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 GTX 'Jונוו 0ן 7
הנוסחה . Castrol GTXמנועשמןעםקילומטריםיותרעושיםהעולםבכל

 SGאיכותרמת ,נסיעהשלםיקילומטריותרלמנועמבטיחההבינלאומית
אתומאריכהביותרהגבוההברמהשמןלךנותנת

 • 11עח 11ו 11פז 11בתחנותלהשיגהשמןאתמתאימה 20W1SOוצמיגותהמנוע,חיי

 ו-iקילומטריםויותרבטחוןיותרלךמציעה"פז" ~ל.והתפעתאניבכלשלךהמנועלדרישותבדיוק
 ~ • 11עוז 11ו 11פז 11תחנותבכל , Castrol GTXבאריזות

Castrol GTX · בעלוםהמובילהמנועשמן
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שפי:יעקב
האוויריתהתעשייהעובדישלהארציהארגוןמזכיר
ההסתדרות.שלהמרכזתהורעדהוחבר

ההסתדרות

היא

כמעט

המדינה

כמזכירשליהשלישיתהקדנציהאתאלהבימיםמסייםאני
בתוךלהסתגרדישלאהואשלימאמין"ה"אניהארצי.הארגון
טובלייצגנדיהחוצה.לפרוץצריךאלאמייצג,שאניהמפעל

במוסדותלהשיגשניתןוקשריםידעצריךהעובדים'את
אליותפקידכלההסתדרותיים.במוסדותובעיקרהחיצוניים,

בסופועוזרההסתדרותית,במערכתלהיכנסמצליחיםאנחנו
ארגוןמנירלאנמעטאני .במפעלכאןשלנולעובדיםדברשל

נמרתכתיביםהרישלו.במפעלרקשמטפלכלשהועובדים
הללוהדבריםמבחוץ.באיםהפנסיה,והסדריהעבודההסכמי
ביןאלאההנהלה,לביןהעובדיםרעדביןנסגריםאינם

בתוךארהכלכליים,לארגוניםלאוצר,ההסתדרות
שמשובציםחבריםלנושישברגעעצמה.ההסתדרות
 .לבוחריהםלעזוריכוליםהםהאלה,במוסדות

התעשייה-אנחנושנןתפקידים,שלגדולמגורןלייש
המייצגבתעשייה,ביותרהגדולהארגוןהננו-ריריתהא

קשהתקופההיאהנוכחיתוהתקופההיותעובדים. 16,500

הואלדעתינרגעביותרהחשובהדברכלכליתמבחינה
ועדיםנמהשהיולי,נדמההעבודה.מקומותעלשמירה

אתא,האחרונה:בתקופהזאתלעשותהשכילושלאוארגונים
היודבר,שלבסופוהמחיר,אתששילםומירעו,דתדיראן

עובדים,ארגוןשלהחשובשתפקידוחושבאנילכןהעובדים.
העבודה.מקוםיישמרשלעובדיולדאוגכלקודםהואנירם,

תנאירעלרמת-השכרעלשמירההואבחשיבותוהשניהדבר
גםאפשרואםריאלי,שנרעללשמורתפקידנוהעבודה.
בתעשייהשהשכרלומרניתןבושה.בנןאיןלשפדו,

למרותבנן,מתביישיםלאואנחנוטוב,הואהאווירית
שהרכבלזכורהריישזה.בעניואותנומנגחיםשלפעמים

לנוישברמתו.מיוחדהואהאוויריתבתעשייההאוכלוסייה
וכששטכנאים,אלפיםכארבעתמהנדסים,אלפיםכארבעת

והשאר,שונים,מחקרמדעני-נוספיםאקדמאיםמאות

נמעטכאןאיןמקצועי.בית-ספראותיכוןבוגרינולםנמעט
חברת-עלהיאעצמהוהחברההשכלה.ללאעובדים

לוויינים,עולם:שלשברומובנושאיםהעוסקתטכנולוגית
הגבוה.העובדיםלשכרהסיבותאלוונו'.מטוסיםטילים,
עוסקיםאנוהעבודה,ותנאיהשכרבנושאילטיפולבנוסף
בארגוןמאו.דגדולמנגנוןזהלצורןהקמנוהרווחה.בנושא

שתפקידםאישוחמישהשלושיםפועליםשלנוהעובדים
ספורט'תרבות, :שוניםבתחומיםהעובדיםברווחתלטפל

מלבדזהועו.דבתי-הבראההצגות,טיולים,סמינרים,
אלהאתלנו.שיינותשאינןבמפעל,הקיימותהחנויות
חברהעבורןוהקמנוהעובדים,ארגוןמידיבזמנוהוצאנו

אתעקיףבאופןמגדילותאלהשחנויותברורנפרדת.כלכלית
 .גדלשלוהקנייהשנוחמניווןהעוב,דשנר
אלף 16,500עלשאמרתינפימתפרשים,האלההנושאיםכל

בתעשיות-הארץבכלהשוניםבמפעלינוהמצוייםעובדים
ביהו,דהמפעליםבשניבן-גוריון,בשדה-התעופהגולן,

ובבארשבע.באשדודבירושלים'יעקב,שבבארבמפעלים
היאהאוויריתהתעשייהבהםמפעליםמספרעודוישנם

בלב.דחלקיתבשותפות
בוועדהחברגםאניהאויריתבתעשייהלעבודתיבנוסף

ההסתדרות.שלהמרכזת
היאההסתדרות"."ממשלתהיאלטעמי,המרכזת,הוועדה

על-התפרשותהההסתדרות.אתשמפעילהעליוןהגוף
בהשמתעסקיםחושבשהציבורלמרותתחומים'מאודהרבה

זובמסגרתעוסקיםשאנוהיאהאמתהשכר.בנושארק

בספורט,בקופ"ח,-להסתדרותהשייכיםהנושאיםבמכלול
למשל,הקרובה,בישיבהונו'.בפנסיהבבתי-אבות,בצעירים,

קרנותלאיחודהמהלכיםבהתקדמותהשארביןידונו
הפנסיה.

אני-ההסתדרותעלדעתיברורהאלה,מכלכפועל-יוצא
הרבהנראיתמדינת-ישראלחיתהההסתדרות,שבליחושב
התקופהברוחשינוייםבהלערוךיששכיוםברורגרוע.יותר
ההסתדרותגםהחולשותכלעםועם-זאת,נעשה.אכןוזה
והןלעובדיםהןחיוניים,מוסדותהםחברת-העובדיםוגם

כללמשלקייםהיהלאההסתדרות,לולאהישראלי.למשק
אםגםכזה.נושא"להרים"נוחאיןלממשלההפנסיה.נושא

עליהשמדוברברורממלכתית,פנסיהעלכיוםמדברים
אי-אפשרההסתדרות.שלהקיימותהקרנותבמסגרת
אחרים.לבתי-אבות"משען'שלבתי-האבותביןגםלהשוות

כןגםאבלבלב,דלעשיריםמיועדיםהפרטייםהאבות·בתי-
הרפואיובנושא"משען'.שללזומגיעהשרמתםחושבלאאני
ההסתדרות,שלהכלליתקופ"חקיימתחיתהלולא-

כדאיאליהםלמקומותרקולאבמדינהמקוםלכלשמגיעה
רפואהבמדינת-ישראלחיתהכלכלית,מבחינהלהגיע

היאמקצועי.איגודרקאינהההסתדרותבלב.דלעשירים
כאמור,צרי,ךתחליף.איןשלהלמפעליםהמדינה.נמעט
עדייוהיאכלליתאבלארגוניים', 1שינוייםמספרבהלערוך
 ',·.חיוני.מוסד

.................................................................................................. 
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ראש-שלבאי-חתימתודווקאנעץררבסאטירירטנציאל ,. ~
לאוריויצחקעזרבןאהודשלתעודותיהםעלהממשלה

לויע"שראש-הממשלהפרסזוכיעשרתמביןשניים
אשכול.

בעשרהשמירנתקלבהבחייוהראשונההפעםשזראומריםיש
ה"חרמרהןהנ"לירתשהתעודותהטועניםגםישסופרים.שלשמרת

 .ילדותושחרמאזהאישקראאותרהיחידהספרותי"
ירtגישלדבריוהםבאמתחמוריםזוטרת.בבחינתהןאלהכלאבל

דןשל(בהנחייתועזרבןאהודעםשלוהמתעמתבראיוןאחימאיר
שמצאילדעתוהלגיטימיתהדרךשזראחימאירטעןברמרגלית),

עזרבןאהודשלוכתיבתםדבריהםעללמחרתכדיראש-הממשלה,
לאור.ויצחק

חשלאהאינטילגנטי,המראהבעלאחימאיר,שיוסימפתיע,
איןסמכותו.בתוקףבאהחראח"משלמחאתושכןדבריו,בחומרת

השפעהחסרנפגע,אזרחשלוולונטריתמחאהזר
ערצמחשבידיוראש-ממשלהשל"מחאה"אלאאדמיניסטרטיבית,

 .אדירהביצועית
למהבדרמהסנקציות,גםאחריהלגרורעלולהזרימעיןמחאה
למנועגםיבחמשךיכולה,היאחביב.לשאפיקבזמנושנעשה
"ישראל-בקרןשקרחכפיל~לגח,זכרתבלתי-ידידותימסופר

ידומניזה,מקרח(בשללאוריצחקשללבקשתוביחסאמריקה"
כזהמסופרלמנועוניתןהמקצועית).מהוועדהברטובחנוךהתפטר

 . soה-משנותלטובה,ולאשזכור,כפיפרנסה,לשםעבודהגם
לפרסוםהזכרתאתגםממנוליטולניתןייותרקיצוניובמקרה
ובסופר-של-מעטרת.לאפעמיםבישראלקרהכברזאתרגםייצירתו
במדינהשמצדדכמיהגדרתועל-ידידמואתלהתיראףאפשרדברי

ראש-הפעםזאתשעשהכפימדינת-ישראלישללצידהפלסטינית
החררםתקנותלפיאותרלאסורפשוטאפשרואזיהממשלה.

 .לוומחוץהירוקהגבולבתרךבערביםשנוהגיםכמרהמנדטוריות,
בידיו,מרוכזרבוכוחנרחב,פעולהכרעל-כןנפתחראהמ"נרלפני

לנטייתוובאשר .לידומצריאחיתרפלייםיועציםשלגדולוצררת
יבאישיותו Iטבעיבאופןקיימת,היא-לארטרקרטיההטבעית

בא.הואה 7tמזeי

 .מחצבתוכורהיא

מנומנםבשקטעל-כךיעבורהסופריםציבורא. :אפשרויותשתי
הסופריםאגודתיר"רנוסחממרלמלתבמחאהיסתפקומנרמס.
הם"בחרריםהסופריםכמתנצל,שבעצםבחצות,בטלוויזיה,שטען
המתרפסתכזאת,תגובהמצפונם"."על-פיוכותביםגמור"בסדר

מעזהיהלאראה"מהסופרים.ציבוראתבעצםמשפילהבחנחרנה,
התערבותזרבפגיעתויש .אחרמקצועימגזרבשרםזובדרךלפגוע
עדחולצתךאת.r:ור:פרסלאשאם~רמזואיוםהיצירהבחופשגסה

 •לעונש Iאדוני Iצפריאתה Iהאחרוןהצווארלכפתור
שלהופעותיואתיחריםבכללוהמשכיליםהסופריםציבורב.

בסדר,בנר.מזלזלאתהאר.קיי.,-הזחלאישויאמרראה"מ,
שלאכאזרחיםואנחנוכאזרח,אלאכראש-ממשלהלא . 9זכרת

 .ובהשתתפותךבךהקשורממלכתיאירועכלמחרימים Iבךמכירים

אר,ה"פגרמרת",השתייםמביןאחתתעודה-לדבריםסיפאגםיש
אחד.חר.ז::וםעל-ידירקחתומהה"מרשלמרת",-אחרתדעהלפי

חסרהשאיננה,ראה"מחתימתלצד-חתימותשתיחסרותעליה
 .הקרןתקנוןביצועעלהממונה Iהחינוךשרשלחתימתוגם

הראה"מ,שלמזרפחותלאחמורהמחתימה,האחרוןשלהימנעותו
היצירהחופשעללהגןהאמורהאישהואכי Iיותרחמורהאףואולי

האמנותלטיפוחהמיועדיםהמשאביםעלשידרהאישהואבמדינה.
כזרבסנקציהאיוםתחתלהתקייםיכולותאינןאלהרשתיוהספרות,

 !אחרתאו

 ~i 1~ • ! ?המראתה,גם

שעה•לפי

 • 77עתוןהמלצת

 •jךומצב
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iהומרוצ!ת

ןוו lגנית
מכלול :ררלףרירג'יניה
בעריכתקצריםסיפורים

 :מאנגלית ;ריקסודן
כתר ;בררךבןברוריה

 jההתקפה :בלהיינריך

איריס :מגרמנית jסיפורים

זמורה-ביתן jבן-נרן

 jבמדבר :פרישמןדוד

סיפוריםביבלירת,מעשירת
דבראחרית ;ואגדות

 jכגןצפררהמאתוהערות

מנשהמאתרישומים

קולות. jדביר jקדישמן
 jבצבתצבת :ניצןשלמה

ביאליק.מוסד
ירושלמימערב :עצמוןצבי

ספרית ;אחריםושירים

פועלים.
אחרהחיפוש :גורנייוסף

מקומה-הלאומיתהזהרת
מדינת-ישראלשל

היהודיתבמחשבה

 1945-בשניםהציבורית

עובד/אופקים.;עם 1987

 jשירים ;שנה :איתןמרים

 .גולןירון
צלופחי :פאודלאוטה
 jברנדירות :מצ'כית jהזהב

 .זמורה-ביתן
אתלקרוא :רותפיליפ
 jהאחריםואתעצמי

זמורה jלוידפנה :מאנגלית
ביתן.

 :(אנטק)צרקרמןיצחק
 jההןהשניםשבע

הקיבוץ ; 1939-1946

לרחמיבית jהמאוחד
הגיטארת.

פנים :בררשטייןיגאל
ההסטרריה jכשדה-קרב

הפניםשלהקולנועית
הקיבוץ jהישראליים
המאוחד.

 jשירים jכפרי :בחרבמרטי

 .פועליםספרית
 jהחלילנית :תומס .ד.מ

נגבי-דבררה :מאנגלית

 .זמורה-ביתן jרףמנשה
 jנצחרן :פויכטן;נרלירן

 jארדצבי :מגרמנית

 .זמורה-ביתן
השחמשחקי :ליפסקראבי
הקברץ ;שירים jאבאשל

המאוחד.

השד :מקרשינסקיקררנל
אורי :מפולנית jמהשביעית

זביגניב :איורים :אררלב
 j(לבני-נעורים)פירטררבסקי

 .זמורה-ביתן
שלרשרק :מארקישדוד

יוסף :מרוסית jטיסהשערת

 jהמאוחדהקבץר jארגמן

אדום.קר
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גראבולטר

 sי:ו(
1 ~ ~ 

מפריםביקורת •

רהי•ש

כעקבותנכתבהמאמר

שליצירותיומבחרהופעת
שלמהשלכתרגומוהיינה
טנאי.

השקפותיו

הפוליטיות
חיינריךשל

חיינה
 :.הציורבשוליההערה

שלבבוקרונראיתיכן

 . 1829באפירל 6ה"

ייההננייהירך

שיצילהגאוןהואשלאוהביןממנו
האנושות.את

אתאיכזבה 1848מהפכתגם

מחמתאשרהמזדקן'המשורר

בכיתרלמיטהמרותקהיהמחלתו
ידידיועםרבותבשיחותשנפריס.

אזהיינהביטאאחדיםבשיריםרגם

ירצלחים",ה"לאבמהפכניםזילזרל
הלאומיתהאספהבנציגי

פוליטיותובבמותבפרנקפורט
אחרות.

נאמןהיינהנשארימירסוףעד

הצורךבדברהפוליטילחזרנו
אנושית.באמנציפציההחיוני

-שלוהמאמריםלאוסףבמברא
לפניכשנה ,) 1855 ("לף~~יה"

בניצחוןמאמיןהואכיהצהירמרתו'

אתלחסלירכלאשרהקומוניזם,
מוחלט.באופןהגרמניתהלאומנות

הגיעהקודמותלדעותיובניגוד
העםפשוטיךןרחתכילמסקנה
ערליםהחומרייםצרכיהםוסיפוק

הקודמיםחששותיועלבחשיבותם
התרבותאוצרותהשמדתמפני

 .שלויצירותיוזהובכללוהאמנות,
שלהמוסרלערכיכיהדגיש,הוא

עלעליונותנודעתהאנושות
 •ה~סתטיים.העקרונות

המלצת
~ 171 

חניתה :אילוןעפרה
 ;כואבתילדות ;צימריך
 ;מוכיםילדיםעלשנימבט

 .פועליםספרית

בואלפני :נצראלי
ספרית ;שירים ;המשיח

פועלים.
 ;שירים ;חמר :חלפירחל

תל-קרן ;המאוחדהקיבוץ

ולאמנותלספרותאביב
 .רכינוכיץיהושעע"ש
 ;עיניכמו :כ"ץיעקב
שלוכיאוגרפיה tאוו

כתר. ;הסטוריון

הצבע :פנחס-כהןהוזז

עוכ.רעם ;שירים ;קריכע

 ;עקיףדיבור :עופרערפדה
 .זמורה-ביתן ;רומן
הרפתקאות :ברנשטייןאורי

מהעלהסיפור ;ירוקות

ולימייקללחברירהקש
 ;לאירלנדהגדולהיעה tכנכ

נץאבנר :איורים

דביר. ;(לילדים)

 ;רעהילדה :פישבייןיעל
(לכניקרמןדני :איורים

פועלים.ספרית ;נעז·רים)

הפרושכיוטען:דגל'שלהמדינית
קריאתהואהגללתורתהאמיתי

 .למרדהמדוכאים
איןהמהפכניות,נטיותיולמרות
הדוגלדמרקראטהיינהאתלכנרת

אומנםשאףהוא .עממיבשלטון
הפיארדליהמשטרשרידילסילוק

חופשאתשדיכאמשטרבגרמניה,

ההיררכיהעלושמרהדיבור
ייחוסעלהמבוססתהמעמדית
הפערעלמכךוכתוצאה
הואאולם ;מלידההנובעהחברתי
מחוסריהעםהמוניכיחשש

עלוליםהחינוךונטרליהאמצעים
ונקמהבוררתמתוךלהשמידיהיר
אוצרותואתה~ססטייםהערכיםאת

עליסתערוכאשרהיקריםהאומנות
רישמידרהר.הישןהמנווןהעולם

חיובשלהריל.מהמןלצאתעל-מנת
ז;ן;נצ~יה,שלטוןושלילתהמהפכה

הגלשלתורתואתהיינהשילב
הרגהשלהמדינייםברעיונות
סימוןסנטהצרפתיהדעות

שנתןהפרושעל-פי .ותלמידיו
למרודחייבלאהעםזאת,לתורה

אלאדיכויו,נגדולהתקומם
בעזרתלהתבצעצריךששיחרררר

ורקאךהדוגלתנעלה,אישיות
 .הציבורשלהכללייםבאינטרסים

שמץאיןבראשרכזה,פוליטיגאון
והאדרהבצעשאיפתאנרכיות,של

ארמנים,עללהישעןאמררעצמית,
ואנשי-תרבותמשורריםמדענים,

אתביצירותיהםיקדמואשראחרים,

 .ואושרעושרלקראתהאנושות
ירכלבעצמוהואכיקירההיינה

לפקודתוכשדונותיואתלהעמיד
האפוסבשירתזה.מיוחלשליטשל

אגדת"גרמניההמפורסם

,הביע-1844בהופיעאשרהחורף",

יבראיוםכיתיקןתראתהמשורר

עולםעלהאוטופירנר iחויתגשם
שפךזה,עםרשיגשרג.שפעשל

עלולעגברזשלקיתונות
שלהראקציונריתהאידאולוגיה
הרומנטייםהלאומנייםהמשוררים
שמשטרטענתםרעלהגרמניים

תואםימי-הבינייםשלהיתרזכריות
 .הגרמניהעםטבעאת

אתנפריסהיינההכיר 1845בסוף

 l 7אשרהצעירלאסאלפרדיגנד

למנהיגהפךיותרמאוחרשנה
היההיינההגרמנים.הפועלים
אותררכינהמגאוניותומוקסם

באחד ."-19ההמאהשל"המשיח
הואהצעירים","אל-משיריו
אלכסנדרעםלאסאלאתחישורה
אלאהעתיק,העולםכובשמוקדון
התאכזבמועטיםחודשיםשלאחר

מייזלסורה

מבטים

:p מוw ~דעףרים~שף

 .ראשוןז;ן;בטו לי~~~~יי ףנ~~~;~וכפף

חפףש"מעש"הבזויזהבטנףה
 . ..-,- : ...~ףל~ו

דר~יסדרף ?tז;ן;ב

זpהףאז;ןה~~פות~י~יף

לזכהריריתד"ק??~שוח
:p אוךגאדזהוילוןמו

משרטטיםהדםנימי
• •• -T : -: : • 

ךן~יףז;ןפות

לרןסה~קףחות~יגי
:p ז;ן:;גיז;המוf ז:יקןג:ייאוק~נוס
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t שלהבינלאומיירסרמר מברססהיינההיינריך =,

שיריועלבעיקר

ב"ספרהמופיעיםהליריים,

נעוריו.בימישחוברהשירים",

רבותפעמיםהולחנואלהשירים
לאוצרותמשתייכיםוהם

שלביותרהגדוליםהספרותיים
האנושות.

הרגהגםהיההמשורראולם,
תפסאשרחודרמבטבעלפוליטי

התהליכיםשלהמניעיםהכוחותאת
הקוראוהחברתיים.ההיסטוריים

מןרקלאנהנהושיריומסותיואת
מןגםאלאהלשוניות,ההברקות
ניתוחיו,שלוהחריפותהשנינות

 .בימינוגםאקטראליםנשארואשר
הגרמניםהמשורריםשרובבערד

היחסיםאתפיארובני-דורו

הפאודליתבתקופההחברתיים
לקיסריםתהילהשיריושרר

אשראלהבימי-הביניים,הגרמניים
כלעלכמעטמרותםאתהטילו
חסידהיהשחיינההרי ;אירופה

עלחרטהאשרהצרפתית,המהפכה
שירירנירתעקרונותאתדגליה
העמים.ואחרותהפרטחופשהאדם,

בעיניהיהברנאפרטהנפרליארן
דיכאאשרזררודןלאהיינה

הלאומיותהשאיפותאתבאכזריות
אישיותאלאהגרמני,העםשל

כמעט,אלוהיתעליונה,היסטורית
רעיונותיהאתהפיצהאשר

באירופההמהפכהשלהנשגבים
כברלביטויבאהזאתהערצהכולה.
הראשוניםמשיריובאחד

"הגגדירים",ביותר)(והמפורסמים

 . 1819בשנתחיבראותר

ברליןבאוניברסיטתכסטודנט
היינההושפע , 1821-23בשנים

אשר:דגלהפילוסוףשלמתורתו
כ"נפשנפרליארןאתהאדיר

הרוחמימוששתפקידוהעולם",
בני-האדםאתהמשחררתהעולמית

והרוחנייםהחומרייםהכבליםמן
חרות.לקראתאותםומצעידה

 ) 1840 ("דוקטרינה"בשירו
היינההעניקאחריםובחיבורים

לפילוסופיהמהפכניתמשמערת

היינריך

היינה
ומנתביםשיריםמבחר

 130גלידן

סנאישלמהעברית:

~· Q זכנף.q תףמות

f ק,טpז;יהו~יז. 

• 
הףלד.ז-ריארזינוצותבמוטף
 . ,-לו~וגכי oת g ~ל~וך
בארגזלגוותנשלח.ז-רא.ביבלעת

ז-:ז-:ז:-:•ז• ••:

:;גךr:זיסףת. ת~~-~ ?7

v ב:קרiJf זי:rי~iJ ~ 9. זן.ררתtד
ר v ·צמו p:;בrז~קדע

נוצוג:ויו;יעו~פף ryדךנו

ל;ן.נל vן

הד

 ך~~~י tiJזז;י
תףבות piJ:שףרוג:ו~ךז;ן:;גיז;ה

~ i ה~ג??;סדיקו.ואת~ים 
tקיר" jJ ת~~,,זpל;קול

מתלבטתיודעתל"א
 .סנ,~רון ... ;;~~~מו.כףן; 7



גילרחל

טקסיםללא
רשמיושם

צבישלשיריוקריאתם נ:::: ;:::::;

בדעתיערלותעצמוןע·
רבדיותמרנה.מצלמה ..

ככלמדויקתתהאהאחרונהשזר
קטןפרטולותחסרולאהאפשר,

התרחשות,שלשבריר-אחד
הצילוםמשךאתהמצלם~אט

כלאתשלוהעדשהעםומקיף
בציורוכמר .כולוהמרחב

כשחראכתםכלאימפרסיוניסטי,
כשכלאבלרב,ערכואיןלעצמו

אחיו'אלאישנאספיםהכתמים
 .מיוחדמכלולאותרנברא
לא /דברשרםדברשל"סופר

לא /מבפנים,כפשוטו,תתפרש,
 ,, /תכלית,עדלעצמו'כראוי'תבין
 ). 6(עמ'

השירמןהלקוחותאלה,שוררת
אוליהןהקובץ'אתהפותח

בבסיסהנערץדברלאותוההנמקה
 .עצמוןשלשירתו
לעצמוכשחראדברששרםכירון
שתהאדינהותכליתוהבנה,בראינו

המשוררטורחמאיתנו'נסתרת

יראהלפרטיו.הנעשהאתומתעד
יכולתמידתלפיוישיגהקורא
צבעיםשלגוביםגוני .שלוההשגה

זהעלחלילהלפסוחשלאכדי
לולברורמקפידעצמוןואין .הנברן

וברינראיםדבריםחלקיקירק
עלגםפוסחתאינהמצלמתונגיעה.

אתכל'"יודע .לחלקיקיוהמופשט
נימתהמגונן'מודע,הלאהזיוף

מוגבלויות,הפחדים,את /ביטול,
 ) 10(עמ' "/ ,ומשוגותיו ,הגרףפגמי

גרגן)הציירשל(ידידו.ךנימרריס
הניאו'הגדרתשלובמניפסטכתב

היותהלפני"התמרנה, :מסררתנירת'
איזוארעירומה,אישהמלחמה,סרס

שטחמעיקרההיא-אנקדוטה

הערוכיםבצבעיםמכרסהחלק
 ,,מסרים.בסדר
פרטיםשלמצטברתהתמזגותארתה

להישכמעט,ירם-ירמ~~םקטנים,
רגםכלשחרמצבכתיאורגםערך

כלמשמעריות.ריבוי .עלכהצהרה
מבחינתרקלהשגהניתןרפרטפרט

כלבתרךארוגחראשברהאופן
כולו.המכלול
חלקים.לחמישהמחולקהספר
"תפאורההראשוןחלקו

ישירהמשךמעיןחרא-מסוגננת"

מככביםשרב"ערף".הקודםלספרר
רה"שיעררה"לחי"האוזן""תגרן

שאיןענוגנשמהכמרשמרחף

ר"פצערןהפה""ריחלידלגעת",

רחוקהש~ימיתו"מוסיקה ,, .זעיר

אהובתוהיותלידנגנים".מבלי
משתינהומחרבנת"מפליצה
מוציאהחיהכמרמדממת,מזדיינת

 ). 12(עמ'ילדים,"מרחמך

"מעורבהשניחלקואת
בציטוטעצמוןפותח-ירושלמי"
"מהי :רשמילצ'סלבשלמשירתו

ארעמים /מצילהלאאשרשירה
עםפעולהשתוף / ?אדםבני

שיכוריםזמר /הרשמיים,השקרים

בערדגרונםאתיחתוךשמישהו

לנערותקריאהחומר /רגע,
מתבגרות."

להביןליעזרדווקא,זה,ציטוט
אתיותראהבתיהפעםזרמדוע

באותועצמוןממעטשבהםהשירים

מקצתכמרמדויק,חלקיקיתיעוד
מסע"."המשךהרביעיהחלקשירי

באידאותהעוסקמשוררהואמילרש
אינורגםופילוסופיותהיסטוריות

הםשיריוכלהדידקטיקה.מןנמנע
עלמוטליםהחייםשברקרבמעין
אתברחןהואואיןהמאזניים,כף

כדיאלאשלו'האישיתהביוגרפיה
לקחיםולהפיקמסקנותלהסיק
לצדמוסרית.עמדהאיזוולנקוט
אתהמצמצמתשירהכזאת,שירה

שבהשירהאישי,לתחוםעצמה
מעטפסיבימתבונןהיכרהמשורר

פיתררןמולידבז;נלהאמרנואיאשר
שירהפרטים,ריבוישלפואטי
כמימולזמןמתייחסתשאינה

מתמשךמצבכאיזהאלאהיסטורי
אתמותירהשכזאתשירהומחזורי'

מעט.מנוכרהקורא

בחומריעצמוןשלטיפולודרך
כךכלהמפתיעהדרךארתההשירה,
(כמרראשונהבקריאהומרגשת

מולידה"ערף")הקודםבספרר
ושלישיתשנייהבקריאהלפעמים

עצםכל .ניכורשלקלהאי-נוחרת
השיר,אלמוכנסשהואלפניועצם,
ומתוךקטנים,לחלקיקיםמפורק

שלתחושהלפעמיםהקוראחשכך'
וצרפהלו,לאגבולותהמסיגמציצן

למחבר(שחשיבותםבאירועים
 .הצדמןכעומדבספק)מוטלתאינה
עצמוןלתארמיטיבהזההניכוראת

הביתה"השיבהב"אפילרגעצמו
עלטוביםהכי"השירים : ) 23(עמ'

המייבשהשרבהחרם,/עלהמדבר,
קריר'בחדרייכתבו /השכל'את

קלהצמרמורת /מצויןממוזג
(עמ'מליםבשירורגםהגב".לאורך

עוטפותתכריכים,כמר:"מלים, ) 37
הגרף,פינותמערפלותתחושה, /

 "/.פניםרואיםלאכבר /סדין'
מילרששללקטענתייחסאםואולם,

(מבליבלבד,המצוטטזה-
מילרששירתאתבעקביולכרוך
אתלאפייןכמוהראיןהריכולה)
אינוהואגם .עצמוןשלשירתו

שירה,שלאחתבהגדרהמסתפק
 .מספרהצערתזרלידזרומציב

אתיותראהבתיאלהכלרקעעל
נשארעדייןעצמוןבהםהשירים

לקונקרטי,פעמי,לחדנאמן
ולשפופרותהרכיםלמכחולים

אינוזאתכלרעםהעדין'הצבע
כמטרהלשונייםלניסוייםגולש
עצמה.בזכות

נרכלפרסקבלתבטקסבהרצאה
 :מילרשצ'סלבאמר-1980ב

מןכוחייפוימקבלים"החיים
עצמון'ואילולעד"המחרישים

פרטיבמעגלהצטמצמותמתוך
(עמ'"מניין"בשירוכתבמזה,וקטן

 / ,עברוהשלושיםגם ,"שבעה : ) 3 8
 /כמעטעגולמספרחודשיים.וכבר
אפשר / .רשמירשםטקסיםללא

 • ".הגדולהחופש-אולילחשוב

;כ .. 1

 •םפריסביקורת

שירה•

 ;עצמוןצבי
ירושלמימעורב
 ;אחדיםושירים
 ;הפועליםספרית
1990 ; 

עמ' 48

יחזקאלכ.

ראשוןפרסום •

 ,תך.~~בןם~ג;וז:זז::ון

 .תך.~~בןם~סר

שיריםשלבכזזפרת iשז-ועב :· -:-: -..... . ... . . 
תונ;ת. p ~~ןןח~ים

ןם, p;~לr:רזז:זקחיא
 .םי~~~~לו:;נים, ,םי~~<;ז~ ,םי~~ך~

השמשב,מ;שעדלrזיהיה
• :."" T T •• : -:• ••• 

אדמה.נצבעפתים"וש
: 0 

- T 0
 T ז-;- : /

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

מלאכות!(יםכאביזריםתשז-וזפשמעליוהיא
: • •• - T •• - : 0 •T • -: -T : • • • 

r:רים. fר Qו?ים w ~~ל ה~~~~~די~ים,~זדוא
 ,ת;ר!~ןה;~יאאו~ל י~~
תונ;ת, piJן~לז;י·~ל;תלrז ieלג;ו

 ,ת;,;אס~ת םyו~~ י~~ ,,ב~כrחיא w:Pוכלךלה,
W2!$ כלי;םrR ז:זת~תך~ן~שליט~l':ו iJ ~ ?i ,ל;ת

 ,א· wנ;בכל~למ~ב,בכל~לן~ן~ר
ךה..ק; wמה~ל ,לןכ;:~;:

 .~מו;נןיב WRiJ ?די p:.בו~. Rןמן '~?ק·ו-ז~~ '~~
.ו?לה, WiJ~תט"ש~~ ,ף;ס~;ן
האדירה.אתלהר"סל"אבכדילאט,לאט,
~לדו?~ד ii Tt ןג;·~~ l ~-~י~ ה~~ iJ ל~· ב~~~
ו~ך~ךים.~~וים~ל~ןחים,

ס~:;ניזרים.בכלבןםי ,:rא;וג;ו!~ןסב;אךחיא

• 
~ש f::וק iWו?זגקז;,ים

מום. iסוף p: םי~מ~~~פות; R ז::t.~ח
שוימלטשמראה

-: :• : ••• T • •: J 

nf ה~לויrך.ר~זre ,מר~ההi מוםw .לי
t;כים Rמר iJ !י:T~ל;חיםם wו;
 .י iJ ~ vtח,ן~ת~ל

 .תל~?~?זל~.ק;נה
 ,ם·, $!2לק fו?שוכ;ת ם~גר,~?

:p ;מ~ w י~ w נרים,ל~י ,ת;פ:ים;~
ז:זו;נ;ת,מולזקע;ו?ךים

ךצ;~ק;ת ה~:ד i1ב f~ץ~.ז::ןז:זת
 ."יר:r;א nreז:יי, ,:rא;"ז:יjןח

t;כים, Rמר;ןה ,~~~ם

R ז:;כד;נ;תןתW הנ;ז:;~ל, 

 ·לי wסרקוד יד.~~~ליף Rמ~נרזכבןם
מ;שביםאלפיעםגד;לב:אולם

: T T • •• : -T • 

 .לפנישזפחמיאאו"םנרליד
; -T T • -: - •: t T : -

שטים.וכרוזיםטוסיםעםיפהפ!(הכחצר
 • T •ז:- •-די ••די ••; ••יד•:

w ~~~ n ד~י~לזכד~'~ת.w ק"ר:א. 
f ,1 !י:tT;כים Rמ iJ ל;חים,זז!ם~T:י! iJ .ר
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שפרספי

 * 1:~ו

ראשית""בו

מפריםביקורת •

* 
 :גורביץ'דלי
ריתמוסי ;חבל
הקיבוץחוצ'

קרןהמאוחד,

לספרותת"א
ולאמנות

 :קרןרבקה **
הדבש;טעם

עובד;עם

»( 199 ; 

עמ' 206

כלרםשקוףכמיםשיר-- ..  /ידדרכותעבירבראין- =
ii li דברשרםכשלעצמוהוא

שפתרעלתרדברבמקרם /אוא / /
רשתה"מים:פפיףזגל.א /ברכייףעל

 .) 69(עמ'
ב"הבל"-49הבשיראלה,שוררת

ביותרמהיפותהןגררביץ',דלישל
חלקגםהןזה.בספרוהמרגשות

זהבספרהמרכזייםהשיריםמאחד

הדבריםהבנתלצורךהבנתו'לצורך
בשיריםלומרגררביץ'דלישמנסה
אלה.

/נובעים/לבמאותרמקרר,"מאותר
הנהרהםנהרותכמהאחתבבת

כמהאותם .) 68(עמ'האחד"

 45שבשיראלההםהאםנהרות,

"וממקרם :לשירים)שמרת(אין
המקוםמן / /קולנשלח/ /הרוח

 /הדבור /לגהגובא / /העמוק
הואכי / /ישריםדבוריםלהוציא

הדבורהוא /הקולהוא /המחשבה
אחדהכל .) 64(עמ'אחד"והכל /

שהקולהדברפירושאין
שמרתהםוהמחשבהוהדיבור

ככמהשהםאלאדבר'לאותושונים
היכללות :אחדנהרבתרךנהרות
הזהרתנתינתגםאבלמסגרתבתרך

לואין-והשיר .זרלמסגרת
אין"כלרם-עצמומשלממשרת

לשבורבכוחוישורק-בר"
כאשרלמשהו,נהפךהוא ;צמארן
 ?(בתחינהברכיועליורדהאדם

 )?בעברה ?בהשפלה ?בהכנעה
אינוגררביץ'שדלילהדגיש'וראוי

האדם ;בהשתקפותכאןמשתמש

במים,בבואתואתרואהאינו

אי .השירשפתעלכורעכשהוא
תלויאינוהבבואהבדימויהבחירה

אלאשחוק,בדימוישמדוברבכך
עלמדבראינוגררביץ'שדלימשרם
השירי)העולם(גםהעולם

משמשאינוהעולםכהשתקפות.
לדבריםתאומיםבעולםאין ;ה 1$מר

בערמות"המחשבה .שבתוכנו

מבחוץמאכילה //החוצהנזרקת
 .) 37(עמ'עצמה"את

מוציאיםהדיבור,המחשבה,

 ,) 36(עמ'עשב-הלב""אתדברים,

המדרכהעל /בערמותוזורקים
גינה.שמעשבכמי ) 37(עמ'בחוץ"

אתמאכילים"העשביםואז
(עמ'רטובה"אדמהריח /הנחיריים

37 (. 

-מובילהבפדפטרםמדוברהאם
עולם,עדתימשךשתנועתהמכרנה
בחומריהעצמהאתהמזינהמכרנה

שלהמשעןנקודתמהי ?שלה
נקודת-הזההארטדקיהמשק

שמאפשרת-לוחיצוניתמשען
אותר?להביןאחדים,לקוראיםלי,

 ?ברלהבחין-כלקררםואולי

היכןלהביןגרדביץ'דלישלהניסיון
-העולםומתחילהאנימסתיים

משיריובחלק .גבירלחדשאינו
בשאלותנרגעהואכברהקודמים

פעמיםאינספורשעלוהללו'
כדיתוךובשירה.ההכרהבתודות

העולמותאתלתחוםהזההניסיון
אינו"לתחום"שהמונחמתברר
עשבערמותאמנם,יש, :מדויק

עשב-הלבלערמתןוישבחוץ'
ההדדיתהתלותאבל :ומחשבות

זה,מתוךזהבריאתםביניהם,

במופעשמדוברלהשערהמובילה
פעם :עצמודבראותרשלשרנה
החוצה,שנזרקותהפרשותאלה
אתשמזיניםחומדיםאלהופעם

ה~נים.

משמעריותעמוסמונחהואהבל
החל .שלנרבתרבותוקונוטציות

קנאה,בשלאחיובידיהנרצחמהבל
אשרהיופי"והבלהחן"שקררעד

גרדביץ'זליאבל .) 30 ,א"ל(במשלי
-הזרבמשוואהמשתמשאינו

שלהמוסרנישבספרר-שקר-הבל
ב"הבל"אלאיהמלךשלמה

הבלים"הבל :שלוהאחדהמפורסם
הבל"הכלהבליםהבלקהלתאמד

 .) 2א(קהלת,

המשודרמוציאהזההמשפטומתוך

לאהניהיליסטית,המשמעותאתלא
ואלאתהמעפר :האומדהמובןאת
מוציאהואאלא-תשובעפר
עשויהכללפירהמובןאתממנו

בהבלבהבל,נבראהעולםמהבל,
"בעשרהשנאמר:כפיבדיבור.פה,

שהריהעולם".נבראמאמרות
מחוץלדברנזקק .לאאלוהים
המחשבה ;עולםלברואכדילעצמו
 .אוריהי :אמדוהקוללקוליהפכה
 /זורק /הדבור"גדרן .ארדויהי

 .) 14(עמ'העולם"אתלאדיר

נבראעולםלאאפילוולפעמים
יהדיבורהואהעולםאלאבדיבורי

הקולמלבדממשאין .הקולהוא
מה"בררא-מהבורימהגרון'היוצא

-גררביץ'שלכלשרנו-שית"
ראשית.בוראברד

הואשנבראהעולםולפעמים
כאות /בי"שנתקעtקםכמר .זיכרון

(עמ'כולי"אותי~לא /נעקץ /
ששרבמר~הדקאינווהזיכרון .) 26

מליםארהעיניים,מולערלה
גםהואהזיכרון ;קולארשנאמרו
רגםתחושותגםהוא :והפחדהכאב

"לאהחת-מודע.שלובוהוהתוהו
כשנקרא /שהשםמהבהלהנפטרים
רזה .) 27(עמ'הש.ק"ממעי/מוציא

כמרהזה.בספרהיפיםהשיריםאחד

פהבהבלארמקלשבהנףקרסם,

ריקכרבעמתוךיוניםמפריח

יהאיןמתוךממשרתמקיםלכאורה,
מקימיםהמלה,הtקם,-בשירכך

האימה.אתהזרועה,אתשרב

עולםפנימיידברהואזיכרוןאבל
השירואזהזולת.עבורקייםשאיכר
מחזיר / /במלה / /מהלב /"בהבל

בחמלהאותימוליד /כשמתי / /בי
כחיהש"ס / /הרוח /את / /החוצה

 :מכךיותררעוד .) s-7(עמ'בחוץ"
תרקע /המליםאתמקדש"ה~קוד

 /רוצע / /~מקרם / /מבחוץ /אותן
 /אלהימכך / /למקומן /אותן
 .) 44(עמ'למקרם" /אדמ /רוצע

מארד(ריפהשממוסמרמהכאילו
הנקודותשלהריזראליהדימוי
הואלמקרםמסמרים)כראשי
 .ממשיגםבהכרח

ל~מק"הדרך : 49בעמ'בשיררכך
את /עקוף / /צריםכבישיםרצופה

בכבישכבדההזוחלת /המשאית
לקוראברורוכברלפכי;".הסרגל
שהכבישייזרעאלעמקהואשהעמק

המובילזהקונקרטייכבישהוא
 /"עב;ך :כךאחראבללעפולה,
לאוכבר-עצמך"את /באחת
נוסעהממשיבעולםאםברור

ם wהאבל .בזיכרוןרקארהמשורר
אותררצעכבר-הסרגלכביש-

לקוראומאפשרמסרים,למקרם
רקולאגיארגרפיתגםלהתמקם
נפשית.

הפילוסופיה,כדרך"הבל",שידי
הםכדרכהשלאאךשאלות,מעלים
ישכןראם .ועליהערכיםאיכם

-נחרצותקביעותשרכיםבשירים
תהיהולאחיתה"לא :למשלכמרי
מהתוהו / /הנבראתזראלא /יבשה
קביעות-המחשבה"שלובוהו

מטאפיסיקהיוצרותהןכישכדמה

מתבררדברשלבסופרהריחדשה,
ולאתחומיםתחםלאגררביץ'שדלי
ויותרגדרות),(ארהגדרותהגדיד

שכך:רטובשואלהואערכהמשהוא
 •.שלולשירהשכךרטובלשירה,

זהביאלכס

•• 
המעבר

לכתיבה
קאנונית
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aiie רבקהשלהראשוןפרה u 1970באורראהקרן-, 

אתקיבלההביקורתאך
 ) 1990 (הדבש""טעםשלההרומן

מתקבליםשבהחשדנות,באותה
שלבעיקר-ביכוריםספדי

ספריהמאד.צעיריםשאיכםסופרים

לביקורתמוכריםשאיכםהקודמים
וחסרונםיוקרתייםבפרסיםזכר

ספריםשללקטגוריהשייכיםשהם
זכרלאעדייןואלהכוער,לבכי

אפילוהביקורת.שללהכרתה
ב'שלכוערולבכילילדיםספריהם

ל.עמיחי,י.שמיד,מ.תמוז,
זכרלאואחריםשדהפ.גרלדברג,
הכולליםבדיוניםאליהםשיתייחסו

פרוזהפרקימחבריהם,יצירותעל
כ.ביבר,י.טנא,ב.שלמערלים

קרןדבקהארשנהבח.זרחי,

כותרוררדצלשטרייטא.שלורומנים
ואפילובלבד,קוראיהםשלכחלתם

חוויותשזכררןהצעיריםהחוקרים

שמרדאלהטוביםבספריםהקריאה
מעולםאותםזיכולאעמם

כזרלאאפילויכלשהיבהתייחסות
מגומגמיםלטקסטיםשהעניקו
 •הקאכרןבמסגרתשנכללוועילגים

הנובלה :קרןלרבקהגםקרהרכך
 , 1986 (מאושר"עצוב"קיץשלה
אתבאיכרתההמזכירהזאב),פרס

אלמוג .רדקכז .יסיפורי
דומים,חומריםעםהמתמודדים

ואילולביקורת,אנונימיתכותרה
כהלכהלהיקראזכהלאשלההדומן

הולמת.ולתגובה

מכתיבההמעבדהואמענייןעניין

(ילדיםמוגדרתקוראיםלקבוצת
קאכרכית.לכתיבהכוער)בכיו/אר
מסריםשברגעלסופריםלהםקררה
מהמגבלותלהשתחרררוציםהם

רהתמאטירתהמבניותהלשוניות,
לצעירים,הכתיבהעליהםשכרפה
במודעשלאארשבמודעגםייתכן
מחיבתםלהשתחרררוציםהם

הצעיריםקוראיהםשלהתמימה
הקוראיםשלבמבחניםולעמוד

כתבי-ידקראתיה"רציכיים".

מצריכיםילדיםסופרישלאחדים
בכתיבתעצרםמאמץשהשקיעו

התקשרכולםורומנים.כובלות
 :רציניותמגבלותמשתילהשתחרר

שלמימטילשיקוףמהמחריבות
שלהליכיאריומהמבכההראליה
בהםכמצאהכךעלנוסףהעלילה,

מןהנובעתהמגושמות,ארתה

ה"חרמר"אתבמפורטלתורךהצורך
אופייניותתכונותהחדש

קרה •כלומדמתחילים.לסופרים
הביטחוןאתשאיבדולהם

והחיוניותהמיומנותשמעניקות

יעדקהלאללפנייההאופייניות
מוכר.

מצרייםאיכםאלהשליקוייםרקלא
אלאיקרןרבקהשלברומן

במתכונותעשתהשהיאשהשימוש

מתוחכם,הואטרירריאלירתסיפור
שללמגבלותיושלהוהמודעות

הניעוהראליסטי-פסיכולוגיהרומן
מאלהשרכיםפתרונותלחפשארתה

הרומןשלהמרכזיבזרםהרווחים
הישראלי.
"טעםשלהמעשהסיפורלכאורה,
שבמרכזומתחסיפורהואהדבש"

אולם,ה"מוסד".פעילותעומדת
שבהיפוךלקורא,ברורמראשיתו
זה,מז'אנרבספרותלמקובל
לגיבורמשמשתב"מרסד"הפעילות

התמוטטותןסככתעםלמאבקכיסוי
שלהסחףבפכיההגנותשל

השנהמןהנוראייםהזכררכרת

העולם.מלחמתשלהאחרונה
האמיתית,זהותומפכיהבריחה
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והרוחניתהפיזיתהאנרגיההשקעת

היומרנייםמכיסויוהמתחייב

מנהלעתיקות,לשפות(מומחה
ואפילווערד),הגרףלתרבותמכונים
עםמשמערתיקשרליצורמאמציו
כולם-חיוניתאיטלקיהצעידה
שביליאלאותרלנתבאמורים
ביטוינמצאשבבחירתםבדיחה

והחלושהנצראמיתייםלצרכים
הנוראהשברלפנילהתפתח
עלהונגריהכיבושלאחדשהתחולל

חוזרמסוימתבמידההנאצים.ידי .

הגלמיתבצורתושהוצגמרטיבכאן
כלאלמוג.דרתשלגזירה"ב"אדץ
האופייניה"מתח"שיסודאימת

אתמסיטהקרןד.גובר,ריגוללספר
מסיפור-המעשההקוראלבתשומת

חששוכשישמשנה,עלילתאל
אלברצינותמתייחסשהקורא
התגברותשלהמעשייםהפטנטים

יסודותמכניסההיאמכשוליםעל
שלעניינולעלילה.על-טבעיים

שלהבדיחהעלהסיפוראינוהספד
הברחתשללאואףסנטראנה-מדיה
 .גרעיןסודרתושלעתיקיםכתבי-יד

שלהעיקרייםהגיבוריםמןשניים
לאובדבשפדייהייט-העלילה

לעיסוקיהםמעולםמגיעיםהיו
וכמדגלים,כמבריחיםהמסוכנים
השברמזכרלהימלטניסראלמלא
המלחמה,בזמןאותםשפקד

שלבתריאסתרשלהנוראכשלרנה
הריכוז,מחנהניצולתבדבש,

סביבתה,שלבשגרהלהשתלב
אמונה,מכלסולדתכשהיא

מביאיםיבפיכחוןלנהרגומתיימרת
בתהמוחלטת.להתדרדרותארתה

שמשלמתהיאקרדנליהאנה-מדיה
שלאחדיםבניםכמרהמחיר'את

המציאותמןבדיחותיה-ניצולים
חסרותהןאםגםהקונקרטית,

שחסדהמשרםבעיקר-תכלית
במידהדרמותהאידאית,הכסותלהן
ההבדלהניצולים.שללאלורבה
חרותהלאשהיאהואלבינםבינה
ולאגבול'לושאיןהצעדחוויותאת

הצורךעםמעולםהתמודדה
החלטותלחץבתנאילהחליט
ואתגודלהאתלקבועהיושעלולות

לה.הקרוביםגודל
והבדיחההריגולסיפורשלהכיסוי
קשרתבעירתלנסחקרן .לדאפשר
עוקפתכשהיארבניהם,ניצוליםשל
הבלתישלישירבתארוהצורךאת

סףעל(ההתרחשויותלתארוניתן
הקרוביםארכוןולאחדהקץ

התפתחותםמניסוחונמנעתביותר),

אחדשלבנפשייםתהליכיםשל
בסיטואציות-אבסורדיותשלב.

עבדירמזימשתבצים-בדרבן

היבטיםניסוחמאפשרוצירופם

הנמלטהאדםבעייתשלשונים
 .לעבדוומסרבהטראומהזכרמפני

להעמדהיקרן .דשלמיומנותה
שהיסודותאמינהעלילהלבנות

אינטגדאליחלקהםהעל-טבעיים
שלכרפךלהומוסיפיםשלה,

מןהתכופיםמעבדיהאירוניה.

המהימן'ראשוןבגרףהסיפור

דאייתמובאתשבאמצעותו

אלרעמםלהםהקורהאתהגיבורים
מוצגיםשברשלישיבגרףהסיפור
מבחוץלהראותשיכלוכפיהדברים

הזכרתאתתנצלשהסופדתבלי-
לשמורמאפשריםהכל'ידיעתשל
מוסיפיםבזמןרבוהעלילה,רצףעל

הפרובלמטיקהלפענוחרמזים
הגיבורים.שלהנפשית
בנרפיםמתרחשתהספדעלילת
לקוראאקסרטייםכמעטזדים,

קודיםבהםומשולביםהישראלי'
ובדרכיהגרףבלשוןהרווחיםזדים

שלמילוליתהלאהתקשורת
כאלהובתוכם-אחדותתרבויות
לסמליםהזמןבמשךשהפכו

ובפזמוןבארפדטהקלישאיים
אלהשלניתוקם .אירופיהמרכז

מסולףדרשםליצורעלולמהקשרם
-ובעיקראוידתןהספד'תוכןשל
שככתבלמהבניגוד .בעייתירתרשל

אחדותחטופותבתגובות

הספדילהופעתסמרךשהתפרסמו
פכיעלמחליקהאינהעלילתו
אלו-אותןעוקפתואיכהבעירת,

בזכותבחריפות.בהמנוסחות

מןהמתחייבביןשכרצדהמתח

ומןיכביכולהקליל'הז'אנר
-אגדתייםביסודותהשימוש
לביןמרכז-אירופייםכלאריים
שהגיבוריםהקשההדגשיהמטען

הקוראאל"עובד"הטקסטכרשאים,
אותרמותיראךיכביכולקרשייללא
שלאכזריותועלהידיעהעם

רבניהםהשרידיםשמכהליםהמאבק
 •זכדרנרתיהם.רעםזהרתםעל

אותר.אהבההיאאכחיש,לא
איכר /החדרבפינתהוא/ועכשיו

 .) 8(עמ' ...שקרה./במהחש

ביטויים.עלוחוזרשבאלטרס
דרמה,בדרךפותחיםמספרשירים

השירממבכהמתבקשתתמידשלא
 ,, ...משמיעאתהקולך"את :עצמו
אניגרפךעירום"את .) 10(עמ'

לאאמי"את .) 1 7(עמ'יודע"
לאאחותך"את .) 18(עמ' " ...ראיתי
 .) 20(עמ'לראות"תשובי

והחסכונית,המדויקתהלשון
רגםסרבוליםנעדרתאיכהיכביכול
"אתסרבלת.העבריתשאיןצירופים

שנפשבספר,קראתיהמליםצירוף
"עליך .) 11(עמ'לפאר"באאחרת
מזיזותאיכן /המתיםרגליכילדעת
 .) 20(עמ' "/ ...כרבדבהן/איןדבר.

הלקוחביטויהואכרבד'בהן'אין
היאשכרבדמשרםאחרת.משפה

איןולא,בסמיכות,הבאהמלה
תמידלאה'בהן:אתלהלהקדים
אתמכפהאכןכביכולה'כיקירן'
במציאתועוזרהתפליםהספחים
 .והחסכונייםהמדויקיםהביטויים

ישכםרע.הכללאאלה,כלראם
שעומדיםטובים,מספרשירים

מקררותיהירלעצמם,כשהם
 .יהיראשרהמשוררשלהשראתו

 /מצעראמרלבששברכיוונילא"
 /האהובהמעירךשגליתכמרךולא
/אניובלמידהבעירןבקריאה,אלא
שאהבתירכשם /מרות.חדרייורד

כך /תמותה,בןגרףכשהייתארתך

(עמ'משלידה".כשאתארתךאוהב
ובלמידה")."בעירן , 13

לאהספריאתלקרואכשסיימתי
המחשבה,מןלהימנעיכולתי

אלאידלתואתפתחלאשאלטרס
 .יהיר,ביתבעלוכמרדק,חריץכדי
קודםאורחיואתהיטבבחן

משזכרואולם, .לביתוככיסםשה
הפתעה,כללהםציפתהלאוככנסר,

 •מה.אכזבתרק

11 t.C 
ך

 •מפריםביקורת

רה•יש

 :אלטדסאלון
המעדנתהאש

שירים;-

סימןספדי

קריאה,

הקיבוץהוצאת

 ;המאוחד
עמ' 40 ; 1990

שתלשמואלחולצמןלאח

לוקים
בבנאליח

נקלעתימזמןלא
אמנותעללהרצאה ,,.

- oפלא(אמנותעכשווית
הקריןהנכבדהמרצהטית).

יבזמןובריהקירעלשקופיות
שלהמורמותגבותיהםלמראה
היהלאאלהשבימיםאמרייקהלו

ארלשבטאמנותיצירתשרםדן
הצייר,שםאתלדעתמבלילחסד,

האסכולהאתישהיועבודותיואת
ומבליימשתייךהואשאליה
יצירתאחרות,במלים .להכירו

עדךכללהאיןלכשעצמההאמנות
חוטיםאותםורקאבסולוטיי
יכוליםמקרמהאלארתההקושרים

מןזרלהשפילה.ארארתהלרומם
אלטדס,אלוןשלדעתוגםהסתם

וטורחונטהשלשירתואתהמגייס
והבוריהתמיםלקוראומבהיר
אלאסתם,שלשירהאיכהששירתו

יגבוהיםבאילנותהנתליתשירה
ומתרוממת.היאגםזוכהכךומשרם

הקוראאיןשררותיולמקראראם
שלסופרעדוידפדףשיטרחימאמין
עבורואלטרסיצייןשם .הספר

מספרואתהשררהאתבמדויק

ונטה,של"בתוספת"הקנטר
שהואהספריםשםאתגםולפעמים

הכתבעלשהעלהטרםוקראטרח
שלספריםולאהאלה.השוררתאת
אתאלאחלילה,יבכךמה

ההיסטוריהואתהאודיסאה,

סכקטיס,זהלפרכצ'סקרהאיטלקית
ונטה.שליצירותיואתוכמרבן
הגדוליםהאילנותכלאפילוואולם,
ענפיהםעל ,בהםכתלהשהואהאלה

אתלהציליכוליםאיכםהמרובים,
שיממוןמאיזההשיריםמרבית

ובתום .עצמועלוחוזרששב
להצילילהיזכרמכסהאתההקריאה

ואיכןהשררות,מיםשרדהאיזו

יכול.

אמראלאלטדספונההשיריםברוב
 .אהובתואלופיןלחילארהמתה
מתוודעיםשאנוממהשיותראלא

אריגרפןאלמתוודעיםאנואליהן'
מעוללזהגרףשמראהמהאלשמא

הדמיוןעל"במחשבה .למשודר
 ). 32(עמ'לגרפה"גרפךביןשיש
היטב"יודעאניבגרפךמקרם"כל
אניגרפךעירום"את ). 25(עמ'

המיטה"עלשרועה"אתיודע"
מןמעטרקואלה ). 17(עמ'

הולכותכךמשרםהדוגמאות.
היוכמרומיטשטשות,דמויותיהן

שללתחושותיוקטליזטוראיזה
בהםשישבני-אדםולאאלטרס,
שלשעניינוזהעםכלשה~.ממש
ניתןשלאארכוןשלכאבהואהספר

ניתןלאהעדרך"על :עליולהתגבר
מןערלהלא ,) 14(עמ'להתגבר"

רקאלאכאבשלתחושההספד
 .קנקנועלותהייהבכאבעיסוק
אלאאנושייבמצבמדובראיןכאילו

קמעהממנהמרחיקשאתהבתופעה

היטבארתהלאמודשתרכלכדי
ולהבינה.

בבכאליה,לוקיםהשיריםמקצת
"הצמחהתפתחות.כלבהםואין

 /אחריהחייםהאריךלאמישקניתי
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חזקהפחד

מתפילה

יעוד·איתמר

ייחודים :קסט

עלי·אדמות,

 ;עקד ;שירים
 .'ע 94 ; 1990
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מונוליטי'דושםלקובץ
עצמו.עלחוזרכמעט
'הליכההמבקששידעוד

שידעודאמ~נית',יהדותלעבד
כמעטהנשגב.עםמגעהמבקש

יערן-איתמרשידיאתלשבץניתן
דתית.אמונהכשידיזהבספרקסט

מדומה.הזההמונוליטיהרושם
אלחזרהביןבמתחנעיםהחומדים

קרב,מוותותחושתילדות,נופי
וזכדונותאירופהנופיאלחזרה

תל-אביב,נופיבצדמלחמה,
מצוילידירובד .המערביוהכותל
רובדתפילה,נושאיהמוןבקרב
לבינו.בינולילה,בשעתלידי

מסורתמולאתאיסטיתמסורת
הרדיו'ביןילדזכדונותדתית,

-פניהםעלטפחהשההסטודיה
הספדמןדמויות-ספרותוהעלאת

החומדיםדקלא .ההסטודיהומן
בגיווןנעההפרוזודיהגםמתוחים,

תבניתאלהסונטהמתבניתדב
קצרלידישידתבניתפואמה,
וכר'.פזמוןשידבצדותמציתי

דושםעללהצביענכוןזאת,עם
 :מותירשהקובץהכפילות

קצוות.ביןומתחמונוליטיות
כפילות,עלשידהזאתבתימטיקה

שחומריהחצייהאוכפילות
היקפםביןבמתחמצ~ייםהשידיים

העבדמןהביוגרפיהחומדישל
בשקלאנגדיתלבתשומתומיקוד
שלביוגרפיהבהווה.פנימיתוטדיא

מדודה.שידיתהגותמולטלטולים
קצוותאחדבשירמחברתהכתיבה

קירבתעםהילדותחגיגת :וניגודים
מאוחד)(בד-מצווהוהמוותהדקנה

עידןלפניארצההעולהכולה.הזכר
תל-אביביותיקעםועידנים

לקבץנס("שאבידו.סידורהמחזיק
עםדתיתספרותלשוןגלויותינו").

'גלוי(השיר :התחייהדודספרות

שידישלושהבמסגרתוכסרי'
'נעילה').

כופר''תפילותהאוקסימורוןאת
זה,קובץ .חלפיאברהםטבעככד

'תפילותשלאחרתזוויתחרא •כעיני
זוויתלאאחרת.זוויתכופר'.

חלפיאברהםכאצלרליגיוזית,
'ביןהגותיתזוויתאלאהחילוני'
שידתשמימי'.לשורשארצישורש
להתקרבהמבקשאדםשלהגות

הדתית.והעשייההאמונהלעולם
שה'יציאה-בשאלה',דומהבעיני
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חריפהפחותאינהזה,בקובץ

ישבקובץבר.מה'חזרה-בתשובה'

עםלאאףלביני,בינילאמשניהם.
טעםמוצאתאיניהקובץ'כותב

ספדזהוהאםלפולמוסלהיכנס
שהואכפיהאמ~ני',אל'הליכה
ידיעלהעטיפהגבעלמוגדר
כמעטזהיהאבעינילא.אוהכותב,

תחת'הכניסיניהאםלשאולכמו
עלשידאואהבהשירהואכנפך'
אחראפשריהבלתיהביקושאודות
בעקבותרומנטית,נעוריםאהבת

אכזבה.שלאכספרסיביתחוייה

מהלךיעוז-קסטשאיתמרדומה
אלחזרהקוביןהשיריבעולמו
דומה .ועכשוימקורילקוהארכאי

שלחדשדיוקןשלפנינובעיני
לחתם,הנאביןהעברי''התלוש'

משמעיתחדתשובהשהעדרדומה

איתמר .הקובץלבהוא'לשייכות'
המושגאתבזמנוקבעיעוז-קסט

שלדואליסטישורש :שורש" ,,,,

 •הישראליבדורקבוצהבני
תרבותבניהיוצעיריםשבהיותם

שלההסטודיהטלטלתאחרת.
עבדהוהמלחמההיהודיםרדיפת
לאכמעט •עבדווהםעליהם

הישראלית.התרבותאלמוכנים,

עלי'ייחודיםחעכשויהקובץ
ח"סידור"כשולישירים /אדמות'
חדו·שורש,ניסיוןקואתממשיך

החומריםשכמעמקיאלא
כיןהחיבורלאוחתמטיקח
מתחאלא •כמוקדעומדהמקורות

כיןלחבר'התלוש'יכולתאי
השניים.

בלשוןהחגיגיהשימושלמרות
שלהסיטואציותלמרותתפילה,
מעולםאביזריםחםאלהדת,טקסי
אוליאולידי'שידילשימושהדת
אתלתאריותרמדויקזהיהיה

כמחוזואביזדהוהאמוניהעולם
 .אפשריבלתיחפץ

עינייםצהוביבעיתונים

מחציתשלההסטודיהיל~דאדם
ובן-ימינו,בד-דעתהעשרים,המאה

אדמהזו'אדמהעלהיוםחי
צהוביבעיתוניםיום-יוםהמתכסה

בסידור,לאחוזמבקשוהואעיניים,
מבקשהואדליבאמעימקא
 :עשרהשמונהתפילתלהתפלל

"סונטותבסדרהחמישיתסונטה

 'ע(עשרה"שמונהתפילתבשולי

כ'יציאהכולהכלערוכה ) 32
המקובל'המונחמולבשאלה'

הסונטותלמחזורבתשובה'.'חזרה
טקסטמתוךשיריםכותרותכולו

מעלההסונטותמיקבץ . 18תפילת
שקלאהדהודים,שלאשכולות

מנוסחוהסתייגויותספקותרטדיא,

התפילה:

 ...שררות) 4 (א'בית
ק•~םל iל~ךז:וי!{רים 9 י~~'ךןק

ךט~~ן ת;ר~~
הז;ו~לןז:וי:;נןכדסידזקי;ן~~.ןךן
 '-י R~ב.רב iז;ו!;כלת
בנוסחלאסונטה,מבנהלשיר

הרבהחופשיבנוסחאלאהקלאסי,
תבניותעלשומרהטקסט .יותר

שומרואינוהשוררת,ומספרהבתים

פהמשלב,הואהשררה.אודךעל
חריזהמחייב,לאבאורחרשם,

סונטהתבניתביןהחיבורחלקית.
בחומדיהליריהדירןלביןאירופית
מוצאנקודתמשמשהסידור

המצוידתהתרבותיתלכפילות
בקובץ.

יאמרבתשובה,לחזוריכולאיני
בתשובהלחזורכי •הראשוןהבית
לאבקרבתךואנישדחק,מידקיכול

הדמיוןבדדךודקמעולם,עמדתי
הזהחביתבשררותהתפללתי.בלבד
מןהמוכרהרצון'אתלשחזרניתן

להתקרבהקלאסירת,התפילות
ישנההמרחק.עללהתגברל'אל',

למתפללהאופייניתהצניעותכאן
 .יכולכלבפניועריהעירוםהעומד

כמעטכאןנראיתהצניעות

חיתהכזרעצמית.כהאשמה

הדמיוןבדרךרק .שליהביוגרפיה
מביעההלשון .להתפללהצלחתי

 :ישירבמונולוגהקרבהאת
'בקרבתו'.לא'בקידבתך',

שררות) 4 (כ'בית

אתהע;ברהרגשאתלאה;ב ...
 •בתפ~ההע;מ;,ם·אלמראה---~פ~~

 " • 1 • 'ללי:r~זקדסףה'~אך~ך~ה

חרא"ונדמההאחר'המתפלל'
לשוןזרבחלל".מרחף

מרחףהמתפללהאםאמבירלנטית.
שהואארהעליונים,בעולמות

אסטררגארט,(בסלנג)בחלל','מרחף
הממשית,הנכונה,למציאותמחוץ

הקיימת?

 ...שוררת) 3 (ג'בית
סכת ה~ז:: ם{!~~~קןשל.י p:~י·~;נ

 .לי p:ס~דוגי?~rזכתז;וה~ןה

לביתנקשרבסונטההשלישיהבית
הפסיחהמבנהבאמצעותלוהקודם

שתיביןאחדמשפטהמפצלת
בתים.שניביןאףוכאןשוררת,

העובד'הרגשהואהתחביריהנושא

גרפיאתהעוברהדגשגרפי'.את

שלנשגבים,ומראותקולותמתמלא
קודש',כלי'נושאיהיופעםפעם.

תהודהתיבתהיהשלהםשגרפם
 .אדרני·הכלילאהבת
שניזרבשררהמשלבתהלשון

קודש''כלי .וחילונידתיעולמות.
 .תהודה'ר'תיבתהדתמתחרם
לשרןמתחרםלאהמרסיקה,מתחרם
הקודש.

משמערתיששידהבכתיבתאם

רצףבשירישגרהאלמנטים,לרצף
ביןשהקשריםוהולך'מתמשך
הכתוב.משמעריותאתברגיםאבריו

שרבהשלישי'בביתהשיר'ברצף
ספק-קירבהיחדירכאןמחוברים

 .ממגרהריחוקוודאותלקודש
הרגשביןהמרחקגוברזהוברצף

הדוברשלגופראתבחררההעובר
המאמינים.האנשיםלביןהלירי
מאמיניםאלאהחררהבניאינםאלה
הילכו"שפעםאדמהפעם,של

המראותרדש". jiכלינושאיעליה
מעבדהמרחק,מןהןוהקולות
לרצפה.ומתחתחדדילמראות
בתימהלך .המוצהרלרצוןמעבד
הדגשהתפתחותרצףאיננוהשיר

מעברהמוצהר,לרצוןמעברהדתי.
זהרתפילה,ספראלהפרנהלכתיבה
לחזורהיכולתמןהתרחקותמהלך

כותבהמרחק,עלכך,עלבתשובה.
חדש'יהודי'תלוש'מן .השיר

מןלנהר'''מעברלעבורהמבקש
יכול.ואינולקודש,החול

אמונהמביעחראגםהשניהבית

אתמעלההביתכביכול.עזה,
הדתי·אמרניהרצוןאתהמשאלה,

שלבסימןהימיםאררעיאת'לבאר
 ...שררות) 3 ( ,,ביתהעומדאדםמראהולאהובמעלה',

את:פל:פילהמיראניא;ניםוחסד-בתמונותהזרימהבתפילה.
--  •: • • T 1 •נ •-; •- 1

רlי$ה, 7ס.ר~ש P:ס~זכדן~שיוצרת,איננההשניבביתובאמירות
אלאוגרברת,הולכתקרבהכצפריי
הסונטה,אתהחותםהרביעי,הביתהאמרנהמןוהולךגוברריחוק
רמיסבהלשוןצרופיעםיפהעובדל'קרבתך'.ישירהפנייהאיןהתמה.

רעה'.ל'חדדהקודש''חרדתאתבתפילה,לעמודהדתיתהמשאלה
השיראתהמסייםהביתבמרקדמנוסחתעשרה,שמרנהכבתפילת
אדמה"רחשילרצפהמתחתערליםאחריךההולךכדמיוןבטקסט
האדמהאדמה.כערידתזו"אפשרית,נוראותלאכרצון'שולל'
צהוביבעתרניסיוםיום'מתכסהשלכאותוהזההעולםאתלבאר
לאותןמטאפררינטוי-עיניים'בתפילההעומדוהארסמעלה,
וחברהדםרוערוע.שלחדשותהלירי'הרובדאיננוזהשידבבית
 .הזרהאדמהעליוםיוםבחייאדם'למראה :אחרארסמראהאלא

לדוברתזכירהמתכסה''האדמהלא'הביתבדיעבדבתפילה'.העומד
על'לכסרתפשעינוסחאתהעבריתהעובדדגשאלאמתפללמתאר
יזכירועיניים'צהובי'עתרניסהדם',שאיןתמים,מתפלללמראהבדובר

עלהצהובההעתרנרתאתלכל .אתרלהזדהותלרובדאפשרות
 .החברתיהתחוםמןהסקנדליםבתארומסתייםהשניהבית
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וצבישלום

העבר,

החווה

ותקוות

העתיד

אומראני /אף-על-פי-כן ,-- , ,

 /ואף-על-פי-כן /לוי =
ii ואני /לעצמי,אומראני

לשמותמבעד /שומעואנימאזין
יעוז-איתמר:"כותבמבעדיהרבה,

המחרוזתאתהסוגרבשירקסט

 .] 41-38[עמ'המרכבה""אני

עיקשתאמירהשלבמרכיביה
עללהצביעכדיישזוומונוטית

מסעואתהמאפיינותתימרתכמה

אמונית""יהדותאלאי"קשל
ה'אף-על-פי-כה :דהיינו .כלשונו
ההאזנההיאוש,שלמכוחובושיש

כמוהנעשיםלהוההיענותהדרוכה
שבוועולםכפייתיות,מתוך

אלאאינםה'אני'אלהדוברים
הםמבעדואליוהדוברים"שמות"
המסע,שלמהלכואתהטווים
מעניינהבלבדהםומהותושהוא
זו.רשימהשל

אינויעוז-קסטאיתמרשלמסעו
לאואףכשלעצמה,האמונהלעבר
משום-כךהמיסטית.החווייהלעבר
למצואלשוואהקוראיצפה

ה'אני'בהםשיריםהשיריםבאסופת

יכולתוחוסרמוליעמודהדובר
האלהים.שתיקתמולאולהאמין

באסופהיחפששלשואכשםזאת
אופיבעלימיסטייםשירים

נעמדהיחידבהםאקסטטיי

אוהאלוהי,עםמתאחד-מתמזג
מתיחותהמובלטתשבהםשירים
התובעתהמיסטיתההתכוונותשל

וערותומודעותואתמחד-גיסא

ומאידך-גיסאה'אני',שלהמופלגת
כדיעדהשיאברגעיהתבלטותואת

אוהשפעהלצינורלכלייהפיכתו
איחההמוחלטתלהוויהלמרכבה

אין-מכךיותרמתמזג.הוא

ללאומיותהתכוונותהקובץבשירי
שלאובוודאייהודית /ישראלית
והגבורההמלכותיההדרבנוסחת

גרינברג.צביאורישל
אפוא,יוצא,יעוז-קסטאיתמר

הייתיהעזהבקצתמודע,למסע
לארבהבמידההיכרזהשמסעאומר

מבוקרימסעאףאלאמודעמסערק
האמונית"."היהדותעבראל

היטבמודעאי"ק :דברשלפירושו
"היותחווייתשלהשוניםלצדדיה
השונותולאפשרויותיהודי"

היהדותאיןשפעמיםכךלהסברתה.
פעמיםכלאומיות,אלאנתפסת
אולםגרידא.כאתניותפעמיםכדת,
אלאמגדירהאינויעוז-קסטא.הוא,

 :ודוק"אמונה".המונחבאמצעות
שלאקל-וחומריהודית,דתלא

פשוטאתניות.אולאומיות,

בראש-פירושהוזו"אמונה".

 ...בלבטוחיבטחוןוראשונה
חותריעוז-קסטאיןימשום-כך

לבעייתיותהאמונה,שללנבכיה
שלמעניינההןאלובה.הכרוכה

ודיסציפ-הפילוסופיהיהתיאולוגיה
או'האמונה'שמושאןשונותלינות

כדתהיהדותהאמונה.אובייקט

חינהשבאמונהמעשיםשעיקרה

חותרשאי"קהיסטוריתעובדה

רקעעלרקאיחה.מלאהלהזדהות
כמושורותיובנוזה

 / , ...לבבךבכלאלוהיךה'את'"ואהבת
איננילאהובאםרמה /יכול'אינניאםרמה
בלי /האהבה,בדמותלגעתבלי /יכול

נשיר ,,-הגרףדמותמשיגיביןלחיות
 .] 8עמ'אחכה,

חוויהמתוךיוצאבשירהדובראין

בהתייצבופסקאלשלחווייתונוסח
בפניבלתי-אמצעיתהתייצבות

לאויעקב.יצחקאברהם"אלוהי
בשירהדוברהפילוסופים".אלוהי
שאחתהיהדותקבלתמתוךיוצא

לשנןשעליומצווהממצוותיה,
ערב-ביומויוםמדילעצמו
אלוהיךה'את"ואהבתהיאוברקדי
אלאמאודך".ובכללבבךבכל
 .זובמצווהלעמודמסוגלהואשאין

שואלאינויעוז-קסטכלומר
מבקשיח.ביןהואאיןלאמונה.

הוא,שאףהואוהיחידהאחדרצונו

הביוגרפיהכלעליעוז-קסט,איתמר
עצמו,עלנושאהואאותההאישית

על-נצטווהעליההמצווהאתיקיים
"היהדותמכנהשהואמהפי

האמונית".

חובתאלניגשהואדומהבצודה
 :תפיליןהנחתמצוות

הרצועותמפני /להתייראיד'לך"מה
על /סוף-סוףתונחנהאשרהשחורות

["יד·שמאלחשגררן"ומרכהחרךהבשר
 .] 10עמ' ;שלי"

זהשהואבשירלדוברלוברי
לא.אותפיליןתניחהידאםשיקבע

עיונית-אי-הסכמהשלאלוברורכן
 .בפניוהניצבתהיאתיאולוגית

הלא-מוכר.אתיראההידפשוט
להגיעהמבקשכיהודיעליו,אולם,
לקייםאמונית''יהדותאלבמודע
ה"יהדותנצטוותהשבהמצווה

גםיכולמשום-כךהאמונית".
מתוכיזה"כיצד :לתמוהה'אני'
עמ'וכיסוי"["גילויאמונתך"בניתי

שירי"שלושההמחרוזתבתוך 91
אותהתובןגםמכאןנעילה"].
שובהחוזרת'אף-על-פי-כן'אמירת

פתחתיושאיחהבשירים,ושוב

זו.רשימה

האמונהאלהחותר'אני'דקיואכן
אותיאוסופייםהרהוריםמתוךלא

 :לומריכולתיאולוגיים

בלבדעצמימתוךחעליתיך /-"בראשונה
והחרשיםוהמחשבותהרצייהנכח /

וארץ"שמיםנוראלילחיות /העמומים
 .] 92עמ'["מסירת·עצמר"

הוויהאלהנעלם,אלמסעפהאין
מעין-אלומסעותבלתי-ידועה.

שוניםבשיריםנרמזיםאמנם

טקסטיםבאמצעותומעוצבים

הספרותכמויהודים-מיסטיים,

בפנילאאולםוהחסידית,הקבלית
הנרמזתהמיסטיתהחוויהעצמם.

נעשיתהאסופהבשיריוהנכספת

ה'אני'שלהיותומסגרתבתוךתמיד
מסעותנהפכיםכך .יהודיהדובר

אלורליגיוזיםאוכמו-מיסטיים
חשיבותםבלבד.דרכיםלצידי
עוברה'אני'שבהןבעובדהטמונה

היהדות,אלהחותריהודיכאדם
תפיסתו-אמונתופיעלשהינה
יהדות :כלומראמונית","יהדות
לאהובהמצווהילהאמיןהמצווה

עלמצווהשהיאכשםאלחיםאת
אושמע,קריאתיתפיליןהנחת
לעניים,תרומותכלה,הכנסת
 .וכדומהחסדיםגמילות

היהודיתהאמונה :אומרהווה

ומלואועולםהמקבלתהפשוטה,
על-וכמונהגאלוהיםבידיכנברא

היהודייתמוטטאםגםאשרידו,

והאמונה,התבונההתנגשותמחמת

מחפש,אותהוההתגלות,התבונה
יעוז-קסטאיתמרמבקשאיחהאו

קרקעפירושהזואמונהלהזהרת.
ימשיךהואאמנם .לרגליומתחת
שתוך-כךאלא ?למה-וישאל
תשובהשישלהאמיןימשיך

שואףהואזוולתשובהילשאלתו
חייםתורה,לימודעל-ידילהגיע
ועיון-יוצראמונהשלבאורח
מתוךכמובןזאתהת~לה.בסידור
מתוכותיבנהשהאמונההנחה

מתאיםחייםאורחיאמץכאשר

התודעהאתשתעצבהוויהבבחינת

שיר-זמרב"כמעיןואמנםהערה.

א.כותבהשביעי"יוםבשולי
 :יעוז-קסט

/המלאלחול,קודשביןהמבדילאתה"אך
עצמןשכעמקילמליםתן /האין'אתכתוכי

[עמ'תשמענה"קיומילגבולותמחוץכי-
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מתוךשעולהכפיאלומלים
מעשהאלאאינןהשירשלשורותיו
אופסוקים,שברישלתשבץ

מחד-גיסא,מהתפלהאיזכורים,

ה'אני'שלמהגיגיוומאידך-גיסא
כבר"ויום :כמושבעקבותיהם,

אוצופן",כעין-ובגוףפונה,

ואני /-לחולקודשבין"המבדיל
רביםועודהבדלתי"לאמעולם
אחרים.

מעונייןאינוויעוז-קסטמאחר

ביהדותאלאכשלעצמהבאמונה
בקשת,-שברורההריהאמונית

תוךמצוותיהאתלהגשיםערגתו
הואאין :כלומרועשייה.התבוננות

דדךאלאהאמונהאללהגיעיכול
אינויהדותואלגםאולםייהדותו

מכאן .אמונתודרךאלאלהגיעיכול
עםעשייה,תוךלהזדהות,שאיפתו

ולאולאמונה,המביאאורח-חיים
אוהדתיתלהתמודדותודווקא

החירות .כיחידהיחידשלהמיסטית
מחסוםכלנטישתהיאעבורו

האישיתהביוגרפיהבפניושמניחה

פסיכן-ביוגרפיהזוותהא-שלו
על--אינטלקטואליתאופיזית
שהתואריהדותולקראתללכתמנת

ישכאן'אמונה'.הואהמגדירה

א.שלניסיונושורשיאתאףלחפש
למגע-יהדותואתלהביאיעוז-קסט

הואבוהעולםעםיום-יומימבחן

חי.

האמתאוהמופשטת,המחשבהלא
אתכן.עלמסעויעדיהםכשלעצמה

עורךה'יהדות-האמונית'אלמסעו
עצמו,עםדיאלוגתוךיעוז-קסטא.

שלוהאישיתההיסטוריהעםקרי
הקולקטיביתההיסטוריהעםכמו-גם

מהסיבהוזאת .היהודיהעםשל
שהואכפיזהעם-הפשוטה

אלאבקורותיולאו-דווקאמתגלה
מבעהאתהמוצאתבאמונתו

וכך .מחוז-כיסופיוהואיבקורותיו

ואתקיומואתיעוז-קסטמחשב

האמונית'ה'יהדותאלדרכו
פרקיעםהזדהותבאמצעות

יהיהודיהעםשלשוניםהיסטוריה
הדו-שיחבאמצעותוכמובן

דפימולעצמועםהאינטימי
הסידור.

אלאינושדרכו-מסעומאחר
הקבועאלאלאהבלתי-ידוע
ששימשיהיהודיבעברוהמושרש

שלהסמכותכמקורומשמש
שעליול'אני'ברורהאמונה,
ההיסטוריהבגיןברם,בו.להיאחז
שאיןה'אני'מגלהשלוהאישית

המשמשבעברלהיאחזיכולהוא
באמצעותאמונית'ל'יהדותכקרקע

 :שלוהקרובההאישיתההיסטוריה

ולשרבלפנותואולם ... ?כתשובה"לחזור
לאשבקרבתךואנישוחק,מי /רקיכול

 ,, ...מעולםעמדתי

הואזומתובנהכפועל-יוצארק
המיסטית-הספרותאלפונה

והתפלההפיוטאלכמוהיהודית,
קרקע-אמונהאותהאלדרךכמורי
בלתי-בדרךאליהלשוביכולשאינו

ניגשדומותמסיבותאמצעית.

בתוכםהנושאיםחפציםאלה'אני'
באמצעותםכמוהיסטורייזכרון

העבראלחדירהלותתאפשר
רואהשהואכפיהיהדותשלאמוניה

המקודשיםהטקסטיםלאוראותן
"גלות , 48עמ'דרגות,[סולם

ועוד] 76-72עמ'הניצוצות

לחפשישאלהמחשבהקוויעפ"י
מעצבבהןהעיצובמדרכימקצתגם

עולמהאלדרכואתיעוז-קסטא.
לחפשישכךהאמונית.היהדותשל

התשתיתמקורותאתרבותפעמים

לדוגמההמסע,שלביעדולשיריו
בולטתשלוםש.שלנוכחותו

ואסתפקרביםשיריםשלבתשתיתם
אתהפותחהשיראל .ברמיזה

כן .] 7[עמ'ההר""בצלהאסופה
שה'אני'העובדהלציוןראויה
בלבוהאסופהשיריבמרביתנימצא
עם.פעמים-דדאמטידו-שיחשל

ופעמיםהעולםעםפעמיםיעצמו
ההגותשלשמשקלהברור .קרנועם

מעיןשכל-כולםיאלובשיריםעולה
הרגעעדמסעותוצאותעלדו"ח

יעדיםהצבתאובשירהמעוצב

נוכחותוכך .ואילךזהשמרגע
השוקלה'אני'שלהדראמטי,

שיריאתהמבריחהזאתהיאומעריך

רבמיסתוריןמחזהלמעיןהאסופה
1 1 
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באד-שבעניסוילאחד . 1 ,-60השנותתחילת
אגאל-שחשףהמפורסם,

מדהיםאחוזאצלכפשוטהפבתיות
היסודייםבתי-הספדבוגדימבין

תאוםחוסרהסתברהנגב,שבבירת

לביןהלימודספדישפתביןקיצוני
שלומחשבתםחייהםשפת

ספריםיועדושלהםהתלמידים,
אלה.

רשומהשהיתההבוקראידיליית
הקריאה,הקנייתבספדיומאוידת

עםההודיםיושביםבהלדוגמה,
המבהיק,האוכלשולחןלידילדיהם

לאחדהאהובה,החלבכוסמול
-וכר'ונו'הדיחניהשנייםצחצוח

חסדיהגייםכרצףהסתברזאתכל
שקרקעהתלמידים,עבודמשמעות
 .לחלוטיןשונההיתהגידולם
מיאוסבבחינתעבורםהיהשהחלב

לאהשינייםשמברשתשבמיאוס,
וניסוריםבאונסאלאפיהםאלבאה

ושהוריהם •יותרמאוחדתבתקופה

נפשלשיחותעמםלשבתנהגולא
אכילהשולחןכללידברקדשל

שהוא.

אדיהשלסיפורוזהבהקשרליזכור
שלהמרכזהמפקחאזשהיהסימון
שבדקההמודהעלהדרום,אזור

שלקריאתהרמתאתבנוכחותו
המודהאחת.א'כיתהתלמידת
ו:ז.-קראהוהילדהו:ז.-רשמה
 .א~-קראהוהילדה~ארשמה
:;~קשה-ביחדהכלכעתקראי

ו:ז~א-המלהעלוהצביעההמודה
התבוננההילדהבשלמותה.-

צפרדע.-ואמדהבכתובארוכות

הגרפייםהסימניםרצףביןכלומד
וביןעל-ידה,במדויקשזוהו

שנוצרמושג tהמלהמשמעות
-היהלאזה,רצףבאמצעות

קשר.כל-לגביה
הדידקטיתהשגיאהמקורות

לתוצאותשהביאההקרדינלית
הממשיכותהנזכרות,החמודות

בארץהחינוךמערכתעללהשפיע
 .באמתהביטחוןהיוהזה,היוםעד

לאידאהבצרוףהאחתהתרבותית
הפסרידר-דמרקדטית-החינוכית

אמתלהקנותיששעל-פיהמעוותת,
חינוכיים-דידקטייםבאמצעיםזאת

רמי .לכל-שוויםופסיכולוגיים
ערוציאתלהתאיםהיהמסרגלשלא

לדרכיאוהתרבותיתלאמתקליטתו
ביכולתוכנחרתאובחןהקנייתה,

נפלטארהמעדנתלשוליונדחק
זהלמצבמוכרתדוגמהממנה.
אשדתימניילדשלתגובתוחיתה

-בתמרנהנכרןלאמה-לשאלה

ילדשללתמונתוביחסשנשאלה
שגויהבדדךכבישלחצותהעומד

במבחןתמונותמרצף(אחת

שמהענהסטנדרטי),אינטילגנציה

לילדשחסרותזהבציודבסדרשלא
פאות.

לוחעל-פיסומנה,תשובתו
כטעות. •הנתרןהתשובות

המוחלטת-כביכרליתהשרירניות
 •ודרכיוהחינוךמטרותגביל

הקובעים.על-ידי •כמובןנקבעה,
שהגיעואלההיווהקובעים
ם,.הבהידיהיפים,-ראשונים

ובנוסףהאירופית,התרבותחניכי

האידאליסטים,-להודותיש-
עמדהאמיתותיהםשחד-משמעיות

האידאליזםלתחושתישרביחס
בהם.שתססההקיצוני

כללית,חינוכית-תרבותיתמציאות
התחככותתוךבדדך-כללנוצרת
תרבותיותאידאותביןומאבק

החינוךשבמעדנתאלאשרנות,
היהלאהממלכתיתהישראלית

שכןזה,מסוגלהתנקשותסינרי
מלכתחילה,בדודהחיתהההיררכיה

והוטבעהשנקבעהוברגע

מפלטהיהלאשובתיאודטית,
והמתחזקת.המתמשכתמהגתשמותה

שנצפתההתלמידיםקבוצתכלומד,
המטלותבקליטתכחלשהמראש

ליותרהפכההמקובלות,הלימודיות
שגברהככלחלשהוליותר

כאשדגםלחולשתה.ההתייחסות
ומעודדת.תומכתבהתייחסותדובר

 •כמרבןיצרה,זותמונת-מצב
דווקאבולטתאי-נוחותשלתחושה

הסוציר-העולםהשקפתרקעעל
מעצבישלהמוצהרתדמוקרטית
שבצמידותכךהחינוכית,המעדנת

הקשיםהסטטיסטייםמצאים ?1ל
חיפוששלהתהליךהחלהראשונים

דדךשגםאלא .פיתדוןדרכי
הכניםהמחפשיםשלמחשבתם
לאפיקינסמכהביותר,והמקוריים
ולזרויתוההבנההחשיבה

מטבעהוגבלובהההסתכלות
שלהם,הרוחניועולמםחינוכם
שלהארלפנאמביתשובנבעוואלה

מוצאמציאתאירופה.תרבות

למטרהעל-כןהפכהמהמלכוד
היוםעצםעדפתורהובלתיסבוכה
הזה.

בספררמבקדסבידסקישלמה
השיטהאתמוכללבאופן

בשתיבמיוחדומתרכזותוצאותיה,

תיארדטיות-מרכזיותדרכים

על-ידישננקטוומעשיות
ולהתגברלנסותעל-מנתהמעדנת

בחברהשנפערההישגיםפערעל

הקמתמאזבישראלהלומדת
המדינה.

משהפדרפ'שלבגישתומדובר
המושגאתשטבעהסמילנסקי

מעדךובנתהטיפוח""טעוני

 •לומותאםפסינו-דידקטי
פדנקנשטייןפדרפ'שלובעבודותיו
האינטליגנציהב"שיקוםשהתרכזו
 .החבולה"

חיתהסמילנסקישלהמוצאנקודת
ביןהמציאותיההישגיותפער

סרצי,-משכברתשהגיעותלמידים

(בדדך-כללנמוכותאקונומיות
תלמידיםרביןמזרחי)ממוצא
סרציר-שכברתצמיחתםשקרקע

(בדדך-כללגבוהותאקונומיות
ביחסאמריקאי)אראירופאיממוצא

על-ידיהנדרשתההישגיותלרמת
הסטנדרטית.החינוךמערכת

על-שהוצעווהדרכיםהמכשירים
שעבדוהחוקריםצררתירעל-ידיידו

מצבשלפתרונולצורךבמחיצתו
לימודמסלוליליצירתהתייחסוזה,

(הקבצות)נפרדיםחלקיים
ההתקדמותלקצבהמותאמים

שרנות,תלמידיםלקבוצותהאופייני
ספדילימודים,תכניותלפיתוחרכן

-מגרונותהודאהושיטותלימוד
בהתאם.

כפיהגישה,שלהעיקריתחולשתה
חיתההשנים,במשךשהסתברה

שתיביןההישגיםפערשלקיבועו
אםהנזכרות,התלמידיםאוכלוסיות

למטרהבניגוד •הרחבתולא
מערכתשלרהאידאיתהתיארדטית

אר .סגידתועלשדיברההחינוך
 .המשמעותיצמצומועללפחות
עםסמילנסקישללהשלמתובניגוד
יצאהחלשים,שלהיכולתפערי

שלשיקומהרעיוןעםפדנקנשטיין
החבולה.האינטילגנציה

ראשיתלדעתו,היה,תלויזהשיקרם
להעניקהאמורבמרדהלכל

דגמיהיכולתחבולילתלמידיו
מזההפרךתיארדטיבמסלולחשיבה

בעליתלמידיםלגביהמתבקש
ניתןהפישוטדדךעלתקינה.יכולת
ההודאהשלעקרונהשאםלומד

עלמתבססהנורמטיביתהיעילה
הצגתרעלמחשבתית,יצירתיות

 •זריצירתיותהמגרהפרובלמטיקה
החבולההיכולתשלשטיפוחההדי

שלסיפוקןלכלראשיתמצדיך
הורה-אומדהמרדה.על-ידיתשובות

בקשתתוךידעשלישירההקנייה
מתלמידיו.תבוניחוזרהיזון

דפדנקנ-אליבאהשיקום,תהליך
בזמןמותנהלהיותיכולאינו •שטיין
לושהזקוקיםמכאןבדודקצוב.
נפרדותבמסגרותללמודחייבים
בהישגיותמחריבותשאינן

 •זרגישה 'גם •כלומדמתוארכת.
לאוהצלחותיה,הגיונהלמרות
טיבהמעצםחיתהמסוגלת

רעםההישגיםפערעםלהתמודד
ממנה.שנבעהעצמיבדימויהחבלה
המתייחסזה •משותףלמכנהבנוסף

שתישלהמעשיותלתוצאותיהן
ההטבעהגםבדודההגישות,

הדרמההבראשיתיתהשלילית
@ 

המשגתמעצםנבעהאשד •ביניהן
"טעוני-טיפוח"שמותיהן

במבנהלהיאחזהיהשאמרר(תואר
ר"שיקרםכביכול)פוזיטיבילשוני

החבולה".האינטלגנציה

שלולקרניעקרוניתיאור-כאןעד
מבסירנותמשהרושלהבעיה

מספקיםוהלאהקשיםההתמודדות
שלפרשנותו-והלאהמכאן~תה.

כולוהנושאאתהמעגנתסבידסקי
 :חברתית-מעמדיתבפרובלמטיקה
אתבחשבוןהביאלא"פדנקנשטיין

החברהשלשערכיההאפשרות
שלבסופראינם,הקפיטליסטית

בעצםהםרכימורכבים,כהדבר,

-בחברההאנשיםלכלמשותפים
להםאיןכייודעיםמהםשחלקאלא

פועליםהםכןרעללהגשימם,סינרי
בנישלמאלהשרנותבדרכים
הואבית-הספד ...הבינוניהמעמד

נתפסוהואהמעמדיהמארגמןחלק
הנרגעיםכלעל-ידיבבידודכך

 ) 136(עמ'בדבר."
מסתפקאינושסבידסקיאלא

שלהחברתיתההבנהחוסרבהצגת
בלבד.רמיישמירהחינוךחוקרי
עלהנשענתהמרכזית,טענתו
ממצאיםחלקישלקטועהאסופה

מתייחסתוסטטיסטיים,מחקריים

פגיעהשלמכוונתלפוליטיקה
מזרחיים-קדיהמצוקה,בשכבות

החינוכיהמערךבאמצעותוערבים,

 :עבורםשנבנהמראשהנחרת
המדעכילהאמיןנטהאשד"בעולם

ולאלושאיןפניותחסדעיסוקהוא
החברתיתההוויהעםכלום

לקבללרביםקלהיהוהפוליטית,
הלבתשומתאתהסיטאשדהסבר

הכלכליתהמדיניותמןהציבורית
השכרמ-הפרשישוויונית,הלא

הגדליםההבדליםומןהגוברים
במקרםארתהומיקדהמחיה,בתנאי

שלכביכול,מדעי,באיבחוןזאת
חלקנתקליםבראיישיקרשי

 ) 103(עמ'מהישראלים".
כאמוד,ומבוססים,קשים,הדברים

ומסקנותעובדותאסופתעל
אבלשאלהסימניבהחלטהמעודדת

המוכללת.במרצקתהמשכנעתאינה
מציעסבידסקיאיןלומד,ישבנוסף,

 .משלוקונסטרוקטיביתגישהכל
בקריאתמסתפקהואזאתבמקום

-,עשנעשוהנסירנרתכלעלתיגר
שלחד-משמעיתובהאשמהכה,

המערכת.בראשהניצבים

מתמרנתהן-אלהמכליוצאפועל
והןהמוצגתהדיאליתהמצב

המגמתית-חך-משמעיתמפרשנותה

זרואולי .רוגזמעודדספדהוא-
פערישאלתשכןהעיקרית,זכותו

עדייןהיאבארץהחינוךומחדלי
אתבנרהמכההשאלותשאלת

כירוןמכלהחברתיותתוצאותיה
ערכי,פוליטי,אפשרי

בסיסיתחרבהלכן .אינטלקטואלי
הצתההנושאאתלהציתהיא

קצריםזמןבמדווחיחוזרתצורבת

זרמחודשתהצתהעלהאפשר.ככל
למרותסבידסקי'אתלבדךיש

רהמסקנתירתהמתודיותהחולשות
 • .בספררהקיימות
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חנוןשלהשביעיורמאן
ו:זיזקל"זהברטוב,
יותרדרמהמדבר",

מאשר"הבדאי",מקודמיו,לאחד
 1926ילידברטוב, .ספריוליתר

במרביתנאמןנשארבפתח-תקרה,

קלולבית-גידולו.לתקופתויצירתו
בידוביוגרפיהיסטוריבקשרלחרש
מופיעהבהןמיצירותיו'וכמהכמה

אביר'דמותילדותו'שלהמושבה
 :בחייו-שלוהמכריעותוהתחנות
מלחמתלאחרירושליםהבריגדה,
וערד.השחרור,

ברטובביקשהאחרוןברומן

זהויותאותןמכלבמודעלהיפרד
עימרשנשאוחברתיותמשפחתיות

לריחן'אסףגיבורו' .גידולומטבע
כמעטרבות,בשניםממנוצעיר

מידתל-אביבית,היאילדותו .כדרר
"ייקי",קצתצבעוני,משפחתיבליל

מושבת-מהררימארדשרחוק

ב"פצעיברטובגיבורישלהילדות
 "?ילדאתהמירב"שלבגרות"

הואלכרטובקרובשאכןמה
צירוף .ברומןהמתוארה"מילייה"

גדול'ביומוןעיתונאישלסופר'של
לעשייההמקורבאדםושל

והמפלגתית.הפוליטית
שלמעולמואיפירניםאלהכל

התוסס,העולםומןברטוב,
הצעיר-ממנוגיבורושלהכפייתי'

לריחן.אסף
הוא .סופרלהיותעשויהיהלריחן
ובעודרמצליח,עיתונאינעשה

דמותעל-ידי"נקטף"דרכובתחילת
-נערצתפוליטיתולימיםצבאית
שלהנאמןלעוזררלהיותסער'אניק
כעשריםערשההואברתפקידסער,

חרףסער,אניקכי"מנגד".שלשנה
להגיעמצליחאינושסביבו'ההילה

מהערבנפטרשחראוסופרלפיסגה,
גתיהמפלנצחרנרלהיותהיהשעשוי
 .ביותרהגדול

אכןשהואסער'אניקשלבדמותו
מתואראןעצמוברטובשלבז-דורו
לעינימבעדרקברומן

-לריחןאסףהפררטאגרניסט,
כמ,-שלחומריםברטובשיקע

בז-שזהרלןנידמהרגע :מציאות
ספרכתבשעליודדו'שלדמותו

-רגעכרכים,שניבזדרקרמנטארי
ראש-להיותהגיעשלאיייז

שנקטףאלון,-ומשנהרממשלה,
עלהמכריעהההתמודדותערב

במפלגתו.התפקיד
הרומןשלהאסתטיקהואולם
עלאי-זיהוי,עלבקפדנותשומרת

דמותבשרםמפתחרומןאי-היותר

פורס",זה"טורמעידאלאשהיא,
ועתירבשלסופרשליכולתמפגן
פארסהלרקוםרהתברננרירת,ניסיון

פיקאנטיתנרצצת,טראגיקרמית,

כמרשן-הואשבהביותר'ומסקרנת

עמוד'אלמעמודהקוראאתבאף
לתעלומה,פיתררןברלומבטיח
נוספתתעלומהכמקרמהומציג

פחות.לאלקרואומושכת
בגרףמונולוגים,שמרנהבנריהרומן
הפסיכולוגאצלאסףשלראשון'
קרנררנציה,זוהי .ברהמטפלהשתקן

שיכולהלמדי'שחרקהמוסכמה,
סופרים.מעטלאבפחלהפיל
אןנפלאות,בהערשהלאברטוב
עלמתגבראסףשלהווידוישטף

משכנעתהכישאינההמסגרת,

יריעהויוצר-האלהבמקרים

שלאווירהרכילות,גדושהעצבנית,
ובפולי-בעיתוןמאחורי-הקלעים

ביזיון'הכלפיקטיבי'והכל ;טיקה
עשיר,לשוניפסטישהכלפיקציה,
לסביבתומארדרמד~יקמוגדר

טריפמעיד ;ולתקופתוהחברתית
מנהלים-לשכבתטיפוסיישראלי
ברטובשלבדורומסוימת,מנהיגים

מהתלהלכדיגללשמתג-עצמו
עצוב,סוףבעלת .אדירה

במידכולהעשויהכשהתפאורה
-לצרניתמודעת,מכוונת,פזילה
אתהמעסיקהחברתיהקיטשלעבר
בעיתוניםוהרכילותהחברהמדורי

ובשבועונים.

עםמיטיבהאינהאלהמכלהתוצאה
אסף,הרומן,גיבוריעםהזדהותנו

 .סעראניקהנערץומנהיגונשותיו'
אנומהם.לנראכפתלאבעצם

המסוגננת,בפטפטתשרויים

והגיבור ;אסףשלהמכוונת-היטב,
וגורלוהואאינוהרומןשלהאמיתי

כאן .חיהואשבההתקופהאלא
כשרונומיטבאתברטובגייס

בסירנותמציתאתחיקויי'הוסגנונו

כעיתונאי-כסופר'המקצועי

אלמקורבשהיהוכמיפובליציסט,
רבותשניםבמשךמסדרונות-הכרח

כמר-מציאותיתעלילהלנרורקם-
לפגועדומני'מסוגלת,שאינה
התפתהלאהואכיממיודעיובאיש

ספרותיתביוגרפיהלכתובלרגעאף
לדמותביזיונירומן-מפתחאר

כוחכלאתגייסאלא-אמיתית
אלבמדויקלהתקרבכדיכשרונו

השיבץובאמצעותהמציאות

מכלובריחהפרטיה,שלהאמנותי
גיבוריושלבאנאלילזיהויאפשרות

קיימות.דמויותעם

מה-מארדקלניראהזהלכאורה
וכותב,ממציא- ?סופרערשה

התופעהלנוכחאבלוממציא.כותב
ומכביד,רדודמשעמם,ריאליזםשל

פיקחותחסרהומור'חסר

ולרובאישי,ייחרדחסרר"אספרי",
זמן-זההמאפיינת-וסתמידברני

בפרוזהמדובר-למדיחלקמה
שלדורהמטעהתופעההעברית,
זרואולי-לקרואנעיםקוראים,
רומן'בצורתמהתלה-התשובה
מהישמראוליהיוםשבברא

לצטטאהבהמנוחשקררצררייל
הזמנים","רוחאת-מגיחה

אדוניםבידימעוצבתשאמנם

ארבמקרההםאםאבלמסוימים,
רבי-אמןכישרון'רביבמקרהשלא

עשויהכתיבתםאזיבתחומם,

מןשהרבהלאחרגםלהישאר
יחסי-בענןהמתהרריתהקלאסיקה

הזמנים.בערפלימרג-הציבור
האמתזרפרוזה,לכתובכדי

לכתוב,לדעתדילאהבאנאלית,
צריך .סופרלהיותלדעתצריך
בשלותשללמדרגהלהגיעלדעת

גםיכולשאתהכזראמנותית
שלן'בווירטואוזיותלהשתעשע
והידעהרבהניסיוןעללהסתמן

בר'חלקלאחרואידצברתאתשרק
-אוליאומרת,זאת ;לזייףולא

שאישכזרמנקודת-מבטלכתוב

לכתובירכללאלאחריהארלפניה
אתה-עצמן.אפילולה,דרמהדבר
"רומןאינואולימדבר"אישל"זה

שלמרתקתיצירההואאבלגדול",
 •מהתל.וקצתבשל,רב-אמן

כ .. 1
 •םפריסביקורת

שירה•

 :ברטובחנוך
 ;~דבר~י~לזה

הסדרה,

עברית,סיפורת

מעריב,ספרית

 ;תש"ןתל·אביב,
עמ' 167 ; 1990

דורמשה
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הכלליתקופ"חמזכ"ל

 :פסחנחום

מסע
1000 
הימים

היהיכוללאשאישדבריםקורים .מסחררבקצבמשתנהבחברהחייםאנו
הקומוניסטי.הגוששלהעמוקהמשברלמשל,כמו,מראש,אותםלצפות
איןהריהישראלית.בחברהאלהשינוייםגורמיםלמהכמובן,היא,השאלה

רלוונטי.לאזהחלמנו.עליהישראלאיננההיוםשלשישראללהגידטעם
שהובילווערכיםששורשיםולראותהחוצהלהסתכל ,החלוןאתלפתוחצריך
שקורהממהמרוצהאינושאדםוזהעדיין,קיימיםלישראל,כמוניאיש

שצריךעל·כךרקמצביעיםעולמו,תפיסותשלפרמטריםאותםעל·פי
כיוון.שינויעלולהשפיעלהיאבק

העברמיסודותשכמהלמרותהאתמולכמויהיהלאשהמחרבוודאי
וראשונה,ובראשכאן.חיינובעתידגםביטוילמצואלטעמי,חייבים,
איןזותקווהעלייחודית.כחברהתתקייםשמדינת·ישראלהתקווה
 .התיכוןבמזרחיהודיםכמדינתלהתקייםנוכללאאחרתכילוותראפשרות

בעלתחברתי,חוסןבעלתצודקתמזינה-הוה·אומרייחודיתומדינה
האתמול.בדפוסיעוזנו~קיםאינםאלהאםגםחברתית,סולידריות
בפנילדוגמה,כיום,עומדיםאנובלבד.תיאוריהבבחינתאינםוהדברים
מתוךשחשבו,כאלהוהיוהעלייה.לקליטתביחסמכריעהמבחןתקופת

זה.נושאלהסדירהשוקלכוחותלתתשישישנה,ליברליתראיית·עולם
אחרתהממשלה.שלהמכוונתידהבכךלהתערבשחייבתברור,כעתוהנה

חייבתהאזרחלגביהמדינהאחריותבכלל .מסוכןאדיר.מחדליתפתח
מידהבאותהאבלהביטחון,לנושאאחראיתשהיאלמשלברורלגזול.
יודעאישית,ואני,ובריאות.חינוךכמואחרים,לנושאיםגםלדאוגעליה
אניבותחוםהבריאות,בתחוםמאחריותהמדינהבורחתכמהעזהיטב

המאבקאתרואהאנילגביוהאחרונים.והלילותהימים 1000משךעוסק
אלאאחר,אוזהארגוןעלאומוסדעלבמאבקמדוברולאבעין.עיןהקשה

עלציבוריתבריאותמערכתלקייםצריךבמדינת·ישראלהאםהשאלהעל
בועניןפוליטי.עניןזהאידאלי.פילוסופי,עניןרקלאוזהלא.אורמה

אכלשונות,קבוצותשלוכלכלייםפוליטייםאינטרסיםמעורבים
הבריאותיהשרותשלמהותושאלתהיאאלהכלשלהסופיתתכליתם

שונות.אוכלוסיהקבוצותלגביזהבעניןסלקציהתהיההאם-
וכךלעניים,לשרותהציבוריתהבריאותיתהמערכתהפכהבהןארצותישנן

רמתשתהיהלכךהמצבאתאצלנוגםלדרדראפשררמתה.גםנראית
לעניים,ציבוריתומערכתאמצעים,לבעליחצי·פרטיתאופרטיתרפואה
ממנה.יברחשיוכל,מישכל
הןהמצוינות,עללשמורחייביםאנחנוזה.למצבלהגיעלדעתי,לנו,אסור

הרפואית.הרמהבתחוםוהןלחבריםהשרותבתחום
תהליכים "קופ"חעברההשניםשעםמהעובדהלהתעלםאי·אפשראמנם
הטועניםאפילוויששלה.השרותיבמתחירידהשלביורוקרטיזציה,של

זו.בתופעהלהתמודדאפשרלדעתי,הכרחיים.כאלהשתהליכים
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השרות,בתחוםמהפכההאחרונות,בשניםקופ"ח,אכן,עוברת,ולהערכתי,
נורמותשלבשינוימדוברשכן,תרבותית.כמהפכהרואהאניארתה

לקרפ"חחודרתויותריותרנזלו.הביורוקרטיהמבנהשלובזעזועהתנהגות,
התמודדותשלמוזערתעלהמבוססתגישהוהשיווקית.השררתיתהגישה

רהתמרדדרתברמתו,שלו,הזמינותהשרות,בטיב-אחדמצדהלקוחעל
שני.מצד-הציבורבעיניהקופהדימויעל

השרותי·לנושאבמקבילקופ"ח,עומדתבפניההשנייההגדולההבעיה
חדשה.ז;כבניתלהתאמההחרבההיאשיווקי,
היאהמדינה,עםהתפתחהואתרכןהמדינה,לפניצמחהשקופ"חהיות
מההיבטרקלאפעלהומשרם·כןהבריאות.בתחוםהמדינהבעצם,היתה,

בתחוםהממלכתייםהצרכיםשלמההיבטגםאלאמבוטחיה,צרכישל
-30%בהשתתפההמדינהכאשרבזמנו,נכונההיתהזר,גישההבריאות.

וגםפוליטיות,סיבותבגללהאחרון,שבעשוראלאהקופה.שלמהרצאותיה
בצרכיהמדיניהמימסדמעורבותלהפחתתהטוענתתפיסת·ערלםבגלל

כיום,הציבור.לבריאותמאחריותהוברחהמקופ"ח,המדינה"ברחה"הפרט,
בהוהדילמהבלב,דקרפ"חשלמתקציבה-3%-2%בהמדינהמשתתפת
בהתחייבויותיהיותרטובלעמודאיןהיאעצמהאתקופ"חמוצאת
חייבתהיאאיןבהןהמשימותאתעצמהעללשאתלאראיולחבריה,
לשאת.

שנישלקיומםאתעצמועלהנושאהיחידהגורםהיאקופ"ח-לדוגמה-
עלר'סורוקה"באילת"יוספט'ל'-הארץבזרזםהקיימיםבתי·החולים

בבארשבע.-אליוהצמודלרופאהביה'ס'
ואחריםתייריםשרובםלצוללניםהלחץלתאהאחריות-אחרתדוגמה
השוטפת.ההחזקהבנושאעתקבהוןהכרוכהאחריותקופ"ח.חברישאינם

הגדולהההשתתפותהפסיכיאטריה,-סוףללאנושאיםועודעודוישנס
ללאהשירות,תייא,באוניברסיטתשנייםלרפואתביהייסבהחזקת ) 50% (

שתישכןולגימלאים,למובטליםתשלוםללאכמעטאותשלום,
ולכןהמעסיקים,בדיווחיטבעי,באופןמופיעות,אינןאלהאוכלוסיות

עבורם.משולםהמקבילהמסאין
שגרמיאוהגימלאי,המובטל,האם-עקרוניתהיאהשאלהפה,וגס

 !לאו?אוביסוגרפואישרותיקבלפיתוחבאיזורי

עלישראל,אזרחילכלגבוההברמהציבוריתרפואהלהבטיחישלדעתנו,
המאבק.זה

שעברו,השנים 70עלאחורההסתכלותתוך-דברילתחילתנחזוראם
נמשיךאםקופ"ח;אותהולאמדינה,אותהלאארץ,אותהלאשזולמרות

מצוינותעלשמירההשרות,שיפורשללמבוטח,.דאגהשלבדרןללכת .
שלבנייתהאתנבטיחהבריאות,בתחוםלפחותצודקת,מערכתוקיום

דיברתי.עליההייחודיתהישראליתהחברה
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יר 8המ
כדגניהגורדון .,א.

לכאודהשהואבנושאאפתח :פדייורם
 .אירופהמזרח-מאתנומאודדחוק
שקדהממהלהקישמנסיםבארץרבים
זהוכיולטעוןלסוציאליזם,ביחסשם

אנוכי .בישראלגםנמנעבלתיתהליך
תנועתשקיעתבפניעתהעומדים

הציוניוהאתוסההסתדרות,העבודה,

האםינכוןזהלדעתכםהאם .סוציאליסטי
ושאלה ?כזההיקשלעשותאפשר

אירופה,במזרחקדהבעצםמהראשונה,

 • ?לנוהרלוונטי

חשובההיותרהשאלה :ימיניבן-דרור
הציבוראםאלאהיקשישאםאינהלדעתי
חושביםאנחנולהיקש.מקרםשישחושב
המזרחיהסוציאליזםביןקשרשרםשאין
הדמוקרטיבסוציאליזםשקורהמהלבין

אחרת.חושבהציבוראבל Iהישראלי
אולינרבעזה .קשרשישחושבהציבור
שלא Iציבורבקרבהנמוכהההשכלהמרמת
אבחנותלעשותיודעולאהיסטוריהלמד

הסמלים,אתלשנותהמגמהלכןהיסטוריות.
האדום.הדגלאתוראשית

מוצאנקודתלינראהלא :בר-נביאאלי
שהציבורבמההדיוןאתלהתחילטובה
בכליםהסוגייהאתללבןצריךחושב.

שקורהמהזר,מבחינהלרשותנו.העומדים
לאוגםרלוונטיגםהואאירופהבמזרח

ורוקןשםשהצליחומשרםרלוונטירלוונטי.
בדומה,הביורוקרטיים.הארגוניםאתמתוכן

רלוונטילאבהסתדרות.שקורהלמה Iאולי
להיותחייבאינושהסוציאליזםמשרם
בעידןדווקאטרטאליטריזם.עםמזוהה

לחזורחשובהסוציאליזם,שלההתמוטטות
 1לטעון .שלוהנכוניםהערכיםאתולהסביר

דגלשלשהסמלים Iומרןחייםשטועןכמו
שהסוציאליזםמשוםנגמרווהמנון

פרופ'אתלחקותכמרזההתמוטט,
כולההמערביתשהתרבותשאומר Iלייקוביץ
הייתיזהבמקוםהיטלר.בגללהתמוטטה

האמיתייםהערכיםמהםלהסבירמנסה
הללו.הסמליםמבטאיםשאותם

מתוךצמחהציוניהמפעל :דיינואפרים
ולמעןמוצקה,יהודיתעצמיתתודעה

בעלתבחלקהשחיתהמסוימת,משימה
פשוטאקזיסטנציאליתמשמעות
שימורגםחיתההמשימהאבל ...להתקיים
ותיקוןעצמאיים,יהודייםחייםוחידוש

אתאלמנטים.שלושההיוהיהודית.החברה
היהשאולילמרותלהשכיח,נוטיםהשלישי
 ·הישגים.מבחינתגםביותר,והבולטהבוטה

עצמנואתלשאולצריכיםשאנחנוחושבאני
הראשוןהרושםאירופה.במזרחקרהמה

הקומוניזם.כישלון-הואהעולמיבציבור
דגל-סמליוכישלוןגםפופולריתמבחינה
וזהשני,במבטונו'.אינטרנציונלאדום,
שוניםבמקומותלועדיםשאנחנודבר

הסוציאליזםזpלצדקתודווקאבעולם,
קומוניסטיותמפלגות :והראיההדמוקרטי.

למפלגותשמןאתמשנותלשעבר
דמוקרטיות.סוציאלאוסוציאליסטיות

באיטליה.למשל

הסוציאליסטיתהמפלגה :בר-נביאאלי
דמוקרטית,הסוציאלהאותנטית,האיטלקית

שמהגבינתאתלמנועצעדיםעכשיועשתה
אתורשמההקומוניסטית,המפלגהידיעל

לתרבותכמרבןאופייניזהכפטנט.השם

שגםמראהאבלהאיטלקית,הפוליטית
המשטריםשלההתמוטטותמאוכזבי

שבאידאליםיודעיםבאירופההקומוניסטים
המפלגהופופולריות.משיכהישהאלה

-בעולםביותרהפופולריתהקומוניסטית
משטרשלשבתנאיםהאיטלקית
מהקולות, 25%להשיגהצליחהדמוקרטי

מכילדמוקרטי''סוציאליזםשהשםיודעת
הוויכוחאתבוחניםכשאנחנולהמונים.מסר
למפלגההקומוניסטיתהמפלגהביןשהיה

שנינראים Iכולובעולםדמוקרטיתהסוציאל
במשטריםדמוקרטיההיעדר :ברוריםדברים

על-ידידמוקרטיהוקיוםהקומוניסטיים
סוציאל-דמוקרטית.בהנהגהמשטרים
אירופהבמזרח :נוספתנקודהגםבולטת
בערצמהמארדמרוכזתהשקעהחיתה

התעשייהשלכישלוןלאוזההבטחונית,
הכלכלניםשלכישלונםאלאהסובייטית,
המדיניותאתשיצרואלההסובייטים.
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ימיניבן-דרור

קבעוהםהמטרות.אתוקבעוהכלכלית
מלהשקיעיותרחשובספרטניקשלייצר

לאואנילצריכה,בתעשייהארבחקלאות
האם-ההיסטורילהיבטכאןלהיכנסרוצה

חזקה,כךכללהיותצריכהחיתהבריה"מ
כנגדמעמדאחרתמחזיקהחיתהראם

דמוקרטיותהסרציאלהמפלגותאבלהיטלר.
ברווחהלהשקיעהעדיפולערמתה,במערב,
מדוברכלכליתמבחינהכלומר'חברתית.
ברורחברתית.רווחהמולבטחרניתבערצמה

הדורשללבחירתוניתןהדברשכאשרלכן
עבורועדיפההדור'מנהיגשלולאהנוכחי'
גםנירםשקורהמהרזההחברתית.הרווחה

אירופה.במזרח

לרווחהמביאשהקפיטליזםאמונהישנה
המערבית.גרמניה-והראיהחברתית,

לפיתררןבהכרחמוליכהלאזומחשבהאבל
ישנוחברתית,רווחהלגביקפיטליסטי.
הדוגמהעםהדמוקרטי'הסוציאליזם

באופןנעסוקאםוהסקנדינבית.השבדית

שתנועתהריהישראלית,בשאלה"טלגרפי"
רגםדמוקרטי'באופןהתנהלההעבודה
מכלשמרובריה"מאתשאהדרמפלגות
היהפרלמנטרית.דמוקרטיהעלמשמר
ומהרלהשקיעבמההשאלהעל.מיקוח,
בז'ברטינסקישהתחילמיקוח .שלנרהדגל

נס''חדאמרז'ברטינסקיובתנועת-העבודה.

חברתית,ברווחהלהשקיעלא .אחדדגל-
וכר'.בביטחוןהלאומי,במאמץרקאלא

בתרךויכוחהיההמאוחרות-60הבשנות

ספירביןקמה,זהשאךמפלגת-העבודה
וספיראחד'דגל-טעןדיין .דייןלמשה

רווחהגםבתרכםשכללודגלים,מספר-
כוחכרגעשיקרםלהניחליקשהחברתית.

אינהחברתיתברווחהשהשקעהויאמר

ומכלצד.מכללהיפרדרושה.אינהארנכרנה
והתשובהלקיפוח,טועניםוחרגשכבה

ישאובייקטיבית,לכן'טיפוח.היאלקיפוח
אני .דמוקרטילסוציאליזםקרקעבישראל
היטב,הענייןאתבוחניםשאםחושב

'פרליטיקלפחותלאהואשלנרהציבור
תקורהישואזבאיטליה,מהציבורמיינדד'

איך-שלא- .בישראלדמוקרטילסוציאליזם
מושפעלאארמושפעהציבוראם-יהיה
בשני-אירופהבמזרחשקרהממה

דמוקרטילסוציאליזםמקרםיש.המקרים
בישראל.

במזרחשאירעשלמהברור :דיינואפרים
הביטחוןמידתעלהשפעהישאירופה
הישראלית.דמוקרטיההסרציאלשלהעצמי

חיתההישראליתדמוקרטיההסרציאלאילו
בקופת- 'ר~כ~-רווחשלמאזניםמראה
בשיכון-עובדים,בבנק-הפועלים,חולים,

היולאשאנשיםלהיותיכולבסולל-ברנה,

שצריךמהעלמעידשםשקרהשמהאומרים
המשבריםששניהואהענייןפה.לקרות
שלוהחברתיהכלכליהמשבר .יחדהזדמנו
דמוקרטית,הסרציאלהציוניתהיצירה
כור,קרפ"ח,המושב,הקיבוץ'שלהמשבר
המשטריםשקרסובזמןיותרארפחותאירעו

אלאקשה.וההפרדהאירופה,במזרח
ביןקשרשאיןמראההיהאנאליטישניתוח
משותפים.היכרסימנילהםאיןהשניים.
והחברההישראליהמשקשעובריםהמשבר

שלסופהאתבעצםמייצגהישראלית
ולאהציונית,והכלכלההחברה

עינינולנגדלנרשישמהכלהסוציאליסטית.
הסערמתקופתשקיבלנוירושההואבארץ'
השליטהגםהקולקטיביזם,גםהציוני.

המקררות.הקצאתגםבמשאבים,הציבורית

לארמיותמטרותלהשיגכדיעשויהיההכל
זהרכלהתיישבות.-קרלרני·אליסטירת

לניניזםהמרקסיזםפישעלהיסטוריבעידן
הסתיימהזרתקופה .פרוגרסיביעידןהיה

ל'ככללגויים'מ'אררעוברתוישראל

יותרבצררהזהאתשמאיררמההגויים',

העלייהמגלכתוצאההרצידיזההיאבולטת
שמשרד-השיכוןמפניהמועצות.מברית

יבנהושהואהקבלניםעלסומךשאינואומר
 .הממשלהעלמגיביםושרוןומודעי .בעצמו
ספרמביתומודעימפ~"ימבית-ספרשררן

מתרוממתשהציונותברגעאבלליברלי'
לדפוסיםלחזוראלאברירהאיןמחדש

מארדמעטיש .הארץבנייןשלהציוניים
מטעםכסףניתןשבהםבעולםמקומרת
בעצמו.שיסתדרלדירה.שזקוקלמיהמדינה

אנליזהשלברמהבעיהישלנראבל
הסוציאליזם,הקומוניזם, :אינטלקטואלית

זכרתעלמיסודםמערעריםהדמוקרטיה,רגם
תשואה.נותנינכסיםלגביהפרטיהקניין

ביןהבדלאיןאלה,לטקסטיםבהתייחס
הקומוניזם.לביןהסרציאל-דמרקרטיה

הפרטיהקנייןזכרתעלמברססהקפיטליזם
אירופהבמזרחהגדולוהניסיוןנכסים,על
הנכסיםהעברתהפקעה,-זרמבחינההיה

הלאמותנעשובאנגליה .הציבורמידי
העבירוברוסיהלממשלה.הועברווהנכסים

היאהמפלגהאירופהבמזרחלמפלגה.אותם
אירופה,במערבהפוליטית.הפירמידהקצה
קצההיאהממשלהבישראל'כולל

הממשלתיותהחברותוחרק .הזרהפירמידה
אתממוניםשריםלשנימקנהתשל"ה
אנחנוהאם .לפרליטבירררשישהערצמה
הקנייןלזכותביחסעכשיובנרחוזרים
דעתי?לפיברעיוןכופריםאנו?האםהפרטי
חדש.היסטוריבעידןכעתמתחיליםאנחנו

המווסתהמעמדאתערערהקומוניזםבנוסף'

לחלוטין'כמעטאותרביטלהואהשוק.של
כלכלתבמקרםיבראמרכזישתכנוןוטען
הנכסיםכלהפקעתשלהזה,והצרוףשרק.

כלכלתשלוביטולהיחידיםמידיהפרטיים
שגםמפניהסוציאליזםאתגםמחייבהשוק,

אחיזהונגדשרק,כלכלתנגדהיההוא
עלממשיערעוראיןכיוםבנכסים.פרטית

מזכיר,צבןיאירכאשרהאלה.הדבריםשני

בזהאומרהואשבדי'ההמודלאתלמשל'
ואתהקפיטליסטים,יקימוהמשקשאת

הדרךעל-פינעשהההכנסהחלוקת
בתורתמידפעלנואנחנוהסוציאליסטית.

בתוררגםהמנדטבזמןגםשרק,כלכלת
האוקיינוסאתתעברואםישראל.מדינת

משפטימבנהשםתמצאומערבההאטלנטי
הםגםממשלתית.מעורבותשללגמריאחר
השמאלכאשרושמאל'ימיןביןחלוקיםשם

-אומרוהימיןרגולציה,יותר-אומר
בשליטהלאברגולציה.מדובראבלפחות.
המבצעת.הרשותשלהאדמינסטרציה,של
שנמצאבארה"בנכסארעסקשרםאין

לדוגמה,קחו,המבצעת.הרשותבשליטת
טנסי.עמקרשותשלהחרקיםספראת

שעשההחצי-סוציאליסטיתבמהפכה
ולשרהאוצרלשרנתןלאהואררזררלט,

הסרציאל- .טנסיעמקברשותמעמדהבינרי
הארקינרסאתחצתהלאדמוקרטיה
אנחנוכסרציאל-דמרקרטים,האטלנטי.

מבחינהנירםלהתחדשצריכים
משקדפוסאיזהולומראינטלקטואלית

לכולם,טוביותרשיהיהכדירוציםאנחנו
במשקהפוליטיתהמעורבותצררתומהי
הרשותאיפההמבצעת,הרשותאיפההזה.

איפההחברתי'הביזוראיפההמחוקקת,

מהלנריהיהאםאלה.כלאיפההעירייה.
גםלהםשישדבריםהללו,בתחומיםלומר

פרקטיים,גםוהםאידאולוגיתאספירציה
חשוב.פחותשלנרהדגליםענייןיהיה

כגוששקרחכמהכהעדעסקנו :פרייורם

גםמשחוקרחאכל .הקומוניסטי
 .המערביכעולםדמוקרטיהלסוציאל

חייתישלושהחודשייםלפני
ושוחחתירייטנפורדכאוניברסיטת

ליפסט.מרטיןסימורפרופ'עםארוכות
המפלגותשלמשווהמחקרעלעבדהוא

 .כולוכעולםחסוציאל·דמוקרטיות
כמהלפנילידישהגיעשלו'כמאמר
שלישית".·דרךש"איןיטועןהואימים,
כפניקרסהדמוקרטיהחסוציאליכלומר

חרכהמביאוהואיהדמוקרטיהליברליזם
ומתוכניותממצעיםציטוטיםמאוד

עכורכצרפת,ממיטראןהחלפוליטיות,
וחבריוכחוקוכלחכספרדלגונזאלס

המדינותככל .זילנדוכניוכאוסטרליה
אתמקבליםחסוציאל·דמוקרטיםהאלח

יתרוןלתתומוכניםחשוקשלהבכורה
הרגיזהעובדים.שכרחשבוןעללחון
הואאכליהמאמראתלקרואמאודאותי
שאניוהשאלהחזקים.נתוניםעלנשען
נכוןאםיהיאואתכםעצמיאתשואל
חסוציאלהמרכזיותשכסוגיותהדבר

-ומכאןכנסיגה,נמצאתדמוקרטיה
שקורחממההיקשלערוךניתןאםאלינו
נתוניםשאנולבעיותכיחסכולוכעולם

כישראל.כחן

l.d 
1 ~ 

איזוהיאהשאלה
יכולהבשודה
חירםלצאת

כרימההסתדרות

לומדתוכלשהיא
משחולחשיש
שבדודמה .חרש

חראלגמדי
יהקייםשהמצב

הכלאייםיצוד
גםשחראחזה

וגםהמייצג

אני ...המעסיק

עורמהיורעלא
פחלקדותצדיך
בדודשיחיהכרי

יכוללאשזה
נכח,להמשיך

דקלא
ההסתדרות

האמתגוועת.

היא

ליזםנריקסישח
גווע.המערבי
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שיח.רב

חברהבדרך-כלל
מדינה,מצמיחה

המדינהומתוך

והמאבקים

החברתיים

בההמתחוללים
מעמדצומח

שמצמיחפועלים
איגודיםמתוכו

 .וכר'מקצועיים
קרחהכלכאן

קררם .בהיפוך

אחררעיון'חיה

התארגנותכך

פוליטית
חברה'שהצמיחה

קםואחר-כך

מקצועיארגון

מעמדשיצר

פועלים.
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ההנחהעלחולקאני :ררלפנזרןאברהם
מילטרןעםבוויכוחשלישית.דדךשאין

אחדות,שניםלפניגלבדייטטעןפדידמן
עלוליםוהחברתייםהאתנייםשהניגודים

אםליברליתהדמוקרטיתהחברהאתלפוצץ
 .דמוקרטיסוציאליזםלקראתתלךלאהיא
מהתחוםדווקאלכךדוגמאותכמהנתןהוא

החופשיתהכלכלה :נסעלשמרעלה
אבטלה 10%שםשישטעןהואבאדה"ב.

50%רהכושיםמבין 90% -

שלפורשווהמקסיקנים.מהפרדטרדיקנים
להתפוררעלולההאמריקניתשהחברהדבר

שמושגתהרווחהמידת .להתפוצץואפילו
אתלאמץמוכרחיםמספקת.איננהנירם

אלוללכתהדמוקרטיהסוציאליזםעקרונות
המשקאתלשמדכדיהרווחהלמדינתמעבד
לדמוקרטיה.עתידאיןשבלעדיוהקיים,

זה,למהלךשבמקבילתקורההביעגלבדייט
ליברליזציהשלתופעותגםתהיינה

המזרחי,ובגרשבבדיה"מודמוקרטיזציה

והנההגושים.ביןהתקרבותתחולואז
כנראהשלו.התחזיותסוף-סוףמתקיימות

ידעושלהיגיוןשלרבהמידהשחיתה
הראשוןחלקםאשדיבדבריוכלכליחברתי
אפריםשלישית.דדךשישבפרושטוען
הדרךאתדבריובמהלךקררםהזכירדיינו
דדךבמפורשחיתהזרבאדה"ב.דרזררלטשל

דרזררלטהנהיגמסוימיםבתחומיםשלישית.
הליברליהמשטרשכרגעחידושים,

לחיותלעצמולהרשותיכוללאקפיטליסטי
מילטרןשללתיזהנתייחסאםבלעדיהם.

ללכתמוכרחשהואשאומדיפדידמן
גםדרזררלט,מאזעל-כל-פניםבלעדיהם.

לאהםילשלטוןהרפובליקניםעלוכאשד
אםהסוציאלית,התשתיתכלאתלחסלהעזר

בסרגיראםאבטלהמפניבביטוחמדובר
מחוץ .המדינהבידיהמצרייםאחדיםטיפול

מדיקלה"אמדיקןשלהחזקההלחץלקבוצת
האמצעיםבכלהלוחמתאסרסיאשן",

ציבוריתלרפואהסינריכלוהמבטלתשבידה
גםסדקיםיששלאחרונהשומעאני .כלשהי

לרפואהשמוליכותהתאגדויותשישבזה,
עבדהפנים,כלעלאדה"ב,קואופרטיבית.

הזהבענייןפראיתפרטיתמיוזמהלמעשה
פעם.מדיסוציאליתחקיקהישבהלתקופה

י'ובסרןגלרעדיטררמןשלדיל"";?יידמה
דואיםאנחנו .הערנילחיסולללחוםשניסה

חייםרמתשללמינימוםהדאגהאתכאן
וישמגמה,ישביותר.החלשותלשכבות

המפלגהשלהדרךדעתי.לפידדך,
בעלתהיאבחלקה,לפחותהדמוקרטית,

לחלוטיןשרנההיאכדררה,סוציאליתמגמה
האמריקאית","הרוחשנקראממה

שרותיםופחותמסיםפחותשלוהתפישה
כיורןעלמעידהוהיאהרפובליקאים,של

סרציאל-דמרקדטיהשאיננוכירףן .שלישי
אתקראולאהם .הקונספטואליבמרבן
קוראיםהםאבל .הסמשהאתולאמדקס,

(הוא .עיניוממראהשהושפעגלבדייטאת
היחיד.לאוהואבהודו).אדה"בשגדידהיה

נוספותאינטלקטואליותחבורותעםנפגשתי
האוניברסיטהאנשימביןבאדה"ב,

דבריםשדואיםהמקצועיים,והאיגודים

עללפעמיםמשפיעיםהםרגםאחרת,
עומדתשארה"באומדלאאניהפוליטיקה.

שהדוחותאלאדמוקרטית,סרציאללהיות
עללפחותמצביעותהזהבכיורןשמנשברת

איננההזרהדרךשלישית.דדךשלקיומה
שאיננהובוודאיטהורה,קפיטליסטית
הקרובהמשותףוהמכנהקומוניסטית,

הדמוקרטיהסוציאליזםהואשלהביותר
 .האירופאי

מחקריםעםבעיהישלי :ימינידרורכן
שיודעים,אנשיםכמהפהיושביםזה.מסוג

מחקרלהגישניתןמחקרכלעלשכמעט
ואניהפוכים.לאאםשונים,דבריםשאומד
מחקרלפחותמכידשאנימשרםזאתאומד
והמדינותהכנסה.חציוניעלשמדבראחד
הגבוהיםהםההכנסהבחלוקתהפעריםבהן

הכלכלהשםשלנריהראותמנקודתביותר
אירופהלדוגמה .ביותרהמתקדמתגםהיא

הרמוניהישהאירופיכשרק .' 92לקראת
אומדרזה .חברתיתסולידריותחברתית.

שנתעדחייבות,כשרקהחלשותשהמדינות
הסוציאליתהחקיקהתנאיאתלהשרות ,' 92

להתקבלהתנאיזה .יותרהחזקותלמדינות
הדרגתישיפורהואלשותפותתנאילשוק.

המובלעתההנחההסוציאליים.בתנאים
סוציאליתבחקיקהחייבשאתההיא,

רזה .יותרבריאלמשקלהגיעכדימתקדמת
לימתאראני .כאןשנאמדמהאתסותרקצת

הםמהיודעיםהמשותףהשוקשכלכלני
הגדולהגלאחרי-לאדה"בבאשדעושים.

מתוךהנובענגדי,גלישנועליו,שדיברנו
מליוניםעשרות. .מארדעגומהמציאות
הערני.לקרמתחתבאדה"בנירםנמצאים
ביחסכלומדבית.חסדימלירןשלרשה
אירופה,במזרחשמתמוטטהאחדלקוטב

יותראלטרנטיבהלנומציעהשניהקוטבאין
מדוברכלכלי.דקאינוזהוענייןטובה.

אםלדעתי,בפשיעה.בסמים,באלימות,
לדדךלהגיעכדילשלםשישהמחיר

ימאמיןאנישבהג'רדסשלהדרךהשלישית,
תרתי-אדומים,דגליםכמהלהורידהוא

מאמיניםשלאציבוריםעבודמשמע,
מאמיניםשאנחנוהזרדמוקרטיהבסרציאל

כדאי.התשלוםבה,

מהעםלהסכיםשלאליקשה :נביאבדאלי
שברמהחושבאני .עכשיועדשנאמד

באמתהואהגדולהוויכוחהקונספטואלית
ארהייקהואמהםשהאחדקטבים,שניבין

בכללשאיןאר .סרסנובהואוהאחדיפדידמן
ידאיזושיששמאמיניםאוחופשיישרק

הליברליזםתמציתזוהינראית.בלתימכוונת
הואהחברתיהמאבק .הצרוףהכלכלי
האינטרסיםשלההתנגשותומתוךלגיטימי,
טובתדברשלבסופרתצמחהפרטיים
במשברהתמוטטהזרשתפישהנכרן .הציבור

כמומטורפיםבסירנותמלבד ,'-29בבגדול

 .' 77אחדיקצרהתקופהאצלנורגםבצ'ילה,

באףקייםלאזהמסוגליברליקפיטליזם
מאודשהיאהאמריקנית,הדוגמהמקרם.

הפוליטיתהמציאותבגלללגבינורלוונטית
מבחינהרלוונטיתאיננהבה,חייםשאנחנו

התרבותיהניסיוןמבחינתאוהיסטורית

שללטבורהקשוריםאנחנוזרמבחינה .שלנר
סוציאליזם.באמריקהאיןבכדילאאירופה.

מדינתשםלהצמיחמנסיםהיותרלכל
שלהםההיסטוריתהמסורתפשוטרווחה.
הסוציאליסטיתהמסורת .לחלוטיןשרנה

ועמוקהארוכהמסורתהיאבאירופה

באירופההיוהמדינה.מתפישתשצמחה

מימי-פועליםושביתותפועליםאיגודי
כבראלימותושביתותמרידותהיוהביניים.
להתנער .-14ההמאהשלהשנייהבמחצית
בגלללשוויוןומהתביעהזאתממסורת
יכלשהיטוטאליטדיתשיטהשלהזוועות
זהמסוים,היסטורירגעמשךשחייתה

כמערכתלהעמידמציעאנילכן .אבסורד
אדה"ב.אתולאאירופה,אתהתייחסות

אחדימקרובעקבתי ?באירופהקדהמה

לינדמה .הצרפתיהסוציאליסטיהניסיון
המקוםשזהרמשוםיביותרהמענייןשהוא

ג'רדסיאניתסוציאליסטיתשמפלגההיחיד
והיאילשלטוןעלתהאידאולוגיתומארד

 .'-81מ ,זמןמאודהרבהכברבומחזיקה
המדינהשלמקומההואשםשבולטומה
לווסתכדיעושהשהמדינהמההנושא.בכל
עלעורריןיותראיןשהיוםהשוק,כלכלתאת

נשאריםיכאןאנחנו,כלומריעילותה.
המעורבותמידתמהי-הישןבוויכוח

שדרושהוהראיההמדינה.שלהדרושה
הליברליזםשגםהיאמסוימתמעורבות

בהגדרתמדוברכלומדהתמוטט.הצרוף
מעורבותה.שלאחרתאוזרבמידההמדינה.

בהבדליםלהתבונןצריך :דיינואפרים
זהולצורךבמערב,והחברותהמשקיםשבין
כאשרמערב.הןקוריאהודרוםיפן

מקבליםביניהןההבדליםעלמסתכלים
ביחסהכללשאחריותלהשקפה,חיזוק
רמתישיכוןיחינוךבריאות,בנושאילפרט
ונו',זקנהלעתביטחוןמינימלית,הכנסה
גםשמ.אלה,מתקדםיותרשהואמקוםבכל
קפיטליסטיות,מפלגותבידינשלטהואאם
צומחהואכלכלית.מבחינהיותריעילהוא
גידסתערדיואכן .יותרטובהוא .מהדיותר

יותרצודקשהסוציאליזםחיתה,נעורינו
היתר,ביןיעילה,פחותאמריקהיותר.ויעיל
ררזוולט,למרותהשלימה,לאשהיאמשרם

לקפיטליזם.מפלרטוקדטיהשלההמעבראת
גדולהביפןציבורמוסדרתשלהמעורבות

האחדות.המערביותמבארצותעררךלאין
החזקהאלקטורליהדגלשהיאהשיוויונירת,
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בר-נביאאלי

בדצועדתהסרציאל-דמרקדטיה.שלביותר
ה"משחק"זההערגה'!."גידולעםגםבבד
בכלהסרציאל-דמרקדטיהועבודה.הרןשל

חברתיתלתרדהנזקקת •בארץגםמקרם.
אלה.דבריםלהוכיחכדיפרקטיתדיכלכלית
צדיךהסרציאל-דמרקדטיהשלהחרדתיהדגל
גברה.צמיחהשיעודשלהענייןאתלפצח
אלומחירים.ויציבות •נמרךאבטלהשיעוד

שיכולהמכוניתשלהמרכיביםשלרשתהם
ישזה.אתלךישאםהיום.הכבישעללנסוע

פיתדרן.לך

 .בישראלאפוא.ינתרכזהבה :פרייורם
למהשלנרהשלישיתהרוךהגיעהמורע

בגללזההאם ?סתרםכמברישנראה
אתהשיחרפוליטיתאליטהשלשקיעתה

שמאאר ?בערכיההעצמיהביטחוןאבר

 ?המציאותלביןהערכיםביןניגרריש

 ?זהבתהליךההסתדרותשלמקרמהרמה

סוציאליזםשלהערכיםאולי
גרראימיזוגשלהתפישהיקרנסטורקטיבי

שצריכיםהםהעובריםרחבותמקצועי

 ?ררריזיהלעברו

הכל •לנרהידועותמסיבות :בר-נביאאלי
מצמיחהחברהבדדך-כלל .הפוךפהצמח

והמאבקיםהמדינהומתוךמדינה.

מעמדצומחבההמתחולליםהחברתיים
מקצועייםאיגודיםמתוכושמצמיחפועלים

 •רעיוןהיה.קודםבהיפוךקדההכלכאןוכר'.
שהצמיחהפוליטיתהתארגנותכךאחד

שיצרמקצועיארגוןקםואחד-כךחברה,

שלקו-~םחיתהההסתדרותפועלים.מעמד
להקיםדישלאמשום •הזוהמדינה

ומסגרתהגנהעבורולבנותצדיך .פרולטריון
עשתהשההסתדרותקדהוכךמדינתית.

שלבמצבפתאוםעצמהאתומצאה •הכל
מעמד :המהפכהערבהצרפתיתהאצולה
השניםשבמשך •מוגדרתפקידבעלחברתי
והותירהתפקידואתהמדינהממנונטלה
המשיכהזאתלמרות .מתוכןריקאותו

חסרתכפיקציהלהתקייםההסתדרות
גדול.גוףנשארההיאהאומה.בעיניהצדקה
האמינואדםבניופחותשפחותוחזק.עשיר

שלהדואליהטבענובעמכאן .קיומובצדקת
מעסיקאחתובעונהבעתשהיאההסתדרות.

ציבורכוללהעובדים.ציבורומגןגדול
מהאתאחרתלהסבירניתןאיךעובדיה.
כזהדברקודההיהאםהדי ?בסולתםשאירע
קדהוזהמהפכה.ממשחיתהבמערב.

התאוששתילאערדאני .הסתדרותיבמפעל
אחדאתבודואהאניהזה.הכלביםמסיפור
פוליטיתמבחינהביותרהמכועריםהדברים

כךאחדולדאות .עצמיאתזוכרשאנימאז
בצודההעםאלמדברהמפעלמנהלאת

בגללדקלקדותיכולכזהמצב .שדיבר
 •דרכואתשאיבדבארגון"הקיימות.הסתירות

למקומוביחסדברהגהלאשמזמןמשום
שכלמשוםזאת.עשהלאוהוא .ולדרכו
אתלשמדדקודאג •בשלטוןהיההזמן

 .שלוהכוחעמד;ת
חשיבהדקלאזהלעשותשנחוץמהכלומדי

אתמחדשלהגדירכדיאינטלקטואלית
אלא •הישראליהסינדיקליזםשלמקומו
מחדש.אותוולהרכיבהעסקכלאתלפרק
חדשה.חייםדוחלולהבטיחכדי

משבדים.בשנימדובר :ררלפגזרןאברהם
הוא •לשניבעקיפיןגודםשאולי •האחד
 .' 77שלהמהפךמשבדפוליטי.משבד

הליכודולעלייתהעבודהתנועתלנפילת
אפקטהואהראשוןנימוקים.הרבהישנם

אפשריום-הכיפורים.מלחמתשלמאוחד
שלצודקתמחאההצבעתחיתהשזולומד
קריימרשלאמההבטחותמאוכזבשהיהעם.

חיתההזוהאכזבה .השלטוןוממחדלי
לזהפוליטיים.לפסיםלעבודמוכרחה
בחידותשלפניהשחיתותגילוייגםנוספים

בשלטוןשהיהביותרהחמודוהקרע 77'.
עלחריפההתמודדות :העבודהתנועת

שלושתהממשלה.לראשותהמועמדות
 .הפוליטילמשברהביאוהללוהדברים

שנותבארבעהליכודשלהיחסיתוההצלחה
 .אותראוששהדקהראשונותשלטונו
שפגעוהוא •כלכליהואהשניהמשבר
ובהתיישבות •אחדמצדהעובדיםבמשק

בקטעיםגםפגעהוא .שנימצדהעובדת

נבעזהמשבד .היצרניהסקטורשלרבים
להגדירניתןשארתהכלכליתממדיניות

קובעאינניהיבואנים.לטובת :מליםבשתי
אבללא.אומכוונתחיתהזאתשגישהבזה

לערמתנהנו.שהיבואניםחיתה.התוצאה
שבכלהתמונה.להשלמתלומדאפשרזאת.

העבודהתנועתשלכוחהנשמדהזוהתקופה
המקצועיהמאבקבזכותאוליבהסתדרות.
ההדגשהבגללאוליהנמרצת.והמנהיגות

עלהאחרוןבקומגינהשההסתדרות
אחדשכל •הממשיהקיוםשלהאינטרסים

האידאולוגיים.לוויכוחיםמעבדבהםעוסק
לתנועת-ונשנהחוזרדובשל •זרתופעה
שחלקכךעלמצביעהבהסתדרות.העבודה

דקולאהישראלית,החברהמתוךניכר
שללשאיפותכלליבאופןשותףהוותיקים.

אותןלהגדירמבליתנועת-העבודה.
אוליזה .יותרמדוקדקתבצודהאידאולוגית

אפשרכיצד :נשאלהשלאשאלהעלעונה
שלהדוגמה .שלנרמהמשברלהיחלץ

איך .להיחלץשניתןמראהההסתדרות
כרגע.שלנולדירןשמעבדשאלהזרבדיוק.

היה •ילדהייתיכאשד :ימינידרורבן
שלספדביתבזמנושהיהחדש".ב"תיכרן

תשעבןאזהייתיאדום.דגלהעובדים,זדם
פתאוםמהשליאבאאתושאלתי •עשראו

תנועת-העבודהאיש •שליאבאאדום.דגל
לידקלםואפילוזה.מהליהסביר •כמקודו

באותו .הסוציאליסטימהאינטדנציונלקצת
הדגל,אתלקחתיחדש.לתיכוןהלכתילילה

מהאותישאלוכאשדבבית.אותורשמתי
שכונתהיאשלנרשהשכונהעניתיזה.

לומדלאחדששבתיכוןיודעואניפועלים,
הם.לאהפועלים.אנחנומהשכונה.אחדאף

הפועליתוהתודעהחמודות,שננזפתיכמרבן
עםבעיהליישאםהיום,סטירה.קיבלהשלי

שהתודעהמשרםלאזההאדום.הדגל
בכךישאלאמפותחת.פחותשליהמעמדית

של •גדוליותרהרבהלמשברסמלמשרם
שלאהישראלית.בחברהאנשיםמאודהרבה
רביןביניהםמשותףדברשרםמצאר

הםלכןסמליה.רביןביניהםארההסתדרות.
הסרציאל-רעיונותאםגםרעיונות.עזבו

לייצגהאמוריםהרעיונותהםדמוקרטיה
מארד.אדרךהואהתהליךלהם.ולעזוראותם

מהפךלפניערדוהשבעים.הששיםמשנות
העובדיםשהאנשיםהואהתהליך .' 77

אותם.מייצגשמישהוהדגישולאבישראל
שלריטה'ה'דרלצ'ההתחילמסויםבשלב
ראשיכולל •העבודהתנועתראשי

התהליכיםהצטרפוולזהההסתדרות.
הניתוחיםהאובייקטיביים.הכלכליים

זאתעשרההסתדרותראשיאםההיסטוריים.

זה.לדירןרלוונטייםפחותהםלא.אובכוונה
הקיים.במצבהיום.עושיםמהיותרחשוב

היוםלצאתיכולהבשרדהאיזוהיאהשאלה
להשישלומדתרכלשהיאכדימההסתדרות

שהמצבהואלגמדישבדודמהחדש.משהר
המייצגגםשהואהזההכלאייםיצודהקיים,

צדיךערדמהיודעלאאני ...המעסיקרגם
יכוללאשזהכדררשיהיהכדיפהלקדרת

לשניםטוביםשהיוושדבריםככהילהמשיך
המשק,כיהיום.טוביםלאמסוימות

אחרת.אזבנוייםהיווהחברההפוליטיקה
למשקטרום-מדינתיממשקעבדנואנחנו

ליותרמזכירזהצררהובאיזושהימדינתיי
המודליםאתאירופה.מזרחאתאנשיםמדי

מהצדלהתעלםאי-אפשרוהדי .שהתמוטטו
קיימתהישראליבציבורהזה.הפסיכולוגי

שהואמהלגבימסוימתציפיותרמתהיום
ורמתבכלליובכלכלהבהסתדרותדואה

המשךאתמאפשרתלאהזרהציפיות
הקיימים.המודלים

גרועת.ההסתדרותדקלא :בד-נביאאלי
גםגורע.המערבישהסינדיקליזםהיאהאמת

האיגודיםעםקררהמה .לדברצדיךזהעל
בתקופההמערביבעולםבכללהמקצועיים

חלקלפחותזההפרסט-תעשייתית.
בעיהישהנשאלת.לשאלהמהתשובה

אםחשובולא .הבריטיבלייברדבצדפת,
איגודיםשל'קונטיננטלי',הואהמודל

ישלמפלגהכאשדפוליטיים,מקצועיים
ישלסינדיקטכאשדילהיפרארסינדיקט,
משרםבעיהישבאנגליה.כמרמפלגה,
למשקשקודהלמההדעתאתלתתשצדיך

לאיגודיםביחספרסט-קפיטליסטי
שם.גםקררהאצלנושקודהמההמקצועיים.
לא,-כוח.להםשישאלההםהשובתים

ההסתדרותשלותפקידההמקופחים,דווקא
עבודאחוזחציערדעללהיאבקלאהוא

לאלהלעזוראלאחזקה,עובדיםקבוצת
מה .מיתיהאלניאר-פדרלטדירןשמשתייכים

לגבילדוגמה,לומד,להסתדרותיש
 ?מהשטחיםהפועלים

שלבעיהחיתהלהסתדרות :דיינואפרים
צדיךחברתיארגוןוהתברגנות.התאבנות

ולאהמשתנים,לתנאיםעצמואתלהתאים
ואילוהתנאים.שינויאתלתארהזמןזה

להחזקתמאסףמלחמתניהלהההסתדרות

IJ 
~י

 •שיחרב

חיתהלהסתדרות
שלבעיה

התאבנות

והתברגנות.
1 

חברתיארגון

אתלהתאיםצריך
לתנאיםעצמו

ולא ,המשתנים
לתארהזמןזה
שינויאת

ואילו .התנאים
ניהלהההסתדרות

מאסףמלחמת
אותולהחזקת
אותהמשטר.

דפוסאותוצורח.

אותהארגון.

שלדקלרציה
למרותמטרות.
כלשמסביב
 .השתנההעולם
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דיכרתכתשאיכהלהסתדרותשאמרהב'
שההסתדרותהיההקונצנזוסאבללעובדים,

לבכייתקוממיות,להשגתהמכשירהיא
.רזההארץלכיבושהיחיד,לגאולתהחברה,
הפנימיים.הניגודיםאתהקהה

ערד .רלוונטייותרלדברלעבוררוצהאני
באותולהצביעיכלושכהעשר-עשריםלפכי
ההסתדרות,ראשעבור •קלפיבאותהפתק,

מועצתראשבמפלגה,שלךהנציגים
חברת-העובדיםראשהמקומית,הפועלים

אתהשאםברורהיהקופת-חולים.וראש
אתהסרציאל-דמרקרטיתאידאולוגיהבעל

יר"רהייתיאניהדברים.כלבשבילא'מצביע
ההסתדרותשלהמרכזיתהבחירותרעדת

בפכיהעמידוכשהליברלים ,-13הלוועידה
ובקלפיאחדבפתקיצביעושלא-אתגר
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ארגון,דפוסאותרצררה,ארתהמשטר,אותר

שמסביבלמרותמטרות,שלדקלרציהארתה
כזר,התאבכותשלממצבהשתנה.העולםכל
והיוםשקורסים.ארלשולייםשפורשיםאר

ובאשרקריסה.שלבמצבההסתדרות
הקימהבארץתנועת-הפועליםלהתברגנות,

העלייהאתוקלטהמעמד-פועלים,באמת
הסטטוס,שלהנמוכותבדרגותהמזרחית

שלה,הקהלעםובעצמה,וההכנסה,הכרח
פועלים,אותםשלבניהםצפונה."נסעה"
וכר'.רבאפקהברמת-אביבהיוםנמצאים

שלטוןמפלגתבסתםהיהמדובראילו
הסתדרות,להיותאבלנורא.לאמתברגנת,

להיותולאשלה,והדגליםשלההסמליםעם
זרוהערבי,המזרחיהאמיתי,לפועלרלוונטי
תהליךלהסתדרות.שקרהמהרזהטעות.
שנתכההציונית,המהפכהשלהצלחה

לבורגנות.להפוךהאפשרותאתלוותיקים
היוםעדהעבודהמפלגתשלהאלקטררט

הואהליכודשלרהאלקטררט .צפוניהוא
חזק.דרומי

קשות.כאןהמושמעותהמלים :פרייורם
איננוהאם"קריסה"."התאבנות",

צריךהאםהתופעה,כתארומגזימים

רקצורןישאולי ?מחרשולהרכיבלפרק
ללאהחרשלמצבכהתאמהיכתיקונים

 ?כעיקריםשינוי

הואלעשרת,שצריךמה :דיינואפרים
פסימיואניאלטרנטיבות,שתיביןלבחור
לאמשתיהןאחתשאףחושבאני .מארד

שינוילכלהמתווךשהמשתנהמפכיתתבצע,
שהמבחןמצומצמת,פוליטיתאליטההיא
קיסרישראל .האלקטורליהמבחןהואשלה
כדיהאינטלקטואלייםהכישוריםבכלניחן

מהיודעהואהנדרש.השינויאתלבצע
מהיודעהוא •אותרלנתחכליםלוישהמצב,
אתלעשרתבליגםאבללעשרת,צריך

מבחירותמכצחהואהאלה,הדברים
הפוליטיקהאתלרדדרוציםאםלבחירות.

ב'בשנההמחיריםתורתשללרמה
ההנחותאתלהניחאפשרבאוניברסיטה,

לואין :הצרכן-הפוליטיקאישלהיחידות
שרםלעשרתרוצהלאהואאידאולוגיה,

להיבחר- :אחדאינטרסלויש .שינוי
כלאתזהסביבלבכותאפשרמחדש.

ברש,עלהיוםתסתכלאםשלו.ההתנהגות
למלחמהיצאלאאריצאהואאםהשאלה

אצלויהיהמהבשאלהתלויהעירקנגד
אדםהואקיסרוישראלשנתיים.בערד

להיכנסצריךלאוהואושרב,שרבשנבחר
אני .שינוילהנהיגשלהנוראלעומס

התנועהשלכביטויבקיסרמשתמש
היחידהמשתנהאםכלומר,כולה.הפוליטית

הסיכוי •האלקטורליהמשתנההוא
תגרוםהעבודהמפלגתשלשהאליטה

תיאררטית,מארד.קטןהואכלשהו,לשינוי
האחת,לעשייהאלטרנטיבותשתיכאמוריש

שלוהדרךהארגוןהמצע,אתמחדשלבכות
הנהגתחייבתכאןהסרציאל-דמרקרטיה.

עם,יארגוןשכאשרלהביןההסתדרות
קונצנזוסמתוךפועליםהסתדרותארמדינה,
גדולותלמטרותהמתייחסומרפכםעמוק
בתקופתהאישיים.הניגודיםמתקהיםמהם,

סיעהאומכםחיתההציונותשלוהפרץהסער

 :דייןיעל
דמוקרטיזציה

כלשל
תחליבי
הבחירה

-EilF' 

סבאיבנהללילדהשהייתי
שברעמדינוסעהיהשמואל

שםשזהחשבנול"ןןפ;~ל".
התמדהבאותההמדינה,קרםעםמקרם.

היהמינויים,רעדתארתהמטעםובוודאי

רבני-כפועליםבירושלים.לככסתנוסע
ל"ערבדים"הפכושאלה(לפכיפועלים
עלדיברנולאל"מרעסקים")ראח"כ

בטרום-מדינההתשתיתמערכות

כשםר'ההגכה''הסוככות''ההסתדרות',

בוחניםולאראמאאבאעלמדבריםשלא
דגליםהנפנווכישוריהם.התאמתםאת

העמקהמציאכאילולמאיבראשוןאדומים
פריחתעםמתואם-האדוםהצבעאת

שלמדוקלםלקצבוצעדנובשדרת,הפרגים
 ...שמאל"שמאל,"שמאל,-שלרנסקי
היהההסתדרות,עםשליהבאהחיבור
אבניםכמיידההרקעדיין,משהאבי,כאשר

אבניםשיידוילפכיהחמישית",ב"קרמה
מידתפלסטיני.אריבשלהיכרלסימןהפך

שהיהשמהליהבהירהישגיליתיהעניין
"רחםבעצםהיוראמא''אבא ' 48לפכי

להרריםהילדיםעברושממכר 'פונדקי"
בעייתורשויותיה.המדינה-הביולוגיים

המהפךעדהתעוררהלאההורותכפילות
ומיותרתיקרהחיתהשזרלמרותב-דה

ההסתדרותגםויעדים.תחומיםבחפיפת

"שלנר",היוהממשלהרגםהסוכנותרגם
לרועד-הפועלהלךשלאמי"אנשינו".ושל
ננזף.-.אבניםשיידהרמילגבעת-רם,הלך

למצודה,ההסתדרותהפכהמ-דד'
ארלרזרררבומרח'לממשלה,והמצודה
הכרחבמעוזבצפררכייםלהחזיקכשבעכו

המנגנוניבקפארכראותרלהנציחהזה,
עיראךרלוונטילאמרקד-כוחחובק-כל,

שממכרהגדולהביתעלנסתערממכהמקלט
הודחנו.

מכוחאזעד-ספורותשכיםלפכירק
וחברההקבעבצבאקציןאשתהיותי

-הסתדרותחברתכנראההייתיבקרפ"ח,
לצורךמשליאדוםבפנקסחריכתי

ברשימתמקרםעל(כשלדנית)התמודדות
חברהואינישכירה,אינילככסת.המערך
הפוליטיתהעולםותפישתמקצועייבאיגוד

וההצטרפותסרציאל-דמרקרטית,היאשלי
שינייםבחריקתחיתהלהסתדרותשלי

לתהליךשותפההרגשתישלאמשרם
ודרכה,הנהגתהקביעתשלדמוקרטי
חברתית''תנועהבהראיתישלאובוודאי
-וולונטריבסיסעללהתקייםהחייבת
עלמאבקהמקיימתבכעמ"ת,ח~ר~תלמעט
"מגזר"מייצגתשוויונית,עולםתפישת
והיאותרבותרווחהשירותיכרתכתמקופח,

ורלכטרית.דמוקרטיתתנועה
להפרדה(ניתןהסיאמי-חולניהשילוב

לתפקדירכלוה'ילדים'ששניכדיכירורגית
וההסתדרות,העבודהגתמפלביןנורמלי)

למסגרתהתייחסותיאתלבחרןאותיחייב
המפלגה)מרכז(כחברתעליהשנכפיתי
כרכיכלאתקראתי .עליושנכפתה
כתביכלואתהמוצעות,הרפורמות
לינראהלא.רמיופסהארברקרביץ
באופק.לאעדייןהאמיתיתשהטלטלה

-אחריםחבריםושלשלילב,משארת
לכלכלת-שרקמותאםישראלימשק

משאביםולחלוקת •ובייצורבהכנסות
העובדיםחברתסרציאל-דמרקרטית.

אחזקרת,כחברתמגוונתבבעלות
עובדים,מייצגי-המקצועייםוהאיגודים

בשטחים"פועלים"גם-העובדיםכל
ולאמב~r:וארגוןקרפ"חגימלאים.רגם

ביןהפרדהעלושמירהשררת,מעניק
בהסתדרותחברותרביןבקרפ"חחברות

דמוקרטיזציההעבודה.במפלגתוחברות
הבחירות,תהליכיכלשל(פריימריס)

החברתית-תרבותיתהעשייהכלוהעברת
רארטרכרמירת.דמוקרטיותפועליםלמועצות

דרךעולםתפיסתקידום ?חברתיתתנועה
תיכונייםבתי-ספריהחיכוךמערכת

תקשורתמפעלימכללות,ומקצועיים,
חברמסיידיעלממומניםכוערותנועות
רכלוהמנוןדגל,עםהעובדים.וחברת
ריקיםסמליםשאיכםבתנאי-השאר
 •כפרילמנגנוןריקביטויואינםמתוכן

 .לשמרכוחוריכוזמסורבלתביורוקרטיה
לאהחמישית,בקרמהדייןשיידההאבנים

אולימרעננת.פרציםרוחוכמנעה •פגעו
הבנייןדלתותלפתוחפשוטאפשרעכשיו
 • .קיומיכצורך
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ובבחירותהפועליםלמועצתבבחירותאחד
אתהכנרלאמפא"י-מפ"ם,אנחנו,לוועידה.

ואתםמפלגהלכםשישאר-העניין
באשלא.ארהדבריםבכלבשבילהמצביעים

וישמקרמייםאינטרסיםשישוחידשהימין

להצביעחרבהואיךארציים,אינטרסים
עברנומאזשניהם.לגביפתקבאותו

שהיאאינדבידראליסטית,לתרבותלחלוטין
כשהיחידהאמיתית,הדמוקרטיהלמעשה

לגביהבחירהחרותבעלהריכוך,הוא
לגבירוצה,הואשבררפואיהביטוח

וכר'.מקצועי,לאיגודהצטרפותו

שינוייםעלמדבראתה :ימינירדודבן
 ?ההסתדרותשלהפוליטיתברמה

הפוליטית.ברמהלאזהלא. :דיינואפרים
קופת-חוליםביןמפרידשאתהרגעבאותו
עםנפרדת,ישרתהואאחדרכלוכר',נעמ"ת
יכולוהיחידמשלויותזכיריםתקנות

כלקודם ...אליולהצטרףלאארלהצטרף
חברשכלשקובעתהתקנהאתלבטלצריך

השיתופיתבאגודהחברגםהואהסתדרות

ברמהלארזההעובדים.חברתשל
מחסלזהממש.שלמהפכהזרהפוליטית.

הטרטאלית.התפישהאת

צעדשכצעדכדיזאתאמרתי :ימינירדודבן

גםהריבונותביטוייאתונרחיבקדימה

נעבורכלומרכלכליים.ריבונותלביטויי
מודליםבארה"ב.יביפןכוסושכברלמודלים

תעשייתיות.דמוקרטיותשל
כאלהבמודליםמקרםישאםהיאהשאלה
אותרלנהלצריךמייכךראםציבוריילמשק

להקריבתצטרךההסתדרות .בוולשלוט
הכלכליתערצמתהעבורכסףהרבה

היא .וולונטרייהיהשהבלברגעוהפוליטית,
שהואהאחיד,המסאתלגברתאזתוכללא

להורידבריאות,ביטוחעבורתשלוםבעצם
שלה.המנגנוןאתולכלכלהנגזרתאתממנו
יותרתכלוללאשהיאלהיותיכולואז

אתלחדשמבליאבלחברים.מלירךארבעה
הבראה.יכולתלהתהיהלאהררלרנטריזם

ברורזה .המקצועיהאיגודאתלעדנךצריך
כמטרהלעצמוששםמקצועישאיגודלגמרי
הכחולהצווארוןשלהתנאיםעללהגך

אוכלוסייהושוליהשכירהלכךוהצווארון
שרק.לוישנמוכים,יותר

אדםלאלץאי-אפשראבל :דיינואפרים
לךנרתךאני-לולומרבכפייה.עזרהלקבל
רפואיביטוחערשהאתהאםמקצועיתהגנה

חברעלחרבהאיךהזה.במקרםדווקא
רקשלוהבנקחשבוןאתלפתוחהסתדרות

בקרארפ,דווקאלקנותארבבנק-הפועלים,
ביזורלעשרתאפשרכלומר .במשביראר

שרק,כלכלתשלאלמנטיםפנימהולהכניס
בדיוקהיאשהאמתלהיותיכול .ולהישדד

 :תנועת-המושביםמזכירארתהשביטאכפי
ורקמחדשיהן;נפקדאתערשהאניהיום"אם

רוציםשבהםהמשקיםבעלישכלבישובים
לכויהיוהשיתופית,באגודהחבריםלהיות
טובות."ויותרשיתופיותאגודותיותר

מההחליטותנועת-המושביםבוועידת
לחדש-מזמןלהחליטצריךחיהשקיסר

וכר',ולהסתדרותלקופת-חוליםהרישוםאת
כל-כךיפסידחראאםיודעלאאני .לחרד

הרבה.

הךלמכורלהסתדרותשישהשניהסגמנט
נעמ"תהנהגתנעמ"ת.אתלהםישהנשים.
"חם"נושאהואהפמיניסטישהנושאהבינה

חשובותפריצותשלשררהברועשתה
ניתך .אדירחראהנשיםקהל .האחרוןבעשור

ולעבודהעצוםהמוריםקהלאתלארגןגם
חסר ...הישראליתהחינוךמערכתאיכרתעל
החרפהאתהרשתהההסתדרות ?לעשרתמה
הישראליבמשקהערביהעובדניצולשל

אםליטניאתשאלתימוחלטת.בהעלמת-עין
בארשאליההאחרונה,ההסתדרותלוועידת
נציגיגםהוזמנוהעולם,מכלנציגים

חראוברצועה.בגדההמקצועייםהאיגודים

לברא,רצולאהנציגיםאבלשהזמינו,אמר
אי-אפשר .השלטוןעםלהזדהותרצולאכי

אבלזה,במצבההסתדרותאתלהאשים
בלילהתרחשהזהלניצולשנתנוהעובדה
שההסתדרותכדינורא.זהדברישרםשעשו

חייבתהיאחברתית,תנועהבאמתתחיה

להחלישארלמחוקואזעצמהאתלבזר
אתולהשקיעהביורוקרטיה,אתמארד

מהםאחדשכלהנבדליםבפסיםהמאמץ
שלמסריםבחלקחברתיתתנועהמהורה
השוק.

שאתהלהסיקניתןומכאן :פרייורם
 ?קופת-חוליםעללוותרמציע

שאםחושבאני .לוותרלא :דיינואפרים
לעצמולעשרתאיפהלבחורליחידיתנו

שרנותקופותביןתחרותתחיהרפואייביטוח

תתקייםדברשלובסופרהבנקים,ביןכמר

צריכהההסתדרותטוב.דיקופת-חולים
חייבהיחידיכלומרדמוקרטיימהפךלעבור
יששירצה.מהלעצמוולבחורהריבוןלהיות
שלהתקנותאתולשנותלעורכי-דיןלפנות

ההסתדרות.

אתשולללאאני :וולפנזוןאברהם
אבלדיינו,אפריםשלהרדיקליותההצעות

שלבדרךהולךואניסרציאל-דמרקרט,אני
לשנותשצריךלינדמההדרגתיות.רפורמות

הכללים,אתולאהמשחקתוצאותאת
מארדדבריםכשלרשהלטפלישולשם-כך
גברה.וחינוךתקשורתמדיניות, :בנאליים
שלהראייהמזרויתטובהמדיניות

עלהיאגםלהתבססצריכהההסתדרות
 :דבריםשלרשה

שלהקשייםלמרות :המודלשינויעלא.
מפנהברלהתחוללחייבהעובדים,משק

ובהנהלה.ברווחיםעובדיםלשיתוףשיביא
שלחדשדגםמייצרתלמשליפורריחברת

העובדיםשיתוףעלכולושבנרימכונית,
דמוקרטיהממש .ובייצורבתכנון

קפיטליסטיתלגישההגענולותעשייתית.
 .אדירסוציאליסטיהישגבכךחיהכזאת,

להיאבקלא :חכמהמקצועיתמדיניותעלב.
אלהעלאלאייקבללאשהציבורדבריםעל

ישיצליח.לגביהםשהמאבקסינרישיש
נגדללחום .בפערמיליטנטיבאופךלהילחם
הכלכליתשהמדיניותלהוכיחקיפוח.

קשוריזה .לפערהמובילההיאהממשלתית
טובהמדיניותשכךבתקשורת,גםיכמרבך

דינההדילהואיךתקשורתלהשאיך
נוסףדברגםכוללזהריק.בחללכפעילות

 :שטרנהלזאב

שריריואתשאיבדהענק

שלוהעיקריהראשוןתפקידה
חברהשלדגםלהציעהואההסתדרות

לקיומההיחידהההצדקהזוהיאחרת.
במתכונתהכלליתההסתדרותשל

 ,כאךמדוברלא .-20הבשנותשעוצבה
אריהעובדעלבהגנהרקיכמרבך

חלופהביצירתאלאמשק,שלבניהולו
ותרבותיתמשקיתחברתית,כוללת,
ההסתדרותעלהקיימת.החברהלדגם

חברתייםיחסיםלכנרתשאפשרלהוכיח
יהפרטיבמשקהקיימיםמאלהאחרים
מערכתלקייםשאפשרלהראותרעליה

מנועשלתפקידהממלאתכלכלית
מעלאך .חברתישינוישלבתהליך

באמתלשאוףההסתדרותחייבתלכלי
כזה.חברתילשינויובתמים
יחסיאתהפוקדהקשההמשבר

בדיוקנרבעחבריה,עםההסתדרות

אלההםמאדמעטים :זרמסיבה
חותרתההסתדרותכיהמאמינים

שמנהיגותהארחברתיישינוילקראת
יחד-עם-זאת,כזה.בשינוירוצהבאמת

שהתופעהבעובדהלהודותחייבים
ההסתדרותאםרבספק :חדשהאינה

אתמעשיבאופךאי-פעםמילאהאומנם

אחרת.חברההבונהכחלוץתפקידה
האבותהשתעשעוערד-20הבשנות

בארץ-לבנותביכולתםהמייסדים
משותפתכוללתחברת-עובדיםישראל
הקיבוציתולהתיישבותלעיר

ממשיתתשובהשתהווהוהמושבית,

מהראךהבורגנית,לחברהומעשית
מהורההיוםהזה.החזרךאתזנחומארד

אופיראתשאיבדענקייגרףההסתדרות

אתלגייסמצליחואיננווולונטריכגרף
החורגנושאבשרםחבריושלנאמנותם
מקצועית.מהגנה

תפקידהאתממלאתאינהההסתדרות
ראינהדוגמהנותנתהיאאיךכיהחינוכי

לכןחדשים.חברתייםדפוסיםמציעה
רחביםומגזריםיסודותיהמתערערים

עלתיגרקוראיםהציבורשלויותריותר
 •בקיומה.הצורךעצם

ליישאםיחירם
הדגלעםבעיה

לאזחהאדום,
שהתודעהמשום

שליהמעמדית
מפותחת,פחות

בכךישאלא
סמלמשום

חרבהלמשבר
שלגדולייותר
מאודחרבה

בחברהאנשים

שלאהישראלית,
דברשוםמצאו

ביניהםמשותף

ההסתדרות,ובין

וביןביניהםאו

חםלכן .סמליה
גםרעיונות,עזבו

רעיונותאם

חסוציאל·
חםדמוקרטיה

הרעיונות

לייצגהאמורים
ולעזוראותם
לחם.
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 15%לגימלאים.גישתנואת

ילךזהואחוזגימלאים,הםמהאוכלוסיה
סקטורזהגדלה.החייםתוחלתכיויגדל,
זנוח.

עוסקתלאההסתדרות :חברתייםדגשיםג.
קשורההיאאבלוביטחון'חוץבמדיניות

 .דרךלקבועחייבתוזולתנועת-העבודה,
חוץבמדיניותגםלנקוטשחייביםלינראה

שונות,הגדרותישלחכמהחכמה.וביטחון
הרכבי'שללהגדרהזהבענייןאתייחסואני

בישובההיסטורייםהזרמיםאתשחילק
והוכיחוליוניצים,לנציםליונים,היהודי
שהצליחה.הדרךהיאהיוניציתשהדרך
בוויכוחלהסתבךטעםשאיןהדברפרוש
ולאעכשיו'בשלטוןלאאנחנו .פנימיסרק

 .והביטחוןהחוץמדיניותאתנקבעאנחנו
לגבש.ניתןשאותומשותףמכנהישאבל

שההסתדרותמציעאתה :דיינואפרים

החוץמדיניותעלבוויכוחעמדהתקבע
 ?והביטחון

מציעלאאנילא. :ררלפנזרןאברהם
שתנועת-אלאעמדה,תקבעשההסתדרות

ובענייןהחברתית.בבעיהתתרכזהעבודה

שמופיעהכתנועהתנועת-העבודה,זה

להסתדרות,בניגוד-לכנסתבבחירות
שלחכמהמקצועיתמדיניותעלתישען

כמהעדחיוביימודלועלההסתדרות,
אומראנימשק-העובדים.בתוךשניתן'

תקבעלהסתדרותשמחוץשתנועת-העבודה
לשוםקיצוניתלאבינייםמדיניותלעצמה

המשכנעתשהיאפרגמטית,דרךותציגכיוון

להםשאיןסרקלפלפולילהיכנסבליביותר,
עתיד.אוערך

אחדהתבקש-1965ב-לתקשורתובאשר
במדעי-המדינההבולטיםהאנשים

האופוזיציהעתידעלתחזיתלתתבנורווגיה,
אזמורכבתחיתההאופוזיציה .בארצו

יכלושלאמפוצלות,ימיןמפלגותמארבע
ממשלתמולקואליציה,ביניהןליצור
שמפלגתאמרהואהעבודה.מפלגת
שישבשלטון'שנהארבעיםנמצאתהעבודה

לאדברשוםולכאורהאדירים,הישגיםלה
מזוויתטען,כךאבל,אותה.לזעזעיכול

רואההואהמדינה,מדעישלשלויהראייה
וסדקכולה.החומהאתלמוטטשעלולסדק
ואיננהשכמעטהפועליתהעיתונותהואזה

-הבורגניתהמסחריתהעיתונותנקראת.
מפלגותעמדותאתהמשבחת-אמר

והשאלהביותר.הנפוצההיאהאופוזיציה,
הנורווגילפועלכוחיהיהזמןכמההיא

יוםקוראהואשאותוהעיתוןנגדלהצביע
יום.

זה .דברעורךפריייורםכאןאתנויושב

 .נפוץגםלהיותצריךהואאבלטוב,עיתון
ואתמדיניותשלבעיהלנוישהמדיניבנושא

אמורהכל .תתקןהתקשורתשלאבוודאיזה
תקשורתאזטובה.מדיניותשישבתנאי

חשובה.נפוצה

יכולהההסתדרותהללוהדבריםבשלושת
בה.השולטתהענייהמהמפלגהיותרלתרום
הגבוה.החינוךהשפעתהואהאחרוןהדבר

חושבואניישלושמגילחינםחינוךבעדאני
באחד .מאודהרבההחמצנוזהשבעניין

אתשמנתחסמית,חנוךשלמספריו

ששכונותבברורמסתמןבדיעבד'הבחירות

והתקדמוובערות,עונישלבמצבשהיו
בעדהצביעווההשכלה,הרווחהמבחינת
לעומת-היו,הןכאשרהפועלים.מפלגות

בעדבעיקרבהןהצביעוירודיבמצבזאת

המוכיחיםמחקריםישנםבארה"ב"חרות".

הסיכר;יםגדליםיותר'משכילשאתהשככל
הרפובליקנית,המפלגהעבורשתצביע
עבודמצביעיםההשכלהמעוטיודווקא

 .הפוךזהאצלנוהדמוקרטית.המפלגה
למפלגהמקבילהאצלנותנועת-העבודה

יותרנהניתוהיאבאדה"ב,הדמוקרטית

אותימוליךוזה .יותרהמשכילותמהשכבות
כעתמצוייםאנחנו :הבאלענייןהיישר
מכללותמכללות.שלצמיחתןבעידן

ניתנותהן .יקרענייןאינןהסתדרותיות

עבורכזואחתמכללהמנהלאנילהקמה.
אלף 25כיוםבהומצוייםההסתדרות,

עםפעולהבשיתוףעובדיםאנחנולומדים.
לתוארלהגיעיכוליםאנשיםהאוניברסיטה.

להשכלהלהגיעחלמושלאכאלה .ראשון
משהושקיבלומרגישיםוהםגבוהה,

בשוםלקבלהיויכוליםשלאמההסתדרות,
החינוךלתוכןקשוראחדדבראחרת.צורה

חינוןשמעביריםמרציםאמנםישהגבוה.

מקבליםהרובלא.הרובאבלסוציאליסטי'
 .כמודלהחופשיהשוקאת

נפוצהתקשורתטובה,מדיניותלסיכום,
קטנים,צעדיםשלושההםהגבוהוהחינון

משמעותי'הואמהםאחדכלאבל
ולשפרלשנותיכולהשלהםוההצטברות

תנועתהתקדמותמבחינתמאודהרבה

הישראלית.בחברהוערכיההעבודה

לעשותשניתןבטוחלאאני :בד-נביאאלי
שכולנוהאלה,הטוביםהדבריםכלאת

אתקודםלעררןמבליאיתם,מסכימים
עלהצביעשאפריםהרדיקליתהרפורמה
מעבדלעשותאפילוצריךלדעתיעיקריה.

עלהתבססתםשניכםזאת,מלבד .לכן
איןלדעתי' .שלנוהיאשההסתדרותההנחה

שמפלגת-העבודהנכון .בכןודאותשום
אבללהצבעה,מהצבעהכוחהעלשומרת

בבחירותקודההיהמהיודעאינני

שלהמועמדשמאייבמקוםאםלהסתדרות
ההנחה .אחרמישהוהיהיהליכוד

מסוכנת.לינראיתיבכיסנוהיאשההסתדרות
אותהולבנותלהרוסשישהסיבותאחת

אתממנהלהוציאהצורךהיאמחדש
באמתאםרקלעשותאפשרוזה .הליכוד
טרויאני""סוסההסתדרות.חוקתאתמשנים

בטוחלאואניהזו,המצודהלתוךהוכנס
הכללייםהקוףםהתפתחותשעם

ובתפישהובחברהבמשקכאןשמתרוצצים

שלבסופוזה,סוסיכבושלאהבטחונית,
כולה.המצודהאתדבר,

אתלפרקבליזאתעושיםאין-והשאלה
שהםמנכסיםלהתפרקאיך ?"הסיפור"כל

להםשאיןאבל-,המודרניבעידןחשובים
כדיההסתדרות,שלהיעודעםדברשום

בענייןסוף-סוףלטפליהיהשאפשר
כלשכןוארגונו'הפועלהגנתשהואהעיקרי'

פועללהיותיותרשטובהוכחנולאעוד
פרטייבמפעלמאשדהסתדרותיבמפעל
המלהתעודדזאת,הוכחנושלאליונדמה

 •צחוק.רקתמיד-הסתדרות-

על
--ii היאאםספקהיוםשלשואל

וישראלארץ-ישראלאתזוכרת
הישראליתהחברה .אתמולשל

הימיםשלהחברה .הכרלבליעדהשתנתה
הכוחהים.במצולותטבעהכאילוההם

ההםבימיםהדומיננטיתוהדוחהמעצב

שלמהותושחיתההיאהחלוציות.חיתה
ברגשי .הארץ-ישראליהסוציאליזם
אתכיוםאנוקוראיםמוזרות,וגםהתפעלות,

בוועידת-כצנלסוןבדלשלהפתיחההרצאת
 : ) 1919 (העבודה""אחדותשלהיסוד

התקדשבחינת-וההתנדבות"החלוציות
חדשהתקופהואיןעם,בחייהםחג

עלמתעלההעםנשמת .בלעדיהןמתקדשת
והגבורהההודמתגלה,שכינתויידיהן

שלנקודת-המוצאגםוזוהימקיצים.
האדם"העמדת :היאכשהמטרהתקומתנו',

הרצוןבארץ".הפעולהבמרכזהעובד
באץר"החופשיתחברת-העבודהל"יצירת

הארץ-הסוציאליזםשלראשיתוזהו
כהדנשמעיםהדבריםכיום .ישראלי

 ...גדוליםממרחקים
1 

נוכחבוודאי ?אוטופיהזאתחיתהכלום
כרעיוןזהכלנשמעבארץכיוםהקייםהמצב
שונות.אוטופיותישנןאולםלגמרי.אוטופי

המובילותאלההרסניות,אוטופיותישנן
וישנןהמציאות,עםחזיתיתלהתנגשות
המשתלבותאלהבונות,אוטופיות
גבוההלדרגהאותההמעלותבמציאות,

שלהאוטופיהחיתהכזאת .יותר
התנאים .הארץ-ישראליהסוציאליזם
לאוטופיההארץאתהכינוההיסטוריים

ניצניללאכמעטפרימיטיבית,ארץ :זאת
בהתפתחותההראשישהגורםקאפיטליזם,

ההוןשביןהשילוב .הלאומיההוןהוא
בעליהעובדיםביןהחלוציות,לביןהלאומי
שיצרהואוסוציאלי,לאומילשיחורוהרצון

הסוציאליזםתשתיתלהקמתהבסיסאת
 .האץר-ישראלי

סוציאליזםבמינוימיוחדסוציאליזםזההיה
- yבישיתוףהשתלבובוקונסטרוקטיביי

הזירהרקעעלמעמדותומלחמתמעמדי

ובמוסדותהציוניםבקונגרסים-הלאומית
הם"קסט-קינדר",זעם.הימיןהלאומיים.

בשלהאץר-ישראלייםהפועליםאתכינו
 .הארץלבנייןהציונייםבתקציביםהשתמשם

אתלשנותהימיןשלבכוחוהיהלאאולם
אתשנכואלחחיוהפועליםהמציאות.

חקלאיות,קבוצות :זרועותבשתיבנו .הארץ
 .שברשותומפעליםמושבי-עובדים

האנושיהמלאיוהעיקר,העובדים.הסתדרות

העולההיהודיהנוערהיההארץשאבהממנו
מעיןחיתההעבריתאץר-ישראלארצה.
הסוציאליזםסודהיהוזההחלוציות,ממלכת

לתפקידיםלעם,ההתנדבות .הארץ-ישראלי
כיעדהעבודהבמועט,הסתפקותהלאומיים,

העובדיםחברתאתשאפיינוהםהחיים,

באץר-העבדיםמעמדחיהמהבהתהוותה.

"יחפנים"שלמעמדמין- ?דאזישראל



הישראליהסוציאליזם
הצרפתית.במהפכהן;סנקירלרטיםכדוגמת-

הרוסית.המהפכהשלהשפעהגםוחיתה
בשנותרגםהראשונה,העולםמלחמתאחרי

מהפכניתתסיסהאחזההמוקדמות,-20ה

השלישיתהעליהשרנות.אירופהבארצות
דיהזאת.המהפכניתהאווירהאתנשמה

גרינברגצביאורישלבמאמרו
מרתועל-1924בכתבאותר-"סאלירט"

למהפכה-פארדרקסלימצבכרצד .לניןשל
הדהיההעצומהבארץהאדירההרוסית

הישראליתלמהפכהגםאךכביר'עולמי
ניכר'עולמיהדהיההקטנהבארץהזעירה

כנגד .זרמהפכהשלייחודהמשרםוזאת
הפררלטרית,הדיקטאטררהשלהרוסיהדגם

הגמוניהשלהארץ-ישראליחרגםגם
מהמניעיםכל-כולההשואבתפרולטרית
מקוםהתרפסעבודהאיששלהמוסריים

לאומיים.ליעדיםבהתמסרותראשון
הארץ-ישראליהקונסטרוקטיביהסוציאליזם

המהפכניהסוציאליזםבפניהתגמדלא
הרוסי.

2 
קרסהמדועהחלוציות,איפראשקעהמדוע

הנמיךמדועהפועלית,ההגמוניה
ישנןלכך ?קומתואתהישראליהסוציאליזם

הלכההישראליתהחברה :תשובותכמה
העמיקהובמקבילבכמרת,וגדלה

מקצועותקמרהסוציאלית.הדיפרנציאציה
מעלהוסרהעליונותכתרחדשים.ומעמדות

המלחמתיהמשק .החקלאיהפועלשלראשו
שללבולמוסגרםהאנגליהצבאשלרשות
התחיללכןקררםרעודקלההתעשרות

התחילוהמשקהפרטיההוןלארץלחדור
החקלאי'הפועללעומת .אופיואתלשנות
והיהקםהעובדים,ומושבהקבוצהחבר

שלוהיעדאתשראהשכיריםפועליםמעמד
'ארץ-ישראלהמושג .ניצולנגדבמאבק
אמנםלאט-לאט.והתפוררהחווירעובדת'
הקיבוצי'הנוערוראשונהובראשהנוער'

המדינהאתכסף"שלמגש"עלהביא
מילאהמלחמותיתרבכלוגםהיהודית,
רחוקהההיסטוריהאךראשוני'תפקיד

האוויראתנושמתהיאאסירת-תודה,מהירת

התחלפו.הזמניםואכן,המתחלף.הזמןשל
לתמורהגרמההמדינההקמתעצם

באההתנדבותעקרוןבמקרםראדיקלית.
הגישהמלמעלה.הכפויההמחריבותעקרון
להתנדף.החלהאנחנו""ראשוניםשל

היעדיםעל-ידימלוכדתנשארההחברה
אלמהכללזזהכובדמרכזאךהלאומיים,

כוחואתהשואבהסוציאליזם,הפרט.
הוחלשהכלל'שלהסולידריותמתחושת
המדינהלתקומתהקרקעאת .במקורו
אלאהישראלי'והעובדהפועלהכשירו
המדינהגרמהסלי'דוקפראשבאופן
זדםוחיסולהפלמ"חפירוקכוחם.להחלשת
בלנודחבבחינתהיוהעובדיםשלהחינוך
אףהתוצאה,אךממלכתית,מבחינהיגונה
שלכוחוהתרופפותחיתהבלתי-נמנעת,היא

הפועלים.מעמד

המהפכההתחוללה-50השנותבראשית
כורחחיתההיאאף .בישראלהדמוגרפית
לחזקהיהחייבהיהודיהישוב :המציאות

ואולםלעם.להיותכדיבכמותאיכרתואת
החומרמבחינתחיתהשרנהזרהמוניתעלייה

התרבותיהפערהקיים.מהיישובהאנושי

דב-עדתילפערלבסוףהתגלגלהגדול
תנועת-העבודהשבהנהגתישראלעוצמה.

להיותחיתהיכולהולאמוכנה,חיתהלא
קמהאזהמונית,עליהלקליטתמוכנה
שדה-מעבדותשלישראלחדשה'ישראל
אנטי-אנטי-פועליים,לרעיונותשוטהעשב

וכפיאנטי-סוציאליסטיים.קיבוציים,
המכהבאהקרובות,לעתיםקררהשהדבר
 .לנוןלפרשתוהכוונהמבפנים,הסופית
הבלתי-אמצעייםלגודמיםלהתייחסמבלי

מפלגת :לקבועניתןזולפרשהשהביאו
אתהפכהרבזמןבשלטוןשחיתההפועלים
העם,שדותאת-שלההשליחותתפקיד
שלהנואשתקריאתו .ברלחפורלקרדום

לשדה-ברקד,רדתועםלנוערבן-גוריון
נשארההקריירה,עלהשליחותאתלהעדיף

 .במרבדקוראקול
תלאותבכלשעמדהישראלי'הסוציאליזם

ההגמוניההשפע.במבחןעמדלאהמחסור'
חיתה.כלאוחיתהקרסההפועלית

3 
שלא.בוודאי-הדרךסוףכאןהאם

שלהנשגביעודהונשארהיההסוציאליזם
 ;ושיורירניתצודקתחברהלקראתהאנושות

תנועת-היאשלוהממשישהנושאיעוד
עלגםבוודאיחלהזואמתהפועלים.
מבשריההיושהנביאיםעםישראל'

תלאותתהיינהאשדתהיינההראשונים.
תובילהיאדבר'שלבסופרהדרך'

אלאתחליף'לושאיןלסוציאליזם
עצמה,עלחוזרתאיננהשההיסטוריה

לגישרמו.חדשותדרכיםודרושות
הסוציאליזםמדשדש-1977בהמהפךמאז

הקדמיתהזירה .אחדם·במקןהישראלי
לתמיכתהודותהליכודבידינמצאת

המשקחברת-עובדים,ואילוהדתיים,
אתומאבדהולךהאדמיניסטרטיבי,הפועלי
נדחקוהקיבוצים .קיומוצידקתואתמטרתו

עמוק.פנימימשברעובדיםוהםהצידה

הגיעשנה. 70חלפוההסתדרותנוסדהמאז
הנסיבותמשמדרת.לחילופיהזמן

עלכופרתהחדשותההיסטוריות
חדשה.אוריינטציההסוציאליזם

שלמצוקתםהמצוקה, iתשררדלנצחכלרם
תשלוטלנצחכלרם ~להםשאיןאלה

 ?הזהבעגלשלהקורצתהקיצוניות

רטוריותלשאלותהשליליתהתשובהבזכות
הסוציאליזם.להתקיים,וימשיךקיים,אלה,
המופשטת.באמתלהסתפקשאיןאלא

חייובערובמאבק.שלאסטרטגיהדרושה
שלוהאחרוניםמהמאמריםבאחדלניןכתב
נאלציםאנחנו ... " :הקואופרציה")("על

עלנקודת-ראותנושליסודיבשינוילהכיר
התפכחותובעקבותזההיההסוציאליזם",

זהרבדהעולמית.המהפכהמאשליית
לסוציאליזםביחסנירםלומראנוחייבים

הישראלי.

הישראלי,הסוציאליזםשלהאוטופיהשלב
 .מאחורינונמצאהחלוצי'הסוציאליזםשלב

מיסודה.השתנתההלאומיתהסיטואציה
ראשיתפקידממלאהלאומיההוןאיןשרב

המדינהבידינמצאהלאומי.התקציבואילו
השחיטהשעתהגיעההעובדים.בידישאינה

הקדושות.הפרותשל
לבראצריכהמזויףראדיקליזםבמקרם

דווחהמרינתעלהמאבקבקידוםהתרכזות
 .העובדלאדםהדאגהיישרםלידיתבראשבה

בזהיהיהאבלסוציאליזם,עדייןיהיהלאזה
 .לקראתוחשובצעדמשרם
העובדיםחברתמפעליאתלמסורישבנוסף,

כזאתקואופרטיביתבעלותהעובדים.לידי
שיתופית,חברהבתרךהיוםבבראתשתלב

סולידרית.
שלפעילותלעודדיש-אחרדבר

שלתאיםהקמת-למעשהסוציאליזם
עזרהבשכונות,במיוחדעזרה-הדדית,

במצוקה.לאנשים
לערכיםשיטתילחינוךלדאוגיש-לבסוף

שרנות,ציבורלשכבותוהחדרתםאנושיים
 :-1ההאינטרנאצירנלשלבמאניפסטכנאמר

יהירוצדק"מוסרשלהפשוטים"הכללים
הכל.שללכלל

קררםאבלפוליטית,תנועההואהסוציאליזם
 •מוסרית.כל
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שנה 70

להםתדרות
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 :הבאותלקראתההסתדרות

 1920תרפ"אכסלונח'הכלליתההסתדרותשלהיסודרעידת

בכלל,בתולדותיההראשונהפעם
ההסתדרותניצבתבפרט'ובמדינה-

אובמפורשעויןיהודישלטוןמול-
מנוגדותאועוינותדוקטרינותומוללמעשה
והציבורהאינטליגנציהבקרבשפשטו

שלכעתידהההסתדרותשלעתידההרחב.
יש .לדיוןעתהעומריםכווההעבודהתנועת

הראשון' :מושכלותשנילהרגיש
עתידהולמעןלמענהחייבת,שההסתדרות

עיקריגורםלהיותהישראלית,החברהשל
תאבדההסתדרותהעלייה.קליטתבתהליך

לאהיאאםהזו'העלייהעלהשפעתהאת
הפוליטיתהסכנההעולים.לצוניתענה

 .מאודגדולההיאהשפעתהבאיבודהכרוכה
גורםלהיותוחייבתבעברחיתהההסתדרות

להאסור :השניהמושכל .מרכזילאומי
שלהצרבמובןרגיל,מקצועילאיגודלהפוך
המלה.

הפונקציות""הפרדתאואחתהסתדרות

ורב 70בתמעטעודתהיהההסתדרות

המוסדותכלשלהמבנהבחידושהצורך
ודרכיערכיםובחידושההסתדרותיים,

חברתכידועהןהעיקריותהבעיותפעולה.
שלהחברתי-חינוכיהתפקידהעובדים,
 .המקצועיוהאיגודההסתדרות

גורםלשמשצריכהההסתדרותכיאמרנו'

צריכיםהעולים-העלייהבקליטתמכריע
לדוןישזומהשקפהכתובת.שהיאלהרגיש
המשולשואפילוהדואלי'המבנהבבעיית

עובדיםחברתהיותה :ההסתדרותשל
איגודעצמאיים,במפעליםתעסוקההיוזמת
לצרכיםוביטויהדדיתלעזרהומוסדמקצועי

שלוחברתייםתרבותייםחינוכיים'

הפונקציותהפרדתעלהפולמוס,העובדים.
הקמתעםכברהחלההסתדרותשלהאלה

על-ידיהעלייהקליטתנושאגםההסתדרות.
פעלהההסתדרותחדש.אינוההסתדרות

בארגוןלקיומההראשונההשנהלמןכבר
להאסורציבוריות.ועבודותתעסוקה

העולים,קליטתלנוכחדווקאלהסתדרות,
אחת:דוגמהההיסטורי.המבנהאתלערער

ובכלבהיקפוהיוםקייםבונהסוללהיהלו
והסיועוהמימוןהירדמהלוהיוולוכוחו

נראיתחיתהכיצדבעבר,לושהיוהממשלתי
 ?העוליםלקליטתהבנייהתנועתהיום

המבנהעללשמורישהאלההשיקוליםלאור
גורםלהיותחייבתההסתדרות .ההיסטורי

לקייםצריכהשהיאאומרוזהעצמאי'משקי
והשירותים,המשקייםהמפעליםאת

קופתכגוןההדדיתוהעזרההביטוחמוסדות

כילהבין'ישהאחרים.והמוסדותחולים,
שלוהכלכליתהחברתיתהמדיניות
שוקשלמדיניותלאהיאהנוכחיתהממשלה

ושלהפרטי,ההוןהאדרתשלאלאחופשי
סיכונים.נוטלתשאינההפרטיתהיוזמה
הנוכחיתהממשלהבונההמדינהבכוח

מוכןואינונוטלשאינופרזיטי'קפיטליזם
בחסותציבורי'במימוןסיכון'כלליטול

הדוגמהרווחיו.לצבירתהממשלהואחריות
הבנייה.בתחוםשנעשהמההיאהבולטת
בוניםושותפיוהליכודכילהגיד'למותר
שלטונםאתשחיתותובדרכיהציבורבכספי

משיטתלדברהוכחהושוב jהפוליטי
במשקוהמינוייםבבנייההמכרזים

שלהתפקידיםשמירתאולםהממשלתי.
שצריכהרקונסטרוציה,מחייבתההסתדרות

כל,קודם :עקרונותמספרעללהתבסס
ליזוםצריכהולאיכולהלאההסתדרות

 :ההמוניתהעלייהלקליטתמשקמפעלי
שהםוכר',מקצועיתהסבהבריאות,ביטוח

מימוןבליאפשרייםבלתיתפקידים
באמצעיולבדו,העובדיםציבורהממשלה.

המפעלבעוללשאתיכולאיננוהוא,
פורשועלייהלקליטתמשקקיום .הלאומי
מקצועית,בהסבהבחינוך'רחבההשקעה

העבודה,פריוןבהגדלתהעולים,בארגון
עתמכתבמאמרבידי.ישוהחיסכוןהיעילות

על , Challengeבשםבארה"ב,חשובמדעי
אחתבארה"ב.הייצורפריוןירידתבעיית

הגדלתשלשםהיא,מאמרבאותוהמסקנות

 130ן 1גלי



המוכית,מקצועיתבהסבהצררךישהפדיון

 .ציבורימימוןבכוחדקלהיעשותיכולרזה
הדרושהעובדים,שלעצמימשקקירם

גםמחייבהעלייה,קליטתלשםלהסתדרות
הסבה ;ורווחיותעסקיותשאיכןפעולות

צררךאין .ודווחיעסקיענייןאיכהמקצועית

העצוםהפוטנציאלעלהדיבוראתלהרחיב
בהסבהובצררךהחדשה,בעלייההטמון

זהבלי .הזרהעלייהשלהמוכיתמקצועית
וכעס,תסכולוייגרםיבוזבז'הפוטנציאל
העלייהשלוהתסכולהכעסשלערמתם
כאיןיהיההמדינהראשיתמימיההמונית

עובדיםמשקשקירםיטועןאנילכןוכאפס.
להסבהוכמכשירעלייהקולטכגרדם

כספישלהשקעהיחייבהמוכיתמקצועית
הוא :הדבראתלמדכבדמודעי .ציבור
לאבארץהפרטיתשהקבלנותהרזה,

והשיכוןהבכייהאתלספקמסוגלת
"הליברליזם"דוברהואומודעיהדרושים,
הכלכלי.

הממשלהשללחובתהעקרונינימוקגםיש
המקיפהההסתדרות,שללמפעליהלסייע
המגייסתמדינה :באץרהעובדיםדובאת

לספקחייבתמאזרחיהכספייםאמצעים
לכהלחייבתשהיאאומדזהאיןאך ;שרותים

צריכהשהיאאומדזהאין ;הענייניםכלאת
השירותים.שלותוככםצררתםאתלקבוע

החופשיותלהתאגדויותלספקצריכההיא
העצמיתליוזמהאמצעיםהאזרחיםשל

החיכוך'בתחוםכמרהמשקבתחוםשלהם
ראשוןיסודזהוכר'.הבריאות

של-הניהוליתארהחומירת-ההשתתפות
שלהםההזדהותגםגדלהגדלה,העובדים

בהגזמה,אם-גםנאמד,כבדהמפעל.עם
רעים.מכהליםיש-רעיםפועליםשאין

ביתבמסגרתפועלים,עםרבותשוחחתי
המנהליםעלשסיפרומהושמעתיבדלי

עללפניהםדיברתיכאשדשלהם.
לאשכמעטפשוט,פועלקםדמוקרטיזציה,

אתה"מה :ליואמדהדירן'במשךדיבר
דואהלאאני ?דמוקרטיזציהעללימספר
מעמידבכרקד'באהוא .שליהמנהלאתכלל
שלויהמזכירהעםמתייחדהמכונית,את

שואללאאחדאףבכלל.אותרדואהלאואני
שותפים,להדגישצריכיםהעובדיםאותי".
שלבעיהיש .ניכורכרצדאחרת

בתחוםהעובדיםחברתשלדקונסטרוקציה
אלוהעובדים.ומעמדהניהול'הבעלות,
 :תנאיוערדישגשג.הזהשהמשקהתנאים
האחרוןבזמןשקדהמהוהפיקוח.הבקרה

בקדהמכגנוניהיושלאכלילעיןמוכיח
 .הניהולרעלהעובדיםעלמספיקים

עובדים,פוטרושבהםמקדיםשישיודעאני

הוציאעובדיםשליותרמצומצםומספר
לפיטוריםקודםמאשדגדולהיותרתפוקה

 .לעובדבפדיוןעלייהחלה-
למפעליגםכרגעהמשקעלשאמדתימה

זהאיןזהלענייןקופת-חולים.כגרןהחברה
לא.ארחבריםמאבדתהיאאםמשכה

שלבחידהלחופשהחבר'להשפעתהדרישה
חשובמנהיגמוצדקת.-ולפיקוחהחבר
קופת-חולים :פעםאמדתנועת-העבודהשל

ההסתדרות,במסגרתונעפנסיה,קרןהדדית,

המאורגןהכרחקירםמבחינתחיוניתנאיהוא

מגמרתאתהמרתיעככוחהעובדיםשל
שההסתדרותלכך'עיקריתנאיגםזה .הימין
וביחסיהעלייהבקליטתמרכזיגררםתהיה

חוןביןהכרחבמאזן-היינו .העבודה

אסור .הימיןבמשטרבפרטועבודה,

אתלהגבירוישההסתדרותאתלהחליש
 .המאורגןהעובדיםציבורשלכוחו

איגודתהיהשההסתדרותגםאסורכךמשרם

ממשקלהיפרדלהואסורבלבד'מקצועי
למרותהמערכות,שאדרכלהעובדים
במסגרת .נקלעושאליוהקשחהמשבר

העובדים,משקשלממששלדמוקרטיזציה
שלותפקידומעמדועלגםלדוןאפשר
אסורמקרםמכל .המקצועיהאיגוד

המועסקיםלידיודקאךתימסרשההכרעה
לפיכךיש .אחרארזהבמפעלבמישרין

יהמקצועיהאיגודשלמיוחדלמעמדמקרם
לשכיריםההשקעהקרנותדגםלפיאם

אחרים.דגמיםלפיראםכשבדיה

~ 
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דקלאלהיותצריכההדקונסטרוקציה
ערכית.אידאולוגיתגםאלאארגונית

מקצועי-ארגוןהיתהלאמעולםההסתדרות
בנייןשהחלשמרגעמשרםבלבד'מעמדי
הוויכוחגםהחלבאץר'היהודיהישוב
אילורעלהישוב,אתיבנהמיבשאלה
ביןהתנחלהוויכוחחברתיים.עקרונות
לשםפרטיתרחירזמההחופשיחשוקחסידי

הפרספקטיבהשינוידרוש
לטובתבבנייןהדוגליםלביןפרטי,דווחרוציםאנשיםהרופאים.שללמוסדהפכהולביזור.ציבוריתליוזמהלדמוקרטיזציה,

ציבורית.ויוזמהציבוריבפיקוחהציבורחםהתחומים.בכלבחירהחופשיותרחירםתמריצים.שלקשהשאלחכאןשישספקאין
עםודווקאחירםגםמרכזיהזחהוויכוחבכבליכבוליםלחיותרוציםלאהתמריציםשלוהבקרהההתייעלותשאלת
השמרני-הימיןוהתחזקותהמדינההקמתקופת-חוליםכידרמה,ביורוקרטיה.וקיימת,דיאליתשאלההיאהציבוריבמשק
מבחינה .כאחדוהפופוליסטיליברלילהפרדתהטועניםישזאת.להביןמתחילהערליםלקלוטהצורךעםתחמירשהיאבפרט
היאהשאלהבטחרנית,רגםלארמיתחברתית,בקרפ"ח.מחברותבהסתדרותהחברףתמקצועית.בהסבהוהצורךמנוסיםבלתי

תקרםחברהואיזוהמשקיתנהלאיךהיוםגםינתקושאםהוא,לכךהמתנגדיםשלנימוקםביתבכדקחייבתההסתדרותזרמבחינה
אתלדאותחייבתההסתדרותהיום .כאןלחברותבהסתדרותהחברותביןהקשראתשלדמוקרטיזציהשלשאלהגםזרומבנה.
המדיניותבהתווייתמכריעכגורםעצמהחברים.תאבדההסתדרותבקופת-חולים,גםעובדיםבמשקוצורךהצדקהישהניהול.
כוחובארגוןהמדינהשלהחברתית-כלכליתתקייםשההסתדרותבכךרעכלרואהלאאניהעובדיםציבורשלכוחושמידתמבחינת
ישוניגודיהם.פיצולםלמרותהעובדים,שכברנימוקיםמאותםבריאות,ביטוחלאמעולםאומכםההסתדרות .המאורגן
שלמרותהעובדהמןעידודלשאובכדידרושההדדיתעזרה .הזכרתיסוציאליסטים,במונחיםעצמהאתהגדירה

הבוחרבמדינה,הימיןהתגברותאניהשטחים.בכלגררםתהיהשההסתדרותהיתההעובדעצמאותשלהתפישהאבל
למפלגותולתתלהבחיןידעההסתדרותיחברלהיותאדםלהכריחצריךאםבטוחלאהמשקמבנהתפישתביסודה.תמידמונחת

היוםבהסתדרות.מכריעכוחהעובדיםכפייה.זוהימסריםבמרבןהחולים.בקופתובניהולובאופירכשרנהההסתדרותשל
הלוחם.היחידחגורםהיאההסתדרותתהיהלאאםיקרהמההיאהשאלהאולםביסודתמידמונחתהיתהפרטיממשק

גםלמדימובנתשתוארההפרספקטיבהשלקופת-חוליםהשתייכות.חרבתאולםההסתדרות.מייסדישלההשקפה
ההסתדרות.שלהנוכחיתלמנהיגותעניים,שלקופהאזתהיהההסתדרותואיןלביורוקרטי'הפךהניהולהשניםבמשך
כיהשלושים,בשנותכשעתר,הביןגוריוןבןכאןישהעשירים.שליהירוהאחרותשלוהפרקטיקההמנטליותביןגדולהבדל

רביזירניסטית-קלדיקליתחזיתלבלרםכדיוהעזרההסולידריותאידאלביןהתנגשותמנהליםלביןההסתדרותיבמשקמנהלים
הרחבות,העםשכברתאתלגייסישהבחירה.חופששלרהאידיאלההדדיתמחייבתהרקתסטדרקציה .פרטיבמשק
מהעלויתורידיעללאאבלהעממיות,מקיימתשההסתדרותלאהיאלדעתיהבעיהבניהולממששלדמוקרטיזציהאפוא

הפועליםתנועתשל"הגמוניה"אזשנקראלמבוטחיםשאיןאלאומחייבת,קופה .עצמיניהולעד-כדיהעובדים,ובהשתתפות
דרכה.חיזוקאלאעקרוניתשנעשה.מהעלודעהממשיפיקוחהמהפכהעלהדיבוראתארחיבלא

היאהיכןהיוםתוהההעבודהמפלגתלצעדישלעצמיתהתאגדותכלוצריכהרשאיתכמרקפיטליסטיותבמדינותהניהולית
שלהגדולההמפלגההפוליטית.המפחעלבתמיכהלזכותלגיטימיות,למטרותאזרחיםבקביעתהמנהלמעמד .ויפןאדה"ב

ויכוחשלבזמןבישראליהשמאלינוהלהבריאותשביטוחהכרחאיןציבורית.מוכרחוגודלוהמפעלשלהמדיניות
ורווחחופשישרקביןהיחסבשאלתעולמיהמדינה.ע"יוביורוקרטיתריכוזיתבצררהשהעובדכדיהעובדים,במשקלהשתנות

תוהההכלל,ובפיקוחהכלללטובתהפרטשהמבנהחושבאניהאלחהדבריםכלמשרםקיימיםהזה.במשקחלקלושישידגיש
הזההוויכוחטרגדיה.זרחיעומדת.היאהיכןעזרההדדי,ביטוחמשק,המשלבהנוכחי,שמידתשככלשמוכיחיםרבים,מחקרים

מיוחדמדור

שנה 70

 •רהםתדרות

27 
 1990נובמבר



 1: ו(:
מיוחד.מדור

שנה 70

להסתדרות

28 
 130גליון

כךכלאנחנו .כולובעולםהיוםנטוש
הריכוזיהתיכנרןמהתמוטטותמסונוורים

המשטרשלהכפייתי'הביורוקרטי'
עינינולפנידואיםלאשאנחנועדהסובייטי'

ויכוחמתנהל-במערב-השנישבגרש
החופשי'והשוקהפרטיתהירדמהכשלרןעל

הניא,-ונסתייםודייגן'תאצ'דבנוסח

בתנאיםלארמימשקבכלראםליברליזם.
משקשלשלנר,במצבהדיכך,נורמליים

עלייהקליטתשלהתפקידבפניהניצב
אפשרלמעשה,מלחמהשלכמצבוהנתרן
תיכשלהימיןשממשלתהיסוסללאלנבא

 :והראיהוהתרבותית,הכלכליתבמדיניותה
העלייה.כקליטתהכשלרן

וחתרנותהחינוךבעיית

החינוךשאלת-נוסףמרכזיולתחוםרעתה
התרבותפעולותלרבותהרחב,במרבנו

אתלהנחותשצדיךקראותר :וההסברה
גםלהדריכנוצדיךהעובדים,למשקהגישה
חינוךבארץלמעשהאיןובתרבות.כחינוך
שהדתייםידוע .ככיכוללארמיכללי

שלהםהזרםעצמאותשמידתעלמקפידים
שלאממלכתית,במסגרתהדתוהחדרת

כסףהמקבלהדתי,העצמאיהזרםעללדבר
מעזהאינהשהמדינהבערדמהמדינה

כילעילהדגשנוכבד .בתכניולהתערב
ציבורייםשרותיםלממןצריכההמדינה
אתלקבועצריכהאינהאךחברתית,ויוזמה

שלעניינההואהאופי'התוכן' .אופיין
שלהחופשיתההתאגדותשלהחכרה,

היאוההסתדרותהמדינה,שלולאהאזרחים,
ביותרהגדולההחופשיתההתאגדותביסודה

זמןכלכוחה.זה-במדינהאזרחיםשל
שהיאכדררהמודעותלהסתדרותשחיתה

המדיניותבקביעתמרכזיוגודםלארמיגרדם
לארדפעלהוהיאוהכלכלית,החברתית

הצורךגםכדררהיההזאת,הפרספקטיבה

עצמאיתוספררתבעתרנרתעצמאי'בחינוך

בכךהיולעובדים.עצמאיבתיאטדרןואפילו
שללמגווןההסתגרותמבחינתחסרונותגם

 :גדולהמעלהגםבזהחיתהאבלדעות,
עלהולכת.היאלאןמורעותחיתהלתנועה

מאשדיותרהיום,ההסתדרותחייבתכן

הפעולהחידושעלדעתהאתלתתכעבד,
חושבאנישלה.והתרבותיתהחינוכית
העבודהבתנועתהאידאולוגישהמשבר

שלהכדדךוהביטחוןההשראהוחוסרהיום
כאמודנרבעהואמדרמה.רכהבמידההוא

המוטעיתההנחהמןאופטית,מאשליה
מההדיסוציאליזם.פעםאיהיהשברוסיה
הממלכתי,הריכוזי,התכנוןהואשםשנכשל

הדיקטטורה,נכשלווהכפייתי.הביורוקרטי
המולאםכרכוששהשתמשווהדיכוי'הניכור
המדינהשלכוחהלהגברתהכלכליובכרחם

נכשלואבלשלה.והאוליגרכיותהכל-יכולה
השוקשלוהשמרנותהניאו-ליברליזםגם

העבודהתנועתאםדקוההפרטה.החפשי

ובעוזבאמונהותרדהדגלהאתשרבתעלה
הניאו-ליברליזםנגדנירםהמתנהלבמאבק

אמררזהודברלעם,לפנותתרכלוהשמרנות,
ההסתדרות.לגביוראשונהבראשכמרבן
ושינויהפרספקטיבהשינוילכלמעלדרוש
ולעם.לעובדיםהמסד

המקצועיהאיגודבעיות

איגודלהיותיכולהההסתדרותהאםלשאלה
שלבכיורןללכתארבלבד'מקצועי

המכריעכגורםהמקצועיהאיגודהתפתחות

צלכלללאמשיבאניהסתדרות,בתפקידי
האיגודלא.אופןבשרםלא, :ספקשל

גםמשבד.בפניעומדכולובעולםהמקצועי
במערב,משמעייםחדאינםהדבריםכאן

טשטושהסובייטי.הגרשלגבילאוכוודאי
שגודםמהעובדה,למשל:מתעלמיםמעניין
הסובייטיבגרשדווקאמרכזילתפקידשעלה
שואפיםזהבגרשהמקצועי.האיגודהוא

האיגודיםלמעשהאכלחופשי'לשוקאומנם
בתמררה.מרכזיתפקידמילאוהמקצועיים

האיגודהיוםעומדשבפניוהמשבר

בחלקוהואהקפיטליסטיבעולםהמקצועי
במשטרהנוחרתבאיזוןהשינוישלתוצאה

שלהגלובליזציה-עצמוהקפיטליסטי
באופןההוןשלהניודכלומדהקפיטליזם.
לארמיבמשקהתנאיםשאםכךבינלאומי'

הםההוןבעלישללרצונםאינםמסרים
שבהאחרת,למדינהלעבודבקלותיכולים
אינוהעובדיםוכוחיותרנמרךהשכר

הטכנולוגייםהשינוייםבגלל .מאורגן
הזההדברהתקשורת,אמצעיוהתפתחות

ההוןכוחכינראה .קליותרהרבהנעשה
נסיגהחלההעובדים,כוחלערמתעלה

ובמעמדהעובדיםשלהמאורגןבכוחגדולה
לנוכחבפרטהמקצועיים,האיגודים
מכךלהתעלםאסוראךההמונית.האבטלה
בקרבהפנימייםוהניגודיםהפנימישהפירוד

שלהכלליהכרחאתהחלישעצמםהעובדים
במדינה.הלאומיבמשקהעובדיםמעמד
תאצ'ד'היאלכךכיותרבולטתדוגמה
שראשבמקרםהכורים,אתששברה

לאהית,אדראדדהקודם,השמרניהממשלה
גםשבדה.היאבכוחהדקלאאבלהצליח.
אתשבדהעובדיםכיןהסולידריותחוסר

היאהיוםבמצבהמרכזיתהשאלההשביתה.
שהיהמההמקצועיים.האיגודיםעתידמהר

ברחלהקיבוצי'ההסכםכגרןבעבדמקודש
הקיבוציוההסכםהקיבוציהמר"מ:;כדסרם.

העבודה.תנועתשלהכוחניכביטוישימשו

שלרשמיתהכרההעובדיםהשיגובעזרתו
אלאהיחידהפועלשלאוהמעביד'המדינה
ציבורשל-העובדיםשלהמאורגןהכרח

הנושאהוא-וכמרוכזככללהעובדים
גםלדעתיבעולם.שינויחלככךלמר"מ.
גםזר.למגמההסימניםניכריםכבדאצלנו
גמישותעללדברכבדמתחיליםאצלנו
מדינתהצרתהעבודה,שרקהגמשתהשכר,

להסתדרותישזהכמאבקוכדרמה.הרווחה
אלאמקצועימעמדידקולאמכריע,תפקיד

הזולההעבודהשפעלנוכחבפרטלארמי.גם
וגידולכארץהמשקלדשותהעומדת

זולהעבודהעלהמתבססמשקהאבטלה.
להזכיריש .ירודפדיוןבעלנחשלמשקיהיה
בנושא , Challengeכ-המאמראותרשוב

המאמר'מחברבאדה"ב.הייצורפדיוןידידת

גםהםזוליםשעובדיםמצייןכלכלן'שהוא
ישהללוהבחינותמכל .ירודפדיוןבעלי

שהיאבתנאימאוד'חשובמעמדלהסתדרות
דקולאמאוחדתמקצועיתתנועהתהיה
לכלמעלדרוש .הצדבמובןמקצועיתתנועה
פרספקטיבה.שינויבעיקראכלמכנה,שינוי

הסכמיםכגוןופירוק,פיצולשלסכנהיש
אישיים.וחוזיםהמפעל,ברמתקיבוציים

תופעתעדייןהואהאישיהחוזהאומנם

שלהעיקרוןאתמערערהואאבלמיעוט,
החוזההעובדים.שלהמאורגןהכוח

הארציהמקצועיהאיגודשלברמההקיבוצי
אבלרבות,בארצותכמובןקייםהנפרד
התבטאהעובדיםשלהמאורגןהכוחאצלנו
ברמת-הריכוזיהקיבוצירמתןבמשא

מו"מהיהלכךנוסף .ככללההסתדרות
המגמהאחרות.ברמותגםקיבוצי

לאיגודיםאוטונומיה-יזמהשההסתדרות
ואפילובנפרדקיבוצימו"מלנהלהארציים
מבחינתחיוביתהיאאםספק-לשבות

העובדים,ציבורכללשלהמאורגןכוחו
הציבורי,בסקטורהאחרונותוההתפתחויות

 .יוכיחווהאחריםהמח"רהסתדרותבשביתת
אואיגודירוויחונפרדומתןממשאכיייתכן'

.בסךזמןלאורךלאאבלמסוימים,איגודים
למכבירהוכחותישנן .יפסידוכולםהכל
למשל'כשבדיההזהבתחוםשקורהממה
הצדשלכוחווריכוזנוחרעלייתמשוםוזאת

העובדיםניצביםהציבוריבסקטור .שכנגד

הציבורי'המעבידשלמרוכזכוחמול
גםאלאגמול'כתירקלאלשכרהמתייחס

במדיניותמרכזיוכגורםפוליטיכגורם
לפיהממשלה,שלוהחברתיתהכלכלית
בסקטורגם ;והפוליטיתהחברתיתתפישתה
רקלאאך .שכנגדהצדשלכוחוגברהפרטי
צריכהההסתדרות .מדוברמקצועייםטעמים

המדיניותבקביעתמרכזיגררםכאמורלהיות
בקליטתבכללה,והחברתיתהכלכלית
השאלותכלכיההכנסות,ובחלוקתהעלייה
פוליטיותאלאבלבדמקצועיותאינןהאלה

להשאירןואיןוראשונהבראשולארמיות
הפוליטיתמגמתהותהיהבלבד'לממשלה

הנוכחי,המקצועי_במצבהאיגודתהיה.אשר

הסכנותולנוכחהעלייהקליטתלנוכח
אתלראותחייבוהפוליטיות,הכלכליות
שלדמוקרטיזציה .כולוהלאומיהתפקיד
המקצועיהאיגודושלההסתדרותמוסדרת

האיגודיםשלובייצוגםהאיגודים,בתוך
הבחירהחופשעקרון ;כן-בהסתדרות

הארגוניםושלהחברשלהייצוגוהגברת
ההסתדרותבמוסדותההסתדרותיים

.אלהכן-וכר'בקופ"חהעובדים,בחברות
-הדקונסטרוקציהעקרונותלהיותצריכים

אולםההסתדרות.שלההתחדשות
ופעולהנפרדותפירושהאיןאוטונומיה

משמעותהאוטונומיהצרה.אינטרסנטית

ושיתוףהכוחריכוזתוךפדדטיבירת

בהחלטה.
והיאלהשראה,היוםזקוקהההסתדרות

ארגוןלאלחבריה.להשראהלהיותצריכה
-העובדיםשלהמאורגןהכרחאלאסתם

התנאיםאךנכונה,;הסיסמהחברתיתתנועה

 :שלרשההםלביצועה
המנהיגותשלגםהפרספקטיבהחידושא.

 ;המונהגיםשלרגם
ותילחםלאומייםיעדיםשתציבמנהיגותב.
בקביעתהעובדיםציבורשלחלקועל

הלאומיים.היעדים
שלמורעות :ראשוןשהואאחרון'אחרוןג.

בסךסולידרית.לפעולהונכונותםהעוברים
כנוחרהואההסתדרותשלכוחההכל

 • .הציבורשלומודעותו



מכללהרציתיהראל:אהד.ן
בית-ניהולאתעצמיעלשקיבלתיכ·

רתרכניתחזרןלפניעמדובדל
בהתאם.מעשית

 :עקרונותשלרשהעלברססהזרתרכנית
שללמצבהמכללהאתלהביאא.

אתלקבל-כלומרמלאה.אקדמיזציה
לגביגבוההלהשכלההמועצהשלההכרה

שרמתלכךלדאוגוכמרבןהלימודיחרגיכל
שללדרישותיהתתאיםוהמרציםהמרדים

המועצה.

שאינםספציפייםחוגיםולהרחיבלהקיםב.
דייםמפותחיםאינםארקיימים

לדוגמההשונות.באוניברסיטאות
בלתי-לחינוךהחוגאתבבית-בדלפיתחנו

מדריכישלאקדמיתלהכשרהיפררמאלי
נושא-המשליםהחינוךועובדימתנ"סים

 .באץרביותרהגבוהיםלהישגיםהגענובר
שמייהאץרלידיעתהחוג-נוספתדוגמה
-במקביל-זכהברלימודיואתשסיים
מררהתעודת , B.E.Dתעודות:בשלוש
לטיולים.מוסמךמדריךשלותעודהמוסמך
 .בארץוייחודייחידיהוא,גםהיה,זהצרוף

לצרכיםלהיענותוניסינורצינועקרונית,
 .בישראלהחינוךממערכתהערליםהמיידיים
שהתעוררברגע-הגזענותבנושאלמשלי

לדמוקרטיהלחינוךמכרןהקמנונחבא,עניין
 .בארץהמערכתלכללימודיםתרכנירתוהכנר

אל"פניםבשםחודשיתחוברתהוצאנו
לקראתמרדיםבהדרכתשעסקהפנים",
מכרןהקמנובבתי-הספר.החברהשעררי

ידערקלאלמרדיםהמעניקלמועדי-ישראל'
לגביראחרתהסתכלותזרויתאלאבתחום,

לארמית-סוציאלית.-
ונספחיהם,הלימודתחומיהרחבתלארד
ובהגדלהבהרחבההצורךהיהוברורטבעי

ואכן'התלמידים.למספרביחסגם
גדלהאחרונות,השניםששמשךבתקופתי'

הגענושבעה.פיבמוסדהתלמידיםמספר
ויותר 50%מהםומעלה,תלמידים-4000ל

לעודדכדיאשרעדרת-המזרח,בניעלנמנים
מקומרתמספראתהגדלנואלינובראםאת

בפנימייה.הלינה
משניאחד-ערביםלתלמידיםבאשר

יבארץהקיימיםערבייםלמרדיםהסמינרים
הלינהממקומרת 1/3 (בבית-בדלנמצא

והואערבים),לסטודנטיםניתןבפנימייה
חלקלגביאינטגרטיביתבמגמהפועל

תלמידיםמשתתפיםשבהםמהקורסים,
 .גם-יחדוערביםיהודים
כלשבמשךזר'בנקודהלצייןוחשובומעניין
העצרםהמתחלמרותהאינתיפאדה,תקופת

בקרבהיחסיםנפגעולאהיישוב,בכל
 .שלנרהמעורבתהתלמידיםאוכלוסיית

בסופר-של-במה,עד-כה,האמורכללאור

 ?אותימאשימיםדבר

נקודותבשתינרגעותההאשמותירבכן

בדברגישתילמתייחסתהראשונה :מרכזיות
לתנועת-העבודה.נפרדתאוניברסיטההקמת

שהנושאיםהיאזרלהאשמהתשובתי
ישירותנרגעיםבבית-בדלהנלמדים

קטן'בפרטאפילולתנועת-העבודה,
חייבשלנרסטודנטשכלזהכמרכביכול'
שנתיות) 60 (שברעיותלימודשערתבשתי

תנועת-העבודה.שלבהסטרריההעוסקות
אתלהקנותכיוםשאפשרישחושבמי

אחרות,בדרכיםתנועת-העבודהיסודות

עסקניםשלהרצאותבאמצעותכמרישנות,
טועה.-

החלוםהיאלזר'המשיקההשנייה,ההאשמה
בית-בדלהפיכתעלשליהכוללני

בעיהנירםשישנהידועוהרילאוניברסיטה.
בגללשכןבארץ'גבוהההשכלהשלחמורה
העלוגבוהים,ללימודיםהעצוםהביקוש

רמתאתשנה,מדיהאוניברסיטאות,

הגיעההתקבלותשסףעדשלהן'הדרישות
הממוצע(הציוןבלתי-אפשרייםלממדים

 10%הוספתלנרלאפשרהיהשביקשתימה
לקבלירכלושתלמידינוכדיהחסר,השערת
שלהם.ההתמחותבמקצועגם,~~שרןתואר

מעשיתומדיניותכזאתכוללתהשקפהמדוע
ראשית- ?כלכליתמפולתיוצרתבהתאם
משרד-החינוךשלשההקצבהמכיורן

מאשריותרהרבהקטנהבמכללה,לתלמיד
אינהזרוהקצבהבאוניברסיטה,לתלמיד
הטופוגרפי.המרכיבבגללשנית,מספיקה.
מררהאףלקבלמסוגלתלאבית-בדלמכללת

שכרתוספתלולהוסיףמבלילתוכה,טוב
 .זמןביטולעל

מכריע.גררםהואהמקוםריחוק

האחרונותבשניםהגענואלה,כללמרות
שלהגרעוןכלהשוטף.התקציבלאיזון

פורסיםהיולושקל.מלירן 6הואהמכללה
אתפותריםהיושנים,כמהעלזהחרב

הבעיה.

IJ ~, 
 •מונולוג

העבורהתנועתברוח
- ?קררהמה-ואז .) 90להיותצריך

נוסעים 80שלממרצעבעליסטודנטים
לחר"ל.
בבית-בדלערכנוזר,בעיהלפתורבמגמה
עםלסיכוםהגענו .מענייןניסיון

חברתיתמגמהפתיחתעלת"אאוניברסיטת
עמדושלאאלהכלאתנקבלשאליהאצלנו'

ת"א,אוניברסיטתשלהקבלהבקריטריוני
מותנהיהיהלימודיהםשהמשךאלא

מרעדים)(ובאותםבחינותבאותןבעמידה

המקבילההלימודבמגמתהסטודנטיםשל
ת"א.באוניברסיטת

קיבלושתלמידינוהייתההתוצאהוהנה,
במבחנים,במובהק,יותרגבוהיםציונים

באוניברסיטה.הסטודנטיםשלמאלה
ספקמכללמעלההוכיחזהניסיון

ללימודיםים-הפרגאצלהגלוםשהפוטנציאל
ממהיותרהרבהגדולגבוהים,

מסרגליםהאוניברסיטהשלשהקריטריונים
בכניסהלהקלשצריךטוען'אנילכןלגלות.

הדרישותאתלהגדילבז;כשכםללימודים
הסירם.ובמבחני

הלימודיםלנושאהגלובליהפיתררן
כאשרבשיטה,מהפךיצירתהואהגבוהים

התוארבלימודיתתרכזנההאוניברסיטאות
תענקנההמכללותואילווהשלישי'השני
המועצהבפיקוחכמרבןראשון'תואר

גבוהה.להשכלה
הלימודמשערת 90%-לבית-בדלובאשר

למהמקביליםבבית-בדלתלמידשל
 .הספציפיבמקצועבאוניברסיטהשלומדים

זכאיהאוניברסיטה,מתלמידלהבדילאבל
בחינוך'ראשוןלתואררקבית-בדלתלמיד

התמחה.ברלמקצועהתייחסותשרםבלי

באשריותר.עלימוטלאינוזהשפיתררןאלא
הקדנציהאתלסייםעומדאניאישית,לי,
חודשים,-5כבערדהשידורברשותשלי

מרציאתלהשקיעלאחר-מכן'ומתכונן'
בתנועת-העבודה.שינוייםלמען
מסוגלתשתנועת-העבודהמאמיןאינני

היאבהםובמצבבצררהלשלטוןלחזור
ליצורשהכרחייבינולאאםכיום.נמצאת
ונגמרתב"שינרי"שמתחילהמאוחדתחזית

מפלגת-ואתר"ץאתוכוללתבמפ"ם,
לאנוספים,דמוקרטייםוחוגיםהעבודה

לשלטון'אף-פעםמפלגת-העבודהתחזור
 .ברעהואיששלבמלחמותתעסוקורק

להשתקם.כדיהמשותףאתלמצואחייבים
כאשר ,-1948בכוחהבשיאהייתהמפ"ם

העבודה.ואחדותהשרה"צביןאיחרדנוצר

לגרוףעשויהזאתמעיןבריתהקמתרק
בפוליטיקהברחליםשכירםאנשים,אליה

 .ובפוליטיקאים
כיום,ביותרהחשובהנושאהיאכזאתחזית

בשניםעצמיאתלגייסמתכונןאניולקראתה
 •הקרובות.
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בדינקדמנחם

ו:ן(
1 : 

מיוחד.מדור

שנה 70

להסתדרות

שלהרטוריקה
פשוטהיאחכנו·ת

תחבולותסדרת
שאומדאדםשל

זמןלושאין
רשמיו'אתלבזבז
זהשפסוקאל~~
נכתבעצמו

טיוטות,בשבע

מעובדוהוא

ובמקדחחיטב

מעובדשחיה

חדימדי,

שבטיוטה

אוחששית

קלקלהשביעית
אתבמקצתנדנד

המושלםהעיבוד
כדימדי,

יחיהשהמשפט

כלליעפ"יבנוי
שלהרטוריקה

הכנות.

בסיסעל-המאמר
במסגרתשניתנה~ה tהרצ

 ,.ז.שנובמברברבר,שבוע

הרצאות .בוגרשובבגלו·יה
יופיעוהאירועמןנוספות

הקרוב.בגליון

30 

ביחסלגביהמכריעיםדברים ~ הדבריםהיוברברשלליצירתו- =
ii ii .לסופרלגשתאיךהמחשבתיים
דברשרםשאיןשמביןניטשאני","פרסט

לא-האנושותכלאתומחברשמקיף
ולאהאדםטבעלאלאלוהים,התפילה

ברציונליותשרואיםכמהעד-רציונליות
לאהאדם,בנילכלמשותפתפרדיגמה
החייםבמישוראלאהמופשטבמישור

שאנשיםשחושבכזה,סופרהאמפיריים.

וכשאיפרת,ברצונותעצמםאתמבטאים

שהםמהכלפלורליסטיים.מטבעםואלה
אלאאינואנושיותכללכפרדיגמותרואים
העולםכלומר,שלהם.העצמימהביטויחלק
ושאיפרת,רצונותשלאנרכיהביסודוהוא
בתרךמשתכןוהסופרמאחד'מרכזבלי

לתתמשתדלהואומתוכהרבההזר'האנרכיה
בתחוםמסוימיםלדבריםקבועגודל

בליהחברתית,והמחשבההביטויהשאיפה,
לאאנחנוהיוםגםמטאפיזית.תמיכהשרם

"הגודלדברשלבסופריהיהמהיודעים
השחרורתנועתשלהציונות,שלהקבוע"

לאאנחנווכר'.הסוציאליזםשלהפלסטינית,
אנחנודבר.שרםקבועיםגדליםעליודעים
מסמניםשאנחנומההתהוויות.רואים

ספקללאכדפוסים,קבועות,כסטרוקטורות
איזומבטאהואאםספקאבלאותנו,מבטא

ארסטרוקטורת-עומק,ארסטרוקטורת-על
הדברבתרךהאנושות.שלמשותףמכנה
הסופרמשתכןלאבסורד,כמרבןהקרובהזה,

הוארשםביתר,קהילתו,עמו,בתרך-
שהואלדבריםהזיקהדרךעצמו'אתמגדיר
שהואקבוע.גודללהםלהיותשצריךחושב
למרותקבוע,גודללהםשיהיהרוצההיה

הללושלדבריםלושיבטיחיסודשרםשאין
המחשבתיבגרעיןקבוע.גודלבאמתיהיה
אחריםשסופריםלמהלמדיהקרובהזה,
לניהיליזםמתמידפיתוייש'אבסורד',כינו

עדבאישיותוהכירברבראותררלפטאליזם,
בפיתוילהילחםוכדי .ביותרהגדולהעומק

האווירהזרכוחות.הזמןכלגייסהואהזה
ותחילתהקודמתהמאהסוףשלהרוחנית
המסגרתלכןיצא.ברברממנההזר,המאה

נכרנה.לינראיתשליהמחקרשלההיסטורית
ליצירהרלוונטיותלהיותשיכולהחושבאני
חלזרממסגרתשמשהרבמידהרקברברשל
שלבעולםחיהקוראאםהקורא.עלגם

היסטורייםתהליכים :מוחלטיםבטחונות
במהפכהלמשל,שמסתכמיםאובייקטיביים,

היהדותשלבעולםארהסוציאליסטית,
דברשרםבברבריהיהלאהאררתרדרכסית,

עולםשלסופרהואברבר .בשבילורלוונטי
רכללנצח,כזהשישארדיסהרמרני,
בעיניוהןאחרתשאומרותהמחשבות

המנסההסופרהואזה,עםיחדהטעיות.

יסכימושלהםדברים,כזהבעולםלמצוא
מיקבוע.גודללייחסונאוריםטוביםאנשים
שישבעולםהזר'לפרובלמטיקהמחוץשחי
שלאפריורימדינהמחייבת,מסורתבר

חיאינו-האדםטבעשלארההיסטוריה
מצוין'אדםלהיותיכולהוא .ברבריבעולם
מהלולומריכולהלאברבריצירתאבל
אחרים.לאנשיםלומריכולהשהיא

המתבונן'.'המתרשםלענייןמגיעאנימכאן
עלברברשלביטויהואהמתבונן''המתרשם

יברנריזםאין

בעללאשהואמדגישהואבכך .עצמו
סיבה'כמרבן).נכרןלגמרישלא(מהתוכחה,
שלסטאטרסנתינתהיאזר'להגדרהנוספת
מחריבעצמואתרואהשאינולאדםמתרשם

חברימכליותראמתושאומרמפלגה,לאף
שלמזהרחוקשאינוסטאטרסהמפלגות.

רואות".שעיניומהאלאלו"שאיןדיין'
קריטריוניםגםבדרך-כללישלדייןאולם

מהלהעריךאותרהמנחיםאובייקטיביים,
לאהמתבונןהמתרשםואילורואות,שעיניו
כאלהקריטריוניםלהיותשיכוליםבטוח

חושבהואבני-האדם.כלעלשמוסכמים
שבני-האדםמהושגםלכך'הזמןשעבר
דת,הגיונייםכקריטריוניםרואים

שהםמהזה-וכר'רציונליותפילוסופיה~
אחרירקבהקייםרזהלמציאות,מכניסים
העובדהומכוחלתוכה,זהאתשהכניסו
הערכות,היולברברלתוכה.זהאתשהכניסו

וההוגיםהסופריםלכלמשותפותהיושלא
ראו,שעיניודבריםלרעהדןהואהיהודיים.

דניםלאלמשל,ברבר,מרטיןארשעגנון
באיםשלוהדירןשלהקריטריוניםלרעה.

מהתנועההעברית,ההשכלהמספררת
האינטראי-מהתפישההרוסית,הנררדניקית

לכלהמשותפיםמסוימים,ערכיםשלטיבית

גםאבללבססשאי-אפשרערכיםבני-האדם,
מדבריםבאזהעליהם.לוותראי-אפשר

הואושמהםביותר'מהםהושפעשברבר

אבלברנריזם,איןשלו.המחשבהאתהתיך
שליהספר .ברברמחשבתישברבריות.יש

 :ראקציונריתתיאררטיתמעמדהכתוב
למדקרא,שהואבמהלדבוקמהניסיון
לא,ארמוצלחזהאםיודעלאאני .והאמין

שלמסריםסרגעבורנורמהזוהיאבל
לאהזאתהנורמהובגללספרותיים,מחקרים
שלהמרכזיותעללוותריכולתי

הארץ-היהודיתהציוניתהפרובלמטיקה
ברבראםשגםמכיורןיכולתי'לאישראלית.

מודרניסטית,צררהומכאן"ב"מכאןיצר

המרתקותהפרסט-מרדרניסטירתמהיצירות

הפיתוילמרותהעשרים,המאהשלביותר
יכולתילאוכר',הפרגמנטרירתהצורה,של
שלההבנהדרךומכאן"ב"מכאןלדוןשלא
אתשיבינורצההואאיךעצמיולשאולברבר

התפרסםזהכאשרביותרהטוביםקוראיוזה

במאבק ,כמרבןראה,ברבר .-1911-2ב

במפתישאךאנושי'מאבקציוניהיהודי

לשאוליכוליםשארתןבעירת,שלוהחשיבה
בכלהמעמדות,מכלהעמים,מכלאנשים

ואילואותם,שואלחפץיחזקאלהמקומרת.

 130גלידן



ברבריותיש
נכוןלמעשהאותם.שואללאעצות''אובד
שלהשאלותאתראיתישאנילומריותר

עלהדיבוריםכאשרכרקע.עצות''אובד
ליצירהטרדניקצתרקעהםוהמוותהמחלה

פילוסופייתכל .ארץ-ישראלעלפרגמנטלית
כלשלהפרגמנטריותהדגשתעםשם.החיים
יצירהשלמבנהלנמקכדימגויסיםדברי

ארץ-ראייתאתמירכיתבצורהלבטאשיוכל
 .ברברשלישראל

מענייןשלאהגישה.אתלקבליכוללאאני
מייצגותעצות''אובדשלדעותיואםאותנו
מהאותנומעניין .ברברשלדעותיואת

ביחסעצות''אובדשלדעותיומשמעות
מסיפורעולהשהואכפיהמובלע.למחבר

-במליםמסתייםומכאן""מכאןאםזה.
שנה.ובאותהנגמר".לאהחשבוןכל"עוד

במליםנגמרותברדיצ'בסקיעלההרצאות
ב"מכאןאםנפל".לאעודהמסך"כל-

שנקראטקסטשלאחרוןסגמנטישומכאן"
ישברדיצ'בסקיעלובמסה"מילואים".

"חתימה".שנקראטקסטשלאחרוןסגמנט
הדרשה.שלהעומקמבנהעםביחדזהכל

ברברישליצירותהרבהלכל-כךשמשותף
מדליקובסיפוריבמאמרוארוכות.קצרות
הואאז .-1911בלברברמסויםיחסאצלי
סיוםכילא-שלילי,בסיוםלגמורמוכרחהיה

שניביןהדמיוןלתת.היהיכוללאחיובי
מוכרחשאניכךפרשני'מעגליוצרהפסוקים

ההרצאותבעזרתומכאן""מכאןאתלהבין
עלההרצאותואתיברדיצ'בסקיעל

אניומכאן"."מכאןבעזרתברדיצ'בסקי

זהבספרברבראתשלישההבנהמודה.
כלהבנתיאניקונטקסטואליסטית.חיתה
אחריםטקסטיםלפיברברשלטקסט

ואחריילפנימעטאויזמןבאותושנכתבו
הטקסטיםלפיברברישלהטקסטיםכלואת

ומהםנלחםאתםקרא.שהואשהנחתי
אינטנסיבייםהיוברברבשבילהושפע.
רשאיתםהעריץשהואאנשיםשניבמיוחד

שהיהיטולסטויהיההאחד .התמודד

ושאתביותר'הגדולהמופתסופרבשבילו
לכבדימוכרחהיההואשלוהדתיהמשבר

אבלהרכבת.לתחנתשלוהבריחהאתכמו
המשברלאחריטולסטוישלהפילוסופיהאת

שהואמפנילדחות.מוכרחהיההואיהדתי
שלהאתיקהאתלדחותמוכרחהיה

הלחימתןושללרעפאסיביתהתנגדות
אלאפרקטיים.מטעמיםלאהשנייה.
בני-ללמדמוסרילאזהמוסריים.מטעמים

היההשניהשנייה.הלחיאתלתתאדם
השתגעשהואיודעיםאנחנושכיוםניטשה.

ופעםמהסיפיליסאחתפעם :פעמיים

שלהטוןאתצין Rוהמהבדידות.שנייה
הערכיםלביןהאותנטיותביןהיריבות

מינישכלעדהקונבנציונליים.המוסריים
סמלבשבילונעשומפלצתייםדברים

לקבל.היהיכוללאשברברדברלאותנטיות,
הרעיון'אתלקבלגםהיהיכוללאברבר

האדם.שלהחברתיתדמה Rהסיפורשנגמר
וצריךלעצמוזרוקאחדכלושמעכשיו

במוסיקהבספרים,מחייתואתלמצוא
לשוםלקוותולאאוהב,שהואובפילוסופיה

אף .הפוליטיהחברתימהתחוםיותרדבר
אתלקבלהיהיכוללאעבריסופר

בסוףמשותפתשחיתההזויהדיאגנוזה

הכירברבררלניטשה.לטולסטויהמאה
שלמהדבריםחלקשלהעמוקהבאמת

היוחייוכלאבלניטשה,ושלטולסטוי
מגיעהשלפיויפסק-הדיןנגדהתקוממות
רקיהיווהלאהושמכאןידרךלסוףהאנושות
התקדמותשוםולאטכנייםחידושים
חברתית.

אתמברברגזלוהללוהפנימייםהמאבקים
שלאסופרהיההוא .שלוהנפשכוחותכל

מודע.הלאאתבתוכולהחזיקהיהמסוגל
אני .שלוהתודעהאתתמידהציףמודעהלא

דבריםלגביגםנכרןהיהשזהחושב
לגבינכרןהיהבוודאיזהאךאינטימיים.

סוציאליסט,היההואפילוסופיים.נושאים
השכנוע.אתמעצמולהסתיריכוללאאך

יהירתמידהחברה.תיבנהבהדרךשבכל
הואועשוקים.עושקיםומנוצלים,מנצלים

ביןבהשלמהלהאמיןורצהלוחם.ציוניהיה
בטוחהיהועם-זאתוערבים.יהודים

ההבנה .יגמרולאבהיסטוריהשהמלחמות
ירכלשלא"המערותשלהזאת.הטראגית
הקודמתהמאהבסוףעוררהלתקרן".

שלפולחןהנוכחיתהמאהובתחילת
הוגיםשלארוכהשררהשאפייןהטרגדיה.
ברברעבורחיתהשיצרוהשפהוסופרים.

שאי-אלאמבפנים.ומוכרתאינטימיתשפה
החברתיותעמדותיואתלגזורלוהיהאפשר
לגביר.היהראי-אפשרהזאת.השפהמתוך

בני-אדםיפסיקוהטרגדיה.פולחןשבגלל
כהכרחירואיםשהםמאבקבכללהיאבק
היצירהלכוחאולחיוניותםלאושרם.
הקונטרסטשללסופרברברהפךכךשלהם.

שבראנושיות.שלמארדרחבמושגבין-
ואי-פקפוקרביןבאדיקות.מחזיקהוא

אתלהציעהאנושותתוכלשאי-פעםאמונה.
 .ממנהלצפותצריכיםשאנשיםהדבריםכל
להשתיקיוכללאדברששרםדיסרננס.זהו

יחזקאלשאומרכמו .אותרלאזןאואותר
מאין"ההרמוניה :הרוחחוליבביתחפץ

הכנותבעייתשלמקומהוכאן "?תימצא
כיהכנות.שלהרטוריקהשמאחורי
סדרתפשוטהיאהכנותשלהרטוריקה
זמןלושאיןשאומראדםשלתחבולות

עצמוזהשפסוקאלאירשמיואתלבזבז
היטבמעובדוהואטיוטות.בשבענכתב

שבטיוטההרימדיימעובדשהיהובמקרה

אתבמקצתברברקלקלהשביעיתארהששית
יהיהשהמשפטכדימדייהמושלםהעיבוד

לכןהכנרת.שלהרטוריקהכלליעפ"יבנוי
מןבנפרד-ברברשלהכנרתעמדת

עלרקלחוליכולה-הכנרתשלהרטוריקה
שלהכנרתשאלת .שלוהמחשבתיתהעמידה
יהמחברשלהכנרתמשאלתשרנההדמויות

הארמנרתית.למשימהרקקשורהוהיא

שהרגישכפיכתבברבראםרקהיאהשאלה
צריךשהואשהרגישוכפילכתוביכולשהוא
יכולהואבהבדרךלכתוב.ורוצהלכתוב
שהואביותרהטוביםהטקסטיםאתלכנרת
כנותאינהזואמנותיתכנות .ליצוריכול

זוובחשיפה.עובדותעלבדיווחשקשורה
שלהמרסיקאי.של .•הארכיטקטשלהכנרת
וספררתהעשייה.איששלהכנותזר .הקבלן

שפיכתאיננההיאעשייה.קודם-כלהיא
עשייה.שהיאלפנימציאותייצוגואיננהרגש

דברהוסיפווהסטרוקטורליזםהפורמליזם
עשייהכלקודםזו-לשכוחלנרשאסור

קיימיםבהבתרבותטקסט.שלאחדסרגשל
התנגשותמתוךטקסטים.שלאחריםסוגים
הטקסטיםעםחלקיתוחפיפהחלקית

כנותמחייבהעשייהשלוהאלמנטהאחרים.
קיימתלזהבנוסף .אחרתחוםבכלכמר

בעייתוזוהיהמחשבתית.הכנרתשלהבעיה
הואהאם :וספררתחברהכמבקרברברשל

דברושרםחושב.שהואמהרקאומרבאמת

לאברברלדעתי ?אפקטציהלשםנאמראינו
פסוקיםהרבהישבזה.עומדתמיד

ברורההרגשהשיוצריםשלויבמאמרים
למשל .בלבדלהרגיזכדיאותםאומרשהוא

יותרחדשיםספריםשישאומרכשהוא

זהיותר.גדולרושםעליושעושיםמהתנ"ך.
ספריםישבאמתכיילהרגיזכדירקלא

יותרלוושנראויותרגדולרושםעליושעשו
ש"איןאומרהואכאשראבלרלוונטיים.

תורהמפלגיאלאבעולםיהודיםשלעםיותר
וכרסתניםדשניםבליטא.וחשוכיםקנאים

בפרנציה.גירהומעלימפוטמיםבגליציה.
באנגליה.צבועיםבאשכנז.וגלחיםדשנים
הםשבתוכםולעםלעצמםהםספחתוכולם

.ברורמדיברנריסטילטעמיזה-יושבים"
אפילומוצדקתשאינהסכיןתחיבתפהשיש

גםכיי-1906דשלהעובדותראייתעל-ידי
כתיבתואחרים.יהודיםגםשישידעברבראז

והיאמאפקטציות.רחוקהתמידאיננה

קדושים.מרתמתברברקדושה.לאכמרבן
לאהואאבלקדושים.חייחירבהובמידה

טקסטיםישקדושים.טקסטיםכתב

שהם.ברבריים.טקסטיםגםוישברנריסטים.

הםשאולידבריםישהרוב.המזל.למרבה
ליקשהואף-על-פי-כןברברישלאותנטיים

הגדולהמבחןכימובןאבלאותם.לקרוא
כרכרבוהמחשבתיבתחוםהכנות.של

שלקוראכלתחבולות.שלסדרהאינועומדי
חיתהכנרתשללרטוריקהשמעבריודעכרכר
ראיית-עולם.בהבעתמקסימלית.כנרתגם

שלברברתחוםזההרלוונטיות.שאלתלגבי
אחרים.אנשים .עליושליטהאיןהמת

אתשיקבעוהםהחדשים.הקוראים

 • .יצירתושלהרלוונטיות
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מיוחדמדור

שנה 70

 •להסתדרות

אומרהואכאשר

עםיותרש"אין

יהודיםשל
אלאבעולם
תורהמפלגי
וחשוכיםקנאים

דשניםבליטאי
וכרסתנים

בגליציה,
ומעלימפוטמים

יבפרנציהגירה

וגלחיםדשנים
צבועיםבאשכנזי

וכולםיבאנגליה
הםספחת

ולעםלעצמם
הםשבתוכם

זהכלייושבים
לאאבליש,

זה-עם",

ברנריסטילטעמי
מדי.
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1 
ה"עבודה"בנושאהסטורייון

לאהואהארצישראלית,בחברה
(תולדותיהרעיוני-פוליטידיוןרק

דיוןגםאלאהעבודה),תנועתשל
במאמרתרבות.שלבהתפתחותה
תחת ,) 1985(מאי 77בעיתוןשפירסמתי

 1948- (כשיר-עם"העבודה"שירתהכותרת

התפתחותותהליךעלהצבעתי ,) 1882
העליהמתקופתשיר-העבודהשלוגלגוליו
זהבמאמרהמדינה.קוםועדהראשונה

שיר-העבודהא. :ענייניםשניהדגשתי

מעצםכברלהתחברהתחילהארצישראלי
העבודהתפיסת :כלומרהראשונה.העליה
לאומית,ציוניתכתפיסהמלכתחילההוצעה

נטענה-הבאותהעליותבהמשךורק
שלרעיוניייםועיקריםבתכניםגםונשתמעה

ב. ;השוניםלזרמיההסוציאליסטיתהתורה
המשמשמשירשיר-העבודהשלהתפתחותו

לשירהיומיומית,בפעילותההעבודהאת
שהרישלה.תרבות-העבודהאתהמשמש

ושבחהללמשירנעושתכניושיר-העבודה
נגדומרימחאהשירועדלעבודה,

 ;פועליםשלדרכםאתומצריםהמכשילים
אידאולוגיכשיררקלאהושרשיר-העבודה

כשיראלאוהעברתו,הרעיוניהמסרלשינון
בקצב,-העבודהלהמרצתויעילשימושי
שירהשדרךאלא .המוראלובעידודבזירוזי

ציבורנלחםעודכליכךנהוגהחיתהזו
לזכויותעברית,עבודהלכיבושהפועלים

שנותסוףעםוכדומה.שיוויוןשכר,

מסתמנתהארבעים,התחלתהשלושים
הסתדרות .הפועלשלבמאבקיורגיעה

מתבססתבארץ-ישראלהיהודיםהעובדים
במשקוהשפעהעוצמהלהצוברתכשהיא
ועימההשונות,לשלוחותיווהכלליהיהודי
עבודהתרבותתרבות,ומתמסדתהולכת
לאזובמסגרתמסימניה.אחדהואשהשיר
עבודהכמייצגשיר-העבודהעודמתחבר

מגמותיה,כליה,מפעליה,על-קונקרטית
עבודהשלדקוראטיביותסצנותמתאראלא
חגישלהצרכיםעללענותכדיבהןשיש

ריקודים(מסכתות,בהםוהמופעיםהעבודה

שלסימניהכילצייןישזאתעםוכדומה).
תנועתעםהיומזוהיםאמנםתרבות-העבודה

העםלנחלתהפכומהםחלקאבלהעבודה,
האחדשאםכךוהזיעות.הזרמיםמכלכולו
למפלגותייחודיפועליםכחגנחוגבמאי

הקיבוציתההגדהאוהסוציאליסטיות,
לחגייחודיסוציאליסטיכניסוחהוקראה
חגיםעבדים"),"עםשלשחרור(חגהפסח
פועליתבאינטרפרטציהשניטענואחרים
העבודהמתרבותנפרדבלתילחלקוהפכו
חגבקיבוצים,העומרהבאתחג(כמובארץ

גםונחוגונתקבלוהביכורים),והבאתהגז
 .הלא-פועליהיישובעל-ידי
כחגירקלאהתקבלההעבודהשתרבותאלא

;תרבותשלהוהטכסיםהשיריםעלעבודה,
סימני-שלכמערךגםהתקבלההעבודה

אחרים,מגווניםחייםתחומישהקיפוהיכר

והכחוליםהירוקיםהחאקי(בגדילבוש :כמו
וכובעהתנ"כייםהסנדלים"אתא",של

בשעתרקלאכלבשואלהבגדים .הטמבל
לאחרגםומגוהציםנקייםאלאעבודה,
בתי-אוכל ;חגיגי)אירועובכלהעבודה

הפועלים"ו"מסעדת("תנובה"מזוןומיני
ירקותסלטחלב,מוצריבעיקרשהגישו

תיאטרוןעללדברישלאוחביתה).
הוצאות("האוהל"),משלוורפרטואר

("עםמשלהןקריאההכוונותעםספרים
עיתוניםפועלים"),"ספרייתעובד",
ספרותגםוכמובןהמשמר"),"על ,"רבד"(

בצידה.פועליתופואטיקה
שיצאחדשלמאסףבהקדמה , 1929במרץ
מצביעהעבודה",אחדות"ילקוטבשםלאור
חדשהספרותיתתופעהעלכצנלסוןבדל

בספרותכמותהחיתהשלאומקורית
התחיהחוויתרקלאואשרבגולה,העברית

אלאיכאןאותההניבההארצישראלית
כותבהואוכךוהעבודה.המעשחייבעיקר

והעיתוןהמחרשהוהמכתב"המעדר :שם

העבריתהעבודהבתנועתיחדכרוכיםניתנו

הנפשיומאמציהגוףמאמצי .בארץ-ישראל
-והביטויוהמחשבהוההגנההעבודה
עלהוככהלזה.זהוסייעוזהאחריזהמילאו
עתיק-היומיןבגזעביותרהצעירהענףוצמח

העבודהספרות :העבריתהספרותשל
פעילותובהמשךמאידך,הארץ-ישראלית".

כעורךוהן"דבר"כעורךהןילסרןכצבשל
תורת-ספרותמעמידהואאיןעובד","עם

ספרות-עבודהמהילגבימשלוסדורה
שנתחברה,זוסמךעל(לאארצישראלית

להתחבר,אמורההיאכיצדסמךעלולא
שונותבהזדמנויותהירכההואאבללדעתו).
פואטיותהערותלהעירורשימות),(נאומים

ספרותשלמהותהלגבידרך-אגבשל
אךלעסוקאמורהשאינהספרות :פועלים

ושכותביהופועלים,עבודהבנושאיורק
אלאממשיועובדיםפועליםבהכרחאינם
המתחדשתמתמדת,מהפכהשלספרותזוהי
בחייםומעורבתקשובהבהיותההזמןכל

היאאליהםהאנושיים,בגילוייםהמשתנים,
הסוציאליסטיות.הכרותיהמתוךמודעת

אתגםאלופואטיותלהערותנצרףאם
יבנידון.גורדוןא.דשלההגותיותהערותיו
טיבהבדבראם-בהןמגלגלהואכאשר
שלטיבובדברואםספרות-עבודהשל

כילומר,נוכלתנועת-העבודה,אישהיוצר
תנועתשלועיצובהבנייתהמעצםכבר

ז'אנרליצירתשאיפהניכרתהעבודה,
רקשלאעצמובפניארצישראליספרותי

ביטוייהווהאלאהעבודה,תנועתאתייצג
המתגבשתהארצישראליתלתרבותבלעדי

עתיקבגזעצעיר"ענף :מאמרי(ראהכאן

דד'עיתוןהעבודה",בספרותעיון-יומין

 .) 1984אפריל-מאי

מגיעהזותרבותית-ספרותיתהתפתחות

הארבעיםשנותהארבעים.שנותעםלשיאה
בקיבוץוטקסיהםהעבודהחגישלשיאםהן

כשיר-עםהעבודהשירתשלשיאה ;ובעיר

יאמיתיבן(לויהקיבוץמשורריבקרבהן
וזרובבלשלםמתתיהויברגשטייןפניה

שהיתחקוהעירמשורריבקרבוהןגלעד),
ספרותיתכקונבנציההעבודהשירתאחר

ויעקבברוידסאברהם ,שנהרי(יצחק

העבריתהספרותשלושיאה ;אורלנד)
רחללביא,·(שלמהבפובליציסטיקה

בפרוזהוילקנסקי),יצחקילסרןכצב
ובמחזאותמלץ),לזריז("מעגלות"
"מדורות"אשמן,לאחרוןהזאת"("האדמה
לנחוםברוח"ו"אוהליםכומרןלאלכסנדר

בנאדי).

העבודהביטוייאודותזהקצרסיכוםהעלנו
לנונראהשהואכיווןהמדינה,קוםעד

להמשך-וכהשוואהכרקערלוואנטי
ה"עבודה"נושאשלבגלגוליודיוננו

החמישיםמשנות :(דהיינוהמדינהבספרות

לאיזומצומצמתבמסגרתאמנםימינו).ועד
אתוידגיםשיקיףפרטנימחקרלהעמידנוכל
בשרטוטנסתפקלפיכך .התהליךכל

מירבכאשרבלבדיוהכיווניםהמגמות
מתחוםתלקחנההטקסטואליותההדגמות
דווקא,השירהמתחוםזובחירההשירה.

חלקית),גם(ולוכהשלמהלשמשעשוייה
-העבודה("שירתלעילשצוייןלמאמר

הטקסטים-מזויתרה ; )"-1882 1948

ומרוכזים,קצריםהםשמטבעםהשיריים,

לביטוייהיותרמוחשיתאילוסטרציהיהוו
ה"עבודה".תופעתשלהמשתנים

ב

כמעטאיןואילךהחמישיםמשנות
העבודהשלהרעיוניתבמערכתהתחדשות

חגימסורתאמנםבתרבותה.שכןכל "ולא
אותהבליאבלנמשכת,עדייןהעבודה
 .וגיווןחיפוששלאקספרימנטאליתתסיסה

בשיר-העםהעבודהלנושאההתייחסות
גוניותאפיעד-כדיוחוזרתשבהלמשלי
בשיריבעיקרמודגשתזוכאשרממש,

שירי-בוקריםאלהאם :והבוקריםהרועים
החדשהההתיישבותהוויעםהמתקשרים

שירי-אלהואםלנישה"),לכיש("הרבדרום
אתולסלסללקשטהממשיכיםרועים

שנותשלשירי-הרועיםשלהקונבנציה
בשדהב"בארזמירעמנואל(כמו,הארבעים

הריםב"על-לוישרהאוהרועים",חפרו
עוברה").רועהבשבילים 1הבוקרעולה
שירהעםבבדשבדתימהאיןלפיכך

יצירהגםומתחברתהולכתזו,אפיגונית
 ;ה"שיריאותםכלאתהמגחכתפארודית

להוסיףישלכךבלגלוג.אזשכונוכפי ";ה
כספרותלהתמייןחיתהשאמורהמהאתגם

 "ץראב,,,,,סופרישליצירתם •(כמועבודה

ספרותאוהעבודה,תנועתברכיעלשגדלו
כיווןהיאגםמשנהאטשאטהקיבוץ),

ונושאיהםהחדשיםהחייםבסחףונבלעת
העבודהנושאי :אחרותבמיליםהחדשים.

ובחברהבחייםהשלכותיהםכלעל
אתעדייןשהעסיקוובתרבות,באידיאולוגיה

החמישים,בשנותהסיפורתואתהשירה

שללגלגוליו • •ולעבורה
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רגם ;הששיםשכרתעםומצטמצמיםהולכים
היאהששים,בשנותהתלבטותכיבדתאם

ימים.ששתמלחמתלאחדוכעלמתהולכת
הששיםבשנות .הקיבץוספררתלמשלכך
ערכיהאתבבחנהמתלבטתעדייןהיא

כאשדגםשיתופיים,חברהיחסיבמסגרת

לארמייםכרשאיםעםעצמהקושרתהיא
יגלכדד(שמאיוצבאמלחמהכמרכללים
(ירכתרעליהשראהבן-אהדן),יריב

החדשהגרמניהעםיחסיםסכר),ואלכסנדר
מאידךוכדרמה.עוז),עמוסשחם,(כתן

גםונוצרתהולכתהששיםשכרתבאותן
עבודההרעיוניתשהמעדנתיקיבץוספררת

מהותוושכלזמנושעבדמיתוסאלאאיכה
דווקאולארמסגרת-חייםשלהשתמדותהיא

בסדרתלמשלבולטזהענייןתרנן-חיים.
המקום"."אגדותלרזצבישלהרומנים

בעמקהקיבוציםמןבאחדמתמקדתזרסדרה

כשהיאהקיבוצית,התנועהערשיהירדן

אחתמשפחהשלסיפורהאתפורשת
כזאתהיאשההעמדהאלאסגל).(משפחת

-,, nכמרהקיבוצייםהתרבותסימנישכל
מזכירותחדד-ילדים,חברים,אסיפתארכל,
שיתופיים,עבודהרחייעבודהסדרןמשק,

יהמתוארלפישולית.בצררהמצטיידים
חייהאתכחיהסגלמשפחתמתקבלת
בפכיפרטיתכיחידהעצמהבתרךמנרכסת

רופפתסביבתיתהתייחסותעםעצמה,

הקולקטיבית.למציאות
מטרום-במעבדמדוע :כמרבןהיאהשאלה
מרכזיתכהרעיוניתהנדהלמדינה,המדינה

מכוחהומאבדתהולכתטרום-המדינהבחיי
מדועמזרייתרההמדינה.שכרתשלבתרבות

האם ?העבודהספררתשללז'אנרהמשךאין
לעצםהעבודהעדךאתשהפכנוכירון

לעסוקענייןערדאיןשכtקריךר:הכךמעצמנו
 ?פיחותכאןחלשמאאר ;יותרבה

בהתקבלןככרכרת,התשובותששתינראה
החברתי-רעיונימהאקליםכפועל-יוצא

עםוראשונהובראשומשתכה,ההולך
 .בן-גוריוןרדידשלהמפורשתהכוונתו
בן-מציעהמדינהשלהכרזתהעםכזכורי
-חדשבחרתםדמותהאתלהטביעגוריון
הואאיןככצפה,שלאהממלכתיות.חרתם
שלובצביונהברוחהלעצבהלככרןמוצא

(ארתההעבודהתנועת-הואתנועתו

כאבקעיקריהרעלהשכיםכלהנהיג
שהקרכצפציהאיפראיוצאבקנאות).

עלומשתלטתהולכתדקלאהממלכתית
חינוךענייני(לדנותהציבורייםהחיים

מודעותאתלדחוקמתחילהאלאותרבות),
השוליים.אלממרכזיותההעבודה
המעדנתמןהעבודהמודעותשלדחיקתה

החדשה,המדינהשלהחברתית-תרבותית
סימניה,לדלדולהשניםעםאחריהגוררת
התחדשותה,איעיכובה,ומכאן

דודבניהיוצריםשלבספרותםוהתמעטותה
"דודמסרפדיאלהדקכאמוד,המדינה.
התגובה,בזכותעדייןנוקטיםבארץ"

אתהפוקדתהכלליתההשתנותאתבהרקיעם

מגדאהווןכךהישראלית.החברה
בשנותשלוהסאטידייםבררמאנים
ואני""חדרה :הששיםהתחלתהחמישים
בסיפוריויזהרס.רכךהכסיל",ר"מקדה
"סיפורי-השישיםנשכרתהקצרים

מישור".

כרשאיאלגבהאתומפכההולכתהשידהגם
ואיןכמעטואילךהששיםמשנותהעבודה.
שהופיעוכפיעבודהתכניערדלמצוא

("הלבישיכישלרנסקיא.שלבשידותיהם
תפארת/רעםפסיםכתונתכשרהאמא

אלתדמןכ.עמל"),אליהרביליכישחרית
הבנאי/מלחמתערלההביניים("מקרבות

שלרםש.ארומגועשת"),גבוהההבית
סרכתעבודהתפארתןחזרן("עבודה

צומחבשדשדתןחישלרםןכתלכדה
עבודהמודעותמוצאיםאנחנואםודומם").

היאהמדינה,בשנותהשידהבמסגרת

 :כלומד .הלשוניהציודדדךעליותרמופיעה
אמצעיאלאבשירנושאערדאינההעבודה

אתולחדדלהבליטהבאפיגרדאטיבי
דדךעל(אםידועלהמסומןהשיריהמושא

הביב-הזיקהארההנגדה,ההקבלה,
השיררקמתאת~ן~דכשהואטקסטואלית),

הציודהואלמשל.·כךבלבדאסתטיכאלמנט
"לפעם :גלבועאמידשלכשידוהאכאלרגי

של-בחללדבבכוחפטיש/והךמדיםאתה
בכוחפטיש/והךמדיםאתהמעדהןףן;כ~ם

מתחרםההשאלהלב".שלבחללדב
בפטיש-אוידסלעיםפיצוץשלהעבודה

מפתיע.בהבטהלבהלמותאתממשמעת
כהדיהאדםאתמדמהמעדהכחללהלב

כךארכך .עליומאיימיםפנימייםשפיצוצים
אלאהנושא,הואסלעיםופיצוץהעבודהלא

 .ובזעזועיובכאבירהאנושיהלב
ההקבלה,דרךעלפועלגלבועשלשידראם
דימויאתומציעאלטדסאלוןשלשידרבא

ממעשי"דחוקה :ההנגדהדדךעלהעבודה
אושרךאת:פרןהז;ן tt1ביתךברניהבנאים

אשדהאושרתגליותבאוזני/אתממלמלת
הביתביןכאןכרצדהמתחבכיכר".גילית
פהשגםמרבן .הכיכרלבין(המולדת)הנבנה

לשוניתכמטאפרדההבכייןת iעברמצטיידת
הבנאים""מעשיכמרביטוייםכאשדבלבד,
הקייםשמחתעלמרמזיםביתך"ר"ברני

בדיוניותלספקולציותבניגודוהשורשי
אי-שם.בלתי-מושגאושראודות

במישורמצטיידתהפיזיתשהעבודהנדאה

לעשרתבוחרותשמשודרותמרבדילאכךכל
דדךעליותרבדימוייהשימוש

דרךעלמאשדהמילוליתהמשמעות
מתקבלפניםכלעלכךהריאלית.התמרנה

מסגל"אתה :אפפלשולמיתשלמשררותיה
עדיכהןמשמררמתכתפועלשלמיומנותלי

המלאכהשבחדת,בביתהמיליםואיזון
באההמטאפרדיתההשוואה ,, ...שלי

בעיבודהאישהשלמיומנותהאתלהמחיש
עלואףהזרג.בןלביןביכההדגישהדיאלרגי

מ.ריחהכאןאיןמדוברימלאכה"ש"בביתפי

ומזיעתההתכהמחרםהנשרפת,המתכתשל
נדאה .שלוהאפודההבדבגופייתהפועל

בשליותר-כאןהובאהשהמטאפרדה
ה"מתכת"),אל(בצירופה"עדינה"המילה
 IJ"פועל".המילהבשלמאשד

1 

המסומןמןה"עברדה"תזוזתשלזהבהקשר
השימושאתגםלהציגמענייןיהמסמןשל
קצר".חורף"סיפורבשירוזךנתןערשהבר

בהןהקודמות,בדוגמאותכמרשלא
למסומןמתייחסתלשוכי)(כציורה"עברדה"

ה"עברדה"מתפקדתזהבשירבלבד,אחד
הנפשותשלרשקודם-כל,שרכים.בצירופים
הנגד,ארהנפחשוליית(המשודר,הפועלות
פעילותשלבהקשרמופיעותוהבעדה)
יורדעבודה,יוםאחדיהמשורר :ועבודה

מאחדהשרלייה ;ערבלטיולשמרנהבשעה
ואילו ;בנגדיהארבנפחיהבלילותלעבוד
יושבתהשרלייה,שלנערתושהיאהבעדה,

השירעבודתו.לסירםמחכהבבית-המלאכה
המובהקיםסימניהעלעבודהרוחשכאמוד

מכשירימלאכה,ביתעובדים,(דמויות
ולכאודהוכדרמה),עבודה,שערתעבודה,
להשיבזךמואילסוףוסוףייתכןכינדאה

מתייצגתוהיאיהאבודכברדהאתלעבודה
אםגםהיא.ולא .עצמובפכיכנושאכאן

והמלאכהקצר"הזמןהואהשירמסקנת
משתמשרקזךעבודה.שידזהאיןמדובה",

לספרכדי·שלהובטרמינולוגיהב"עברדה"
שיריתתחבולהבדדך"אהבה".על-הכל

לצוניה"עברדה""מנוצלת"דקלאזר
גםבדיעבדאלאוהאדרתה,האהבה

זואירוניהדקה.אירוניהמעיןממשמעת

באיוראשונהבראשביטוילידיבאה
השרלייהעיסוקשלהמדרייקתהגדרתו

חיתהשממוליבנגדיהארבנפחיה("לשוליה
אוהנגרבערד ...ברגלה"מניעהאר,נערה",
אינוזךירמו").מלאכתאתמסייםהנפח
עבודתומהילהבחיןמעונייןואיכרמבחין

כךהיינוזהונגדיה(גפחייההשרלייהשל
השולייהשלעבודתושלאכיורן ;בעיניו)

 .ובכללשלויהאהבהחייאלאימעניינוהיא
באמצעותהמתקבלתהאידרכיזציהגםומכאן
שהדיאברת.במסכתד'לפרקאלרזיהארתה

מדרכה"),והמלאכהקצר("הזמןהאלרזיה
לשםעבודהלדיונוןכאןמרמזתאינה

קשרלשםלדיונוןאלאודווחה,פרנסה
זה,קשרליצירתומזרזדוחקהמשודרנפשי.

עתהשהדי :עימדהרומנטייםונימוקיו

הואכדבש")ניגריםמתוקיםאביב("לילות
האהבהלמלאכתביותרהמתאיםהעיתוי

להעמידהישומכאן ;לנפח)ארלנגד(ולא
(שלאהאהבהכיהתכוף,העדיפויותבסדר
"מנוחהלהמציאבהישהעבודה),כמר

ללילשרבעאוהב,לכלעצבכאב,לכלדאריה
לתפיסתבניגוד :אחרותבמיליםתרדה".
העליהאיששפידאנחשלהעבודה

הצלהכאמצעיהעבודהעלששדהראשונה,
בשנותיזךמציעוכאב,צדהלכלבלעדי

האהבה.את-להתחליףהשישים,

בשירתח''עבודח''נושא

מיוחדמדור
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האהבהומלאכתהעכורהמלאכת :כלומר
קוטבייםציריםכשניכאןמשתמעות

אלאשיריתכתחבולהרקלאומנוגדים
נושאלגביקונצפטואליתכהישתנות
העכורה.

ג

שהביא"הממלכתי"המשתנהלגביכאןעד
כאקלימה-העכורהכנושאלשינויים

הצעירה.המדינהשלהחכרתי-רעיוני
מגווןהרחבתהואנוסףמשתנה

נראהוהעיסוק.העכרהותחומיהמקצועות

נתפסהטרום-המדינהשלשכתקופה
כלימודיםכעיקרהמקצועיתההכשרה

להשתלבהעשוייםמעשיים-טכניים
הנהייהכאשרוכמלאכה,כתעשייה
(אגרונומיה,לחקלאותחיתההמרכזית

כיוון-חקלאיתותעשייהחקלאימחקר
כחברהעצמהאתראתהשהמד~ה-כדרך

לצייןלמותרהאדמה).אל~םהמחזירה
היתהחופשייםמקצועותאלשהפנייה
מחוסרוהןמכללותמחוסר(הןמוגבלת

התיכונייםהספרכתיבוגרירוב ;כהןעניין

כמסגרותחייהםהגשמתאתראו

לדברשלאהתיישבותיות-קיבוציות),
כמסחרהתעסקותאופקידותייםשמקצועות

ופראזיטיים.כטלנייםכעיסוקיםככרזכירחו
הקמתעםמשחניתזומקצועיתתמונה

(כעליהכחולהצווארוןעוכריכצדהמדינה.
ומתרביםהולכיםייצור),ופועלימלאכה
ככירוקרטיהאם-הלכןהצווארוןעוכרי

הממשלהכמשרדיומתעצמתההולכת
כהגברתאם ;המקומיוכממשלהחדשים

נוספיםמוסדותשלוהקמתםהאקדמיזציה
שלכהתפשטותםואם ;גבוהיםללימודים
~זמות,כתחומיופיננסייםמסחרייםעיסוקים

והשמונים).השבעים(שנותופירסוםשיווק

הואנתפסאםגם"עכורה"ערך :כלומר
נתרוקןכפיים),(עכורתפיזיתכעכורהעדיין

החברתיים-מוסרייםממטעניולמעשההוא
לאדמההקירכה :הרומנטיים(אפילו

כמושגיומתחמוןהולךכשהואולטבע),
אמנםוכסף.יוזמהשלחופשיתתחרות
מחד'העכורהמהותכתפיסתהשינוי

הביאומאידך'המקצועותקשתוהרחבת

אלאהאדם-העוכר'שלהתמונהלהעשרת
משמעותיהאתאיכרהכאמורשזו

כמוכןוהןהציוניכמוכןהןהראשוניות

גםביטויואתמוצאזהעניין .הסוציאליסטי
העכשויתכטרמינולוגיהשהרי .כלשון

שלכהקשריותר"עכורה"עלמדברים
ואילוכפיים),(עכורתשחורה""עכורה

משתמשיםהלכן'הצווארוןעוכריגביל
"עיסוק".כמילה

העכורהכמושגיזוהתפתחותעל
ויעקבטנאישלמהגםמצביעיםוכעיסוקיה,

תחתערכואותהשיריםשלכאנתולוגיהכסר
הםוכך .) 1981 (לעמל""אדםהכותרת
העכורהאל"היחס :כהקדמהכרתכים
המקצועותצורות,מחליףאופייהמשתנה,
זהאין ...התקופהלתנאיכהתאםמתרבים
המוחשייםהעכורהמשירישרכיםמקרה

שהריקודמות,מתקופותלמשורריםשייכים
שלההירואיתכתקופהשעכרו'כשנים
שהיהכיןכמעט,משורר,כלובניין,עכורה

דחףהרגישלא,אועוכר'פועל'חלוץ'

החזרההיאהלאחווית-הדור'אתלבטא
עימה,התמודדותכיבושה,לעכורה,

ושמחתהמאבקכאבאליה,הסתגלות
 ...להביאניסינוהתקופותמכל ...ההישג

קונקרטיים,כמקצועותעכורהשלתיאורים
ככלמהםהבאנו .האפשרככלרכים

מועדפיםנושאיםשישמוכןאךשמצאנו'

הרכיםהמקצועות ...'מקופחים'ונושאים

אוחינוך,משרד,עכורתכגוןהאחרים,

דיזכולאמחשכים,והפעלתנתוניםעיבוד
נראה " ...להרחיבהשתדלנולשירים.הצורך
יצירותלמצואמתקשיםוכסרטנאישגם

המתייחסותהמדינה,מתקופתשיריות

ובסרטנאי .המודרניהישראלישללעיסוקיו
היומיומיכעיסוקנושאיןכיווןזאתמסבירים

ומןההירואיותמןהלהט,מן-עכשיו
שלהשירהאתועוררושאיפיינוהאידאלים,

מדועסיכהזוגםואוליטרום-המדינה.
והטריוויאלייםהשגרתייםכהקשריההעכורה

שלגירוילידילהביאמצליחהאינהכיום,
למצואניתןאופןככלרוח.יצירת

והזומריםהחורשיםכיןזו,כאנתולוגיה
לכיןהלל'רע.דאבאסתרשטיינברג,ליעקב

אלכסנדרשניאור,לזלמןוהבוניםהסוללים
הסוציאליתהעוכרתאת-שלוויצחקפן

ועוכרתשולייםנער("שירכיטוןלארז
דייךלאשרהמשורראתסוציאלית"),

אתהנפש"),אתלכתובזהשירה("לעכור
וכעל("עזיבה"),יעוז-קסטלאיתמרהמורה

מרךךים,("לאגינוסרליאירהבית-קפה
גםאולילהוסיףאפשרכךעל .)"םיר?!ר(;??

או ,"םי~,ט~"(טרייניןאבנרשלשיריואת
כמעבדה.המדעןשירי."מערכת"),

ומצייןהקודם,אלשמתקשרשלישימשתנה
לאנובעהעכורה,כערךהפיחותאתהואאף
אלאהמקצועותקשתמהרחבתרק

המדינה,עםכאמור,שלהם.הסוציאליזציה
ההררכיהמחדשומתארגנתהולכת

ומיונההעכורההערכתלגביהחברתית
ועכורותהאדמהעכורותוכידוע, ;ההדרגתי

טרום-כתקופתהסולםכראששעמדוכפיים
אלהמדינהכתקופתיורדותהמדינה
והשיווקהמסחרעיסוקיואילותחתיתו,
כ"פרנסותטרום-המדינהכתקופתשכלעגו

כסולםלעלותהחלוקלות",ו"עכודותאויר"
וירידתםעלייתםוסטטוס.יוקרהכעיסוקי

הישראליהחכרתיכסולםהעיסוקיםשל
ציבוראתמחדשמגדירממילאהחדש,

גבוהיםמעמדותפיעלשלוהעוכרים
כהתאם.שכרפיעלוממילאונחותים,
זו'מחודשתהערכהשעםלצייןלמותר
המקצועותמןהנסיגהוגוברתהולכת
מעתההיאוהשאיפהל"נחותים",שהפכו

מוכן"גבוהים".הנחשביםהמקצועותאל
אתמוצאיםכורחםשכעלאוכלוסיןשמגזרי
אתחשיםה"נחותים",כמקצועותפרנסתם

חברתית-מעמדיתמכחינהגםנחותיםעצמם

החמישיםכשנותניכרתזותחושהוכלכלית.
שללאחדשים,עוליםכקרבוהשישים
נאלציםהמתאים,והכישורהעבריתהשפה
כעכורותכאןהתאקלמותםכשלכילעסוק

ולפיכךוחקלאות,ייעורשל"נחרתות"
ובזויים.מושפליםעצמםאתתופסים
עכורה-גופנית,החדשהכמדינה :כלומר
לכנרתערדלאזהעכורת-אדמה,כךוכתרך

הארץשלהתנשאותאלאוהעם,הארץאת
ואי-חוסר-האוניםוניצולהעולה,עלוהעם
שהבלמשפיליםלעיסוקים-שלוהידע

ללמודניתןפניםכלעלכךמהם.בורחים
ארל~ראןקס g"~ןקכיטרןארזשלמשירו
שחיאכיראתכיטוןמתארזהכשיר .")כ(

לכיןהציוניהחלוםשכיןהנוראהשכראת
פניועלהטופחתהישראליתהמציאות

היהשליאבא"ואילו :ממרוקוחדשכערלה
מהרכה /כארץ-ישראלביתחציטוב /אומר
לימיםלארס/.כחוסהויפיםטוביםבתים
 /ככאלה ת;;;רת Tמחראלנקותאותרשלחו
טוריהאומכרשעםמקרטעהיהלימים
התחיללימים /שתיליםשללגרמהמסביב
 /גרישלריחהעציםומןהאדמהמןלהריח
שפההפניםמןאליולבראהתחילהלימים
ופיוסקינטררשלכרגעיםואני /גרישל

יוסף)אדוןנו(נויוק,ף ה;;זזרןה / :לואומר
ואיפהאתהאיפה /כפניךטליתהטיחו /

ארץ-ישראל".

מהארץ,אכזבהשלשירהואכאמור,השיר,
כשלרשהניכרצריכתהשעיקראכזבה

שגם.נראהוכלשרןכנוף:כעכורה,מישורים
שלתחושה-כאבמתניםהלשוןרגםהנוף
ושייכרת,מולדתשלהרגשהכאןאיןזרות.
ואילויהודי'עצמומרגישהוא .להיפר
אינם-הנשמעתוהעבריתמסביבהנרפים

כאן'לגבירוהגריגויים.אלאכעיניויהודים
גםאלאכגולה)(כמרושתלטניזררקלאהוא
מקרםככלאותרחשוהוא .ומשפילפוגע

גםנגדר.לעמודאפשרשאירעכ"ריח"
כצור_הכיטרן'מפגיןכאן .העכורהכשעת

שלהחדשההתפיסהאתחד-משמעית,
כהשחלהפיחותואתעכורת-אדמה
אתמציגהואכאשרלמדינה,מטרום-מדינה

כמכושלעידודכשררההמחראותניקוי
מסמליההיוכזכור,וטוריה,מכרשוטוריה.

(כרכריהעכורהתרבותשלההירראיים
התפרצו /וקלשוןטוריהמכרש .ת~" :השיר

אתשרבשרב,וכדליקה /כסערהכסערה
שכמילוןאלאירוקה").כשלהבת /האדמה
כליםהופכיםהצעירה,המדינהשלהחדש

ומכישים,מצחיניםלכליםאלהחקלאיים
וחרפה.לכרשהכהםהעכורהוממילא

אתהמזהההעכורהשלהסוציאליזציה
כפיים,עכורתעםהנמוךהחכרתיהמעמד

מלחמתאחרייותרנמרךלשלבכסולםיורדת
שלכעכורההשוקהצפתעםהימים.ששת

עכורת-מתנערתמהשטחים,זוליםפועלים
וחקלאות),בנייןעכורות(כעיקרכפיים

והופכתהיהודיהסקטורעםמזיהויה

איפראיוצא .הערכיהסקטורעםלזיהויה
נחיתותזוהתההמדינהכתחילתשאם

מהגלריותהערלה-החדשעםה"עכרדה"
המזרח),עדרתעם-(ואחר-כךהשונות

היא-הערכילסקטורשלהכמעברהרי
ועדתית,אזרחיתכנחיתותרקלאמתקבלת

ערדלאהוא'היהודיכלומרלארמית.גםאלא
אלא ;הלאומייםכמאפייניואיש-עכורה

הואהואלארמית,מכחינההדחויהערכי'
 .זרכמשבצתמיונואתעתההמוצא
תיאורואתמוצא"עכורה"שלזהגלגול
השבעיםשנותשלהישראליתכשירה

"טפולאוריצחקשלכשירוגםוהשמונים,
מודגמתזהכשירטפו".לך'אומראני
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בהמשורטטכאשרעבודה,שלתמוכת-מצב
עבודותמערכתביןהחוצץקו-לאומי

עדות-בןהיהודישעדייןפוטנציאליות
מערכתלביןבהן'לעסוקאמורהמזרח

סביב"במרתפים :הערבישלהעבודות
'הבימה'עלבחושך /שומריםכמומרמורק

הקטניםהערביםבכוךעשריםיושבים /

כללהתייבש.רוצה/לאפלסטיןשליבליח
 / ...המסעדהמאחוריכליםשוטפיםערב

יוכהכמוברדיצ'בסקי'דרומהאחדוברחוב

עובדסטודנט /ערביגרהגגעלבאזדרכת
 /חיפשובאקונומיקה.בצבעבזיפזיףבטיח

כקירןת tעובדברדיצ'בסקיבבית-הכנסת

 /אותוראומועמדותמהגגהערבי /הגיש
פרעכק /הסיקובתל-אביבכההןע;ךשפם

אמרומוחמדשמואת /שמעוךגק.ה /אמרו

שמאחוריכמובןלך".לך .ילכלך /
"אמרו","הסיקו","ראו",ה"חיפשו",

הגבוההחברתיהמעמדמסתתר-"שמעו"

בבית-הכנסתעבודת-כקירןשעבורויותר'

בן-את-העבודהשלבהדרניהתואמת
שתריחוהערביאתולאעדות-המזרח,

עבודהבאי-מתןאותומחשידההלאומית
עבודותגבילבשירהפירוטמאידך .כלל

אתומדגישהשבהלערבי'מותרות
שלהעבודהמערכיהטוטאליתההתרוקנות

בטיחעבודהאזאםשהריהמדינה.טרום

כחשבוכביש),(סלילתבזיפזיףאו(בכיין),
עלבהעכרתןיוקרתיותאידיאולוגיותעבודות
 .הארץבכייתשלסוציאליסטיהציוניהרעיון

העבודותביןנמניתהארץבכייתכיום

יהודישאיכנומיורקוהבזויות,השחורות

אתלמצואעשוי-וסוציאליסטיציוני
בה.פרנסתו

ד

כבודהעלה"עבודה"שומרתזאתבכלאיפה
 ?השיריתהיצירהבמסגרתהראשוני

הכוסטאלגיתבשירההיא:התשובה
בדיוניתבשירהאוהעבר),על(המתרפקת
לא-מקום).שלתמוכותלה(המפנטזת

שיגעודאיןהעכשויתלמציאות :כלומר
הערותיו(גםהעבודהעםרצוףושיח

יותרבהןישבכידון'לאורשלהספורות
שהריחברתית.מאשרפוליטיתממחאה

יוצאהואאיןלמשל,המזרחעדותבכילגבי
קיפוחאואפלייהכגדחגרבקריאת

מעלהכאשרשרקאיפואיוצאבעבודה).
היישוביתטוריהההסאתבאוב,כמוהשיר'

גםמאליהכמועולהטר;ם-המדיכה,של
כמאבקילות, Yכפ ,(כערךהעבודה

מנהיגיםכדמויותכתרבות,אידיאולוגי'
הסטוריים,.:.זפלגתייםכאירועיםופועלים,
בשיריומציגישורוןאבותלמשל'וכדומה).

שלבסדרהאישיתכהסטוריתה"עבודה"את
 ... /וליפשיץאניגךאז"חצבנו :זכרוכות
מכפר tלכפר-סבאממגדיאללמגדיאל'משם
לשמירה tמראשון .לראשון-לציון ...סבא

מנהגישומרעםקראןבעיוןבכרמים

בכרם".הפרידות

ה"עבודה"אלחוזראלמוגאחרון
שלהביוגראפיהאלבהתייחסוההסטורית

ירדגמלראה /לארץ-ישראלאבי"בא :אביו
לבניםהגיש /חולסחבבמחוליצא /בכמל

 /ירקלאעישןלא /מרקהזמיןתפרןפועל /
ההתייחסותך.ךק". /זהמכלנשארומה

שלסבלותיולגביאלמוגשלהנוסטלגית
אתקומיתראייהביןנעהבכמל'כפועלאביו

לביןחול"),סחבבמחול("יצאהדברים
כלשלתוצאותיולגבינואשתמסקנה
 /זהמכלנשאר("ומההזהההירואיהתהליך
של"עבודה"ביןבמפגשכלומר,דוק").
המדינה,שנותשלל"עבודה"מדינהטרום
האב),בראי(ולאהבןבראימתרחששכולו

היוםועדמראשיתהה"עבודה"מתפרשת

בן-משהאלמוג,אחרוןכמושלאכאכזבה.
אפילוהואלהפך'אכזבה.חשאינושאול

הםעבורוהעבודההארץ'כילידמתגעגע.
וחגיגותהחקלאיבבית-הספרלימודים
ילדותעלמתרפקשהואוכמובמאי'האחד

אלהמעמדיםעלמתרפקהואכךשאיכנה,
מהביוגראפיהנפרדבלתילחלקשהפכו

כךבשלואולי .דורובנישלהקולקטיבית
פרטיותדמויותעללשירמהססהואאין

ומוכרותמשותפותהיוכאילולא-ידועות
 /הנערותעכוזי .בבן-שמן"כמו :לכל

 /הכרוביתשתיליבין /הרווחאתמסמכים
השמשעולה /בדירליטאווארמכחםואצל

או, ;תהילה"הכבשהשל /רגליהבין
פיותישתמיד /למאיהראשון"הפגנת

אבל /העיראתהחוצה /במשאיתמתנדבים
 /הבלוריתפיעללהכיראפשרטאובראת

 /נמוךקוללוהיה .טאובראולי /והפה
מצאאםשואלאניעכשיו /מותובטרם
מגייס/הייתיהאפשריהתל/מאחוריאותן

רוצהאינובן-שאולמשהכוכבים".אפילו
עםוכביםחזקים("הימיםהעבראתלשכוח

ויהי-איתםלשוחחממשיךוהואשכחה"),
שלהפוטנציההיאשההיזכרותבהאמינומה
שירית.יצירהכל

בתקופתשנולדהוא,סומק.רוכיכןלא
מעוררותאינןותרבותהה"עבודה"המדינה,

הן-עבורוהיזכרות.אוגיהטלכוסכלבו
בספריםשכקראיתבהסטוריהפרקעוד

משורריתמודדכיצדבתצלומים.ומוצגת
רעיוניים-הסטורייםמושגיםעםזה,צעיר

"שירבשירו ?העולםמןחלפושעברו
זורםכחול"סוס :סומקכותבחלוצי"
בפעםמדפדףשאניעכשו /הורידבמעבה

לילה /השלישיתהעליהבספרהראשונה
ועל /החיפושיותששריםכמומפרךיוםשל

אתתקועה /הבארתמונתלידהחולערימת
הכיהפרסותמצולמותומשמאל /חפירה
המדהיר /החלוץשלהאכילהפרסות /יפות

ההפסקה".בלחםרעבותשיניים
צעירביןראשונהפגישהמציגהשיר

ארץ-שלבתולדותיהפרקלביןישראלי
באמצעותהשלישית),העליה(פרקישראל
נחים(פועליםהסטוריהבספרישןצילום

אתוסועדיםבאר'חפירתשלבהפסקה
לתקופתאופיינייםהתמונהמרכיבינפשם).

שלהצירוףגםומכאןההיא,החלוציות
באר,חפירה,(אתבההטיפוסייםהאלמנטים

הואשהצילוםלמרותמאידך'חלוץ).חול'
מהותאתלהביןהצעירמתקשהמוחשי'כה

ההיא,העבודהמהותואתההיא,התקופה

בכי-באמצעיםלהסתייעפוכההואולפיכך
כך' .דאזהגילוייםאתלולתרגםכדיזמנו

בזמןמנוחהמהילעצמולממשכדילמשל'
נעזרהואבאר),חפירת(כמופרךעבודה

של"לילההחיפושיותשלהשירבשורות

שלהתייסרותואתלחושכדיאו ;מפרך"יום
לשוחחממשיךהואוהרעב,העייףהחלוץ

ממנושואלכשהואלו'מוכרשיראותועם
סוס"כמומזיע"ואנינוספתשורה

בעבריתהעממיהביטויכמו(המצטיירת

שמטאפורהאלאסוס").כמו"עובד
כבעלתמתגלה(הסוס),זומשלימה
השיריבהקשראמביוואלכטית,משמעות
הראשוןהפסוקאתכצרףאםשהריהשלם.

תוריםאילשנימציעשסומקנמצאלאחרון'
במעבההזורםכחולסוסהאחד :סוסשל

לחםמכגיסתהדוהררעבסוסוהשניהוריד'
מצביעיםאלהסוסיםשכילשכיח.אחת

אלשונותהתייחסויותשתיעלממילא
הערצהשלהתייחסותהאחת .החלוץתופעת
מרמז-הורידבמעבהכחול(סוס

נאצל).ייחוסשלכחולדםעלאסוציאטיבית
שלהעבודהאישהחלוץנתפסכנראהכך

דורבןהע'!'ירבעיניהשלישיתהעליה
העםשלהכחולהדםהואהחלוץ :המדינה
שהקיםהאב-המייסדהאומה,נבחרהיהודי,

בארץ-מודרנייהודירנסאכסיש-מאין

בכךומיוסר.רעבסוסגםזהומאידךישראל.
אוהשבעיםשנותשלהצעירמנפץ

שהולעטמיתוסיםאותםכלאתהשמונים,
בדיקתושהריהחלוצים.תקופתאודותבהם
מפוכחתבדיקההיאההסטורית,התמונהאת

בעתהמבחינהבדיקה ;מאודוריאליסטית
שלהמרוממיםבגילוייהאחתובעונה

העלוביםבגילוייהכמוההסטוריה
שלה.והכואבים

ח

רוכישמגלהההסטוריתההתעניינותלעומת
לאהמפקיעההשלישית,בעליהסומק

וממקוםמסויימתמתקופהעצמהאתאיילון
שלוזמןמרחביםאלנישאתכשהיאמסויים,

להבונההיאחדשה""דרךבשיר .בדיון
ושםצאן'ועדרייםמגבעות-חול'"מקום"

התיאור,לפיחייה.אתחיההיאהרועיםבין
וללאענייןחסרתעבודהשלחייםהםאלה

מפרך"רעייה"יוםלאחרורקיצירה,חדוות
שלבשובבות-מהעצמהאתמפצההיא

בתוך ...וצלאף"וצליףהיםאלדהירה
לשום-גםהכהאבלהקטנה".המיםרצועת
ומגלהעבודה,המחפשזרמופיעזהמקום

אחריםמקומותהואשהעולםהיתר,ביןלה
עשוייםאלהחייםאמנםאחרים.וחיים
בהםישאבלסבל'ורצופייםבעייתלהיות

עלשמעהלאשמעולםהרועה,אהבה.גם
לראשונהעכשואליומתוודעתכזה,רגש

הצירוףחוזרשובכאן .הזרבאמצעות

-הקונפליקטדרךעלעבודה-אהבה
גן-עדןמאותוהרועהאתהמנערקונפליקט
בהמטעיםכשהואאי-ידיעה,שלמשעמם

כפיאוהאהבה,שלהמתוקהההתייסרותמן
אוזו"ובדרך :וחלקחדמסכמתשהיא
קשים".שהחייםידעתיאחרת

איילוןלאהחוזרתהזאתהידיעהעם
מקומותיהאלמשום-מקוםמבדיונותיה

החוזרסומקרוכיכמוהמציאותיים,

ההווהאלהשלישיתהעליהשלמההסטוריה
זוהיתנסותםכך'אוכךשהוא.כפיהישראלי

עבורםלהוותממשיכהאיכהב"עבודה",
נושאאלארגשי'אואינטלקטואליאתגר
 • .ומקרימזדמן

IJ ~, 
מיוחדמדור

• 
 •להסתדרות
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בסריעקב

 ~, 5ו:וי
~ 

החודש•שיחת

הופעתלרגל
"ביאליק
המהדורה

המדעית"

חוקרת-שמידוהיז•דד'

נץכמכרזביאליק
ומעורכית"אכאוניברסיטת

כלשלהאקדמיתהמהדורה
ביאליק.שידי

 :ביאליקעלמחיבוריה
הראשונים"ביאליק"שידי

"הצרצר ;(דסדטציה)

 ;(תשמ"ו)הגלות"משורד
גםרפזמרנרת"שירים

 ; ) T(תשמ"לילדים"

תימצא"מאיזדהי"הש

זאתר"גם(תשמ"ח)

(כדפוס).אבקש"

גמרילבהתחלה
נמשכתילא

ביאליק.לשירת
ענייןבהראיתי

ראי-משעמם

ברשאיןרלוונטיי
אנזירה

משמעותית

המתאימה

שללרגישויות
 .דורנו

היהביאליק
~נ~ןל'ה'גד~י

הספרותשל
הואהעברית"

כעיןבאמת

מרכזית",'תחנה

מתנק.שהכול
והכולאליה,
ממנה.יר~א
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שמיר:זיוה
 ?ביאליקלחקרהגעתאיך

כתבישלאקדמיתמהדורהלהעמידהרעיון
רעיונווהואשנה,כעשריםלפניעלהביאליק

בעיתון .המכוןמייסדשכביץבועזד"רשל
חוקרי"דרושים :שגרתיתלאמודעהראיתי

משרנהמודעהערדראיתילא(מאזספררת"
בנוסחמודעהשרםראיתישלאכשםכזאת,
לימודיבסוףאזהייתיפילוסוף")."דרוש
אםידעתיולאאנגלית,בספרותהשניהתואר

אתולהציגלמודעהלהיענותזכאיתאני
ישכביץלבועזפניתיזאתבכל .מועמדותי

חילקהוא .המכוןשעריאתלפניישפתח
נפלובחלקיצררתי-מחקר,לחמישהאותנו
שקצתהיא,האמתבביאליק.לעסוק

לינראתהביאליקששירתמשרםיהתאכזבתי
גםועבש.מיושןענייןבוררת,מתוךאז,

היוהעדפותיידבר.הבנתילאבטקסטרלרגיה
מודרניתיותרהרבהלשירהאזנתונות

כךכללינראתהביאליקושירתומתוחכמת,
מהבכללשאיןעדמאליה,ומרננתצלולה
שהציפויליהתברריהזמןעםבה.לחקור
והמקנהביאליקשירתעלהפרושהזה,הדק
מטעהמבריקה,צלופן""עטיפתכעיןלה

אתהמאחזהזה,לציפוימתחת .לחלוטין
מלאמורכבעולםרוחשיבצלילותוהעין

שדורותמאמינהאניניגודים.וניגודיניגודים

יצירתו.שללמיצויהיגיעולאחוקריםשל

 ?בצוותהעבודהתהליךומחו

מארדבצררההתחילההעבודה t 9ד oב-
אתגםאזמנה(הואגדולהיההצרותיבשה.
רכןברגמן),ואוריתגנרסריאירהטורייגדעון

שמואלאת :בהמשךשנשארהגרעיןאת
לביתניגשנו .ראותישנפלורותאתיטרטנר

שהעמידהחומרכלאתוצילמנוביאליק,
 .ז"לארנגרפלדמשההבית,מנהללרשותנו

במיפת~חיובתיאורוהחומרבקטלוגעסקנו
אור.ראושלארבותכוללהאיגרות,כל

גירסארתיהכלוברתיק,יצירהלכלהעמדנו
תהליךאתלהאירשעשויחומררכל

הבלטריסטיתהיצירהכיהתבררהתהר~תה.
אםנתפרסמה,כברכללבדרךביאליקשל

ביאליק'לזכר'כנסתבכרכיאםבמהדרררת,
ישאבל .ארנגרפלדשלגנוזים'ב'כתביםראם
שביאליקלמשל,קרה,טעויות.מעטלא

וכתבשוריםחלקיםלשלושהגיליוןחילק
יבמרכזוואחדומשמאלומימינואחדשיר

שיריםשלרשהבגיליוןזיההארנגרפלדואילו
אחדברצףאותם~רססלא(ואפילושונים

גנוזשירשקראתילמשל,לי,זכורבספרר).
א;ר"א;רהשררהברוהופיעהביאליק,של
בחינהמשרםהסתדרהשלאאשאפה",שם
פתאוםאחרת.ארפרוזודיתסמנטית,-

ביאליקשלבכתב-הידשהמלהיתפשתי
צרויהבר"רל"א_ךרוהכוונהמנוקדתאינה
ולפתע"אוויר"),לומרביאליקנהג(כך

והסכמהמרננתהמשמעות :התבררהכול

מעטלאנתגלוכראוי.מתארגנתהריתמית
נתפרסמושבהבצררהרשלנותשלמקרים

עבודהעשינוהגנוזים.הטקסטים

החומר,איסוףאתשכללהרבה,פרלימינרית
העבודההתחילהאחר-כך .ותיאורומיונו

האקדמית.

 ?מירוןדןפדופ'לתמונהנכנסכאן

במלאכה.שהתחלנולאחרשניםכשלרש
אתלנרשהעניקושביט,עוזירפררפ'הוא

 .הדרךבתחילתלוזקוקיםשהיינוהגיבוי
טקסט-אבשלהעמדהכללההעבודה

ורישוםירארריטטיבימהימן(ק;פיטקסט),

עצמה.בפניעבודהשזרהנוסח,חילופיכל
כלגבילעצמועלשסדריהתהליךשלבסופר
המפרטמברא,גםשירלכלכתבנוושירישיר
תיאוראתוהכולליהתהר~תרנסיבותאת

היצירה,לבטיעלהמעידיםשלו,הידכתבי
אתכךואחרהראשונההדפסתופרטיאת

כשעבודתלמהדורה.ממהדורהגלגוליו
עבודתהתחילהנשלמה,המבראותכתיבת

נתעוררוהמבראותכתיבתאגב .התיאררך

תאריכי-כתיבתםלגבירביםשאלהסימני
שביאליקכאלהאפילומסוימים,שיריםשל
התברר,כךהמשורר,בשוליהם.תאריךרשם

סמליים.תאריכיםלכדרתאהבדי

 .כךלעשותנוהגיםרביםמשודדים
התאריךאתלוומוסיפיםשידיכותבים
בשירהדוחהלךכאשדייותרמאוחר
רגע.באותושלחםהרוחהלךאתתואם
אחרתאפשרותהאפשרויות.אחתרקזאת

ייתפשששירוהמשוררשלברצונונערצה
שיקושרארבחייומסריםלשלבכבבראה
כתבלפעמיםקונקרטי.ביוגרפילאירוע
שלמאוחרבשלבכמר-נאיבישירביאליק

אתלשבץלונעיםהיהולאשלויה"קריירה"
העדיףיעל-כן .מיתיהא~הקשרוהשיר
כתבלפעמים .נעוריולימיהשיראתלשייר
לציונותהרעיוניתהבחינהמןהמתאיםשיר

אתבשוליורשםכןרעלהאחד-העמית,
פטירתויוםכידועשהואאדר", ' T "התאריך

"בניאגודתשלוירמהירבנומשהשלהאגדי
קשהעבודההייתההתיאר~ךעבודתמשה".

ישתיארתיהזההתהליךכלבסוףרק .ביותר
הראשוןהכרךאתלהעמידיכולנו

 .השניהכרךאתובעקבותיו

הנושאעםשלךהראשוןהמפגשיכלומר
לגמרי.מקריחיה
 .להכחישיכולהאינני

ביאליק.לשירתנמשכתילאלגמריבהתחלה
שאיןראי-רלוונטיימשעמםענייןבהראיתי

לרגישויותהמתאימהמשמעותיתאמירהבר
דורנו.של

ביאליק.לחקרזמנךדובאתהקדשתמאז
ישניגון''חבלישביטעוזישלספררבסוף

אפילוששכחתינידח,מבקרמאיזהמ~באה
לזכורראוישדווקאמשפטשאמרשמריאת

היטב:

הספרותשלןנtקדל'ה'גן~דהיה"ביאליק
מרכזית','תחנהכעיןבאמתהואהעברית".

ממנה.יוצאוהכולאליה,מתנקזשהכול
מקדישהאניכמרה.מאיןקולעתהגדרהזוהי
אפשרודרכוביאליק,לחקרזמנירובאת

רעדמאזכולה,העבריתהספרותאתלגלות
כשעוסקים"מוגבל"להרגישקשהעתה.

יכולההייתיליניתןל~ילהיפרבביאליק.
ובכליצירתו,עלספריםעשריםערדלכתוב
מחקריתמתרדהומתוךאחרתמזרויתפעם

ביןאחדיםלמהלמשל,לי,ברורלאאחרת.
שערות",ב"סדיקתעוסקיםמבקרינו

שהשמיעביקורתיותבדעותבהתנגחות

כברשותבדרכיםובדשדושאלמוניארפלוני
הרבהכל-כךערדשישבשעהורמוסות,

 .כללנחקרשלאאיביאליקחומר

מסויםמשחועללהצביעתוכליהאם
דווקאדברישלבסופויאותךשקשר

לעסוקלמשלייכולת, ?לביאליק
 .יותר"סימפטי"שהואיבטשרניחובסקי

שברמאגירגעבאותולהיזכרליקשה
ברעסקתיבתחילהביאליק.לשירתנקשרתי
בכתיבת :לגמריאובייקטיביתבצררה

יביצירתוהראשוןהעשורעלרטציה 9די
פחותהמרניןהעשורגםטבעיבאופןשהוא

אינני(ולכןהאמנותייםההישגיםמבחינת
שלכתיבתהבשנותלהיזכר·אוהבת

לאשגםלוודאיוקרובהזאת,הדיסרטציה
מהאבלבספר).לעולםארתהאפרסם
והמהותיהמושךכצדהיוםלישנראה
מדעיותלאבמליםזאתאגדיראםיבשירתו

ובכעיר~נפשבנימותלגעתיכולתוהיא
שריםעדייןהרי .דורבכליפהשבכוחןכאלה
לטשרניחובסקיגםהילדים.בגנישיריואת
 .לחלוטיןנשכחוהםאבלילדים,שיריהיו

לכתובבאמתהצליחשביאליקלינדמה
חילופילמרותמתיישנת,שאינהשירה

שארתוטשרניחובסקי,ואגב,הטעמים.

עבודהבדעתושהעלההראשוןהיההזכרת,
 ,-1923בנירם.מתברכיםאנוש:בהזר,מ~ין

וכתבאמרהואביאליק,של-50הביובל
בצררהבביאליקשיעסקוהזמןשהגיע

אימפרסיוניסטיתבצררהולאיבשה,אקדמית
כמשוררי-לראשונההביןהואמרפרפת.

שחשוב-מדעוכאישכאינטלקטואל
משיבושיםנקיטקסטכלקררםשיהיה

הרבהלכנרתאפשרשאחרתומסירנות,
 .באווירפורחיםמגדלים

ספציפיתזאתבכללהיותאוליתוכלי
 ?האחרונההשאלהלגבייותר

התרבותיתהתופעהשזוהיספקליאיןהיום
מבחינה .בתולדותינוביותרהמסעירה
תופעההיאביאליקשירתופואטית,לשונית

יצירותיוחיובחייוכבר
 130גליךן



היהוסיפורסיפורלכלזאתובכלסיפורים.
השפעותהולידסיפורכלעצרם.אפקט

אתלימדתימזמןלא .לאין-ספררוחיקויים
כמהעדלמשל.לי.והתברר'ספיח'.סיפורו
עמליהשלהידועסיפורהעלהסיפורהשפיע
שירים'.כרתכתששרן'נעימהכרמרן'כהנא~

אתגםהאקדמיתבמהדורהיוציאולאאם
החטאה.לדעתי.זר.תהיהסיפוריו,

אתגםלכלולצריכהכזומהרודה
שבעל-פח.התבטאויות .מכתביו

כמהערדישנןאלה.שנישלפניתשכחאל
המקוריות-האגדות :יצירהחטיבותוכמה

היום','ויהיבחטיבתשנכללולמחצה.
'דברישנקראהביאליקשלהמסותוחטיבת
מדויקת.להחדרהראויותהןגםספררת'.
נוסח.לחילופיואפילו

התרבותאתתפישתורע..ואחלהשאין
תפישההייתהולדורותיהלרבדיההעברית
אינטואיטיבית.גאונית

 •הדבראירעכיצד :היאמיתיתהאהחידה
שלמסורתללא •בררהליןנידחמכפרשנער

תומכת.סביבהוללאתנאיםללאלמדנות.
ואוליכדררו.ישראלמשוררילגדולהפך
פליאה.ותישארהיאפליאההדורות.בכל

השכלה.לוחייתהאבל
הבחינהמן.לפחותמארדמצומצמתאבל •כן

חודשיםכמהבישיבהלמדהואהפורמלית.
הצליחלאהואלארוסה.ממנהוברחבלבד.
הממשלתיות.הבגרותבחינותאתשםלעבור

מזלנו .בברליןגבוהיםללימודיםולהתקבל
לאיזההופךהיהשאחרתקרה,שכך

אתרנותןדשנהמשרהבאיזוזוכה"רבינו".

עם-לכללבמקרםכלשהילקהילהחילו
דוגמהנותןביאליקהדורות.כלשלישראל

לצמוחיכולהגדולהשספררת •לכךמעודדת
מתאראתה .ביותרהפרובינציאלימהמקום
שלקומתומשיעורשמשורר •לעצמך
?עםלמשלמקריית-גת,לצמוחיכולביאליק

כפרי".":בףךהיהשביאליקירכןשלאזאת.
אךלפעמים. •כךעצמואתהציגאומנםהוא

היהלמעשהכיארטראיררנית.בדרך
 .ביותררחבההשכלהבעלאוטודידקט

נירםלכנרתשנהרגמההיההואבילדותו
נהגבשנים,רךבעודרמחונן"."ילדבשם

בבית-הדייןשלעבודתובדרכילהתבונן
הלכהלפסוקידעמהרהרעדהמדרש.
שבתפישתוהפרובלמטיקהמכאן .במקומר

אוטוביוגרפיכסיפורכ'ספיח'סיפורשל
הגדר'.ב'מאחרריכמרשם.ג l:מרכפשוטו.

וזוהיבחדר.א"בבלימודשמתקשהילד
למחצה.ביזיוניתדמותכמרבן

 .החורשאודשדאה .השנילספרנפנה

ואתהיידיששיריאתכוללאיננוהוא
 ?מרוע .הילריםשידי

-לכרךמחוץשנותרוהחטיבותשלרש
ושיריהיידיתהשירההילדים.שירי

שלהשלישיבכרךיופיעו-ההזדמנות
הכללתלאיהטעםהאקדמית.המהדורה
לטעמי.בלבד.מר"ליהיההללוהחטיבות

ביאליקשלהשירהחטיבותשכלהיהעדיף
ביןהבדלהכלבלא •אחדברצףיופיעו

אבלשפרת-יצירה.ביןארשוניםז'אנרים
שיקוליםמתוךולאהסתייע.לאהדבר

פנים-ספרותיים.

שלמערכתכחברת •לךהפריעלא
חיירית,שהחטיבההמדעית,המהדורה

משידתונופלתשאינההטועניםשיש
שיריםעםאחרברצףתופיעהעברית,

 ?יצירתיתמבחינה"פחותים"

לזכורישאבל •כךגםזאתלראותאפשר
בהכתבהואביידיש.לכתובמיעטשביאליק

~שניתמערכתהייתהוזר •ספוריםשיריםרק

בהפרדתהיגיוןהיה •לכךפרט .בכתיבתו
שירישבחטיבתמשרםבעיקרהחטיבות.

 •וסברךבעייתיהואהתיארףךענייןהילדים
שעליוהעיקרוןמרובה.עבודהתרבעועדיין

העיקרוןהואכמהדודההתבססנו

בתרךשירכללשבץלנרוחשובהכרונולוגי.
שהדברכמהעדהאמיתירת.כתיבתונסיבות

 .לשחזורניתן

 ?הרביעיבספרתיכללהפרוזהחטיבת

התקציבאורך-הרוח.שיימצאומקורהאני

לפחותאריושלם.שהמפעלכדיוכדרמה
מצאשביאליקכתיבה.סרגיאותםיכלול
שיצאוהאחרונותבמהדורותלכלוללנכון
והששיםהחמישיםירכלמהדורת-בחייו
המסותהסיפורים.אתגם :(כלומרשלו

הרבהכתבלאאומנםביאליקוהתרגומים).

לפחותשתכלולבt;ורדח,מרובדכלומד,
ספרים.עשרה

נעשיםהיוהדבריםלף .צעדאחרצעדילך
בבעירתמתחבטתשאינהמתוקנת.במדינה

היוכבר •כמדינת-ישראלקשרת.קיומיות
ממשיכים.חוקריםשללצורתדואגים
בפררייקטשנצברווהניסיוןהידעאתשינצלו
תנאיתל-אביב.אוניברסיטתשלביאליק

עצמוביאליקואגב.אחרת.מכתיביםחיינו
(שבכףנראדירות-ממדיםמחקרפעולותערך
-בכיתרהכינוס")"תכניתבשםבפיר

-רבניצקיי"חעםבשותפותארבעצמו
 :ותקציבי-מחקרעוזרי-מחקרשלסיועוללא
חשובישלשיריהםההדרתהאגדה.ספר

פירוש •בספרדהזהב"ב"תררהמשוררים

רקיצא(שמתוכוהמשנהלסדריעממי
זרעים).לסדרהפירוש

ספרויותשלחוץהשפעותברקתםהאם
 ?השיריםעלאחדות

בענייניםעסקנולאבדרך-כלל
ישירותנגעראם-כןאלאאינטרפרטטיביים.

נושאכל .השירשלהתהוותובתהליך
לתחוםמחוץהיה •בדרך-כללההשפעות.

בדבריםלכאורהשעסקנולמרות •אבל .שלנר
עלבביקורתושמירמשהכתב •ביותריבשים
הללוהיבשיםשהנתונים •הראשוןהכרך
עצמוביאליקמרתק.רומןמעיןלמענויצרו
בכלונפגשבתלמודקוראהואשכאשרכתב.

אתלעצמומדמייןהואהיבשות.ההלכות
שעטנזסוגיות .מאחוריהןשנרקמוהחיים

וערדוערדשוניםחקלאותחרקיוכלאיים.
אתשהולידוהחייםפסיפסאתעבורויוצרים

היוםשהחוקרים,מקורהאניההלכות.
החומרעל-סמךלכנרתירכלו •ובעתיד
התמרנהאתלמענםשאספנוה"יבש"

הפעםלרשותםיעמוד •שינוילשםהמרתקת.
להפריחיאלצולאוהם •ומהימןאמיןחומר

 .עובדתיבסיסללאהשערות

מ~:פדיםלאתרגומיםבמהדורהישהאם
 ?אירופהמשידתביאליקשל

אסכולתאתמסוימתבמידההמשיךביאליק

שלהעבריתבספרותשרווחההתרגוםרכייומכ ,,כת
 _,_ש_א_כ_._ה_לכ_ש_ה_ה_ת_פ,_ק-תב_._ 19 _-_ה_הא_מ_ה __________ .:.___ ______

..... 
"להריקו"והצליח •שירעלהשתלטמשורר

החודש•שיחת

האמיתיתהחידה

אירעכיצד :היא

שנערהדבר,

נידחמכפר

ללא •כווהלין
שלמסורת

ללאלמדנות,
וללאתנאים
תומכת,סביבה

לגדולהפך
ישראלמשוררי
ככלואוליבדורו'

פליאההדורות.
ותישארהיא

פליאה.
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החודש•שיחת

מאמרנתפרסם

ב'ידיעות

שירעלאחרונות'
אחד-העם.שכתב

לבדוק,הלכתי
שירומצאתי

שטביעתאחר,

ביאליקשלידו
כלעלבוניכרת
אךושעל.צעד
להוכיחצריךהיה
לאהשירכיזאח.,
חתום.היה

למסכתנכנסתי
שלסבוכה

רקמות","בדיקת

שאיששהעלתה
לאביאליקמלבד
לכתובהיהיכוי~
השיראת
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גדול,כל-כךהיהשהשקיעהמאמץלעברית,
המתורגםהשיראתבעצםשראהעדלדעתו,
פעם,לאקרה •לכן .לוהשייךכשיר

שלומסריםששירלצייןשכחשביאליק
המתחילבפזמוןלמשל,כך,בעצם,מתורגם.
מצאשביט(עוזימגבעות"ירד"אדבמלים
היהודים'ל'שירמרוסיתתרגוםשזהר

הנעוריםבשירארגלינקא),שלמהאופרה
תרגוםשהואברמה',שםהעף'המלאך

אתמרוסיתז:ירגםגםהואמלרמרנטרב.
לאאךעברית','מנגינהפררגשלהמנונו
-אחדגנוזתרגוםבשולירק .אותר~וסם

המחזורמן(שירהלב'שיתגעגע'רק
-כתבהיינה)שלהביתה''השיבה

'בשלאתכיצייןרכןהיינה","בעקבות
קרובותל~תיםןה"..דר"על-פיכתבתפרח'
מכירון •שלישיארשניז;נכלישירתרגם

היהלאלרשותושעמדהשפותשמבחר
וקצתרוסיתקצתיידיש,עברית, :רחב

גרמנית.

חיהואחריפולנית,ידעשלאייתכןאיך
כפולין?גם
הספרותית,הקהיליהבתרךימיררובחיהוא

 .ויידישעבריתדובריבסביבת

 ?כמחדורההחידושיםמחם
לגביגםרבים,חידושיםבמהדורהיש

הביאליקאי.בחומרהיטבהמצרייםחוקרים
גםחדשים,טקסטיםכל,קררםניתוספו,

טקסטכלשלמים.שיריםגםאךפרגמנטים
רחב-יריעה,ראינומרכזיאינואפילוחדש,
 •כךחשוב.ענייניםצרמתעלחדשארדשרפך
החייט'.'יונההפואמהשלההמשךלמשל,
כמרחשובהאינהכשלעצמה,זר,פואמה

מבחינתאךמדבר','מתיכמראר'המתמיד'

בהישביאליק,שלהפואטיתהתפתחותו
לגבירבותהשערותהועלועצומה.חשיבות

הפואמהאתלסייםביאליקשלאי-יכולתו
המאהשלהאחרוןבעשורהחלשבכתיבתה

עלעולתוך-כדיפתאום,והתייאש.-19ה

חברתשל(חוזיםמשפטייםבמסמכים
מזוהרת,לאבשוררתנפגשתי'מרדיה')
לאוהםהחוקרים,לידידייהראיתישארתן

 .הנכוןבהקשרבשיבוצןלילסייעיכלו
העלתה,הללוהשררותשלפרוזודיתבדיקה

ולאמוזרמשקלבאותושקולהקטעכי
לפתע,החייט'.מ'ירנהליהזכורמזוהה,
בתמונתתואמותאבניםכשתיהתקשרהכול

אלאאינוהבלתי-מזוהההקטע :פסיפס
-הדובררבוהחייט','יונהשלההמשך

עלעומד-הצארלצבאשנחטףיהודיילד
ונשקרהרוסית,בערבהבמדי-צבאהמשמרת

ביאליקכימעיד,ההמשךגםאךכתפו.על
נדמה(היוםהנושאאתלהשליםהצליחלא
לגביהביקורתשהעלתהההשערותשכללי

לקלועהצליחולאהזאתחוסר-ההצלחה
היהודיהחיילנושאאלחזרוהואלאמת),
נתביישה'.'החצוצרהבסיפורו

לינתגלההואשאף'איגרת',השירלגביכך
במקרה.לגמרי

שירעלאחרונות'ב'ידיעותמאמרנתפרסם
ומצאתילבדוק,הלכתיאחד-העם.שכתב
ברניכרתביאליקשלידושטביעתאחר,שיר
להוכיחצריךהיהאך .ושעלצעדכלעל

למסכתנכנסתיחתום.היהלאהשירכיזאת,
שהעלתהרקמות","בדיקתשלסברנה
אתלכתובהיהיכוללאביאליקמלבדשאיש
רעיונות,שלריבויאגב,בר,(ישהשיר
שבהםילשרןוצירופירטוריותמחורת

הפרטיות,באיגרותיוביאליקהשתמש
עוזיגםליעזרכאןברבים).אזנודעושטרם
השקולותשוררתבשירשמצאשביט,

ביאליקשרקפנימייטילידקבמשקל
חיקרהו(אחר-כךתקופהבאותהבוהשתמש

אחרים).

שהתחילפרגמנטמצאנו :הפרכהדוגמה
וכברהיכלך",בתפארת"וסזיסבשררות

השערותשהעלהמפורט,מבראעליונכתב
שרב, .כתיבתוונסיבותטיבוגבילשרנות
גרם-ההברותמשקל-המיוחדמשקלו

עללתהותולנסותשובאותרלבדוקלי
וריאנטאלאהואשאיןהתבררואז .קנקנו
קל',ל'וילהלםביאליקשלתרגומומתוך

ליק.ביאתרגםמדועמביכה.שגיאהונמנעה
 ?מיושןכךכלבמשקלשילדשליצירתואת

לראותרצהשהואלינדמהאךחידה,זאת
שאםוידעהבמה'עלמוצגתההצגהאת

אשכנזי,טרני-סילאביבמשקליתרגמה
ירכלוולאספורותשניםתוךיתיישןהתרגום
לכצער.

בתיאורךהקשוריםחידושיםיש ?ערדמה

למשל,הנעלם','לנתיבךשיר.שלנכרן
לרגל-1908-1907בשנכתבכשירנתפש

(כמויאןאירהמאהובתוהמשוררפרידת

מהאך .)'ימ~מאת'הולכתהפרידהשיר
מראותבארכיוןהעדריותשכללעשרת,
פרידתם.לאחרשנהכעשריםנכתבשהשיר
שעליויוהנדירהמיוחדשהניירלי'נתברר
אותושימש •השירטיוטותאתביאליקכתב
גםנכתבורעליוהעשרים,שנותבסוףרק

לנרברורשתאריכםנאומיםשלטיוטות
בשלכל-כךשירלמהמובןגםואז .לחלוטין

שחלפוהשנה,עשריםבמשךנתפרסםלא
המשוער.כתיבתותאריךמאזכביכול
סמוךהשיראתפרסםביאליקלמעשה,
כרךבספרלהדפיסובבואואךלכתיבתו,

המוקדם.שיר-הפרידהעםאותר

 ?כחייואירועאותושיקףשחראייתכן

ילגמרישונהמפרספקטיבהאבל Iייתכן
לאכברהעשריםשנותבסוףיאןאירהשהרי
כפולהפרידהלפנינוואזהחיים,ביןהייתה

שונהפואטילשלבשייךגםהשירומכופלת.
ושיבוצרביאליק,שלבהתפתחותולחלוטין
בכלל'רבות.תעלומותפותרהנכוןבהקשרו

נכתבשבהןהמדויקותהנסיבותשלזיהוייך
עוזיומרתק.חשובענייןהואושירשירכל

האמיתי,הסקשראתזיההלמשל,שביט,
הזעםשיראתביאליקכתבשמתוכו
בדיקתאגב'דבר'.שלוהמוקדםוהתוכחה

שלהמאוחרהזעםשירעלהתגובותכל
נתבררהידכם'בקוצרשוב'ראיתיכםביאליק

.למשל'כתיבתועלההיסטוריתהאמתגםלי
אתגםבוהתקיףשביאליקלינתגלה

כידועשכשחייכוה"צעירים",המשוררים

אתרגםהפוליטית,המפהשלהשמאלילאגף
רייצמן'מתנגדיהצעירים,הרררזיירניסטים

המפהשלהימנילאגףכידועשהשתייכו
תקףזהבשיר :בכךדילאאךהפוליטית.

לגרביההפוליטיתהקשתכלאתגםביאליק
שכלגם,ליהתבררלקצה.קצהשבין

היוזובפרשהההיסטוריוגרפייםהדיונים

נרשם,בכולםומטעים.שגויים
אתשתקפוהראשוניםהיושהרוויזיוניסטים

שלמתקפתוכיהעלתההבדיקהאךביאליק,
באהוהיאהראשונה,הייתהשלרנסקי

בעודהשיר,פרסוםלאחרכשכרעיים
אךחודשיים.מקץרקהגיבשז'ברטינסקי

זוהי :המותקפיםזהרתכאןחשובהבעיקר

מתקפהכאחת,ופואטיתפוליטיתמתקפה
וזהאמביוולנטית,רגםדואליתגםשהיא
ביאליקשלהפואטיקהעלמשהרמראה
כשירמתנגדיועל-ידישהוצגזה,בשיר
קטפלאולאומעניין'מורכבשירזהוגרוע.

פוליטי.

שלהעבודהשולחןאתקצתתתאריאולי
שכיןהזמןמרווחטיוטות, :ביאליק
 .לפרסוםחכתי~ח

היהיצירתו,בראשיתבתקופה.תלויזה
עדרבותפעמיםשירכלמלטשביאליק

הואלמשל,'המתמיד',עללארד.שהוציאו
חשףעמיתיטרטנרשמואלשלם.עשורעבד
ועמדיגילוייוקשתעלהזההקומפלקסאת
אלביאליקשהביאהאמיתיהחידושעל

הפואמהחיבורעםהעבריתהשירה

המאה""ז;נפנהבשנותהזאת.המהפכנית

המר"ל :מתמשךבתסכולשרויהיהביאליק
הזכויותאתבפרוטותממנוקנהבן-אביגדור

להוציאו.הזדרזולאהראשוןספררעל
ספריםשניבן-אביגדוראצליצאובינתיים,

שהכתרהרגישוביאליקטשרניחובסקי'של
פרץשלשניםאלההיואולם .ממנונגזל

סבךאזכתבביאליק :לודומהשאיןיצירתי
שעליהםבטיוטה,בררכםשנותרושיריםשל

שחלקםשנפלו'רות ,,,,ידידתיעמדה

והםכמו-אוטוביוגרפיים,וחלקםלארמיים
ייותרמאוחר .עצמוגרעיןמאותרצומחים

ספרפרסםכברבהכרה,זכהכברכשביאליק
שלכתביהםבעריכתעסקואפילומשלו

הואטיוטות.לשמורהפסיקהואאחרים,
אתפרסםשם'השילוח',במערכתישב

עםלהתכתבויותנזקקולאשלו,כתבי-היד
ביותרהחשובהשהיאהזו'התקופהעורכים.

וזהיהארכיוניהחומרמבחינתדלהביצירתו'
המחקר.לטבותלאכמובן

ובכלחייוגלגולישבכלהוא,המעניין
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כתביםצרורעלשמרהואהתחנות,
ימיר.בסוףכמדרמהחזרשאליומוקדמים,

דגם , 17-16מגילשירי-נעדריםשםהיד

הצליחלאשארתםיותר,מאוחריםשירים

שמראלהעלדווקאשדנות.מסיבותלהדפיס
משמר.מכל

הדבריםרוב ?עכשיוהעיזבוןמצבמה

כבר.פורסמוחרי

לימיםמקדריםשאנחנולרמוז'רקיכולהאני
.מנהלדדבדסרסקיירכתןאומנם, .יותרטובים
מכשולים,מעולםלנדהציבלאביאליק,בית
הדרך'כללאורךפעולהאתרשיתפנואכדדגם
כספת,בתרךשמדריםהכתביםעדייןאך

ולמעשהמודרניות,בשיטותמוחזקיםאינם
וסמכותתקציבכוח-אדם,איןלעירייה
הזה.החשובהחומראתלשמרמדעית
במתכונתבית-ביאליקייפתחהקרוב,בעתיד

האדריכלעיצבהדדיטרינדתאת .מוזיאוןשל
אניכתבתיהטקסטיםואתדף'דייסהאליעזר
חנןביןשנערךהסכםמתוךנץ'מכרןכנציגת

מרלפיתוח,תל-אביבקרןמנהלבן-יהודה,
רפררפ'בתל-אביב,הספריותמנהלשפירא,
דרברסרסקיירכתן .נץמכרןראשצרר'ראובן

חזרתיחומרבאיסוףכלילותימיםעשה
שבצדמקורה.אניעכשיוהאלה.לרריטרינרת

שיציגסרט,גםייערךהסטאטית,התצוגה

סרטהדינאמירת,בתמורותיההתמרנהאת

רעםמבקרים,שלהטרוגנילקהלשיתאים
המדעיים.הקריטריוניםבכליעמודזאת

כמהגםיתגלושבעתידמקורה,אניבנוסף
ידועים.לאכתבים

 10מעמ'המשך
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יערז-קסטאיתמרשלבשוררתהפחד
שלבאפשרותלהרהרלגיטימי

למלהנוספת,קשה,אסוציאציהחזק
'צהוב'.מתפילה

הסונטהשלהאחרונההשררה
המודעאדםשלדידוימנסחת
הרוצהגבור''אנטיכוחו,למיעוט
ואיננו(דתית),בתשובהלחזור

הבהירה-הדיבוריתהלשון .יכול
הכתיבהמחומריאימננטיחלקהיא
מאפייןשהיאכשם .הקובץשל

'חסרעכשרית.בכתיבהמרכזי

מודעותניסוחהואאני'אונים

תחושתשלמעורפלת,לאבהירה,
מיכל .למאמיןלהעשרתהכשלון
משירתשבמעטמעטולושמכיר,
מלואאתיכירהעברית,הקודש
ההתרחשותלביןבינההמרחק

אונים'וחסר :זהבשירוהפואנטה

הפחדרגשאתבלבילהמיראני
המירהלשוןצרוףהיראה'.ברגש
והעמידיראה''רגשהדתימטבע

זראחר.קיומי,פחד''רגשמולו
שידתדת.שאלותסביבחגותשידת
הזדהות.לאחגות,

ישאכן,-ר'דעת''בינה''חכמה',

חב"ד,שלהישועהבצבא.חיילכאן
 • .כאןאיןהשם,בררך-

 _ 11 'מעמהמשך

ופרקים.קוררתהעבר

טמונהאלותכונותבמכלולההווה
ספרשלוחשיבותומשמעותר

באסופתכאןמדובראיןזה.ייחודיותקוות
הקיימיםהגותיים,ארלירים,שיריםהעתיד

אותרהבדיוניהעולםבמסגרתרק
שירישלהראשונהמטרתםיצרו.
היאיערז-קסטא.שלהחדשספרו

גיבורואשרימיסתוריןמחזהעיצוב

ביוגרפיהעלהתגברותתוךמנסה,
לקטיגרריותרזקעבודהאישית

שורשיואתלחשוףיהודית-דתיות,
ושישלחיות"רוצה ... "אשרבעבר

על-זאתכלדוברת"."עצמיותבו
ההווהאלזהעברלהשיבמנת

 • .תקרות-העתידעםולקשרו

 •החודששיחת

 •מפריםביקורת

כברשפתחהמישלידיעותיהבסיסעל
הכספת?את

האחרוןבספררשנתפרסמוידיעותבסיסעל
ביאליק,משלדבריםאודותעלסדןדבשל

סינרייש .מרתולאחרמביתרשנעלמו
יתגלה.אלהמדבריםשמשהר

עלהשלאמשחר'להוסיףרוצחאתהאם
 ?ביכינובשיחה

היחידהואביאליקבמקרהשלארק,אומר
כדררוכבדאקדמית.למהדורהכהעדשזכה

טקסטמודרני'"תנ"ך"מיןיצירותיוהיו

כשראותושאליומצטטיםשממכרקאנרני
"עמך".וסתםמדינאיםמשודרים,שלפניהם

סופריםאצלמוצאאתההיום,עד-רכך
גלריותפאררדירתאםלשירתו'רמיזותרבים
כמרסמויים,דיאלוגיםראםסיורן'אצלכמר
בכנסת,פוליטיקאיםגםאלמוג.אחרוןאצל

מתוךצירופיםמשמיעיםהרי-גודל,בימים
בכללהשידהשמעמדלמרותשידתו,

נזקקלאהרחבוהציבורלחלוטין'השתנה
לצטטהציבורשיודעמהלשידה.כל-כך
פרסומאים,של"פניניהם"הםנירם

רביםישעדייןאךופוליטיקאים,פזמונאים
ביאליק.שלשיריובפסוקיגםהמגלגלים

התנועהאישיכלמביןהיחידיגםהוא
שנהבכלמציינתהחינוךשמערכתהציונית,

תל-שעירייתשמחהאני .הולדתויוםאת
שלערדללתקןסוף-סוףמצליחהאביב
לאלציבור.ביתראתמחדשולפתוחשנים,
כביאליק,אזרחערדתל-אביבלעירהיה
 •.פרערנרמרעדשהגיעחרב,לוחבהוהיא

 !עכשוויתשירהלאסופותספרייתךאתמעכשיוהתחל

זמננובתשירהמגישהליקון
 .אחדמרכזינושאסביב

 : 2אנתולוגיה
בן-תמותהלהיות

סלעאיריתאור'אמיר :עורכים

אלימלךדרור •אליוט ..סט •אוראמיר :משתתפים

בן-זאבחמוטל •בלומרטרות •בוקובסקיצירלס •
 •ברנשטייואורי •בר-יוסףחמוטל •ברוןמרים •

מיכאל •גלדמןמרדכי •גוריחיים •ברתאנאורציון

דרוישמחמוד •דיצנירמי •(קרסנו)דורבןרחל •גנדלב
זקסאריה •הרכביחדוה •הסאמירה •וייכרטרפי •

 •יעקוברחוה •יעוז-קסטאיתמר •טאנישלמה •
צבי •מסגסכינה •מנוראיריס •מגדאיל •לסקליחזי

 •נצררות •נוחאתי •משעולאגי •מרמלשטייו
 •~אס~כאיה •עצמוןצבי • Pסי}דניס •סיוןאריה
רותי •קארברייימונד • 1~ז i9פרנסיס •פלדעודד
דיירשלמה •ראמאנ~ג'אן ..קא •קפלןליאת •מהקלי

הרולד •שיינפלדאילן •שחרורציפי •שביליבנימיו •
 •שימל

המובחרות.הספריםבחנויותלהשיגניתן
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בן-ציוןקטןדינה :מסרבית-קרואטיתפקיץ'בוריסלב

י:ג
1 : 

.מאמר

מתורגם

קישוכילוהסרביהסופר
שבאוקטובר ,) 1935-1989 (

היה •למרתושנהתמלא
הסופריםמחשוביאחד

החדשה,בעתהיוגוסלבים
מחץוגםהיטבנודעששמר

יצירותיוארצו.לגבולות
רבות.לשפותתורגמו
 •גן :כהעדהופיעובעברית

אמציה(בתרגוםאפר

מצבת· ;עובד)עםפורת,

דרידרביץ'לברירסקבר
 •בן-צירןקטןדינה(בתרגום

להופיעועומד ,) 1985אדם
הסיפוריםקובץ

המתיםשלאנציקלופדיה
הרומןרכןביתן) , i(זמררז

עובד).(בעםהחולעשרן

ברריסלבהסרביהסופר
מסיפורישאחדפקיה

לברירסקברמצבתהקונץ
היה •לומוקדשדרידרבץי'

וגילושלהקרובחברו
קיש.
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כמכאובהחייםאוובילו
לעיןהגלויותהאחרונות,שעותיו-

ן'הנאמרעווגילואתשאלרואים, =
אמר.כן,משהו.לוכואבהאם ....

וגילו.השיבהחיים,הרע.שאל ?מה

והשלווההפשוטההקצרה,בהודאה
בליגםאבלתקווהבאיןהגמורה,בתבוסתנו

שלברוחאלאלהאשים,מבלייאוש,
כהגדרההמנצח,נחלתהשלמה
אפשריתשהינההאנושיהמצבשלהאחת

חייוכלהיו-לאוואםנודהאםוהוגנת,
בלתיהרמטית,גורלתבניתבכעיןאצורים
שימוראותםושימרהשהכילהחדירה'
ממנייןהארוכיםאלה,בחייםעולמים.

שאיןהאדםבתולדותכאבן-דרךשנותיהם,
שלקיומםגםמסתכםעליה,חלהכיליון
וביןנולדוכבראםביןאדמות,עליאחרים

להיותעתידיםאוהיוואשרייוולדו,ערדאם
הזדהות,שלבדרךארבפועלשותפים,
כצלליתדרכואתוגילועשהשבולעולם
יעודיותר,טובהאפשרותהמייצגמכוכב

שליותר'אציליתתכליתייותרנעלה
עםהשלמהותוךגמוללהםשישקררבנות
אחר""משהושלצלאךשלהיותההכרה,
משמעוהאכזריהקשהאשליותינובעולם
בכדאיותו.להתנחםגםאךיסיכוןליטול
להשגה.ניתןאיננוגםאוליאפשריהבלתי
ולפעמיםאליו,לשאוףאפשרגםאפשראבל
הכרחי.זה

ימיםלפניחלהבינינוהראשונהההכרות
לפני-כןהרבהשעודלינדמהאבלרבים,
עלאישכללששמענולפניעודהכרנו'
פעםכאילוהרגשתיומתמידמאזחברו.

חברים,כברהיינופעםכאילוכבר,נפגשנו
בעברהמשותפיםחיינואתחיינוכברכאילו
שעשינוהדרךכברתוכאילוכלשהוקדום
לשנותעדהמוקדמותהששיםמשנותיחדיו

המשך'אלאאיננההמאוחרותהשמונים
השלישית,הפגישהתבואשבעקבותיו

 .מזרוממושכתעמוקה
שנינוידענושנית,ונפגשנוחזרנווכאשר

לומרשלאהמבודדים,שלבאינסטינקט
בכמיהההחייםבוכריםלומרשלאהחריגים,
חברים.נישארכי-למולדתםמתמדת
אם,כיבינינו,שקשרבמהרקלאחברים
עתידיםשהיינובמהייותראפילוואולי
רעהו.עלאישברלחלוק
חובריםשבוהמוצא,היהלשנינומשותף
כפל-פניםהשפלה,ומישורההרמרום
בלתי-פריעתבכללהניבומזומןהמוכן
התמידיות,ההגירותלנומשותפות ;צפוי
הניכרהרגשתגם ;בחירהומתוךכורחמתוך

גםולפעמיםבחשאי,שנינואתשייסרה
כאילולה,התנכרנולאמעולםואשרבגלוי,
גםאךהכאוב,הגורםטמוןשבהלנונדמה

ועודגורלנו.אתחורץאשריקר-הערך,
 ...בינינוקשרורביםדברים

באופןוזאתנחלקנו'גםרביםבדברים

 .יותרמיתיראאיתןקשראנשיםביןהקושר
רמ"חבכלהרגישוגילואשרבאסוןנחלקנו
ובאמונתנו ;בלבדשיערתיואניאבריו

טיפחשהואאמונהבאמנות,המשותפת

כאורחלעתיםשיחקתיואנינפשיבלהט
הקיוםובאינטנסיביות ;המאמיניםבמקדש

לההעניקוהואפחדניתברוחריסנתישאני
המתים.בעולםשליחותשלתנופה
עודרקבמאום.עודחלוקיםאיננוכעת

קיים.איננושממילאיזמןשלקורטוב

מןבחדרוןלכרכרישבנוהראשונהבפעם
כמולמשנהומאחדעוקרשהיההחדרונים

מניסיוןלתא,מתאהעוברכמריםנזיר
הציבורית,אלהאישיתהדרמהמןילניסיון

בןאדםשל.ספרהראשוןספריעלושוחחנו
דיבר.הואבעצם.דיברנו,לאשלושים.

עדשכזה,בלהטשכזאת,ובהתלהבות
העצמיתשהספקנותליהירותנכנעשלבסוף'
 :המחשבהבלביעלתהרסן'להמשמשת
הזההספראתבאמתכותבשהייתי"הלוואי

כזה".אשרוספר

ישבתירבות,~ניאחתאחרת,בהזדמנות

אםזוכראיני .דנילושלהקטןבחדרושוב
כלהיא.אחתאבלהחדר,אותוזההיה

אםאפילושווים,היושלוהנזירייםהתאים
ויחיד'אחדחדרוןמאשריותרשםהיה

איננוהפעםלקפוא.מכדירווחהיותרומעט
[רדיד]ופיליפנקובאץ']מירקוגםלבדנו.
"גן'שלהידבכתבקוראים .·ימנו Jיושבי
מןקטעיםרקלשמועהייתה·כהה,אפר".
קצתלנושא,מנושאלאט,אכלהרומן,
יותראופחותקוראיםלאחור,וקצתקדימה
פסחנו.שעליוהמעטאתגםולבסוףהכל,
כזה.באופןשהועלתהילדותעודמכיראינני
ביןלפארודי'הליריביןכזהאיזוןמכיראינני

התבונה,וביןהלהטביןלאנליזה,נוסטלגיה
שאיןדמעותלעולם-ההוא,העולם-הזהבין

מצחוקאונובעותהןהבכימןאםיודעים

הצחוקשהריכנראה,מבכי,הכל(למרות
זכרונותהבוגר).לאדםאליביאךמשמש

ניסיוןעמקנית,ותפישתםנועזשגילוים
אניןובאופןהאלההחייםמןהלקוח

מןאחרים,לחייםמתורגםהואומתוחכם
בן-הקיימאעתידהאלהחולפתהמציאות

 .העדןגןאלהלימבוסמןהאמנות.של
עשוייםהםשלי'אינםכישאףזכרונות
חדליםמירקו,ושלפיליפשלשלי,להיות
לכלל-הזכרונות,ונעשיםוגילושללהיות
נבחרגזעשלבזיכרוןרישומותהליךלעצם

האומללמשנהו'עםבקרבוהמהולומקולל'
בלביעולההשנייהובפעםפחות.לא

שאינניקנאהמתוךכעתאבלהמחשבה,
אתכותבהייתישאני"הלוואי :בהבוש

כזה."אשרוספרהזההספר

ניסהלאהוא .בלונדוןאצליהתארחפעם
רצה,פשוט .בביתיאובחיי'מאוםלשנות
לכוריסקבר"מצבתלקראתשהתכונןבעת

אתמסוים,מצבלידיעתילהביאררירוכיץ'",
וכיוםסבור,בהיותואסיר-הכלא,שלמצבו
כיאףאותו,תופששאינניבצדק,כילינראה
אותו.מכיראנימסויםשבמובןידע

בפריזאורחוהייתיאחרתבהזדמנותכאשר

מחדרי-באחדכמובןימים,כמהלמשך
מחובתיכילינראהשלו,הקטניםהמקלט

אתה"אםבחדרו.סדרלהביאקודם-כל
תתאמץ",אלהחיים,אתלילסדרחושב
לא"הםמסוימת.בחמלהביוהביטאמר

במהותנקבאשראדםזאתאמרבחפצים."

ובכךבונתקלשכשרונךדברכלשלשמו
לרכוששביקשנומעימנו'יותרלאדוניוהיה
אוונעימיםנאיםהיוכאשרהדבריםאת

נוראים.היואםמהםלהסתלק

בתאבבלגראד,לבדנו,שובהאחרונה,בפעם

בדרךתמיד .שליהמקלטבמקוםישלי
באיזהתמידצומת,באיזותמידמקרה,

פגישתנוזוכיבהרגשהותמידמעבר

יצוריםשנינושעתנו,זוהילילה.האחרונה.
מאירהתקוותי,שבהוהלבנה,חושך.של

קישובילו



ובמחשךשלי.הואהסהרכימלא.באור
אתפתאוםלימגלההואהסהר.בצינתהזה.
תחתכישלו.היאוהכההשמש.מאור

ממאורישכשמתושלהקודרהתכריך
משוחחיםאנו .נפשיככספהשאליההשמחה

.לאבבוקרשמוכהועדבערבמשמוכהביכינו
משעממיםהםהספרים.עלמדברים
אין-לכלומעלנפש.שאטבכוומעירים

אשר"החייםאתמספריםאנו .דיבהם

הראשוןהלילה.אותווכאשרכואבים".
עליהם.דיברנולבוא.עתידיםשהיומאלה
קשהבאופןמכאיביםעודהיולאלפתע
כלהמכאיביםהאלההחיים .כל-כךמנשוא

במבוכתלבסוף.כך.כלהנוראיםכך.
 •וידויבכלהכרוכהוהבושהההתפכחות

הםהחייםלא"אולי :מאיתנואחדאמר
שאיננוהידיעהמכאיבהאולישמכאיבים.

 :אמרוהאחר ,, .הנכוןבאופןאותםחיים
 ,,בזה.דווקאהםהחיים"ואולי

לשחזרעדייןמוקדם .שיחתנואתאשכחלא

תהיהלאשובמדי.מאוחרוכשיהיהאותה.
לאיש.כחוצה

מפיליפקיבלתיהמוקדמותהששיםבשנות
קולאיןעדיין"מקיש :נאמרשבומכתבוריד

רמבראכרטכמואולייורע.מיעונה.ואין
אומרחיהלאכלוםמקום.לאיזהלוברר

בכל ?בכללושריבספרות.קץשהואתמיר
 ,, ...ישובכינקווהזאת.
 .שלנוורכילחזרההיאהחשאיתהדרךמן

לכל'מסוגלשהיההוא, ?הפעםגםהישוב
ישוב.כימאמיןאיננילזאת.גםמסוגליהיה
בשלום.לכוחיכולהוא ...חייבהואאיןגם

צאצאינו' •נכדינו •בנינוביןכייודעהוא

הכוכבנביאשלצלליתולהתגלותתשוב
אזשגם •נפשווכתבניתשלובדמותו •האחר

בקולה.לשמוענשכיללא

לדעת
גיוריעודד

לי~ש 1 :ל~ן .Pלtגלורזpקלי~של~נ;~ים,
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מאמר

מתורגם•

 •שירה

צ'ריקובר- " 77"עתרןספרי

 .החושפנייםכאירועיהסוחפתאינטימית,פרוזה

ומדוייקת.עשירהלשון

גילרחלשלראשוןפרוזהספר

קרח"לא"כלום
בו.יחברשעודמפתיעביכוריםםפר

סטודיו !!מינוימתנה?
לך,נהדרתמתנה

האמנותירחון
בישראלהיחיד

:בר•ך nול_

כר): 1uק 1(א , s 11כנו·

לסטיםצקיאמניםמחווח •

כבשיםרקלא-קדישמן •

הלאומיח"והרוח"המוזיאוניםשיח:.רב

ועודגרמנירישום ,הדנימונק,חערוכוחעל •
אביניוןמפסטיבלדיווח •

עכומפסטיבלדיווח •

(נובמבר): 1bבגליון

לאמנותחינון

לאמנויותהחינוךמצבעל.תחקיר

מוזיאלי.חינוך

.אמנים·מוריס

ובחו"לבארץתערוכותעל.דיווחים
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מאידדבקה

 s~ו
~1 ~ 

פלסטיתאמנות •

משהתערוכת

ביתן-גרשוני

הלנה

ירובינשטיין

תל-אביבמוזיאון
לאמנות

הגשמייוחלבןהאדום
ימחייךפרצוףשללבניםניםימו- אתמקדמיםפרוש,קרטוןגביעל = =
u משהשלבתערוכתוהמבקרפני
במוזיאוןידובינשטייןהלנהבביתןוניגדש

קירעלתלויהזההפרצוףלאמנות.תל-אביב
כללימבטומונעהכניסהאתהחוסםשחוד,

מאזהשניםשלושבמשךהתערוכה.על
דלתמולוניגדששלבסטודיוהיהתלוייצויד

אמידהאוכרטיס-ביקודבבחינתהכניסה,

הפרצוףנתפסמיידי,בזיהויקבלת-פנים.של
האיפורהםהלבניםשהסימנים ,ליצןכדמות
ארצדלוי,איתמרמקשרהזההליצןאתשלו.

ליצניםאלבמוזיאון),אודח(ארצדהתערוכה
מבטגויה.שלובציודבתחריטיםהמופיעים

דברמשקףואינואטום,הליצןשלעיניו
אתלדאותמציעלויהדמות.שלמפנימיותה
כמעיןחסרותשפינותיומלבןשלהפודמאט

הפרצוףיכוללכךבהתאםגולמי.צלב
כשמביטיםהצלוב.כדיוקןלהתפרשהמצויד

מתגליםיהליצןשללאיפורומעבדאל
קרטון-העבודהשלהחומרייםההיבטים

שונים.בחומדיםספוגחום

-לוילטענת-הלבנההליצןבמסכת
ילד,אניישו,(אניהשונותלאמידות"מעבד

נותרתנכנע),אניומתחזה,מתחפשאני

מעצמי'."ריק'אניהאמידה

לתולדותהמתקשריםדומים,רבדי-פרשנות
ליהדותהמערבית,לתרבותהאמנות,
פסיכולוגייםולהיבטיםאחדימצדולנצרות
לויאיתמרמציעשניימצדאפשריים
הנלווהבקטלוגגדשוני,שלנוספיםלציודים

לתערוכה.
דיוקןשעליולקירמעבדהכניסה,באולם

נופיםשלציודיםקבוצתמוצגתה"ליצן",
הצומחתירוקה,צודהבהםבולטתמוזרים.
שחוד,חללבתוךאושחודהקרקעמתוך

דואהלוי .לבןבצבעהבלחותשבתוכו
בדוש-להבה,מעיןזוירוקהבצודה

עודגדשונישללהתייחסותוהמתקשר
אלהשמונים,משנותהקודמים,בציודיו
אלהצורותבעקבותלהגיעניתן .ואן-גרך

קוברה","נחש :נוספותלאסוציאציות
בעלאישאולבנות,עינייםבצופההנועץ

 1988 ;יהלךלפניוצדק :גרשובימשה

ב"הגדתלראשים(בדומהציפורראש
מדיםוהואלאחודמוטהשגופוהציפורים"),

לפרשניתןתפילה.שלבתנועהאוליידיים,
בתערוכת(שהוצגואלהציודיםקבוצת
גם ) 1989באביבנפריסארץ""קוסמי

שמהםהזויים,כנופיםקוסמית,כסביבה

לתולדותהתייחסותשלרבדיםעולים
ילויזאתשמציגכפיובעיקריהאמנות,
הרומנטיקהבציודה"נשגב"לתפישת
הגרמנית.

שלעבודותיומוצגותהתחתונהבקומה
אתהמחזיקותהשבעים,משנותגדשוני

שהופיעווהנושאיםהמוטיביםשלראשיתם
אפשרלמשלייכךהשמונים.בשנותאצלו

שהןבצופההננעצותהעינייםאתלמצוא
ראשוניתבנגיעהעגולים,כתמיםשניבעצם
שלל gל~המתייחסתבעבודה-ביותר

פסל·ראששלצילוםגבי:עלדרסומדאדדו
שכמעטרכים,פניםבתוויהמתאפייןשלוי
מסמןהראשישלהגושמתוךבולטיםואינם

העיניים,עלאדומיםעיגוליםשניגדשוני
 . MEDARDO ROSSOבאדוםוכותב

העיסוקהצלבים,גםמופיעיםאלהבעבודות
צורתשונות,בצורותהכוכביםבמסגרת,

שללצורותפיגודציהשעבדההלבידינט
מעשהאתשהקדימהכף-ידהטבעתנחשים,

ההתייחסותהשמונים,בשנותבידייםהציוד

 .ועודחייל","שלוםהמליםלמוסיקה,
אלקשרגדשוניירצדאלהסימניםבאמצעות

 ;בריסיוזף-(הצלביםשוניםאמנים
ויליאם ,רותקומאדק-קומפוזיציות

-ונופיםדמויי-עציםמושאים ;בלייק
 ;גויה-הליצן ;פריזריךרדידקספד

ועוד).רידד-ברפרודוקציותשימוש

נוספיםרומנטייםמוטיביםמצייןלוי
עלחוידוי :גרשונישלבציוריםהמופיעים

דימוייאסורה,אהבהשלחטאעלאוסוד
המשיכהיוחושךאודביןמתחואחי-ושאסון

והחזון.החלוםאלהמוות,אלחלילה,אל
בתערוכה,המרשימיםהציודיםאחד

שלשונותקבוצותביןגשרהיוצרים
חוקיך".טובכילמוות,"האחהואעבודות,

להיקראהמליםיכולותהכתיבה,אופןבגלל
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"הא-גםאולםלמוות""האח-
עשויהצליליתאסוציאציהחלומות".

הבראה),(החלמה,ל"אחלמה"גםלהוביל
שםשהואל"אחלמה"גםלהדחיקואפשר

טוב"כי-האחדותהמליםטובה.אבן
כמצבוראוכזקדבוטבציודנבלעותחוקיך",
מרחפתהציודשלהעליוןבחלקו .לכלוך
אלגנטיותבהחיתהכאילו"הנראיתצודה

תאנהעלהאופרח,כוכב,אולישהתעוותה,
הצורה .לויזאתשמנסחכפירקבובי"
ילבן-מלוכלךמשטחבתוךמרחפותוהמלים

 .בעצמותנועהמלא
בעלגדשונישלמיידיהכמעטהזיהוילאחד
השמונים,שנותתחילתשלהאדוםהצבע
ירוק,-נוספיםצבעיםגםלזהותניתן

הואבמיוחדמפתיעכתום.כחול,שחוד,
שלהךדיםציודיאלגשרהמסמןיהלבן
העליונה.בקומההמוצגים , 1990
רוחניות,ראשוןבמבטןג~דיםהךדיםציודי

בציודיםהשופעתמהחושניותבהבדל
כנובעתזוהדגשהלהסביראפשרהאחדים.
ומהמעגליהטוהרסמלשהואיהלבןמהצבע

גםחושףשנישמבטאלאחשל.מות.סמל-
וכסףבאפוד"מלוכלך"הלבןדרמה.כאן

בהםשישציודבחומדיבו,המעורבים

הקודמיםשבציודיםלזודומהחושניות
העבודהיצירתחזקים,בממיסים(השימוש

המעגלים, ;ועוד)הרצפהעלבכריעה
דברמושלמים,אינםאליפסות,ולפעמים
אחדבתוךיותר.ל"אנושיים"אותםההופך
מופיעהזוכבדה.נעלטביעתמופיעההךדים

אליושבקשרהנופים,מציודיבאחדגם
אתבומעלההנעלטביעתכיגדשוניאומד

דקהיהאוליפה,היהש"מישהוההדגשה
אוליהחוצה,ומידפנימהאחתפסיעהלרגע,

שלהו:tזכודתעתועים".חזיוןהואהמקוםכל
מוקדמת,בעבודהעודמופיעכאן""הייתי

מסגרתבתוךמקופלניידשל ,-1979מ
גדשוני"מרישה-כתובתשעליהאדומה,

פה".היה

הנעלטביעתביןלמצואאפשרנוסףקשר
האדם(הע_ךדהע.רדשלנוכחותהמציינת
הצלחותאחתלביןחותמו)אתשהשאיר

"הנני!".גדשוניכתבשבתוכההמצוידות,

-תנועותשתילמצואאפשרהךדיםבציודי
הנוצרהמתחואתוהחוצה,המרכזאל

גםישלפעמים(הךד).המעגלקועלביניהן
שעוצמתןהחוצה,מהןד"התפוצצויות"

הדרמהשכלמשוםדווקאמתחזקת
מראיתמאחודייהלבןהצבעבתוךמתרחשת
חוסרלכאודה.רשל.מהשלווהראשונית
המוצגיםכדיםבקבוצתגםמופיעהשלמות
 ;דייריסדני-(קדרותהתחתרנהבקרמה

הםהכדיםגדשרני).משה-הכדיםעלציוד
הרצפה,עלכשפתחןהמונחותקסדות,כעין

מקומטות,יבצורתןפגומותהןאולם
לתוךהחרוטיםזדיםציודיאותןומקיפים

טעון(מספרכדיםשבעההירקרק.צבען
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שביניהםוהאדםוהרוחני
ומסודריםמואריםלכשעצמו),מיסטי~ת
אסוציאציהמעורריםלעמודימסביבבמעגל

ציוריםקבוצת .כלשהופולחןאוטקסשל
רחוקהבפינהממוקמת )-1988(מנפלאה

המתאימה.באינטימיותהביניים,קומתשל
עלהמונחיםקטניםדפיםשניעבודהבכל
מתכת.במסגרתוממוסגריםגדולילבןדף

כףטביעותעלמבוססיםשבדפיםהציורים
בהם"קמעות",גרשוניבפיומכ~ניםהיד,

מוספגניירגביעליוהלבןהכחולשולטים
מעידהכף-הידטביעתכקלף.הנראהבלנה,

למינימוםמצטמצםבוהעשייה,תהליךעל
והציוריהאמןביןוהרגשי)(הפיזיהמרחק

הרוחני'הכחול'בצבעמופיעההיאוכאשר
מה"חמסה".משהוגםבהיש

בהתייחסותהמשופעיםגרשוני'שלבציורים
עלעצמיתשאלהבולטתולאמנות,לאמנים
פיגורטיבי'לציורלחזור"יכולת :הציור

בציורימופיעהזההמשפט "?לא
 .רותקושללציוריוהמתייחסיםקומפוזיציות

הפשטה"איןגרשוניאצללו'שבניגודאלא
ייצוגםאפשרותעצםעלשאלהאלאלשמה,

כדברימופשטים",מושגיםשלהוויזואלי
לוי.

הפיזייםהחומרים-גרשונישלהחומרים
חושניותספוגיאחריםוחומריםלנותשל
והחומריםאיתר'ומזוהיםאישייםהם-

הבאהיהודי-דתימהמטעןנובעיםהרגשיים

עםהדיאלוגפסוקים,בציטוטיביטוילידי
האמנות,תולדותועםהנוצריתהתרבות
היהודי-גרמניובקשרבשואההעיסוק

"איטוםבסביבהגלוי(באופן
-1980בבונציהבביאנלהתיאטרון" tאדום

מאוחרות,בעבודותיותרמוטמעובאופן

ההתייחסותבעצםאףואפשרהקרס,בצלבי
למרותהגרמנית).הרומנטיקהלציור

הנוצרית-המסורתעםגרשונישלהדיאלוג
אליה,להשתייךיכולאינוהוארומנטית,

'אחרת',היא'שלהם',"היאלוי,טועןשכן,
בלעדיה"יכולאינוגםאך

והרוחניהגשמימתאחדיםגרשוניאצל
בההטמוןשהפאתוסאחת,ציוריתלישות
מודעותובאמצעותנמנעאומרוכך

ועל-המושגייםשורשיועל-ידיהאמנותית,

וכר'),צלב(חץ'המוסכמיםהסמליםידי
הידטביעתעםבמפגשלאישייםההופכים

ביןלנועהצופהאתמזמינההתערוכה .שלו
מהציורים,העוליםהשוניםמצבי-הרוח
לרוחני.הגשמיביןולהיטלטל
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Arr _ אקראיותהואשהצילוםאחר
.ii = זאתאלאלהיותיכולואינוצרופה

 ...כלשהו)דברבומיוצג(תמיד ·-
שהם-הםה'פרטים'אתמידלנומוסרהוא

(רולאןהאתנולוגי"הידעשלהגלםחומר
הצילום").על"מחשבותבאות,
עםאמנות-הצילוםאתקושרבאות

אחרבמקוםכותבשהואוכפיההיסטוריה,

מאורעאומקוםהמציגצילום-בספרו
תודעתיסחרורלעוררעשויבעבר'כלשהו

בצילום,הצופהשלזמנוהצלם,שלזמנובין
למקומותהמתקשריםנוספיםוזמנים

מדובראםגםשלפנינו'במקרההמצולמים.
זמניםאותםביןהמרחק ,בלבדשנים-70בכ

יותר'הרבהגדולנראהיזמננולביןמצולמים
המחזיקיםדוממים,עדיםהםוהצילומים

גדולות.דרמותבחובם
אשנבפותחתוריאליה""פיוטהתערוכה

בברית-המועצותהצילוםחלוציאלראשון
נפגשובהתקופהלמאה,העשריםבשנות

חברתייםושינוייםהיסטורייםאירועים

יצירה.אנרגיווךשלבפרץדרמאטיים
וקולנועצילוםאנשיציירים,משוררים,

חברתילסדרוהתקווההחזוןלביטוינרתמו
הישרתהאלושביצירותהמהפכנותחדש.
השניםעשרותבמשךהאמנותעלמרוחה
במולדתה.הושתקקולהכאשרגםהבאות,
שפיתחורבים,סובייטייםצלמיםאיגודי
המציאות,לתארושונותדרכים-20הבשנות
שלבימיומינהלי.בצו-1932מהחלבוטלו

ל"צילוםהסובייטיהעםנחשףסטאלין'
אחר-כךשנודעלמההמקבילפרולטרי",

סוציאליסטי".כ"ריאליזםבספרות
יצאו-20השנותשלהאוונגרדצלמי

ההסתכלות"אופןכנגדלמלחמה
בציורתואראשרבעולםמרדוהמסורתי",

האוואנגרדבאמניהבולטיםבין .הריאליסטי
- 1891 (רודצ'נקואלכסנדרהיההרוסי

-1914בעבראשרפטרבורג,יליד .) 1956

פיסוללציור,בבי"סלמדלמוסקבה,
שם.לימדגםיותרומאוחרואדריכלות,

חיתההתפתחותועלגדולההשפעה
(לשירוומאיאקובסקיחלבניקובלמשוררים

 11רודצ'נקויצר PRO-ETO-זאת""על
רודצ'נקונפגשבמוסקבהפוטומונטאג'ים).

מהמוביליםומלביץ',טאטליןהאמניםעם
נעשההמהפכהלאחר .הרוסינגרדוראבא

עםונמנהלחינוךהעממיבקומיסריאטפעיל
שונים.אמניםבארגוניוהפעיליםהמייסדים

מקובלתאינה ,-1990בכיום,שגםגישה

כ"חדשנית".לפעמים,ונתפסת,ביותר
אתללמדביקשוהחדשותהצילוםזוויות
העולםאתלראותהמהפכהשלאחרהאדם
שנותצלמיאפשרי.כיווןמכלחדש,באופן

כגרן ,אזעדשהוזנחובנושאיםטיפלו-20ה
כידםחיילים.פועלים,איכרים,היומיום,חיי
עקבותאתבצילומיםלמצואיכוליםאנו

בצלליםולחושההןהשניםשלהדרמות
היובתערוכהאחרים.צלמיםאליהןהנלווים

אמניםמאשריותרעיתונותצלמי
לניןשלצילומיםמביאיםוהםכררדצ'נקר,
יותראישייםוברגעיםרשמייםבמעמדים

-ודיאליחפיוט
לאחדרוסיצילום

חמחפכח,

במוזיאון

תל-אביב

האוונגרדאלגעגועים
הציירתאשתו,עםיחדהפיק-1923מ

ספריםאיורימאדתסטפנרבהודרדורה

בכתבומאמריםאיוריםפרסםהואוכרזות.

לף","כרביראח"כ"לף"לאמנותהעירניהעת
פרסומותאריזות,ראווה,חלונותעיצב

הורחק-1931ב .לתיאטררןותפאורות
"אוקטובר"האמניםמאגודתררדצ'נקר

לרוחהמנר-גדבטעם"תעמולהבאשמת
בפעילותוהמשיךאולםהפרולטריון",

 .חייוכלהמגוונתהאמנותית
התקופהרוחאתלבטאביקשררדצ'נקר

שייראהבאופןקיצבה,ואתהטכנולוגית
שלרלמעריציהםלזעיר-בורגניםמהפכני
צילוםזרויתהציעהואהמסורתיים.הנרפים
במבטמהמרתן'צילוםמתריסה.חדשה,
-הטבור"מגרבה"התבוננותמעלה.כלפי
לראותישרבהחשיבותארתה.שכינהכפי

האמנויות,שלבין-תחומילשילובבקריאתו

חברישלצילומיםלצד(בלשכתו),
בקזאחסטןפועלאיכרים,אסיפרתקולחוזים,

למצעדהכנה :שייחטארקדיסובייטיטרקטורקבלתחיוכים,נדלו-



 s ו\:
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פלסטיתאמנות •

.שירה

סטאליךשללטיהוריםקררכן(שהיה
 .)-1938ב

שלצילומיםשכיביןלהשוותבמיוחדמענייך
שלוהשניפועלישלהאחדשטרנברג.אברם

בשניהם .מאייאקרבסקירלאדימירהמשורר
קמטיהם,כלעלפניהם,רקנראים

כי(אםהקשותוהבעותיהםנקבוביותיהם

בערדהפה,בזרויתחיוךנמצאהפועלאצל
יצילומיובכלכמרנראה,שמאייאקרבסקי

מאיים).חודרימבטנועץמשהרימפחיד

-20השנותשלהרוסיהאוונגרדרוחאת
המוצגותבחוברותגםלמצואאפשר

שלהאמנותתחומיבכלהנרגעותבתערוכה,
אז.

 APERTUREב-כרתכתסררטרטיררזליכד
מזכירברוסיההנוכחיהמצבכי ,)-1989(ב

כאמור,יצאו,בר ,-20הכשכרתהמצבאת

"אופךככגדלמלחמההאוונגרדצלמי
המרדדיםהצלמיםהמסורתי".ההסתכלות

הרעננותאתלמעשהמחפשיםהיום,של
ופורציםהעשרים,שנותשלהאבודה
בשנותשכה.-60מלמעלהשלאיסורים
בכללילאמנותתקורהחיתההעשרים

ישנההשמוניםשכרתבסוףבפרט.ולצילום
לעולםבשררהשללאאם-גםחדשה,תקורה
קבלתו.שלאלא

צילומיםגםמוצגיםתל-אביבבמוזיאון
הנחשבמיכאלרב,ברריסשלעכשוויים

החדשהגלשבצלמיהבולטיםלאחד
שררהסרריאליסטיתשרוחבבריה"מ,

אצלגם(כמרבצילומיוזאת,עםעליהם.
למצואנרכלהיום)הרוסיםמהצלמיםרבים

חידושמשרםבהםשאיךכשייעירוםצילומי
גםיכךבמערבערדמהםמתרגשיםואיך

מהומות,מעוררעדייךעירוםבמערב

זוהיאולםמייפלתררפ,רובוטשלבצילומיו
שלאגםקשהאחרת.היסט(ר)ריה ·כבר

שעדייךהרעננותביןמההבדללהתרשם
אצלבעיקריהרוסיהאוונגרדבצילומיניכרת

הערלההדקדנטיותתחושתלביןירודצ'כקו
מהרגשההנובעתמיכאלרב,שלמצילומיו

פריצתהואלעשרתמכסהשהצילוםשכל
אבודיםחלומותביןלחברוניסיוןמחסומים

מודחקות.אירוטירת)(בדרכךפנטזיותלבין

• 

השיריםספרמתון

שיראההנכוןהחם

 .ביתןבהרצאתהשנהאור

44 

האמןשלאמודיוקן :רודצ'נקואלכסנדר

גםמלווה )-1928(ב"פרטילרביץ"ראשון
רגםבמאיי-1ההפגנות ;רביםבחיוכיםהיא

לאחרמאוקראינה"קרלאקים"הגליית
ואחריםאלוכל .-1929כהקולחוזיםהקמת

צלם,(ש~ךעדי-ראייהשלעדרתמשמשים
אנחנו,כאשרעד-ראייה),הואכמהותו,

חכריימראהראשלהנידיכוליםהצופים,
האדמהאתהחורשותשמידיהםהקולחוזים,

ארקאדישלכצילוםתקורה.נשקפתעדייך
ההמתנהכחדרונשיםגבריםנראיםשייחט

המרכזיהרועדיר"ר-קליניךמיכאלשל
כידיהם,ניירמחזיקיםכשהם--1924כ

מהכוונתהנובעתוארגה,הבעהפניהםרעל
הנייר.כאמצעותאחר,מישהועל-ידיחייהם
שלכצילומיםמתגליםיותרעגומיםמראות
אר-1921כאספקהקרונותלידרעביםילדים

רעבכתמונותעליהם,ההמוניתכהסתערות
ללאילדיםשלוכצילומיהםהוולגהכאיזרר
האזרחיםמלחמתכעקבותביתוללאהררים

 .-1921כ

למצואאפשריההיסטוריהבטלמעבר
רעננה,אסתטיקהשלכשררהגםכצילומים

כאלוארמינימליסטיותקומפוזיציותשל
שלכצילום :חוזריםדגמיםעלהמתבססות

ארכלחדרשייחט),(ארקאדילמצעדהכנרת
אנשים,טרדאיגנאטרכיץ),(כרריסכקולחוז

שלומרפסותלכיכרמסביבסדוריםעצים
הערלהאשהשלנפלאוצילוםיררזצ'נקר
(ררדצ'נקר),המצלמהאלכשגבהבמדרגות
מ"אנייתהמפורסמתהסצינהאתהמזכיר

 .אייזנשטייךסוגיישלפרטירמקין"הקרב
סדוריםכלים,אראנשיםנמצאככולם

עלהחוזרדגםכמראחר,כמכנהארכשוררת
עצמו.

וכיניהןגישרת,שלמגורןכאןלמצואאפשר
רסילישלזרכגרןייותר"ציוריות"גם

שניסהניקולאי,אנדרייכשלארארליטין
ואכןכצילום,ציורשלטכניקותליישם

ארליטיןנחשבהסובייטיהצילוםכתולדות
הנוףצילוםכתחוםהמוביליםלאחד

אמןשלשלוצילוםלמשלייכךה"לירי".
מקרמית,אשהשלפורטרטהמציירככפרי

ומולומעט,שפרףככיסו,כשידווהיושב
הדלת.משקוףעלנשענתהמודל,עומדת

דיוקנאותשלהואכתערוכהנוסףאגף
יאייזנשטייןי,סרגיהקולנועכמאי :אישים

סוגייהסרפדיייסניןסוגייהמשורר

רכרריסגררקימקסיםהסרפדיםטרטיאקרכ,

מיירהרלדררסררלרדהתיאטררןאישפסטרנק,
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לאדבזמןכבד .בשמיקראו 1949אוגוסטמחצית
 ...למסקנההגיעושהנהוחשבתינלקחתי,
חוקרשרםהחקירה.מחדדיבאחדעצמיאתמצאתי

ריהוטושכלבחדדשם.היהלאליהמוכריםמאלה
דברלשבת,ליהציעהוא~זרח.ישבכתיבהשולחן

אחד-כךלשמי.ושאלהחקירות,בעתמנת-חלקיהיהלאשבדדך-כלל
 :מתוכולקרואוהחלניידותשלקובץמתוךגיליוןשלף

 ...הרביעיהמחוזשלהעממיהורעדהעם,בשם-
 :אותוהפסקתי

מתגודדת?אניהרביעיהמחוזעםליישקשראיזהטעות.כאןיש-

 .בראשוןועובדתכחמישי
פדחתו.אתלגרדוהחלידואתהדיםמיכניתאותו.ש:ךבכתיהיהניכר
 :ליענהקלההפוגהלאחד

אני .באוזנייךזהאתלקרואכדידקכאןנמצאאניחברה'תדאי'-
 ...חובתירזוהרביעיהמחוזפקיד
חמלתיאבלהעם","בשםבאוזנילקרואעליומהידעתילאעדיין
 :עליו

נשמע.טוב,-

 :מההתחלהלקרואהתחילהואמלה.כלולזכורלהתרכזהשתדלתי
אמצעי-הרביעיהמחוזשלהעממיהורעדבזהמטילהעםבשם-

החדותשלילתכוללהחברה,לתרעלתעבודהשלמינהליענישה
 ...והמדינההעםנגדהשמצותבגללבשמי)נקט(וכאןעלשנה,למשך
 :ומלמלמבטואתנשאהוא
 .ערעורזכותלךיש-
 .ערעוראגיש-
 .אותיקטע-למילךאין-

נכנסהחדראלאופן.בשוםלהפסיקויכולתילאאותי.תקףצחוק
 :אליופניתיהצחוקתוךהכלא.מנהל

 !שנהבעודלהתראות-

 :ליענהמהשמעתיבקרשי
 .מהדכל-כךתצאישלאדושםישלי-

המציאות.אלאותיהחזירודבריו
 ...מחבושלשנהאותידנורבכן,-
לךאמדמי-כנה.בפליאההמנהלשאל- ?זהאתלךאמדמי-

עונשבסך-הכלזה ?"מחבוש"המלהאתשמעתוהיכןאותךשדנו
ומשלםאסורבמקוםרחובשעובדלמיכמר ...כמרלךשנקבע

מינהלי.עונשדקזהזה.אתלךרושמיםלאמקרםבשרם"עשידיה".
 !מחבוששוםכאןאין

אותולקצראפשר- .הפקידהוסיף-מארדגמישגםזה-
לשנתיים.מקסימוםלשנתיים.להאריךגםאבלחודשים,לשלושה

שאלתי.- ?תלויזהבמה-

 'שוטרנכנסבמקומו .החדרמןויצאהמנהלסיכם- !בךדק .בך-
שבאוזניההראשונהשהייתיהתבדרהתא.אלבחזרהאותישהוביל
אתקיבלההיא .'ץיבך.א'~~;לה 9ק;נקראהאחדיהעונש.הוקרא

ולמעןהאחדות,קיבלוכמהזוכרתאינני !שנתיים-המקסימום
 ...גמישיםהעונשיםבלאו-הכיאותי.ענייןלאגםזההאמת,
לתועלתעכורהשלמינהלי"אמצעי-ענישה :הטקסטאתשחזרנו
מאיזהאיפה,כפייה.עכורת-משמעהחדות".שלילתכוללהחכרה

המעצר,ביוםמתחילהעונשריצויהאםלאיש.הודיעולאזאת ?סוג
נעדןלא'שכןגזר-דיןאיננושזהאלא ?גזר-הדיןנקראבוהרגעמןאר
זאת.כינינוכך?ואכןהעם""כשם-לזהלקרואאיךאזמשפט.כל

 ?בשמוקוראיםמהיודעהעםהאםהעם"."כשםלנוקראו
 .לנושמצפהמהוחשדנולאאפילו .ידענולאהקרואותאנחנו

עונשזהגזר-דין,לאזהמשפט.ללאנענשנונחקרנו.ישבנו.נעצרנו.
מאדםלמבוצע.לבר-ביצוע,לתקף,הפךומידראשינו,עלש"נפל"

נהפוךחופשיתעממיתבדמוקרטיהאזרחיותוחובותזכויותבעל
שמעתי,פעםערעור.להגישאפשרותכלללאלבהמות-עבודה

זכויות"מגילתעללי,נדמההכלואוליכתבתי,ואפילוקראתי
אגודת-צעד-קיימהכלשהועולםשבחלקקראתיאיפשהר ?האדם"

אתלפרוקייחשב"לפשע-הסיסמהבחסותכנסבעלי-חיים
 "!תמימותבהמותעלהיצרים

 ?לצעד-בעלי-חייםהבינלאומיתהאגודהאללפנותצריכההייתיאולי

 RAMSKI RIT *ראםביצת

לאלאישכיבדיוק,מתיידעלא(אישחצותלפניעצמו,ערבבאותו
מהתאים.העם""בשםהנענשותכלאתהוציאושעון),השאירו
ה"אודבא"וכיוםלשעבד,הראשים""קוטלתלחצראותנוהוליכו

הסטודנטים.לכיכרשמתחתהרחובבמודדהמרכזית*'
לתיירים."שקורא"מדגםאוטובוסיםשניחנוהראשיהשערלפני

גובהעדמתנשאיםשחלונותיהםומקסימים,חדישיםאוטובוסים
אותיהובילולאמעולםבבלגראד.כאלהדאיתילאמעודיהתקרה.

ולאהבולגריםלאכאלה.מותרותבתנאיכפייהלעבודתקודם
בגללמצפוןבנקיפותובד-בבדאופטימיות,במיןנתקפתיהגרמנים.
קודםשניםשששאדעמהרביןהאלההזמניםביןשערכתיההשוואה

הייתילאאמנם, !עלישכעסובכעסאם-כךצדקוב"אודבא" ...לכן
אתגםלהביןישאבלמכות,הרבהכל-כךזהבגלללספוגצריכה

 !חוצפהזאתבכלזוהנאציםוביןה"אודבא"ביןלהשוותהחוקרים.

מפוארבאוטובוסשליהעונששלריצויולמקוםיוצאתאניכאןהנה,
כנראה .מזרןמנותלנוחילקולאבהמות.שלקדרןרצפתעלולא

ביוםעצמה.בבלגראדאפילואולימקום,בקרבתנמצאשהאתר
 !בביתנוללוןאפילולנויניחושבלילותוייתכןכלשהובמקוםנעבוד

קודהמהלראותאיפשרולאהמושביםשלהגבוהיםמסעדי-הגב
ביהביטשלאאזרחייםבבגדיםאדםהתיישבלידי .ומאחורימלפני
הדבראתרקאשאלאיתר.לשוחחלהתחיללכןטעםאיןכלל.

 :הבסיסי
 ?נוסעיםאנחנולאן-
ענה.- !סתמי-

 ?הזאתהסודיותמהלשםסתמתי.
מלון-המסבאהעל-פניחלפנו .בלגראדרחובותדדךיצאנו

נעמדהואקסיץ'.אבטחעמיתיממנושיצאברגעבדיוק"מאז'סטיק"

משהובעיתונומחרירשוםבוודאימתפעלת.בעיןבאוטובוסוהביט
ומפואריםחדישיםאוטובוסיםלאחרונההגיעו"לעירנו-כגרן

 !מדוברתייריםבאלוידעתדקלוחביבי,אבטחלתיירים".

היהשזכורככל ?כאןנרדהאם .עצרנוואחר-כךקמעאעודהמשכנו
הידועההמיוחדתהמשטרהפעםשכנהאוביליץ',בכיכרפהלי,

סרביהשלה"אודבא"משרדיכאןמצוייםעכשיואבללשמצה.
כשלפנינוהמשכנוקצרהעצירהלאחדבלבד).בלגראדשל(ואולי

זהים.אוטובוסיםשניערר

ובניין"בלגראד"קולנועביןוהמשכנוטדאזיה,לכיכריצאנו
 .המלךאלכסנדררחובלשעבד-המהפכהשדרותלעבראיגומאנוב
שלהמרכזיהוועדואת"בורכה"מערכתאתהותרנומשמאל
הדוארלידמועצת-העם,ביתלידחלפנוהקומוניסטית,המפלגה
הפקולטהבנייןאתשכינינוכפיהזהוב","הביתלידהמרכזי,

הסרביתהשפהולמתקןלסופדוהאנדרטההטכניוןלידלמשפטים,
 ...השוקלידהסטודנטים,ומגוריהפאדקלידקאדאג'יץ',ווק-

בלבינעדרהתקווהמעין ..."שלי"החשמליתלתחנתעדהגענו
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והמחברתכן·צירןקטןרינה :מסדכית·קדראטית

זרתהיההפתעהאיזוהביתה.ואלךממכרארדואנייעצורשהאוטובוס
היההאוטובוסאבלחודשים,ארבעהכבראותרראיתילא !לאבא
גםכעצרולאהתחנהלידועברהחליקחיש-קל .ממחשברתימהיר

 ...סמדרברכביש ...סמדרברלכירוןנוסעיםאנוהאחרות.בתחנות
ש"הגררירתלנרנודעמכברלא ...הדאנרבהגדותעלעיר ,סמדדבר

 ?שליבראשידקחולףזהזיכרוןהאםהדאנרבה".עלשטות-צפרת
הנמלטתהאנחהשגםעדנשמע,לאקולדממה.שודרתבאוטובוס

 :רםבקולהפעםשנית,לשאולמנסהאני ...מידצוללתמפי
 ?אותנומוביליםלאןלנראומדיםלאמדוע-

היושבגםארתה.חתכהכאילוהדחוסה.הדממהאתקטעהשאלתי
הופתע.לצידי

בעליזות.כמעטענה- !ונדאהנחיה-
 :אומץביהפיחהתשובתו

 .שאלתי- ?נחיההאם-
 .שיחתנואתזהברגעסיכם- !סתמי-

ההתייפחות.קולותפעםומדיהמנוערעשדקמעיקה.דממהושרב
כף-יד,עלכמרהגבעה,על-פניירחארדהעיקולים,באחדלפתע,
אתזעקהקרעההזהברגעהדאנרבה.מישלהפתלתולהקראתמאיר
 :האוטובוסדממת

 !אותנומוביליםאתםלמורת !פושעים-

יכךלעשרתמנסרתהאחדותשגםוראיתיממושביקמעאהתרוממתי
אלאותיוהדביקבחזרהעזבכוחשליהמלווהאותימשךשמידאלא

הגרויותגם .יסודנטולותשמוערתסתםאלההיולא-משמעהכסא.
 .הנהרעל-פנימעטערדיצרפושלנר

המאסרמחודשיהמותשותוהנשיםהנעדרתשלהחלושההתנגדותן
אלשהתקרבנוככלוהלכהשדעכהליללההפכהשמאחוריהן
עםהשלמהאדישות.באהובמקומרדפההגברההמתחהדאנרבה.

הגודל.
סטינו .הראשיבכבישהמשכנולא .והלךהתקרבהמוארהנהרקר

אפילוגשמים,כאןירדוכאילוחלקלקההקרקע .לדדך-לא-דדך
האוטובוסים .נתזי-הבוץמדובמשקיפותםאיבדוכבדהחלונות
ונעצר"החליק"שלנרהאוטובוסמעטערדכמתקשים.לאט,נוסעים
החוצה.אותנולדחוףהחלודקרתותרןנפתחההדלתחדה.עצירה
עדעזירכהדםכהבצחוקנתקפתי .החושךאלהשליכרנראחתאחת
צנחושממנההדלת,לעברהאוטובוסבמעבדהתקדמתיבקרשישאך

דאיתילמטה .ירדתי .תרדיהגיענודע.הלאלעבדזראחדבזרחברותי
באחדישברבוודאי ?כאןצצומהיכןשוטרות.נשיםבחיילראשונה

אתבשרדהלסדרוניסרמשהרצעקוהןהקדמיים.האוטובוסים
 .הבוץמןדבבקרשישנחלצוהאסירות

שאניוכשהבחינוהשוטרות.פקדו- !מהדיותרמהדייותר-

 :בצעקהאליפנויפקודותיהןלמשמעהיסטרימצחוקמתפתלת
עמוקבכרץשקעתי .אותידחפוברגערבו ?ארתךמצחיקמה-

בראשי,קת-דרכהשתפגעלפנילנוע,ורציתיוכשהתרוממתיודביק,
בזמןמאיתנונלקחוהשרוכיםשכן ,הבוץבתרךנותרושנעליהדגשתי
לחבטות-הקתולהיחשףנוחותיאתלכלותטעםהיהלא .המעצר
ערדנעלייםאצטרךלאממילא .הבוץמןאותןלשלותחוזרבניסיון
 ...כלרםערדאצטרךלאמעט.

עימןנשארהןוהנעדרת.הנשיםנשרוהאחדיםמהאוטובוסיםגם

פזורותנותרוהחבילותחבילרנת.מהןאחתכלבידקטנות.חבילות
שילחולאאותןחבילה.בכלוגבינהלחםפרוסת-הבוץפכיעל

נהגרובלגראדסרביהשלה"ארדבא"בלבי.חשבתי-למרותרעבות
העממית.הפדדטיביתהרפובליקהשלמזרהתחשבותביתרבאסירות
במקצתאותילהחזירהיההקתבכוחדק .ממני::זרפהלאהצחוק

לפניברליןשלבגסטאפרירדייב,השוטרשלאקדחוכמר .לעשתרנרתי
 ,זרוהמשכיותחלום,רקהחופששנותהיוואולי !תמימותשניםחמש

והשיבהמהגסטאפר,יצאתילאמעולם?אוליהמציאותהיאעכשיו,
אלאהיהלאזהכלהעיתונאות,בית-הספד,אחי,אבא,לבלגראד,

 ?בלבדכיסופיםערפל
בשרדההלכנו .השחריעלהמעטערדמחווירים.החלוהשמים
להםגםושוטרות,שוטריםמסביבנו,יחפות.כברץמבוססותשברדה,

אם-גםהזה,הבוץבתרךלכרססנאלציםהםגםבמיוחד.קלזהאין
במגפיים.

השררהמןיצאהילדה,כמעטיפהפיה,נערה-ממנימהבמרחק
עלקת-הרובהנחתהכאשר .הבוץבתרךמשהרלחפשוהתחילה
 :סיננההיאמכאב.פניההתערותוכליותיה,

 !מפאשיסטיםגרועיםאתם

מכדיצעירה:היאחשבתיזר.אחרזרעליה,נוחתותהמכותהחלוואז
 ?הפאשיסטיםנהגראיךיודעתהיאמנין ...הפאשיסטיםהיואיךלדעת
זרלראותוהצלחנוהאירהיוםהלכנו.הלכנו.החרף.אלבדרךיצאנו
לצלםשכהגרהגרמנים,מעררי.ראיתילאכל-כךעלובמראהזר.את

 !כזהמעמדמנציחיםבוודאיהיומעלליהם,אתולהסריט

השוטריםצריפונים.שנילעינינונגלוכבפאטה-מרדגאכה,לפתע,
בדוברות-עץכולוכמעטגדוששהיההאחד,תוךאלאותנודחסו

עייפות-חרדהעליוכשכבכרכמתרת .חשוףעץ .זר·גביעלזרשנערמו
שנמצאותמזלאיזה .שלידימהנשיםאחתאףהיכרתי.לאלנרמהצפוי

מזלאיזהוקרסה.הקריינית-מ"ארדבא"לחדר""חברותישתיאתי
 .דאיכאןשאין

כככסהשוטרתכפתחה.הדלתבדלת.המפתחסיבובאתשמענו
בנרהסתכלוהתרוממו,כשיםשלרששמרת.שלרשהקראההיאפנימה.
חרדה.טרופיבמבטיםמלרותהצריף,מןוכעלמומלהלומרמבלי

ונשמעהשחזרהעדחלףכצחארתה.וכעלההדלתאתטרקההשוטרת
האילמים.הפרידהומבטישמרת,שלרשהושרבהמפתח.חריקתשרב

חזרזהמחזהיבבה.אנחה,חמקהרשםפההגרונות,אתחנקההבהלה
ככל ?השםלמעןתורייגיעכברמתיפעמים.עשרותעצמועל

קררםעלינומעמיסיםמהלשםלמרת,עלינונגזראםייקל.כןשיקדים,
אבל ,חייסרטאחריכעתלעקרברוצההייתי ?הזההאימהמטעןאת
~ר~ירקעבר.שרםריק.הכלכלרם.דעתי.עלערלהלאדברשרם

שהיהממהיותרקלזההאם ?זהאתעושיםהםאיך-מחשבות
חוריםלבקעהיושצריכיםיבנרבי-סאד"הסדיקה"בזמןלהונגרים

איךבאמת, ? 1942בינואררצחימישלרשתבאותםהדאנרבה,בקרח
של"מקלחות"אוליכלרם.לאידיות,שומעים?לאזהאתעושיםהם
גז?

 ...ולהיפרדלהסתובברציתילאנקרא.שמיתורי.שהגיעעדחלףנצח
קלחת.באותהשדריותכולנוהכליככלות
עירומות,להתפשטכולנועלפקדושםיהשניהצריףפתחאלהובלתי

הוכנסנוכךאחר ...הז;נרשםלפיהכל ...בערמהלשיםהבגדיםואת
חיתהלפנינושהרצאהמיכל-הפתעהלכרחיכתהוכאןצריףלתוך
חרם-כהה,בצבעגס,מבדהעשוייםמדיםבמעיןלכרשותכולןשם.

מדיםאנוגםקיבלנומהרהעדענקיות.שחוררתגרמינעליולדגליהן
רתחתרניתבדתחתוניזרגגםקיבלנובנוסף"עונשין".מדי-חדשים
 ..הבוץמןהמררפשיםגרפרתנרעללכשנרזהכלאתרועש.סגולבצבע
היינוכברכשכולנוההכנות,בתרםכנרת.מאותכשלרשהיינו

קרשיעלטיפסנוומידהראשוןהצריףאלהוחזרנו"מסודרות",
ערדהיהעכשיוהתעקמה.רהדרברההעץנשבראחדבצדהדוברות.

 .הךהיינוזההיה-הרצפהעלארלמעלהלשכבאבלמקרם.פחות
דקרת,מעשריותרלאחלפואבלכולנו.עלתרדמהנפלהעיןכהרף

גבוהה,אישהנכנסההצריףואלונפתחההדלתשחזרהעד
 .מימיראיתילאכאלהעינייםעזרת.ירוקותעינייםבעלתשחרחורת,

שאינניירוקמיןמקפיא.תופתקררמיןמזוויע,ירוקמיןשופעות

וקרןבשרניות,עברת,היושפתיההזה.היוםעצםעדלהגדירמסוגלת
וכמהשוטריםשנינכנסואתהיחדבוטה.עצמיביטחוןממנה

בעלתשהיאהיהבריאבלירוקת-העיניים,היאמיידענולאשוטרות.
היינוכולנוכברד.ביראתבההסתכלוהשוטריםגםחשובה.עמדה

ב"דרם".ולעמודלקרםחייבות
השוטרים.אחדאמר-בשבילכןהודעהישמדיהלחברה

מדקרותיורהכבררזו .מדיההחברה-יודעותאנחנועכשיו ,רבכן

 :רועםבקולירוקיםחציםשל
דורשתאנילפאשיסטים.אותנו:רשררתהמכןשאחתלינודע-

 !מידלהזדהותממנה

תנועה.לאאףמלה.לאאףהחרשנו.כולנו
העינייםבנרצלפו- ?פאשיסטיםשאנחנושאמרהזרחיתהמי-

כברקים.

הנערהבכיורןמביטאינואישכבדה.דחוסהדממהדממה.ושרב

בזמןארתהלזהותהיויכוליםחכמה,ביתרהצטיינולוההיא.המרנה
הבגדים.החלפת

הקול- !קבוצתיהעונשיהיהתזדהה,לאזאתשאמרהזראם-
 .לקרשצ'נדרהגיע
נדמתהההואברגעקדימה.פסעההנערהצפרי.בלתידבראירעואז

מדברתהתחילההיא ...להישווהלאהגיבורשמשרןענקית,בעיני

-- 51בעמ'המשך :בשקט

 •סיפור

אוטוביוגרפי

• )" Glavnjaca -קוטלת"
בית-שלכינויו •ראשים"
ביוגוסלביה,המרכזיהכלא
שנה,-140כלפנישנבנה
עינוייםעברוושבר

ואףאכזרייםוייסורים

פוליטייםעצוריםהרמתו
מנהיגיביןלרוב.

היוהחדשהיוגוסלביה
בית-דרךעשברורבים

 1948משנת .הנ"להכלא
חבריהםאתהםכלאר

שרקכלא,נאותרמאתמול
מאדונקרא •שמראתשינה

שלהמרכזי"הכלא
("אדרבא"-ה'ארדבא'.

UDBA -מנהלה"
המדינה").לכטחון
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•קה uפוו•
תרבות 1מדיניות 1חברה :ישראליכתב-עת

כוחמשחקי
המשפחתי,בסלוןבכלכלהיבפוליטיקה,בארץהעוצמה
צמרתרשימתוכןוהאמנות,הספרותבשוקבצבא,

בארץהעוצמה

תסריטים :יהיהמה

אסתטיקההמוסד'אטרופין'מוצרט'על :יליוזגגעוד
שירה'תערוכות,הערביהפזמוןאופנתומחשבים,

סאמטגדעון :העורך

בארץמסוגוהיחידהעתכתבאתתחמיצואל

~ 
לימיןביתחיאםרון

~-;} 
........ .,,... 

~ .. 
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חנלדסםן
יבגורת, oאורנה :•ם oוכסחת

אוףהאב•עוכרנ•,

ערןעב<ר:נוסחמ•לר.ארתורמאת

מ•צ'ם.מווקלב•מו•בנ•אל.

ראובן :תאורה .שכוו•אב• :תפאורה

 .ןרלנר

לסמה :ב)" 11הסדרלפ• lפ•ס nnמס
 .פדלאלכסדורון;ידנהברסב•ט:

 . 1990אוקטובר-ואסונותהצגות

בהםתדרותוחינוךלתרבותהמרכז

העובדת.בהתיישבות-פיתוחבעיירות-בערים

נד•ירסחסדרגע• ...לה•ט ... •

 • ...בח•אטררן

 • ...שלאבר ... •
(דבר)

(מעריב)

עrנרנ•גב• ...ואנוש•חס ... •

 • ...rנרש•rנהפורחאררנה ...נפלא
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אמניםעםומפגשיםסופרים""ימייצירה,*סדנאות

 .ובקהילהעבודהובמקומותספר,בבתי

 .לגימלאיםעניפהוהשכלתיתתרבותיתפעילות *
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שלןהבנקואנחנוומסיאתה

מחייבבישראלהמובילהבנקשלהמעמד

הפעילותתחומיבכליותר'לןלתתאותנו

הבנקאית.

 .והחסכוןההשקעהבאפיקילכספךהגנהיותר

 .וחידושיםהטבותמיוחדות,תכניותיותר

מתקדמיםטכנולוגייםאמצעיםיותר

יתרונותיותרביממה.שעות 24לשימושך

יותרשלך.והמשפחתיהאישיבחשבון

בארץעסקיךלטובתמקצועייםפתרונות

-לצעיריםהצעותיותרובחו"ל.

יותרוסטודנטים.חייליםנועד,בני

 .החדשיםלעוליםטובהלהתחלהסיכויים

פועליםאנוובשבילן 1מס'אתהכי

ותדאה.בוא .יותרטוב
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•םיפור

סופרתישינסקהאניאלה
ב-לישראלעלתהפולנייה,

שפורסמוספריה . 1970

בעברית:

 ;וציפורניים""שיניים
המאוחדהקיבוץ

 ;הציפורים""היבהוב
המאוחדהקיבוץ

הקיבוץ ;הסנוניות""חרדת

המאוחד

ספריית ;מאפילים"הרים
הפעלים

50 

ה pnההרפ
11 

דיינירהרו•
היהלאשלהבסביבהאגב,יותר.קלכךדנה.להראו

כתונת-מהיהרקולס,דינירה,היומימושגלאיש
מתקשריםשאינםיסודותאלהכלנסרס,שלהדמים

באחדשאלההיאגםדנה.שלהדלהדמותהעםכלל
 .כל-כךמשרנהבשםזכתהמדועאביהאתהימים
לראשונהכשנכנסלהיסטוריה,המרדהכיסיפרה,

דווקא"מדועאמר"דינירה",גברת.זקףשמהיאתוקראלכיתה
ענההאבלה.היהשנדמהכפי-בגינויבילדהוהסתכל "?דינידה

"אצלנייהתנגדות,סרבלתשאינהבנימההודיע"אצלנר"יברוגזה.לה
ומדוע .בעיניושמוצא-חןאיךלהיקראיכולאדםהבלטיות,בארצות

זאתאצלםיהגיבה.לאחיים".אניוכאןקיסר?צזרישםהייתיאני
מודעתהייתהלאצזריבנה.דינירהודאינקראתהייתהבריגהיאומרת

ליבהלהניבאיאף-על-פי-כןשם.אפילוכזה.שםשלליומרנותוכלל
חייבצנרעהיפקידהשלחדגונייםמשעממיםחייםבחייהי ...משהר

אררגילהידנהלהיותתחדלהימיםמןביוםסוף-סוף.משהרלהתרחש
דיידינירההייתהמיבאינציקלרפדיהקראהדינידה.ותהיהרנהי

אלניגשה !כזהמיתוסלהזכירמדעתו.יצאודאישלהאבאונחרדה.

שלפניהןכמרהרבהימאופרותאמנםאפורות,פניםראתההמראה.
ופתאום .דברארמדותשאינןנברברתיפניםאבלבמשרדיעמיתותיה

הסיפורגםבאנציקלופדיה.שנאמרמהכלשיתגשםיהרצוןבהעלה
במוח-הציפורכתונת-הדמים.שלהנוראהסיפוררגםהרקולסשל
 .כסףלהדרושגיבורהלהיותכדי :בלבדאחתמחשבהנתקעהשלה
אפילובההסתכללאשלרשים-וחמש)בתהיא(וכברעתהעד

בה.דבקלאאישהרפתקרת.לכמהזכתהבקרשיאחד.בעל-כסף
בסיפורהחקרוהעמיקההיוונית,המיתולוגיהעלספרבספרייהלקחה
הגדולאבד"בגללהבלבה,אמרהזר",הייתהאישה"איזודינירה.של

 .גדולרושםעליהעשתהלאדינירהשלהתאבדותה "!ירוןבגיבורי
הכללהסתיים.עלולהיהלאכןראםדברישרםהתחיללאערדבחייה

לפניה.ערד
ותולהלמיניהםינרצציםקרנהחיתהנרצצים.תכשיטיםאהבהדנה

האב .מהןיותראפילוואוליחבררתיהישנהגרכפיעצמה,עלאותם
"וצבעוניותאמד,נרצצות'.'הנשיםתמידהיו"בדרום :כתפייםמשך

לומר,כמבקשפניו,עלסרריחיוךשינייימביןושרקהתרנים'.'כמר
במשהורצתהדנהאולםהפחותים.מןולאגבר,הואגםהיהשבעבר
סבורה .גדולוהערךיעמושערכואלאבלבדנרצץשאינוימצוין

אפשרויותלפניהוייפתחותמררהיאזתחולבחייהכיהייתה,
אולמי-יפים,אדוניםמהןיידרוולחרףיעגנו,יאכטרתמפתיעות.
בסרטיםשהיהכפימאריייפהיהיההכללפניה.ייפתחוהנשפים

מחברותיה,יותרקצתטיפשההייתהדנהבקיציייהעתיקים.

 .כללמ~יארתייםהיולאוחלומותיה
רעים,רגםטוביםשונים,תעלוליםלאדםמערלל"םשהחייםמאחד
ברחובהלכהבערב .כללאפשריאינושלכאורהמשהרילדנהגםקרה

מסריםוברגעהידוקים,הגליםהבהבוכברמדחוקהיםיאלהיורד
הרימהבורקת.קטנהיפיסת-זכוכיתעלנפלהוכמעטבמשהונתקלה

יהלוםזהיכן .העזהרושםמןנשימתהשנקטעהוכמעטהנרצץאת
שהואלחיהיהונדמהבעורית,ידהברהחזיקהבכיסנהדר.אמיתיי
 !אלוהיםבידיה.הואהיה.הואאצבעותיה.אתצורב

-גברתי"באמת, :בהתפעלותראשואתהזקןהצורףהניעלמחרת
לשאולצריךצורףשאיןאף-על-פישאלי "?לךהיאמנין !כזאתאבן

כאלה.שאלות
בשלווה.דנהענתהמסבתא':"ירשתי
נדוניה".בעלתצעירהאתעכשיו .באי-אמרןפלט"כך"י
זהנשואה"אניפניה,עלמערשהחיוךהעלתה "?צעירה"אני

שנה".חמש-עשרה

כסףשררהזה"יהלוםאמד.כזאת'.'בירושהאתכםמברךאני"אם-כןי
דנה.בעיניאסטרונומישנראהבסכרםינקברב".

טהורהיהלא"אבלהרסיףיכזה':אחדבידיהיהשעבר"בשבוע

שאלאותר?"למכוררוציםאתםהאםאלף.סרגהואזהיהלוםכל-כך.
בסגנוןהואהליטושאומנם, .אותרלקנותמרנן"אניאגבית,כאילו
"כן,הקשיבה.לאכברדנהאבלאמיתי.סוחרהיהשכןהמשי.ךישן",
בעלי".עםלהתייעץעלייאבלאותר,שנמכור"בוודאיאמרה,כן",

לאחור.מסתכלתלצאת,ונחפזה
הקרה.האבןכלפיבלבהמתעורריםחמיםרגשותכילב,שמה

הסודישלי"התכולהיהלום,אלדיברההיפים'.'מכלשלי"היפה
הרועדות.באצבעותיהארתהוהידקהשלי",

מדירתלצאתאנייכולהאניי"עשירהבלבה,אמרהאני':"עשירה
שיא-בעיניההייתה(לונדוןללונדוןלנסועיכולהאניאבא,

מייודעאישאיןאמיתית).מלכהלדאותערדאפשרשםהאלגנטיות.
עםלהתחתןאמיתית,דינירהלהיותיכולהאניעכשיויעכשיואני

אוליבעיניה,מוצא-חןאינוזמננובנימהגיבוריםאישאומנםגיבייי
כ.ךלהתלבשובכלל,הרעתיעליותרמתקבלזהמפרדסם,שחקןעם

המרמות".יהיר·ת 1החברשכל
וחשבה,הנהדריםחלונות-הראווהלצדהדאשייהמסחרברחובעברה

פיסת-בזכותוהכליבגדי-הפארכלאתלקנותמשגתידהעכשיוכי
להתקנההיאכן,כן,באצבעותיה.מהדקתשהיאהחביבה,הזכוכית

המכוסההשמלהואתהזמשיחליפתואתמלררקס,הזההז'קטאת
תדאגיאלטוב, ?זהבכללבושהתלךלאןאךתקנה,הכלנצנצים.
מישהו.אתתכירודאירשםיפה,מלרןאללחופשהתיסעמראש.
כיבידיעה,פניהאתהאבקיבלהביתה,כשנכנסהצעדיה.אתהאיצה

רוצהוהיאיהלרםילהשאבדוסיפרהאחתאישהקוננהבמכולת
אתרואהאני"כבר :ציניתהערהגםהוסיףהאבמודעה.לפרסם
הבחיןהאבהסמיקה.דינירהשאבד".התכשיטאתשיחזירהטיפש

עלעלה"מה "?חרםלך"ישבדאגה,שאלי"לךקרה"מהבזה.
היססה, " ...אבלאבלידבר,ליקרה"לאתקיפה,בנימהענתהדעתך",
הייתימה ?אמיתייהלוםמצאתיאילוערשההייתימהי"חשבתי

מחזירההייתאולי ?שכמרך"עגלהבצחוק,האבפרץ ",תא" "?ערשה
עלעלה"מהכתפיים.משכהדנהשלה".שהואלאישה,אותר
"הןחשבה, "?אותראחביא"היכןלמטבח.ונכנסהאמרה "?דעתך

מחבואחיפשהארוכהשעההזמן".כלבכיסאותרלשאתארכללא
למרצפתמתחתבמטבח,לרצפהמתחתאותרהטמינהלבסוףמתאים.

ברהחזיקהלמיטה.אותרולקחהקמהבלילהאבלארתה.להריםשקל
נדהמת.הקיצההרצפה.עלמידהנפלכשנרדמהבחוזקה.יבחרפן
השטיח,עלבשלווההיהמונח :אבדלאהואלא,אך !ריקהיההחרפן
והסתערהרםבקולכמעטאמרה"אהובי",תכולה.בעיןאליהרחייך
כנמרה.השטיחעלעליו

כשהתרחצהעצמה,לביןבינהדיברהאני",מיידעתילא"בעצמי
המדףעלהניחההיהלוםאת .והמלוכלךהישןבחדד-האמבטיה

לההיההיהלום,שלבהשתקפותווכשהסתכלהמלראהישמתחת
לגברתחומרשהננימדגישהאני"עכשיועצמו.אתשהכפילהרושם
דבריבשרםלהתחשבלאאפשרותסוף-סוףהטוב,אלייכןגדולה.
לוויה.להשישלהודיעצלצלהלמשדדיהלכהלאכמוהר".להבריק
ערדאצאלאשלי.העברכלאת"אקבורחשבהילוויה","כמעט

במלוןמוטבאולי ?בחמדהבתמזה.אתרחץ .ללונדוןאסעלעבודה.
כמרלאמבטיה,חלבלשפוךאצורהבעיר.הקייםביותרהמפואר
ארוחת-בשעת ?מיבשבילהתעצבה.מידאבלרומית".קיסרית
אותר.תקףמשהרבנושא.האבנגעשרבהצהרים

"הייתיהמרק,אתגומעכשהואפתחערך",בעלמשהרמצאתי"אילו
ועליז.הכלשםשזולהאלה,האייםאלמיד,מכאןנוסע
 ,"?כאלהאייםלךיש"איפהדינירה,צחקהאבא",מספר,אתה"מה

חושףבצחוק-זקנים,ופרץאיי-המזל",נקראים"הםאמר,"ישנם",
בחוסרדנהחשבהלו",מרעילההייתהחדשה"לסתשיניו.שרידיאת

זר,ישנהבדירהשניהםגריםהםשניםמעשרלמעלהשתקר:אהדה.
לנחמתםהעלובה.ובתרמחייועייף:זקןוהלחותהיםמלחבהשנגסו
האבהיהלפעמיםבבית.לילדתחליףלהםשימשוהואכלבלב,גידלו
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עלאתךלשוחחרציתיאזכבדסגורה.הייתהלאהמגידהאותר.דאיתי
 ,, ...ברחובאותרכשמצאתי .ויתרתיאבל •מקודר

 "?אחדזה"אוליאמדה,"ברחוב", :כסערתקפצה,דנה
 ? !אצלוהייתאתשגםהצורףאלאותרהבאתיאחד,"לא

שייךהואלמיברחוב.אותרמצארשניהם •כןנדהמת.דנה,עמדה
הייתהאהבה.בכישרוןמחוככתהייתהשלאדנה.כי?,נתגלהאיפה

"גנבתחנוק,בקוללחשהשכמרתך","מנוולשנאה.בכישרוןמחוככת
ידה.אתותפסשבסשהאךמזרועו,ידהאתומשכה "!אצליאותר
רוצהאנימזה.תיפטרילאקל"כהמתח,ללאאמדגברתי","לא,
מוטבמארוסהבחרדרעםמארוסה.באמתאניאותר.לקחתמכיןלדעת
תתחילי".שלא

יכולהאניהשם.פירושאתיודעת"ואנידנה,צעקהדיכידה","רשמי
חזקאניבמיתולוגיה"גם ,, !אחדכבלכתונת-דמים,לךלהלביש
להרקולס,כברדכתנו'שהאליםלךלומדיכול"ואניסשה,ענהממך",
 ,, !הכהעצמה,אתתלתהרדיכידה

לעבדורצהמידיוכחלצהדנה,אמדההפעם",ינצחמיתדאה"ערד
הבחורהכלל.לבשםלאולדנההשיפוץ,אתבשלווהסייםסשההים.

גכבהואמיואשת.והייתהמברזההדגישהוהשפלה.משנאהרתחה
יכולהאיכהוהיאלצחוק.ארתהשםחלומותיה,אתשדד'ארשדה,את

עלהחליטהולבסוףצדק.הצלה,לחפשיכולהאיכהלאיש,רבדלספר
אתעשתהאבלהיהלום.עםאותרלכבושהחליטהטפשי,מעשה

משחסשה .בלבדללעגשזכתהעדכזאת,בשלומיאליותהמלאכה
 .לשרןלההושיטולפעמיםשדק,החלונות,עללאקה

אתלקחה .אושרידעהכרתכתו'עלהדםאתודאתהאותרכשרצחה
הלכהבחזייה.החביאהגפן,בצמדעטפהאותר,כשקההיהלום,
 .לכןקודםהכרטיסאתשקנתה •כמרבןלכמל-התעופה.היישרמהבית

 • .ערדעליהשמעלאאיש

העם""בשם 47מעמ'המשך

 ...ככרןאותיהבכתםלאסליחה.-
ציפינו.לאהזאתלהצטדקות

מדיה.החברהארתההפסיקה-מארד.טובארתךהבכר-

הנערה.כיסתה-בכברדי.כשבעתאני ...אמדתיזהאתלאלא,-
 ?כיסתהבעצםמה
שאנחנואמדתאת !הכבודואיפהאתאיפה ?ארמדתאת •בכברדך-

 !פאשיסטים
אמדתי-שקט.בקולהצעידההמשיכה-אמדתי,זאתלאלא.-

מפאשיסטים.גדועיםשאתם

הנערההסתחרר.כולנו,שלשלי,הראשרגועה.וכשארהאמדה
קברה.אתלעצמהנודההיאידיהבמרהשתגעה.

תופשתשאיכנהנדאהמדיהעל-פכיגםבתדהמה.היינואנחנודקלא
ככהאח,- .התעשתהומידהתבלבלהעיןלהרףדקאבלקודה.מה
ראםבשלשלאות,כובליםהיוהפאשיסטיםטוב.רבכן-אמדה-

אחדאלופנתהדיבורהשטףאתעצרההיא-מהםגדועיםאנחנו
 !תילחוטותביארוץ :השוטרים

שבקצרזמןומקץביותר,כדגשהואגםיצא,השוטרהשתררה.דממה

הושיטהרזולהתקרב.הנערהעלפקדהמדיההמבוקש.החוטובידר
ליפפהבעצמה,להידקרשלאמשתדלתכשהיאומדיהידיה,אתאליה
הצריף.מןיצאואחד-כךאלה.מקורייםבאזיקיםאותן

זע.לאאישבעמידה.לבדנו.כשאדנו
-דממה.ושרביריות.שתישכשמערעדחלפוספוריםרגעים

 ?לכרמחכהערדמה .קולכשמע- •הראשוןהקרדבן

מעכה.ללאהצריףבתקרתתלויהכותרההשאלה

מלרחמהחלקהיוהידיותארתה.רצחושלאהתברררבזמןאחרי
לקחשםארתהלימדובבלגראד.לכלאארתהשלחובכר.פסיכולוגית

כאשדזה.למחכהשרב-ארתההחזירוואחר-כךפרקים,בכמה
כותרנונוראיםרגעיםבאותםאז,אבלאחר.במחכההיינוכבר~נחכר

 •שבוררת.

חיו .דברזכרהלאדנה .גדלשלידו •חמוד-סבר •אפור •אחדיםמזכיר
אולילזה,זהקשוריםשהיולומראפילוהיהקשהליום.מיוםלהם
המידותהשחתתהמוסר,נושאעללפעמיםכאםהאברתוקים.היו

בתקורההחדשה,המתירנותאתגםשיבחלפעמיםאבלנירם,
בבנקהעמיתיםקרה.לאדבראבל .בתרבחייתמררהאיזושתחולל

דקלעתיד.תקורהכלהייתהלאלדינידהמדי.צעיריםארנשואים,היו
להשמידם.אר •לבתרהאבביןלהפרידעלולהאדמהרעידת
דנה,הנידהאחדיוםכדידה.היאביחסיםזראפסותגםאומכם,

פועלהאוטובוסבתחנתארתה)(שהלםדובדבןבצבעמאופרת
רוסיתקצתהביכהדנה .כלשהולמעןרוסיתששאלמלוכלך'בלבוש
לאןברמזיםלאישוהסבירהמשפחתו),בכיעםרוסיתריבד(האב
מהידעהלאדנהאליה.כטפלאלאהלך'לאהואאבלללכת.עליו

"מהעזרתו.אתביקשהכאילוהיהלום,אתבידההידקהלעשרת.
היטבאומכם, .הארץואתהשמיםאתשאלה "?ממכיזהדרסירוצה
למעלה,אתהעלהברבד,ספקכללההיהלארצונו,מהידעה

כינתבדר,יפה.האבאותרקיבלבמפתיעהדידה.אתשיצבעבאמתלה
שעלההבלטיות,מהארצותשמוצאוכאינטליגנט,רוסיתמרבדסשה
כינתגלהכראוי'וודקהואורחוהאבששתולאחד .בלבדשנתייםלפכי
הכההתלהב.האבהאקדמיה.בוגדאמן,אלאפשוט,צבעאיכרסשה

היההשיפוץהדידה.אתישפץבעצמו !חתןלשמשהנכוןהחומד
 .לכךהכסףהספיקלאמעולםאךובתריהאבשלהכמוסחלומם
המשפחה.כלאתויקסיםתערוכה,יערוךזאתומלבדגדולה.הדידה
 ...בחלומותשקעהזקן ...לסדנההאמצעיהחרדאתלהפוךאפשר
אביה.עלדנההתנפלהבמקצת,שתריסשה,כשהלך

מידאותרומזמיןבן-אדםדואהאתהראשונהפעםאבא,"השתגעת,

אתה?מהלהינשאהעומדתבתולהאבא,אתההאם~תכו.לגרדלברא
בחרדילישישמידילואגידכשיברא !רעיוןאיזה ?אבאילךחושב
כל-כךהוא"אבלהאב.הצטדקאתך","הצדקמאורסת.שאני

את .בעינימוצא-חןהואאםאותישאלכל"קודםבעיני".מצא-חן
 :=ז============================================ר=תמררתיגרד"ואחד-כךפייסנית,הוסיפהלשפץ",יכולהואהבית

לו".שיגיעכמהיהשיפוץ
לשפץכרכללא"בלעדיוהאב,אמדבעצמך",דואהאת"הלא

ארתך",למנודיכולתי"אילובכיסה.האבןאתהידקהדנהלעולם".
יכולה,איניאבלאחד.דברולכללשיפוץלכרמספיק"היהכאנחה,

התכול!".מזלי
דנהשלובמשדדבסביבהמשמחה.קרןהאבסשה.צבעהשבועכל

והואיפה-תואר,צעירהשתכן ,' Tמשפחתבביתכיהידיעה,כפרצה

ידיעהאולםדיירי-משכה,גדר T'.אצלמשפחתבדנה.במפורשמעוניין
אתהפיץמי !הרהרי ?בדנהמעונייןרגילה.הייתהלאזרחדשה
ואולידנה.שלאביההזקן'חייםהנראה,כפייודע.אין ?הידיעה
סשהבה.הייתהלאאמתכך'ראםכךאם ?מעצמההידיעהכפרצה
שפתעללטיילדנהעםיצאלפעמיםשכדר,תמררתלגרדהתכווןצבע,
וחלומותיהלוםהיהלדנהכלל.נראתהלאאידרטיתכרוכהכלאךהים,

עליהםידעלאשאישמשלו'מסתורייםחייםהיולסשהבר'הקשורים
דנהשלחהבכרקדהיהלום.כעלםאחדיוםשבוערת.חלפורכך .דבר
אמדה"נורא",דבר.בהמצאהולאהמיטה,שלידהמגידהאלידהאת

לאאישכיכלל.בידיהיהלאכאילוזה"הדיהראשון,ברגעבלבה,
כאפוניםגדולותדמעותלי".שאבדיידעלאואישבידי,שהיהידע
בחדדה.הסתכלהאותר.לחפשאפילוכיסתהלאלחייה.עלזלגו

שרבאותר.לאבדגםגדםאותר,למצואמזלהשגדםשכפיהאמינה,
אתומצילההחודש,אתבקרשי"הגומרת"צנועה,פקידה ,' Tדנההיא

לוהייתה .כלחסדהיההאב .הגדולהחדרהשכרתידיעלהמצב
בידהכשהייתהילכןקודםלסשה.יחסהכשתכהדלה.פקידיםקצבת
הייתההיוםסשה.עלהערלהלמישהודאריההייתההכחולה.העין

לסיומו,השיפוץכשהתקרבבה.הסתכללאהואאךברצון,לונישאת
לפכיעמדבדיצה.ידדהמלמטה.לדנהושדקהמקום'כמנהגסשהנהג

 .ממכרהכוהלריחכדףכשניגשה .מתנדנדוהואפשרקרתדגליוהבית,
לתפוסכשכיסתהלה.שאבדהגדולהיהלוםעליהשכצץידלההושיט

זרועה,אתשלבזאתלערמתגופר.אלבחיפזוןארתהמשךידו,את
דםשטרפותעכשיואפודות,היועיניובעיניה.והציץאליוארתהמשך

במצקת.

אותר?לקחת"מאיןרוסית,שיכירמביןסיכןשכמרתך","זרע-גנבים
 "?ליגכבס ?אליךהגיע"וכיצד :דנהנרתעה "?גנבתממי
אליךבערבפעםכככסתיאצלך.שהיהידעתיאבלאותר,מצאתי"לא,

 51ואזאחרת,אישהכלעםכמר •אתךלשכבורציתיקצת,שתריכשהייתי
 1990נדבמבר
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הבית,שלהשכיח--קרמהשוי,העבודהחדרחלון
בעצם,משתנה.ירוקל,שאינסופימשטחרואים דרכם.חמישה-עשראולי :כל-כךגדוללאהשטח = = למרחב,פרכההואבהוהצורההחלוןזריתאבל = =-

הים.אלמשקיףבמגדלורכמרלהרגישליגורמות 111 ~
עציםצמררתשטחיעלשמשקיףביתיבחלוןמדוברשכאןרק

גדולחלקגםרואיםכברהסמוךהחדרמחלוןלמטה.שםפרושים
העליםבתזזית.כמרצבעמשכרתהעציםצמררת .השכןהכפרשל

אומרהייתיירוק,הואעליםשצבעידעתילולאלמעשהמנצנצים.
בצבעאינסופייםמשטחיםעלמשקיףאניהעבודהחדרשמחלון

שנים.עשרותכברזהככהכסף.

אנישלרשפעמייםהיום.שערתרובאתהעבודהבחדרמבלהאני
וחדרהמטבחהשרותים,נמצאיםשםלמטה,לקרמהיורד

הזהבחדרמתארחיםלעיר,עזבווהילדיםש~שתימאזהאורחים.
לעבודה,יוצאכשאניאותם.מאכילאניבצהרייםהחתולים.רק
ראםהחשמלאתסגרתיאםלראותמבטומעבירלמטהמתקלחאני
הביתאתילד.כשהייתיערשההיהשלישאבאכמרבמקרם,הכל

ממכר.ירשתי

 .תמידיבאי-סדריהפרךל~שתיתמידנראהשליחדר-העבודה
עכשיועדבבית.גררערדכשהםלחדרילהיכנסנתתילאלילדים

הפרטילחדרלהיכנסלהםלהרשותעליהיהלמהמביןלאאני
בהמלצתזומנתיאליהבית-הספר,ליועצתבזמנוהסברתישלי.
מהכלאותםמלמדושאניבשטחהדנהאיתםמטיילשאנייאשתי
נולדכשהגדול .שלנרבאזורוהבניההצמחיהעליודעשאני

הביתלו.קוראשאניכמרהקדמי","הביתאתלכנרתהתחלתי
לכבישקרובהחורש,שלהשניבצדשנמצאהמבנההואהקדמי
ילדיםשניערדילדהאשתישנים.חמשבמשךאותרבניתיהראשי.

פוניםגדולים,חלונותרעםצריףכמר:מוארךהביתאתבניתיואני
חדריםשניבסך-הכל .מעץישיבהמשטחיבהםהתקנתילחורש.
מאזהחורש.קצהעלממששתלויהלמרפסתצמודגדולומטבח

 .איתיגררערדכשהםיהקיץבתקופותשםזבבליםהיינויפה.
כאילואתההחורשה,תוךאלומשקיףבמרפסתיושבכשאתה

פניםאלומסתכליושבאתהבהם.מוקףעצים,לגזעידבוק
לראותאפשרשמששישבימיםגזעים.אינסוףורואההחורשה
דאגתילאאנילנר.נעלמההתינוקתפעםאור.קרנישלנצנוצים

זוחלתארתהמצאנוובאמתלדאוג.מהשאיןידעתיהאחרים.כמר
הביתבתרךהחורשה.בתרךמטרמאהבערךשלבמרחקארבעעל

גדולישרבךבניתירשםבגגלפתחשמובילותמדרגותהוספתי
כשהיינוהקיץבסוףיונים.הילדיםעםגידלתישניםכמהובמשך
אתלוקחהייתיהחורשה,שלהשנימהעברהגדול,לביתחוזרים

אתלבדוקהחורף,באמצעגםיום,כלכמעטאיתיהגדולהבן
כמעטכבריהדרךבאמצעאחתפעםהיונים.שלרםואתהשובך
בקרשילבכות,והתחילהתיישבהואהחורשה,אתלחצותגמרנו
לברארצהלאהואיותרשערת.כמהבכהממשלדבר'היהיכול
ולאנסערהםהקיץ'לפניממששנה,ארתהבסוף .לשרבךאיתי
 ....חזרו.

להיכנסלילדיםלהרשותאותיהכריחהשאשתימזההתחילזה
רצולאבעצמםהםבעצם,רוצים.שהםמתישליהעבודהלחדר

לחדרלהיכנסמהםדורשתפעמיםכמהארתהשמעתיאבללהיכנס
אחר,משהרעלאחדכלמסתכליםעומדים,נכנסים,היוהםשלי.

מסריםשמירםיעד-כדי-כךאותיהלחיץזהכלרם.אומריםולא
כללבדרךיוצא.הייתיאנינכנסיםהיושהםפעםכלוהלאה

שאשתימאזאבלהצהריים,אחרבשערתהרבהאיתםשיחקתי
לאילדכשהייתיופחות.פחותאיתםהייתילילהציקהתחילה

שהואמבלי .שליאבאשלהעבודהלחדרלהיכנסבדעתיעלה

היהשלו.לחדרלהיכנסלימרשהלאשהואידעתיאפילו,ליאמר
רכלהדבק,המכשיריםהצנצנות,החומרים,כלנורא.צפוףשם

הואאבלאחרמקצועלוהיהבעצם .לתיקוןלושהביאוהחפצים
מטריות,רהיטים,רדיו,מכשיריכמעט.דברכללתיקוןקיבל

שלהםהמכוניתאתלומביאיםשהיואנשיםהיוהכל.נעליים.
מגילמכלום.מרוצההיהלאפעםאףישתקןהיההוא .לתיקון
לאףהאמיןולאכולםאתשנאהוא .לבדאיתרחייתיצעירמאד
הכפר,שלהשניבצדשגרהתר_לאחרהולכיםהיינולפעמיםאחד.
הכפר,שלבמרפאהעובדתנחמדה.מאדאישההיאהיום.עד

שניםהרבהלפנימת,שליכשאבא .אותילבקרבאההיאלפעמים
ואניהיא~אנו .בבוקרחיתהההלריההסידורים.לכלדאגההיא.

היהבא.לאאחראחדאףאזורי.בבית-ספראיתישהיהשכןוערד

לביתמביתעברההיאאחרי-הצהרייםהקבורה.אתלעכבצריך
הגישהוהיאהביתהאליההלכנואחר-כךאנשים.כמהערדואספה
בבוקרכרגיל.לישוןשכבתיהביתה.הלכתיבערבושתייה.ערגות
יותראותרפתחתיולאשליאבאשלהעבודהחדראתנעלתי

היההכלשלרמי.מהלראותעוברתחיתהדודתילפעמיםאף-פעם.
היאאחדיוםלעבודה.הולךובערבמציירהייתיבכרקדבסדר.

הבחורה .זמןבאותובמרפאהאצלהשעבדהבחררהעםבאה
איתה.לדברמהידעתיכל-כךולאכזאת,רצחקניתדברניתחיתה
כשאניהערב,עדהעבודהאחרייוםכלכמעטלבראהתחילההיא

היאאםשאלההיאזמןכמהאחריבשמירה.לעבודיוצאהייתי

 .בסדראמרתיהביתה.אלישלההדבריםאתלהעביריכולה
אבל .שליאבאשלהשינהחדרשהיההחדראתלהסידרתי

גםהיא .שליבמיטהישנהארתהמצא~זיברקדלפנותכשחזרתי
הכל.שינתההיאהזמןבמשךהרהיטים.שלהמקוםאתשינתה

מבשלת,הרבה,מדברתחיתהניקתה.תמידהיאאיתה.נעיםהיה

התחילושהילדיםאחרימשהר.ורוחצתמנקהתמידמכבסת.

ערב.כלכמעטלצאתהתחילהרגםיהזמןכלניקתההיאלהיוולד
בהתחלה,ברכה.ילדושאיזהלעבודהיוצאשאניהפריעלאלה

מוכרחהייתיכיכלרם,לעשרתיכולתילאהרבה,בכההראשון
נרדםוהיההתייאשהילדמסוימתתקופהכעבורלשמירה.לצאת
בעיה.חיתהלאכברקטניםהיותרעםאותר.שהשכבתיאחרימיד
אמרההיאמזה.נדריהשכולנוללמוד,מוכרחהשהיאאמרההיא

שברעמסופיחרץערבכלרוחניים.כלמרדיםלהתרכזרוצהשהיא
מכלאנשיםהתרכזושם .סמרךלכפרהאופנייםעלנוסעתחיתה
אלקטרוניים,מעגליםכרכבים,עלהרצאות.ושמערהאזורישובי

היאשברעבסופילפעמיםנושאים.וערדהאישוניםתורתאבנים,
הריכוזאתמאבדהייתיאניאבלזה,עלולילילדיםמספרתחיתה
להמפריעשזההרגשתיכילחרד,ארכלהייתיהזמןבמשךמהר.
ההתעקשותאתהתחילההיאזמןבאותובערךמקשיב.לאשאני
לאנכנסתחיתהכשהיאגםשלי.לחדרייכנסושהילדיםשלה,

דיברההיאעליהם.ומדברתבציוריםמסתכלתחיתההיאאהבתי.

בציוריםוהמשמעותהצבעיםביןהקשררעלומעגלים,קוויםעל
התכוונתישלאהיא,האמתנכרן.היהלאדברשרםשציירתי.

דיברה.היאשעליהםוקשריםקויםשםהיושלאובטחלכלום
לסופישבועותכמהמדילנסועהתחילההיאזמןכמהכעבור
ללמוד.שרצואנשיםעודעםלפגישותהגדולה,לעירשבוע

בילוהםלפעמיםבעיר,ברגללסיוריםיוצאיםהיוהםלפעמים
זהלילדיםידעתי.לאהרבההרים.שיריושררמהםאחדשלבדירה

אתמבקריםהיינוובדרךלטיילאותםלוקחהייתיקשה.דיהיה
איתילגררעברהשאשתימאזאותנו.לפגוששמחהשתמידדודתי
במרפאהלפעמיםרחוקות,לעיתים.נפגשנוערדאליבאהלאהיא
הילדים.עםכשבאתיאו
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שםהיו .מעובדהיהלאהואבזמנואדמה.שטחישלביתמסביב
פדי.נותניםהםבערנהבהם.טיפלשלישאבאשזיפיםעציכמה
אליפנתהאשתיאחדיוםצפצפה.עצישלרשהשנייםוערד

אנישברע.סוףלימישלההקבוצהמאנשיכמהלהזמיןוביקשה
היאיוםכלזה.אתידעהוהיאאנשיםאלינושבאיםאוהבלא

שאנייודעתשהיאאמדההיאבסוףהגבתי.לאואניזה,עלדיברה
קצתדברים,כמהלקחתייקמתיהזמינה.כבדהיאאבלרוצהלא

והלכתייצאתיאפילועליהלהסתכלומבליחמהושמיכהארכל
בביתתיקוניםעשיתיקצתשברע.בעדךשםהייתי .השנילבית

צדיךכשהייתיפעם,לשמירה.יצאתיבערב .בשרבךוטיפלתי
לחנותלהגיעכדילחודשהמסביבענקיאיגוףעשיתייארכללקנות

שניאחדערבהגיעוהשבוע,שלבסופר .שליהביתלידלעבודולא
צדיךושאניחולהשהיאממנה,פתקעםשליהגדוליםהילדים
לזרוע,מתחתהשמיכהאתלקחתיהבית,אתסגדתי .לחזור

לדבר.כמעטחזרתילאאשתיעםוחזרנו.הילדיםבידיהחזקתי
בעדך .כסףבעיקר .משהרצריכהכשחיתהפתקיםליהשאירההיא

רצהולאהדרךבאמצעהתיישבשלישהבןהיה,זהזמןבאותו
והתחלתימתרח,נוראנעשיתיאניביונים.לטפלללכתלהמשיך

ולאהיוםבמשךעבודהבחדדיושבאניזמןהרבהשדילבלשים
בשטחלטפלהחלטתי .בחלוןמסתכלדקכלרםערשהולאמצייד

חרץמשהרלעשרתצדיךשאניידעתיכילבית,מסביבהאדמה
(עבדתימוקדםבבוקרכשהתעודדתי .לשמורבערבמללכת
מכיןלמטבח,ירדדהייתישלי)העבודהבחדדלישרןבינתיים

 *ויוצא.ארכלקפה,
החלטתיאחד-כךכלרם.תכננתילאערוגות.הכנתיסתםבהתחלה

צילומיםבספרפעםדאיתילשטח.מסביבגדרכמראגסיםלנטוע
שכשהשתיליםכךגוונים,לפיירקותשםשתלו :גן-ירקשל

האביבכללנסות.אניגםהחלטתיריפה.צבעוניהכלהיההבשילו
לשמירה.בזמןבערבהגעתיבקרשיהיום.שערתכלבמרץעבדתי
מדוחקת,יותרבחלקהעבדתייהקיץראשיתהיהכבדאחדיברקד

היאשנים .לידיעומדתבדודתיפתאוםכשהבחנתיוסיקלתיעדדrךי
לבראליאמדהוהיאמזיע,כולייהתרוממתילבית.אליבאהלא

לקרמהעלתההיאאיחה.הלכתיאבללמההבנתילאלבית.איחה
העבודהחדדמלבד-לחדדמחדדעבדנואחריה.ואניהשביח
פתוחיםהארונותמצעצועים.מדוקןהיההילדיםשלהחדר .שלי

מצב.באותוהיההשינהחדדמצעים.היולאהמיטותרעלוריקים,
והיאכלרםאמדתילאמשהר.שאגידמחכהבי,הסתכלהדודתי
היהלמעלהגדול.ניידדףהיההציודכןעלשלי.לחדדנכנסה

אוליהאמיתיים.חיינואל"הלכנו :מתחתיאתמולשלהתאריך
גםהיאלשמהמתחת .אשתישלהחתימהולמטהניפגש"ערד

הילדים.שמרתאתהוסיפה
הדףעלוהסתכלתיעמדתיואנישליהמיטהעלהתיישבהדודתי
אנשיםבמטבח.והתיישבנולמטהירדנואחד-כךמטומטם.כמר

זמןכמהואחדיקצתאלידיברהדודתי .הכללהסיפרובכפר
כלאתסגדתיהשנייה,לקרמהעליתימהכיסאקמתיבערבהלכה.

כמהוערדבגדים:שמיכה,דבריםכמהלקחתיוהדלתות,החלונות
הביתאלהחורשהדדךהלכתי .מבחוץהביתאתנעלתיחפצים.
באהדודתיפעמייםארפעםישנתי.הזמןדובשם.ונשארתיהשני

הלילהבאמצעהתעודדתיחודשבעדךאחדי .איתיודיברה
שאניכשהבנתי .מצלצלשהטלפוןמשוכנעהייתי .טלפוןמצלצול

אתבמהירותפתחתיהחורשה,דדךורצתיקפצתיהשניבבית

שאלהבטוחהייתיחיכיתי,דממה.חיתהבביתאבלהדלת,
ארדעם .צלצולשרםבאלאהבוקרעדאבלמצלצלים.הילדים
יצאתיוהפרך.מאובקשהיהבביתלהסתובבהתחלתיהשחר,
בערוגותהשתיליםכל .לטמיוןידדהשליהעבודהכלהחוצה.

לאאבלהשנילביתחזרתיועלוב.מוזנחהיהוהכלונרקבונבלו
אםשיענהמישאיןדאגתימנוחה.חסדהייתישם.להישאריכולתי

חדדאתקררםולנקות.לסדרוהתחלתילביתחזרתייצלצלו.הם
המיטות,אתסידרתימצעים.והבאתילדודתיהלכתיהילדים.
הרצפותאתשטפתיהשינה,חדדאתשרבאידגנתיאחד-כך

אתומילאתיהלכתיבבוקרלמחרתהבית.כלאתיסודיוניקיתי
ליחיתה .יחזרוכשהםמרנןיהיהשהבלרציתיבמצרכים.המקרר
להכיןמחדש,השטחאתלהכיןערדמוכרחהייתיעבודה.המרן

שהםקררם.כמריהיהשהבלהסתר,שיגיעלפניולשתולערוגות
 • .כשיחזרוטובידגישו
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יכולהדרהגדרה .שיריושל
ארס-פואטיכקטרלשמש
אתאליולרתוםמאדשקל

ג'יררנר.שלהשירהקרונות
ובספרבניר-יורק,גרהוא

אפשרשלוהטלפונים
אנדרסרן'רדישללראות
אררריטסטרםדאפה,פונק

חרגעלנמניםגינדבררגאלן
ג'יררנרידם-1968ב .ידידיו

מהמוזיאון"חייג-שיר"את

חיוגכלמודרנית.לאומנות
אחר,למשוררארתךחיבר
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 !ותרוויחאווטלסוכןפנה
ו

ו

ו

עללןיסבירוהואביטוחסובובלאלש
אטדד.צמדשלהבלידעיםהיתרונות

זוהי .אחת"פוליסהע"זואינהאסרדצדמ
ביותרוהחדשניתהיחידההביטוחפוליסת

שקטלןומקנהוידרהרבבביטוחהמלשבת
בלידעות.הטבותתךרובטחוןנפיש

מסלולי 3לנחירתך !חדש
 !אפשרייםביטוח

קקןקןהידדהוגםתהמבונגם

לביטוח.
-3מנאחזאותםלבטחלןמאפשראטדדצדמ

ידורהלרבבמשולבתבפוליסהביטוח . 1 *המלסולים: פתוחהואפשרות-עכשיורבבביטוח . 2 *
בעתידהידרהלישלוב ואפשרות-עכשיוהידרהביטוח . 3 *
בעתידהרבבלשילובפתוחה

מהמסלוילםאחדככל
תרויוח:-שתנחר

המקובולתלהנחותבנסוףיםדmנתסו *
אחתח!ילותוס tנ

תבתע Rלהביטוחתקופתנמןשאם
 .מיוחדבבונוסתזוכההביטוח,חברתאת

שנחרת.למלסולבהתאם

,.. 
ו:
rב. 

• B 
E 
rי

תאונהלאחדהתנעןדיירדתנפניביוטח *
מחיר!תוספתאלל-

נורא.לאידר?וערבובתאונהנפגעדבבן
המבטחתהיחידההפוליסההיאאטדדצדמ
תאונהלאחרהרבבעךריירדתמפניאותן

 !במיודחנויחםתולסםתנאי * !מחירתוספתללא-
הטוניםהםאטדדצמדשלהתשלוםתנאי

 .ביותרוהנוחים

יזלהוחטונזיקמפניביטוח *
המעניקההיחידההפוליסההיאאסרדצמד
(מהשקלבשדחהרכושנשדידבספיפיציו

נזקילשבמקדההידרהלתכולתהדאשדז),
טרור. במידעוםמתיחילםוהידהדהתניבוטח *
וושנים

ללאעבוךראותםתאחזאדרסבעיה,איו
כלקושי!

ש'ח' 250,000דע ·נידהדשילישצדביוטח *
נפניהמבוטחאתלכסותמורחבתהפוליסה

 !שח" 250,000דעשלישילצדנזקים

להצטרףהזמןעכישו
ארטרמבוטחיאלפיעלשרות
 !והרויוחופנושכנר

~אררט
'J ~ נכביטוחחגרהU ס'
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 06-590569לט. 33,שרת ' mעפהלו:ינסף 03-653252פקס. , 03-5190333טי

 rl-474677לט. , 163הצרלרח' : mונ mינסף 04-520213טל. s,הבנקיםרח'יחפה:נסיף
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החדשהמנועשמןעם 90-הלשנותשלןהמכוניתאתהננס
יבולשאינןיתרונות SG 20150לדלקול ! SG 20150דלקול
עליהם:לוותר

לנ,נועישמניםבדרישותביותרהמתקדםהסורגאתקיבלהשמן •
 . API-SGבעולם:בנזין

מתקדמת.בטכנולוגיהפותחואשרתוספותמכיל •
 .אוירומזגנסיעהתנאיבכלמעולהביצוענושרבעל •
הנוונולץלמקסינווםעדהשמןהחלפתתדירותהארכתמבטיח •
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