
למרגש.בהכרחלאאבלומשעשע,

גולהגילאתלזהותומשעשעמעניין
היסודשהיאאטה,הנסיכהשל

ליליתשבאדם,והדמוניהנשי
שהיאאישהוסוגסטיבית,מפתה

אחרונההכיהאישהושטן'מלאך
ומשעשעמענייןראשונה.והכי

דמויות-משנהאחרלהתחקות
לינדמהברם,ועלילות-משנה.

ובוודאימשעשעיותרשהרבה

שלמותחןלקרואמייגעפחות
ספרימאותםאחדאוכריסטיאגטה

למעלה.שנזכרולילדיםמשחק
כאמורהואהיצירהשללבה

לשלושההמשולשתהחלוקה
ישנםוכךהכוזריםלשאלתמקורות

 :זמןמוקדישלושהגם

"הכוזרית",התשיעיתהמאהא.

היאהדומיננטיתהדמותשבה

אטה.הנסיכה

שבההשבע-עשרה,המאהב.

 )?אחרתאפשר(כיצדפועלות,

בטירוףאחוזותדמויותשלוש
בכבליבזוזוואחוזותהכוזרים

 .וברנקוביץ'מסעודי:כהןוהןחלום
כהןשלחלומואתצד"מסעודי
שלמותואתחלםשהלהבשעה

אתחלםאזשעדכשםברנקוביץ'
ברנקוביץ".שלחייו

שלושתעלהעשריםהמאהג.
מועניהסרק,-שלההמילונאים

זהאתזהממיתיםהםגם .ושולץ
חלום.בעבותות
מןקשוריםאלומוקדיםשלושה
מןחזקותבעבותותבזהזההסתם

המודע,הקיוםמןחזקותהזמן'

אותשללפיתהשחזקהכפיחזקות
קוראלא,אך .לבןבניירשחורה
המאהבןהמילוןלא,יקר,אמיץ

רעילבדיונדפסהריהשבע-עשרה
להשתמשאסורעצמםולכוזרים

לשונותשלושלהםוישבשפתם
הואקוראשאתהוהטקסט

לענגך.הבאשחזורקרנסטרוקט,
"פרשניםאינושהקוראמנירון

משולים ...למיניהםספרותומבקרי
אחרוןתמיד :מרומהלבעל
בנשף,כבודאורחאלא " ...לדעת

באמצעותעבורוהיצירהמסמנת

מוקדאתהמבניהארגון

כמולומררוצהשלה.ההתייחסות
טח-ספרותית,ןקתופעהבכל

נבחרזקטה-אמנותית,זהובהקשר

משעןכנקודתהתייחסותמוקד

המדובר .הבדיוניהעולםלהנפת
מובחניםפרגמנטים,בשמונה

ולאבכותרותהטקסטמשאר
להםישמילוניים.כערכיםקיימים
שישנצחיכוזרי""תוקףאותר

ומתגלמתהשבהאטהלנסיכה
בשנים.מאותמשךבשר-ודם

כשירותבעלהואאםביןהקורא,
הבעלים(לדובאופטימלית
חובבהואאםבין ) ...המרומים

מלזהותפוסקלב,טובנשפים
חלדייהודה(רביהיסטוריותדמויות
לז'אנריםדמיוןיחסילמשל),
הפנטסטית,(הספרותמוכרים

עלאמריקאיתהדרוםזובעיקר
שאינןוהנשיםשלההנצחיהתוכי
השטןזיהויאולעולם),מתות

הזמנים,שלושתלאורךבגילגרליר
ומתעע.בהםנאחזפשוט

לבהםהבאיםהפרגמנטיםלטעמי'
משל,חלקםהיצירה.שללבה

כמעטוחלקםמטאפורותחלקם
עלפאביץשלמטעמומניפסטים

יותראמיניםהםהאדם"."טבע
במשחקיההצטעצעותמאשר

והסיום,הפתיחההערותשלדיאלוג
עומדיםליריים,יותר,טובמנוסחים

באמתעצמאייםעצמם,בפני

כתרגילולאאנושיבמילוןכערכים
 .ואניןמחרכםספררתי

והמראההמהירה"המראהא.

והעתידהעבר .) 27(עמודהאיטית"

אחתבעת-ובערנהלרגעמתקיימים
זר.אתזוהמשקפותמדאותבשתי

שהואזהחסר-גבולותשיקוף
עבודוקטלניממיתבמהותואינסופי
אטה.הנסיכה

ובקאלינה"בפטקוטין"המעשהב.
מקסיםאהבהסיפור .) 34(עמוד

עושהלכשעצמוהסיפורוטראגי.
לרבותקלאסייםבחומריםשימוש
(אודיסאוסמהומרוסישירציטוט

אלא ) 32-50שררות ;בשאול
אנתולוגיהשלזהשבהקשר
שותפהשאינהאותנטית,"כוזרית"
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עללדבראפשרהספרותי'לתרגיל
והאישה.האהבהשלהמכלהכוחן

קשתרעלהביצהעל"הסיפורג.
עוסקהסיפור .) 78(עמודהכינור"

יוםמכילההביצה .הזמןבמושג
דעיוםעללדלגלבעליהואפשר
ארתהמוכרהאומן .רצויובלתי
ירכלמשלוימיםש"כמהמכיורן
 ."?מאושרלהיותכדילנפץאדם

(עמודהרוחני"האדם"תולדות .ד
מעמדומתבהרזה,בסיפור .) 137

"אובייקטכאןשכרנהמהשל
שהםהכוזריםדהיינוקינטי"

"אין"שלסרגנוסף,ומשהרשלרשה
האדםהםמשמערתי'קירםשהוא

יסודהואהחלום .לעצמוהמאורה
בני-לכלמשותףרכיבאוניברסלי'

במידהאותםשהופךוהואהאדם

כלומקרברוחנילקולקטיברבה
נעלהיסודאותראלואחדאחד
בהווייתו.רדארי

(עמודהילדים"מרתעל"הסיפורה.
כחוריהבמורתפאביץדןכאן .) 148

רכךהחייםמןפחותלאקולקטיבית
בפניו'כסכרשנתפסתההולדתגם

ודאיות.נוספותלמיתותביטויהיא
בית-רעלהנוסעתעל"רשימה .,

מתחילה"היא .) 161(עמודהספד"
בית-הייתהלאשהתכליתלחשוב
אלבדדךשהואאיאםכיהספד

לשווא,אינההדרךבית-הספד".
ממשמעתעצמהבפניהיא

צררךאיןכינדמהומשמעותית.

האכזיסטנ-למשלבנרגעלהרחיב
הזה.ציאלי

הקדמון"האדםעל"רשימה .ז
אפואכוללת"הלשון .) 192(עמוד

העבדאתהעדן'ואתהשאולאת
שבהןהאותיותאתואףהעתיד'ואת

"גבולותבפשטות,כךנכתבת".היא
עולמי".גבולותהםהשפה

הצלוב"אחיאדם,על"היגדח.
החלומותציידי ... " ) 256(עמוד

הראשון'האדםאחדתריםהכוזריים

מילונים,הםומחבריםאדם,
נשזרזההיגדראלפרנים".אגדרנים
המאהבןלמילוןכשרידבעלילה

בסוףמרכאהואהשבע-עשרה.

מלאכתאתהקוראעלומקלהיצירה
ישכה.עדשצברהחומד""ארגון

שתישללהופעתןהסברכאן
כפוליםנהניםבעלותדמויות

שהואזהטקסטרכן'במהלכה.
מנסהציטוט,שלציטוטמרבן'

מאפלטוןאחדפירטיגשרלמתוח
לפחות.ירד'טדרעד

יצירההואהכוזרים""מילון
אתלממשנדרשהקוראמורכבת.

דדךזאת,עשהשהיוצרכפיעצמו'

אתמפעילההיצירההאמנות.יצירת
מאשדשיותראלאשלה,הקורא

מעט(לאעצמהאלמכוונתהיא
שתישלהגימיקבאמצעות
מכוונתהיאוגברית,נשיתגרסאות,

לה.חיצוניספררתיקרדפרסאל
יתד,באריכותלרקההיצירה

ובהתעקשותבנדצסיזםבטרחנות,

"מטמורפוזות""חלום","קסם",על
אתלקרואאפשרר"סרגסטיבירת".

שאוזכרוהפדגמנטיםשמרנה

גםואפשרארכימדס",כ"נקרדת

ולגשתהזה,המאמץעל.לוותר
"דוןאתליטולהעירונית,לספרייה
אתהאבק,מןאותרולנערקישוט"

(אגב,הנודד"היהודי"אחשררדרש

לביןפאביץשליצירתוביןהיחסים
נפרד),למאמרראוייםחייםשלזר

ה"שטןאתולקרואלחזור

אתלחנוקלהשתדלבמרסקררה",
לבאילהפריעשלאהצחוקרעמי

במאמרלקינוחולהציץהספרייה,
 :אקרארמבדטרשלעינייםמאיד

(מתוךהביניים"ימישל"שרבם
סדרתבהיפר-מציאות","מסערת

לקוראפאן).הרצאתשלפיקאדרד
לאמושלמת,הנאהמובטחת
הסברואולימצטעצעתולאטרחנית
"מילוןזוכהמדועלמדי'משכנע

כל-עצומהלפרפרלאדירתהכוזרים"
 •.כך

שיחוררחל '"

 •מפריםביקורת

המלחמהאתלעצורשליחיםשלחנו
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'לאכעלייההעפלהה
יחידיםשלליגאלית' אתליוותהוקבוצות, 1

בארץ-ישראלההתיישבותיהמפעל
לאורךהליגאליתהעלייהשלל~דה

כפיברם,הבריטי.המנדטימיכל
עורכתשפירא,אניטהשמציינת

מאסף'ההעפלההקובץ
הבריחה,ההצלה,לתולדות
 :הפליטה'ושאריתההעפלה

ציבוריתכתופעהההעפלה ... "
פוליטיותתנועותעל-ידיהמאומצת
בשנותרקהחלהוחברתיות,
במסגרת .] 9[עמ'השלושים."
התרחבההעפלהלחקרהפרוייקט

לתקופהמעבראלההעפלהמושג
 :קרי ,'ב'עלייהשלהמקובלת
לביןהשלושיםשנותשביןלתקופה

בונמצאמחד-גיסא,המדינה.קום

שפיראה'דודשלעבודתואת
שנות :ההעפלהשל'ראשיתה
 ,'-1920 1918הצבאיהממשל

תקופתבראשיתלהעפלהשיוחדה
הצבאי,השלטוןשלבימיוהמנדט,
העלייהשלבראשיתהדהיינו

כוללמאידך-גיסאהשלישית.
שעניינןעבודותהפרוייקט

אחריהאיסלםמארצותבהעפלה
שמושגמשוםזאתהמדינה.קום

הנסיבותבתוקףקיבלההעפלה
היא"הלאמרחיבה,משמעות

 .המוצא"מארצותיציאהאיסור
ששה-בתוכוכוללשלפנינוהקובץ
אתהבוחניםמאמריםעשר

ופרשותיהצדדיהעלההעפלה
בבירורהעוסקיםמהםהשונים.

פעיליה,ושלההעפלהשלדרכיה
המעפיליםשלבמלחמתם-מהם

חלמישאביבהשלמחקרהכדוגמת
חופימולאקסודוסעל'הקרב
הכותבתמציירתשבומאמרהארץ',

דייקני,אם-גםכמעטדרמטיבאופן

'אקסודוס'שלהפארדוקסאת
מןשנבעהההחלטה,"דווקאכאשר

אגבפצועיםהצלתשלהשיקולים
פריצהשלההפגנתיהאקטעלויתור
בשלשהביאה,היאלחוף,

לפירסום ...הבריטיםשלמדיניותם
ולהדהארנייה,זכתהשלוהרב

[עמ'בעולם."הקהלבדעתשעוררה
אריהכמואחריםחוקריםגם ] 333

"המאבקבמאמרוכוכבייוסף

הבלתי-ליגאליותבהפלגותהבריטי
העולםמלחמתלאחרהבלקןמנמלי

שללמדיניותםנדרשיםהשנייה",
הבריטים.

עבודותבמאסףנמצאותאלהלצד
הקשוריםבאספקטיםהנוגעות

שליותרהרחבותבתוצאותיה
'שאריתשלובגורלההשואה

העקורים,לבעייתבזיקההפליטה'
החריפותהבעיותאחתשהייתה

אחריאירופהשלבשיקומה
הואכזההשנייה.מלחמת-העולם

נכסי'השבתצוויגרוןשלמאמרו
העקורים',ובעייתהשואהקורבנות

שהתעוררההמיידיתבבעיההעוסק

להשבתבקשרהמלחמה,אחרי
כמו-גםיורשים,ללאיהודירכוש

שלוגורלםארץ-ישראלבבעיית
צוויגשבה.היהודיםהעקורים

הבריטיםמדיניותבבחינתמתמקד

בכללילעקוריםביחסוהאמריקאים
זאתבפרט.בתוכםהיהודיולמרכיב

הבריטיםהתנגדות.ניתוחאגב

לשיקומםהפיצוייםבכספילשימוש
מקורהשאתהתנגדותהעקורים,של

בריטניהשלבדאגתהצוויגרואה
לארץ-בלתי-חוקיתהגירהלמניעת
הלך-1946מכאשרזאתישראל.

בקרבהיהודיהמרכיבוגדל
לארצותחוזריםשאינםהעקורים
אתהמעוררתהליךמוצאם.

בנות-הבריתשארואתהאמריקאים

הבריטיתשהמחויבותלתקווה,
יהודיםפליטיםשלקליטתםלגבי

דרישהתמומש.בארץ-ישראל
לסילוקדברשלבסופושהביאה
קבלתבעקבותמהארץהבריטים
 . 7-194בהחלוקהתוכנית

שלמאמרהמעלהמענייןהיבט
ביןהקשריםאודותאולררעיה
בז'נווה'החלוץ'שלהקשרלשכת
שלבמוקדוגוברנמנט'.ל'גנרל
בשטחיתנועת-הנוער-מחקרה

התקשורתוצינורותהנאציהכיבוש

במסגרתהחופשי.העולםעםשלהם
הקשרלבעייתאולר-כהןנדרשתזו

בז'נווה"החלוץ"לשכתשבין
- 1849בשניםגוברנמנטגנרלל

היאשאחריהםקשרים , 1942

ביןהמכתביםחליפתעל-פיעוקבת
פעילתרוסק,וחדווהשוואלבנתן

ניתוחבעקבותהצעיר'.'השומר

כללרקעעלזאתהתכתבות
עםשוואלבשלההתכתבויות

גוברנמנט,וגנרל'החלוץ'תנועת
עםהקשריםכיהכותבתמסיקה

ממאמציחלקבעיקרםהיוז'נווה
את"לקומםבפוליןתנועות-הנוער

הישנותהתנועתיותהמסגרות

הכיבושבימיגםתוכנןאתולשמר
 .] 145[עמ'הנאצי".

שעיקרםאלה,לנושאיםמעבר
ההיסטוריתהמציאותשלבירורה

אתהמהווהמציאותכהווייתה,

ההיסטוריה,שלהיסודינדבכה
יסודלבעיותההעפלהמשיקה
מכךכתוצאההציונות.שלבעולמה
בדילמותונכרךהולךחקרה

שלבאופיההקשורותמוסריות
עלהיישוביתוהחברההציונות

ובאופייםמזה,מוסדותיה

אוחלקהנוטליםשלובאישיותם
דברשלבסופובהם.הנוגעים
שלנשמת-אפההעלייההייתה

הייתהעם-זאתיחדאולםהציונות.
עלייהומעולםמאזהציוניתהעלייה

אליטיסטיאופיבעלתסלקטיבית,
התפשטותבעקבות .משהו

לילאוסטריה,סיפוחהנאציזם,
צ'כוסלובקיהשלוחלוקתההבדולח,

העלייההחלהמינכןהסכםאחרי
הצלה.שלאופיכורחהבעללקבל
ברוריציונות.דווקאולאוהצלה
מעצביאתהכריחזהדבריםשמצב

מחדשלבחוןהציונותשלמדיניותה
בידם.הנקוטההעלייהמדיניותאת

בעקבותמזאתיתירה

מתוכניתאנגליהשלהסתלקותה
העלייה,עלוההגבלותהחלוקה
יחסםשלמחודשתבדיקהנדרשה

שבצילההבריטית,האימפריהאל
הביתאתלבנותהציונותחשבה

ששוםבשעהדווקאוזאתהלאומי.
נראתהלאאפשריתבת-ברית
בתקשרוקודריםוענניםבאופק,

אירופה.יהדותשללראשהמעל
הכרוכותהבעיותאתלכךהוסף

בעיניהגולהיהודישלבתדמיתם
ומצדאחדימצדהיישובמבנירבים

מאוחרלהםשיועדהתפקידאתשני
הציונות.במדיניותיותר

שאחדמאליויובןזהרקעעל
כתופעהההעפלהשלמייחודיה
למיתוסבהיעשותההואהיסטורית
ההעפלההתבצעותה.תוך-כדי
הגולהעםהיישובקשריאתביטאה
לתתכדיבההיהונשמדת.ההולכת

לסולידאריותעוצמהרבביטוי
שכמוהןמצוקהבעיתותהיהודית

היהודית.ההיסטוריהידעהלא
מעלסימלההיאציוניתמבחינה

שלהעיקשתחתירתםאתלכל
 .לארץ-ישראלהיהודים

המורכבתהמציאותשלבגינהאולם
אלהכללצדלמנותניתןהנזכרת,

שישגורמיםשלארוכהשורהגם
אשר'ריאל-פוליטיק'משוםבה

מיתוסליצירתהםאףוסייעותרמו
"היא :בונעזרולפחותאוזה,

עמוק,הומניזםביטאה[ההעפלה]
היאמזה.נחרצתולאומיותמזה,
הגדולה,בריטניהעלתיגרקראה

היהודיתהקהלדעתאתוהזעיקה
המוקדהייתההיא ...והעולמית
 ...הציוניתהמדיניותשלוהמופת

הכלי :מטרהוגםאמצעיהייתההיא
העולמיתהקהלדעתבגיוסהמכריע

הבריטיתהמדיניותשינוילמען
הציוניוהמעשהבארץ-ישראל

יהודיםבהבאתהמתבטאיעצמו

הדרכים."ובכלתמידלארץ-ישראל
 .] 7[עמ'

תפיסתלצד-דברשלפירושו
הקיימיםערכיםכמבטאתההעפלה

חישוביםגםבולטיםעצמם,בשל
מאמצעיאותהשהפכוריאליים
אלודילמות .בלבדלאמצעיותכלית
בעיקרנידוןההעפלהשלזהואופיה

-זרטלעדיתשלבעבודותיהם
ומחקרהלפוליטיקה",מוסר"בין
תקווה"בין-קינןעיריתשל

לחרדה."
בהשפעתמתרכזקינןשלמאמרה
המשלחתשלפגישתהמועד

בפליטים,לטיפולהישראלית
תדמיתהיצירתעלומיקומהאופייה

בעיניבגרמניההפליטהשאריתשל
תוךזאתהארצישראליים.השליחים

שלדורות''שניביןמבחינ;יי:שהיא
כוללהראשוןהדור-שליחים
הארצישראלייםהחייליםאתבעיקר

ושהראשוניםהבריטיבצבאששירתו

בגרמניהלמחנותהגיעושבהם
על-מאופייןזהדור .-1945בביוני

הרכב :נוספיםמאפייניםשניידי

ללאהתנדבותייבסיסעלמקריי
ויציאהשהואאיזהמפלגתימפתח

מוקדמותהכנותללאספונטנית
הישוביים.המוסדותמטעםוהדרכה

המשלחתמייצגתהשני''הדוראת
לגרמניההגיעהזוהארצישראלית. .

בניגוד .ואילך 1945דצמברמסוף
יציאתםהייתהלאהראשון'ל'דור

בידיתוכננה"היאספונטנית,

והודרכהאורגנההיישוב,מוסדות

ובתידרוךלשליחיםבסמינרים
שאליההספיציפית,התנועהמטעם

 .] 216[עמ'שליח"כלהשתייך

מקרי,היהלאהמשלחתשלהרכבה
מפלגתי.מפתחעל-ידינקבעאלא

-קינןמסיקה-אלו"עובדות
המשלחתחברישלליחסםזקרבבו

כפוהןנוספים.שיקוליםלניצולים
לתפקידםרקלאלמחויבות,אותם

שבמסגרתלתנועהגםאלאבמקום,
לקשרוהוסיפויצאו,"הקצבתה"
עםוהבלתי-אמצעיהספונטני
נוספותפונקציותגםהניצולים

למשליכמוימכךשהתחייבו
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החלוציתה'רזרבה'בשאלתהעיסוק
בעקבותהתנועתי-הפוליטיוהשיקול

 .] 216[עמ'זאת."
התיעודשלקפדניתבדיקהלאחר
קינןמסיקהמגבלותיו'כלעלהקיים

משותפתהייתהציונית'ש'התניה

ללאהארצישראליםהשליחיםלכל
חלקוהיוותהבראם,למועדקשרכל

זרגםהיאמשליחותם.אינטגראלי
אשרלניצוליםיחסםאתשהתנתה

התאמתםשלמידהב"אמרתנבחנו
ולמאבקהארצישראליתלחברה

בניגודיחד-עם-זאת,הציוני".

האחרים,המתנדביםשללקשריהם
ציונית''התניהולא-יהודים,יהודים

עםמשותפתשפהש'יצרההיאזר

משותףיעדבנתההפליטה,שארית
אףכך ".לקראתוללכתומטרה

השליחיםהיומנטאליתשמבחינה
הם,הריהפליטה'מ'שאריתרחוקים

שעסקוהאחריםהמתנדביםולא
בלבד,רוחניארמיידיסיועבמתן

עלתשובהלתתשיכלואלההיו
 ?לאן-ביותרהטורדתהשאלה

הדורבניהשליחיםאצל .] 227[עמ'
תנועתי-'היבטנוסףהשני

מצומצםשהיהפרטיקרלריסטי:
החייליםאצלבמיוחד

הארצישראליים.
גורלשבמרכזוהיבטהציוני'ההיבט
בפניו'הניצביםוהאתגריםהיישוב

ל'שאריתהיחסאתשהתנהזההוא
סביבסבבוהקריטריוניםהפליטה'.

התנועהלעתידהחשש-אחדציר
ההבנהחרףוזאתהציונית.

אתוהרגשיתהאינטקלטראלית
שלמיוחדהקיומי-אנושיהמצב

אחלוהיהשלאהפליטה,''שארית
שלהמיוסריםתולדותיובכלורע
ישראל.עם

בהקשראם-כידרמות,מסקנות

זרטלעדיתשלמחקרהמעלהאחר,
לפוליטיקה'.מוסר'בין
כאבן-משמשתבמחקרהההעפלה

לבחינתביותר"רגישהברחן
בתנועהשרווחוהשונות,הגישות

המאבקלדרכיבאשרהציונית
רביןהיישובביןליחסהציוני'
זהשלהמוסריתולמחויבותוהגרלה
בהישבנוסף ] 87[עמ'זה."כלפי
פוליטיים,אינטרסיםלחשוףכדי

מנהיגות.ומאבקינוחרתמערכי

אחריבעבודתהעוקבתזרטל
והקיבוץטבנקיןשלעמדותיהם
בפעולתם"אשרהמאוחד'
המוסדרתאתהעמידוהעצמאית

עלוהעלועובדהבפניהמרכזיים
העלייהשאלתאתיומםסדר

עלהמאורגנת".הבלתי-ליגאלית
קשריוהמאבק,שלעיתויוסמך

הפנים-המאבקיםעםוזיקותיו

שהדחףזרטלמסיקהציוניים
מאמציהםמאחורישעמדהעיקרי

התבוסה ..."היההעלייה,בנושא
'הקיבוץשנחלוהפוליטית,
עלבמאבקרטבנקיןהמאוחד'
בקונגרסהחלוקהתרכנית

דומיםדברים ] 89[עמ'העשרים."

לבדלביחסגםזרטלמסיקה
בשלביםכברשנרתםכצנלסון
"לערמתאם-כי .'בלעליהמוקדמים

ההפגנתיתהאינטררמנסטלית,העלייה
גרסבן-גוריון'שלוהפוליטית,

 ,כלומרעלייה,-עלייה ...בדל
לארץ-ישראליהודיםהעלאת

ורקבמעלה,ראשוןיעדבתורת
תיעשההפעולה'אםאחר-כך
אפשרהגרן'מידהובקנהכהלכה

מדיני"פריגםממנהלהפיקיהיה
 .] 94[עמ'

עמדתואתגםבודקתזרטל
כן-גוריון'שלבמיוחדהמורכבת

מעש,עימהשאיןמהתנגדותשנעה

'הציונותבמסגרתתמיכהאל
ראהבמסגרתהאשרהלוחמת',
בארץהיישובכלפימגייס"אלמנט

ומנוףבגולההיהודיהעםוכלפי
מנהיגותושלולביצורהלבנייתה

לפעולה"צמאשהיההיישוב,בתרך
אתגםמתארתזרטל .] 105[עמ'

לידישבאהרריצמןשלהטרגדיה
היהושיאהותעייה,במבוכהביטוי

הקונגרסשלהמדיניתבוועידה
שלבסימנהעמדאשרהכ"א

בהובאה,הממשמשתהמלחמה
שלנגיסתועםהשלמתואתביטא

 .במנהיגותוגוריוןבן
כמר-גםזרטלשלמחקרהמסקנות

על-כךמצביעותקינןע.שלאלה
שלנוחרוביצורישראלשארץ

שללגורלםמעלניצברהיישוב,
שלהקשיםברגעיהאףהיהודים.

עולמהבמרכזעמדההגרלהיהדות
הארץ-ישראליתהציונותשל

הרשמיתהיישרבית,והחברה

שלכמפעלהציונותתפיסתלפחות,
הצלה.שלכמפעלולאבניית-עם

היהודיהעםשלגורלושלאנראה
גורלהאלאעיניהלנגדשעמדהוא

לאששכדיישאלהבדבריםעצמה.
שכברריטלדודשלקביעתואת

בהיסטוריהביותרמוקדםבשלב
שלהעדיפותסדרנקבעהציונותשל

לעסוקעליהיהיה :פירעלהתנועה.
וביהדותכקולקטיבהיהודיבעם

"משקלהמכךוכתוצאהכתרבות.
נתגמדהצלהכמפעלהציונותשל

שלמחדשכבנייהמשקלהלערמת
היהשעשוירמה jמהלאוםחלק

גרידאטקטיתכמטרהלהיראות
נדודלמעשה"מוחלטליעדנעשה
הציונות,וצרתהיהודיםצרתריטל'
לתולדותמאסףהציונות,בתרך

היהודיוהיישובהציוניתהתנועה

 • .] 10עמ'תשמ"דישראל,בארץ

מועלםיחזקאל
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םפריסביקורת •

חולךחבל

אל
אחדמקום

 :ריבנוטוביה
מקומוואל

עוואף;

 ;פועליםספרית
1990 ; 

עמ'. 263

20 

שלהעכשריתשידתויןב
ישידיררצףלביןריבנו
קרמאשדיותרעובד

בדיבריבהתחשבאחד.ארזהמקשר

למכלוללייחסשניתןהתמרדות
שיריםזה,מעיןדב-היקףשירים

החדש,בספררמכונסיםשמרביתם

אינהעזיכהקשרשלזרתופעה
יהיהריבנולגבישגםמרבןשכיחה.

עלתקופות,עללדברנכרן
זיקהשלשהתופעהאלאהשפעות,

השירים,מרביתביןהדוקהכה

העיקרילמפתחא;תההופכת
עיקרגםיתמקדבהשידתו.להארת
זה.עיוננו

מלמדתריבנוטוביהשלכתיבתו
מקררעלולתהותלחקורעזדחףעל

עולםמתפיסתיונקזהדחףההוויה.

פאנתאיסטית.מאמונהמגובשת,

 .התוהומןהטבע,מןבאהאדם
 .הנזילהמצבמןצררהלרכש

מפסליםעליוהפועליםהנוחרת
אותרמסחררכמפסלתהארדאותר.

אלושרקעמתהדקשהואעדדק,עד
ערדהחושך.אלהמצולה,ירון

 ,-1957 1953השניםמןכשידיר

והאבן"),("האשהראשוןבספרר

עלעקרוניבאופןלדבראי-אפשר
אינוהשיריהדוברטבע.תיאורי

במידהרבה .השיריהנוףמןנפרד

טבעשלאלמנטיםעללדבראין
נפששלפנימיינוףשלכהשתקפות

אינהריבנובידיהשידה .המשודד

תחושותשלמעררןלביטויכלי
רדיפהאםכיפסיכולוגיים,והבנה

מארגאחדיפילוסוףשלמתמדת
אתלדרגירכלשבהםהמלים
בעצמההמוצפנתיעולמוהשקפת
מתמידחיטוטבבחינת ;במלים

מביןבשלישיההוויה.במעמקי
"אישסיניים",רישומים"שלרשה

ערדאות,ערד /למצואטורחזקן
עלהודומםפגרם /אות.ערדאות,

לבטלה.מלאכה /הירח.רידד
נובחיםהכלבים /בולעת.האפלה

הזקןהאיש /להם.הזדעל
"פסלמתוך . 190(עמ'מתעקש"
חרסךאינוריבנו .) 1983ומסכה",

דרמהזן"ציודיב"שניבחיפושים.

אחדדףאחד"דף :מתוודהשהוא

 . 191(עמ'/לשלג"נכסף/לינידף.

יותר,מאוחדכשידמשם).במקרר

טרמסשכתבמהמצטטהוא

בכל"מואס :השוודיטנסטדמד
מליםעםמלים.עםהמהלכיםאלה

האיאלנסעתי /שפה,בליאך /
לא-זרועהארץ /בשלג.המכוסה

כתוביםהלא/הדפיםמלים.להאין
נתקלאני / !עבדללאמשתרעים

אךשפה, /בשלג.אילרתבעקבות
איפה ?האי"איפה / /מלים."לא

ריבנוחרתם ,) 239(עמ' "?העקבות

נותר.לאעצמועלומקשההשיראת
להמשיךולטרוח,להמשיךאלאלו

כביטויהעת,ארתהכלולשודד.
אזכירכרויותלהבנה,לשיררע

המיתוסלפעפועיהדתלפלפולי
זאת,כלעל-אף .הנסתרולבלבולי

מה,:"לשםבתהייהשידמסייםהוא
האמתיודע.איניכלזה?/מהלשם

(עמ'נורא"פטפוטאיזה /-

שאיןהוא,מכלוהקשה .) 240
הנוראיותאםבוודאותלשפוט

הרואיידבריהיותוהיאשבפטפוט

שתודתלכוח-הבריאהשהכוונהאו
ולשימושלמליםמייחסתהנסתר

בדוחמובאהישכשיד .בהן

ש~ולההזכה"ממחשבה :הקבלה
 .מלאךבונברא /הקב"הלפני

בונברא /פדענותשלובמחשבה
המעודדעיןהדףיש .)םש(שד"

שהנהליבויהדהודיבדוחיד.במשוד
אתבתודעתולצודהצליחהוא

שלוחה,"אילה :האילהעקבות
עיניעל /עובדצל //חרישית
(עמ'מאש"קלהדמות /העדות

 /ליעושהש"שחוקאלא ,) 250
כתראמי /טל"אבי / /במשחקיה

איננה" /והיאאניעוד / /כוכב"

 .)םש(

ואםבשלג"אילה"עקבותלאאם
איהאזמלים,ללאשפהלא

מתעלמות"."המלים- ?המלים
לעולם""מעולםהשירמתחילכך

ביןהבולטבעינישהוא, ) 242(עמ'
 1983- (ריבנושלהחדשיםשידיו

במכלולהמרכזייםואחד ) 1989
 ),לאמידהריבנומגיעבויצירתו.
ניתןומכלילה.מסכמתכוללת,
הםששורשיולעץזהשידלדמות
ריבנו'שליותרהמוקדמתשידתו
אותואתבעקביותשטיפחהגנן

יתווספואםאפילועצמו.העץ
נדבכיםריבנושלשידתועלבעתיד
שדידהתהיהעדייןייותרמעולים

כוללת,פילוסופיתאמידהכאן
וכלכתיבתו.מרביתאתהמשקפת

עד-כדיהחותרתשידיתבלשוןזה,
כותב(הואהדיוקאלסגפנות
מבלילחושך"מבעד"חרשך

ושאדאפלהיל-עלטההזדקקות
המהותמןהמתרחקותמלים

ובשימושהמושג)שלהבסיסית
לשונייםבאפקטיםוקולעבדרני

(אליטדציות,דאטודייםובכלים
קונקרטיזציה,האנשות,מצלולים,
משחקקיטוע,של"ריתמוס"
דאיקטי).חילופים

ואינם.קוליאתחשים
נפוצים.בדוחכמרץ

לעולם.מעולםביהיווהלא
מיגיאיזה .מוזרזה .מוזר

בעולם.ישמוזריםיצורים
שלנאוידנספגיםה~נים,כךאחד

iקנהiקנה-לא

לשוא.העינים.אונים.באין
נגררתמתהום,שו:ה ?7ריקה,דשת

מתה.

עולם.חובקתריקותאיזו
צליליםאחד-כך
מוזרים.

 ?אתה ?הואאתה
מלים.
 .) 242(עמ'

המובנים.בכלמתעלמות""המלים
המדשדשהמשודדמןמתעלמותהן

הולכותהןנסתרות,הןיאחריהן
שהןעדונערמות,הולכותונצברות,
באליטדציה),(זקמושלעולםהופכות
אינההתעלמותןמושגים.בונות
שהמלים"לפיילטיבןאלאביטוי
 . 33(עמ'ישע"וחסרות /סומות

 .) 1961עת",למצוא"שיריםמתוך

בלתי-חיתההעיוורוןתחושת
אתלזכורהיכולתאלמלאאפשרית

 /אלףבניהעינים. /"אבני .האוד
עוורעוור /לפניהפוניםהפנים
הפה"חללאל /האודזכר /עובד
חצות","שמשמתוך . 131(עמ'

החיים,מקודשהוא ,האוד .) 1977

זהגם;הוא(שם)מאובן"האוד"גם

שהחיהכלאתוממיסשמפרק
והצמיח.

ה"אני"שלונוכחותוהכותבעמדת
חינהובשיר)בעולם ;וכמלה(כגוף

איננהבלבדשעדותמפניאקטיבית,
כלזאת,למרות .מבחינתומספקת

אותוישאושעיניוכלשיעשה,מה

שלוש"לשוא".אלאאינואליו,
ב"לשוא"נחתמותכשידפסקאות

ולהתכונןלהביטלרדוף,לשוא-
הריקההרשת .) 14 , 6 , 3(שורות

כביטוימואנשתהיא"מתה"

ונמשלתהחישלהקליטהליכולת
ה"מוזדים".הצליליםהעיןלרשתית

צליליהבריאה,צליליאלאאינם
אתה"מלים".שלההגייהכסירנות

הדוברמנסההאלהה"קדיאה"
אףעלוזאתלתפוסבשיר

כלמודעותושבעצםהפדאדוקס
ניתנתבלתישהיאהעתאותה

יותר,מנוסהכשהואעתה,להבנה.
שהיהמכפיבכסירנותיוצנועריבנו

(על-פיבלשוןאדםלהולידניסהעת

בסדייעקבעםבראיוןידבריו

 /נפחדמשיםבחיקש"שיח .) 1971
 ?שםמי / /חשינפשיםחחיקברם
בצדף / ... /ראש.נשם.עודד.

 / ... /כרוי-אוזן / .. /נולדהדממה
מחיק /נקרעמעמק,מחכתנחלץ
אצבעותיוקצות / / ... /ולח,אפל
מתוך . 30-29(עמ'החוף."נושק

 .) 1957האוד","גלגל

בנצח,עוסקלעולם""מעולם
הגנטי,בצופןומתמיד",ב"מאז

-בעת;רבהעולםשהואבמכלול
להפרתונשנההחוזרבניסיון

שיוכלמישיהיהכדיההרמוניה,
ולהשמיעולנסותצלילהאתלשמוע
שלהמוזרות .משלוקולצלילי
שהואמיהאדם,עלגםחלההעולם
מוזרים"יצוריםאותםשלנציגם
בעולם".שיש

לעולםמעולם
מתעלמות.המלים

 .לח.שןמבעדנח.שןנחבאותהן
בדנייעלרדי.~כמראחריהןאני

לשוא.
שלגוףממיסבאודנחבאותהן

 .רופ};:'

 .האודישחירעדומביטמביטאני
לשוא.
כןלפניאוהשמות.כךאחד

 ?השמות
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והמגובשהשלםהשיריםקובץ
"פסלהואכספרהנכללכיותר
ספרוכלשהוא ,) 1983 ( "ומסכה

יצירותהיותםמכוח'הקודם.חששי

לכשעצמםהשיריםמהוויםאמנות,
(ניתנתהעולם,שלהשתקפות

התמונותשלמלאהרשימה
שיריםכרקעשעמדווהפסלים

גםתקפיםהשיריםאם-כיאלו),
הנוסףההתייחסותרובדללא

"פורטרט"השירלמשל,כך .שלהם
של " 1962"ראשכתיבתושכרקע
תתכופף"אם :ג'אקומטיאלכרטו
אתתמצאכסבלנותותחפש
שחורותחפירותשתי / .העיניים

נשכח,כמעט / .לקלוטקרועות
משהולמטה,כסכךאבודהרחק,
הואהפה. :ככריהכאש /חשוך

כלשקט//הכלמנסה.הואמנסה.
אפור.צהבהבחללריק,הרקעכך.

לוהאירומהנראה./ /לאהשמש
ניכר .) 195(עמ' "?זהכלציירעת

אתהנחתהריבנושלשרוחוככתוב
הרשומים"אלה :ועוד ;מהלכו
 / :היצירהתהליךאת /מראים
 /הריתוךכךאחר /הכלראשית
 /פחותתמיד /וכזהכזהואחיזה
היה //הנותןהוא /יותרריקתמיד

ומוחה"כחולמצייר /הרוחכמו
 .) 222 , 221(עמ'

יזהראורי

אנטיפאשיסטי /מגויס /מיליטריסטישיר
 .אנ;~ז:;;ת nכזץ.לל~~ע;:זז;ונו~הא;iךב י~~
ד~ק.ת.. ?7זכד-:קירו~יתס:;כליr:ו~ות p:ל:;כלי יל,;:;:זזקזכ~רסןצ;ןר )j~ת
 ,ל~טtוים W~ים R ,;:זקזpררי.~:;כזזiיזp,ל שוח~~:;סרזכש~ת
 .ך~ןם.~ת~;ך~ים r:;זpלה ;t קfזtז:;;ך;ךr;זל.tו~ותך~ת
 allons ,רי~;מן:;~ ם~ז:;ס~ם Levee en masse-ז:;~תא;iךב י~~

enfents , 

י~י;נן~סיזpהיא~להרוt;י~ה~תיהג;ו~~ןהקום
~;ךם;ת ?n7ל~ךם Wס~לת 9;:זזנו~ת 9סזק~~.ךק;ל.קtוי:;נית r:;ס~י~ת
סtזידכ;~ב.~ת

מעלשהואמהאללגד;למתחבריםכשהםהאדםכניאתא;הב י~~
: •• .'' : •• T T T : י.• •• • : -: • • : :• -:• •• -

 . ר~~~ wו~ה
ש, 9ך.;נtק~ירך~~ץ;:זך~ב ר~~ש 9ך.הואץקק.ט:קי

 .ךהוךי:;נךי;ן 7~ם noch einmal so gutה wע;:קין g ז:;ךיןת pן
ץ 9חח;ז ?7 כ;:~ינ;ג::ןינו;:זל.ך ?7 ז:;ק"iך~מךת.~ז:;~תא;iךב י~~י~

 .ה.ץ~ז::סקים" /o ~~~נוך~י~ךים ה~~~יןע_י; י~~pזכ;:~ם
 1990ינואר-מרץ

 •תגובה

שירה•

ssc ח;נוחlevee e -
אופן .בהמוןהתגייסות

העםהמונישלהגיוס
המולדתעללהגנההצרפתי

 .והמהפכה

c1 1.ו ll o ns enl.ents de 
p c1 t1·ie -בנינלך

הראשונההשורההמולדת,

המנוןהמרסייד,של

והרפובליקההמהפכה
הצרפתית.

שתי-התנערהקום

מתקרבשנה,ששים-וששככן

ריבנויכארץלחייוהיובללשנת
גולדכרגמלאהשיריתהתרחק
"הוריושטראוס,לודויגומאריה

נאסףככרגלבועאמירהשיריים".
זהאבדהגורילחיים .אבותיואל

לאהפואטית".ה"גמישותמככר
ובנימיןרביןעוזרלגביכאןאפסוק
דומהלריבנו,כאשראכלגלאי,

עליוכופהשלוהמתמדתשהחקירה
הבעתו'דרכישלונשנהחוזרפיתוח
מחמת,דווקאואוליחרף,וזאת

המושגהדיוקההגותית.דבקותו

שרתככלילומשמשכשיריו
 .עולמותפיסתשלהדרךכפילוס
הוא,כר""לחפורמרתקנושא

כרישכיצירתוההגותיהצדלדעתי'
קהלתמחכמתענפיםמכליאהוא
הגותשפינוזה.הגותשלהגזעעל
אתלהפרותכדיכהיש-כזו

ואףהפילוסופיתהמחשבה
האדםעלתרבותיתלהשפיע
זולהגות .והכלתי-דתיהמודרני
-העולםתפיסתעלהשלכות
ושכלולהחייםתפיסתפיתוח

מילגביהמוותלמהותההתייחסות
הדתיתהאמונהמככלישההתנערות

"גלגל :חשוךלועלרגליופערה
האורגלגל /ראשית,ללאהאור
אפלה,עיןסביב / ... /אחרית,ללא

ונאלם"אפללכסביב /דועכת,
והאכן","האשמתוך . 7(עמ'

שורתאלזו,נקודהאל .) 1957
מעגלחוזרהספר'שלהפתיחה
מעגלהיצירה,מעגלהשירים,
הנסיונות/אחרי"כסוף,כיהחיים,

 / :ואומרחוזראנילמחוק,/כולם
 /כחולים.השמים /צהוב.השדה
 .) 249(עמ'פיה"אתפוערתהאדמה

• 

הנשיתהאורגזמהמפניהבחלה

הפמיניסטיתוהשאלהמין :או
~ " . 

 ~-ץ

 77עיתוןאתמכרכתניא
חוכרתאתשהקדישעל

"ספרותלנושאאוגוסט
שלרשימתואךופורנוגרפיה",

היאלאורגזמה""הבהלהאוראמיר
מתחוםסיסמאותקוקטייל

אד;לסצנטייםהגיגיםהסוציולוגיה,
שאותם'המחכר,של"נסיובו"מתוך
מתוךשירהכקטעימקשטהוא

הואושאותםטאנטריים,טקסטים

אתלהצדיקכדימהקשרםמוציא
 .שלוהמפוקפקתהתיזה

כהשוואדפותחתהרשימה

המינית""המהפכהשלב:נ;~~סטית
זוהמערבית".הצריכהל"תרכות
לפחותאובדיקההטעונההשוואה
זוטענהנראיתפניהעלהדגמה.
לזקוויוןשלחמונשיםמופרכת.

הכלכליכתחוםוהזדמנויותזכויות
מידהכאותהנלחמויוהחכרתי
 .המינילשחרורן

כעיקרמעודדיםהצריכהתרבותאת

העסקים,כעולםהשולטיםהגברים,
רכהכציניותוהתקשורת.הפרסום

לחנותהאישהאתשולחיםהם
למאהב.כתחליף
לאורגזמההזכותנגדהטענהבעניין
שהגבריםזכותזוהיאכן ;הנשית

זאתהאישה.מןלשלולמנסים

השחרוראתמכיניםשהםמשום

הם .שגויכאופןהאישהשלהמיני
עצמהעלתקבלשהאישהרוצים
 .הגבריתהמיניותשלהנורמותאת

לחקותשואפותאינןמצידןהנשים
המיןכנושאיהגבריםשאיפותאת

מיןכניכוש,מיןבסירנותכמו

נשיםניצולאויהאגויא~ר ,P כ;:
מטרותיהם.להשגת
שהיא,המוקדמתהשפיכהכעניין

שלתוצאההמחברלדבריכמוכן'
שהגיעהכמי ;לאורגזמההבהלה

אניהמינית,המהפכהלפנילפירקה
בעיהחיתהשזולהעידיכולה
כיתרואולילכןקודםגםקיימת
שאת.

כיותרהגדולאויבםהואהשיעמום
אכן'המחבר.אומרהמין'חיישל

כיותרהגדולאויבוהואהשיעמום
קשרכללכךאיןאךהאדם,של

למשל,ראה,העכר.עכבותלהסרת
שלםפרקהמקדישקירקגורסרן

או"לכאןכספרוהשיעמוםלנושא
ארוסיואתמפראפילוהואלכאן",
מפניהפחדכשלאולסןלדגיגה

השיעמום.

המחבר'שלהמתנשאתטענתו
לספריראוייםאינםהמערבשאנשי
הקמאכדוגמתלהםהמוצעיםהמין

יסודותאתיודעיםאינםכיסוטרא

רומנטיזציהחינההבסיסיים,האהבה

המזרח.קסמישלזולה
אתמביאהואדבריואתלחזקכדי

הנסוג","המשגלדוגמת
) RESERV ATUS COITUS (, 

פינהלאכןכמזרחהפךשלדבריו
לדבריעשירה.מיניתלתורה
פרועלש"לאכמזרחסכרוהמחבר

 ?-הכנתםהאדם"יחיהלכדוורבו

לפיצוץהסיכהכנראהזו'
יחי-וכהודוכסיןהאוכלוסין

 !הנסוגהמשגל

הןהמחברשמביאהדוגמאותכל
לאישההגברשלאבהיותעצות
סיי-תשוקתך"כשיאכנוסח

עםיחדאלה,כלאת-נינוחה"
גברלמציעהאניגומיכרכת

להחליטשרוצההדידקטי'המנדנד'
ליהנות.ומתיאיךכשבילי

לאאלה,מעיןגברייםהגיגיםעם
הגיעווג'ונסוןשמאסטרספלא

הגדולהההנאהשאתלמסקנה,
להפיקהאישהיכולהכיותר

מעצמה.

כטללעילשנאמרמהכלולכסוף,
אהבהשקיימתכתנאיומבוטל
גםבטלאזאךזוג.כניכיןאמיתית
 •.אוראמירשלכהגיגיוהצורך

איתןמרים

שלהראשונותהמלים
המנוןהאינטרנציונל'

הפועליםתנועת
של(בתרגומוהבינלאומית

 .שלונסקי) .א

-איבןאחדכולהרוסיה
פואמז:מיליון", 150 "מתוך
מיאקובסקיולזימיומאת

 .פן) .א-(תרגום

יסודיאתלשאתיוכללא
מתוך-האין-כוכב

ולזימיומאת"הקשיבו"
א.-(תרגוםמיאקובסקי

 .שלונסקי)

מתוך-רפשהואשקטכי

דאבמאתר"ביתהמנון

 .ז'בוטינסקי

l so gut נ;m חnoch ei -אז

משירשורהלנו,ייטבשוב
המתחילגרמניאנטישמי

יותזהיהודיםכשדם :כך

 .לנוייטבשובאזמהסכין'
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םפריו::נביקורת •

שלביקורו
חחאליכוכב

 :ישורוןאבות
 ;מ~חהאר"ן

הקיבוץ ;שירים

 ;המאוחר
)( 199 ; 

עמ'. 16 ' 7

22 

שביט,כרכבהואאליה
כדודבשמיהמופיע

לשבעיםאחתהארץ
שבההאחרונההפעםשנים.ושש

,וסביר-1986בהייתההכוכבהופיע

הפעםזוהילדרבנוכילהניח
באותהזה.כרכבלדאותהאחרונה

בשםשידישורוןאברתכותבשנה

בניקודועוסקהשירככב'.'האלי
הכוכבבשמיהשביטכרכבשל

מספרגםאך ,-1986בכדוד-הארץ

ההאלישלהקודםניקודועל
 .-1910ב

שלמייחודוחלקזהר •תרצואם
משודדאיזהרכי .ישורוןאברת

להיותיכול-86הבןישורוןמלבד
ניקודיםשניעלולספרדאייהעד
 ! ?זהשביטכרכבשל

העשריםהמאהאתמלווהישורון
כמרסופה.רעדמראשיתהכמעט

שניםלכמהאחתמופיעשביטכרכב
אתהמאירשלויחדששידהספד

לנר,המוכריםהאדמה,ואתהשמים
אחד.בארד

מראשיתהוריחותומדאותזכדרנרת

שביםהזרהמאהשלואמצעיתה
וגעגועים,זכדרנרתבדמותרעולים
המאה.שלבסופהשירים,בדמות
ישורוןעבודהשיריםכתיבתתהליך
הילדות,אלנרסטלימסעדקאיננו
מסגרותהמארגןכוחאלא

 •ולפיכךומשפחה),(ביתהשתייכות
מאפשרתלעבדהפנייה .קיומינודח
הםשידירשכןבהורה,הקיוםאת

הםשידיר;גית',הםנ"ת"ר'ך:;כדזכדרנרת

אני /שליגעגעיםה""כבגעגועים
o/7P;l ~r:ל"א ·•.-ך~ם /: .הי~~ i ~~~--, 
כותבהואכך ,'הי:o/7P;l ~r י~~י~

 .) 128(עמ';גךת"הםת" i'ך:;כדכשיד

ודאיישורוןשלבכתביוהמצרי
 :ותיקיםמכדיםמנחה'ב'אדןפוגש
אחיואת •ישורוןשלהרדיואת

מקרם-נעסכיזשאתואחותו,

פשדמישצ'יהואת •הולדתו
ילדותו,עיירות-רקדאסניסטארר

כלדבליןאבירשלהמיםטחנתאת
תל-אביב.אתרגםישבפרלין
 •בדדיצ'בסקירחובזאת,(לערמת

וחומדיםוהאזדרכתהפיקוסעצי

בספריולהופיעשהדבראחדים,
ב'אדןמופיעיםלאהקודמים
מחולקיםבספרהשיריםמנחה'.)

אחדשידמדודים.לאחד-עשר
השירזהוממרדד,אינובלבד

והואהבהרת''כל :הספדאתהפותח

הנושאעלמכליותרמצביעאולי
שלוהזיקהרעלהספד,שלהמרכזי
ל f " :ישורוןשלהקודמיםלספריו
 /רה~םה~ם /אלהלכיםהנהד"תן

זדים"ה 'הפ-ה,.ת /כלני. ~מלא ;·נ~א
 / ,·סזה //:ל;ז-וא.מינ. /דת.הנהאל
ז-ורת i 'סד ·זה.-,,-~ל wך'-ת~·ג

מנחה'ב'אדן .) 5(עמ' ,,;:זגבק~בקים.

הנהדרת,אלחוזריםהנהדרתכל.אכן
חוזרקודמיםבספריםשזדםרמה

זה.בספרגםגעגועמתוךומופיע

והוא .מימונוסףזהשלספראלא
שלובמורתהמשודדשלהעיסוק
מענייןהזרמהבחינה .עצמו

ישורוןשלעמדתואתלהשוות
בשיריםילדותותשתיתלחוויות
 .ועכשיוקודמים
 ) 140(עמ'בכף''שיהיהכשיד

 :געגועיותשתיתאתישורוןמסכם
~ך:;נהי .ה; iזq~ד:;נהי .רץ.~"~ך:;נז;ןי

עזבתי .עירעזבתי /עם.

 ,·.םי:ז·~- /o·:;נהי 1 ~ר~ם. Si~רלמ~tקרים
~ןpי~ת~ך:;נהי •:;ני 1$~ת~ך:;נהי

 /אח"תי.ואתאחיאתועזבתי
~~י:;נית-,תל · r ר.~-ה-??ד~לל~~י 6ר

 ,,tיל~:;ני:;נרית.בק:;נךיתr;זז:יי Rךל
זרישרדרניתביוגרפיהשפוגשמיגם

נטישהנטישה,שעיקרהלראשונה,
אתמסייםיוארץשפה,משפחה,של

שלתחושהעםהספדקריאת
שכן .ישורוןשלאינטימיתהיכרות
שלבילדותוהמים'פרשת'קראדרעי
הספד,כללאודךפרושיםישורון

ביניהם.פנימידיאלוגומנהלים

בספרהראשוניםבשיריםקריאה

אורחיםשלכלחיצת-ידכמרה
עםכללית,התרשמותמעיןחדשים,

היכרותתוךבקריאה,ההתקדמות

יישורוןשללעולמווהתקרבות
רהאיזכרדבק;ךים,השימושהופך

לבסיסטעונים,שמרתשלהלקוני
משמעריותלהעמיסניתןעליו

למדודים,החלוקהלמרותנוספות.
יכשלעצמוהבודדהשירשלוקיומו
ביןהזיקהעללעמודלעתיםהכרחי
להחמיץלאכדיהשירים

מסתייםלמשלכךמשמעריות.
למה"אזבשאלה'חולחלה'השיר

שידלכםלהגישלפחדצדיךאני
דקלהבנהניתנתזרשאלה "?לדפס

חזר'ולאכשידקודםעירןבעקבות
בשרדההנפתחמהאדמה',לעלם
שידלכםלהגישמאדנזהר'אני

הפרך.הואהתהליךלעתיםלדפס.'
בארדמאידהמאוחדכשידקריאה

כךנקרא.שכבדקודם,שידאחד,

כשידכבדישורוןשואללמשל
וגלגלם"היא"יב;"מתי/בספרהשני

שםיתגלג:ל /הגד"להטחנה/המים
 24:בעמ'כשדק ) 8(עמ' ~'?:;גל~די

הגדלב'הגלגלמדוברכילמדיםאנו
 .פשדמישצ'יה'מיםבטחנת

אתישורוןומזכירחוזרוכשבהמשך

במעיןמסתפקהואהמים,טחנת

ל~ךז:יי;:זוpךם"ז;נ~ןגל :קודצירוף
המושג ) 34(עמ' ".לי~זקיץאורי~ל

משמערת ;ת~גורדהמים')('גלגל
תארוהופךכךקודמים.משירים

זהבמקדהלסמליקונקרטימקום
וזרימתהילדותארכוןשלסמל

 ל~pוז:;"כותב:הוא 87בעמ'הזמן,

 ,, .י .P .סע ן~ך~:;ל w '~~להזךא
חורגהשיריםביןהפנימיהדיאלוג
ביןומתנהלהספד,מגבולותלעתים
 .ישורוןשלשוניםמספריםשירים
המופיע ,'קירנ;:~ה iעף"'סכשיד
התלויחרטמוזכרמנחה',ב'אדן

"לtךט :התרבותבהיכלמהתקרה
w דא~ללי~שw 'ל,;יה"נ;:;גז:יקןהי 

:;נ:ךי;כל;:זtך~יםל f , ] ... (;:זגכך~ת"
;:זדה טז.rז:;ז:זזק~ל.ליך"מ;:זגכך;פת
ישורוןכתב-1977ב ,,ה. Rקזי ·מך~ך
שםגםהתרבות'.'היכלבשםשיד
התלויהחוטאודותמספרהוא

ע R י;r~~ז:זדחוט"tזך ;בתקרה

 ~ iז;נr;ינ I~דךן 1;גז;ןקןה,~הי?ל
ס;ף~י f:Rס;ף~יזה .P.ז:ין /o~פ

f:R ·" אלהשיריםשנישלקריאה
שלההבנהאתמעבהזהלאחדזה

השירגםמבריק'.ענה'סףהשיר

שניםשששנכתב ,' 11ינסון iל'יעקב
מנהלהכספים,איששלמותרלאחד

שלקודםמספרשידעםדיאלוג
 /גם . T $/ /;ך~ךז;ןיף א·ל,, ;ישורון
כותב ,,ן~יהי.גכ~ל.??ף /א."ל וqז~~
הקודםובספדומנחה',ב'אדןישורון

הוא'לרינסרן'בשםכשיד'הדמוגרף'
ן~יהי~~יםר~יהיף"ל"א :כותב

 .גכ~לז;נף".
בשיריםהביוגרפייםהאיזכרדים

בבנייתהםגםמסייעיםהשונים

הספד.שידיביןהפנימיהדיאלוג
מהוריםישורוןשלמשפחתובני

מאודאישיתלהריהקונקרטיביטוי
החוזרהאיזכודאךהמשודד,של

וטעינתםשונים,בשיריםשלהם
יאגב-כךמצטברתבמשמעות

שלכגודלםהיהגודלםכיוהעובדה
אותםהופךהיהודיהעםמבנידנים

האלישחסדמהכל"ני .לסמלים
לי.ריקן ..ך~סי ;~ח~הי· l~י 1$ך~ןpי

~יי .Pרז:ז~יםה wרלאה~ו;;ג.רך
 .) 155מ;-(עו~מולאק"

מדנהמשפחתובנישללצידם
דמויותכשידיולהזכירישורון

בעיקרשונים,יצירהמתחומי

הפלסטיתהאמנותמתחום
הקודמים.בספריוגם(כךוהספרות

לישנסקי,בתיהאתמזכירהואשם
אלתדמןנתןשלרנסקי,אברהם
מזכירהואשמייחיאלאת ;וערד)
יליפשיץאודיואתפעמים,מספר

ואבאהנדליהודית •פןאלכסנדר
בביוגרפיההשזוריםיוצריםקרבנד,

 .אחדארזהבאופןהישרדרנית
כמרדמויות,נמצאאלהיוצריםלצד
 I 11סרןלריב'יעקבכשידסרןלריב

ואברנו','החטיפהכשידרראנונר

הכורסודותבמוכרהעוסק

 •משותףמכנהבינןשאין •הישראלי
 .ישורוןאבותעםלאגם

מתחומיםדמויותשלזהעירוב
חשיבותבעלותדמויותשונים,

לצדישורוןשלבחייומרכזית
הואשולית,חשיבותבעלותכאלה
בתפיסתמרכזילמרכיבביטוי
 :הואשעיקרהיישורוןשלעולמו

מוזכרואברנו .תחומיםהפרדתאין

לצדסרןלריביקובנואבאלצד
לעבריתלקרסים'מרה •פןאלכסנדר
 .התנכ"ייוסףלצדדזנבדג'

וחדש,ישןשלזהתחומיםעירוב
מדהיםיונמוךגבוהושוליימרכזי
בתיאורגםנעשה •וכבאלי

ההאליכרכב :בעולםההתרחשות
כשידמוזכריםממרדזיץוהדני

בשבתהכנסתבביתקדיש •אחד

בעולםהנדיריםהבדחזיריובדיחת
כשידיחדירמוזכריםהחולהמאגם
וצבעוהיקוםהתרחקותאחר,

 .נוסףכשידהגרףשלהוורוד
עירוב .ישורוןשלשפתוגםכזוהי
('בין ;יידישלשונות,של

 ;ערביתגערראדן'),שלעיפעדיק
ועברית.נדנך')('סך

הוא .כבשלובעבריתערשהישורון
 :שגוריםלאלבנייניםפעליםמטה

 ; ) 94(עמ'ל~בד"סלך חס~pוז:;"
זןא /קסזןא"זקיד :מליםמפרקהוא
 :) i10(עמ;לי", Rזי Iזיקדי Iקד

ה ?7 ~" :סלנגבקיצורימשתמשהוא
(עמ' "?מיםת'עצמםקלים"שד~ן
דיבורובשפתממשובסלנג ; ) 87

התחננה /ת"מנ"והלבב :יומיומית
(עמ' ;,שא"~ס~ל•/:א"ל"דק' / :א ?7 ~

כמרבשפהמשתמשהוא ; ) 154

 הו;rן~ז:;נ;: 1 :י;ל?ף י~$/ 1f ":תנ''כית

 .) 106(עמ'ז;נכךה"ז;נ?דה~י

ביותר,הבולטתהדקדוקיתהתופעה
ההלומההר"רהחסרתכמרבןהיא

נימוקיםשניזולתופעהרהשדוקה.
מעניקהחסדהכתיב . 1 :עיקריים

הקורא . 2 .עתיקניחוחלטקסט
בלאטקסטיםלקרוארגילהעברי
המלאלחולםנזקקעדייןאךניקוד,

אלהשלהשמטתםולשורוק.
 .הניקודשלנחיצותואתתדגיש

שלהאחרוןספדוהוא'הדמוגרף'
ישורוןמלא.בכתיבשנכתבישורון
וכותבמנחה',ב'אדןאותרמזכיר

ל?~י"ה~אהי ;חסדבכתיבאותו
 .) 24(עמ' .מ~ןף'-'ה .םן$/:;כהי~ת

כתיבתונצרדתשקשורנוסףקוריוז

 , 80בעמ'מוצאיםאנוישורוןשלזו

כנראהשדוקה, ,,מופיעהשם

שלכתיבתוצורתלפישלאבטעות,

 ."ם~ 1 ב$/לסםסיי w"מי :ישורון
היוהמלהנתרבההמקומותבכל

 .'.~ס' :כך
ותעלוליוהשוניםהדיאלקטים
חידושי-יישורוןשלהלשוניים

כולםלעתיםמופיעיםשלו,הלשון
כמראחדיכשידאחת,בכפיפה

שעניינומנחה','אדןכשידלמשל
ז;נ~ןא~ץ /זכה.~??"tזד"ן :המרות
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 ז:! ז:! 1ל;ךהחס rזה ם~ז:: 1ל;לה,
 ם~ז:;ןה, R י~א~ז:;ז,ןן iז,ן~י:יהן·,~ 11
אI;ייף י~~א; /ם·ל~ע~r;זדל י~~

 .) 132(עמ' ."םלג;:~
שעניינובקובץהיחידאינוזהשיד

זהבנושאנרגעישורוןמורת.

עומדכשבמרכזשונים,מאספקטים

 /הל.ךס·~ב י~~" ;משפחתוארכון
~י 15ז,וארר 9~י 9ר.א R Iז,ןלים1כ:;גת~ם
 / / . ,~·מ י~~~זק.ךז;י~ש~'ה /כד.מ
 י~~ w Iת· n1$ךחים 15 /ך~~א~א 5/
קגה /r:ירי 9דיt;כי ] ... [ד i;מ י~~ ,/ ,~·ז

 / / .זמרחפה / .פדהצ~דדוד / .אצלי
 /רת. iת .ם~pז /ל'::זכ Tw~י T /~ל•~ף
החידוש ) 96(עמ' ".~לים Rז,ן ,r,זץ

שלההתמודדותהואמנוחה'ב'אדן
טחנתעצמו.שלוהמרותעםישורון
מוזכרת-הילדותסמל-המים
עדרתזמן'קוצבכמין 'מנחהב'אדן

ם'ה"א'יב /"מתי :הטבעלנצחיות
 /יו•הגד Tהטחנההמים /וגלגל

 ) 8כעמ' ,;;·~ד~די ·ם- wך~גל;ל

מפנייראאיננוימירבערובישורון

ךת.~ז:;~תב"ל~הא'ל~ין" :המרות
 ) 64(עמ' "ה~:~ו~ל;:זעןם~ם //

החיים,ליפיכביטוינתפסהמרות
כאפשרותגםאךהעולם,ליפי

שעזב,מיעםולהתאחדלחזור
פעםרצה"הייתיהגעגוע.אתלבטל
(עמ' ,;םי:r.א .ת.ךלךאם ry~ל.ילקת
האשםתחושתגםתעלםכך ,) 128

נטישתעלישורוןאתהמלווה
שלמשכנרגםהואהמרות .משפחתו
המתיםישכח."החיים :הזיכרון

 ".יזכו

חד-משמעית.איננהלמורתהערגה

~תז;י:;ג~ד י~~" :כותבאומנםישורון

אותרמבכדהואאך "תך.??~ W;:זrכ~ים

 .) 39כעמ' ,, .~זכךים wךת.~ז:: ל~"
משפחתובניעםלאיחודהאפשרות

יחסומעודדתבספקמוטלתהמתים
"ראלי :למרותבאשדאמביוולנטי

~ל wגןלר~ש • , 015ם.ק 7?7 /~~בי
ראלי / .יחדאז-רייעבדלא /אלה

 ;,;·האמכיררלנט . > i .. 5-5(עמ' "?-.~ן
מנחה'.'אדןכשידמכליותרניכרת
מנהלמתגרהילדשלחצופהכלשרן
מאבקהמוות,עםדיאלוגישורון

אולפעםאחדלאני"האם :כוחשל
אתשואלהואאבלם"אתךאני

סוףלקראתתם.שאלתהמרות
כיההכרהההתפכחות,באההשיר

ישורון'אךמהמורת,מפלטאין
נכנע,אינומקנטרתבלשוןעדיין
הואאםכישלויאדוןהמנוחהאין

ה reR:ג:יהואלכן ,המנוחהאדון
ודקל.ח, Rך:ג:יך:ג;יגל.rכה re ~י;ג:~ח Rך:ג:י
 •. ,ת~ילךאז

איתןמרים

ת iפ Qiז-ו

זP.לזכז iJל i ת;ר:~
ל .Pז; •ר reנr ת~~~נ;ז

 ? ת~~~נ;ז~ה

P.tpiJ א;.ז:ןיא;:;כליםלים. 

סוויפטקדיה,קפקא,

iJ ל.כf 7ת;ךi זכיזיץ~: 
פ;ת. reרדז;נ~~ס •א:רז~ר~יום,

VliJ ע;ן~W 7ס~תס;ןקךףi זיץ• 
 .שליכל;האבטיחלבעכשיו

T 0נ-
." -: T -

0 
-••• ••• • 

ק. wמליר~יז
 ."ט;יך.ק"ז;נ~ל;ן~~רוויםת gו~ ,?j _~~אג:יי

~ RW כיא;ס;דז:יי;:~~ !r גכ~iד. 

ל;ם pכליגכב;א~גכה wק;ם 1 ~;:
ר~י reiJש. iמ;!;כי

כךת iJ~תן;נר;ק.ן

ךנ. ה~;,חי Wוז;ני

ךה. Wרהוטה 9 י~כ;:~

ז;נ~ה i~רו~ה

זכ~ים iJסךדת

 ?~.ךת iJסךדתא;

ךר;ךים;ת n ~כחוץ

ע;ך:;נים.י;נךר

ז;נג;רזכךקיםהם

l ~~י ~r;לז W ,ת

ךת.ע;ק.חיאח.ק iJר iwל~גי

~~דל~הק.~ך:ה
ם i !תו!;כיגי f דt?:;1 ~iז;יפוזכה

ז~הרי z ~ם, W ~~רוס;ת

ש;~ר iJרק.ז;נג;ר~ג~t;כיםי .Pל~ל
~ n ;_כיםל:יז;נ~~פ;תךי;t~קוך
i לiJ ף~f K7? סיה 9 ~,;ים;

t;ת;ככ, ~ tp יזקים

ד~ליס-גולי~ר
א 9ן;נ gךג;ר.~-ק;ל iJך

ג';~סזיג';~סז

 ?ח~נ:יr;זךדגכךוי~ט 9~ין

ע;ק..ךת

~:;גיז;ה

iד Wא.רר;סף~ל r7P!כ

זקן;נש;:;ניב 9ז;נג;רזכ~ן

ר itl!iJ~ת~ג;,חו

ז;:זב~ג;רחוהו

7i כ;נ:י~ברב;ר

ןזכב.~ת .fק.ך

ז;נ~הזכשובק.ח

זכ~ים iJ~ינוח

 !tק:;ני~ה iJ~ינוחא;

.ךה, Rז;נ f ,iיה;זpנא.כ.ק;_ךאת

.ךה, Rז;נ f.ךךףר, f.ךת .f~ז

 ?שרל;טהא;ורז-וראנימה
-:-• •.•: ••• T : :• 

ת .R ~ז;r~ךה;ל~ת~ק;םל.ז;נכ
א;ןל:;ני:;ני 9;:ז~ךיר
 ?זpצולה iJז;נןי wר·א~ויםר~ם

ת 9ך~ 7PiJל iד;:זה. ב!]ז~
ה i;:זךצו~ז~ינקם

fiJ ך~~חר;ש

ך~ןחךב_;עז:;

זpדוןה iJךז;נין iJ ~ 9ךה t;VliJך

iJ ע;נ;ת י<;!ךכלiJ ,~ה 

 ·?שיריםכתבשניטשהידעז-ן
 •.ז- •:: ....ז-:ז

נ::יל.ך~ל~תוזכ iJ.ךה W"כ
ז-ןטפסאלמדיוגב;;ד

 ··-:--·-:ז

 ןj~·ג r~iJוזי

 ".י;תריפהנראההע;לם
T T "." : • T ."" •• 

 .ןpן;נןר iJ~דק,גכז;ניד

 :לים 7PiJ תו,:כ;!;ס~תה~~ז:יימ;ג;ןף fךדק
 .,~לול.י~לו

-rחציסומקרוני
 ,.,-'י
r: 

 •מפריםביקורת

 •שירה

קרילירובוט

הפרח

ז;נסז:זים~~ז;ניב י~~ wלי~רק.ה
:p ;ןז:זיםמ~

f ~ i כ;ר

 .ע;~ר~ינ;~יש

 .סל~~ ע~~כל
:;~~ריזכה ;מ~ iג;_ןר

זנrיןה.מו:ה 9

 .ב~ p:;ל.ל nן;נ

כמ;הופרחהואכאב
: •• •.•-T t 

:p ;ה!מ, 

~מ;הו,

:p ;מJ .ה

 )-1926בנולדאמריקני.(משודדקדילידרבדטס

אףשלוהמטאפרדיוביעדפרח,למתחקורא
אתשותלשתידגם,פלד,עודדעובד.לאאחד

העברית.בערוגותהזהה"פדח"
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יעוזחנה

.מםה

"השבירה

הכפולה"

השואהנושא

שלכיצירתו
ישורוןאכרת

מבוססד:מאמד

מתוךפרקעל
 :ככתוביםספד

"הניגון

והזעקהודוד

שלראשון
 ,,השואהכז.שודדי
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אף .מהעירנפשיבי- ,,
מ~ירנשארלאאחד

איפההבתיםמטר /

- ' . /חםשהיהדים ••
שירשררותקיר".ן p" ;pwז;;ילנים" sה

המופיעותישורון'אברתשלאלו
מ~.חה""אד"ן :האחרוןשיריובספר

 ) 68(עמ'
תחושתאתמאפיינות 1

והנדידההארבדןהעזיבה,המשבר,

זוגישהלכאן"."משםהנפשית
שיריוספריכלעלחותמהמטביעה

רעד-60המשנותישורוןאברתשל
משיאיהאחדאלומגיעההיום,

עלהבאהמאוחר,ה~בלבתיאורי
ישאולם,החדש.בספרביטויו

"שבירהלפנינוכילהדגיש,
השבר,לקרבמקבילשכןכפולה",
לשיאווהגיעהביתבעזיבתשהחל
המשפחהשלהטרטאליבחורבן

אצלמופיעה-פרליןיהדותושל
שלייחודיתתופעהישורוןאברת

עדשהפכההשירית,השפהשבירת

שללארס-פואטיקהמהרה
קיימתכילדעתי'ספקאין .המשורר
 :השבירותשתיביןתקבולת
"האני"תחושתאתמבטאותשתיהן

אותרהסובבהעולםעםבמגעו
הבית :ביותרהאינטימיתבצררה

 .מאידךוהיצירהמחדוהמשפחה
בראשהיאהשבירהתחושת

פריופרטית,אישיתובראשונה

(הן"האני"שלוהעשייההירדמה
השיר),בנוסחיוהןהבית,בעזיבת

עלמהשפעתהמקרינהגםהיאאבל
כאחתוהרחוקההקרובההסביבה,

שנותרוהמשפחהבניעלהן-
המצרייםהקוראיםעלוהן ,"םש"
"כאן".

בנוסחומופיע"שבירה"המושג

ומוצגישורון'אברתשלהאותנטי
החוץ-ההסברבמסגרתהןעל-ידו
(מ"ייחיאלשמרשינוילגביספררתי

והןישורון")ל"אברתפרלמרטר"
שלהמרכזיהתימטרלרגיבהקשר
נעשהאדםכיצדאמרת ... ":יצירתו

מןהיאהתשובה ?ישורוןאברת

ואתאמיאתשברתי !השבירות

שברתיהבית.אתלהםשברתיאבי'
שברתיהמנוחה.לילו.תאתלהם
שבתותם.אתחגיהם,אתלהם

עצמם.בעיניערכםאתלהםשברתי
 .פההפתחרןאתלהםשברתי
אתמאסתילשונם.אתלהםשברתי
לקחתיקודשםשפתואתהיידיש

החיים.אתעליהםמאסתייום.ליום
ירדוכאשרהשותפות.מןיצאתי

עזבתיהאין-מוצאשעתעליהם
אניאזהאין-מוצא.בתרךאותם

קוללשמועהתחלתי .בארץ .כאן
בצריף,לבדבהיותימקרבי,שיצא

ליקוראקולברזל-מיטתיעל
-והקולהבית,-מן-בשמי
יוצאשליקול .עצמיאלמעצמיקול
הגרףבכלומתפשטהמוחמן

אזאחרי-כןזמןערדרועד,והבשר

לברוחדרךלחפשהתחלתי
המשפחה.רשםהשםאתולהחליף
אתלשע~רהצלחתיהזמןברברת

כי .הגנתיערךלזההיההשמות.
פחדתי .נתעוררתיהקולבהירת
הסורי("השברערד".להדרם

 ) 129עמ'אפריקני",
כילומר,ניתן . 2

"מפתח"לפנינומסוימתמבחינה
השפה""שבירתלבעייתמעניין
במשפטשכןישורון'אברתאצל

לשונם,אתלהם"שברתיהווידוי
ואתהאידיש,שפתאתמאסתי

יום",ליוםלקחתישפת-קודשם
"מפתח"לפנינו .מורכבמסרקיים

שהוא,השירית,השפהלשבירה
שלהמודעותפרירבה,במידה
להרחיבאףניתןאולם,הכותב.
כאןנתפסתהעבריתכיולומר

ושלההרריםשלקודשם"כ"שפת
ניתקוממנהגדלשבההיהדות,

'כי'ייתכןולפיכךעלייתו'עםעצמו
לכתובהמודעתהבחירהדווקא
השבורה""בדרךבעבריתשירה

בפיסוק,בתחביר,פגיעהעל-ידי
דווקאאולי-הנורמטיביבדקדוק
שמירהמשרםיששנבחרהזרבדרך

שנותרהשלהם,קודשם""שפתעל
משתמשאינוובהבלבד'לתפילה

תרוןפי(מעין .שיריוכתיבתבעת

בציבורהיטבהמוכרתלבעיה
שלהבעיהבארץהחרדי

הקודש",כ"שפתהעברית

בשימושיההשפהשלר"חילרנה"
המאהמראשיתבישראלהרווחים

ישורוןאברתשלהפיתררןהיום.ועד
יתר""חילוןשלבכיורןהוא

ולאחרונה"השבירה",באמצעות
והבולטהכפייתיהשינויגםנוסף

המלאהחולםהשמטתשסימנו
חולםעלוההקפדה-והשורוק

בסימנישימושתוךרק~נ~ץ'חסר

הארתשלמכוונתוהשמטההניקוד
עלאפילושהשתלטהתופעה ."ו"
 )."הח.מ~"אד"ן :האחרוןהספרשם

הדבריםאלימדבריםשבה"השפה
אנישבההשפההיאלם,"שבע /

שכלשבעלם.הדבריםאל /מדבר
אותראניגם /-שפהלוישדבר

 ) 143עמ'חה",.מ~ן"("אדדבר."

שלהמיוחד"הז'רגוןעלואכן'
 :רבותנכתבכברישורון"אבות

דחוסה,שרירית,היא"לשרנו
מעולמותבאסוציאציותעשירה
"הולך"עתיםומשמעותיים.שונים

התחבירנגדהדקדוק.נגדהמשורר

השיר".עםתמידאךהמקובל,

וסרסהמדבר"גמלבסר(יעקב
ידיעותאירופה",שלהמורץ

שלתפיסתולפי ) 25.4 . 75אחרונות
שלהמיוחדתהשפהבסריעקב

הארץ"פריהיאישורוןאברת

החדשה,והחוויההזאת,החדשה

ליצורשתצליחשפהשהצריכו

ולשרןשיר .חדשהעבריתשירה
העבר,מןמתעלמיםשאינםחדשים,

רקעעלביטוילונותניםאלא
האדמה"רקבסר(יעקבההורה".

 ) 7 . 10 . 77אחרונותידיעותשומעת"
כימגדאחרוןעל-כךעמדוכבר
ישורוןאברתשלהשירהשפת

החרמש,שלהעברית"מןמורכבת
והעבריתוהפולנית,היידישמן

ומןפרלין'שלהאשכנזיתבהברה
העבריתומן ) ... (והערביתהעברית

והשגיאותוהרדיוהעתרןשל
המליםאתהמדינה.שלוהשטויות

ומןמבית-הכנסתציפוריםכמוצד

"זקפתחמגד,(אחרוןהשוק".

 .) 30.9 . 74למרחב,ישורון",לאבות

יחסראתהגדירעצמוישורוןאברת

 :ייחודיתבצררההשירהלשפת
לשרןלילד.כצעצועלסופר"לשרן

עדבה,מרגישלאהוא-יוצרביד
הואוכאשר ;ארתהשוברשלא
קולהאתשומעהוא-ארתהמפיל
שלו".שהיאהשפההלשון'של

אפריקני",הסורי"השבר(מתוך

המרכזיהדימויכאןגם .) 133עמ'

לפיה"שבירה",הואאברתשל
בתחבירהשינוייםכלזרתפיסה
ניסוישלדרךאלאאינםובניקוד

ובעלות.אדנותשלואוליוגילוי

שיריובספרינותןלאישורוןאבות
"שבירתביןלקשרמפורשמבע

אבלהבית","שבירתלביןהשפה"
עלומעידהחוזרתההתבטאות

בפועלהכפולהשימושבשלעצמה
על-ידונאמרשכן"שברר",
הבית",אתלהם"שברתי :במפורש
אתחגיהם,אתלהם"שברתי

עצמוהקשרובאותושבתותם"

שפירושולשונם",אתלהם"שברתי
משתמשאני-"הפשט"דרךעל

עלהיום-יוםבחייהחדשהבעברית
דרךעלוהפירושהחילון'דרך

העבריתאתשובראני-"הדרש"

לסופר"לשרןשכןבכתיבתי'
-יוצרבידלשרן .לילדכצעצוע

שוברשלאעדבהמרגישלאהוא
 .עלבכתיבהיתר-על-כןארתה".
שלהשיריתהלשוןהשראה,נושא
עלבד"כמבוססתישורוןאברת

עלהבאהדיסהרמרניהרעלניגודים
הרמותבחירתבאמצעותגםביטויה

השוררתכגרןהשונות.הלשוניות
וירדתישראה"ויסדתי :הבאות

וידיעותשליחים /ושלחתישאולה
המדור /דרךשלרם,ופרישות
הסוכנותשלקרוביםלחיפוש

ובחוץבארץוידידיהם /לקרוביהם
שם("זהאבי".אחרילארץ'

הראשוןהשיריהמשפט 3הספר")

מודגשתתנ"כיתלשרןעלמברסס
שליטהההיפוך ,,,,,כאשר

פונהההמשךואילוומודגשת,
לשרן"עכשווית"מדוברת,ללשון

לפנינוכיספקאין .ועיתוןרדיושל
הקרועהשר""האניביןתקבולת

("קפלההעולם"מן"הקרעעלרחי
 ) 12עמ'קולות",

העיצובדרךלבין 4
הדמותשברים"."שבריםהמדגישה

כדמותמוצגתהשר""האנישל
והדברים ," Jל"כא"שם"ביןחצויה,

מהשיריםהחלבמפורשנאמרים

השיריםספררעד 5"ךעם"בספר

"ציפורבשיר ."הח.~מן""אדהאחרון

 ) 206-213עמ' ,"םעך"(הנחרשת"

אתשקישטההציפוררקעעל
עירשלבבית-הכנסתהנברשת
העולםשללסמלההופכתהילדות,
והאנימחדשנדלקהעבר-"שם"
אשר /ה~ז:יסמימיםיום"עד :חצרי

כיפור"יום /הצ;םביוםאומרים

 /נאחזחי~לאתוראה /המיוחס"
כי !הרשענא /ל;ם qרשמהבין

"חיז.זל"הכינויתשי"ח)(ניסן ."ץח~
המשוררשלהפרטילשםמתייחס
"השםעל .פרלמרטר(יחיאל
ישורון""אבותלושלקחהחדש"

-הרקע .בצלאל .יעםראיוןראה
במלחמתלצה"לההשבעהיום

אתלשנותוההחלטההעצמאות,
שאמרלמליםזכרל"אברת",השם
ינה wטרםלילדיהלוחשתחיתה
"טאטאלך'הערששיריבתרם

אברת""אברת,באידישטאטאלך".
שהיוממשלאבותיהר"הכררנה

החלפתייותר"מאוחראדמ"ררים".
היאהכוונה .לישורוןמשפחתישם

למרחב.בנר".ניבטיםשהאבות
 !"הרשענאהשירסירם .) 23 / 10/64

לנפשבמפורשמתייחס~סץ'כי
(עללכאן""שםביןהחצויה
שלהשיריבעולמוהזרהכפילות

א.שלמאמרוראהישורון'אברת
 /וכאן"שםשל"אספןיערז-קסט

בראיישורוןא.שלמנחהאדן
"האני ) 1990יולימאזנים,אישי",

אבללכאן""שםביןחצריהשירי"
ל"שפהגבוהה""שפהביןגם

לא"אחי :ביניהןהשברוקרנמוכה"
 .אני /מכתביםכותבקשה /הצלתי

 /ומעטפהמכתבמהםוכשחדלו
"כל(השירהקלה".הרגשתי
הסורי"השברהספרמתוךאהביך"

"קשההמשפט ) 66עמ'אפריקני",

משפטהוא-אני"מכתביםכותב

ואילובכרונה,משרכשתחבירבעל
מכתבמהם"כשחדלוהמשכר

"גבוהה"בעבריתמנוסחומעטפה"

מדגישהשפהשלזהוניגודיחסית,
השפה""שבירתאתשאתביתר

תחושתיתר-על-כןהקודם.במשפט

העצמיתבאירוניהמודגשתהשבר

חדלוכאשרשחש,"ההקלה"-
חדלוועמהםמלהגיעהמכתבים
האיזכרריםהדרישות,הבקשות,

חדלו,המכתביםאבל-והעצרת
ואףבכל'שלטהחידלוןכי

בנושא .מהתקייםחדלההמשפחה
צרורישורוןאברתכתבהמכתבים

"שלרשיםבשםאורשראהשירים
הנושא . 6ישרררן"אברתשלעמ'

שהגיעוהמכתבים-המרכזי

מוסיפיםוהםעלייתו,לאחר"משם"
וניסהכשהטמינםגםאחריולרדוף



כתובכולוהספר ) 5(עמ'לשכוח.
"שירי-מכתב",שלז'אנרבמעין
היוכאילונכתביםהשיריםלעתים

וקייםתשובה,מכתביעצמםהם

מספרכאילומסוים,כרוניקלימבנה
עלייתו'סיפוראתישורוןאבות

עדהמשפחהעםוקשריוקליטתו
מוטי~מכתבים.מהםשחדלו

בספריגםומופיעחודרהמכתבים

"ולאמיהמשוררשלאחריםשירה
נושא-אני /מכתבכותבניעוד

ז:ייקןןאראני /אמישלמכתבים
עתידות~~ידולא /אפתחבלסודי

-.האחרוןהשיריםובספר .ל~זpי"
 /ממכתביבאחדפעם"אמי

 /מכתביהמדמדמישלה.הדמדמים
 .הןיכ"לים /מתיהוכי :ש"אנבגדל;ת

("אדןאתף".לראתי ,Pסאיןהל'א
היאהתפיסה .) 128עמ'מנחה",

עמ'(שם,ת"'נ'ךכרשלל"גלתלצאת
ככלב /משם,שבאמי."כל ) 103

שלהםהריחאלה / .לבגדיםאריזכ
ליעומדיםת"ואחואחיםואמיאבי
קראסניסטאוווכל /בעינייםישר

שכן ) 10עמ'(שם ."ת"בחלנמדים"ע
לדבר./לאנעלמתיהאסון"כשבא

רואיםלא /מוטבעודרהאיןאם
 _) 21עמ'קולות",קפלה"(אותו".
ביטוילידיבאההאשמהתחושת
הלשונית.בשבירה

ביטוילידיבאההכפולההשבירה
שלההרמוניהבשבירתרקלא

ההרמוניהבשבירתגםאלאהשפה,
 .השירבנוישעליההסיטואציה'של

"מןהשירישמשלכךטובהדוגמה
כניסה("שעראשה"קולהרחוב
 ) 33עמ'יציאה",שער

"האני . 7

סיטואציהעלמספרהשר"
הואהוריו.לביןבינואינטימית
ההורים.תמונתמולבחדרומתפשט
הדהכדברעשהלאצניעותמטעמי
 :ממנהגולשנותהחליטוהנה .בעבר
שבקברהם /מההתפשטתי'"היום

הואוהנימוק "?ערומיםאינם

שלהמוות,שלהוא:העירוםטראגי
כדיבשואה.שנספוההורים

המשורריוצרהניגודאתלהדגיש
 .עירוםרקלא-שבירהשלמצב
חייםקדושה,מולחוליןעירום,מול
מבוגרבןשלחיעירוםמוות,מול
שנרצחוהוריםשלמתעירוםמול
השוברנוסףשיריביתבונההוא-

עלהמבוססתההרמוניהאת
הרחובמןאישהשלקולה :ניגודים
זווית-ראייהועמופנימה,חודר

שלהחולין,שלההווה,שלנוספת
קר'המתבונןהעולםשלהסתמי'
מבלישופטמבחין,בלתיאדיש,
האשהבעיני-להביןומבלילדעת
כוולגרי,נתפסהעירוםהדרה

אלאצניעותחסררקלאראוותני'
אתה"מה :פרופורציותחסרגם

התשובהגםלך".תתבייש ?טרזן
את""תתביישי :בשירהדוברשל

הרצף,אתהנוסטלגיה,אתשוברת
שלהסיוםודווקאהעדין'הכאבאת

שלדמותו :בקדושההואהשיר
קוראהכיפורים,יוםבערבהאב

 '"הקלך". !תפילההעמודלפני
איננהבשירהאחרונההמילה

ריקבוןאיננהצניעות,חוסרא.יננה

-אחיםבקברוהשלדיםהגופים
חידלון'איננהטרדן'איננהעירום,
היתרון'הכוח,הקדושה,אלא

הבולטהז'אנרואכןהתפילה.
היהודיהעולםבנושאבשיריו
עלקינה .הקינההוא-שחרב
הסורי("השברהאבדמות

עלקינה ) 147 , 64עמ'אפריקני",
פוטוגרףשהחזיקהשרופה"אמי

 ) 16עמ'קולות",("קפלהבחדה"
-ליהודיםכינוימלתמצאהוא
היהודיתהמצפוניות"מלתרס".~ח~"
פולין"יהודיבקרבמלה.והח

יחסואףומכאן ) 117עמ' ,"ם~ך''(

צ.לא.המשוררשלהמיוחד
 /בחולעריסתי"מצאתגרינברג
(בשיר-המשוקעת"זווחשפת

צביאוריאלובךקרבגלוי"זקפתח
העיירהבנישניהםגרינברג").

נתונים"ושניהםהפולניתהיהודית
שלנשמות,הזכרתשלבהוויה
הנוראההפגישהושלהשמותהכרת

הצפההרצוח,הקרובגולגולתעם
ימירון(דןהגלים".פניעלועולה

עתרןאחד",בכרךויקר"פולמוס
שלנוסףצד ) 30.9.55"זמנים"
עצמה,פרשהבאותהביניהםשוויון

להביןהניסיון"הואמירוןדןטוען
דרךעלאירופהיהדותחורבןאת

האידיולוגית,ההבנה ,"ןיג;:ה"השכל.
להסיקהשואפתהבנהאותההיינו

מסקנההנוראההיסטוריהניסיוןמן

והמשךיעוררלגביפוליטיתמוסרית
מירוןדןשם)(שם,העם"שלקיומו
שניביןההבדליםעלגםעומד

השמחהאתומדגישהמשוררים,

השמחהיומית,היוםהקיוםבהורית

בשיריוההימצאותעובדתבעצם

"השאיפה .ישורוןאבותשל
היהודיההומניזםשלהגדולה
כאןבאהארץשלמלאיםלחיים
קולוקויאליפשטנייביטוילידי

הסנטימנטליותכלשעםכמעט,
כנותשלטעםבונחוששבו

עוברומכאןשם)(שםאמנותית."

שליחסםלהשוואתמירוןדן
חזון"כנגד :הערביתלבעיההשניים

כנגדהעברית,והאימפריההלגיונות
מציגהלאומית,הבדידותחזון
ורעותשלוםשלחזוןישורוןאבות
מתרועעת")היאטובאומים("את

המוסריותסמלבגמלוהקשור
(שםהאבות".שלהפטריארכלית

שם).

הערביתולבעיהלערביםהיחס
בפנינושאהואאבות,שלבשירתו
ישורוןאבותכילומרניתן ,עצמו
מוטיביםמערכתבשירתופיתח

באורהערבידמותאתהמציגה

הןנאמרואלודברים .רומנטי
"האדם :בשיריםוהןבראיונות

ישראלבארץשפגשתיהראשון
בןואני , 1925בשנתאליהבעלותי

הספןזההיהערבי,היהשנה, 25

הוא .לחוץמהספינהשהעבירני
לא .א"ילאדמתאותישהעלה
אתהיוםזוכרמי .וויצמןלאיהרצל
שלפניהםאתשקידםיהערביהספן

זוכר".אני ?לארץעוליםרבבות
הגולהביןהגשרהיההערבי"הספן

העולהרגליאתשהציבהוא .לארץ
הואקרקע.פיסתעלהיהודי
יילדכאילו .לארץממששהעלה

-מזאתיתירהמחדש".אותי
בארץשפגשתיהראשון"הערבי

שחור,זקןעםאישהיהעצמה,

בדרך'פגשתיואבי'אתלישהזכיר
עליכום",ב"סלםאליפנהוהוא
(מתוךנפשי".אלגשרהשליךהוא

למרחב,בצלאל,י.שלראיון
עלבאהדוגישה ) 23.10.64

בקשתי"רשות :בשיריוגםביטויה

ערביספן .ונפרדנתן .פרדלהמאבי
ליונתןלאדמה,העלניבחיפה

אירופהיהדותשואת .פרדלה
שלאחתשואה.א"יערבייושואת
מביטותבפניםישרהיהודיהעם

("השבראדבר"אלההשתיים.
 . 130עמ'אפריקני",הסורי

 .).י.חשליההדגשה

הספןעודכלנוספת.שבירהלפנינו
אברהםאתלמשוררמזכירהערבי
האםדמותאתו"פאטמה"אבינו

כוכים",על"פסח(ראההמקראית
- ) 100עמ' ,"רעם"בספרמופיע

יסודבהשישרומנטיתראייהדוהרי

יהדותשואתכאשראולםהרמוני,
הבעיהמולמוצבתאירופה

שבר,קונוצרכאן-הפלשתינית
"שואתנו :כותבישורוןאבותשכן

(השירבכינו"לאשואתם-בכינו
בספרוהודפסתש"לברה"שנכתב

 ) 120עמ'אפריקני",הסורי"השבר

העם"שואת :בראיוןאומרהואוכן

העםושואתשם,שנספההיהודי

ורואהבבוקרשקםמי .כאןהערבי

אדמתועלאתמולכאןשישבעם
העםכימהוריוושומעיאיננווהנה

בשואהנספהבאירופההיהודי

(למרחב, ".סתירהבונוצרת
קיצוניותלהתבטאויות .) 23.10.64

השואות"שתי"משברעלזהמסוג
אחרמשורראףהגיעלא-

הכותביםהעבריים,מהמשוררים

הארבעיםמשנותהשואהנושאעל
אבותזאתעםיחדאולםהיום.ועד

סטרי""חדאינועצמוישורון

יהודישואתלהשוואהביחסו
הואואףערבית,שואה-אירופה

במעיןההשוואהכנגדיוצאעצמו

משווהאתה"איך :חטאעלהכאה
עם /הערביםעםשהיהמה /את

עםשהיהמה /אתבית,מערכת

הסבא ?יכולאתה /איך ?היהודים
("קפלהיכול."אתהאיךוהדודים.
נותרתוכך ) 20עמ'קולות",
גדולהאמפתיה :חצויההתפיסה

הפרובלמטיקהוהבנתמחדי
דוחצויהתפיסהעם .מאידך

 :בשיריוהמשוררמתמודד
 :הכלאוכליםהערביים""הגמלים

וגםהכרם,שלקוציםצברים,גדר
סוסי"אכלו :הילדותדכרונותאת

ומקציפיהמירוץרביקראסניסטאוו

 /והפחדיים /הרגלייםביןלבןקצף
וגגותיההילדותאתאכלו

 /כקניהסקה,כעציהמקופלים
שלהגגעלייתאתאכלוסוכר

נכתב(השיר'מפראג". /המהר"ל
בספר.מופיע 1974העצמאותביום

 ,) 142עמ'אפריקני",הסורי"השבר

להשגתהחלקיהניסיוןואולי
מצויהשברתחושתבתוךהרמוניה

העברית",הספרותשלב"תפקידה
ישורוןאבותשלתפיסתולפיאשר

ביןוהגשרהקשראתליצורחייבת
לביןהבית"שלידהיהודי"הנהר
הפתוח".הערבי-היהודי"הים

ביצירתקייםגשרליצורהניסיון
וישמעאל,יצחקשלהמיתוס

(בשירעקדות""שתישלוהתפיסה
 113עמ'"ךעם",בארבה","רוח

"במבחןמירוןדןראהכמו-כן

זמנים,האבות",שלמבטם
אבותכי ,לצייןמעניין ) 24 . 9.54

עםבהשוואהמסתפקאינוישורון

מלחמתאחריא"יערבייגורל
גםהשוואותמעלהאלאיהשחרור

ועםהארמנים,שלהגורלעם
מג'נוסיידשסבלוסלווייםשבטים
"השברכחש","שפכת(השיר

דומה .) 85עמ'אפריקני"הסורי

אבותשלבשיריולהבחיןשיש
גורלעלהקינהביןישורון

יהדותשלגורלהועלהמשפחה
השנייה,העולםבמלחמתפולין
הפוליטית-חברתיתהתפיסהלבין

"שואה".המושגעםהמתמודדת

המשפחתיותהדמויותעלבכתיבה
שירינוצריםשנחרבההיהדותועל

בהםשאיןוזעקה,מחאהקינה,

כאבאלאעכשווייפוליטימימו
"~בלשלותחושהאשםרגשנורא,

אינטימיתכתיבהזוהימאוחר".

פרטימפגשכאחת.וחושפנית

באחדמצויזהמעיןאינטימי

אבותשלביותרהאישייםהשירים
יולדתהבת :השואהבנושאישורון
השואהיום"היום-השואהביום

היוםאם /הלידהיוםוהיום /
הנה / /לשמוחהיוםאם /לשכוח
 /תבואידהעלל.רה /הנהמוטלת

השווה"יוםהיום /שווהנאיהיה

 ) 61עמ'אפריקני",הסורי("השבר

אצלחודרושמחהאסוןביןהקשר
 :הלאומיבמישורגםישורוןאבות
ארץ / .בחירתנובדמןהיה"זה

זהאבל / .בנולבחורחיתהישראל
יבחירתנובדמןוזה / .עכשיו~בל
קולות",("קפלהושמחה",אסון
 .) 20עמ'

אלהיחסאתאףמאפיינתדוגישה
עושה"כשאני :השירשפת

וגםשמחאנילשפה,חאראקירי
צועקתהיא .שמחההשפה

אנישמחה.היאאבל"גרואלט"
אותה".הורסשאניטובהלהעושה

משא,שפרה,ש.עם(בראיון

ודיהיההגורלובנושא ) 1 . 4 . 7 5
("אדןהאחרוןשיריובספרנאמר

יחרים"עזבתי ) 141עמ'מנחה",

 /עזבתישפתםואת~רלמ~~רים
רסנ~ת",.הוביןפת"התביןלהפריד

השבירותכללמרותיואכן
ובניקודבתחבירבשפה,והשינויים

שםהפרטית,הקודמלת
"פרלמוטרים"מ"שם"המשפחה

דבר"כלשכן !מלאבכתיבכתובה
דבר".אותואניגם /שפהלויש

שנותשלבאירופההיהודילגורל
ישורוןאבותאצלשפהיש-40ה

 •.הכפולה""השבירהשפתוהיא

 •מםה

ביבליוגרפיה

הקי?וץ ,"הז:י~~"אדן ) 1

 .תש"ן •המאוחד
 ,"אפריקניהסוריהשבר" ) 2

 . 1974קריאה,סימן

שוקן,הספר",שםזה" ) 3

1970 . 

סימן ,"קולות"קפלה ) 4
 . 1977קריאה,

 . 1961דביר,"רעם", ) 5

אבותשלעמ·"שלושים ) 6
 . 1964 ,שוקן ,ישורון"

שערכניסה"שער ) 7

קריאה,סימןיציאה",

1981 . 
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 nד,ניונושוד,דאש .«גוו
'מילתכסוכןוהןכמבוטח'הןביטוחחברתבבחירת
אחדים,ממדדיםמורכבתהיציבותיציבות.היאהמפתח

 .החברהשכחוסנהעכמכרעתהשפעהישמדדוככל
אחדשבכלמידתנכההאביםהמדדיםאתתבחןאם

בישראל:הביטוחבראשהיאמהם-מגדל

 JJ/1דווח
האחרונותהשנים 3-בנטוברווחמובילהמגדלחברת
 .דולרמיליון 48.1עכעומדוהוא

fl/}1j} ד,ד,ו

הביטוחחברותשכהרזרבהכמעשההןההוןקרנות
 .הצורך~עת J ~אותהשישמשו

הופרשודולרמיליון Jl .-1מגדלנו.ובילהזהבמדדגם
האחרונות.השניםב-נ

שהצוננדו nו Jד iJו s9נ·כדזניד,נין onי

ה 1דו nד,אה 1נשוהוןכד«יהנין onי

שכהעצמיההוןכביוחדשיםביטוחיםמכירתביוהיחס
מגדלאכןגם .החברהיציבותעכהואאףמעידהחברה
בראש.

 n«שוו«ו nו uני nו nוויו n nו uני nנין onהי
עכעתידיות,לבתיעותהחברההתייחסותמבטאהיחס
בענףהממוצע .בפועלהחברהששילמההבתיעותבסיס
 • JJ8 %הואהיחסשני)ום p(מ.במגדל 78%הוא

u נ·ד,וןודךs9 
יחסיתהחברותשכהעצמיההוןמבצעכמבציעהנתון

הוןעודףעםבראש.מגדלהביטוחעכהמפקחכדרישות
 •דלורמלייון J.86שכעצמי

היבטוח'לשהארשהיאמלדג.קבוצתשאמרנוהוא
שמשוןחברת'וכןמעוזסלע,מגדל,החברותבהכככלות
 .כאחרונהמגדלכקבוצתשצורפה

 nנדו nד,וידוג · nהניונו nנדו nשו nיצינו«דדי
עודף%הבתיעותיחסיחסהפושותנטורווח

הוןהתלויותהפרמיההקונותהוןקלונותרנשהניםהחברה

צעמימהבתיעותהצעמ~להוןלפרמיהרנשהניםהאחרונות

המשולמות-1989ב-1989בהאחרונות

 z 3 3 z 3 3הפנסpי
 7 7 7 5 7 7סהנה

 z 5 1 4-5 4 3מנווה

 4-5 4-5 3 4 6 6יצון

 z 6 6 6 z 4ללכ
 6 4-5 4 7 5 5ארטר

הגרועו-וביותרהטובהוא 1מספר'

 .) pברבני~יתונאי 1ה •· i , , 18.6 .-90ב 'אחרונותידיעות'בפורסמו(הנתונים

הקרנותלכיוחדשותת.פוליסומכירתביושהיחסככל
משנה)-ביטוחניכוי(אחרייותרגבוההחברהשצברה
 .בראשמגדל Iכצפוישוב,.יותריציבההחברה
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נדנדבנימין

.ממה

ברברבנימין

מראשוניברבר,בנימין

 •בארץוהמחנכיםהמורים
בשנתבאוקראינהנולד
189 בהיותוארצהועלה 8

אחותובלוויית ' 1 1בן
בת"א,למרבארץהגדולה.

כאשר ,"עזרה"ס"בבי

חייםיוסף-הסופראחיו

 .בקליטתומסייעברבר
גםהחלתקופהבאותה
ספרות,דבריבכתיבת

תחתפורסםשחלקם
אחא".רב"-הפסבדונים

העבריבגדודשירותלאחר
במלחמתהבריטיבצבא
אתהשליםה-ו,העולם

בבית-המדרשהשכלתו

יליןדודעל-שםלמורים
שניםבמשךבירושלים.

כמורהשימשרבות

בארץ'שוניםבמקומות

וזכרון-טבריהכנהלל'
נסעולאחר-מכןיעקב,
תוארוקיבלב"לארה

לפסיכולוגיהדוקטור
קולומביהבאוניברסיטת

ארצהשובועם .בניו-יורק

הצטרף-30השנותבאמצע

אותושלהמוריםלסגל
-דהיינולמד'בומוסד

על-שםלמוריםביהמ"ד
זובמסגרת .יליןדוד

עשרותבמשךהעמיד

שלרביםדורותשנים'
היוםהמשמשיםמורים

בכיריםמפתחכתפקידי

 .הארץרחביככל
פרישתועם , 1966_שנת

רעייתועםעזבלגמלאות,

הקבועמגוריומקוםאת

למשךוהצטרף:ירושלים~
המוריםלסגלשניםמספר

שדה-בוקר:מדרשת 1

לשורתבנוסף .שבנגב
) C במקצועותשפרסםפרים

והפדגוגיה,פסיכולוגיה iו

אתתקופהבאותהשלים iו

28 

p וN ירוחדtיינn יו
שקראתיהרצאהשלפרקיםאשי

הקלובשעל-ידלספרותבסמינר
העבריםהסטודנטיםאגודתשל

אחדחברעל-ידיכרשםתרפ"ג.יבברלין
יותרחיתהההרצאה .כטועןליוכמסר

מקיפה.

חברים.

מטעמיםכרכראודותעללדברבחרתי
היהרצויכיושם,פהשמעתיראשיתשרכים.

שלביצירותיולעסוקירבוהזהשבסמינר
אחדקועללהעירחפץאכניאףושנית,כרכר

לאעדיןדעתישלפיכרכרישלביצירותיו
 .וכללכללבונגעו
לכלובכלללדבריערךיהיהאימתיאולם

 .הזה.המפעל
ולאאחדובענייןמסודרבאופןכעבודאם

שבעהעלמאדהדליםכוחותינואתכפזר
לדברים,יצטרפוהאלההדבריםאםימים.
החבריםמפיכאןלהישמעעתידיםאשר

 .חובתיאתמלאתיאזהזמן'במשך
לדבראפשרכרכרעל :הענייןלעצםועתה

כרכרעל :עקריותנקודות-מוצאמשלוש
כרכרועלהסופר-אמןכרכרעלהאיש,

אתדווקאכישאמרו,כברהיוהפובליציסט.
כללהםבאשרמכירים,איןמפורסמיםהכי
ברחובהמתהלכותהאימרותמןניזוןאחד
האיש.אתלדעתחובתוידיבזהויוצא
כילמותר,אכניחושבלכךבאמתלהביא
מענייניזהאיןגםואףומוסכםידועזהדבר

עתה.

זהמטעםכרכראתלהכירקשהיכןיתר-על
כרכרשלכתביואחרים.מטעמיםועוד

העתוכותרחביבכלומפורדיםמפוזרים
כלאתלמצואלמ~~ןיהיהוקשההעברית,

ביתרהספרותיאופיועלולעמודכתביו
ברור.

כמודברוהרבה.ואמרוכתבוכרכרעל
בהטעמהשגםואפשרלדברהיהשצריך
גםתפסואלהאת .לכרכרהמתאימהמיוחדת

וכתלולעיןביותרהבולטיםידועים,קוים
לאהגיעו,לאהדברשורשאלאולםבהם,
כלעללחזורחפץאכניאיןלהגיע.כיסו

מתעכיןאשרמיכלבוודאיהאלה,הדברים
ובפועל-הצעיריבתקופההחומראתימצא
ונו'.

העובראחדקולצייןרוצהאיפואאני
צריךאכניכךומתוךכרכרשלביצירותיו
אתלילברראנירוצהאחדות.מליםלהקדים

צורותיוואלכרכרשלהסגנוןאליחסכו
גםאולילכויתבררזהומתוךהספרותיות

אכניאותואשרהקואותויתבררהתוכן'

לציין.חפץ
כרכרשלכתיבתואופןעללדבררגילים
כרכרכימכבר,ידועזהה.חגידועה.בקלות
משגיחהואשאיןהאמנות.דרכיבכלבועט

יותרהואמתלהב .בסגנוןולאבצורהלא
לבולשיםפנויהדעתוואיןכתיבתובעתמדי

אצלואלהדבריםאלה.כגוןלעניינים
 ·מהתוכןיחתוךמאשרפחותההרבהבמדרגה

גםמובןזאתמפכי .להגידבאהואאשר
גםכךמתוךכביכול,המרוסק,לשוכו

היאזודעההספרותיות.בצורותהמרידה

יש,אחריה.מהרהרואיןומוסכמתמקובלת
לשבחזאתדורשיםאשרהרוב,כמעטואלה
אתבוכיםהםכייהרגישוולאחשוולא

העמיקאשרמי .חולשלשרטוןעלסברתם
כןלאכילו,יתבררמידהזאתבשאלהקצת

הדבר.

דר gבהיטבונתבונןנסתכלאנחנואם
המרוסק,שכרכרנראה,כרכרשלהיצירה
מבראשיתשאףיכביכולהפרגמנטלישכרכר
שלםדברדווקאליצורסופהועדיצירתו
רומןלכתובימיוכלשאףדווקאהואומקיף.
הכליאמרהזהברומןפה .הכלהמקיףגדול

המלהאתיאמרפהובעמקות.בברור
לכתוב.יחדלאפילואוליואזשלוהגדולה

נגידואם .שלוהברבורשירתתהיהזאת
כזאת,שאיפהישנההסופריםרובשאצל
 .מיוחדובכיווןכרכראצלחיתהגדולההנה

כירואים,שהםמכיווןהאחריםהסופרים

מסיבותמכוחותיהם,למעלההואזהדבר
מסתלקיםהםמידלהם,וקשהנמנעשונות

אחרותבצורותונאחזיםהזהמהרעיון

-ביותרקלהספרותיתלצורהועוברים
בזה.ומסתפקיםלרשימהאפילואולנובלה
איןכיילינדמהזולתופעהוראיותמשלים
סרפדינורבכמעטכילהביא,צריךאנוכי

ורשימות.נובלותעתהכותבים
ברבר.כןלא
לפיליבו,בתוךהבוערתהקודשרוחלפי

יהקוסקונטיכרכריהסוערשלוהטמפרמנט
שואףתמידאשריג, 9וגבוליודעשאינו
השלמותאלולהגיעהגבולאתלעבור

היהיכוללאהואהאמת,אלהאפשרית,
ינשקואתולהניחולהשתתקלהסתפק
ביקשימיווכלןמילונתנהלאזושאיפה
השלמההספרותיתהצורהאללהגיעוחתר

והמלאה.
הצורות,בחיפוששלוהגדולההמלחמהעל
באופןפוסקתהבלתיההתחבטותעל

הספרותיותהצורותמעידותוההבעההיצירה

ניסהבהןאשרהצורותכלכמעטהרבות.
והניח.בדקאחז,ברבר,

 ?רומןלכתובלברברהיהקשהכההאמנם

ספרלכתובקשהלכרכרהיההאמנםיכלומר
הנעים,הפשוטהקלילהשוטףהסגנוןבאותו
האמנותי,המלוטש,-אחרותבמלים
 ?כביכול

ונעיםקלמי .יוכיחוותרגומיוולא,לא
ומובןפשוטיותרמי ?בתרגומיומכרכר

שכבריהשנישלדברלמסורבבואומברבר
שלועונשו""החטאאתקראו ?ונכתבנאמר

ליפשיץאורי :איור

"בעל-הביתברברישלבתרגומודוסטויבסקי
מ"אנהפרקיםטולסטוי,שלופועלו"
 .הופטמןלמרהרטבודדים""אנשיםקרנינה",
בזמן"היהודיםובנייראלהעיר""על-יד
הצמחים""עולם .ורפיךד"רשלהזה"

המוןועודטימרזב.לפרופ'ליכמדומה
כימהרה,עדותיווכחוותראותרגומים

באותושולטכרכראיןכילחשוב,היאטעות
נשאלתוכאן .המקובלהאמנותיהסגנון

דווקאימיוכלשאףכרכראםהשאלה,
בסגנוןכןשלטאמנםואםאמנותיתליצירה

בסגנוןיצירותיואתכתבלאמדועהאמנותי,
זה?

בעתמתלהבהיהשכרכר-שאמרתימה
להשגיחהיהיכולולאדבריואתכתבו

באשכשהואבעודשלויובצורהבסגנון
ושולטשקטהיהאחרים,דברילמסור
שיתבררכפיייסודובטעותזהתרוץ ;ברוחו

 .דבריבהמשךעוד
 .יותרעמוקלבקשישלדברהסיבהאת

במאהשנכתבספרעתהקוראיםכשאנו

גםמהעיקרחוץבומוצאיםאנושעברה,

ידועיםשהםודבריםהסבריםעניינים,הרבה

ולאחידושלאבשבילנובהםואיןמזמןלנו
משעממיםהאלההפרטיםיתר-על-כן .עניך

שהרבהעללסופרסולחיםאנחנואותנו.
בזמןמתחשביםשאנחנומפניבפרטים,

הספרעלדניםהיינולואולםנכתב,שהספר
שללרוחםשיתאיםהיום,נכתבהואכאילו
ברובהושאנחנוובוודאיבוודאייאנוימינו

 :למדיםאנחנוומזה .לוונלעגחובהלכף
ולא .וסרפדיודורדוריוקוראיודורדור

היום.בשבילונוחטובאתמולשלהביטוי
מהוכלקדושהספרהיההבינייםבימי
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הייתהגדולה"ספרו

אתהמתארהנדידות"

הראשונותקליטתושנות
האחרונותכשנותיו .כארץ

נפטרלירושלים.חזר
 . 1982כשנתטונהכשיכה

"גנזים"כאריכות-הארדגינל

אחריו.להרהרהיהא-אפשרקדוש.שנכתב

צורךהיהלאלסופר .בוהאמינוהקוראים
הנקודות,אתמאחדהיההדמיון .דמיוןאלא
הזאתבתקופההחללים.אתממלאהיההוא
הקוראאתראהלאהסופר .הכלהסופרהיה
היההסופרשלדמיונו .בוהתחשבולא

בתקופתהקורא.בשבילוהוודאותהאמת
יותרהסופרשלחלומותיוהיוהרומנטיקה

שתההקוראהקורא.שלמאשרורחביםיפים
בהםלהטילהעידולאהסופרדבריאתבצמא
הקוראאתולמדהנטורליזםבא .דופי

הפסיכולוגיתהספרותבאה .להסתכל
באופןולשפוט.לחשובהקוראאתולמדה

המודרניתהספרותבימיאנו'שבימינוכזה

הרבהיש .דברלכללסופרהקוראשרה
והסופרהסופרמןטוביודעשהקוראדברים

הקורא.עלגדולהבמידהערלהאינו
באמתולהגידלכתובבאכשהסופררעתה
ומבלילהתגנדר'מבלילהגיד'לושישמה

אזכיעיניים,ואחיזתתעתועיםבדרכילאחוז
הדרךהנכונה,הדרךאתלמצואגםצריךהוא

שלהקוראשלההתפתחותלמצבהמתאימה
שלאלהיזהרהיוםשלהסופרצריךהיום.

עולמותבגילוילהרבותולאגרהלהעלות
 .ופרסמוגילוקודמיושכבר
אשרכאלה,אנשיםישנםהיוםשגםכמרבן
חידושבשבילםהואהבינייםמימיסיפור
יותראותםימשוךכזהסיפורודווקאגדול'
בהמשךיתבררזהאףמודרני'ספרמאשר

סרגעלמדבריםאנחנואיןאולםהרצאתי,
הרגיעלהמתקדמים,עלאםכיכזה,אנשים
מתעוררתכאןרבכןהמשכילים.הדעות
מבלידבריםעללספראופןבאיזההשאלה
מבליהקשרים,להטיבאותםהשתמש

המחשבהרפרופיבאותםהשתמש

נקלהעליכולוהמפותחשהקוראוהרשמים,
תמציתיפן'כאלכתבאיך .בעצמולהשלימם

המלאכותיםהקשריםעללדלוג ! ?יחדוחיוני
מרגש,בעין'יהיהשהקשרזאתעםויחד

 !מוחשמובן,

 !ברבראתדעתילפיהעסיקההזאתוהשאלה

באותושימסורמובןנכתבושכברדברים

אנושיתיצירהאולםשלהם,בסגנוןהסגנון'
 ?המיימיהשבלוניהסגנוןבאותושובחדשה

ולא.לא

בשאל;תשלווההתחבטותההתלבטותמכאן
 .והסגנוןהיצירה

וקרא"בחורף"הראשוןספרואתכתבברבר

אולםלו'הולםרומןהשםאין .רומןלו
ספקאיןאותר'לכתובנדנדהתחילכאשר
עברהואמכאן !הרומןיהיהשזהשחשב

לנובלות-אחרותספרותיותלצורות
לחם,פתהנדל,בחצר,בנשף, ;ורשימות

 .מקובלובסגנוןבצורהכתבחלל'
לכתבומכופלכפולהדברקשהעודבעברית
השפההרילכאורהומדויק.מצומצםבאופן

לקוניתהיאברייתהמעצםהעברית
צריךמפני-כךדווקאאולםומצמצמת,

מדויקותוהמליםברוריםהמושגיםשיהיו
התחילהעתהרקשהיאהעבריתוהנה

חסריםחיונית,שפהולהיותשובלהתפתח
ולפעמיםופועליםושמותמבטאיםהרבהלה
להגידבמקוםסחור-סחורללכתצריכיםהיו
איןהשפהרוחמצדאחת.במלההדבריםאת
מדויקתיצירהלאופןמתאימהשהיאספק

ימיוספרותהתנ"ךשיוכיחכמרומצומצמת

הביניים.

מתחילהוא .ברבראתמספקאינוזהאולם
הואלנקודה"."מסביב-שנירומןלכתוב
"מעבר-עמוקהבדרמהידואתמנסה

במכתבים,באגרות,ידואתמנסהלגברלון".
ומכאן","מכאן-ברשימותושוב

למים".מים"בין-ובסיפורים
הולךומשתכללהולךהואאלהובכל

הואבצורה.ומתבלטבמליםומצטמצם
 .מטרתואלאינסטינקטיביבאופןהולך
אותומלווההצורה,אחרילבקשתובנוסף
ביטוי""חבלי .המלההמבטא,בקשת

עםנלחםהואתמידאותו,מלוויםתמידיים
המצומצמת,הצורהאתדווקאלולתתהחומר
אתלולתת-המושגעם~לחםהואותמיד
כילחשוב,היאוטעותהמתאימה'המלה
הגות-אתהניירעללעלותממהרהיהברבר
ואותוהצורותאותןנתקבלוועל-כןליבו

והרגההורההיהברברכילי,ידועהסגנון.
וחוזרמצרפוהיהושנים.חודשיםאחדרעיון

עדומזקקומנקהובומהפךומצרפו,

לאאזכילכתוב,באכשהואלפניושיתלבן
רקלאלפניו'ברורהאה"במלוהפעולהרק

בנייןגםאלאהדקיםמןהדקיםהניואנסים
 .ממנויזוזולאקבועכברוהמלההמשפט
כמוהיכתבולפניאצלוובהירברורהסיפור

היכתבו.אחר

זאתהריספר'לכתובמתכונןכשברבר
בשלמותובלינונכתבכברהספרכיאומרת,

לפניאחדיםימיםהאחרונה.הנקודהעד
וגדולחדשדברלכתובעצמואתהכיןמותו
שהדבראמרוזהלכתיבהניירלוגזרוכבר
 .בלינווחרוטכתובהיה

כמהעדכתבי-ידו'מתוךלהכירגםאפשר
מחיקותלאשםאיןהכל.היהומסודרשלם
נקיותפניניםכמרהאותיותתיקונים.ולא

העיניים.לפניפרושותוזכות

הסגנוןלובאבהילותמתוך'כייתכןלאלא,
מתוך-שאמרתיכפיאלאהזאת,והצורה
 .וחיפושמלחמה
האמנותיתדרכוחיפושמלחמתו'סיכום

בספרוכשלרן","שכולבספרונסתיימה
כולואשרספר,תוכן,וגדושהמלאהזה,
אשרהדקים,מןדקיםניואנסיםעלבנוי
בני-אדם,וכמהכמהשלהחייםאתמקיף

ספרמקומרת.וכמהמכמהרשמיםמקבלים
מקרםלתפוסהיהצריךתוכנו,-לפיכזה,
למחוקנסוספרים.וארבעהשלושהשל

וכבראחתמלהאחד,משפטזהמספר
משפטלהחליףנסו .התוכןאתתטשטשו

הצורה .התוכןאתתשנוכברבשני'אחד

ועם-פשוטההשפהכן'"ורבת-תמצומצמת

קולעת.אומרת,זאת

איזוקושי'איזהאמנםמרגישיםאנחנו

החלקיםאותםשחסריםמפניוזהרצינות
שהםכלום,ולאנותניםשאינםהמרפרפים
גםהמוקניםהנושא,ר~ינותעלמאפילים

רציניים,ענייניםעוסקיםפהש~קראם.בלי
גשרים,מגשרתאינהאשררצינית,ובצורה

ולהבנתוהקוראלדמיוןחופשנותנתאלא
 .הענייןלהבנתמשלונופךגםלהוס"ף

אתוכשלרן"ב"שכולברבריצרדעתילפי
שלהמספרשלוהמודרניתהאמיתיתהצורה
הצורהאתלטוותימשיךאשרמיהיום.
האמיתיהחייםחוטאתלטוותימשיךהזאת,
ההסטורית.העבריתהספרותיתהצורהשל

 !ידידי

זרכהזדמנותמשתמשהנני

לירושליםאחיהליכתשל
 .ירדעלשלרםלךלומר

כקשהגםכזהורצופה

אחת:

ככדילירושליםהולךיאח

המדרשביתאלשםלהכנס
אחדשאתהלמרדים,
עלוהנה .כראשוהעומדים

עיןעליותשיםשאתהזה,
איניהרוחניכמרנןלטונה
 .אנימקרה :לכקשצדיך

זהתלמידךשלשמעשיר
אדםאליקדכוהרלעתיד

רוצהזהעגל .שכמרתך
השפעהמכקש ,לינוק

ונוראיכאמת,רוחנית

שאתהמהלושתעשה
אחדלכללעשרתנכסף
שאנימה .מתלמידיךואחד

אחי :זהוככקשתי'מתכוון

אמצעים,כלכליהוא
 .העתידדרךמפניועכשיו,

לולעמודיכולאניגםאין
זאת,איפרא,דע, .כדחקו

לולהמציאלךיזדמןראם
הכנת-שלעכורהאיזו

וכדומהכשכדתלמידים
 .ממנוזאתתמנענאאל-

י.ח.דכדכהככורכרחשי

 .דנד_כ

 .הכבודהלרעיהןשלרם
ודאישזהאלא ;ולנפתלי

 .כמשהואףאותיזוכראינו
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עגנוןעםפגישותי
עםשפגישרתיבדעתיעלהלא 1

איואצטרךערךלהןיהיהעגנון
 .בפומביעליהןלספרפעם •

נרכלפרסקיבלועגנוןהמזלשאירעומכירון
ספרותיתאישיותונעשהלספרות

רכלגדולהברוההתעניינותאוניברסלית
אחדקראפילולהוסיףיכולאשרמעשה

שדבריייתכןהריכחשוב,נראהלאישיותו
כזה.קריוסיפו

לביקורדרמותעגנוןעםפגישות . 2
נכנסאדםסחרים.מעשהשלבתערוכה
מרת Rהראתרואהכזאת,לתערוכה

מלאכתמיופימתרשםרהסלסלרת,
מעדינרתהעיבוד'מדקותהמחשבת,

כאשראולםויוצא,נהנההקומפוזיציות,
מןהתרשםאיךאחרי-כן'אותרשואלים

להגידיכולהואאיןראה,מההתערוכה,
דבר'כמעטשומעיוולתמיהתלתדהמתו

ממנהשנהנהיפה,הייתהשהתערוכהאלא
רוצהאתהאםגםאולייגיד .יותרלאאבל

בתערוכה.;~קר-להברת
השיחהלכאורה .עגנוןעםישרתיפגהןכך

דברים,חילופיארוכות,אפילוקולחת,
פהמשלבשומע,ראתהמדברהואכלומר
הואהמדבראבלהערה,משפט,מלה,רשם
אותרשמענייןמהעלרקמדברועגנון .עגנון
אםיצירותיו.עללאלעולםאבלזה,ברגע
בפרטזה,בענייןהתכווןלמהשראלראתה
?ראםדעתךרמה-אומרהיהביצירתו,זה,

;J אתולהבהירלהעירולכאןלכאןפלגת
על-עמדה.הביעלאאבלקיבל,רעיונותיה,

רביםלאמאימררתירברוריםזכררנרתכן
כלרםבלאפטוראולםבזכררנינשארו

אי-אפשר.

לספראנרכימוכרחעגנוןעללספרכדי . 3
נירם ,-1911ב .עצמיעלגםאגב-אררחא

לארץ'הדרךבכל .לארץ-ישראלבאתיקיץ'
צבעים,בשללארתהליתארחיעליה.חלמתי

סוסיםעלכדוריםארמונות,מגדלים,
דמיונייםיצוריםגיבורים,שומריםאבירים,

מרחוק,יפראתראיתיכאשרמופלאים.

בתים,גביעלבנוייםבתיםהאנייה,מסיפון
המסגדמגדלוכחול'אדוםבצבעצבועים
אולםנתגשמר,שחלרמרתיחשבתימתנשא,
הפועליםאתוראיתילחרףכשירדתי
האדומים,התרבושיםבעליהערבים,
הפגיונותהמסורבלים'הסרבליםבמכנסי
הריחותהצריחרת,מחגורותיהם,שבלטו

לרוסיה.חזרהלשרבוביקשתינבעתיהרעים,
חדר ,.ח.י-אחישלחדרואלבאנווכאשר

היונפטארגזישלרשהשנייםשברצר
וזיתים,עגבניה-הדלוהאוכלהריהוט,
נקעהואכלו'ראשבגילוישישברובעיקר
אתיוהבאתיאדוקהייתיכיבכלל'נפשי

נתןשאבאתם,רבנוושלרש"ישלתפילין
למצרות,עדייןהגעתישלאאף-על-פילי,
נפלו ;העתבבראכשריםתפיליןשאניחכדי
פני.

אתלהפיסובשבילהדבר,אתראהאחי

שלחדרואלזמן-מהאחריאותיהביאדעתי'
עדין-הליכות,יפה-תואר'שמנמןצעיר'
שיקבלרביקשהרצ'צקס,רשמומצורת,שומר
איתישיתרועעגרמנית,שילמדניאותי'
כמרבןהואזהצ'צקס .גדוללחברליויהיה
 .עגנון

בחדרו,צ'צקסאתלבקרכשהתחלתי . 4
אותרמוצאהייתיגרמנית,שילמדניעל-מנת
הנראהכפי-עירוםחציצפה-הךעלשוכב

גםואוליאותר'מטרידשהיההחוםמפני
מוקףוהוא-שולחןהיהלאשבחדרומפני
הלכהמדרשיתלמוד'קודש'בספריצדמכל

מתגלגלוהואמחזורים,אגדה,ומדרשי
ורושם.מלקטבספרים,מעייןולכאן'לכאן
כימרבן'אם-גםבעיניתמרההדברוהיה

מליםמלקטיםהיוההםבימיםרבים
הסביבהמןרבים .לידהבאמכלוביטויים

סופרים.בשבטמשכרגםשלי
אבליפות,פניםבסברמקבלניהיהצ'צקס

שראלני,היהמעיסוקו.מפסיקהיהלא
אבלחמים,בכרסרוצהאניאםכרגיל'
 .מרבןוהדברהצעתו'אתביצעלאמעולם
במאמץכרוךהיהההואבזמןתהלעשות

ב~יקלעימיקוראהיהזמן-מהאחרי .גדול
אתליומתרגםלגרמניתהלימודספד-

הספדאתמזיזהיהמידאבלהקצר,הסיפור
אגדהבסיפור-סתםבשיחתפותחוהיה

נפלאות","ערשיל"ר,עלצדיק,עלחסיד,על
לאהרבהכיסים.בעליעלחכם,תלמידעל

עבדיז'רגוןבמיןמדברהיהכיהבינותי'

חליפות.וגרמני
היהירא-שמים,כאבדךשהופיעלמרות
הואאםידעתילאהישיבות.מאבדנישרנה

דרשם .למראית-עיןדקארממשירא-שמים
סולדהואעתהגםהזה.היוםעדבינשארזה

עליוכנפיהםאתיפרשושהאדוקיםמכך
כברדם.חרפתתחתאותרויקבלו

אחישלחדדואלבאצ'צקסהיהלפעמים . 5
לשיחתומאזיןהחדרעל-סףיושבוהיה

יעקב-אחיאלבאיםשהיוהסרפדים
ביישן'אדםהיהצ'צקס .ידורראלרבינרביץ

בוויכוחיםחלקלקחולאוסגוד'ברדד
ראשבכרבדישבתמידאבלובשיחה.
 .שפתירעלביישניחיוךשלושמינית

כתב-יד'היהרבהמעטפהלאחיהביאלימים
"והיה-שלוהראשוןהסיפורשהיה
למישור".העקרב

 .והלךשאמדמהאמדהוא
לש.קררםהלךשהואלינודעאחדי-כן
לאהסיפור"המולדת".עררךשהיהבן-צירן'

החזירווהואבן-צירןש.בעיניחןמצא

לצ'צקס.
אתוהביאמארד'ומדוכדךנברךהיהצ'צקס

אתנדנדקראבערבבר .לנדנדכתב-היד
 .ונתפעלהסיפור

חייםתרכנילתאררצונומתוךנדנד, . 6
בצודהלהשתמשהיהיכוללאחדשים,

הואהנובלת.הפושרתהרגועההמקובלת
 .שלולניבחדשהצודהליצורמוכרחהיה
הבקיעהואבזה.הראשוניםמןהיההוא

הקבועיםהיומניםמןרביםהישנה.החרמה

היהלאהואעליו,קובליםהיהוהמקובלים
עליהם.מקובל

יצירהכוחלושישעליואמדביאליקדק
יצירתואתמלביששהואהצרדהאבלגדול'
הטובהטעםכלומדהטוב,הטעםאתנוגדת

והמקודש.המקובל
מדועזמןבאותודיהבחיןלאשאולינדנד'
מארזן,בלתיסועד,חריף,מחוספס,סגנונו
תואםשאינוהמיוחדהסועדתרכנומפני

עגנוןאתשקראהמקובלת,הסגנוןלצנרת
צודהוהתאיםבסיפור'חדשמרטיבשהכניס

דתי,העממי,לתוכןלהפליאתואמת
למחרתוערדלנדנדמארדקסםזה ;מדרשיה

העקרבש"רהיהלצ'צקסהודיעהיום
נפעםצ'צקסלפרסום.מתאיםלמישור"

אתלהדפיסלבית-דפוסרץומידמארד
לעמודכסףדילוהיהלאאבלספרר'

כשהואבנדנדפגשימיםאחדיבהרצאות.

ומאוכזב.מדוכדך

צ'צקסלואמדנדנד.אותרשאל- ?לךמה
 .הסיפורבפרסוםלעמודבידיכסףדיאין-

במכנסיוקשורכשחבלאזהתהלךנדנד
סוף-החליטימיםבאותםודקחגורהבמקרם
לוכשסיפרחגורה.לעצמולקנותכל-סוף
עצה,לי-ישלואמדשסיפר,מהצ'צקס

אלשבארעדאחדיררצ'צקסלרוץ'והתחיל
והחזירההחגורהאתנדנדהסידהחנות,

האישמחידה.אתלושיחזירוביקשלחנווני
לווהחזירהרבההשתומםולאנדנדאתידע

הפדנקים 15אתנתןנדנד .הפדנקים 15

קדימהכדמיהכסףאתנתןרזהלצ'צקס
נדנד'-זאתדקולאלבית-הדפוס.
מניידהיועשויותשלולספריושהעטיפות

העקרב"והיהשלסיפורעל-כךעמדפשוט,
יפה.ושעדנאהכריכהתהיהלמישור"

לעולםעגנוןאתשהכניסנדנדזההיהכך
הספרות.

'לכתוב,עגנוןהואצ'צקס,המשיך.מעודד 7
בכשדרנוהתעצםהואולכתוב.ללקט
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להימלט,יכולתילאאבלממכרמארדעייפתי
 .ומספרמדברשהואבמהמעייניוכלוהוא

בזמןכי ,ממכרמתחמקהייתיבירושלים . 10
וכשהיהשתריקרובותלעתיםהיההאחרון
כייליואומרומנשקנימחבקניהיהביפוגש
אניאיןומדועעמילהיותמארדשמחהוא
אף-על-שאברא,מארדרוצהוהואלכיתרבא
ומטרידיםביתראלבאיםרביםשאנשיםפי

אותר.

עלרקאספרהדברים,ארכוכילקצרכדי . 11
עםבאכאשרכאןלישהייתההפגישה
ראוכאןאזשהידאלההנשיא.שלפמלייתו
רהרשיבניעליהתנפלודבקותחדורהבאיזה

נתרןנולדלזרזילינתןולאהנשיאשולחןליד
קטעקראאייטיגרןפררפ'אחד.לרעיון
אדםעלמסופרשברשלדמסיפור

פדרפ'אזלדאמרדעתו.עליושנתבלבלה
עומקבעלהואדרשהתאיאייטיגרן

מןמעטיםשדקיכל-כךדבפסיכואנליטי
 •.אליוהגיעוהפסיכראנליטיקרנים

והחושב•הקוראלציבורהצטרך

 77ן lעתעלחרתם
 •.חברהתרבוח •לספרותהירחון •

חוגרות) 10 (לשנה"שח 65-משלוחכוללמנוימחיר

תא lb452תר OJ,4Sbb71טל

עלביקורתלהעבירעלילא .ובסגנונו
סרגישניישנם-זאתרקאגיד .יצירותיו

רעיון'שהרגהסופרשלטיפוסישנוסופרים.
מהזמןבמשךמתהלךוהואיצירהתמרנה,
היצירהעובראתונושאבהריוןכאישה

אתלהעלותניגשהואואזשתגמלעדבקרבו
בסערהבמהירות,הכתבעלהיצירה

מתייחדמתבודד'בחדרו'מסתגרובלהבה.
שתיה,ללאארכל,ללאהיצירהמעשהעם
רוחופריאתמעלהשהואעדאורחים,ללא
רן-כרכר'דרסטריבסקי' :לדוגמההכתב.על

 .טולסטויגםמסוימתובמידההמינגררייגרך'
סופרים .אחרמסוגסופריםישנםאולם

יום,סדרלהםישובנחת.בשרבהשעובדים
אוכלים,בגרפם,מטפליםבבוקר,קמים

למלאכתניגשיםקבועהכמעטובשעה
עבודתהיאשלהםהיצירהעבודתהכתיבה.
לסיפור.מצטרףלמשפטמשפטנמלים.
עדייןלהםברורלאלכתיבהניגשיםכשהם

כותבים,הםהמרזה.אותםתוליךלאן
קולעים,ביטוייםמחפשיםמתקנים,מרחקים

דברשלובסופרתמרנה,מימרה,אופי,קרי
שאיןעדומתוקנתמוגמרתיצירהלהםיש

שלהם.ביצירהדברלעשרתלעררך
רבינרביץדיסקינואלכסנדרפעםליסיפר . 8

שניםארוחתיאתארכלשהייתי(אז"ר)
לכתובניגששכשהואשולחנו'עלאחדות

יודעהואמכתיבתו'יצאמהיודעהואאין

יעלה,שיעלהרמהלכתוברוצהשהוא
הםיותר,גדולבקנה-מידהכאלה,סופרים
טגרררבינדרנטהזז,בן-צירן,ש.ביאליק,

עגנון.רגם

עדמיריחולטיילאיתרהלכתיפעם . 9
והואהיינואנשיםקבוצת .ברגלירושלים
אתהזניחשנפגשנו'מכירון .איתנוואשתו

לדברכדיביודבקהאנשיםיתרואתאשתו
 .אותרשמענייניםדבריםהרהוריעלולספר

זמירשרית

IJ 
 ~ו

 eמםה

שירה•

אקספרסיוניסטימאדשיר

סולמותלהשאירבוהקות,לכניםלהעמידצריךאקספרסיוניסטימאדשיר
רגשותהנראהכפישלנקודותכמהלהלהוסיףצריךהושלמהלאמלאכתוכמו
הזהותעוצמתכךרכיםכלשוןהפועלותהנפשותאתלכנותצריךכרגשותלדבררצוי

שירה.שלחכיכהאינויתרישירותמהפלקט,להיזהרצריךכמעט.נגיעהלידיתגיעוהקוראים

ומלמדיםצבעיםזכרונותעלינוומעמיסיםהכהים,השמייםאתעלינובונים
בריאים.אינםשהחוליםומנכאיםענייםיותרייעשושהעניים

רעולותועינינוהכהות,הבטוןשלמותעלינויוצקיםכמהעד
כתמידועינינולדורות.מושאהיאוקנאתנוושחורות,מושחתותוריאותינו
שחורה.וריאהמורעלת,קנאהעניים,צבעיםכהים,שמייםנקודות.שלשנשואות.

עוד".לךאבקש"ומה

• 
r:תלה ו"ש~י~f ס~~מרתלf ם~~להסךסהךל"אסר.רק . 
 ם~~ם."~.ז:יאנולדךל"א~~ך;גקים~ןקים iJל f~תלהזv:;גדו

~ל p:~ארב·ךעו zל"אס~rדררת,ים· b ~ wמרס,· fסיול"א Wו$ז?רוסד~ירן
עצם:בההיהא"לאבל-גרגרניתהנאה

:-T T ' T: : -T -: T T T :• :• 

ז;ונר~~ ?iארזזארזכי

~.ךק;הה zסךל"א
f חךכרת

ז;ןנ;~ערת ?iא;ז?זוז;תא;זכ~ים

.ז:יז;ןפ;_ןדזpחיאךח:;גtויסה7;יז?ןה,ךחיא

ף> 9נ;~.דיס ?7fi;ילהף wנר ק~$ו<
;ך7;יהל"איס ,R ~ך~ ?iו

 ~ . ii ~~~ל ם~~
 1990ספטמבר
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 128גויון

-יחזקאלאבי
 :בהסתדרותול~נהלאדםלכוחהאגףיו"ר

לזעזע
את

 • 'המערכת

מועצתיר'רציבורי.ובניהולבכלכלהראשוןתואר , 32בן
דיונון.שלהמנהלים
סטודנטכשהייתית"א.בזרוםשלוםקריית-שלי"הרקע

מהפכהלעשותהחלטנושלט,והליכוד soה-שנותבתחילת
משלירוחםליקראאחר-כךמהפך.עשינוואכןבקמפוס.

מפלגת-העבודה.שלהצעירהלמשמרתהגעתילוועד-הפועל.
הדורבנושאטיפלתיהארץ.בכלצעיריםמועדוניהקמתי
קיסרישראלליקראלאחרונההאחרונות.בבחירותהצעיר
תפקידזהבהסתדרות.וו;ננהלאזםלכוחהאגףכיו"רלשמש
המערכתכלאתבאמצעותולזעזעשליוהכוונהבכיו-,

ההסתדרותית.

חייביםשיהיה.מההואשהיהמהבומצבלהשאיראסור
שמספרלמשלייתכןלאהתייעלות.שינוייכאןלערוך

שרותנותןלאאובשק"ם,יושבגזול,לאאםגםעובדים,
אלמנטלכלי,דייתןולאיד,לתתיכוללאועז-העובדיםנכון.

תקופהתוךליצורלנסותעליכלומר,יעיל.לאאופרזיטי
לדוגמה,ליישום.שניתניםהתייעלותשלמוזליםקצרה

פהלקבלשיצטרךמיכלהבא,שמהחודשלעובדיםהודעתי
קצתמחשבים,קצת-הכשרהמערכתיעבורקהל,

לאהקביעות.קבלתלפניזהוכלערכי.רענוןוקצתתקשורת

נכוןהכשרה.שיעבורלפניניהוליתפקידיקבלשאזםייתכן
קונפליקטישפוליטיובמוסדפוליטי.במוסדשמדובראמנם
אתרואהאנישבזהאלאויעיל,נכוןניהולביןקלאסיכמעט
הדברים.שניביןסינתזהליצורלנסות-שליהתפקידמרכז

אחוזבהבעולםהיחידההמזינההיאמזינת-ישראל
האופיבגללגםוזה,גבוה.כל-כךהואבשירותיםהעוסקים

עבודה.לספקרב,זמןלאורךחייבים,שהיינובגללוגםהיהודי
במשקיזומותעבודותלייצרצורךהיההחמישיםבשנות

המשקביןאצלנוהקייםהיחסזה,מכלכתוצאההציבורי.
שהמטהלמרותבהסתדרות,גםמעוות.לשירותים,היצרני

שבהלחברהיחסיתבעולםהקטניםביןהואשלההציבורי
מאותשלבאוכלוסייהשמטפליםעובדים, 600 (מטפל,הוא

כלומר,חינם.ואוכליתהשותישלתדמיתנוצרהאלפים).
העשייה.זרךאתוגםהתדמיתאתגםלשנותעלינו
כלעלתנאיבכלכמעטההגנההיאנוספתמעוותתנקודה
הסתדרותהודיעהלמשל,השבועבעובדים.הקשורדבר

לאולמזכירותלשרתיםהוראהשניתנהבתי-הספרעובדי
וטיפלמייזהתעשתקיסרשישראלכמובןששי.בימילעבוד
הריהגיון.לחוסרדוגמההיאההודעהעצםאבלבעניין,

משוםרקעוב,דעל-ידישנעשהדברכלעללהגןאי-אפשר
עובד.על-ידישנעשה
לתפקידובמקבילכאןתפקידיאתרואהאניעקרוניבאופן

מתןבעניינימדיניותקביעתשעיקרוציבורילמנהלשרשל
שירות.

מערכותיצירתהיאזותפקידראייתשלהאופרציותאחת
כךלשםתפקי.דכלשלהאיכותייםהאלמנטיםבסיסעלשכר
להגדירישלדוגמה,תפקידים.הגדרתלערוךכמובןצריך

שלתפקידיהומערךמטרותיהאתהקרובההשנהלקראת.
ולעלייה.לקליטההרשות
הקייםמכוח-האדםחלקייאלץכזו,רשותהקמתלצורך

תפקידו,אתלסייםאוהסבה,לעבורההסתדרותיתבמערכת
 .חדשמתאים,אזםכוחבמקומולהכניסיהיהשניתןכזי

לצרכיםהמערכותאתלהתאיםחשובהמטרההגדרתאחרי
אתלהתאיםיהיההעיקריתפקידיכלומר .המתחדשים

האלפיים.לשנותההסתדרותיהמערך
ההסתדרותעובדביןההזדהותהגברתהואאחרטיפולתחום
שהםלומרמתביישיםאנשיםכיוםעבודתו.מקרםלבין

בהסתדרות.עובדים

והאיגודחברת-העובדיםביןקשריצירתהיאנוספתמטרה

וע,זיושב-ראשלוקחיםבזרךכללכוח-האדם.זרךהמקצועי,
זה .כוח-אזםלמנהלתפקידוגמראחרימידאותווהופכים

וההנהלהנבגדים,אזחשיםהעובדיםארגונים.בהרבהקורה
הניהולרמותמהןלקבועצריךלדעתיזה.אתלהביןצריכה
ומהןערכי-פוליטי,התפקידאופילהיותצריךומעלהשמהן
וגםהציבוריבמשקגםארגוני-טכני.להיותצריךהואומטה

צריכההמזכירההאם-זהבנושאבלבולישבהסתדרות
המרכזתהוועדהחברהאם ?המפלגהמרכזחברתלהיות
הרמהמהילקבועצריךכלומר, ?מפלגהחברלהיותצריך

הזההמקום"מיניסטרים",לביןמקצועאנשיביןהמפריזה
 .פוליטייםלעסקניםמקום-מפלטלהיותיכוללא

יכוליםחברתית,כתנועהאנחנו,אםהיאהכלליתהשאלה
אםלהחליטנצטרךכקדם.בהכרחולאימינו,ולחדשלשנות

עדייןהיאכמכלולכישכן'טועןואניבהסתדרות,צורךיש
היאהגעייהלשוויוניות.ששואףבסיסעלשירותיםמספקת
חלכאיםשללהסתדרותלהפוךעלולההיאהיוםשלשבמצב

בלבד.החלשהציבוריהיושלההשירותיםשמקבליונדכאים,
היאכזהלפיתרוןדוגמהפיתרון.למצואישזרלבעיה

 .קאונטרי-קלאביםבבנייתההסתדרותשלשותפותה
-היאהתשובהבהסתדרותצררךישאםלשאלה-לסיכום

היאהתשובההיום,כמולהישארצריכההיאאם!לשאלהכן
יצטרכוהםשלי.הדורבניהםהשינויאתבהשיצורומילא.

 .אותםוליישםפתרונותלמצוא
מנהירותהמייצרראשונילגרףשובלהפוךההסתדרותעל

 . .................................................................................................... ~ . •.חדשהצעירה,



..:::::-..:::::-..:::::-..:::::-..:::::-..:::::-~~~~~~~~~~-~--=;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;~;:;.....-------·----

שטריתשלוםסמי :מאנגליתיוזלנגסטון

אניגם

ה, tRזק.ריי W י~~~ם

י ,:rא;לחים W ??;ךם
 "ח~קp t? ~~כ.ל"לך

א;ךחים.~~ים W כ;:

צ;זרק י~~

א;:;ולך;ךי~ב

ק. 1ו~r;וזכ

י??זכי
לזץלזכןב tQז

א;ךחים.:;כזץ.:ב;או

tזזז.~:א"ל~יש
 :ד~;ל

 .ח~קp t? ~~כללך

ל!ה, י~~~ו
י;ךום ry~יגי ;מנ;:

:ק.ה י~~~זקה

-ם ry:;ג~גיו:;כלזקה

ה, tRזק.רי י~~~ם

·קלן oקו·קלק

::זרזרקה;:;נילו~י;ךם
 .ב;ןד ?7ק;ם ?7זזל
 ןי~~~,סה }t ם~ז::" :דו ?t7ז;ךם

ס~לי;ן".::זל;גן~~זע

י"tזד;ן :tז~רז:וי

ס~ק.ת,זזתל;~ך
ן;גדל":;נכ ןי~~~ס:יr:וי
 ."ילג;כ;:זזתג::יז:וידדק~ם

י"~לי :tז~י::זל;גןס~יש
~ק.ת .f ן?;:ס,:ה

t{w ע !נכה;~, w ם

 "!?ו~r;וזכ~ף

~ראשזכזקליהך:;גיצו;ךם
~ןפ;ן~יהך:;גיצו;ךם

גו~י p:~~טוזכד }tך

 .ךץ.סtז~לל ;t::זמו
(. 

 ,י w":פו :tז~ילז R ז::~יש
- םי~~~לי1כ~ל 9ה

 ןי~~~,סה }tזpליך"ך~מ.
 ".ס~לי;ן::זל;גן~~זע

חבשבוןאותיקחו

י~ס~כ;ןי ,:rא;קחו

י י~;ענ;~ג~י

ךה:~~-שpז .1f ם~~

לש, W ם~~זכ~ש.-1f ם~~
יזכיזזף }t ם~~

 .י~~י W כ;:~
ול~גי
ה, ?7?7 ה~~

g א~g נ,סא;

לtזח;ךך~ך
סtזבזזל

 .::זjןךמ;ן

י~ס~כ;ןי ,:rא;קחו

י י~;ענ;~ג~י
החשוכה,כעירלמטה

: -T • T - : -T 

 ,רכז~??~יל~ז:וים
פ;ת, 9נ;ע;ת w ,~;ע

יז??ז~י!הל::ז~:;ניד
~ט ?7ס"ך qלא;

ג~ןr:וי~בורא;

מצטדכ;ת.שפעך;תלמה
: -," 

0 : T T : • : 

 ,לי Wה R::זזקתו
ס~כ;ן P:א;סiדקחו

-~ן~ם ,תן.~;ע
זכ~~ת.

דיךןיזכ }tא"לד 17;:
לr;די;ת.זpןדושלכל

לי,ז;~לחי
nw ;ד, 

.ןק 9:;נת;ךלכוד
הע;לםאתהש;סע

-... -."" T T 

ז;~ין~זז.ךץ

ס t9זרקדך.ךך.

לנ;קס.~ד:רתר~י

דמוקרטיה

סב;אל"א:ה 9ךמ;קן.ז::
~ה W ז:: ,ם;!!ז:;

ם 7ע; 7
 .ו~זכד;ה::ז;נל.ךךך

::זןכות,זזתלי~ש
יזרד }tסל~ך~שמ; p:~ןה:;נא;סiד

ל~מד
ד~לי:;ג~גכי

 .~זpלי ה??ן~ת Rסל~ל

י~ס~כ;ןי ,:rא;קחו

 . יי~~כ;:י W ~ז:: ·ש·ד~:י ww:;ני;ם
 .ה;ז~ ,ב;:א~ ,ק; n ~~ת w נ;:

 :ךאש;ן:;ני;ם
ידק;~ה. Q נ;:ז;רהלהרים w~ו;ו~דלים

 =~י wי;ם

י ה.?;מ~ג;:ל~ב;ןה

 ,דכז~??~י
אולי.

ךים, ?7סא;זזת ~;מ~ל~ יו:ז~~~
ם."לךדלך;גרים"גכן
זכןש".י;ם:ב;א??זכי

:;נזרדוr:ויךך:צ;כללי~ין
 .י ,:rמ;זכד }tל
 .המחרלחםעלי;ת nליכ;לאיני

00 O T ' : -'.' 
0
," T T -

י~ס~כ;ןי ,:rא;קחו

ה 7ע;י Q:חו

 .r-ו;ךין p 9זז::~ן~ם

ק.ש"ח

יזכסן!דעהוא
t{ ס~זךך:::זצ-ת; ?7ך. 
 !;כאןזכי י~~~ם

ק.ש"חך;~ה י~~

 !ך!!וק p: ף;מ,;

שירה•

יוזלנגסטון
כמרינתכ-ג·רפליןנולד

שנתככ"ארהמיסודי,

הראשוןשירו . 1902

נהרות",עלמדבריכוש"ה
העתככתבהתפרסם

כשנת CRISISיקניהאמר

הראשוןספרר . 1921

לאוריצאהיגע"בלוז"ה
נקלטהוא . 1926כשנת

האמריקניהציבורכתודעת

השחוריםהמשורריםכאחר

הזאת,המאהשלהבולטים
כיצירתוהעמידאשר

לשירהיםנועזיסודות

ולאמירההשחורה

השחוריםשלהמחאתית
 .כ"כארה

שלהספרותיתיצירתו

אותרזיכתהירדלנגסטרן
פרסיםשלארוכהכשררה

-כיותרוהמשמעותי
האקדמיהפרס"

לאומנויותהאמריקנית
לוהוענקאשר "ולספרות

 . 1947כשנת

כשנתנפטרירדלנגסטרן
1967 . 

המתרגם

קובץ .כעצמושירהכותב

פתיחה","הראשוןשיריו

הרשרןהרי"כפרסזכה

האוניברסיטהשללספרות"
לשנתים,כירושלהעברית

ראשון).(מקרםח"תשמ

ספראוריראהכקרוב

כהרצאתהשנישיריו

פועלים"."ספרית

a 1990פטמבד 
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אווירןעזרא

• 
בינ-י~י~יי-ייייוי
אלומתמזוהה-בהיסטוריהבאמנות,פיסוליב

ושלאיטיים,"קבע"תהליכישלשזורה,תהליכים
מקביליתוקטורים.שלצמהדינאמי.תמורותשטף

--וקטורייםמשתניםשלדינאמיתכוחות

"לוחיותניתוחלשםלשלוףאפשרהזאתהתהליכיםאלומתמתון
הים-התיכוןאגןשנה,-60,000כלפניהמוסטריתהתרבות :כגוןזמן"

שנותסוף ,-60השנותלספירה,-6הבמאהלפנה"ס,-6הבמאה
-- soה-

מאזלנילוס,שממערבהפירמידותמאז~לטמיןה,מערותציורימאז
שלזהותיביטוישליסודותבתוכנונושאיםאנו-הפרתנון

שלהקיומי,ההלםשלהטראגי,ההוגה,ההומו-סאפיינס-סאפיינס.
בקתרסיסמעמקיםצורןשל(קולאקובסקי),המיתוסשלנוכחותו

ושל(ניטשה),יוצרתלעוצמהרצוןשלירציושירותישל(אריסטו),
--אלהבכלאי-אמון

עצמואתמזהההכרתו,שהתבהרהמאזהזקוף,ההומו-ארקטוס,

וקטור-אנטי-כביראיאנטי-גרביטאי,מורד,רוחניוקטורמקורקע,

פיסול-קתדרליוקטור-נידחמיקרו-בוראהוא-איקרוס
תת-אדם-מטא-אדם.הוא--קרקע-יקוםפיסול-קתדרלי

--תת-אדם-מט-אדםוקטוריאלומת

של '-80השנותבסוףשלו,החודרתהרנטגןבהארתזיהה,ניטשה
היא"דקאדנס"אירופה.בתרבותעמוק"דקאדנס"הקודמת,המאה

עלקדימהנעהשלהה~תלהשנקודתמטוטלת,בתנועתתחנת-חזור
הסתאבותלביןמהותיתיצירהבין-ושובהלוך-הזמןציר

מורשתאלנוסטאלגיתלשיבהיוצרת,חריפה,פ_ךדהבין ;וחזרה
אותההםוה"דקונסטרוקטיביזם"ה"פוסט-מודרניזם"--לעוסה
המעלהפלורליזםהםהנוכחית.החזותיתבאמנות'דקאדנס'תופעת

האמנות.תולדותאתגירה

החזותיתהאמנותשלההיסטוריה""קץאתמציעהפוסט-מודרניזם
ניאו-פוסט-ניאו-פוסט-פוסט-פוסט,יבואואחריויחלוף.הואגם-

--נישדדאם-גיאו

ייי-ייי • 111-י Nי Nג •
צירעלקדימההנעותמטוטלתיותהתפתחויותהמשךהיאהתחזית

-ממשמעותריקבחלל--קייםאנילכןיוצראניביןיהזמן
--וחזרה"שורשים"אלסמכות,אלתשובה,שיבה,מנוס,לבין
בין--וחזרהלאף-על-פי-כן(נדנד)וכישלוןושכולתבוסהבין

--וחזרהלהומאניזםניהיליזם

צירוףהיאיצירהכלהרף.ללאהמתחדשאין-חדש--חדשאין
שצודקקהלתאתושובשובמפריכההיא .משכברידועיםשלייחודי
--תמיד

הפוסט-מודרניזם.אתגירהלהעלותלחדולמוצע
גיאו-מודרניזםאללנועמלביץ'שלהקיצוניהמופשטנדבךועל

לאהריבוע,אתהמציאלאמלביץ' . 1913השחור""הריבועחריף.
בקומפוזיציההציבםהוא .הלבןהרקעאתולאהשחורהצבעאת

ה"בראשית"--אינסופי"ריקכ"חללהלבןהרקעעלוהכריז
האדםהציבמתישלו. 1937האינסופי""העמודברנקוזי,של 1920

 .הפרהיסטוריבעבראי-שם- ?אנכיתאבןאנכי'עץמטהלראשונה
האובליסק.אתהמציאלאברנקוזיהניאולית.מאזאנכיתבונההוא
הואלפנה"ס.השלישיהאלףבאמצעמצרייםאדריכליםיצרואותו
שילובאותםשילבהואאן"אין-סוף".המושגאתלראשונהניסחלא

הצעירים,מורוהגריפוררת'הכשברברהרב-עוצמה.לקוניימהותיי
תחושתמתארתהיא ,-20השנותאמצעבפאריס,אצלומביקורחזרו

--הפיסול""סוף-שיתוק
בהימליה,פיסול-משגריםפיסול-קיצוניגיאן-מודרניזםמוצע
- NASAעםבשיתוףמאדיםעל-פניהשמש,במערכתפיסול
--קיצונימופשט-אנרגיותפיסול
בניצב-האורבמהירות-סמוייםאנרגיהמטילישיגורמוצע

-אורשעת-אורשנייתבאורכי-"שביל-החלב"למישור
מטיל . 22.6.89בר-גיוראהלייזרים,ממצפהבוצעכזהשיגור

--מכאןאורשנתעכשיודואההאנרגיה
רדי,-צלחות-27מאנרגיהמטילישלמלבניתאלומהלשגרמוצע

שעה,במשך-בניו-מכסיקוהגדולה''השדרהשלטלסקופים
קתדרלהסופר--החלב*שביללמישורבניצבהאור,במהירות

 •-בין-גאלאקטיפיסול--

פסל-אווירןעזרא
שדה-מדרשתסביבתיי

ספריכהעדפרסםבוקר.

מאמריםרכןשירה

אסתטייםבנושאים

ופילוסופיים.

בוועידהזאתהצעתי *

 5-9פסלים,שלבינלאומית

 .בוושינגטוןביוניי
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פלסטיתאמנות •
חמאהאל

העשרים

ואחת

חביתןחנוכת

חמאהלאמנות

העשרים

ישראלבמוזיאון

ביירושלים

 , 1881 ;פיקסופבלו

,מוד'אן, 1973-מלגה

 . 1905 ,נערדיוקןצרפת,

36 

שלושהבןחדש,בנהמ
באור-משופעמפלסים,

וחלונותשמרפסותיום,
גן-אלממנונפתחיםגדולים
האוניברסיטהלכיווןולמבטהפסלים

החדשהביתןזהובגבעת-רם.

נתןע"שהעשרים,המאהלאמנות
שיחנךישראליבמוזיאוןקאמינגס,

יורגןהםאדריכליו .בספטמבר-3ב
מוזיאוןאת(שהיבבןבו

ביתןואתבדנמרקה"לואיזיאנה"
ופרופ'ישראל)במוזיאוןוייסבורד

ישתרעהחדשהביתן .מבספלואל
ולמעשהמ"ר 4,600שלשטחעל
נוסףמוזיאוןכמעטמהווההוא

נעשיתהביתןחנוכת .עצמובפני

 ,למוזיאוןשנים 25חגיגותבמסגרת
לפיהבנייהסיוםאתומציינת
בפועלהמשמעותהמתאר.הובנית

יוכלשמעתההיא,זועובדהשל
ביתרלהתמצאבמוזיאוןהמבקר
כיווןהשונות,מחלקותיוביןקלות

מרוכזיםלאמנותהתצוגהשאולמות
ואולמותאחדבאגףמעתה

האתנוגרפיההארכיאולוגיה,
קשרעםיסמוךבאגףוהיודאיקה

ביניהם.

החוץעםהחדשהביתןשלהקשר
עצמואתלמקםלמבקרמאפשר

להרגישעודולאלסביבהביחס
 .מהחוץהמנותקבנייןבתוךכלוא
שלהאחוריבאגףממוקםהביתן

אלנפתחיםוחלונותיוהמוזיאון
קשר-עיןויוצריםגן-הפסליםירכסי

האולמותשבתוךהפיסולבין
עצמוהגןבנוסף, .החוץלפיסול

ממוצאהאמןשלתכנונופריהוא
ניתןרככך •נרגףשיאיסאמויפאני

כחלקמחודשתוקףזוליצירת-חוץ
העשרים.המאהמאמנות

אתגםמציינותהפתיחהתערוכות

האמנות,מחלקותשלמעברן
החדשלביתןוהצילוםההדפס
ומציגותחדרי-עיףן)גםבר(שיהיר

 .שברשותןמהאוספיםמבחר
מאפשרתהעצומההשטחתוספת

מרפתיצירותמהמחסניםלהוציא
הרחב.לקהלולהציגןרבות

הצהרת-עמדהבולטתבתערוכות

 :הישראליהתערוכותבנוףחדשה
אמניםשלמשותפתתצוגה

במחלקותוישראליים,בינלאומיים
ואמנותצילוםורישום,ההדפס

גםמופיעהזרמגמהעכשווית.

ממאותיצירותשלקטנהבתצוגה

יצירותמשולבותשביניהן ,-16 17
צעיריםישראלייםאמניםשל

(החייםב"ואניטס"הןגםהעוסקות

בררקרבסקי,ליבנה,-לרף) nרי-ה.ב
מהיצירותכשליש .אברמסון

המוזיאון'לאוסףמתווסףשתוצגנה
כך' .המוזיאוןדי.ידישלכתרומות
ידי.דיערכו 1989,באוקטוברלמשל

בית-שלבגלריהתערוכההמוזיאון
בניו-יורק,חזותיתלאמנותהספר

אמניםשליצירותבהשהוצגו
תרומהלצונילמכירהעכשוויים
 .בתערוכהתהיינהוחלקןלמוזיאון

מתחברותהביתן'פתיחתעם

המאפשרבאופןהאמנותתצוגות

דרך , 16-17למאותמעבר

רהפרסט-האימפרסיוניסטים

ה-המאהבשלהיאימפרסיוניסטים
בכניסה .-20ההמאהאמנותאל 19
האימפרסיוניסטיםמאולםהביתןאל

היצירותעםקשר-עיןנוצר

 :-20ההמאהתערוכתאתהפותחות

מאטיס.שלופסלפיקאסושלציור
מספקות,הפותחותהתערוכות

עיקריותמגמרתשלסקירהלמעשה,
והפוטוריזםמהפרביזם ,-20הבמאה

אלרהסרריאליזם,הדאדאדרך
האקספרסיוניסטיהמופשט

המחציתעלמקיףומבטהאמריקאי
השמרנים.שנותשלהשנייה

בקומהתוצגהעכשוויתהאמנות

בתחוםכולליהביתןשלהעליונה
ישראלית.לאמנותהאולםשל

סוףאמניאלמפיקאסרהמעבר
הצופהאתיפגישהשמרניםשנות

ועםשוניםאמניםטיפוסיעם

שלמנוגדותכמעטתפיסות
זוכהעדייןפיקאסואםהאמנות.

רי.ההאמנותית;הגאונותלהילת
בארה"בהיוםהפועליםשאמנים
גוברירובוטיסטיינבךכחיים

הםאחרים,ורביםפרינסריצ'ארד

שליצירותיו .מףצרשלאמנים

ב"שרקחשובמרכיבהןפיקאסר

"שרקהיום.שלהמסחריהאמנות"
רבותשלנושאןהואהזההאמנות"

המדברותהעכשוויות,מהעבודות

צריכה.כמףצרעצמההיצירהעל

שלמצבמתקייםאלהאמניםאצל
ביקורתמותחיםהםכאשרכפילףת,

למעשה,שהם,ותופעותמוסדותעל
בהם.משתתפים

ביותרהגדולההמרכזית,התערוכה
האמנותתערוכתהיאבהיקפה,

לבראו).סףזן :(אוצרתהעכשווית
בינלאומייםאמנים,ארבעים

בתערוכהמשתתפיםוישראליים,
נעשהשררכןיצירות,-70בכ

שנותשלהשנייהבמחצית

כמהיוצגולהםבנוסףהשמונים.
האמנותשלהרוחניים"מ"האברת

בארה"בהעשרים,במאה

ירזףיאןדרשמארסל :ובאירופה
רורהרל.אבדיבררדארס,מרסלבריס,

ביטוילידיבאיםביניהםההבדלים
 :בעקבותיהםשיצרובאמניםגם

אצלניכרתרורהולשלהשפעתו
העוסקיםהאמריקאיםהאמנים

בפרסומתהצרכנית,בחברה

יותרכלליובאופןבמדיה,ובשימוש
בריסבחברה.האמןשלבמקומו
אירופאים,אמניםעליותרהשפיע
ובדמותעצמו,בחומרשלהםבעניין
מתאפייןבררדארסהיוצר.האמן

שאינםוהומור'עדיןבתחכום

האמריקאיים.אצלמצריים
במחציתלהתמקדבחרהלבראו

השמונים,שנותשלהשנייה
שכלתניתבגישההמאופיינות

האקספרסיביותההתפרצויותלעומת
אצל .בתחילתןלציור""החזרהשל

המוצגיםהעכשווייםהאמנים

יהחפץהיצירותבמרכזעומדים

מחד-גיסאהחלת-ממדיהאובייקט

מאידך-המדיהואמצעיוהצילום
הצילוםביןיחסי-הגומליןגיסא.
שלבמרכזםעמדוולפיסוללציור

הצילוםהופעתמאזפולמוסים
אתשהניח ,-19ההמאהבאמצע
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הטכני"השיעתרקל"עידןהבסיס
לטענת .בנימיןררלטרכהגדרת
צריכההבסיסיתהשאלהבנימין'
שלאופיההשתנהלא"האםלהיות

המצאתעםבכללוהאמנות
הסרט).גם(ובהמשך,הצילום"
אתלעורריכולהזרתערוכה
מאחורינו'שהפולמוסההרגשה
ההמונייםהמדיהואמצעיוהצילום

מהאמנות,נפרדבלתיחלקהם
שהםכשםמרכזה,אףואולי

האמניםהיום.חיינובמרכזעומדים

כאמור,עוסקים,כאןהמוצגים

האמנותיהאובייקטשביןבקשר

כיום.הפורחהאמנות"ל"שרק
עלמדברתיוצריםשהםהאמנות
ארתהההופכיםבאמצעיםפרסומת

ביןהדמיוןאתלהפליא.להדרמה
למציאףתהללוהאמנותיצירות

התצוגהבאופןלבראומדגישה
חנותספרייה,מציבההיא :עצמו

האולם,בתרךונדנדהחולארגזואף
ולהציעהצופים,אתלעכבבמטרה

האמנותלהבנתמתורכיםלהם
וכתבי-קטלוגים(ספרים,המוצגת

שלגםיותר'רחביםבהקשריםעת
לכך'מעבררעוד).ספררתקולנוע,

ה"מקדשאווירתאתמבטליםהם
באשרתערוכותהמלווההחילוני"

הן.

במוזיאוןהוצגוכבראמניםמספר

עכשיו","ניר-יורק(תערוכת

ג'ף- ) 1987לבראו,סודןאוצרת:
חייםמקולרם,אלןלדין'שריקונס,

ג'ניגםהוצגוובעברסטיינבך'

האמניםבין .גרקררוברברהולצרה
("תחנתאומסדניס :הנוספים

מספרכברמוצבתשלואוטובוס"

הצבות ;המוזיאון)בחזיתחודשים

רכילבירנבארםדאסהשלרידיאר
ג'ון •ארטשררגרריצ'רד ;ויולה

כריסטיאןכלרם,ברברהבלדסארי,
אנסלםרג'ררג',גילברטברלטנסקי,

נאומן'נדרסקרסרת,ג'רזף •קיפד

חמשתואחרים.שדמןסינרי

דיתי :הםהמשתתפיםהישראלים
צביגכטמן'גדעוןאלמוג,

 .ניניומשהטבת,נחרםגרלדשטיין'
אומסדניסשללעבודתובנוסף

ברחבינוספותעבודותשתיתוצבנה

בארמגרטןלרתרשל(דגליםהעיר
בכיכרבנייןעלדימוייםוהקרנת

ררדיצ'נקר).קז'ישטרףבידיצירן

מודרניתלאמנותהמחלקהתערוכת
ופיסול,בציוריצירותמבחרמציגה
אסר'פיקביניהםהמוזיאון'מאוסף

ארכיפנקר,נואק,מאטיס,

רעוד.דרברפהקלה,מירר,קנדינסקי,
מאוספיםלמוזיאוןההשאלות

תמרנתאתמעשירותבעולםפרטיים
העשרים,המאהשלהאמנות
ביותרמהמשמעותיותשתהיה

ההשאלותבין .בארץשהוצגו
שלתמונותזקשלצי~ן'הראויות

משנותהאיטלקיםהפוטוריסטים
(בוצ'ירני,המאהשלרה.העש

מאוסףקארה),רףסרלר' •ררריני 9
סטפניהתערוכה,אוצרתאסטרריק.

במספרלהתמקדבחרהרחום,
לשמורזאתעםויחדנקודות-כרבד

1 q 

:כ

כרונולוגית.מסגרתעל
והאקספרסיוניזםהפרביזםאת

יצירותהשארביןמספקותהגרמני

קנדינסקי'ג'אבלנסקי'ןןן'של
ומאוספיםהמוזיאוןמאוסף

הואבהםהעיקרייםשאחדפרטיים,

זקס.ואילהסםאוסף

מכרבדאוסףישישראללמוזיאון
רהסרריאליזם,מהדאדאיצירותשל

רפליקותשלמלאהדרה Qביניהן
מארסלשלמייד"ה"רדילעבודות
בתערוכותשתוצגנהודשאן'

והאמנותהמודרניתהאמנות

ביןיוצגו'זרמתקופההעכשווית.

רדי-ארפ,שלגבספסליגםהשאר,
שלציורים •דיימאןשלמייד

ארנסט.ינקר,ראלי,מאגריט,
קףרטשלעבודהמוצגתבהשאלה
שרריטרס.

 .ג'אןשלעבודותתוצגנהערד
שמרנהשרנות,מתקופותדרברפה

(מהאוסףפיקאסרשלתמונות
ומאוחרות,מוקדמותובהשאלה),

גרנזאלס.שלפסליםשלרשהולצידן
המופשטשללציוריםבנוסף

 •(קלייןהאמריקאיהאקספרסיוניסטי
לראיס,נולנו,ריינהרדט,קרטליב,
שללציוריםפינהתיוחדהרפמן)
גדולותתמונותשלרשרותקו'מארק

ממשפחתוארוכת-טורחבהשאלה
 .המוזיאוןמאוסףואחת

העשריםהמאהתערוכתבמסגרת

כמאהשלמיוחדתתצוגהתערך
לפסליםמברונזהמודליםושלרשים

כלאתהמייצגיםליפשיץ'ז'אקשל
וערוכיםבחייוהיצירהתקופות

 .עבודתודרךאתהחושףבאופן
נושאים,לפיערוכיםהפסלים

והתפתחותתקופהאיקונוגרפיה,

 :(למשלבנושאיםהעריכהצורנית.
הנראותהדמויותאתחושפתזוגות)

צוררתשלכגרשראשוןבמבט
ההתפתחותמופשטות.אורגניות

אתלמשל'חושפת,הצורנית
בתקופותמרטיביםשלגילגרלם
מופשטותצוררתביןשרנות,

הפסליםאנושיים.איבריםודמויות
ללאכנים,עלמוצגיםהקטנים

קשרמאפשריםרככךריטרינרת,

איתםהצופהשלבלתי-אמצעי
 .האמןשלמאורגןסטודיובכעין

העשריםהמאהתערוכתבמסגרת

מרפתיצירותארבע-עשרהמוצגות

(ממפיקישפיגלסםמאוסף
הוליווד).שלהחשוביםהקולנוע
ארוכת-בהשאלהמוצגותהיצירות

מתנהלמעשהשמשמעהטרוח,
יצירותוביניהןלמוזיאון'המובטחת

מרנה,מאטיס,ברנאר,פיקאסר,של
היצירותואחרים.גרגןדגה,סזאן'

באוסףשהיופעריםמשלימות
העשריםהמאהבאמנותהמוזיאון

סםקרן .חשיבותואתומעלות

יצירותלמוזיאוןהרעידהשפיגל
כברמהןושתייםמאוספורבות

בכפר"("קררידהברשותומצרירת

שלעירומה"ר"אישהפיקאסרשל
קרקרשקה).

ולרישומיםלהדפסיםהמחלקה
 :(אוצרתתערוכותשתימציגה
מייצגתהאחתפרי-להמן)מאירה

כ-(המכילהמחלקהאוסףאת
-והשנייהפריטים) 500,000
מרפתרישומישלמיוחדתתצוגה
 .ורדנומאוסף

אדריכל ,) 87 (ורדנואיאןאוסף
שנותמאותחמשמקיףבמקצועו'

לאוסףכיוםונחשביצירה
ביותרהחשובהפרטיהרישומים

רישומיםוחמישהשבעיםבארה"ב.

במוזיאוןכיום(מוצגיםמהאוסף

מביאיםבניר-יורק)המטררפרליטן

שוניםאמניםכשבעיםשליצירות

רדון'אנגר'גריה'צ'ליני' •כרפאל
חלקאסר.ופיקנואקדגה, •סזאן
כמרנדירים,הםמהרישומיםנכבד

בןהאיטלקיהפסלשל"סאטיר"
הרישוםארצ'ליני 7-1ההמאה

אמן .רפאלשלסרס""ראש
יוצגוהרישומיםהגברה.הרנסאנס

בביתןוהדפסיםלרישומיםבגלריה
שמר.אתשתישאהחדש,

נייר"עםבנייר'נייר'"עלתערוכהה

 •פלםטיתאמנות

ליינס,פלאטורג''ג
 ; 1907-1955אמריקאי,

 ; 1945טיכנרר,ג'רנתן

 .כסףהדפסת
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פלםטיתאמנות

- 1890 ,ירוס ,צקייליסאל

סיפורלאיור ; 194 1
כספרו "אביהכרטיס"

ארנכורג,איליהשל
סוףםעסיפוריםשהיש"

 . 1922 ,"קל

יהגוסיסקונפר

 ;נטסיילוסאי
146 ' 1828 -1 ; 

יהישכמכושלגבו·

38 

ואוספים),נגטיביםכוללפריטים,
שנותשלוש-עשרהמשךשנכנה
שגרתי,אינוהמחלקה,שלקיומה

שאיןמכיוון :המגבלותכגללגם
מידהכקנהלאוסףלהגיעאפשרות

כעולם,גדוליםמוזיאוניםשל
היבטיםעלכאןהדגשמושם

התפתחותעלוכעיקראחרים,
הקרוב,וכמזרחכארץהצילום
 .עכשוויישראליצילוםעלוכמוכן

לאכתפיסהמוצגתהתערוכה
רים wהקעלהמתבססתשגרתית,

נושאיםעלולאהצילומיםכין
גם .דומםטבעאודמותכפורטרט,

לראשונהמשולביםזוכתערוכה
הצלמיםכיןישראליםצלמים

לדבריהמעיד,דברהבינלאומיים,
שלהמנוכרמקומועלהאוצר,
הכללית.כתמונההישראליהצילום

שלרים wהקמבליטההתערוכה
כמוצילומית,וגישהתוכן

אורבניתגישה"התכלות",
כ"אסתטיקה"עיסוקדוקומנטרית,

קלאסייםמוטיביםהמלחמה,של
נחשפותזהכאופן .ועודכצילום
ומדהימותמרתקותדמיוןנקודות

שמפרידותצילומים,כיןלעתים
למשל,שנים.עשרותכיניהם
שלפורטרטכיןכגישההדמיון

לכיןכרנהייםהצלםשלאוסישקין'
ההתכל~תנושא ;סנדלרשלצילום

כצילוםינץקופלג'וןאצלמופיע
כלמודגשתכהיד'כףשלענק

ומכיווןמדהימה,כחדותשערה

שלראשוניםכשלכיםכסחלבאחר,
אואנ;ס,כריסשלכצילוםקמילה,
ארכוס.דיאןשלכציל~םהתכל~ת
גםמציגהלדיןשריהאמנית

וגםהעכשוויתהאמנותכתערוכת

צילומים(צילומיהצילוםכתערוכת
היאכאמצעותםאורנם,רוקרשל

העוסקיםהאמניםאלמתקשרת
לאמנות,המדיהכיןכיחס

אמנות).שלכאותנטיות

אמנותיצירותשלששיח,תערוכה
המוזיאון'מאוסףהעשריםהמאה

שנתקבלוומתנותחדשותרכישות
רייסכררד,כביתןת~צגלאחרונה,

 .למוזיאוןלכניסהבסמרך

ניתןהעשריםהמאהלאמנותלביתן
להתקרבאדירפוטנציאל

כעולם,המודרנייםלמוזיאונים
אמנותשלהתצוגההיקפימבחינת
כיןגשרליצורועכשווית,מודרנית
כיןוקשרהאמנותלכיןהקהל

והבינלאומית.הישראליתהאמנות
הפתיחהתערוכותשלהכיווניםאם

שיימצאאפשרהעתיד'עלמרמזים
-21ההמאהאלמנוכרגשרלנו

 •.המתקרבת

מכיאהפרי-להמן)מאירה :(אוצרת
מאוסף-20ההמאהמןיצירותמאה

מחולקתהתערוכה .המוזיאון
 :היצירותלנושאיכהתאםלמדורים
האדם,כדמותמסורתייםנושאים

אתהחושפיםוהנוף,העצמיהדיוקן

המאהשלהחדשותההתייחסויות
כמאהרקשנוצרוונושאים ,-20ה

וה"רדי-מייד".המופשטכמוהזו,

מבחרגםמכיאההתערוכה

כארץשנעשוהגרפיותמהיצירות

כמשךהמוזיאוןידיעלונרכשו
הראשונות,שנותיווחמשעשרים

המערביתהאמנותיצירותואת

המוצגותלמוזיאון'שנתרמו
שלעכורותתוצגנהכמעורב.
כיניהםישראליים,אמניםשלושים
א~רי,ינקו,ונציגו,אריכא,

ארוך,זריצקי,טיבו,קופפרמן,

גיטלין'טבת,אולמן'רייזמן'ניקל'
 .ואחריםכהן-גןליבנה,

מוצגיםוהדפסיםלרישומיםכנוסף
האוסףמתוך"ספרי-אמן"מספרגם

כמעטחלקםהמחלקה.שלהגדול
זהכמותלת-מימדיים,אובייקטים

הדפס-ספראוסאמארסלוקאסשל
הואנוסףספרדיוורם.לארישל

לשיריגרשונימשהשלההדפסים
"ספרמתוךדףגםיוצגביאליק.

מתנהשהואמאטים,של " Tהג'א
 .למוזיאוןמובטחת

הכותרתהיאוחזיונות""מראות

ניסן :(אוצרהצילוםלתערוכת
מתוךיצירותכמאההמציגהפרץ),

עלמבטהמספקותהמחלקה,אוסף
עדמראשיתוהצילוםהתפתחות

אלף(כארבעיםהצילוםאוסף .היום

 128גויו/



שחסרהזה

. . .· :· .... :.- : ·.•. . ·:.: ...... ~.: .. : ... · ... -'·~···:.:;~*~;. ·. ·...... .. ........ .. .... .. . 
. . . .· ס'י---~ר~· . . . . . . \· .. ~~~ +' . ~'iיז . ,דד~~-~- . . . ·. ·· . .~ .. ·-- _ן.· . · . -~~"".;_~ -~--  .~א-ז~ . . . .. . . .

. . . . ~ ~.ו:~~ · ·• . sו.-  •'o~f . . ~י-- . ·
· . · . . .~:~ · ·: ... -.t,:ר,~·.:sJQ< .. ~ י :  ' ~ י'~ ~:~~ · t~J,~:.;:··ל- ·

. . . ..·:-~· :··-:.·.--_.·- ~~~~ .. i~-~~-~יr- .~ ·\":-" ·~-~ ~~~:::.. ~,-
~~~~~~~.זz-~--~;-רm~·--:-;Wי'~~--~ ד~~ד:,,י ~ ·· .. . . ~- - ,. ~ 

c.~~ :· .. ~.י.·.י.·.:~~ : · ·~, . י:ך·~· ז' ~~t, .·:- . · .. · .· · ·:. ·. • ,;~~י'.:,:,:-: ~-, 

iוi\11! r . · ""''i#!'זגifffי·~~,,· ... · .. ·. ·. :·: . ., ijוl!/j,w ז w ,.'twrז 
; ~ג,ז,-;., ""°'>ד i;ד'!tF'#f#ץ '· \1 י~~י, ~ו ~ ~.;··' . ; i'בw ~י-,~וי 
-~~-'5ן- . x . - ·{\$ . . .··· 'k~J.י-~ .. :: ... .-:· ·... . . ·.- : ::{:: ך iד  .. , L .... l י,~
ךן~ז~{~ - ... ,י·'- . · ' ' .. . ·. ·- ·_. i~. · .. ··.. . .. . ···::··· ... ~-:-. ~ ~~\ ~ \ . ~-
- ---~,.,~.ו. '·,~ ..... ~,,~~ .... ··... . _.- -: . .-- . ·. -~fi .\\~ .:._ 
;).י!f~rr~-S . . . . ~~~~fה: :;·:::-:::ff . · ... _ ·. _.-._ .. _-.'··iiץ,~י  ::•·· ~;:ז;~:~:
~ . ~f .· ll"f~" .. ·.. ~~·-·· .... 

\. , · . ~,ב~ןאג . . ..· .......... 1 ... · ..... :. .: .. : . ~ ,tu5nג ג ~1tט זl-

רקוב לכ ןתיבכ ךותעהו oג·נs6לצלצ ו4ו

r - דוקימ 61001 ,------------- .ד.ת 199, ,א"ת ןיקניש 45 יחר קרושה ףגא/ יירבד" תלהנה לא
ו יטרפ ...................................................................... םש חחפשמ ........................................................................... םש 1 

ו
הדובעב ........................... ןופלט הדובעה ...................................................................................................... םוקמ ו

)תיטרפ ...................................................................................................................... 1 תבותכ( קפסל שי ןותעח תא ו

ו
חסינכ ............... בוחר .............................................................................................יסמ ................................................ ו

תיבב ..................................... ודהרא .........................................................................................ןופלט תבית Jרפסמ

L·-·_ ............... _._ .. _ .......... .=חמי - --- - - -



 \י1
הירושלמיהחאןתיאטרון

THEJERUSALEMKHANTHEATERS 

המנוייםמבצעתקופתאתלהאריךהחלטנוהביקושלאור

החניםאחריער 1990/91לעונת

מיוחדמבצע
והיחוויהתרבותי-השילחגכשי

הצגות 6ל·כניסההמנוילךמקנהלבדבשקל 150שלבמחיר *
עודו ,החאןתיאטרוןשלמעלוותהפקות 10שלמבחרמתךו

חיפה'תיאטרוןליסיו'ביתמתיאטרוןאורחותהצגותמבחר
ועדו.הקאמריתיאטרוןבאר-שבע,תיאטרון

תיאטרוןמשקתפ :שי-המבצעתבקותפמונילרוכשים •
 .התיאטרוןבמזונןהגצהבכלחביתחשובןלעועוגהקהפ •

לוקבצוות!עובדיםלועודימאדומיוחדיםמחירים
 02 • 718281בלטפוןנוספיםפטרים

תרבותיתלחוויהאתכםמסיע Jהחא
 _· 'j--71 1בירושלים

במזויאוןביקור Iבהצגהצפיהשלשילוב
 ! !אחדכרטיסשלבמחירהכל Iבעירוטילו
בקבוצהלאיש,שייח 35תמורת

חביתה.אותהויחזיראכץר,נקודהמכלהקבוצהאתשיאסוףצמדואוטובוס

ישראלכמוזיאוןאו ,דדובמגלדירושליםלתודלותהמצדוהאוןבמחיביקור
הירושלמיהחאןאכולםהחאן,תיאטרוןשלההצגותמבחרמתוןבהצגהצפית
חבירתכםליפבעירסיור

בכלויסתעילכם,במיוחדהמאתיםכליוייוםלתכןנלכסתעזורתכיאטרוןהמכירותמחלקתגמישה mלהייבלוההחליבה
לגדול.היוםאתההופכיםקהטניםהפרטים

אתנםאוניסכור.והןבמוזיאוןחןאתכםח Nשימקצועימדרךילקבוצהלצרףתרכלותשלוםבתוסתפית mהיסטורית•אםנדהרכה
הטעב.להגתנ mב nחאוךבבצידישלהמאגרמתוןמדךירבעורכם

אמנתואיברלואוגיה,היסטוריה, :חבירהלפידבגשסיוריםלהזמיןניתן

השחקנים,אדחעםההגצהאחריארלפנישיחהלקייםיוכלוחתיאטרוןנושאאתלתפחהמעונייניםתיאסרןויום
העפילות.לחבירתכהתאםשתקבעמינימליתבתוספתזאתההצגה.שלהיוצריםאחזאוהבמאי



זילברמןדורית
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אתמעוגלות.כבדרתאבנים :סלעיםעליושביםנחנו
מתפוררות.זיזירת..אבניםממלאותביניהןהחריצים

אבלגדולהלאתהוםשלמטה.לתהוםמידרדרות
בקיצור.להזיקיכולהאדם.מידתבולעתמידתה
עייפים.אנחנועכשיולכאןהגענוסלעים.עודמעלינו

אומלפניהעומדכלגדול.עץמלפנימסודרת.לאערדהנשימהגם
בעזרתלהידחףשלו.בגזעלהיעזראפשרהעומד.הואמצדדי

 .בתיידי.עלהעץמולי .נכונהביציבהלהתיישבהמסומרות.הנעליים
הייתיאניסתרים.בדיתביניהםישדומים.הםבעלי.ידהעל

ותוצאה.סיבהמקשרתואניאמאהיטבמתורגלתכבדאניהפונדקאי.
בעיניהגדולהערךועכשיוקטנהכשהייתיאותישעזבתיודעתאני
לבד,להיותמצליחהאניהנהמיואשת.לאאנילבד"."להסתדרהוא

בי.גאהתהיימהדעת.לצאתמבליאמא,
יורדיםעיר.יותרמדחוקטרייה.נמוכה.ירוקהצמחייהמכוסההתהום

בשעתאותההמכסהתואמים-צבעי-ערפלבתיםבשיפוע.אליה
צבעיאבן.צבעיטבעיים,בצבעיםצבועיםבתיםהמוקדמת.הבוקר

אוליזבלשלאוליערימות.מתגוללותהבתיםביןאדמה.צבעישמים.
מטופחת.עירלינראיתלאהיאמדחוקגרוטאות.של
לנגדנפרשותדגלילהידרדר.לאכדיהגזעאתבנעליילוחצתאני

עפר.וגושיבונעוציםקוציםושם,פהקרוערכלך·מלג'ינסעיני.
שהןודואהבדגליימסתכלתאנייבש.בוץגדיליעטופותהנעליים

נהגתיאמא,אחד,ובמעמדמדי.רזותאוליורזות.ארוכותעדיין
שטוחות-שחורות,סידהבנעלישחודים,ניילוןבגרביאותןלארוז
מ~דעת ·לאכבדדך-אגב.אותןפורשתקצרה.אפודהובחצאיתעקב,
שהםמהגברים.דובםסטודנטים.ביןבשיעוריושבתכביכול.אליהן
שלמיותרגרעיןכמומהפהשולפתאנישיניהםביןחצץגורסים

לכךלבד.בולהסתדרשישעולםהואהלוגריתמיםעולםקלמנטינה.
.אבלמודת-דדךלהםלשמשיכולתיאמא.נכוןמילדות,מאומנתאני
וגםדגליי.עלהמרצהעיניממילאתשובות.עונהולאקופצתלאאני

שבידיבסיגריהחשוב.יותרוזהדגלעלדגלמשלבתאניעיניהם.
בגרבייםכי ?זהאתעשיתילמהבגרביים.קטניםהרדידיםממיסה

 .יותראהובההייתימחודדות
לאואניאמאהיטבמתורגלתכבדאני .אותיוהשאיראותךלקחאבא

יכולתאתאבלהיחידה.הפירושאפשרותהואשפרוידחושבת
ידעלמשפחתיבטיוליושבתכשאני •מכאןלינדאהזהכך .להישאר

לפעמיםתחשבי,ואלבג'ינס.היטבעטופותכשדגליישלי.גליה
החריכה.ריחאתמדיחההייתיעודי.עלהסיגריהבאשמדגישההייתי

כל-כךילדותיזהלכןאמא.מכל,יותרפחדתהזהשמהדיחיודעתאני
השבירההאפשרותהייתאתכיאותךלקחאבא .אותישעזבתלחשוב

אתהיוםעדהחזקה.הייתיאנישם.מעמדמחזיקההייתלא.אתיותר
ונחנקתבידייםאותםתופסתואניועכבריםכיניםכנגדכדודיםלוקחת
מצחוק.

 :ואמדגליהעלהסתכלהואהרבה.מטיילהואבדרכים.מתמצאבעלי
שלבטוןוכנראהבהשתוממותקדימההסתכלתיאנימדסיי"."הנה
שטויות,מדבראתה"מה :אמדתישיורקיםמיותרקלמנטינהגרעין
שמתיזים,לאשיורקיםגרעין."כמולצירןראשון.זאתמדסיילאזאת
לאזהאבל .בזיהויבעיה .חרצןאוגרעיןאומדיםאגב,שיורים.לא

לטייליצאנ~נישואינובטרםהיטב.מדסייאתזוכרתאנילהיות.יכול
האגדית.מדסייאלדוחקצרינסענובמכוניתצדפתמצפוןבאירופה.

ומצאנוהגענוסוףסוףבבוקר.ארבעשלהדגיםמדקאלהים.ריחאל
 .הנמללאזורנהגנו .חיינועלשאיימומסוכניםאנשיםמלאהעיר

ליפתחמסוממים.שלבאיטיותדיברהמלצרמסעדה.עלהימרנו
השנייה,בידכידגליו.ביןנעוץכשהבקבוקאחתביד"קולה"בקבוק

שעהשפתירסביבשעפואוכלוחלקיקידוקניגבהשנייההידבשרוול
לטעוםאוההואמהבקבוקלשתותיכולתילאכבד .אלינושדיבר
להיותחזרהמדסייכשהסתלקנוומידמשם.ברחנוהמרק.מצלחת
 .שלךהידשזאתלינדמההיהלפחותהמזח.עלבידידטיילנואגדית.

לאאנילפעמיםמאושרת.אמא.שמעתמאושרת.שאנילינדמההיה
מצחוק.מתפוצצתאלאמגחכתסתם

דחוקמבטיאתוהשלכתיהזדקפתיהסלעים,ביןיותרטובהתמקמתי
באמת.ששםמהאתלדלותאוכלאוליועמוק.לפנים •האפשרככל
בתיםזכרתיבטוחה.יותרהפעםלהם.ואמדתיחזרתיראשון""זאת

ואשתובן-דודיקטנות.דירותחדשה.שכונהקומות.בתי .בראשון

 .לישוןנשארתי .לביקורבחופשההגעתיאניהדירות.באחתגרו
היואילובירושלים,אצלנוחם.חולמשטחיהיולשכונהמשמאל
בו.מתבוססיםהילדיםכלהיומידונקי,חםחולשלכאלהשטחים
ידעתילא .עיניועלניגדשלוהדבשששיערבן-דודיעםלשםיצאתי
~תיהתבוססהואילדה.הייתיבשבילי.במיוחדחופשיוםלקחשהוא
יכולתילאבאו.לאאחדיםילדיםהכחולה.בשמשהזוהר.בחול
ואתוגרבייםנעלייםלהורידאותישינבעהואזה.אתלהבין

נוח.לאליהיהכבדאבלוצחקנוושיחקנורצנוהרחבים.המכנסיים
לאהחולצה.אתליוהורידהרחבותכפותיובשתיעינייאתעצםהוא

בשתיגופיאתעטפתיוברח.גופייתיאתהסידהוא .עודלשחקרציתי
אותה.לילקחתתצליחיאםאמדהואשיחזיר.לפניווהתחננתיידי

ונחיריהפהבתוךהחולהחול.לתוךפניינכשלת.אחריו.ורדפתי
היטבמתורגלתכבדאניהיוםלדמעות.נדבקנעים.חוללאכבדהאף.
הגוףאתידאהוהואשאפולהיהרצהשהואמהשכלמבינהאניאמא,
הלבן.

הואמושג.לךשאיןדבריםעלומדברתקופצתאתכרגילאמדבעלי
גםיחסיתשלווהעלשומריםאנחנו .שלובטוןזהאתאומד

שאצלהכשסבתאגםשלווהעלשמדתיאנישלופות.כשהסכינים
אתואקחאלךאניטובהילדהתהיילאאםליאומדתהייתה •כשארתי
אמא.כנוןהיחידה,הנכדההייתיאניאבלשלי.האחדתהנכדה
אתאהבתיכל-כךואניסבתא.נכוןזה,אתיודעתהיאשגםוידעתי
לה.שהאמנתיסבתא

עיניאתאלימרימההיאגליה.ליאומדתפנדו-מדסיי."זאת"אמא,
אומדתהיאמהלהביןמנסהואניידעני.בטוןשלההמציפותהתכלת

ספקמיםספקלמשהולצלולצריכהואנימדחוקבאיםדבריה .לי
-,,נפפנינתאתלדלותצריכהאנימשםרדויים.ענניםואוליערפל
 :השערותכמהמשעדתואנישלה.מדסיי
לאבא.אמאביןלפשרילדהשלנואשבניסיוןזהאתאומדתהיא

רוצהואבאשלה,המיוחדתמדסיישזאתפירושה"פכרו"התוספת
והיאשלנוהכלבהוא"פכגו" .פכרוללכבודהכככסוהואאותהלשמח
.ישאותילפייסכדידומהז;נלהמייצרתהיא .אותואוהבתשאנייודעת
מלהזאתש"פנדו"יודעיםשניהםלאביה.הילדהביןסתריםבדית
עםלטיוליםיוצאתגליההים.אתמהןדואיםשלאלעדי-כמלמפתח
כאלה.בדבריםמתמצאתכבדוהיאאבא
עלומדברתקופצתשובאניצודק.הואנכשלתי.שעכשיויודעתאני

באמצעשחודיםניילוןגרבישורפתאניבהם.מושגלישאיןדברים
מדסייאתזוכרת .שליהקטנהגופייהלמתחננת .בטכניוןשיעוד

הייתיעצמיאניאוליהאחדת.הנכדהאתהיוםעדמחפשתהאגדית.
 .פכדו-מדסיי :צודקהוא ?אניהייתימיאז •כןואם ?האחדתהנכדה

שמולילהפתעתימגלהאניפתאום !היםאתמהןדואיםשלאכמלעדי
ממנו,מציץהעליוןגופיופלגמתעקמתאניואםרחב.עץגזעעומד
 •.הדרובמלואהיםלפניכפרש

םיפור•
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•סיפור

כשפרעםנולדביידסריאד
מתגוררהואושם , 196 ·-0כ

כאוניברסיטתלמדהיום.
כללית,ספרותחיפה

 ,האומנותשלהיסטוריה
והיסטוריהפילוסופיה

שלהראשוןהקובץ .יתלכל
"הרעבהקצריםסיפוריו

כשנתלאוריצאוההר"
מסיפוריוכמה . 1980

ולאנגלית.לעבריתתורגמו
 2ב-ננתפרסםזהסיפור

 . 1988"י Jכיו

11 u ייוו=כ
11 11 

רויי=נויי

ולבסוףושרב,הלוךלתיהטיאתעברתיפעמיםלרש
מכרסהאדמהפיסתעלאוהליאתלהקיםהחלטתי

ירוק.דשא

אבןאחריבתדריחטופיםבמבטיםהמקדםאתסקרתי

במקרםהסתובבתי .מצאתיולאעליהלשבתשאוכל
ב"מנגל",אשהעליתימעט.לאסוףוהצלחתייבשעשבאחרבחפשי

ייהפךוהפחםהלהבהשתכבהעדהרטובהדשאעללנוחוהתיישבתי
והתחלתיבשרנתחיוהרצאתיהצידניתאתפתחתיבוערות.לגחלים
אניאךאליי,מבטיהםאתהפנוהאחריםהמטייליםאותם.לצלות

 .שבידיבמלאכהדרוכיכוליושקעתימהםהתעלמתי
הבשראתלחלקוהתחלתיפיתות,רשתיצלחותשתילפנייהנחתי
חתיכותאתללעוסהתחלתיאחרבשררה.שררההצלחותבשתיהצלוי
והתמלאההלכההשנייהשהצלחתבערדשבצלחתי,הטעיםהבשר
אתהרצאתי .ומפחידכבדפנימיבשקטחשתירכהכהבין .בשר

היוהמשודריםהשירים .הרדיומחוגאתוסובבתימהתיקהרשמקול
שלשיריםהיואחדבצד :עמישהייתהבקלטתנזכרתיצבע.חסרי
כהן.ליארנרדשלביותרהיפיםשיריו-השניובצדפחדי,צבאת

ובלביפחדייצבאחשלקולהבקעוממנויהמכשיראתהפעלתי
הפכתיועצב.לדכדוךהפכהשניותשתוךגדולה,התפעמותניעורה

אתכיביתיועצוב.צרודהגיעניכהןליארנרדשלוקולרהקלטת,את
בצלחתישהיהמהכלאתחיסלתיבתאוותנותבעצבנות.המכשיר

אבלהשנייה,מהצלחתחתיכותכמהחוטףהייתיהברשהולולא
ממני.זאתמנערשגיאותמעשייתוסלידתיהעצמיכברדי
אתוהנחתיגביעלשכבתי .מסוערהבגרפימתפשטברפיוןחשתי
לפניי .לדעוךהממהריםהחייםבכרכביוהרהרתיזרועיעלראשי

היוצדדיי,ומשניומאחוריי,מנדחה,וחסרגררןכהההים,השתרע

ישברממניוהלאהומתלחשים,משוחחיםהגיליםמכלמטיילים
אהבים.ותינומבודדותבפינותצעיריםאוהבים

אישהוהנהראשיאתמעטהסיבותי .זזמשהרשמעתימקרםבקרבת

בראותהובפיתה.הצלחותבשתיומסתכלתלידייושבתפניםרעולת
אל ?נכרןלמישהו,ציפית :ואמרהפתחההיאהרבה,מברכתיאת

שהרזאדה.אני !דאגה

אתוחשפהרעלתהאתשהסירהאחריחטוף,מבטבאישהשלחתי
ולולאמצרירת,פניםיפה,הייתהלאשהרזאדההשחרחרות.פניה
דבראומרהייתיהמקסיםוחיוכהמארדוהשחורותהגדולותעיניה
אחר.

 .במחיצתךלהיותיתתרגלמעטערדמשתומם.שאתהנראה :אמרה
~תישיחלוקלמישהוציפיתיהאמת, .נהדרדבר~תיהיותך :אמרתי

ארתךלראותהיאאושרשעת .לךציפיתילאאךישליהאוכלאת
לבי.צפונותאתלךולספראוזנךאתולגלות
 ?בראילפניבארוחההתחלתלמה :כמוכיחהואמרהחייכה

בנוח.תרגישיאבלמארד,רעבהייתי :התנצלתי
לאיטה.מהבשרללעוסוהחלהליהדרתה
כזאת.משמחתלהפתעהמחכהאנישניםמזה :להאמרתי
 ?משמחתשהיאלךומנין :ראשהאתלהריםבליאמרה
 ?משמחתתהיהשלאולמה :אמרתימחלוםשהתעוררתיוכמר
 .הןמארדמעטרתהמשמחותההפתעות :ואמרהביהתבוננההיא

קרקה-קרלהבקבוקלההושטתיצמאה.שהיאהרגשתיקמעה.שתקנו
נתהלך,:אוליואמרהרוקהאתבלעהואחרורוותה,שתתההיאקר.
צעדייאתוכיוונתיעמדתי~תה,?הסכמתישאכלנומהאתלעכלכדי

אותיוביקשהבכתפינגעההיאאךרב,קהלשהמהלמקרםמערבה,
בעקבותיההלכתילהיפך,התנגדתי,לאהנגדי.לכירדןאחריהללכת

 :בשמחהארתהושאלתי
 ?שקטאוהבתאת

 :השתוממותשלבנימהאמרהוהיא
 ?שקטאוהבלאמאיתנורמי

 :להכמודיעואמרתינמהרים,והלאהמדודיםבצעדיההסתכלתי

לוקוראאנישקט.אוהבלאוהואשניםבארבעממניצעיראחלייש
"מהרמה".לפעמים

שהרזאדהמפייצאכזהשצחוקציפיתילאמפיה.התמלטרםצחוק
 :הקרודקתהתמירה

"מהרמה".אחיךעלארתךמעדיפהאניכןעל
הפסיקתניהיאאך , ...וחביבנחמדהואאבל :להלהסביררציתי
 ?זוהריםוחרקיםדגיםאוהבאתהלי'תאמר .הכליודעתאני :ואמרה
אתמאיריםשהםאף-על-פיבמיוחד'לא :מההרהוראחריאמרתי

קשה :אחר-כךוהוספתילרגעיםשתקתיהחשוכים.לילותינו
שהרתצריךאניאוהב.לאאנירמהאוהבאנימהלומרלפעמים
להחליט.כדיארוכה
 ?החולאתאוהבואתה

לא.
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בסרמיכה :איור



 ?וילדים
 .לצדימתהלכתששהדזאדהלהאמיןיכוללאאני :ואמדתיחשבתי

 .~תףשאנימאושרתאני
באמת?

 ?בזהמדגישלאאתה
עצומהגאווהאךדברה,אתעיכלתילאארהאמנתילאהראשוןלרגע

ושביםהעובדיםתנועותאחרילעקרבהתחלתי .רוחיאתמילאה
רוח.וקורתהנאהמתוך

לאאניאבלהחופים,אתאוהבתאני :אוזניעללחשהרשהרזאדה
עלושבהמעטמתהלכתאניעל-כןהמתאימה,החברהאתמוצאת
יכולהלאאניגדותיה.עלערלההנאתיהלילהאבלעצובה,עקביי,
השתנה.הכלהזאת.ההרגשהכלאתלשאת

 ?ברעמרגישהאת :ובדאגהלהבשיםשאלתיה
אוליאצלי.התבלבלהכל ...מרגישהלא:אניאמרהחררררררר.פניה
 ?עקבינועלנשוב

 .נהדריםימיםלפנינויש .נחזורטוב, :כמעודדיאמרתי
וחינהשלוותהרבה.בגאווהבההתבוננתיוהלכנו.במליםעצרנו
בפניששלחהוהעיוניים,הנרצציםמבטיהותקורה.רוגעעלייהשרו

רחבלמקרםשבארהאנשיםכלמבין .שכרוניאתהגבירוהאנשים,
עלהעידהכלבאחר.ולאבידווקא,בישהרזאדהבחרההזההידיים

 .לצדימתהלכתהיאשעדייןהיאלכךהגדולהוההוכחה .כך
 ?עכשיומרגישהאתאיך :שאלתיה

טוב.יותרהרבה :ואמרההחדרתבעיניהחטופותאותיסקרההיא

 .אותימלטפיםדברייךיודעת,את :רוחבקורתאמרתי
 .נחמדאתה :ואמרהעידודבתנועתבראשנענעהארוכות,צחקההיא
אתאאבדשלאאותילשבחתנסיאלכןעליאותימביכיםשבחדברי

 .שליהספונטניות
כדיגבהמאחוריזרועיאתהושטתיהרבה.חשבתיארחיכיתיולא

 :חמורותאותיוהוכיחהבבהלהנרתעההיאאךמותניה,אתלהקיף
ערבים.עדייןאנחנו ?מסביבנוהאנשיםאתרואהלאאתהמה,

 :מדבריהמופתעוכוליאמרתי
 .כלפייךרגשותייאתלהביערציתי
 ...אבלינכרןלאאותיתביןשלא :כמתנצלתאמרה
כעסך .פגישתנואווירתאתיעכירשמשהררוצהלאאני :להאמרתי
 .כשלוותךנהדר
יקטןילדוכשראתההמקום,אתוסקרהסביבראשהאתהפנתההיא

היאיאחר-כךלאטולאטלויאותרוהגישהסוכרמצרפהשקדהוציאה
סביבהשהמרלילדים,אותםוחילקהמצרפיםשקדיםהרבההוציאה
נדמהשקד.אחרשקדוהגישהסוחף,באושרצחקההיאלה.והריעו

שקדיםמליונילהוציאיכולהושהיאתחתית,איןשלכיסיהליהיה
 .הלילךכעיןוהסגולההרחבהמשמלתה
בשמחה,אחריהעקבווהמבטיםזה,אתזהדחפומסביבההילדים
מהשחילקהואחריזוהרים.כאורותהקיפוחוההללהשבחודברי

 :אמרהרםובקוללהירגע,ידכמחרותמהםביקשההיאשחילקה,
חביבים.ילדיםאחת,בקשהלייש

אותילאהובאתכםאבקש :אמרהכאחת.השתתקוומבוגריםילדים
 .תמידאותיולזכורהרבה
תנועותיהאחרישעקבווהמבוגרים,הילדים,הריעובקשתהלשמע
כף.מחאווהערכה,שמחהברוב

 ! ?מקסימהשאתיודעתאת :להאמרתייהאוהלאלבהתקרבנו

ולאמצרפיםשקדיםאוהביםהילדים :ובפשטותבשקטהשיבההיא
 .משהרלהםשנותןמיאתשוכחים

רגלינוכפרתאתוטבלנולזה,זהקרוביםסלעיםשניעלהתיישבנו
עללשכברוצהאני :אמרתירחוק.שרטטועינייהחמימים.במים

הדשא.

שהרזאדהבאהשניות,אחרי .הרענןהדשאעלוהשתרעתיקמתי
לא :אומרספקשואלספקיהפלטתי .אלייקרובוהתיישבהאחריי
 ?מוזרלא .סיפוראףליסיפרת

חשהאני ?סיפורלשמוערוצהאתה .סיפרנורבות :ואמרההצטחקה
 .דגלייבכפרתמתפשטתמהבעייפות

משובציםהשמים :אמדהשניותואחריהדשא,עלהשתרעההיא
שמלותייעלתופרתהייתהשאמילכפתורים,הדומיםכוכבים,
קטנה.בהיותי

 ?קטנהפעםהייתאת :שאלתי

מוזרה.שאלה :צחקה

 ?שותקאתהמה :אותישאלה .שתקתי
כלרם.לא

 ?סיפוריםלארוגיכולהאניאםלהיווכחרוצהאתה

 !ושלוםחס

 ...אחדשמלךמספרים,
קוררתעלתספדיואלטובהליעשי :מתגרהנטרןארתההפסקתי
אבלליחה, pמבקש:אנילהוהבהרתיהוספתיאחר ...ונסיכיםמלכים

 ?סיפורייךגיבוריאתתשניאולי .אחדדברלשמוערוצהאני

להזכירבליהסיפוראתלךאספר .להתנצלצררךאין :ואמרהצחקה
שמות.

ילדים.לסיפוריהדומיםסיפוריםלשמועאוהבאני :אמרתי
ואושרחופשחיישחיוהציפוריםעלמלךהבולבול :סיפרהוהיא

הנשריםבאואחדשירםעדובריא,טובהיההכלארץ.באותהבארצן
הטבעובדרךמארצם.הציפוריםויתרהבולבולאתוגרשוהגדולים

הארץאלמלהתגעגעוהמורחקותהמגורשותהציפוריםפסקולא
שרנותובדרכיםרבותפעמיםניסרהןהזרוע.בכוחממנהשהוצאו

חייםשבקהזמירותבעלהבולבולרגםינהרגומהןהרבהאךלשוב,
לשרב.מנסרתעדייןוהנותרותיויגוןצערמרוב

לאמהןאחתאף :לזהזהמתקרביםשאנומדגישואנישאלתיה
 ?לשרבהצליחה

שלאמבקשתאניהצליחה.לאאחתאףלא, :נשברבלבאמרה
 ...להמשיךליתן .אותיתפסיק
שמעתילאואנילמחצה,חנוקיצאקולהלזה,זההתקרבוגרפינו

אדיר,רעששמעתיאחת,בבת ...והנהבזה,זהנגערכתפינומאומה.

דלתותוקולברזלשרשרותקשקוש :אוזנייםמחרישתרבתיהמולה
כבדרת.נעלייםושעטרתאימיםזעקותמשרנה,בתזזיתנטרקות

 .אניוהנהשקורה,מהעללעמודוניסיתימבוהלדגלייעלהתרוממתי
רביםאנשיםהסתננומאחוריי .אורועמרםארוךבמסדרוןהולך

לאחוריראשיאתלהפנותממנינבצרקדימה.אותיודחפוכעטלפים
בוהקים.באורותומוארגדולחדרלתוךאדירבכוחנדחפתיופתאום

מעוטריםמדיםלבושגרףכבדגברישבואליוישולחןשםהיה
שהעיוניחטוף,מבטעלייהעיףהוארבים.ואותרתבכרכבים
לכלכרעלשחדרוצורמני,גדולבקולרשאלניהרבה,מתדהמתי

אבריי:

 ?פהמעשיךהיומה

לאוהיטשטש.השתבשדבררניאךבכל,להיזכרניסיתיהתבלבלתי.
אנישפרכה.נהימהשאלתרעלחזרוהואדבר.אלדברלצרףהצלחתי
שכולוובקולספונטנית,לוומשיבשפתייאתמניעמתעוררי
התגרות:

 !מוליישבהיםרק

 •.דוםנאלמתיואניעיניואתאליילטשהענק
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 •שירה
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העובדהמלבדבמשותף,כלרםהיהלאוליהכס
מצומקזקןהיההואמרח.מסרטןסבלנוששנינו
שערדומגודל'שמןצברואנירצוצה'עבריתשדיבר

שהיינוהעובדהאףרעלזאת,למרותארבעים.סגרלא
ותיקים.כידידיםחשכומחודש,פחותלחדרשותפים

אתאהבתיהכס.הסבירטרמיכל"חולהאחדכלואנישאתהבגלל"זה
אניכאילוטרמיכל","חולהלישקראבייחודשלו,השבורההעברית
אחר,למקרםאמריאתיכףשממכרהרמה,תעופהשדהבאיזהממתין
שרכה.

האוניברסיטהבנבחרתשחפעםשיחקהכסשחמט,משחקיםהיינו

עכשיו"אבל ,-1935בהאוניברסיטהבאליפותזכהואף ,מייכץשל
אידירטיש".אומרים,איךנהייתי,בראש,הקכצרבגלל
לשחקשוכחהכסהיהלפעמ;ם .לפכיגםאידיוטהייתיאני ?אני

"פוררן"לו.מעירהייתיואזבאוויר,בוההלו,יושבסתםוהיהבתרדו,
בשעתמ"בלק-אארטים"סבלתיאניגםלשחק.וממהרמתנצלהיה

הפרש,בעיקרהכלים,זזיםאיךשוכחאפילוהייתילפעמיםהמשחק,
אופיינית.בסבלנותלימזכירהיהוהכס

בשלביםבהחלטטבעיתהיאהשיכחהשתופעתאומרארדדוקטור
 .אותילהרגיעאמררשבטחמהמרח,גידולישלמתקדמים

הכסלגביאבליבשים,אנשיםשהםה"ייקים",עלאומריםתמיד
עלליסיפרפעםמשורר,היהפשוטהבנאדםככרן.היהלאזהלפחות,

לאפשוטאניהקטן'רקרלאכהאתשלקחוהיוםהיה"זהבדגן-כלזן'
הייתיתמידבמייכץ'היינוואניכשאכהרגע.ערדלקדרתמהלדעת,
רגעחמשערד :יודעוהייתיבשערןמסתכלהייתילקדרת,מהיודע
הקטן,קוללהצחיקאכה,לחבקאנירגעארבעיםערדהטראם,לברא
מהכלרםיודעלאלבד,מיטה,עלאניופתאוםמסודר.להיותהכל

במשהו."בטוחלהיותבשביל,רקעצמי,אתלמרתרוצהאנייהיה.
ערדשזהחשבתי,לרגעשמולו,הקירעלמביטלרגע,קפאהכס

עלאותרלראותאני"ואז .המשיךהואדיבר'מהעלששכחהתקף'
ולדעת,עליולהסתכלואניצל. ...אחאומרים,איךשאטן,מייהקיר,
אפילוראותויעשה,מהלדעתתמידשאני~תי,להיותתמידשהצל
הצלאתבענייןובחןידו,אתהריםהכסלקחת".יכוליםלאגרמנים
רחייך,עלייהסתכלהואתנועה,ארתהאתשביצעהקיר,שעלהענק
 .לחשרבד""צא

הייתיואנילמיטתו'רתוקהיההואמשלי'גרועהיההכסשלמצבר
מתנצלהיה"פוררן" .צריךשהיהמתיהשתן'בקבוקאתלומרוקן
השתןבקבוקישריקוןהיאהאמתבמחלתו.אשםהואכאילותמיד,
לקפוץהעדיףהזההבן-זוכהאבלהסניטר'אשרשלעבודתוהייתה
לטרוחמאשרהסדינים,אתלהחליףגםהזדמנותובאותהביום,פעם

שערת.כמהכללהגיע
סוף-סוףמגיעהיההזהכשהחראקללה,איזהמסכןהייתיתמידאני

מכטש,ידנגוהואצביתכעס"אלעליו.מגןהיההכסודווקאלמחלקה,
בסוף".כברואנחנוחיים,הרבהערדישלו

לו,להסביראיךידעתילאצבי,השםפירושמההכסאותישאלפעם
מודפסתשהייתהישראל",מ"דרארהצבישלתמרנהלוהראיתיבסוף
איןאבליפה,חיהחירש,"אח,שקיבלתי.המכתביםאחדמעטפתעל

סרטןשחולילו,אמרתיאקסטיכקט."כמעטחיהזהעכשיו,הרבה
הביטוהואאקסטיכקט,כמעטחיהכןגםהםשחמט,שמשחקיםמרח,

 .העדיןחיוכומרחףפניועלהמעטפה,שעלהצביבציורשוב

ולקחתלבראשיכוללמורת,מודעהייתיביחד'שהיינוהזמןכלמוזר'
לבקריכולמורת'שאותרעל-כךחשבתילאפעםאףרגע.בעודאותי
שמדברשבכאדם,המחשבה,מוחיבשאריתעלתהלאהכס.אתגם

למות.יכולמצחיקכל-כך

אשרכלרם.לאצעקתי,לאבכיתי,לארגוע,ממשהייתיקרה,כשזה
זהאתצריךארד"דוקטורשאל' "?שמתלזקןקראו"איךהגיע,

ואףהמסמכים,אתאיבדופעםשובהאחיותפטירה,התערותבשביל
היכדיסהיים,היהשזהחושבאני .לוקראואיךזוכרלאאחד

הצל'עלאמרשהכסבמהנזכרתי ,,כזה.משהרהיכדסשטריים,
הצלהכס.כמרבאוויר,הימניתידיאתוהרמתיהקיר,עלהסתכלתי
אחר'צלשלצווארועלידיואתלהניחוהעדיףבי'מרדהבוגדני
שלקולותשמעתיוצעק,חרחראשר .לסמוךאפשראיעליואפילו
מונפתעדייןהימניתידיהסרבן'בצללהביטהמשכתיאנשים,ערד

משמעותהשאתמלה,בטאוש"פתייעצמי.אתלמרתרציתיבאוויר,
 •.אניגםלחשתירבד""צא .ידעתילא

היוםמכלח
שלאהברותמוזרות,מליםעמומים,.משפטיםבשנתולדברנהגהוא

חיוך,שזהידעההיאבשינה.מחייךהיהלפעמיםדבר.כמרכשמעו
שחיוךכמופניו,עלריקדהואמעולם,כמותרראתהשלאאפילו
עלראשהאתמניחההייתההיא .ת~רי'.+הבעולםלאואף-פעםצריך'
והםבה,נגעהוהשמחה .בתרנומתהלךהצחוקאתמרגישהחזהו'
בחלום.חלקו

אחר-כךהמזון'עלמברךהיהתחילהביותר'הקשיםהיוהבקרים
חלוםעלסיפרארהקפה,אתהחביתה,אתשיבחלפעמיםאכלו.
רקהכל,עללדברמוכןהיההכירה.שכברחלוםקודם,לילהשחלם
רקוב,פריכמרבתוכהשצמחבגידולבחרבות,ברחל' .ייזכרושלא

כסירנותיוכתפוח-סדום.ספקותיהםאתשהש"ביעההנבובהבאמונה

בכתמימעשיר,בכלכיכרוהדבר+.'ירות,אישהיהלאהואעלובים,היו
זקנועלהקלויהלחםירררי .Pשלבכשירתםהלבנה,המפהעלהקפה

לשכוח,שרצומהכלשהזכירההמסורבלתבשיחתוהעברת,
 .לזכורנעיםשהיההמעטאתשהשכיחה

שכלבעובדה,כוחומצאההכושלים,כסירנותיועללוהודתהבלבה
חייתההיא .עברואךלאט .עברווהימים .לשכתואותםמקרבתשכייה

דאגשתמידהלילהעללאל'מודההריק.הנקי'בביתהכאביה,עם
שהדמעותלפכישכייהערד,יכלהכשלאכשהרגישהלה,להביא

פרטיתתודהברכתהמציאהאףהיא .לפרוץאיימוארתהשמילאו
אתה"בררךתפילותיה.לכללהוסיףשטרחהברכההרחמן'לאל

 ,,היום.מכלהאדוני

קוראברמביטההייתהארוחת-הערב,כלישטיפתאתאהבההיא
שהיאראהלפעמיםאט.אטמ~שלתערותוכעצמות,עיניובמסכת,

אליהומחייךהתלמוד,אתסוגרהיההקודש,ספריעלנרדםבוצרפה
ניגשבחלום.חציורברל, Qכלחסרשלו,היוםמחירךשרכהכהחיוך
הייתההיאלחדרם.ופורשכלל,לגעתבלילחיהעלמכשקאליה

בגדיאתלובשתואחר-כךבמתיכות,הכליםשטיפתאתמסיימת
מבטיחה'רבכןהחיפזוןדורשתהווייתהבכלמ;שלתאט.אט,השינה

 .יישןכברלחדרם,שכשתבוא

היהאשרכלאתאליהודיברנעאהובהסרבולו'כלכעלםבתרדמתו
עלרחל,עלדיברלפעמיםהכל.אמרוהפשרחסרותמלרחיולבו.על

למלט.כיצדידעלאלהכיל,היהיכוללאשארתושבמרתה,הכאב
יותרכואבותדמעות.פניואתכיסוהסתומות,מלרחיואתוכשמלמל

ניחומיםמלותלוחשהיהאחר-כךמצער.יותרמלוחותמקינה,
מליםאמת,תקרותשלמליםומרגוע,שלווהשלמליםכולו'לעולם
הבא.היוםשלבוקרועדממכה,כאבהאתשלקחו

עולםתרדמתו'עולםאתלהכירלמדהיחדשבילוהלילותבכל
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התפללהוהיאיותר.ערדקסוםברשהחלוםחלום,ברשהמציאות
ותאחזהחלום,אתתדעוהיאבשנתוידולהיושיטברשיברא,ללילה

 • .תמידאוהביםבתרנוישאדרוהםבר'

יומולדתחירם
 .קטןוהכסףמבהיקים,החלונותלך'מחייךהנהגעוצר'האוטובוס
הכישאת'זהלךשמרדכמרריק,האחרוןשמאל'מצדהיחידבמושבי
 .מאחודהזכוכיתעםאוהבת,

אוסףגרעיניםשארכלוהצעידלו'מוריקיםרמזוריםנוסע,האוטובוס
בשקית.הקליפותאת

הכובע,בקצהנרגעדקהיום,כרטיסרוצהלאהקשישהכרטיסן
היוםכייפה,יוםיהיהובאמתיפה.יוםשיהיהנעים,בקולומאחל

תמשכיתחנות,ארבע.ערדלפנייךוהחייםנאה,חכמה,אתירמרלדת,
 .בשבילךבמיוחדיעצור'והנהגבכבל'

דקתיסגרוהדלתבך'ידחרקלאאחדאףמהאוטובוס,תדדיאת
שאכלוהצעידבך'ישמחוהאנשיםייסע,והאוטובוסדחוקה.שתהיי
סיבה.ארתירוץבלישייעלם,עד .לךינופףבידרגרעינים

נחמדים.דבריםקודיםרבירמרלדתירמרלדת,היוםסיבה'צדיךמי
כלביםאפילו .ברכשתגעיבזנבויכשכשעכשיו'אלייךשרץוהגרר

חגיגיים.במועדיםמבחינים

שבחדתיפהפייםרהיטיםמאחודיבחרשך'יחכואנשיםשלכםבדידה
שצדיךכמרבדיוק .ויפתיעויקפצוהםהדלת,אתכשתפתחי .בעצמך

מפתיעים.באירועים

חשובים.והכייקדים,הכיהכישאהבת,האנשיםכולם,שםיהירהם
דבריםרגםמעוף'עםמתנות .המציאוארשקנומתנות,יביאווהם

שימושיים.

חיוךיחייכוהמלנכרליםאפילויעשירו,החכמיםיבדרו,המצחיקים
כמילק-ויקנחותותים,יגישוכךאחדמדהים,יהיההאוכלאמיתי.
 .בעירטעיםהכימהמקוםוניל'שייק

סאטי'שלתקליטישימויאזינו'וכולםג'אדת,קיתשלדיסקישימו
ואףהלילה,ביחדידגישושלבדםואלועצוב.ידגישלאואף-אחד

כולם.אתמנידיםכבדכולםכי "?סוכר"כמהישאללאאחד

 .הידאתילחצו-שלאואלולך'ישקרשרציתואלוילכו'הםבסוף
מתמיד.ומביןיפהחיה,אתש~תרהגבריישאר,הואודק

לפיבחנות,שנרקחבשמןגרפךאתךעסהאראהבה,תעשותרציאם
ותשברההלוגן'נורתאתיעמעםתבקשי'דקאם .מיוחדז;נדשם

לזריחה.ממתיניםבדממה,חבוקים

אחייךוניל,מילק-שייקאשתהשם,אהיהאניגםקסום,ערבובאותו
אנשק-תרציאםשאלך'ולפנימדהים.ארכלאטעםאמיתי'חיוך
 • .הידאתאלחץסתם,דקשאוליארלך'

בוטח

לא-בקדרןלאיפרשהרמאיפרשהרהנוסעתברכבתיושבתהיא
החלוןפניעלמטיילתבאצבעציפורלציידלהמתחשקמעשנים.
בשרווליעמוקקפוצות,נותרותידיהכפרתאבלהאדים,מכרסה
המעיל.

משהרבזההיה .לקולרולהקשיבעיניהאתלעצרםנהגהיחדנשחיר
אםידעהלאהיאבחלום.אהבהלעשרתכמרנטרח,לאיפה,מפחיד,
סביבה.עולםתדאהעיניה,אתשתפקחהבאהבפעם

אתכשפגשוסטרלאמעולםעיניהםבריובטחואחברבעלי-חיים
הייתהבמרפאה,עבודתהאתכשסיימהאחדערב .החודרמבטו

זימיאתמלטףבאקרראדירם,ידואותר'שראתהלהישבעמרננה
הדגים.

טובים,היונימוסיובוטה.משהרברשישאמרהממנו.נרתעה ן:;מ~

חיוכו :נוכחותובעצםאךיעלבוןשרםנסתרלאהמועטותרבמלרתיר
בשתיקה.אותםביקרסודותיהם,אתחשףהחמרת.עיניוהדל,

המרקדיםהצבעיםמנרפינהניתהאדים,מעטהדרךמביטההיא

אותרלגביהמושלםמבטחונהנדהמתיאותררואההיאואזלמולה.
שנשלחהידה,להבחין.יכולהבקרשיהיאשברמטושטש,לבןכתם
 .הדרךבאמצעקופאתהחירום,לבלם
מדגישההיאלרגעהחורף.רוחותאתהקור,אתאהבהלאמעולםהיא
 .אחרמישהושלכשיערופרחכמר

אחת.פעםרקשכברהם

עלוחשבהשלו,הילדבפניהביטהנרדם,כשכברלילה,אותרמאוחד
שלעולםהימנית,בידההכתיבהיבלתעלהאוניברסיטה,עלהגשם,
סיבה.כלבליסתם,ברשה,חשהפתאוםהכל.עלחשבהנעלמת,אינה

נגערלאדגליהםבקלילות,יחדיהםרוקדיםאיךחלמהכשנרדמה
למדרכה.רעדהשחקיםגורדמגגהדרךכלבקרקע,

 .שכברלאיותר

אותר.להומחזירחרד,ברמנקבממנה,הכרטיסאתלוקחהכרטיסן
זהאבלחשוב,משהרערשהשחראהאשליהאתלשמרמנסיםשניהם
לשירותיםהולכתהיא ?מהאזבכרטיס,חרדהיהלאראםסתם.

לאמכעדת,לאהוגנת.אךשבררה,קצתהמראהפניה.אתלשטוף
מייפה.

חיוךלהמחזירהבמראהדמותהכאב.הרבהגםישבאמת,יופייש
סדוק.

מפנימחסהלתפוסשצריךארתה,לימדהאמאקטנה,כשהייתה
מהגן,חזרהבדרכהיום,אותרשייחלש.עדבסבלנותלחנותהגשם,
מפעםראתההמדרגות,חדרמחשכתהסתתרה.והיאגשם,לרדתהחל
מיוחדים.נוראנראוהםורטובים.נחרשיםבמבול,רציםאנשיםלפעם

והתחזק.הלךרקהגשםשנה,עשריםלפניקרהזה

עוקבותעיניהסיגריה.מציתמולהשהתיישבהלבושמרושלהצעיר
שקט.שיעולמחניקההיאבערדהמפותל'העשןמסלולאחרי

 •.שםנמצאתלציידשרצתההציפורעכשיו,אביבמקרםבאיזשהו

 •סיפור
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לסיבובוכשהגיעכתמיד'בביטחוןבמכוניתנהגרדיר
עלעצמואתשיבחלפלמחמטשרניחובסקישמאלה

שלענייןטבעי,כישרוןמעיןהיאאצלושהנהיגהכך
המסתובבההגהאתמלווהמבטוובערדרגישות,
ליטוף,בכמראותרהמובילההידואתימינה,בחזרה

האיצטבהעלכחולמשהרעינוצדהחניכו'אתמלווהשמדדיךכשם
אולי .מוכרבלתיכחולספד ;ספדזההיה .מימיןהרדיו'שלידהקטנה
 ?מישהיאיתרנסעהלאחרונהמתי ?אותרשכחהאיתרשנסעהמישהי

אלהתמהבמבטושטהוא ?בכרקדברהבחיןלאאיך ?צילהשלאולי
לפניקנהשהואהמושביםכיסוייהדי ! ?כחולהוא-שלידוהמושב

שנעשוסבירלאאךשזהר'סביר ! ...תכלתמגבתמבדהיושנהחצי
לידשחנתהאחרתלמכוניתבטעותנכנסהואאולי ...יותרכהים

כלבפג'ר ...לפעמיםקררהזה ?התאיםוהמפתח ? •••מכוניתו
שהיוהברכותששתילבשםהואעתהדק ! ...דומיםהמפתחות

כבדקדהזהאוליאבל .נעלמופניומולהמראהעלתמידתלויות
באופןכמעטלנהרגהמשיךהואבינתיים ?לבשםלאוהואמזמן

כדיבמשדדלשדהולצלצללעלותהחליטהביתה.והגיעאוטומטי,
מישהושלמכוניתגנבהואאם ?מהאכן ...אכןאםלבדוקשתצא
 ?זאתיתרץהואאיך ?אחד

העבודהבחדדונסגרהטלפוןאתחטףסעדה,כדוחהביתהפרץדודי
לואין ...הלכוכבדכולםתשובה.אין-למשדדחייגצילה.של

קצת,ערדלצלצללטלפוןנתןהוא ...הפשעלמקרםלחזוראלאבדידה
אתהניחואחד-כךאחד,אףשםשאיןבטוחשהיהעף-על-פי
בהירהיההטלפוןשלהחוט :מוזרבמשהוהבחיןהואאזהשפופרת.

ידית ?הטלפוןאתהחליפואולי ...נקימדייותר ...מדיחדש ...מדי
זהאיןאולי-רגע ...השולחןלמגידתחיתהפיתוחיםעםמוזהבת
לונראתהלאהספדיה :בבעתהסביבוהביטהוא !צילהשלשולחנה
 ...מדעספדימדיופחותצבעוניים,ספריםמדייותרבההיו !מוכרת
 ?הזהוהכיסא ! ...כזהמשהרבספרייתהתחזיקלאצילה !המיןחדורת

אותרדואהשהואלהישבעמרנןהוא ?תמידכאןהיההזההכיסא
רץהואהאומנם ?ביתרזהאיןהאומנם !בחייוהראשונהבפעם

מהארי' ! ?שלולאלדידהפרץ ! ?אחרתבכניסהונכנסהדעתבהיסח
 !לי?קודה

אךנפשר'עללברוחהחוצההחדרמןזינקוכמעטדגליועלקפץדודי
לאהואתחילה .הסמוךבחדדמשוחחיםקולותנשמעוהרגעבאותו
 :המליםאתזיהההואכךואחדדיברו'מהבדיוקהבין

 .מישהיאמדה ...עובדשהואדואהאתעכשיו'לותפריעיאל-
לאה~םאךמשהר'רצתההיא .כל-כךבדודהיהלאהנערהשלקולה

הסכימה.

היהלא ...לא ...יותרצעידהחיתהדודי,שלבתרתלמה,מקרם,מכל
שלמקולהלגמדישרנה ...שרנהבקולדיברהוהאישה ...קולהזה

מדברתחיתהצילהנכרן, ...יותרסקסייותר,עבהקולזההיה ...צילה
אז ...משהרלהסתירמעוניינתכשחיתהדקאבלסקסי'בקוללפעמים

 ? •••צילהזאתבכלזראולי

 ?הזההאדוםוהאגרטל ?האלההפרחיםלכאןהגיעומהיכןכךאם

לשטיחבמשהודרמהזהנר' ?הקטןוהשטיח ! ...אותרדאהלאמעולם
לאוהואהחליפהשצילהנניחאזתלמה.שלבחדדהתמידשהיה
הוא ...תלמהאצלשהיהשטיחאותראפילוזהאיןזאתובכל ...הדגיש
בעירשנהעשריםלפניאותרקנוהםהדיכיהיטב,אותרמכיד

הרבה ...אחדמשהרזה ...שצדיךכמרהמיקחעלעמדו ...העתיקה
 ! ...בהיריותר

אשההאליוקראה ?משהרלשתותרוצהאתה ?קררהמה 'י~~-
נמרך.בקול
-הדלתאתתפתחראםלה,לענותלאהחליטתחילהנרעד.הוא

החוצהלקפוץ ... !טעותכאןישסליחה,סליחה, :ולצעוקלהתפרץ
להשיבישמדי.מסרכןשזהלעצמואמדמידאבלהביתה.ולברוח
אתכיסההוא .לחדדתיכנסואולילחקורתמשיךהיאאחרתמשהר'

 :כדררלאבקולונהםבידרפיר
 ! ..לאלא. ...לל-

אשההשאלה ?בסדראתה ...ממי-
כפרתוךאלדודינהם !כןככ !אחה-
פעם,נכרן' .כךלולקרואנהגהלאצילה ! ?ממי ?ממיפתאוםמה

והואכזה,משהרארממינקה,פעמיםאיזהלוקראההיאשניםלפני
שאוהביםמאלההואאין .מאדמהדנפסקזהאבללולו'להקרא

דרור'שרגאהיההאמיתישמר .והותרדיכבדזהדודיכשמרת.הקראל
 .לוקראוככה ?.למהדודינקראהואהספדלביתנכנסשהואמאזאך
כלומד ...דבריםזוכרהואשאיןשניםאיזהכבדלמה.זוכרלאהוא

קרובות,לעיתיםמיטשטשיםוהפרטיםמאד'מתערפליםהזיכרונות

רוורי N•רג
 ...זקןהואאיןהכלבסךנעים.כךכללארזה ...מתחלפיםאוליאר

 ! ...דבריםלשכוחמתחילוכבד ...וחמשארבעים

הביתנדאהאיךשכחפשוטהואאולי ?צילהכןזוהיאוליכךאם
 ;הזרהמחשבהבפניוכשעלתהבצחוקפרץכמעטדודישרגא ?שלו
 !להיותיכוללאפשוטזה

ענפיהנוף.אותרהואהנוףהחוצה.החלוןבעדוהביטקםהוא
אצבעותכמררעליהםהקלה,בדוחושרבהנהלאיטםנעיםאקליפטרס

בחיוךאליוניבטאצילית,בארשתניצבהברוש ...מרושלתאשהשל
חלודים,חישוקיםנשרפו'שלאקוציםרבוהמוכר'השדה ;מרנליזה
שלביתם ...שניםלפניבמכוניתששימשישןגלגלהפרכה,חבית

עינייםזוגותכמרוהתריסיםהחלונות ;כתמידרצינימתנשאהשכנים
המגשאתמניחהממולהשכנה ...שמתקרבמיכלבקביעותבוחנות

 ...פעםיפרלהעופרתעםהמגשאםתההתמידהמדפסת.מעקהעל
שחיתהשעהמחדדועליהצפהספרדאיןפעמים ...צדפתיההיא

עכשיו ...רגע ...פניהאתלדאותקשהלווהיההמגש,אתככהמניחה
בכדרר'יותרארתהדואהוהוא ...מתמידיותרטובהזרויתלויש

היה ...צדפתיה ...כןלפנירבותבההדהדהוא ...יותרקרובכביכול
בקידבה,רוצההיאשגםבמקדהדק ...איחהלהתיזומאדרוצה
יכולהיהזה ...כמוהרברדדהחשההיאשגםלוודאיקרוב ...כמרבן
במספרהתאמהביניהםשישלוונדאה ...שכנים ...נעיםלהיות
 ...דברים

המתרוצציםהנעריםשלוקולותיהםהכדורסלמגרשהשדה,ומאחודי
 ...זקןלאערדהוא .כלללומפריעזהאין ...הנדודאחדיורודפים
יימצאותמיד ...לשחקמקרםצריכיםילדים ...לפנינוהנעריםישחקו
ילדיםהבאתםמדועכן'אם ...ילדיםשישנםבמקרםנרגניםשכנים
 ! ?לשחקזכרתלהםלתתמרנניםאינכםאםלעולם,

תלויהשחיתהאדניתוראהעיניואתהשפילהואמעט.התעברהעננים
אדניתלכאןצצהמהיכן ?זהאיךכתומה.פלסטיקאדנית ;במרפסת

חראעתה ! ...ביתרזהאיך !שלחםאדניתזרשאיךכמדרמהלא, ! ?זר
בית ! ...טעהפשוטהוא !לבטח !אחרבביתנמצאהוא :משוכנע

לאאך-דרמה ...שלולכיתרמאדדרמההזהחביתאמנם !אחר
הפרטאתזוכרלאהואאולי ...ואולי ...רבכההדמיוןאבל !זהה
צמחיםואיזה ?לוסיפרהולאחדשהאדניתקנתהצילחאולי ?הזה

 !חדשהאדניתלאזרחי-כלומר !ישנים !לא ?חדשים ?בהגדלים

בסרמיכה :איוד



 . ! ...גדלווהםוחודשים,ימיםהשקהתצעירים,שתיליםקנתהמישהו

 . ..אחוזבמאהמשוכנעלאהואזאתובכל ! ...הדאיותכללכםהדי
 ...אולי
ערדזהאתמרשךשהואלונדמה .להשתיןצדיךשדודימהזמןזה

אמדהואאבללשם,ללכתרצההואבמשדדערד .כן ...מהמשדד
כלומד ...התעצלופשוט ...קצרזמןתוךבביתיהיההואשהנהלעצמו

אבל .~.המשדדשלבשרותיםערשההוא-צדיךכשהואבדיוק.לא
ערדהיהזה ...מאליומרבן ...בביתבשרותיםתמידלעשרתמעדיףהוא
עתהאבלעדיף.:בביתכךתמידהיהזההאירם.בהלתשהחלהלפני
לונוחלאכיבמשדד'המציקמטענואתפרקשלאכךעלהצטערהוא

לו'מוכרשאיננובמישהוימקלהואאולי :עכשיולשרותיםללכת
 ...אסרןויהיה
שאנשיםלוהיהנדמהכילצאתוחששבזהירות,הקשיבהואמהזמן

הדלתבידיתאחזואףלצאת,והחליטכשעמד .במסדרוןמסתובבים
עצרוהואאחרת,למישהיקראהומישהיקולות,נשמעוברגעבר-
לדלת,צמודהואזנובעמידה,המתיןארוכהשעהוקפא.נשימתואת
כשיושבים,מאשדיותרגדולהלחץשכשעומדיםלעצמואמדואז

רטן ?לעזאזלנר' ...נוחלוהיהלאכךגםאבל .האץרעלהתישברמייד
לווכשנדמה !חשובלאוהשארלהשתין'ארכלשאניהעיקרלעצמו'
אתוסגדלשרותיםומיהרבעדינותמהחדריצאהואפנויהשהדרך
דברדקצדיךהיהשהואפיעלאףהאסלה,עלהתישבהואהדלת.

שכךלוהיהנדאהזאת,ובכלבעמידה,זהעםלגמוריכול'והיהקטן
:הואבשקטלחשובהזדמנותלונתןזהאבלרעש.פחותערשההוא

מכאן'ולברוחלקרםעליו ...אשמתוזראין ...שלולאלביתנקלע
אלאידייםרחץולאהעסק,אתארזקם,הוא !קודםאחתשעהריפה

הייתהחווזר
 :שרברעלתהידדההדלתשלשהידיתכשדאה-מיידלצאתרצה
 ...הנערהשאלה ?מישהושםיש-
זה?מי-

לובדודהיהכיאםלרגע,דוםונאלםרצונו'נגדהחווירדרורשרגא
משהרענהכךואחדהתמהמהשהואיצאכך .ומידלענות,חייבשהוא

מנתרעל .כדיבורמאשדכשיעוליותרשהשתמע ...'ני'כמרמעומעם
הקדיםואוליבגדרן'גירויאיזהלושהיהמשרםרגםזאת,להצדיק
לאישוששיעולערדודחקשרב,השתעל-לדרשתהקנהאתבמשהו
הקודם.השיעול

בביתומעלליומעצרועלשהידיעהנדאהשתיקה.חיתהעתה
כיבבית,במהירותהתפשטהשהשמיע,השיעוליםרעלהשימוש,
הרבהכךכלכבדמשתעלשהואלודואגתשהיאואמדהבאההאשה

שהיאלוהיהנדמהמאד.מוזרהיהקולהלעצמו.דואגולאזמן,
 .ספדמתוךמקריאהארמדקלמת,

מגבתלךתיקחאמדה.היאאדים,לעשרתצדיךאתה-
 'בחדדאיתילישרןיכוללאאתהאדים.לךאכיןאני ...מהאמבטיה

צריכהשאניחושבתלאאני ! ...עבודהבחדדתישןאתה !ממי
 ! ...לימגיעשזהחושבתלאאני !הכינוסלפניבדיוקממך'להידבק

עלהתקבלמאדזהאבלמדברת,היאכינוסאיזהעלידעלאדודי
העסקמכללצאתאפשרותעדייןשישנהידעהואכיבמיוחדהדעת,

 ...במגבתמכרסהכשראשוהעבודהחדדאלחזרוהוא ...בשלוםהזה

אתשלףהוא .ספדלקרואוחשבארדהעלהוהואחשוךהיההחדר
להתבונןובעיקרקצת,ולקרואלדפדףוהחלהמין''חדורתהספד

עליואיןשלספרלוהיהנדמהכילהפסיק,החליטכךאחד ...בתמונות
להפסיקלוגדמהלחדדנכנסהשהאשההעובדהרגם ...טובההשפעה

המהבילהסידאתהניחההיאבמגבת.ראשואתולכסרתהקריאהאת
 ...ברלהביטמבליויצאהלפניו'

שרב.אמדההיאאדים,תעשה-

שהיאגילהעתה .לעצמואמד ...בפניהלהביטהספקתישלאחבל
'אקליפטרס'טיפותהמכילקטןבקבוקוןגםהסידלידהניחה

לתפקיד,נכנסכאילורעוד,ערדהשתעלהואחזק.ריחהמדיפות
ראשועלהאהילולכןבמיוחד'לולהזיקיכוליםלאשאדיםוהחליט
זלגוועיניובפניוהלמוהאדיםהרותח.לסידמעלוגחןבמגבת

אניכילבכותליומותרעצוב,אנילעצמו.אמד ...ברכהאנידמעות.
לחשובליגרדםהזההחרםאולי ...חרםלישישכנראה ...אדים-עושה

 ?שליהביתלאה'שז
פתחהוהיאענה,לאהוא ...צועקתארתהשמעבסדר?אתהממי-
 :ואמדההדלתאת
אניהספה.עלפה,תישןאתהממי.לך,יעזורזהדק ...טוב ...טוב-

 ! ...טוביותרהרבהתדגישמחד ...מצעיםלךאביא

מים,נטפופניו ...חרםלושישלוהיהנדמהבזה.איחההסכיםדודי
הואכךאחדהחרם.מקרראללרכוןהמשיךהואאךדמעות,זיעה,
הןהדלת.אתופתחברעלה,כבדואיתפניואתרכיסהראשואתעטף
וניסההמטבח,אלעבדהואאליו.כשגבםבטלוויזיה,וצפרישבר
 .היוהןמיבדיוקהסגירלאגבןאךהן'מיבדיוקולזהותאליהןלפזול
גבינהוהוציאהמקרראrןפתחהוא .אומץברונסךלוהציקהרעב

הואעתהלחדדו.בחזרהונכנסלחם,פרוסותשתילומרחרעגבניה,
ושכבלו,הכינהשהיאהתהאתשתהבשקיקה,אכלהדלת,אתנעל

עלהאזלו.תדאגשצילהחשבכימשם,לברוחהחליטהואלנוח.
הואאםיבדוקכךצילה.עםולשוחחלביתו,הטלפוןלצלצלבדעתו
וחייגפנימה,הטלפוןאתוגדרהחדרדלתאתפתח.הואהנכוןבמקרם
אוליתפוס.שרב ...במהירותשרבוחייגטרק !תפוס ...לציילהבערגה

שרב ...מכונתבאיטירתדב,באיפוקוחייגחשב, ...מדימהדמחייגאני

הטלפוןאתוהחזירהתיאשכךואחדניסה,הואושרבשרב ! ...תפוס
 ...תלמהושלצילהשלהזאתהפטפטנותאתשקילללפנילאלמקומר,

זקוקכךכלכשהואודווקאבטלפון'לקשקשמסוגלותהןזמןכמה
קצתאניחולה.שהואפחדהואוהדהד.הספהעלנשכבהוא ...לו

שהואלוהיהנדמהאחד-כך .לעצמואמד ...החרםבגללמבולבל'
רמייד,תיכףנדדםהואהפחד,כלעם ...דםבקולשרבזאתאומד

הקשיבהואכבדים.צעדיםכששמעהלילהבאמצעוהתעודד
 ...הלילהבאמצעלברוחטעםאין ! ...שםנשאר'הואכךאםבדריכות.

יסתבךוהואלמשטרה,לקרואעלוליםהם ...חשודמאדמאדידאהזה
עצמועלכעס?הואכזהדברלושקדהלהיותיכולאיךסיבה.כלללא
שלי'הביתאתמכידשאיננישקיבלתי'החרםבגללזהנר' .כךבשל
לעצמו.אמד

דיברהרהאשההשינהלחדדנכנסכאילומישהוהצעדים.נשמעושרב
לאהוא ...לשלודרמהדיקול ...גברשלקולזההיה .נמרךבקולאיתר
שהםהיהבדודאולםסגורה.חיתההדלתכיאמדר,מהבדיוקהבין
המשיכוהקולות .וצחקוהתלחשוכךאחדחיבה.דיברילזרזהאמדר
חשדרורושרגא ...רציחקרקיםלחשיםוהתלחשויות,ציחקרקיםכך'
רעודפעם,חדקההשינהבחדדהמיטהועזוב.מוזנחמאדאצמראת

שלפניו ...קבועקצבלמיןונכנסוהחריקותגברוכךואחדפעם,
שעשההאדיםמןאדומותעדייןהיואוליארמאד'האדימושרגא
בכלזוהיאםרמהאיומה.מדידותהתמלאהואמקרםמכל ...בערב
צחקוקיםואנחות,גניחות ...גונחתהיא ?להקררהמה ! ?צילהזאת

שרגאשלומיעיוקטועות,וקריאותמיטהוחריקותוגרגורים,
וסובבחכה,שלקרסיםבביטנרתקעמישהוכאילובקירנו'מהפכים

והבשרומרשך'מרשךהוארעתהבבשר'בחזקהשנאחזרכךאותם

אמד ! ...אותםואתקיףאצאאני ...זאתלסבולמסרגלאינני ...נקרע
ושיתקעליו'גברכללצילהזרשאיןהחששאךפעמים,מספרלעצמו
אזכיר,שתיעלחזקלחץהדקה,בשמיכההתכרבלהוא ...לגמדיאותר
 ...חדישיבקולויילל

-~ 

עמרםהיההיוםמוקדמת.בשעהלעבודהדרורשרגאהגיעבבוקר
חלתה,שלההילדהכילעבודה,הגיעהשדהלאובטלפונים.בפגישות

חולה,שהואלוהיהנדמהתה~פעמיםכמהלעצמולהכיןנאלץוהוא
הואהיוםכלבמשךמישהו.לואמדכךלפחותלו,היהלאחרםכיאם

לאאךצילה,עםולשוחחהביתהלצלצלרצהלו.שקדהמהעלחשב.
כשכבדהאחרון'ברגעאזרגםלהשתין'ץרהואפעמיםשלרשהספיק.

אךורצוץ'עייףהביתההגיעהואהיוםבסוףבדידה.לוחיתהלא
נדמהולרגעהבית,מולעמדהוא .ליסרדירהקץהגיעכיהיהשמח
שתמידידעמהמשרםכי'אםגימל'בכניסהלהיכנסשעליולוהיה
היאגימלשכניסהלונדמהכןאםמדועדלת.בכניסהנכנסהוא

הוא .אתמולשעבדמהאתלעבודמוכןהואאיןאופןבשרם ?הנכונה
להחליטכדירגעערדעמדדודי !השכניםאלולאלדירתו'בדיוקיכנס
הדוח ...דקרתכמהעבדורכך ...לארארגימלבכניסהנכנסהואאם

היה ...מרושליםכשרווליםלאיטםשנערהאקליפטרסעליאתאיררשה
 • . ..קריר
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אתשרבבודקתיהחלוןאלבמהירותפנתהרגליתמ
חוסמתהגלריה.קרטוןעלהרשומותשמהאותיות
כפההרועדות.שפתיהאתמיומניםלסתותבשרידי

ערדאתינסררגעשערדהסומקכתמיעלהשמאלית

המתלהט.צווארה
והממחטותהמשקפייםביןלתיקההמבהיקהניידמלבןאתדחפה

עלתרזזרתבאצבעותשרבמרצדתהיאוכבדהישדאכדט,ותדפיסי
שלעיניהאחדיועוקבתהסמןאתמדיצההמעוכב.המחשבקלידי
ההיאאבלבמשהו.חשואםשלידה,המקלדתמסךשמולליזי

 .כרגילשלפניה,המספריםבשררותמרוכזת
לאאבלימהידמבטבאותומרגליתקלטהלאאפישלחתימתואת
יוםמדימחמיקההזהבמקרםרחצישנהכתב-ידו.לגביספקלההיה
שבקצההגברההקלדנותכיסאאלשפולת-העינייםצדודיתהאת

שמעבידהתמידהבהוליםלמכתביומעלרכונההמחשבים,שרדת
הסוסזנבאתהחרפזניהליכתהבקצבשמרקידהשלודרתישללידיה

שמלתהכתפירתשביןהשקריגבהערדעלשלהאדרךהבלרנדי
הרפויות.

iJ שהיהיחדדומפתחמתגבהתבחביבותדרתיכעתלהנפנפה-י
בנסיעותכמרלאבכל-זאתמשהר .נסיעתומאזהבלעדיתלממלכתה
החוזריםהטלפוניםשלפני,החשאיותהדיצותהפעם.שלוהרגילות
שלבחיוגארתהלהחליףפעםבכלממנהשביקשההמילואיםלמשדד

פרומתהכחולהחליפתוולצידה,בעודפהוהוא,פוסק,הלאה"תפרס"
פורעובשנייההרפויה,עניבתואתושרבהלוךמסיטאחתבידכפתור,
כתפהמעלשמתכסהצווארהמולהבהיר-דקשעדראתומחליק
ילדותהשמאזהצורביםהאודםבכתמיהמחייגותהאצבעותמאומצת

האלה.ברגעיםממנהמדפיםלא
שפורצותלהסטרדיההמרדהשלהמחפשותעיניו- "?לוי"מרגלית

הפרגיתהמלחמהעללנרלומדיכולהאת"מה-מבטהאדיאת
-האחרונה?"

בסיסאלבישירותהבשרניותמכפותיופעורהעבההציוניםפנקס
אתהכיתהמקצהשסוקרותהבהירותהנערעינישבצווארה.הבעדה

לאשלפחותישיבתהתנוחתאתבמהירות~ה wז.י .בהריהמבטה
 .מולויהיהשלההעקוםהאףפדופיל

המרדהקבעה-בעבריתלאפילעזורמתאימההכיהיא"מרגלית
רעד-אחדדברלשרםדעתואתתסיחשלאבטוחבפסקנות.ללשון

פניהאתאוספת-רציניתהיאקולה.בקצהחבריחיוךשל
באמת". .עצמואלהחוזרקולהאלהמקצועיים

מרשך-רוחה.מתקתק. .ממנונדףזדריח

"אתמתגלגלת.רכה,דישמהד".מדברתלאספד.עםלאט"את
האחתידובית-הספד,לשערעדלידה?"מהלךלמההרבה.בשקט

מכנסיובכיסהשנייההאדומים.הספורטאופניאתבקלותמובילה
"כלזמןהנעים.שוקיושדידימעלמסולסליםשיעדזהברניהקצרים.

פניהאתשבוחנותהבהירותבעיניומרצדזיק- "!למה ?ככהשקט
השמות"ב"לרחמדפדפתהריק.הכיתהבחדדפניומולהמושפלים

העמודעלבדפדוףידוהמתאים.העמודאתלמצואלי R~רשל
קמהבמהירות "?למהממני.פוחד"אתידה.אתקופצתהפתוח.
ספרי"-שלי"ספדכזה."בארדלקרוא"קשההחשמל.אתלהדליק

משהרמבחילמתקתקריחהמוזר.הדישניבניגונואחריהחוזר-
החיוךלזיקמעבדהמרוחקמבטוהמפוספסת.מחולצתונרדף

אחדילומדקלאת ?אופנייםארתךלומדאנירוצה"את .התמידי
לאאנילומדת.לאאני.בכיתהכברקדמסתכלתלאטוביותרשערד.
 .שלךלימודיםעלתרדהדקאנילומדת.טובהאתטוב.לאאת.בשביל

סליחה."
אבלמוזראמדר.-ל"שם"חזרההמשפחהעזב.קצרהתקופהאחדי

שרבחרשיםמעורפלתארתההוליךהיגיוןכלממיספנימידוקעובדה.
עררה.חדיריבכלנדדךהסגורהביתתריסבכנףדוח.ניעלרחובוושרב
שלו.המצחיקהבעבריתאפילומכתבאוליבטוח.גלריה.תגיעערד

השחורוהכאבשזהר,לא.שדברהאחת,המפולשת,הידיעהואחד-כך

כמר .לתמידזהרישבשבילה.שיהירישהיוהזמניםכללעבדהמתפשט
כערריהסףעליזמןלפניכבדלהנהירלהיותהיהצדיךשבעצם
מפולתהרריה.בביתאלישלהאחרוןביקורואחדיופסושמראש
קולר- "?הילדה"איפההחפוזה.הקפהלכרסמעלהבהירשעדר
עיניועדחיוכולי".נעשית"נערה .המואפלחדדהלדלתמעבדהזוהר

אמ;ןפניהמדיד.המדיםריח"נערה".שלהרכההדישהמאירות.
אחרתאליה.המנומסתדחימרתראתמיידיתשמנחשיםהמברישים

 ?להסביראפשראיך
בתרדכבדעומדיםבטחלסרט.ארתךמזמיןאנישליהבאה"בחופשה

את ?טובלתרדימחוץאנימה-שלא-יהיה ! ?לא ?לא ?האיאצלך
מבטיחה?"

מי-איפהיודעיםלאממילאהצבאית.להלוויההרריהעםנסעהלא
בלוריתוק iJבר .המאוחדהלילהבמטבחהבנוילחשםאתשמעה-

ואחזור"ליחכי"אתוהולכות.הנמוגותעיניולשמיכתה.מתחת
היעלמותואחדישכעת, .ערדשלאהשירחלום .אזלילותיהשיד-
חשכהק~סרעדהמנהרהמקצהנדם.לחלוטין,סופית,אפי,של

בדוד?בדוד?לתמיד.מפלט.ללאגמורה
שלהמארנפף-לרעגקולר-ממשהתפעלותמעודדשלך"הריכוז
שבורחראשוןתלמידהבוערים.כתמיהתוךאללהסטרדיההמרדה

שיעזוב".-שעוזבמיאחדים.יבוארנורא.לא ?האאל,ך

שלהניידותבמגשמרגליתהבחינהלאהביתהמהמשדדביציאתה
לפנילהדווקאלמסורששכחטכנימשהרבטח .כלשהיבגלריהדרתי

בטח ?ברעדמהלבדוק.ברעדלאאיך-שלא-יהיה,החפוזה.הנסיעה
הידיתסדוק(בספלהקפהאחדיבמיטהלארגםבאוטובוסשלא

הערבטלפוןאחדיולאשבכיוד)הבוקרשלהכליםמערמתשתשלוף
 ?שמא-לפתענחרדההירדמותהסףשעלבדקהמאמiד.הקבוע

לאולרגעהמיטה,לצדכדרכהשהשאירהתיקהאלכרננהבמהירות
שנתקלהעדפניה,עלתכולתוכלאתלהפוךעמדהוכבדמצאה,
רבק. nהלחשני-קולרצלאלמחליקהונרגעה,הקרטוןפיסתבקצה
למשדדהגיעהבההראשונהבפעםאותרכששמעהשקיבלהההלם
-הודאה"לא-לךאמדתי"מראששגמדה.הקלדניותקורסאחדי
פניאתמנחשתשלה.הצבאחלומותשרקרת. nהכחרלרת-אמהשפתי
החיילות.מגרדישמולהסגלשבמשדדימוכרלאעודףבכלאפיהנער
כאלההרבהבינתיים.קציןשנעשהבטוחפה,הואאםבכלל,חזראם
הרמזיהיהזה-סמינרחוזרים.איכשהולצבא-אמדר-

העבריתהריק.הכיתהחדדבחלונותהדמדומיםריחמרדה,בשבילו.
 .שלוהמצחיקה

עינייםבשררתחוקרתיהארוךלשולחןמעבדהתפרשההקבלהרעדת
 "?בהודאהבהדרכה,"ניסיוןבצווארה.הבעדהמרקדאתנרקבות
עד-שנסע-זאת-ארמדת."אחד.חדשערלה ..."בי"א

 "?בבקשהדםבקוליותרקצת"אפשר
 " ...ממילאחשוב."לא
שומעים."לאאנחנו ?נכרןמרגלית,ארתך.שומעים"לא
עורית- ?בכלל"כיתהמולשאתכמראתאיך ?בכללחשבת"איך
אביהפניאמה.שלהמכווצתשמאלעיןבזרויתהמאוכזבהבוז

הזההקורס"גםהמואפלת.המטבחיהשולחןבפינתהנכלמים
כסף".סתםלזרוקיהיהשלאמה,ארבפקידות

יהארוךהפרוזדורשלצדדיומשנירחבי-ארדהתפרשוהמשדדחדדי
היםקורניהחלונותובמשטחיהמצוחצחהרהיטיםבניקלבוהקים
והובילהידקדקעינייםבחיוךארתהקידמהדרתי .שמעבדהמבריק
אפי".-"תכיריהמנהללחדדבישירות

אפיתכירי

אפיתכירי

צריכה"לא"את
צריכהלאאת
צריכהלאאת
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כאן""תישעני

כאןתישעני

כאן.תישעני

 .מאזשלההקבועהקלדנותכיסאעדבדחימרתבהתמכהאחד-כך
הדישהלחי.חיתוךמקדי.דמיוןסתםהוא.לאשזהבדודעובדתית

לאזהמקדי,אםגם?"אבל"מרגלית-כשאומדהרכה-מתגלגלת
?המבטלאמקדי,לאכבדהמקרה?עצםלאמקדי,לגמדילהיותיכול

החרםמעטההחמה.כף-ידוגבעלשעדרהסתלסלותהקרב-מתרחק.
ההיתקלויותברקד.בכלשמעכשיוהמעליתמתחנגיעה.שבטרם

איזהלשמות.שליהנוראהזיכרוןעם?אנינכרן"מרגלית,שלפרקים.
 11 •••בתיכוןערדאתרלישהיוצררת

בסרמינה :איור

ישלךהטלפוןלידימיםכמהאותיתחליףבעירתבלירצינית."היא
יציאתהלפנידרתישלהבוחן-לא-מודאגמבטה- "?מדגונכרן

השמלהגםטוב.טוב. ?שלךהשיעדעםמשהר"עשיתלחופשה.
הזאת."

 nאמפני- ?הזהבמשדדדווקאמשהרלךקררהסוף-סוף"אולי
לי".תאמינימזה,יותרצריכהלאאתטוב.בחרדשיהיהדקהבוחנות.

התריסשלבדדךהמזדזףהדלהדוחי Rאתיונקיםהאבודיםאביהפני
החנוקה.האכילהשבפינתהשבור
פניהבמחלףלרגעשנעצראפישלמבטו-בעצםנחמדה,די"את

ארתךמכידשאניהדגשהליישלמה .לחדדוהצמודהטלפוןשבחדד
לאאת ?אחישנפגשנולהיותיכוללאזה .נפגשנוכאילו .מאיפרשהר

עיניוזיק .אליוסנטרהאתמדים- ?ילדתיאף-פעםמדברת
 "?אחיערדנדברפעםאולימתרחקות.הבהירות.

בכלאחרמקוםשוםבךנראהשלאאתפתאום.לכתובליבאאלייך(דווקא
תפרידרךחודרנעליי,אתשמציףהעכורהשלגברחובותפהואניזכרונותייך.

הפניםמחוקיהבתיםפתחיאתשסובביםהסימטאותבמעגליהמתפרקיםהסוליות

מאז).

הגדולהמהחנותלוששלחוהכחול-כבדהסוודרשהיהמהזה
פתאום.בעדנותבמיטההתיישבה-

לפניהרבההתעודדהומרגליתבמיוחדיבהירהיההמחרתברקד
השכורהבדידהלגרדכשעבדההודיהלהשקנוהמעודדהשעוןצלצול
סוף-סוף.לעצמאותיציאתהעלאמהשלהקלהפרסבתרדהזאת,
חושבתאתאם-שמראשנזיפהבאיזורעם-זאת,עצמאות.כאילו

הייתאחרתבדדךשלובדוד ...מעכשיוגדולפינוקיהירשלךשהחיים
אבל .בגילךבחרדהכלכמרזאת-ארמדת,נרדמאלית,לצאת,מסוגלת

 ...לבדככה,
שבבנייןהשוערפתחאלהאוטובוסמתחנתהגיעהנמרצתבהליכה

אחדיזהשלהת~המבטו- ?הבוקר"לךקדה"מההמשדדים.
פתוחה,חיתהאפישלחדדודלתהכניסה.מדרגותעלהאחדדילוגה
מאתמול.אבק-יםנטרףאחדחלוןבמרץהבדיקההמנקה,ודגיגה,
בקצהפנימה.צעדוערדצעדהתקדמהפתאוםובהעזתעצרה,מרגלית
שבראשכסארשלהבוהקתהמתכתבמסגרתנרגעתדהיזהיאצבע
ק w~פאחורנית.ארתההקפיץסטטיחשמלזדםהישיבות.שולחן

אללראשהשמעלהעצורקולרהבהירה.בלוריתובשביליאצבעותיו
 .אליוהקשוריםדרתיפני

רקאבלהתכוונתי.מזמןדישאני,למרות ?מהשלי,מהגלריהלגמרי(הופתעת

שנשארוהמראותבכלשמתעללהזה?בקורמבינהאתאחרת,הכלעכשיו,מפה,
לזהות.)מסוגללאשאניהבתיםפרצופימולבי.

הקיץבסוףמהחנותלוששלחוהכחול-כבדהסוודרשהיהמהזה
הנמס.השלגברחובותשם,נעליואתשמציףהעכורהבוץפתאום.
האופנייםמושבעלהחונקתהשמיכהכעת.רקכאילו.אתמולרקשהבל(למרות
האורהקטן.החדרואחר-כך,לבכות.לא-האיששלהצרודהלחשמאחור.
אמצא.בעיותבלישמיד,משוכנעהייתיהאישה.ידימנורת-השולחן.שלהנמוך
חשבתי.)-הנהלחזורפעםיתנורקשאם

בסיודיםדרתי,מסוחררת.חולשהמרגליתהדגישההיום,בצהרי
הצהובלחררדרנהלבשמההעובדים,ביןשלההחוזרים-חביבים

הביתה.ארתהושילחה
עללשמורמוכרחיםפה,לאכשאפי.עכשרמהדלהבריא"תשתדלי

אלכשהגיעהאבלויצאה.שלהאתאספהמרגלית,הטוב".הסדר
השינהחדדאתבהבזקודאתהגדהברבית-הדירותשלהחצרפתח
שלהחמוץהדיחהמרצף,בכיודהכליםגלאתהמצעים,סתורשלה

אלשרברעלתהוחזרה,;התחרטההאטומיםהחלונותדחוסתהריקות
ובתחנהכדרכו'הזאת,הסופיתבתחנהמעטשהתעכבהאוטובוס,

זהאלהגירןכלחסדפנימיבדחףפנתהימסעראתסייםבההמרכזית
למושבה.שנוסע

מאזשעבדוהארוכותהשניםמשךבמרכזישם,צמחורבי-קומרת

במעגליסבבהשזכרה.הרחובותפניאתלגמדיובלבלרעזיבתם,
שהובילהסמטהאזשהיהזהשלפתחואתשמצאהעדבהלה,

רחבות-שדהלכבישים,נחרשושביליםבהשגםשלהםג'לשכונה
 .השחורמגוריהצריףינעלמו

מדרשדשיבשביליםלקראתהמוכרתעודנפתחההישנה,החורשהדק
אלפניהאתהסמיכההדהים.האקליפטרסעצישביןיובשנייםעלים

בכלשואבתבדרכה,שעמדהראשוןהעץשלהסדוקההגזעקליפת
מולה.הענףחספוסעלחמקהזיקיתהמדיד.ריחהאתנשימתהלוגמי
שלהמחניקריחו . Gההדדיפרחיכרבדמאז.צבעונישלאדום;ךבהק

שלהנפחדקולר .הישןהעץבצריףהחשוךחדדהאתשהציףהיסמין
 ."?הילדהנעלמה"איפה-אליק

אללחשה-אפי .זרחניבידוקנרקמוהזיקיתעלהחרמיםהכתמים
צריבתאמא.ששרם-דבר,יודעתאניהסדוקה.העץקליפתתוך

שגםהמתקשה.השרףשלדביקותואלהנצמדות-נתלשותשעדותיה
 .תמידכמר .אזבתיכוןכמר .מטופשבאנאליחלוםדקהפעם
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באמת"אני .במשרדאתושנשארהההואהאחדבערבאליהעיניו
ירותישלהפתאומיתהחופשהבגללעלייךשנפלהע;לעלמצטער

חליפתובכפתורלרגעראשהכתפיה.סביבידיו-שלי"עייפהילדה
 ?נכוןמרגלית,אותך.אפצהעודאני ?מהמתמוטטת,"אתהפרום.
 .אליופניהמרים-חמודהבאמתלשמות.שליהנוראהזיכרון
העץקליפתאלמצחהאתמוחצת ,,פעם.ברצינותניפגשעודאנחנו

נעליהתפרידרךחודרקיץסוףשלפטריותטחבסדוקה.המחוספסת,
אפיחוזרים.בעיטושיםאפהקצהאתמצמררהגרביים,תחתיותאל

זהגםיש.שבתיקה.הניירותבג~בחרדהבמהירותידה ...שרחוק

שלאובטחדווקא.עכשיולקרואשלבענייןלא?וזהאמאלאמשהו,
 ?בכללבוערמהבחזרה.בדרךהדחוסהאוטובוסשלבפומבי
שניסרטרתעיניהםלתוךהקפואים.ברחובותפהפניהםאחריאנינים 17;(~;ינים
 )?אומרתאתמהבכל·זאת,מהםמישהואוליפעם.בכלבבהלהממני

הירקרקהנימוסלמסךמעבררותי-היוםטוביותרהרבהנראיתאת
עצמהאתמרגליתמצאההעבודהיוםבתוםובאמת,עיניה.של

אתשפתיהמזוויותאוספתקרוב,קולנועאולםשלצפויהלאבפתחו
פתאומית.ברעבתנותנגסהאותהמהפיתההמנטףהטחינהשובל
אותהסקרה-אפילובדיוקמהיודעתלאטוב.יותרנראיתממשאת

באולםוממושבההפעם,למבטהענתהמבטבישירותבבוקר.רותי
שחלפוהבודדותהנשיםאחריגלוייםבפניםעקבהיאחר-כךהקולנוע
הילדותיתוההתרגשותהאורכיבויוכברשלידה.המושביםבמעבר
הגיבורהליכתבוהק.מדברינוףהפתיחה.ואותותמתחילזהשהנה

עלפונובהזייתמעליוהגהורהחברתופניאלהשחומיםפניומיוגעת.
הקרב.

שלהמרוככתכפהסביבאפישלהחזקות-קצרותידואצבעות
החמים.הגלויהשבתיקמרגלית
כתפיושלהגבוהההזקיפותמעלובעיניובמצחוהשברקמטי

 .המוארךהמשרדבפרוזדור
ציפייתאתפתאומיתבנמרצותהחליפהערבבאותויותרמאוחר

הערב.משוגעתממש?אתהערבהיום,לךישמההמוזנחת.שמיכתה
הצבא,מימיכהרגלהבהסתר,חזייתהאתפרמה-משוגעתלגמרי
ונצטמררה,בפטמתהמשיםבליונגעההטרי,הכביסהבניחוחעטופה

ברטיטותחשהמקום,באותולאטשנפרשהכף-ידהאתוהשאירה
ריחהזקורה.הפטמהדקורתכפהאלעורהגליאתהאוספותהחום
אפישלפניוחוורוןמולבכוחהעצומותעיניהאתהציףגופה

צועד-שוקע-מחפש-הואבוהשלגמדברמתוךאליההמתקרבים
-מתוך-בורות-הרטיבות- nמאחז-לשליפת-מגפי,-הנעקרים-בכו

רדה- nהקפואה-רגל-אחר-רגל-מתוך-המשקע-הלבן-מגשש-בזהירות-

את-מצעדו-הבא.

 .צעדעודישלייקרצעדיעוד
צדודיתהאלהבוההמבטוהמיוזעת.התיכוןבכיתתשמולההנערפני

אצלשם,שבינקותו,אומריםפתאום.היעלמותוהאף.מעוקמתהרזה
וניצל.הוברח~יאמןלאבנסהגרמנים,

מתי?-בזיכרוןבקעכמרר·כך nאוחמש.ארבער·כך n?אמבינהאתשלרש,(בן
ברחובותדברלאבית.לא .דברלא-ועכשיוסביב.מלוחחרשך ?למי ?איפה

האלה).המתעתעים

היהניתן.עם-זאת,עודברורהיהלאאפישלהמדויקשובותאריך
הרחובותמתקרב.שהיוםבמשרדירותישלהתכונהלפילהרגיש

נשברהערבפנסיאורלפתע.זמנולפנישפרץראשוןבגשםברקו
הראווהחלונות .הקיץמוזנחיהכבישבשקעיהפזורותהמיםבמראות
הפסטלגווניבכלהמתייפייפיםהחורףבצמרישעותתוךהתמלאו
זורמותבפעימותנפרםמרגליתשלהנעעורההאפשריים.הרכים
שלהחומיםהבידודקרומיאתגוברתבתזזיתמעליומשילחום,
הבגדיםשידתשלבבסיסההמק~ןהיהמזרןקשתילדותהמיטת

אמiדפני .החשוךאמiדמטבחשלהמבחילהתרדריחאת ;החורקת
הנרעדתהילדותיתאצבעההמכונס.רזונהמולהתמידאכזבתקרועי

בצווארההפושטיםהאודםלכתמימעלהקולקפואותשפתיהעל
 .השואלהמורהפישמולהלוהט

כוליאתשעילקהריקפצעאתלסתרם-בישהיההחלוםנוראהרמאות(כמר
 ?מהלנסות,?לאמהצריך'בחלום?להישארילדתימהשכלרם,צפרי.מראשלתוכו
 ?מהאז , Wנגישאפילו?כירע'ונ'ות ,Pהכלכברמה?כילאמשהר,לפחותזהחלום
פתוח.הכלהרי?בלי,מהאזמפגש,אפילומפורשות.מליםמפורש.מכתבאפילו
 )?מה .אולייהיה.לא .אפשריהיה.לא .סגור

בפניםבדירתה.מרגליתנשארהלמשרד,אפישלשובובבוקר
מתיקה.השולייםמעוכתגלויתואתהוציאהמבע,פקוחירחוצים,

קראה.- ?נשמעמה

 .בסדרהכלאצלי
אופיינית.אנדרטה-שמעברבתמונה

 •אפילו.חתימהסימןבליכרעדה.-חתימהבלי
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שלןהבנקואנחנוומסיאתה

מחייבבישראלהמובילהבנקשלהמעמד

הפעילותתחומיבבליותר'לןלתתאותנו

הבנקאית.

 .חסכוןוהההשקעהבאפיקילכספךהגנהיותר

 .וחידושיםהטבותמיוחדות,תכניותיותר

מתקדמיםטכנולוגייםאמצעיםיותר

יתרונותיותרביממה.שעות 24לשימושך

יותרשלך.והמשפחתיהאישיבחשבון
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-לצעיריםהצעותיותרובחו"ל.

יותר .וסטודנטיםחייליםונוערבני

 .החדשיםלעוליםטובהלהתחלהסיכויים

פועליםאנוובשבילךומס'אתהכי

ותראה.בואיותר.טוב
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