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המביא

 ...דברים
אבות ,"אנחנו

מסורת-השלום
בעולם,העתיקה

חפצנואין

תהיהשמולדתנו
מחנהלנצח
דוחו ...מזרייך

עמנושלהאמיתית
התקדמותבחזון

חברתית

אףעלותרבותית.
צורכי-ההתגוננות

לאהחמורים,
 ,זהבחזוןבגדנו
האחרונהובשנה

התקדמותדאינו

בכמהאמיצה

תחומים.וכמה

זכתההמחרשה

בנצחונות

במלחמתה
 , ...במדבר

ומפעליהחקלאות
התפתחוהתעשייה

מים ,מהידבקצב

מקומותאלהובאו
בנגב,צחיחים

והספרותהאמנות

פורחות."

ביוםבניו-יורק'אבןאבא

למדינת-השמיניהעצמאות

רועהיצחק(מביאישראל.
 .) 18.12 ,בדבר
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ואקדמאיםופרים

"גרשאנשיעםנפגשו ~

בירושלים.אמונים"יי=יי
 .ישראלמוזיאוןשלבפראייה

עתרנרת.וחיתהטלביזיהחיתה
שלאהבטיחו :התאונןסופרחבר
תקשורת.תהיה

 ?מהלשםנפגשו

אבלברור,לאעל-כל-פנים,לי,
שהכוונההבינותישפורסם,כפי

המשותף,אתלמצרתחיתה
ולאהדעותחילוקיעל-פנילגשר
השנוייםבנושאיםלעסוק

לחזור-כלומרבמחלוקת,
עלהחבוטההבנאליהאתולשנן

על-רעודהברוכה""העליה
רעודההסטררית""ההזדמנות

לפתעשבאה"העדנהעל-
 ,, ...הציוניתהתנועהעלפתאום

חייבים"שהבלעל-רעוד
כתףולתתשותפיםלהיות

המוצלחת"העליהלקליטת
כידוע.

 'להסכיםשקירונושאערדהיה
בחורהואחרסייךסאדאם :עליו
בן-אדם,לאממשואיום.נורא

ללמדווצריךעריץ'אפילו
 ...לקח

להזיזהתכוונוהאלההפרטנרים
אתהצידה )?מתי(עדשעהלפי
ה"משניים".הנושאיםיתרכל

למעןהמשותףעללהסכים
בשעההלאומיתהאחדות
זאת."גורלית"

למהבניגודהמר'לחיוךמעבר
(עלידידי ,לריחןעמוסשכותב
רואהאיניאני ,) 14.12המשמר

 .השמאלבמחנהרנסנסשרם
שםראיתילאשכללמשרםאולי

חבורתשםראיתי .שמאל
-הירושלמיםכדברסופרים,
מתלבטיםמהם",אחדים"כמה
ומוצאיםמתפלספים ,כהרגן
עצמם.עםלדברכרגיל,לנכון,
מיובתמים,באמתשםהיההאם

"ארץ-אנשיאתלשכנעשקיררה
שלבנחיצותםהשלמה"ישראל

שלרםדר 9:ךלמעןוויתורים
דרךשאיןבכךאר ,כלשהו

בליכלשהולמקרםלהתקדם
דיוקליתרהפלסטינים,עםמר"מ

הפלסטינים,שלמנהיגםעם-
-לעשרתמהאין ,עדייןשהוא
שםמישהוהאם ?אש"ףארגון

ארפורת,שחנןבאמתקיררה

ישתכנעו,הראל,ישראלאפילו

לסניףויצטרפודעתםאתישנו
הנקראבמקרםעכשיו""שלרם
 ?יש"עבפיהם

אנשי::;נקשרמדועגמרילברור
אתלקייםאמונים""גרש

אתחשיםהריהםהמפגש.

מחוץויותריותרובצדק,עצמם,

ממשהישראלית.למהות
הפוליטי,במרבןגםבשוליים.

להםאין .התרבותיבמרבןרגם
הלגיטימציהאתלחפשאלא

גבהעלמשהרהפרזיטילקיומם
 . 1990בחורףישראלשלהעייף

עלייהשלשנהבאמתוזר
דרמהלאפשוטה.לאהמונית,
רב- sב-ד , soב-הפולניתלעלייה

המרוקאיתלעלייהדרמהלא . 68
אחרת.עליהזר ,-60השבשנות

בעייתית.יותרהרבה

הנכנסתאינתיפדהשלשנהזר
הרביעית.לשנתה

מוסלמיבעיקר ,טרורשלשנהזר
הגבולתוךאלהגולש ,קיצוני
הירוק.

חסידייחרשוכזה,שבמצבטבעי

כל(אברתוהסיפוחהכיבוש
יכולתופחותפחותהרעות)
היש-סביבתםעםתקשורת

ראלית.
נזקקהלשם-מה ,ליברורפחות
 .הנזכרלמפגשהסרפדיםקבוצת

מחנהביןלפגישותלאשכן
אנוהכיבושמחנהרביןהשלום
הכיבושמחנהעםנירם.זקוקים

טעםגםאין .לדוןבמהלנראין

שהםאלהאנשיםלשכנעלנסות
כלרעלעלינואסרןהמביאים
להיפגשעלינוזהבמקרם .ישראל

כיהפלסטינים,עםקבעדרך
עליחדירלחיותחייביםאנו~תם
אחרת.דדךאיןזר,ארץכברת

אמונים""גרששלהאמרנה
אמונתלמלחמה.אותנודוחפת

תיגבואםמחנה-השלום,
הרבים,אתלשכנעותשכיל
הבנה,לידילהביאעשרייה

עלינושלרםשלוסינריהידברות
 .ישראלכלרעל

חםאיפה

חב~לים
וחעוזיםי

-או
"מהפכת

הקטיפה"

הצ'כית.
אולילהשרות.מקרםאיןאולי

שללעירנולעבודצריךהנושא
הסטררירןאר ,חברתיפסיכולוג

מגרבהבנרשיביטעתידי

ויפסוקהשניםוממרחקהקתדרה

 131גלידן
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לביאבל .ההסטרריגזר-דיננואת
קוראאניכאשרמקנאהנחמץ

שלמעורבותםעלושומע
בטרגדיהצ'כיםסרפדים

גםאגב,שלהם.הלאומית
מספרהפולנים.הסרפדים

שהיוהפולניםהאינטלקטואלים
"סרלי-בהתארגנותמעורבים
תנועהשלובהנהגתהרדיות"

רזה,ביותר.גדולזאת
שלבאיגוד-גגכשמדובר
פועלית-מקצועית.התארגנות

זרלהשוואה.מקרםאיןיודע,אני
סרצי,-מצבזהשרנה.סיטואציה

שרנהמנטאלירתשרנה.פוליטי
שלאחרתדרךאיןאבל ...וכר'

הסקתשלהבחנה,שלהבנה,
השוואה.על-ידיאלאמסקנות,

ישראלשסרפדילעשרת,רמה
ביניהם,אני(רגםמכליהם,יצאו

ראש-כאשררקלצערי),

עלבוןסטירתסטרהממשלה
שנייםשללחייהםעל"אבהית"

הפרסתעודותשעלהסרפדיםמן
חתם?לאשלהם

ואגודתםסרפדיםאותםאבל
קוריםכאשרבשקטיושבים

כאשרבאמת.איומיםדברים

יאותנומוליכההממשלה
בטהרניתפוליטית,מבחינה

חיתהשלאלתקופהוכלכלית,
בזירהלבדידות .בארץכמרתה

שהיאלאינתיפדההבינלאומית,
לאכברביפר-ת"א.-כאןכבר
ובמקרםבמזרח-ירושלים.רק

עלולהצהירבאומץלצאת
הפלסטינים,עםלדברנכונות
ברשאתלדחוףזרממשלהמנסה

דברסאדאם,נגדהחזיתלהצתת
ילעשרתוצודקואףנכרןשאולי
 .עכשיומענייננולאזהאבל

שלנרביציאהלטפלעלינועכשיו
על.שמירהתוךיהכיבושממצב

בטהרניתמבחינהעמדות-מפתח

מסריים,מוסרי-חברתיחרסןרעל
מכלמשהרלפליטהערדנותראם

אלה.

החברתייםלחיינוובאשר

במזרחהיחידהב"דמרקרטיה

ובימיששיבלילות-התיכון"
מקומרתעבורנונסגריםהשבת,

תפריטאתלנרמכתיבים ;הבילוי
 ;הרבנותהנחיותעל-פימזרננו

חופשאתיבעקיפיןמגבילים,
המיתמםהחרקעל-ידיהיצירה

היה(לותועבה""פרסומינגד
עכשיו,מפרסם " 77"עתרן

דולךיונהשלשירהאתלדוגמה,
מועמדאוליהיה"תפילין",-

לדין).נירם
השולטמיהרוהרחוב
כךבריוני ?ברחוב

"נאמני-האלהרהתמהרנים
"השיחהאישחניכיהר-הבית",

רהטרנס-זאביהלילית"
האם-וכמרבןשלויפריסטים

הנגבי.רצחיכהןגאולה-רהבן
היזהרים,לערמת-זאתהםואיפה

רהעמיחיים,הע;זים,הב~לים,
 ?אנחנוואיפה

הצ'כים,והאמניםהסופרים

הפלינזzהאחרימארצםהרגלו
שנותררמי ,-68בהסובייטית

אבל .לבתי-סוהרהוכנס-מהם
אמנהזהבמצבחיברוהם

בלתילקונסטיטוציהשהפכה
מזעיק,לשופרהעם,שלרשמית
מגייס.לקול-קוראמלכדילדגל

 !"אנגז'ה"-כןיאמנם-כן

ניצחושנים,רכךכךובצאת

ממשלהוהקימוהצ'כים
הומניסט.מחזאי-שבראשה

אר.קיי.טוב,-בלביאמרתי
שלדוגמהמסריק,היהלהם

 ?ולנרואיש-רוח.מנהיג
אלמןלא .אנחנוגםבסדרי
יישעיהועמוס,היולנר .ישראל
יציאת-לנרוחיתהיירמיהו
בכלמתנוגםאנחנומצרים.

נלחמוברמקרםבכלהחזיתות,
שפכנומשהר,שהואמשהרלמען

האחדבמקרםיכאןרקדם.

שלאונואזלשלנרישהואוהיחיד
היהודי".ה"גנירס

אמנםקיימתכלשהיראשית
אוליהיוצרים"."ורעדהתארגנות

כל-כךלאאולימושלמת.לא
אג,-מעודפיסרבלתאולייעילה.

הענווהענווה.חסרהמניאקיות.

להשפיע.על-מנתההכרחית
יושביםבר,ורקהזה,ברועדאבל
וסופרעבריסופרזהלצדזה

לעשרת,ובכרחםפלסטיני,
להזעיק.ובכרחם

במקצתהתרופפהלאחרונה
זקוקההיאהזאת.המסגרת

לעוזזקוקההיא .לעידוד
לזךזקוקהשהיאכפייולעמיחי
כברשנמצאיםחביבירלאמיל
כפילב~לי,זקוקההיאבתרנה.
בלסלשמעוןזקוקהשהיא

בה,הנמצאיםבסרוליעקב

לאמונהזרמסגרתזקוקהובעיקר
אחרת.להיותשיכול

אלהיאושיבראלאר,אם
שלהשירידברואזימקומותינו

 :"בעלטת"-גלבוע
אבן.ואומראבןירארני"אם

ואומרעץירארניאם 1אבןיאמרו

דםירארניאםעץיאמרועץ

ירארניצבע/אםיאמרודםואומר

 •צבע"/יאמרודםואומרדם

~1 i.,½ 

החברות

בהסתדרות

דייןיעלשל==אמרה
כלשל"דמוקרטיה---
• ii מעלההבחירה",תהליכי

חשיבותבעלתמהותיתשאלה
החברותכפיית-דהיינועליונה,

גתמפלחבריעלבהסתדרות
העבודה.

שמתנגדישמיויכוחבכללאין
ההסתדרותשללקיומהעקרונית,
להיותיכולאיננוכארגון
במפלגת-חבראידאולוגיתמבחינה
לטעוןאפילואפשרהעבודה.

כזהמאדםלמנועיששעקרונית,
אם-עצמה,בהסתדרותחברלהיות

מעשיתזאתגישהשאיןייתכןכי

כרגע.

שגםהכלעלשמקובללינדמה
ברפורמותהצורךעלשהוויכוח
ואוליפעולתה,ובדרךבהסתדרות
הואלכת,מרחיקותרפורמות
כמהלושותפיםובריא.לגיטימי
הבולטיםההסתדרותממנהיגי
מפלגת-העבודה.חברימקרב
חברותשלכפייההאםאולם,

מפלגתחבריעלבהסתדרות
כמדומני ?ונברנהצודקתהעבודה

והןהעקרוניבמישורשהן

כזאתכפייהיהמעשיבמישור

מבחינהראשית,בלתי-רצויה.הנה
חברותבהתנייתפסולישמהותית

בחברותאחדררלרנטאריבגרף
בייחודאחר,ררלרנטאריבגרף

קבוע,בתשלוםכרוכהכשהחברות
לחברמקנההתשלוםאםואפילו
בחברהשרותים.שלגדולמבחר

ישכשלנרוחופשיתדמוקרטית
שרותיםלרכושהזכרתאדםלכל

המדינהעל-ידימסופקיםשאינם
רביןחברתייםשרותיםאםבין-

במקרם-פיננסייםשרותיםאם

לרכשם.רוצהשהוא
בעיקרמדוברשלפנינובמקרה
למעלהאשרבריאות,בשררתי

בהסתדרותהחברמדמי-70%מ

חלקלפחותלכסרתמיועדים
רביםחבריםישנםאךממחירם.

מרוציםשאינםהעבודהבמפלגת
הכללית,קופת-החוליםמשררתי

נאותלאמיחסנפגעושאפילואר
 :אישיתדוגמההקופה.במסגרת
למשפחתינגרמה 1970באוגוסט
לירותאלפיכמהשלכספיתהרצאה
מנהלשלאטימותאר tרנבזותבגלל
וכתוצאהבירושלים,המסלשכת
עממיתלקופת-חוליםעברנומכך

משרותיהאשרמאוחדת)(היום

עדנהניםאנווהאדיביםהטובים

כרונהכללנראי:הזה.היוםעצם
מדועהאחרת.הקופהאתלעזוב
פעמייםלשלםעלימוטלאם-כן

בריאותשררתיעבורגם

שררתיעבוררגםמקבלתשאני
ולאמקבלתלאשאניבריאות

רצוניבגללרקהאםלקבל'רוצה
להיות ) ...אוליראצירנלי(הבלתי

הבעיה ?במפלגת-העבודהחברה
עקרונית.אלאכספית,איננהכאן
בהסתדרותשהחברותלטעוןניתן

איגודשררתיגםלחבריהמקנה
וישלעשרתמהאך .מקצועי

ופרי-לכסריםרביםעצמאיםבינינו
רגל tמ;-אי'ננרהמקצועישהאיגוד
נפגעושאפילוכאלהארלשרתם,
עובדיםרעדשלפעילותבעקבות

 :אישיתדוגמהשרב ?אחרארזה
עללקבלהוזמנתי 1982במאי
ממשלתיבמשרדתפקידעצמי
חודשיםששהכעבוראולםגדול.

מכיורןהתפקידאתלעזובנאלצתי
האיגוד(בתמיכתהעובדיםשרועד

העברתולמנועהתעקשהמקצועי)
שהובטחהתקןעלשישבמישל
מלאהמשכורתשקיבל(אדםלי
מבליאש"ל +נוספותשערת +

אחר.לתפקידבכלל)כמעטלעבוד
לעבודשהתחלתיהייתההתוצאה

חוזיםבסיסעלמשרדאותרעבור
חוקיותםאשרקצרי-מרעדמיוחדים

מבחינהואשרבספק,מוטלת
מתנגדתודאיההסתדרותעקרונית,

לחייבאם-כךמדועלשכמרתם.
זהכמראידיוטילמצבשנקלעאדם

להתעקשושממשיךאני'שנקלעתי
גת-במפלחברלהיותרוצהשהוא

 ,) ...תמוהה(התעקשותהעבודה
בהסתדרות,חברדמילשלם

זהמתשלוםניכריםכשאחוזים
שלהרצאותיהםאתלכסרתאמורים

 ?המקצועייםהאיגודים

אלאהכסףאיננהכאןהבעיהושרב,
שמחההייתילמשלאני .העיקרון

כשדמילהסתדרותלהצטרףמארד
באופןייועדוממנישייגבוהחברות

עלהגנהכמולפעילותבלעדי
העבודה,במקומרתנשיםזכריות

עובדיםהמעסיקיםמעבידיםלחיוב
בתנאיםפלסטינאים)(בייחודזרים

סוציאלייםתנאיםוללאמשפילים
לצורךארדרכיהם,אתלשנות
חדשיםלערליםקורסיםהעברת

הקואופרציהעקרונותעלמבריה"מ
זאתכלאךרהסוציאל-דמרקרטיה.

במפלגתלחברותיכתנאילא
בכדיאישיתכטובהלאהעבודה,

המפלגהחרקתאתלעקוףלילסייע
כדרךולאבעקררנרתי,לפגועמבלי

הגישהשאריותממחיקתלהימנע

עלמחוקתההכופההבולשביקית
העבודה.מפלגת

אנשיםכמהבדיוקיודעתאינני

חבריםלהיותחפציםבמדינה
מרנניםואינםהעבודהבמפלגת

בהסתדרות,חברותעליהםשיכפר
במתכונתהשלהסתדרותאו

להם,להציעמהאיןהנוכחית
לתכתיבלהיכנעמוכניםושאינם

מקרב .דייןיעלשעשתהכפי
בוודאייימצאוהחדשיםהערלים

המספרלאשרב,אך ;כאלורבים
 • .העיקרוןאלאכאן'חשוב

IJ 
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 •שעהלפי

 • 77עתוןהמלצת

 •נכנםדואר

שלקודמותגרסאותשלרש
ל"דבר"נשלחוזהמאמר

במקרהבר.פורסמוולא
נאמרהראשונההגרסהשל

במקרהגרוע.שהעיתוי

נאמרהשנייההגרסהשל
מדי.אישישהמאמר

הנרכאןהמופיעהמאמר

בשינוייםהשלישיתהגרסה
עורכתהיאהכותבתקלים.

תנועתירחון"ספקטרום",

באנגלית.העבודה

המלצת
ןח lג,ת

דקלי :פרקנוריליאם
 :מאנגלית ;ורמאןהפראי'
הקיבוץ ;זינגרמשה

סימןספרי /המאוחד

החדשההספדיה /קריאה

וציידהכלה :אלונינסים
 ;מתפרעהנפטר ;הפרפרים

 ;שוניםחלקיםבשנימחזה
הקיבוץקריאהסימן

המאוחד

מבחר :תמוזבנימין

הקדיםליקט, ;סיפורים
 :ביבליוגרפיהוהוסיףמבוא
כתר ;אורןיוסף

יבטל' :בשביס·זיגנריצחק
וסיפוריםהישיבהבחור

על-פיתירגם ;אחרים

שלמה :האנגליהנוסח
צוקו

ממלאי :עילםיגאל
תעודת ;כתר ;הפקודות

זהות

כטוב :ספירשקויליאם
 :עברינוסח ;בעיניכם
הקדמהעםעוזאברהם

 ;המתרגםמאתוהערות
הציבוריתהמועצה ;דביר

המפעל ;ולאמנותלתרות
מרפתספרילתרגום

 ;אלמוות :קונדרחמילן
 ;ברנדירות :מצ'כית

זמורה-ביתן
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בלבד 6במחירספרים 10
השנהשלבהגרלהוהשתתפות

היוצרים:מיטבשלספריםעשרהכוללת 1991לשנתועםםפויחשלהחדשההספריםסדרת
הנצחיהזולת;קנזיהושעלבבותצלקה;אלףדןפאניגברתשלפלג;קולהדורית

םישלושבתאשה 1בלזקדהאונורההסוףעד 1שמירמשהעשו 1שלומאיר

דיזמהםיודיקנשלדלנגה-מוסטוביץ';הקריירהטדיאושהגנרל;מארקסגרסיהגבריאל

מאבקשלקאפקא;סיפורופרנץדודהשלסיפורה 1וייטפטריק

בלבדח ,,ש 189מנוימחיר
בארץ)משלוח(כולל

השנה-שלההפתעהמצפה , 1991במרס 30עדהמנוילרוכשי
הבאים:הפרסיםבהגרלתהשתתפות

 ""הסתורמתנת ,שכרבטיסת ,ללונדוןזוגיכרטיס

-יימוריהייממלונותבאחדזוגייםשבועסופי 3
המלח-יםאוירושלים ,תל-אביב

בירושליםישראללמוזיאוןמשפחתימנוי

אביבבתללאמנותלמוזיאוןמשפחתימנוי

הבימההלאומילתיאטרוןמנויים 2

הקאמרילתיאטרוןמנויים 5

וחיפהת"א ,בירושליםלסינמטקיםזוגייםמנויים

 ''לעםספריה''עלחינםמנויי

פרסים 50כ 11סה

ש
לעםספריה

וקוראיםוחוזריםשקוראיםםפרים

 .החברהשלחשבוןרואהבנוכחות 1991באפריל-30בתערךההגרלה
 .משפחותיהםובניעובדעםהוצאתיעובדעלאסורהבהגרלההשתתפות 0.,..-

----~ ________________________________________ _ 
 : 1991שנתללעםסכריהעלשנתיימנובזהה 1מזמיןיניהר . 61003אביב-תל 470 .ד.תעובדעםספריםהוצאתיכל

ח)ייש 189כיי(סהאייכחייש 63בסךעובדעםלפקודתםיקיצ 3ב•ירצ 0

 .א)ייכחייש 63 (םישווםייחודשניכויים-3במחשבונינוכויש ,חייש 189בסךזהיו Oשראכרטי Oבכרטיסחשבונילחייבנא 0
 :האשראיסיכרטפרטי

 .כ:
~ 

,.... 
,.... 

-------- -- ----- ----- --- -- --- -------- ---- -- ה / ןימזמה םש

-------- -------- ------ ----- ----- -- -- דע .---------- ותבקף

---------------------------------------. ----------- ןופלט

ס .------------------------------------------- טרכהי רפסמ

-------- ------- ----. -- -- · ---- ------------- ----- ------ תבותכ

ה מזההנ ךיראת

-------- ---. --- --- --- -------------- -- ה / ןימזמה תמיתח



1 11~-~~~ 

 a'=ו~

;כ .

 •למותו 30

מתוךתמונות

שנתןראיון

 " 77ל"עתון

עםבביקורו

בארץתיאטרונו

כחמשלפני
שנים.

כסדכהימ :לםיצ
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פלומתתיהו

עכשיובמצרים.קורהזה
 .?:)ל·קע.יזיוס~

 5 ~,ן
ן~ו
 ~ו

ספריםביקורת •

עלספר
שלמצבו

ח"ריף"
במצרים

עכשיו

 :אל·קעידיוסף
כמצדיםקודהזה

 ;עכשיו
זאב :מערכית

 ;קליין
כתר,

סדרת

 146 ;"כדאיאת"

עמ'

1990 

הדמותהמרת

הסטדיאוטיפית,

אתשאיפיינה

הרומניםראשוני

כדמותיהערכים

ה"דיאליסטית"
המופיעה

כשלביה
המתקדמים

ספרותשליותר
עדותהיאזו,

התפישהלחדירת
הליכדאלית

התרבותשל
המערבית·

גבילהתעשיתית
הפרטשלמקומו

כחברה.

8 

אל-יוסףשלספררצגת- מספריוהשני-קעיד = = לעבריתשתורגם = =
אתהולמתודאיהמאמר'בכותרת

כאילולהיקראנרעדהואשכןרוחו.
המדווחבדיוני'שאינורומןהיה

בר,ונחשףשהתרחשאירועעל
עלוהמעידלראשונה,לאר-דווקא

לקוראלתתכדיה"ריף".שלמצבו
באירועמדובראמנםכיתחושה

זמניםלוחהמחברמצרףכזה,
המדויקהזמןאתהמצייןמפורט

רעדמראשיתההעלילהנגולהבר
שבהמילוליתמפהרכןסופה,
המקרה.קרהברהארץחבלנפרש

כילהדגיששוקדגםהמחבר
למציאותהמסופרביןהדמיון
"הדמויותשכןמכורן",דמיון"הוא

פריאינםוהאירועיםהמתוארות

לראותשישמכאן'המצאה".
ברומןמסרפדאודותיובמאורע

אםגםלהתרחש,היהשיכולמאורע
המסופרשכןלמעשה.התרחשלא
החייםמציאותעלאלגוריההואבר

"מצריםהיאמצרים,שלב"ריף"
שלנפרדבלתיחלק .האחרת"
הסרפדשלהערתוהיאהמציאות

ידיעלשנתייםבמשךעוכבהואכי
לראשונהפרדסםבטרםהצנזורה
קררהזהגםשכן- 1977במרס

נירם.במצרים

אירועאינובעצםהמעשה""סיפור

נסיבותעלנסבהואמצב.אלא
פועלעראיס,א-דביששלגורלו

אחרים,בשדותהעובדחקלאי
ב"ריף"ביותרהעלובהיצרר

חלקתאפילולושאיןהמצרי,
תלויקיומוכלמשלו.זעירהקרקע
חרבה,מפתהניזוניםשריריובכוח

יצורוטבק.תהמעטגםולעתים
בן-אנוש-למחצהבבחינתהואכזה

עלולהואודאי.אינוקיומושעצם
משפחתובניעםברעבלגורע

דעתו'את.על-כךיתןשאישבלא
אפשרנרצחאףמתהואוכאשר

ולהתכחשהיהשאי-פעםלהכחיש
אחדירהותיראםגםקרשי,ללאלו

הצורךלעתרעם-זאתוילדים.אישה
שבכוחהלמפלצתלהפכוגםאפשר
רדינההמשטריסודותאתלזעזע

מיתה.

במרמהלקבלניסהזהפועלובכן'
ארה"בממשלתממתנתמזרןמנת
ביקורולרגלשהוענקההמצרי,לעם

במצרים.ניכסרןהנשיאשלהצפוי
שלטונותעל-ידישהוחלטמאחר
תהיינההדרתנשיםרקכיהכפר

הייתהלאהמזוןלמנתזכאיות
לקבלו,אמורהא-דביששלאשתו
הייתהלאהפעםדווקאשכן

לבטנהבעלהקשרלפיכך .בהדירן
לקבלושלחהסמרטוטיםעםשק
הספיקובטרםאךמנתה.את

הרעביםילדיהושלושתהאישה
המרמהנתגלתההמזרןמןלטעום
לא-הדברכשנודעהוחרם.והמזון
שהיההכפררופאאלהלךוביש
כךעל .ותקפוהמבצעעלממונה
שערתוארבעעשריםותוךנאסר

החוליםלביתאנושפצועהובא
במקרםונקברמפצעיומתהמחוזי,

בכפרהשלטוניהמנגנוןידוע.בלתי
ביקשראשיתמאחריותו.התחמק

שתקףהנרצחשלאשמתואתלבסס
אתשהונהלאחרהכפררופאאת

להכחישהחליטאחר"כךהרשויות.
שלאהאיששלקיומועצםאת

כיהמעידהתעודהכלאחדירהותיר
אשתוטענתאתאי-פעם.קייםהיה

בקלותלסתוראפשרבעלההיהכי
מתוךמשקרתהיאכיבטענה

מגיעשאינובפיצוילזכותתקורה
מהלדעתהתובעיםמחבריו,לה.

הממוניםהמשרדיםדורשיםגורלו'
היהאמנםכיבכתבעדרתשימציאו

ביכולתםשאיןדרישהכזה,איש
הריהיה,לאשהאישומאחרלמלא.

במרתו.אישלהאשיםאי-אפשר

הואהעניהאדםבחייכזהזלזול
לבעליהמתירהמשטרמסימני
חרק,לפרועולעשיריםהשררה
ברחליועללהטותולהםומאפשר
בן-למחבר,נודעהמקרהכרצונם.
ויצאהבירהבקהירשחיהכפר

 :מרדההואהרומןבסוףלחקרו.
מצריםשלה'ריף'את"עזבתי
קטבים.שניביןמתנודדכשהוא

כלכלפיביטולעד-כדיזלזול
בערצמתםאימהעדוהפרזההעניין'

מעברהעשירים".שלומשקלם
ביכולתוהיהלאהמצבלתיאור
דבר.לעשות
הזאתהמיאסמיתהאווירהלתוך

הקורא,אתלהכניסהמחברמבקש
לרומןבשררתוזאתערשהוהוא
זהמבנה .שגרתישאינומבנה

אחתרבעונהבעתלהעלותנרעד
החייםמציאותשלשוניםהיבטים
להרחיבמבליהמצריב"ריף"

יתר-על-המידה.העלילההיקףאת
אשרכלעללמדיםאנולפיכך

שנטלומימפיבעיקרהתרחש
נמסרתשגירסתםבאירועים,חלק

"המחכך-ומפיבמלואה,מפיהם
עלדבריםהמעמידהמשתמע"

על-הןערשההואזאתדיוקם.
והןהסיפורבמהלךהתערבותידי

הואשוליים.הערותבאמצעות
השאלהאתתשובהללאמותיר
המכיליםהמסמכיםהתגלוהיכן
השוניםהדובריםעדריותאת

אתלחשוףבידיועלהוכיצד

להעלים.ביקשושהאחריםהאמת
מתארשהואבכךמסתפקהוא

כתוצאההעלילהחשיפתאת
אתמשתףהואבומאמץשל

מודגשתברומןשנוכחותוהקורא

גםהמשתמע"ה"מחברמאד.

לסירםהעלילהאתמביאאינו
המעידותחשיפותיו' .פררמאלי
בידיפשעבוצעשאמנםעל-כך

אינןוהסדר,החרקעלהממונים
אלאמשפטילבירורמגיעות
בעקבותיהשאיןכהאשמהנשארות

אומרלכתוב,"החלטתינאשמים.
השתיקהקשרנגדלצאתכדיהוא,

מהלהסתרתשנרקםוההשתקה
כיצדאךשקורה".רמהשקרה

יודע.אישאיןהפרשהתסתיים

סיומהאתמשאירהעלילהמבנה
ג;ךפה,הנרצח,שלאשתו"פתוח".

יעלהאשראתלדעתבלאנותרת
הקורא,ילדיה.וגורלבגורלה
השאלהאתהמחברהציגשבפניו
פטורמידמקבלגורלה,אודות
שאלהזוהישכןהתשובה,ממתן

שאיןיודע"שאניהסוגמן

הנרצח,שלחברותשובות".להן
לשורשילרדתהמנסהיר'לבאן
-רתמהמבולבלנותרהמקרה,

למצבואשר "?לכפרקרהמה
דבריםמתרחשיםבהבמצרים,

אשראתלדעתאיןעכשיו'כאלה
מתנגדש"איןזמןכלבהיקרה

לפרעה".
ומשתרעתמזעריתעצמההעלילה
 .ביותרקצרזמןמשךעל-פני
ענייןכללואיןכימרדההמחבר

באמצעותההקוראאת"למתוח"
מתרחשתכאלהעלילותשכן

הזמן.כלה"ריף"שלבמצרים
הואמבקשהמסריםבמקרהלא

במצבאלאתשומת-הלבאתלמקד
על-כמר .מקומרעלהקופא

מנטרלהקיפאוןאתלהדגישמנת
בעלילההזמןגררםאתהמחבר

ובסדרמפוצלבאופןמוצגתוהיא
מחייבהדברמשובש.כרונולוגי

ירצדיחדשאיתרהקורא,את

אתלעמתהרומן'אתהסופר
לקבלכדיזהעםזהמרכיביה
שהתרחש.מהשלמדויקתתמרנה

בהרחבהמתוארתתוך-כדי-כךאך

להיטיבשנועדוהמזימותרקימת
עושרם,אתולהדברתהעשיריםעם

אתולהעליםהענייםאתלקפח
גםעראיס.א-דבישנגדהפשע

נעשיםהדבריםכימתח,איןבאלה
בידיהם.והסמכותשהכרחמיבידי

התמרנהנוכחלהיווצראמררהמתח
רגשותמאוויים,מתלכדיםשבה

תמרנהמורכב,במכלולומחשבות
כמהעדומגלהבהדרגההמתבהרת
אוניםנטרלוכמההשלטוןמושחת

העני.הכפרתושבהוא

ממלאתרומןשלכזהבמבנה
מיוחדתפקידכתובהואבההשפה

על-נוהגאינואל-קעיד .במינו
במידההמקובלתהקונבנציהפי

שאתהערבית,בספרותנירםרבה

כרתכיםהדובריםמפיהנאמר

ארהסרפדואילוהדיבורבשפת
עצמודבריאתמביאהמחבר

היאזרקונבנציההכתיבה.בשפת

הריאליסטיתהכתיבהשלמרכיב
המציאות.את"לייצג"המבקשת

מידעולהשלפנינוברומןאך
באיזו :המשדרתבעלימפיהשאלה
 ?בדיווחיהםהמצבאתלתארשפה

בשפתמדבריםאיןב"ריף"שהרי

ההשכלה.בעלילאגםהכתיבה,
שלבהקשרהשאלהשלהגיונה
שבשלבבכךהואהמעשהסיפור
להגישהאפשרותנשקלהמוקדם
נגדמרשיעדו"חהממוניםלדרגים

למחברחשובההיאאךא-דביש.
הצגתשכןהאמנותית,מהבחינה

הפועלותהנפשותמפיהנאמר
כדיבההיההמדוברתבלשונן
אנשישללמעשיהםלהקנות
ואמינותכנרתשלנופךהרשות

הברורהמגמתולמנוע.ביקשאותן
רה~רמההשקרכילהבליטחיתה

ערלהולפיכךהנעשהבכלשוררים
הדר"חותהעדריות,לשרןשאלת

 .הרומןבראשיתמידוהסיכומים
הכלכיכמרבן'נופלת,ההחלטה

לרבותהכתובה,בשפהיירשם
זרששפההפלאחיםשלעדויותיהם

ניתנתזהבאופןלהם.ידועהאינה
לשיםהמשרותלנושאיהאפשרות

להםנוחאשראתהעדיםבפי
כרצונם.עדויותיהםאתולהטות

"המrזברחושףעיוותיהםאת

הןשאףבהערותיו,המשתמע"

כךהכתיבה.בשפתרשומות

הריאליסטית""הקונבנציהמפנה
שלישירלתיאורמקרמהאת

מתיישבזהדברעצמה.המציאות

בהיעדר .המצטיירהמצבעםיפה

ותחושותיואמונותיוביןהתאמה

האופפתהמציאותלביןהפרטשל
הרלבנטירתמעיניוכשנעלמתאותר,
הוא,חייולגביסביבוהמתרחששל

שביןההבחנהבקירםהטעםארבד

השימוש .לדמיוןהמציאותייצוג
נעלםלאאמנםהמדוברתכלשרן
רקנעשההואאך .הרומןמןכליל

כללנאמראיןבהםמצביםבאותם
ואיןהדבריםמהלךלגבימשמערת

מסכתאריגתאתלמנועכדיבהם
טורחיםהמשדרתשבעליהשקרים

רקמופיעההדיבורשפתעליה.
שלנשמעבלתימחאהכקול

כמרכיבולאהכזבמשטרקררבנרת
האירועים.מהלךבהתררית
בהחלטהפסולכלאיןלכאורה
כשהםהעדיםדבריאתלרשום

נוהל ;הכתיבהלשפת"מתורגמים"
אךבבתי-המשפט.גםמקובלזה

אמינותןשאלתאתמעלההתופעה
שלאכלשרןהנרשמותעדריותשל
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המיישםאל-קעיד,העדים.בהנקטו
בכךגומציאינו 'בסיפורוזהנוהג

הואאךזו.מבחינהדופןכיוצא

אתהמדגישכאמצעיברמשתמש

ששליטתם-שלוהעיקריהמסר
המשרותבעלישלהמוחלטת
שליטהכדיעדהמגיעהב"ריף",
מאפשרתתושביו'שלבדיבורם

ולנסחהפלאחיםאתלשתקלהם
גםמכאן .דבריהםאתבמקומם

בקבלתפסולכלבעיניהםשאין
שלמקבוצהקולקטיביתעדות
אחדמכלעדותלגברתבמקוםעדים
גובהדברשלבסופושכןלחוד'
כפיעדותם.אתשמנסחהואהעדות

ברגעהחוקרלקציןס;דפהשאמרה
וחמישה"עשרים :התפרצותשל

לשרןוארתהפהאותועםעדים

עלבן-האנוש-למחצה,החקלאי,
 .המחרידחייוואודחהמשפילעניו

המתגלההדמות"מן"הנסיגה
ספקבליקשורהזהברומן

אל-קעידשלהכלליתבתפישתו
החברתייםהיחסיםמעדנתאת

העולםעםמצדיםשלוהתרבותיים
אתמיישםהואאבל .החיצון
באופןהדומןבמסגרתזותפישתו

היאכיתיטי'אסהישגהמהווה

מצבאותועםיפהמתיישבת

שאינההאמןבידמציידושהוא

לאירוניהעדיםאנווכךמחטיאה.
חוצץהיוצאתבכתיבההמתגלית

הכתיבהשלהקונבנציותנגד
שנשאלוהליבדאלית,הדיאליסטית

מיובאסגנוןבעזרתהחוץ'מן

וחדשניתמודרניסטיתכתיבהשל
קונבנציותאותןנגדכמדדשנולדה
 .עצמן

בעיקרהיצירה,שלמורכבותה
אתמעמידההשפה,מבחינת

 .במינומיוחדקושיבפניהמתרגם
מאדוהמחושבהעדיןהאיזון

הכתיבהושפתהדיבורשפתבין

להעבדהניתןשאינוכמעטבדומן
שאיןלשוןאלכיחודבתרגום,

שלדומהריבודעדייןבה
אתלשבחישאלה.דמותשתי

"ליצור"נתפתהשלאהמתרגם
שעשה(כמוסינתטיתדיבורשפת

שלספדובתרגוםדפפרדטמירון
אלאאלימים"),"חייםפאזוליני

בנתוניםניתןאשדאתעשה

בקלותהנקראתרגוםוהגישאלה
שלחשובשמימולמרותובשטף'

הקושיעקבנפגםהמקוריתהיצירה!

עלכלשהוהוחמרזהפגםאךהזה.
שגורהמימרהלהמירהנטייהידי
אושכנגדבפתגםעממיפתגםאו

מקביליםלהםאיןאםגםמימרה
בכךמתרחקאםוגםבעברית

המלומד,האחר,העבדאלהתרגום
הביטוילמשל' .הלשוןשל

והעשיריםמתרוששים"העניים

באופןפעםתודגםמתעשרים"

ומענייםהולכים"העניים :זה
 'ע(ומעשירים"הולכיםוהעשירים

"העשירים :זהבאופןופעם ) 65

 ) 13 1 'ע(העניו"והענייםהעשירו

ומענייםשהולכים"המצרים :ושרב
במקום ) 135 'ע(רגע"בכל

הפתגםוכן ".ומתרוששיםהולכים"
הפשוטשתרגומובערביתהשגור

נגדהמופנהגנביה""שומריההוא

הואל"הפקחתודגםהמשרותבעלי
בפיוזדשנשמע ) 23 'ע(שלקח"

 .נבערפלאהשל
מופיעיםבתעתיקחידושיםשני

וה-צ' ,,-בהוחלפהה-ע'בתרגום.

על-המעידסימןכנראהזהו .'ס-ב
עבריתשדובריתקווהשפסהכך

עיצוריםלבטאאי-פעםיוכלו
כהלכה.אלהערביים
אחרית"אתלשבחישלבסוף
עמיהסדרה,עודךמאתדבר"

ומאפייניהמחבראתהמציגאלעד'
בהירהובלשוןבקצרהכתיבתו
מקומהעללעמודלקוראשתסייע

שלהמצריתבספרותהיצירהשל

ינ: 1

כ
ראשוןפרסום

דברים."ראותם

שהואבדומן'המתוארבמצב

שלו,העיקריהמסדכאמוד
שלדמותוגםמטושטשת

שלהייחודיתהדמות .הפרט
בנטיותיה,מהאחדיםהשונה ,הפרט

איןורגשותיה,במחשבותיה

האחדת."ב"מצדיםמקוםלה
בספרותכזודמותשלהופעתה
הקידמהמסימניהיאהערבית

במהלךבהשחלווההתבגרות
הנוכחית.המאהשלעשוריםכמה
לתהליךנלוויתתופעההיא

שלוהאינדיבידואציהההתמעדבות
הדמותהמרתעימר.שבאההפרט

אתשאיפיינההסטדיאוטיפית,

בדמותהערבים,הרומניםראשוני

בשלביההמופיעהה"דיאליסטית"
היאזו'ספרותשליותרהמתקדמים

הליבדאליתהתפישהלחדירתעדות
המעדבית-התעשיתיתהתרבותשל

בחברה.הפרטשלמקומולגבי
מפגיןהזאתבהשפעהזלזולואת

שלהקריקטורהבעזרתאל-קעיד
כמצדיםניכסוןהנשיאביקוד

ידועלהמרגשתהמזוןומתנת
 .האמריקניהעםבשםהמצרילעם

נדיבהמחווהשלהמיידיתתרומתה
וטשטושהשחיתותהגברתהיאזו

הנבלעהפרטשלאישיותושלנוסף
 :נמנההואעליוהקולקטיבבתרך

מןלמעלההמקבליםהמאושרים
שפתהאומלליםאולהםהמגיע
במצב .שרבמפיהםנגזלתלחמם
הדומן'שלעיקרושהואכזה,
להעלותתואםבלתיזההיה

בעלות"עגולות",דמויותמעדנת
הקהיית.דווקאאינדיבידואליייחוד

כמרכיבהפרטוהצגתהפרטיות

הואאליוהקולקטיבשלייחודחסד
הסטדיאוטיפאלחזרהמעיןשייך'
הדמותאתהמייחדהבלעתתוך

שלהכלליתהדמותבתוךהמייצגת
המעניקההיאהשכבה,אוהמעמד

לכן .למתוארמציאותיותיתד
ראששלהצגתםכל-כךמוצלחת
והרופא,המשטרהןקציהמועצה,

הפשעהעלמתאתיחדיוהזוממים
וטיפוחכדתושתייהזלילהתוך
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 ;בסלעמלה :סלעאורי
כתר

בשליחות :אנרליקבנימין
לרחמיבית ;הזיכרון

הגיטארת

שלרושם :גבעתירוני
הקיבוץ ;ורמאן ;שלרה

המאוחד

"העליה :כצנלסרןבדל
בדלהרצאות ; "השנייה
הבחרותבפניכצנלסרן

הסוציאליסטית
ומוארת,חדשהמהדורה

אניטה :וההדירוערכו

עם ;אבירונעמישפירא

עובד

לעולם :שטייניץירכל
 ;המטאפיסיקהתהיה

ביןדמיונייםדיאלוגים
פילוסופיםלביןקאנט

הסינתטי-בשאלתמודרכים

שלוקיומןאפריורי
דביר ;מוחלטותאמיתות

 ;הנפשסיפור :כהןאדיר
הלכהביבלירתרפיה

 'הרצ ;כרכיםשני ;למעשה

אח

 ;האשאיש :קרמןאריק
פועליםספריית
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 :גורנייוסף
אחרהחיפוש

הלאומיתהזחות

שלמקומח-
ישראלמרינת

במחשבה

היהודית

הציבורית

 1945-בשנים

1987 ; 
 /אפקיםספרית

 ;עובדעם
1990 ; 

עמ' 381
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מזהאירופהיהודישואתם == ==

ישראלמדינתשלוהקמתה
מרכזיםשניהוצבו ,הזמ:==

כארץהאחד :חדשיםיהודיים

כארצות-הכרית.והאחרישראל

ואילךמכאן :דבריםשלמשמעם
שניאירופאי.עםעודאינםהיהודים

אתהקובעיםהגדוליםריכוזיהם
נמצאיםוכאומה,כפרטיםעתידם,

וכארצות-הברית.כמדינת-ישראל

הולכתאלהריכוזיםשניובין
העםשלההיסטוריהונרקמת
 :קריהיהודים,מדינתושלהיהודי

כיןהיחסיםלבעיית .ישראלארץ
ולייחודההחדשיםהמרכזיםשני
היהודי-ציונית,הפרובלמטיקהשל
השפעתאחרילהתחקותגםכמו

עלישראלמדינתשלקיומה
הלאומיתהזהותשלעיצובה
שוניםחוגיםכקרבהיהודית

גורני,יוסףנדרשובתפוצה,בארץ

התנועהשלחוקריהמוותיקי
הציונותושלבכלל'הציונית

כפרט,המגשימההקונסטרוקטיבית

אחר"החיפושהחדשבספרו

שלמקומה-הלאומיתהזהות
היהודיתכמחשכהישראלמדינת

 ." 1987- 1945כשניםהציבורית

הייחודימחקרושמקיףהזמןפרק

כמחציתתחילתוגורני'של
הארבעים,שנותשלהראשונה

התקופהשלראשיתה :דהיינו
בתנועה"פרשת-דרכים"המהווה

שסימנההיהודית,הלאומית

וראשיתומזה,השואהשלתחילתה
מד~הלהקמתהמאבקשל

משיקסיומהואילומזה,יהודית

מבחיןזאתבמסגרתאלה.לימינו
העומדיםעניינים,כארבעהגורני

היחסיםרקמתשלכמרכזה
שאלת :המרכזיםשניכיןהסבוכה

אחריהאם-קריהנורמליזציה.
העםשלקיומוהפךהמדינהקום

 :הגלותבעיית ?לנורמליהיהודי
כארצותהיהודיתהתפוצההאם

שלקיומהכתקופתהחופשיות
עדייןהינההיהודית,המדינה

שלתוכנהבעיית ;גלותבבחינת
אחרוןואחרוןהיהודית,הלאומיות

שלמרכזיותהאומעמדהשאלת
העםשלבהווייתומדינת-ישראל

היהודי.

אנוהיסטוריתבפרספקטיבה

התפיסהשלעומתנוכחים'
הציונותמתנגדישלהמונוליטית

ומפלגותהכובדכדוגמת
לא-יהודיותסוציאליסטיות

קורת-גגהתחתנמצאציוניות,

שלרחבמגווןהציונותשל
הבסיסיתההנחהוגישות.תפישות

לקייםהרצוןהיתהלהןהמשותפת
פעיללאומיכציבורהיהודיםאת

כידוע .ההיסטוריתבארצוויוצר

אחריםרביםוציוניםאחד-העם

שלאגורסיםכימינו,ואףבימיו
היהודיםכלאתלרכזניתן

 .לעיןהנראהכטווחלפחותיבארץ
הציונותכפניהניצבתהמשימה

תודעהשלעיצובה-גיבושההיא
הקיבוציםאתשתהפוךלאומית,

כעללעםהמפוזריםהיהודיים
מעייניהבראשעצמית.תודעה

השאיפהמתבלטתהציונותשל
שלמשוליההיהודיםאתלהוציא

אלההיסטוריתוהאחריותהעשייה
 .ההיסטוריהשלליבה

מדינתשללהקמתהעדואומנם,
עצמםשהגדירויהודיםיכלוישראל
כולוהארצישראליוהישובכציונים
לאומיתכמטרהבפניהםלהציב

 .שבדרךהמדינהאתמשותפת
לראותיכלואףהםעקרוניבאופן
 .שבדרךלמדינהכמשתייכיםעצמם

כפילארץ-ישראללעלותיכלוהם
הארצישראליים,הציוניםשתבעו

וליטולכתפוצהלהישאראו
המשותפתהשאיפהבהגשמתחלק

תרומות,כמושונות,בדרכים

עיצובמדינית,השפעההפעלת
 'החינוךבאמצעותלאומיתתודעה

כרם,וכדומה.תקשורת-המונים

הולידהמדינת-ישראלהקמת
ציוניעכורחדשהפרובלמטיקה

יהודיעכורגםכמוהתפוצות

ציוניותםהגדרת .בכללהתפוצות
הפכהכתפוצותהיהודיםשל

הפשוטהמהסיכהוזאתלבעייתית.
גוייסולא-ציוניםיהודיםשאף

 .ישראלכיוזמתמשותפתלפעולה
המצוקה,מארצותכעלייהתמיכה
הישובשללכטהרנוהדאגה
היווכדו',במדינת-ישראלהיהודי

ציוניםחלקבהןשנטלומשימות
ממחויבויותכתוצאהולא-ציונים.

שתיכיןההבדלניטשטשאלה
זאת,תמורהרקעועלהקבוצות,
כמרכזכמיוחדבולטשרישומה

הכרית,כארצותהגדולהיהודי

הגדרתםבעייתמאליהנתעוררה
מדינת-ישראלשכיןהיחסיםשל

כמ,-התפוצות,יהודילכין

ציונילכיןשבינההיחסיםגם
שנתעוררהכשםזאתהתפוצות.

היהודיתהלאומיתהזהותבעיית
היהודית.המדינהאלוזיקותיה

המסתמנותהשונותהמגמות

המחשבהשלכהתמודדותה
הנזכרותהבעיותעםהציבורית

כשלושהגורנימשתמשלעילי
האחדמושג-הציר"מושגי-ציר".

דהיינוכללית","נורמליזציההוא
כקיוםהרואותמגמותאותןכל

הןהמדינה,קוםשמאזהיהודי

לה,מחוצהוהןכארץ-ישראל
ואוניכרסאלית.נורמליתתופעה
 .ייחודית""נורמליזציההואהשני
חלקכקרבכעיקרהרווחתיזוגישה
היהודיםמהאינטלקטואליםגדול

אתאחדמצדרואהכתפוצות,

כארץ-הן-היהודיתהישות

כזהה-כתפוצהוהןישראל
ולאומיותאתניותלקבוצותבאופיה
מדגישהשנימצדאךאחרות,

שכיןכקשרהיהודיייחודהאת

הישותוכיןהיהודיתהתפוצה

כעליכארץ-ישראל.הלאומית
שלכעיקרומכקשים,זאתגישה
היהודיתבפזורהלראותדבר,

ואוניכרסאליתהיסטוריתתופעה
הדתשכיןלקשרכיחסומתלבטים
הגישהלכעליכניגודוהלאומיות.

הכללית","הנורמליזציהשל
דתיתאמונהלהםמשותפת

לדעתם,שונים.גווניםבעלת
מעניקהכארצות-הכריתהמציאות

המיוחדהקיומילמעמדלגיטימציה
שתיפגעכלאהיהודים,של

כההכלליתכחברההשתלבותם
מלאיםכשותפיםעצמםרואיםהם

 .] 46- 30עמ'נראה

משתמשכרהשלישימושג-הציר
יהודית","נורמליזציה-גורני
משהו.פארדוקסליאופיכעלהוא
שאף-מאמיניםזאתגישהכעלי
הגיאוגרפיופיצולםפיזורםעל

אומההיהודיםמהוויםוהתרבותי,

ה'נורמליזציה'שלביטוייהאחת.
עצמה,היהודיתכלאומיותהוא

הואשכההמיוחדואילו
הקשרניתוקדהיינוה"יהודיות",

ניתוחלטריטוריה.לאומיותכין
כהםכעשוריםהמסתמנותהמגמות

על-נערךישלפנינוהחיבורעוסק
אופישלמירכיחידודתוךגורניידי
כארץ-ישראל-המרכזיםשני

ה"מהרריםוכארצות-הכרית

קוטביים,שונים,כטרייםשני

כתולדות-שהתחוללהלהמהפכה
האחרונות"השניםכמאההיהודים

 .] 13[עמ'

המרכזיםשניכיןהיחסיםרקמתאת

רקעעלוראשונהכראשגורנימאיר
את"מגלמתמדינת-ישראלאופיים.
כיותרהגדולהקיבוציההישג

אףואוליהמודרנית,כתקופה
מעמדםכעודהזמנים",ככל
היכרארצות-הכריתיהודישל

האינדיבידואליתלהצלחה"ביטוי
כיותרהגדולהכמקור][הדגשה
כדרך .] 14[עמ'היהודים"כתולדות

שמדינת-לומרניתןחידודשל
ושיאההתגלמותההיאישראל

אותהחאוטראמנסיפציחתביעתשל
כתוצאהפינסקרלראשונההעלה

ואשרמהאמנסיפציהמאכזבתו

זאתהמאורגנת.כציונותהתגלמה
האינידיכידואליותשפריחתכעוד

אלאאינהכארצות-הכריתהיהודית
שניחאמנסיפציח.שלהצלחתה
מעמדכעליהםאלהריכוזים

הפנים-יהודיותבמסגרותכוחשל
כאשרהבינלאומיות,וכמערכות

נובעהארצישראליהריכוזשלכוחו
כוחהואילוהמדינית,מריבונותו

מקורוארצות-הכריתיהדותשל
ארצם.כאזרחיכזכויותיהם

מרכזיםשנישכיןטבעי

 .תלותיחסינוצרואלהקובעים
לתמיכהזקוקההיהודיתהריבונות
ארצות-מיהודיוכלכליתמדינית
היהודית-"החירותואילוהכרית,

סכנהנובעתממנהאשראמריקאית,

שגםהיהדות,שלקיומהלהמשך
המשקיפיםביןהאופטימיסטים

ממנה,להתעלםיכוליםאינם
ישראלעםלקשרנדרשת
 .] 14[עמ'מקרר-חיים"בחינת

נזכוראםכמיוחדנכוניםהדברים

המודרניתהיהודיתשהמציאות

אורחותעל-ידיערדמאופיינתאינה
בסיסאתשהיוומסורתשלחיים

הפירודהיהודים.כיןהשותפות

וחילוניים,דתייםיהודיםכין

כיןשרנות,תרבויותיוצאיכין

החייםלכיןבמדינת-ישראלהחיים
בארצותשווי-זכויותכאזרחים

מוקדאתהעתיקהשונות,העולם
לחייםמעבראלהיהודיתהשייכות

מהווהזהבהקשרהיומיומיים.

לכיןמדינת-ישראלכיןהקשר

לשותפותמוקדהתפוצותיהודי
הזהותשלליבההוא .יהודית

וכפייכימינוהקולקטיביתהיהודית
זולזהות"מעבר :גורנישמעיר

ממשיתזהותכללליהודיםאין
מהות."אינהזהותאולםאחרת.
מהותשלזווכשאלה .] 13[עמ'

במחשכהשוניםזרמיםנחלקים
האינטלקטואליםשלהציבורית
וכארץ-בארצות-הכריתהיהודים

ישראל.
אתמלפרטקצרהשהיריעהמאחר
המסתמנות.המגמותשלבחינתן
הלאומיותשלמהותהכדבר

אתכמו-גםועיצובה, .היהודית

מדינת-ישראלשלמעמדהתיאור

כמהבהצגתאסתפקיבעיצובן

הפותחותגורני,שלממסקנותיו
מקומהכשאלתמחודשדיון

 .כימינוהציונותשלותפקידה
עוסקיםהספרשלהאחרוניםפרקיו
השאלה . 1987- 1982כשנים

המחשבהשלכעולמההבוערת
אלה,כשניםהיהודיתהציבורית
היסטוריים,מגורמיםכתוצאה

היאשונים,וחברתייםתרבותיים

האם :ישראלשלמרכזיותהשאלת
כהווייתומרכזימעמדלישראל

אוהיהודי,העםשלהדתית-אתנית
ההיסטוריתההתפתחותגר~השמא

--המרכזיםשנישללהקמתם
והארצותארצות-הכריתיהודי

מדינת-ויהודימכאןהחופשיות

נכרכותזוכשאלה ?מכאןישראל
זכותם :כמושונות,בעיות-משנה

אתלכקרהתפוצותיהודישל
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האוטונומימעמדםישראל'מדינת
"מיהושאלתישראל,לעומת
וכד'.יהודי"

תקופהדומהרכותמבחינות

כההתקופהשללראשיתהזו
ה_שהמעכספקאין .החיבורפותח

כהכרחמרכילאלולשאלות
לאומיותשלמהותהלשאלת
כהשאלהקולקטיבית,יהודית

נושאדבר,שלכסופותלוי
היהודיהעםשלהכורמאליזציה

כימינו.

כפיהשונות,הגישותשלבחינתן
מצבחושפתגורני'אותןשמעלה
הגישהכעליכקרבעודאיןעל-פיו

מוחלטתדבקותהכלליתהנורמלית
תודעהכמעצבתכטריטוריה

דוגמה,.לכךקיבוצית.לאומית
"החשבוןכספרועבורןבועזמסיק

לתפקדחייכת"המדינה :הלאומי"
וקבלת •ככלללהתקייםכדיכמדינה

משמעהמדיניקיוםשלהאחריות
התנהגותכללימערכתקבלת

זושלהם.כרמהותפקודבינלאומית
המקוריתהציוניתהמטרהמשמעות

שלהנורמליזציה-שכשכחה
 ...כזוונורמליזציההיהודי'העם

ה,:ימעדכסופיתהינתקותמשמעה

העדהשלחשיבתהואורחותמבניה
אומהויצירתהיהודיתהדתית

שללדעתוחדשה".ישראלית
לכיןהיהדותכיןהקשרעבורן'

מוסרישאינודילאהציונות,
שהואאלאהשכרת","חוקעל-פי

לשמורכדי .ליהדותהרה-אסון
הפודהדרושההיהדותרוחעל
שמחוץהיהודיםוכיןהמדינהכין

לגבולותיה.
חושפםשגורניאלה,כעקרונותיו
הכנעניהיסודמןישכדקדקנות,

לגירסתוכניגודממכר.סטייהלצד
כיהדותעבורןמכירוטוש'של
אלאדתיתככעדהרקלא
כשפותשיצרהכציכליזאציהאף

לדעתו'אי-אפשרלפיכך'שונות.
וחמשאלפייםפני"עללדלג
עבריתלאומיתתודעה .גנזןולשנה
ליהדות".זיקהבעלתתמידתהיה

הטריטוריאליתהעבריתהמהות
אחדמצדלכך'כהתאםתהיה

משמעותמכלומשוללתמדינית
ש"טעםמשוםציונית,אויהודית

קיומה,הואהמדינהשלקיומה
פרטיאדםשלקיומושטעםכשם
תהיהשני,מצד .קיומו"הוא

תושבירובשלהעבריתהתרבות
הרבדיםאל"מחוכרתהמדינה

היהודית,התרבותשלההיסטוריים
היהודיהמוצאכניאלגםוממילא
הםשגםאחרות,בארצותהאזרחי

וכן 282[עמ'כה"קשוריםעדיין

 .] 292- 279עמ'ראה
"הנורמליזציהשלזאתכתפיסה
רכיםנימיםישכםהכללית"
התפיסהאתאותההקושרים

הייחודית""הנורמליזציהשל
הלאומיותשלייחודהאתהמציינים
כלומר'הקולקטיבית.היהודית
שתהיה,ככלמסויגתותהיההכרה,

דברישלההיסטוריתבאחדות
קבלתתוךהיהודית,התרבות

חוץ-יהודיעםקיוםשלההנחה
 .טריטוריאלי

השוניםמייצגיהניתוחתוך

היהודיתהציבוריתהמחשבהשל
ארנולדכדוגמתהאחרונות,בשנים

ואחרים,גירזואגסי,יוסףאיידן'

שלהתגברותהאתגורניגםמוכיח

אינההמערביתהחכרהכיההכרה

שלהתחזקותהאתכד-ככדגולה,
צאצאיהםכקרבהן-התחושה

שלוהןמזההכנעניםשלהרוחניים
שוללי-הגולההראדיקלייםהציונים

אומהמהוויםהיהודיםכי-מזה

חוץ-טריטוריאלית.

לומר","אפשרעקרוניתמכחינה
"שהולךזה,דיוןגורנימסכם
המכיררעיוניקונסנזוסונוצר

כרצףההיסטוריהשלכמשמעותה
וכמיהה,רצוןאמונה,תרבות,של

היהודית.הקיבוציתלתודעהכבסיס
אחרת,אוזוכמידהיש,וככך

שלונצחונהבצדקתההכרהמשום

גברולאחרונהכאשדגםהציונות,
עודכהשאיןהטועניםות tקוו

 .] 321[עמ'צורך."
כצדקתההכרהלצדאולם

העובדהעלגורנימצביעהציונות
המעשי-עקרוניבתחוםשהוויכוח

ההתקרבותחרףומחריף,הולך
בעלשהואויכוח-לעילשתוארה
העימותלכת.מרחיקותתוצאות
ישראלשלמרכזיותהכשאלת

יהדותשלהישרדותהבעייתלצד
לבעייתזיקהבעלהואאףהתפוצה,
כאשרזאת .ישראלשלמרכזיותה

ומקומהתפקידהלשאלתנושקהוא
מדינת-ישראלושלהציונותשל

העםשלהקולקטיביתבחוויה
השבותחוקשאלתואףהיהודי,
נעדרותאינןיהודימיהווהגדרת

עמ'[ראהזאת.סבוכהממערכת

324-321 [. 

השונותהמגמותניתוחשלבסיומו
שלושש"נפתחותגורני'מסיק
התלכדותיתר-האחת :דרכים
המרכזימעמדהוחיזוקיהודית

כהוויההיהודיתהמדינהשל
תהליךהאצת-השנייה ;היהודית

כלשלוההתכנסותההתפרדות
שיתבטאעצמה,כענייניקהילה

לכנותכניסיוןבארצות-הכרית
בסיסעלתרבותיתאוטונומיהמעין
שהיאהשלישית,והדרך ;אתני
תמזגהדעת,עלהמתקבלתבעיני
את-המגמותשתיאתבתוכה

היהודיתהאחדותאתהמבליטהזו
שלהייחודאתהמדגישהזוואת

 .] 324נעמ'ארצות-הכרית"יהודי
מגמותיהכרכרדיונואת

היהודית-החוויהשלהאפשריות

שלעיל'העמדותלאורקולקטיבית,
ששורשםכהרהוריםגורנימסיים

וצמרתםההיסטוריוןבסדנת

-שהואהיהודיתכהוויה
וכאינטלקטואלכישראליכיהודי'

שלכמרכזםחלק.בהנוטל-
הפוקדהמשברמצויאלוהרהורים

כאשרהציוניתהאידאולוגיהאת
כרוחמשתקפתעולמה"תפיסת
שלשורשהלדעתוזמנה."שעכר

עלה"שלאכעובדהזאתהשתקפות

בנישלדמיונםאתלככושכידה
שיהאמרכזילרעיוןהיהודיהעם
שכההחדשההמציאותאתתואם

מאפיינה .] 325[עמ'חי"הוא

החדשההמציאותשלהעיקרי
יהודיתמדינהשלמציאותםהוא

לצדזוחופשיתותפוצהריבונית

המרכזיתהשאלהכךמשום .זו
הציוניתהמחשבהחייכתשעליה

דרושההאם-חינהלהתמודד
 ?הציוניתהאידאולוגיהעדיין
זושאלהשללפתרונהרמז
בחיוכיהגורני,לפילחפש,יש

האידאולוגיהשלהייחודיים
רכותלתנועותכניגודהציונית.
כורחשלפריחיתהלאהיאאחרות

ייחודה .ההיסטוריותהנסיבות

הבחירהכעיקרוןדווקאהיה

היאהיהודית.למצוקהשהעניקה
P, היהודיםשלמצבםאתרשה

עםההשלמהדרךעללא
דרךאלאהאובייקטיבי'התהליך
של"עיקריההרצונית.הבחירה
המולדתאלהשיבה :היוהבחירה

התערותכארץ-ישראל,ההיסטורית
תחומיכלעלוהשתלטותכקרקע

יהודירובליצירתהמאמץהכלכלה,
העבריתהשפהוהחייאתבתוכה

אלהכלהעם.שלהלאומיתכלשונו
שהתפתחולתהליכים,בניגודעמדו

 .] 329[עמ'אובייקטיבי"כאורח
שינויי"לאגורני,מסיק"לפיכך",

ייקבעואשרהםוהמקוםהזמן

אלאגורלה,אתדברשלבסופו
היהודים"שלושאיפותיהםרצונם
נשם].

גורנימצביעזאתקביעהשללצידה
ציוניתכאידאולוגיההצורךעל

היא"שישראלהעובדהעצםמשום
שלהמרכזיהציבוריעניינםכיום

לדידםומהווההתפוצות,יהודי
על .] 331[עמ' ".'תד'מעין
מעלהאלהקביעותשלמצען

להפיכתההצעותיואתהמחבר
למעגההציוניתהאידאולוגיהשל

היהודיהעםשלהקיומילמצבו
-הצעותיוכבסיס .בימינו

הציוניהמרד"זכותעלהעמידה
"רצונם-אומרהווההמתמיד",

עללשמורהיהודיםשלהמורד
נובעתמכאןהאומה".שלאחדותה

הפנימיתההכרהכמו-מאליה
"שהרי'כמרכז'כמדינת-ישראל

מסגרתלהשאיןמפוזרת,לאומה
דרושותרבותית,טריטוריאלית

 ...זהאלזהחלקיהאתשיחברמוקד
אחדותי,עיקרוןאותועל-פיאולם

צריכיםהתפוצותשיהודיכשם

ישראלנדרשתכןהמרכז'אתלטפח
האוטונומיות,המגמותאתלעודד

בתפוצות.והרעיוניותהתרבותיות

כיןהא-נורמליהאיזוןייווצרככך
 .] 335[עמ'לעצמאות"התלות

להקמתגורנישלקריאתומכאן
המכוונתחדשה'ציון'"חיבת

שלושהלתנועה".ולאלרעיון
 :זושלעיקריהלהיותצריכים
מובנההוצאת-הראשון

מתחוםהיהודיתהזהותשל
הבלעדית,היהודית-דתיתההגדרה.

ישותחינהשהיהדות"בקביעה

חכרתי'ייחודבעלתלאומית
בתהליךשנתגכשהורוחניתרבותי

הואהשניהעיקר ".ההיסטורי

היהודיהעםשלשליכודוההנחה
והדרגתיממושךכתהליךיתממש
והעיקראין-סופי.אףואולי

חשיבות"ייחוס-האחרון

כמוליךהן •הלאומילחינוךעליונה
כסכרוהןלפרטהיהודיתהתרבות

[עמ'רכים"שלהתבוללותםכפני
337 [. 

תוכןאלו'דבריםתשתיתעל
 .הספרשלוחשיבותותרומתו

כמוקדמשמשתמדינת-ישראל

היהודי.העםשלוזהותולהזדהותו
האידאולוגיהולאהיאלאברם

אתומניעיםמספקיםהציונית

העםשלקיומולמעןהפעילות
מחקרולאומי.כקולקטיבהיהודי

מסקנותיו-גםכמוגורני'של
ומעמדהמקומהכרכרהרהוריו

התודעהכעיצובמדינת-ישראלשל
כדיכהםישהיהודית,הלאומית
כמטרותיהלרביזיהפתחלפתוח

כפראקסיסכמו-גםהציונותשל

המרדנותרוחשמירתתוךהציוני'

 •אותה.ומייחדתהמאפיינת

~ 
ו~

מפריםביקורת

נכנםדואר

 ~ .r . ~ןך

 . רד*~~
-\~ !איזמים

לגייסשצריךכעיניחשודתמיד
להצדיקוככךכלשהם"איזמים"

?זההבנתםלא-אמנות.מעשה
המגירהעלידעתםשלאכגלל
לאאיך :הואהסבטקסטהזאת.
מנותקים,אתם ?ידעתם

 ?מהאופרובינציאליים
שירלשוניים-צורניים,בסירנות
דווקא :דווקאיתכצורההמובנה

אי-קוהרנטיות,'דווקאפשרחוסר

רקהדאדאיסטים,למכבירעשו
אזאחורה.שניםעשרותכמה

בשיריוישפוסט-מודרניזםאיזה

או ?צמרתשמעוןשלהטרחניים
 ? ...כפוסט-מורטימיזםמדוברשמא

שיר,זהובכללאמנות,מעשה
כלשהי.בדרךלתקשרצריך

לזעזע,להרטיט,חוויה,להעכיר
משוררכ"לךצמרת .וכדילצמרר
ככלכמעטנכשלמושחת"בוגדני
כמישורשיריושעלמילוליצעד

כלהזה.והחשובהראשוני
המזעזעיםהחזקים-כביכול'דימוייו

מאודמהרמתגליםכ"כאילו",
אגו-מאניאריזם.שלכנפיחות
צמרתשלשירתועלברשימה

-מושחת"בוגדנימשורר("לך
דבר,מדגיםהכותבאין ) 129גלי
זוששירהמצייןשהואעם

יותר",רצינילדיוןאכן"וארייה
לקחתמנסה,אינואם-כךמדוע
אותוולנתחהספרמשיריאחדאת

משוםאולירציניתבצורהלעומק
אזשישארשמההחשש

 jריקיםאיזמיםרקיהיומהרשימה

מעונייןאינוכמובןובזאת,

יותרהיודעשלהמבקר-בפוזה
היותרכמקרהאו,מכולם,טוב

שלהמבקר-בפוזהצנוע,
 •האיפכא-מסתברא.

בן-ברוךמיקי ~ ..

יהודישואתעם

מזחאירופה

שלוהקמתה
ישראלמדינת
שניהוצבומזחי

יהודייםמרכזים

:האחדחדשים

ישראלבארץ
בארצות·והאחר

משמעםחברית.

מכאן :דבריםשל
היהודיםואילך
עםעודאינם

אירופאי.

העיקרימאפיינה

המציאותשל
הואהחדשה

שלמציאותם
יהודיתמדינה

ותפוצחריבונית

זוחופשית

משוםזו.לצד
השאלהכך

ש~תחהמרכזית

המחשבהחייבת

חציונית

להתמודד
האם-חינה

עדייןדרושה

האידאולוגיה
 ?חציונית
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מפריםביקורת

אלקשר
אחדבית

שירה

חיים

 :סמיאטיצקי
לירעד

אויסגעשטקעטע

חענט

טריטדפאנס

י.ל.פאדלאג
פרץ;

1990 ; 
עמ' 93

שיריםספר"פנים",מתוך *

כקרובלאורלצאתהעומד
עובד""עםכהוצאת

12 

-הפרובינציהמןבא אר==
ומעולםטיקטיןמהעיירה- ::י

ii ii מידשבישיבתהתורה-
החולין'עירהמטרופולין'ורשהאל
הללשלשולחנםעללהתדפקכדי

ייזל'מונחמןפרילוצקיב.צייטלין'
יחידתפילתאתונושאהואכאשר
 .תוםמאמונתשנבעה
מעולםחייבהלאהדתיתהיהדות

ערךבהראתהלאהספרות,את
אתהיווההתורהלימודכירוחני'
השלושיםבשנותאךהעליון'הצו

אסכולהכפורחתבפוליןעלתה
חובשימביןביאר-מסורתית.שירית

עלומשורריהומביןבית-המדרש
שמואלשלקולותיהםאחדמצד

בשירתםאמיוט,וישראלבאולר
משלובמעשיותהבעש"טמעולם

עלשהעידומברסלב,נחמןר'
חוויותומטעןאסוציאטיבישפע

סמיאטיצקיחייםשניומצדנדיר'

הליריתהשירהאתשהעמיק
האמונתית:

ל;ךה;נלל;:זחיל;הי:;כtזזpר /אלוקים.
 t~1יי-ל~ק WJלךךה.ז:;ע;ד 1א.ל,יף

הי;ם /החרירנברסיימתיועת

~-i ישר~-י. , i זtwi לשא;בלכי 6 ...ים
ו:זז;נרז:יי י~~ l / ת;ר~ג;:ז:;~ןז;נךם

למעני/בראתהזההע;לםכלכלכי,
ך~ין-/' ף~~~לן~רה ,/Toע; י~~.א ~~~ך

ליא.ין /~יץקםל;:ז~~יי;בךתלי
אתה /מיםאליהםלהביאביתכני

 T-.א.ל.יף ~~~~ת•~~~יא' _•-ית~~

רוקח)דוד :(תרגם

חצובההיתהזו,יחידשירת

המעוגןהמופנם,האימננטימהיסוד

עתתום,אפופתבתמונת-עולם

להתפלל'בוקרעםמשכיםאדם
תפילהלילה.לעתאותהוחותם

גווןנושאתלקרנואדםביןזו
כירליגיוזי'אקזיסטנציאליזםשל

בית.בנילוואיןביתאיןלאדם
בנפשו'מכרסמתזוקיומיתבדידות

צנומהמחברתהמחזיקוהרזה,

אחריהמבקשתתמה,שירהובה

בשירההאלוקי.המסתוריןאורחות
גםהתפילותבצדבצבצוזו

וחזותהעיר, ,ם.אז:;שלמוטיבים
המוות:

איןפארטייעטטויט'סגליווערט
יערעראיןאון /בלוטאונזער
ווערט /טאגיעדעןאיןאוןשעה,
 .געשטארבןאובדאיןעפעס

בבשרנו,חקוקהמוותכלומר,
והואהאם.מחיקצאתנומאז

הקשוריםהתוגהביעותיאתמדגים

וביתמותואביובמותאליו
סמיאטיצקיחייםהמוקדמת.

אשרוהפרובינציאליהתמהוני
מספרימיםהתהלכתיבמחיצתו
הפשטותאתביטאבוורשה,

בריחניותהקסמהאשרהלירית,
הואהציורי.ובחינההסובטילית

השמיםגרמיאתלעצמוזימן
והמטאפורהלשולחן'כאורחיו
שיריוהקצר.בשירולפנינההפכה

היידישאית,בעתונותנתפרסמו

מושטות""ידייםקבציוושני

בשנותהופיעוטל"ו"אגלי
הצליחולאחרונהואילוהשלושים,
ואליעזרצאניןמרדכיהסופרים

שלחסדלולגמולרובינשטיין
משיריומבחרלאורוהוציאואמת,
המשוררשללזכרונשמה~גר

בספר .בפונארשניספההנידח'

ברתיני,ק.א.בידי-תרגומיםמספר

בוורשהשהופיעתפילהשירוכן
אהרןבידיתרצ"הבסיוןב"אהלנו"

 •אוליך.

אלגורלואתקושרהואועל-כן
שם ...שמעברהביתאלאחר'בית
הואהאל' .מאחזלוקונההוא
מלכותאתזה,לאדםמעניקאשר

ושמחתהחרושיםשדותיועלהיום
סודאתממחישובכךהפריחה,

עליונהרוחניתכנוכחותההוויה

הבריאה.אחדותשל
מלכותאתזיההסמיאטיצקיחיים

מהאלהנשלחותאיגרותדרךהיום
בממלכתחיהאדםבעודהאדם,אל

עלכתםמעיןש;ךיאהלילה,
תשתיתהיום.שלהגלויההאיגרת

החוויהעלמעידהזומטאפורית
הואהעולמות,ביןהקשרהרגשית.

אחדכלכיקומוניקטיבי,אפוא

אלמשלובלשוןאיגרותשולח
שנושאומיהעליונה,הספירה

לכוחםזוכהבלבוהאלוקיםאת
מעשהיוםבכל"המחדששל

חייםביקשכאשרבראשית".

השירה,אתלהגדירסמיאטיצקי
השלמהמעיןאומנםבהראההוא

לדידוכיבראשית,מעשהשל
מהיצירההתפעלותמשמעהשירה

 .השלימותאלוכמיהה
תרצ"ט,שנתבשלהיהכריזהואכך
פרץי.ל.ע"שהפרסלוהוענקעת

אוליבוורשה.

ובסנטימנטליותבנאיביותמדובר
אשרשילדפרידריךשלברוחו
בחיינורגעיםשישנםהיהסבור

וכבודאהבהמיןאנורוחשיםבהם

בצמחים,-הטבעאלנרגש

חייםובנופים.חייםבבעליבאבנים,
שלשתפקידוסבר,סמיאטיצקי

החוליןמןלהתנערהואהמשורר
רגעשבכלהשגבאתלגלותכדי

התפללאםכישר,לאהואושעה.
נפשו'ממעמקישנבעהזכהתפילה

היאקוקוהרבאליבאוהתפילה
"כלכיהעולמות,כלשלהאידאל
היאחייהלמקורכולהההוויה
גרגרכלושיח,צמחכלעורגת,

"עולת(מתוךאדמה"רגבוכלחול
ראייה").

הצטייןסמיאטיצקישלהליריהשיר
ובישותוהמינוריבקולובפשטותו,
אתשאפפההעניותהקדורנית.

דל~ביןאותוהותירהחייו,
העצבאתנשאוהואאמותיו,

 :ובצקיסליוליושבנוסח
 /הערבאתמשאיראניוהי;ם
 1~ליף---עגו~ i .~ך;ב '/- • יה~~נ;:ל~ך;

ואני /ךי;תךי;תךמאפילהוא

 /·.ד~!נז:;;ב;ת n:;נךף.ר;r;א~ש oלה;לך
 .כ;ךךלiךי;תליבןצוב .~ל;;ךים

גור-אריה)י. :(תרגם

הקשתברוחאינהזושירה

אלאהחדש,העידןשלהצבעונית
הרגשתכאשרמעודנת,ליריותשל

אתכיסופים.שלהיאהלבדיות
בעלתהזו'המינוריתהפואטיקה

לזהותניתןהנמוך'הצליליםמערך
אלאהמלה,שלבאזלת-ידהלא

שלבדידותוהואשנושאובשיר

אדם.

כאשר , 1934בשנתזההיה

מידישיבתאברךבוורשההופיע

מזוגגותובעינייםודהוי'דלבלבוש
תמיםכ"ד'כבןבחורודומעות.
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עינתעמלה

ב.בא

כשעשוע

הדאצירנליזצירת_כלול
מדראייניהמפי-==הנשמע

" ii רוזןדולישל
טבעיים,דחפיםהמתאדותמאלה

הנשעניםהתירוציםדדך •כביכול
שלהשפעתוכוחאיפוסעל

מנגנונידדך •ומעשירהפרט

לטובתהמגויסיםהרגשיתההדחקה
העמדותרעדהנפשית,ההישרדות

כלהמתייפייפות-מצטדקות
שללטעמםהעומדותאלה

התנהגויותיהםבבסיסהדוברים

נשענות ;עצמםבעיניאףהחריגות

פסיכולוגיהשלמרכיביםעל
הצדקותעלולאאלית,ואינדיביד

כירצ"ב.ארלארמיות-חברתיות
ממלאאינוהאידאיהנושאכלומד

כעילהאפילומשמערתיתפקידערד
 .למסופר

חושףבדברים,ראשוןעירןוכבד

מהדילמותאחתשלשורשהאת
פסיכולוגיםהמעסיקותהקשות

 :השראהמאזרביםופילוסופים
בריאיםשאנשיםייתכןכיצד

התרבותשלחניכיהבנפשם,
באופןיפעלוהמערבית,ההומנית
שהדברמבלימוחלטא-הרמני
נרדמותאתמהותיבאופןיערער

 ?האחדותחייהם

הציניבאופן •מסתברוהנה

שדווקא •האפשריביותר

כיוםלהעידיכולים •אנחנו
סבירותהעל •ובשדנומעצמנו

ונדאההאפשרות.שלהמוחלטת
הפסיכולוגייםשהמנגנוניםאף

המהותשלבצמיחתההמעורבים
כהאינםה"אחדת"האנושית

מסתוריים.ארמורכבים

"בסך-הכל','כנראה,מדובר,
המקבלתטבעיתבאגרסיה

הכוונהאףואולילגיטימציה
והנתמכתהממונים,שלמעודדת
נורמליאדפטיביבמנגנון
דאצירנליזצירתהמפתחלחלוטין

רגשיותהגנותוירצדאינטלגנטירת
מכרתכרתןסתם"אתה :יעילות

אנשיםמיניכל ...אדםפראכמר
מישהועלכוחלהוציאשצריכים

 .) 71(עמ'אחד"
איךמדגישלאהואאזנגרד"אדם
 " ...נגדרהוא

ארמדתזאת .אניאיךיודעלא"אני
מהאציית.לאאניכזאתלפקודה

 ...אתמרדלאגםאניאציית.לאזה
אין ...להתמרדמהליאיןכי
(עמ'כחייל."השפעהיכולתלי

73-4 (. 

כאילומידאני ...מרביץ"כשאתה
ברכיםהםאםגם ...עצמיאתאוטם

מצד ...לימזיזלאזהכזה,משהראו
אני ...אותםשונאלאגםאנישני
כזה"זה ) 45(עמ'אבן"כמוככה

אתה ...החייליםמבחינתמשחק
 .שבדדךמהכללהפוךמתחיל
אווירהעושהזה ...אנשיםולהעיף

דברזה ...כזהאקשןזה-של
 •שלובראשובריאצעירבחורשכל
(עמ'ככה."מרגישתסביכים,בלי

81-2 (. 

וביעילותבמהירותלהצמיחכדי
עכבותללאחייל"מעולה",סוהר

דווקאכנראה,צררך,איןובדרמה,

טבטונית.במורשת

אלאגמור,חידושאיןבכךואפילו
בספרהמופיעיםהדבריםשריכוז

אפקטיוצריםאלינוקרבתםומידת
שגם(למרותייחודית.סגוליותבעל
מסוימת,התייפייפותחבריהבזאת

רוזןדוליהענייןעלשמעידהכפי
הדברים.שלהפרסום:"עצםעצמה
תראו :ואומריםקוראיםאנשים

זאתבכללנו.ישחייליםאיזה
כמה :אומרים ...נחמדיםאנחנו

דבריםלכתוביכוליםשאנחנונהדר
שאנחנונפלאיםאנחנוכמהכאלו,

 .) 158עמ'--ברכים"גם

 •לפיכךהספד,שלחשיבותועיקר
לאחרונה,הרב,פרסומםלמרות

חומריםשלשרכים,בהקשרים
הוא •ברהמופיעיםלאלהדומים

ההשתנותתהליךשלברישומו
עלינוהעוברוהאישיהחברתי

תהליךהאינתיפדה.פרוץמאז
רבהרבעוצמהבבהירותהמשתקף

רעם-זאתהערוכים,במונולוגים
השונים.הדובריםשלהאותנטיים,

והלאהמכאן .כאןעד .
חמוריםשאלהסימניביערלים
ל"רעירן"בעיקרהמתייחסיםבלבד,

ניסויכבסדנתבדם-הנפשהשימוש

ספרותית.לתיאוריה
"ספררתמולתיעוד-הוויכוח

קרנבנצירנאליתספררתאר tריפה"
"חרקים"פורץספררתימבעמול

משמערת,חסרהואוגבולות,
 •לטעמירקשלאובוודאי •לטעמי

טקסטכללגביהשאלה,משכבד.
מהלכלראשיתהיא •אמנותי
הפנימית-באמתנגיעתומידת

האמינותמידתמההחיצונית.ו/אר

דיוקורמתמהימהכתוב,הערלה
ריאליבדיוקמדובראם
שרטוטיהםבדיוקארקונקרטי

ביותרהפרועיםדמיונותיושל
הםכאלהכאשרהמחבר.של
בהצדקהצררךאיןהכתובים,פני

שמדוברשנחרשכדיתיאררטית

אמנותית.ביצירה

הראיונותשקובץבלביספקאין
כשלעצמוספררתיערךבעלהוא

עלהחוזריםהדבריםקצב-
הדמויותעצמם,ר~לעצמם

ואמינותפלסטיות-המצטיירות
השרנה,התבטאותןסגנוןבאמצעות

שלהדיסוננסיעימותםוכמרבן
נוסחיהןעםהררידרךךםהחומדים

עם •מטכ"להוראותשלהיובשניים
כביכולהאנאליטירתהדיאגרמות
נפשייםתהליכיםהמשרטטות

ארזה,מסוגבמצביםצפויים

משפטיים.פרוטוקוליםקטעיעם
לחלוטיןמיותרתלינראיתלכן

רבהבמידהטקטחסרתואפילו
שאמורההקרלאז'יתההצטעצעות

העדותאת •כביכול .להפוךחיתה
ספררת.לדבר

כבדצורמתזראררנמנטיקה

המדוברתה"פזמרנירת"בחזרות

מסוימים,דיאגרמותקטעיעל
הרגשהיוצרתבעיקראולם
ומאולצתמלאכותיתה 1$ ן~ז::של

המפוזריםהספרותתורתבהבזקי

התחכמות-במעיןהדפיםלאודך
 :וקונספטואליתלשונית-על

אחתובערנהבעת"ופתאום,

אבנים"פתאוםאתה,מדברשאני

 •דנישלעדותוכאןעד
תיאוריהה •שרנהבדפוס •ומכאן

שבההחיה,"הדרך :הספרותית

הדרךהאבנים,אתחשההרגל
האמנותשלדרכהזר-החוזרת
משימהאםשקלובסקי).(ויקטור

היצירהשלרושמה ...מדיקלהזר
וגר'וכר' " ...במהירותונמוגנחלש
 .) 169(עמ'

משתמש,באמנות,הקרלאז'
העריכהשותפתשלכדבריה

אילנה-הספרשלוהכתיבה
מציאותבחומריהמרמז

חדשים.בהקשריםשגרתיים

בחומרימדבריםהראיונותואכן

לחלוטין"שגרתיים"מציאות
בדה-בהשפלה, .בעלבון
רעם-זאתבאדישות,הרמאניזציה,

והמבוישתהכאובהבחשיפתם

עמנופההחייםאנשיםשל
ובושתםכאבםשקטעי •עדיין

ובפניהםבפניהם.מזוהיםמונחים

מוצאלנקודתהופכיםהם
שאינואינטלקטואליל"ניסרי"
ושהנר •כשלעצמוחידושבבחינת

עצוםמדחקלערמת-זאתרחוק
שעהוממודעותםמכוונותיהם

 .שסיפרומהאתשסיפרו
שאלה.-לכךההצדקהושאלת

• 

IJ ~, 
~ 

 •םפריסביקורת

 •פינהחצי

רוזןדולי
 :חמדמןואילנה

לאמשודדים
 ;שיריםיכתבו

פרוזהעובר'עם

 ; 1990 ;אחרת
עמ' 232

-rחצ•סומקרוני

 ~ולנוןג'ון
לכםתארו

.r::זיזלק.ם ן:ר~יtpרז~זז~
J כ:ו~ם~לה:tז;וג

 תו:rי::i? .rגיחפוםל'א
 ל~~זq~ךםךדק

האדםבנישכללכםז-ראר:ן
 w ~ .. , ~ T T ק:~ ry •ל~~זrכך~ים

.r::זיזלק.ם ור~יtpזקךינותז
ןהtזתל~ש·,תה WRל'א

 . .להרגדברש:ןם
 ,,-ענת Tלמ:ןאו
-:ןתל'א Tך~ם

 ...שןןהזpלr:ו~ים

.r::זיןלק.ם ן:ר~יtpךכ:ושעודז
אפשראםעצמיאתשואלאני
 T : ''.ב iד:אר ע~~•~ר'צ:רלל'א

אדםבניאחות

שכלם Tלכם~אר:ן
~~r:עולם'~ ם·~קךו... 

הוזהשאנילומרז-ר:ןכל:ן
 .._לבדא"לאניאבל

:-T :-• : -

tזל.ינ:וז:י~~רפ:ו ם~~ wזק~.~ה י~~
אחדיהיהוהעולם

: T T •:: • T •: 

מדויק(שניםעשרלפני
לדצמברווב- :יותר

רידודמארקירה ) 1980

 ,מאזלנון.בג'וןפמן'צ
עלפאראפרזהלעשותאם

הריסון,ורג'גשלשורה
 .בעדנההגיטרהמתייפחת

אתשתירגםפל,דעורר
בחלקכתבלכם","תארו

"עפיפוןשלהחמישי
(מתוךהאור"תפראפור,

וגעגועים")"לחםספרר
עפיפוןיוםבכל"-

פורמיםאוראפור/פתותי

לבןצל :מחשבהלולאות
את ."בעלררהמתהלך
היהאפשרהאלההשררות
שלמצבתועללחרוט

לגרן.

13 
 1990דצמבר



נסיםקובי

 sו~
ן~
~ 

מפריםביקורת •

* 
יריעה

מריקצרה

** 
נגיעה

ביקורתית

 :סמלנארה *
חבי~~למרריס
 ;לעוףמלמד

 ;עובדעם
1990 ; 

עמ' 103

הגורני·אברהם **

 :גריך
בת·סיפורת

 ;ימינו
 ;אור·עם

1989 ; 
עמ' 303

בהוצאתפגםאיןקרונית, == ==

גםספר,שלבמתכונתנובלה
בt;כפרההיריעה.קצרהאם---
קצרההיריעהסמל,שלהחדש

שאינולטווחנמתחהסיפור .י iמ
לעוף,שמנסההילדהעימד.מיטיב
 70בעמ'וכבררגלושוברתצונחת

הסיפורגםבמרפאה.מטופלתהיא
לאמדוע .מאולץוהמשכוצונח

לצרופםוההוצאההמחברתהמתינו

שניים,אוסיפורעודלפחותשל
השורותרוחבאתלקצרבמקום
הסיפוראתלמתוח-מכךוגרוע
להוציאהיהניתן .להדקובמקום
אולי ;יותר"מכובד"סיפוריםקובץ

זכוכית",ל"כובעדומהבמתכונת
אותהשלקודםסיפוריםקובץ

מחברת.

הרעיון .חןנטולאיננוהסיפור
ילדהביןידידותשלקשרעל

במושבהותמהוניזקןסנדלרלבין
רקמהעל-ידי-ומימושומסקרן'

-השנייםביןמשותףסודשל
הסכ.מהאתאליולהכניסאפשר

מעוףשלהשכיחההתרבותית

שחוקה.שתראהמבליונפילה,
הגוףלשוןהיאמוצלחתבחירה

הילדה,מפיהנשמעתהראשון
הוא,סמלשלהעיקריוהישגה

שלוהאותנטיותהאמינותלדעתי'
לשונהביטוייה,דרךהילדה,דמות
מוריסעם :שלההיחסיםומערך

הראייהזוויתשבאמצעותחביבאל'
הופכתשלווהתמהוניותשלה

אביהעם ;ומובנתלאנושית

בן-גילה'אהר'להועםהאלמן'
להוכיחלהחשובבפניושדווקא

נשיתדמותלהאיןעצמה.את
האםום jמואתשתמלאקררנה

אצלהמעוררתאביהשל(המחזרת

קרובה.חברהלאואףדחייה)
שבעיצובההצלחהכלעם

שמעסיקותהדילמותהדמות,
שלרובדמבטאותאינןאותה

14 

בעוצמהלערבהעשויהבעייתיות

ה"פתיונות"שורתקוראים.קהל
הקוראאלזהלצורךהמושלכים

"למה :מדיוצפופיםשקופיםהם
לעולםכבראניחביבאל,לוקראו

של(מזכרונה"פריחתה"להפריע
המנוחההאםשל )?המחברת
שתחילתוהגםהסיפור'במהלך
התייחסותעלכביכולמרמזת

שאםלהיות"יכול :שתגיעהמשך
לגלותאוכלאתאמץמאודאני

שאפילונשכחתפרזהעץבקצה
זאת .) 6(עמ'ראתה"שליאמא

 ;הסיפורשלהשניבעמודוכבר
שאלוהיםחושבתלאאניאגלה.לא

 .) 97(עמ'כל-כך"אותוחיבב

בשםדיאיןגישהאותהעל-פי

שנעשהאלא"הדרה",הילדה,
בדמויימאולצות,עד-כדישימוש,

התכסהבפנים"עמוק :ההדרפרי

שלכמועבה,בקליפהשליהשד
"הילד :או ,) 35(עמ'פומלו"
שצריךאלאתפוז'יהיהשלהם
לטעוםכדישניםשבעלחכות
ברוחרבותועוד ) 42(עמ'מהפרי"

החומריםצירוףגם .זודביקה

דידאקטיות-כוונותעלמלמד

אלאלכשעצמן'חיוביותחינוכיות,
גבוהה,כהבסמיכותבאותשהן

הביןשכברמיאתהמייגעת

במסריםהדמויותעלוהמכבידה

שלי"אבא :לעייפהעדמובלעים
פועלים"ביןגרלאשאיכראומר
(אוהשמנתילדאומר ,) 40(עמ'

אתבבטאואהר'לה,האשכולית)
החיובית,לזוהמנוגדתהעמדה

פרדסןהדרה,שלאביהשלזו

ההפרדהנורמותעלשמצפצף
תופרתחביבאללמוריסשבמושבה.

והאנשותמשמעויותשרוכיסמל
לנעליים.כצפוי'מייחס,שהוא

שעלהספרותיכגיבורבבחירתו

טוניס,שלידג'רבהמהאיארצה
לקרוב"מובלע"שימושסמלעושה
כל(אתגלויות.ולמיזוגלבבות

מקפידההיאאלההמשמעויות
החמצתםשמאוטחון'חזורלטחון
הנפילה,בנושאגםכךמשהו.

ומאתמאליומתבקשמרכזימוטיב
לעוף.חלםמוריסאדון"כמו :סמל
שברלאאבלקפץ'הוא .נכשלהוא
אי-אפשרולבלו,נשברהלברגל.

פחדן'לוקראתיאניבגבס.לשים
בדיוקפחד'שליאבאגםאבל

וריסמשאדוןלאבאאמרתי .כמוני
אבלדבר,שוםאותילימדלא
אותיללמדניסההוא .שיקרתיאני

(עמ'האדמה"עלכשאניגםלעוף
98 (. 

עליוהעיקרישהקהלדומני
בני-קהלהואהסיפור"יעבוד"
שמבחינתם,בהנחההנעורים,

נסלחתמשמעויותשללעיסת-יתר
עשויהלהםגםאבליותר.

עשרותכמהשבמהלךאלא
אחרילסמלשנותרוהעמודים

תיליתחתהאםנשכחתהנפילה,
החברתיים,וההיבטיםהמשמעויות

בקליפתאי-שםצפונהונותרת

בגעגועיםואיןהדרה,שלתודעתה
 •.להשכיחהכדיחביבאללמוריס

הסדרהשלזהרך- ;~ לt;כפרותבגרותבין- =---
בשורהנפתח- __

סיפורתספריעלסקירותשל
בעיקראורשראוישראלית,

על-סףלמדינה.הארבעיםבשנות
 " ...למדינתנוהחרדיהמהפךשנת

לספר.המבואלשוןזוהי
המסוימתבתקופהלתלותהניסיון
חברתי-ספרותילמיקודצורךהזאת

הרושםיפה.עולהאינומיוחד,
עלהביקורותמקובץהמתקבל
במספר)-30(כהנדוניםהספרים

היאלכינוסםשהסיבההוא
בסמוךהאקטואליתכתיבתםעצם

הסקירותמרביתפרסומם.למועד
לה,ובסמוךתשמ"חבשנתנכתבו

משאהואלפרסומןהעיקריוהמדור
ב"דבר".

שלבכתיבתוראשלהקלבאאינני
משוםדווקא;אבלהגרוני-גויןד"ר

תפיסת-מבצבצתשמסקירותיו

יוצאוספרותית,חברתיתעולם
מתוסכלהביקורותברצףהקורא
שאינםהכוללת,התמונהמשברי

חוטשלקצהואלאבידומותירים
בת-העבריתהספרותגילויילמיפוי
יתר-על- .וסרפדיהיצירותיהימינו'

שמתקבלתהמצטברתהתמונהכן'
מפנישלמה,להיותיכולהאיננה
חשוביםיוצריםשלמקומםשנגרע
אותןבעצםספר!;(וסמושלא

האיזכוריםלמשל,כך,השנים.
הינםשבתאיליעקבהנרגעים
נתפרסםדבר"("סוףבלבדעקיפים

כהנא-עמליהואילו )-1984ב

כלל,לאזכורזכתהלאכומרן
("למעלהבמפתח-השמות.ולו-גם

 .)-1984בלאוריצאבמרנטיפר"

פרוץערבשללעיתויומעבר
תשמ"חשנתהחרדי","המהפך

כשנתלהתברךבהחלטראויה
הבוץמןההתנערותהמשך

גםהיאובה-בעת, ;הלבנוני
לאהאינתפאדה,שללידתהשנת

היולאלעיל,לנזכרהאםעלינו.
הספרותיתהיצירהעלהשלכות

לפנותמקפידהמחבר ?יוצריהועל
משכיליםקוראיםשללקהל-יעד
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והללוליטראטים"). /("אורייניים
היהלדנשכריםיוצאיםהיו

קובץאתומהדקטורחהמחבר

שלמהאמירהלכדיהביקורות
אתלדוגמה'נוטל'כשהוא .יותר
עמוסשלמראשיהםהספרותכתר
הואמיאתיהושע,וא"בעוז

אתרקהאם ?תחתיהםמכתיר

אורבוךיצחקואתשבתאייעקב

ההכתרהשטקסאזיוצא ?ארופד

בעזרתאלאמוצגאינוהמסקרן
בניה-סריבדןקצרצרות.הבלחות

דרכוממשיךאתהגורני-גריןרואה

הלשוני.הרוחבמבחינתהזז,של
 .דיומרחיבלאאבלנוגע,
ליחךנסשלאמסות )ב(

שילמדוהספרותאוהבת"כיצד
עמודיםי"גבתבמסה "?אותה

שלהביותרהמובהקשקורא-היעד

המחבריוצאהתיכון'מורההוא

הרבמנסיובוהןהיונקתבהטפה

"הקנ;ז..?ןשלממשנתווהןכמורה
מןתובעהואבהקורצוייל",

התלמידאללבואלספרותהמורה
תוכלכךרקעולם"."תפיסתעם

הוראת-הספרותשלדרכהלצלוח
"כל :ומחנכתמהנהכמעניינת,

כאילועצמויראהלספרותמורה
בההחברהשלתיקונהתלויהבו

הןהבאים.בדורותטיבה .חיהוא

(עמ'דמותה"לעיצובהואשותף
236 (. 

הביקורת","ביקורתהמסותבסדרת

עלהגורני-גריןאברהםד"רמסתמך

 ,) 1976(משנתשלוהדיסרטציה

"שלונסקיבספרוביטויניתןלה
הכבדהצלביאליק".בעבותות
שלונסקי,עלביאליקשהטיל

שלהמטאוריתועלייתואחד,מצד
הדוקהשבזיקההגם-אלתרמן

משכנעתשני'מצד-ונסקילשל
עלהמחקראתלהעמיקבצורך
שלונסקי,שלהספרותיפועלו
הנכוןמיקומואתלקבועבמגמה

העברית.הספרותשלהנפיליםבגן
העבריתהשירהמגמותאתבבחנו

להניח'הגורני-גריןנוטהבימינו'
יצירותמחולשתלהשליךשניתן

מכלוללגבימחברשלמאוחרות
בכם,הואהמדובריצירתו.

יעמיחייהודה-יקריםמשוררים

ואחרונה-אבירןדורזך'נתן

 .רביקוביץדליה-חביבה-במירה
מלהזכירהסידולךיונה(את

קלהנגיעהרקיהמפורשבשמה
והדגדגןברצועות-התפילין

האחרונים"בספריהם : ) 298עמ'

בלתיכסירנותישנם " ...ירידהישנה
כדיהלחיאתלצבוטמוצלחים
קרהלארעננות.שלסומקלהשיג
לא .דרכובסוףלביאליקהזהכרבד

השירית.ביצירתותרמן'לאלקרה
מתוך , 297(עמ' " ...לאצ"גלא

 .) 1988ב"כרם",דינרים

עבהספרהואבת-ימינו""סיפורת

משום-דווקאהמרובה.אתהמכיל
ישהנוכחיתשמתכונתוחבלכך'
הקורא,עלבלבוללהביאכריבה

ועל-יתר-זמןבהקצאתלושיעלה
העיקר.בהחמצתאוליאף-זאת,

• 
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 •מפריםביקורת

מעלהסילכרכרגוכרט==
 .השאולמןגלגמשאת

ii כיןמתאפשרת,זותחייה
הפאנטסיה,ז'אנרכגללהשאר,
אתדוחקהואוהנהשדומה

ההיפר-טכנוקרטיתהמד"כספרות

חנויותשכמרתפיהשיכחהלמדפי
הספרים.

-זהז'אנרכנבכימצוישלאלמי
משלופאנתיאוןככרלושיש

המדרגות,עולםאמכר'(נסיכי
המכשףריקאלהנהר'עולם

דמיוןיציריושארממלניכונה,
אלהאתרקוהזכרתימופלאים,
לצייןרצוי-לעברית)שתורגמו

עםמהמשותףהרכהכרשאין

זולמשלהפאנטסיה,ספרות
מבית-מדרשםהדרום-אמריקאית

קורטאזאר.כדוחס,מארקס,של
אינםהמד"כפאנטסייתגיבורי

שלהקונוונציונליכמוכןאנושיים
ככוחותכחניםהםלרובהמלה.

-טובמביתבאיםמופלאים,
לאוהאםאל'חציאואלהואהאב

(שאיפתההורים,לאסיפותהולכת
האבא).אתשיהרוגהיאהמרכזית

כמסעותמכליםהםזמנםאת
חיפושוכעיקרנקם,ציד,ניכוש,

גאולהאואבודה,זהותאחר
אישית.

פאנטסטיתעלילהכלשלהשלד
מיתוסיםעלמכוססזהמסוג

השאול",כ"חרכוידועים.מוכרים
(הצלייןממלניכונהאלריקעומד

פרה-תרבותשלהחילוני

התמודדותשלכמרכזההיסטורית)

ם•לברברגרובוט

גלגמשהמלך
ינ rlזבתעד·בץ 1עםע

וכוחותהצדקכוחותכיןענקים

הולך ·-שלוהעולםעלהתוהו.
מפרהואוככךהכאוסומשתלט

הגורלאזני"מ .הקוסמיהאיזוןאת

האיזוןאתלהחזירעליומטילים
-השאלהונשאלתלקדמותו,

ככלומופלאחזקאנוש'לכןמה
 ?שכזוענקיםולהתמודדותשיהיה,

כמיתולוגיותנמצאתככרהתשובה
לכניהאליםכין :לנוהידועות
שאיןסימביוזהקיימתהאדם

האדםרקולעתיםלחתירה,
שמתעוררותבעיותלפתוריכול

אכל ;החוץ-ארצייםכמישורים

כפוףאינוהפאנטסיהז'אנר

הכרית- :פאגנייםלטקסטיםרק
וכעיקרהנוצריתהמסורתהחדשה,

הדימויים~ק Q-יוחנןחזון

-השונותלאפוקליפסותהעיקרי
תשתיתןאתנחרץכאופןמייצבות

וקוסמים,אביריםעלילותמגווןשל
הקודיםלהכנתמפתחומשמשות
זה.נארטיכשלהפנימיים

שללמעשיהםהעיקריהמניע
השאלהתמידהואהגיבורים
 ?כאןעושהאנימה :הקיומית

עד ?משמעותלקיומיישנההאם
כמהועד ?הגורלשרירותיכמה

 ?עולמיככינוןהמוותהואמרכזי

שניצבותהשאלותגםהןכאלו
הארוךלמסעכצאתו~לגמשכפני
האלמוות.תרופתאחר

ההתבגרותטקסיאתשעכרלאחר
לשכב :קרי ;אללחציהמקובלים

צבא,עללפקדנשים,אלפיעם
למרותו'נתיניוכלאתלהכפיף

אחרלהתחקותמנסההואועוד'
זכה,האגדותשלפיהמקראי","נוח
האלמוות.למתתתושייתו'כשל

מעללים,שלארוכהז;,רדהכמהלך
~לגמשזוכהכרוכם,מעניינים
ארוכיםחייםאולייש :כתשובה

הואאלמוות.חייאיןאכל
זה,כידעמצוידלארמונוחוזר

שאתערוך,לאיןהחשוכהוכהכרה,
מעניקיםאנולחיינוהמשמעות
כעצמנו.

סילכרכרגשלהחדשכספרוקריאה
מלאההספרותשאםאותנו,מלמדת

אזיכגרוש",כ"אקזיסטנציאליזם
הספרותואם ;כהשטוףהמד"כ

הפאנטסיהאזילמיתוסים,עורגת
דוב.חיבוקאותםמחבקת

אניכךשלו,הביוגרפיהלמקרא
לפחותאוגלגמש,אומרהיהמניח,
נותןסילכרכרגכיפה,כחצימודה

לאכהגותמתובל"אקשן"קצתלנו
מחייבלאג'אנקקמצוץמאיימת,
הקלסיקאיםמשקעיאתשמנמיך
להחזרתהואתורםוככךהגדולים,

 • .לקדמותוהקוסמיהאיזון

מאירהוציאשניםעשרפני-

שלהראשיהמדריך-אהד-
iiF' ספר-טהרן""ילדימחנה

כניםוחמישהלשלושיםמוקדש
כשדותשנפלומ"טהרן"וכנות
 .השחרורכמלחמתהקרב
ליוזמתוהודותאלה,כימים
הכלתיהלוחםאהד'מאירשל

הלאומיתהאפופיאהלהנצחתנלאה
גויתשלעבודתהאורראתההזאת,
רחביההגימנסיהתלמידתשמיר,

מפרוץטהרן"ילדיכשםכירושלים,
עבודההשכיח."העולםמלחמת

כתחרותהראשוןכפרסזכתהזו

היהשנושאהשרתצפורהע"ש

ילדיםשלושחרורםהצלתםסיפור
השכיח.העולםכמלחמתיהודיים

ועשיררבחומראספהגוית

טהרן"ל"ילדיהנוגע
פרטיכוליםושם","מידתעודות

התכתבותהסוכנות,מישיבות

מאמריבינלאומית,דיפלומטית
גםהיאונו'.מכתכיםעתונים,

עדיארבעהעםראיונותערכה

וכחורותכחוריםלפחות,ראיה
הגיהינוםיסודיכלאתעכרואשר
כשרם.עלהזה

אתכקפדנותמציירתהמחברת

המלחמההתחלת :ההיסטוריהרקע
לעברהיהודיםבריחת ,-1939כ

לחזוראפשרותכלי .כ~גהנהר
הדגשעםלסיביר,וגירושםהכיתה

פעםלאאשרהילדיםגורלעל
הוריהםאתלכלכלהיוחייבים

לעבודכמותם,לראותהחולים,
שחים-עדעשרוכקורכרעב

שפריצתעדכיוםשעותעשרה

והחוזההרוסית-גרמניתהמלחמה

עם(הגולה)פוליןממשלתשל
אלמקצההמצבאתשינהסטלין
המחנותשערינפתחואז .קצה

לדרוםהריצהוהתחילה
לשורות-לסמרקנדלטשקנט,

טרגדיהמתחילהוכאןאנדרס.צבא
מעונייןאינואנדרסכיחדשה,

בינתיים .לצבאוהיהודיםאתלקבל
כתי-פוליןממשלתמארגנת
לקלוטנוטיםשאינםיתומים,
הולךהרעביהודים.ילדיםלתוכם

הנראיתהיחידהוההצלהוגובר
לכריה"מ.היציאההיאלעין

אתמשאירותיהודיותאמהות

כתימדרגותעללנפשםילדיהן
"היתומיםהפולניים.היתומים

על-ידיאמנםנאספיםהכית"חסרי
לחםכפתוזוכיםהיתומיםכתי

כהסעהואחר-כךללינה,ומיטה
כריה"מ.לגבולותמעבראל

ההוריםעודאותםימצאוהאם

 ?היהודיים

אנדרסגדודייציאתאחרי

שלתורהבאמכריה"מ,

אךהאזרחית,האוכלוסייה
הרוסיתכמו-גםהפולניתהמדיניות
ההגירהאפשרותאתמאודהגבילה

לקרובי"רקהיהודיםשל
האנדרסאים".שלמשפחה
אתעוזביםיותרמאוחרכשלכ

שמוניםמאותשלושאלףכריה"מ
שמונהוכיניהםיהודיםושמונה

-ילדיםואחדשבעיםמאות
קרועייחפים,חולים,טהרן"."ילדי

היהודיםהילדיםהופרדובגדים,
כטהרןושוכנופולניםמילדים

ופעילים"חלוצים"כאוהלים.
האחריותאתכידםלקחוציוניים

זאתהאלה.העזוביםהילדיםעל

לפעמיםקלה,משימההיתהלא
ליהדות,לחזורהילדיםרצולא

הכמריםרצולאאחרותופעמים
להחזירם.הקתולים
כארץ-הישובהתגייסבינתיים

אתלהביאולמאבקלעזרהישראל
החלוכמחנהארצה.טהרןילדי

צפורהעםהסוכנותשל'\חילפעול
-שכעלהכזמןכראשם,שרת
דרכיםנמרצותחיפששרת,משה

 .לארץהילדיםלהסעת
לאעירקאךהסכימהאנגליה

דרךעלהוחלטכסוףויז;ת.נתנה
ולעדןלקראצ'י-הודוכמרחבי
המלחמה .לסואץומשםשכתימן

זאתוהיתהכעיצומהעדייןהיתה

 .מאודעדמסוכנתדרך
כיםחודשייםשלהרפתקותאחרי
כסואץטהרן""ילדינחתוסוער
-18.2.1943כהיום,למחרתוככר

הצוהליםההמוניםידיעלנתקבלו
כרחובות.

זולאפופיאההקדישאלתרמןנתן
"הם :השביעי"כ"תורארוךשיר

אז ...כיאם ...טהרןילדיעדיין
עמהםזרהיה ...ילדותםכתקופת
עלנלחםהילד ...ילדיםהכינוי

טהרןזקנימלחמת ...כזקןחייו
קזכסטןזקנימלחמת ...העשרכני
רדופיהקטניםהזקנים ...הששכני

האש."

ארצה,הילדיםשהגיעואחרי
מאבק-חדשהטרגדיההחלה

הארגונים,כל :נפשותיהםעל
מאגודת-ישראלפרקציות,מפלגות,

ידייםהושיטוהשומר-הצעירועד

הםרק-כהםרצוהכלחפצות.
מהם.רוציםמהידעולא
אהדמאיר .מאזעכרושנים 50

הייסוריםדרךלהנצחתארגוןהקים
לכךדאגהואטהרן","ילדישל

הרצאות,כנסים,יערכופעםשמדי

הואעתהוכר'.תערוכות-תצלומים
על-נוסףספרעריכתעלמכריז

עוד .בארץטהרן""ילדיהתערות
 •היהודים.מדינתכתולדותפרק

רובוט *

 :סילברברג
 ;המלךגלגמש

 ;עוברעם
1990 ; 

עמ' 308

 :שמירגוית **
 ;טהרןילדי
והביאכינס

מאיר :לדפוס
אחר;

 ;גולןירון
עמ' 156 ; 1989

צ'ריקובר- " 77"עתרןספרי

גילרחלשלראשוןפרוזהספר

 15קרח"לא"כלום
בו.יחברשעודמפתיעביםריסםפר

 .החושפנייםבאירועיהסוחפתאינטימית,פרוזה

ומרוייקת.עשירהלשון

 1990דצמבר



איתןמרים

ו=יי
1 : 

מפריםביקורת •

•שירה

המעטה

ואיפוק

 ;קופח :מגראיל
 ;זמורח·ביתן

עמ' 74 ; 1990

נסתר'חמצןבולעלטרשות,עיני
ואוזלותמתנפחותהבלוטותכדג,
פיתול'לפתע .הצווארבצדי
הזעקהבמקרםענקיפיהוקעדית

השיעמרםזכוכית".בקירהנעצרת

אמיתיתעילהאיןהאכזיסטנציאלי.
להרוגנאלץלאמגדאיללזעקה.

כיפנלרפה,שלהמחזריםאת
רקלמסע.אליוהצטרפההריהיא

ההרפתקאות,בעלהואהכלבקופה
בנוףבאגם,ששוחהזההוא

מגדאילמסייםרכךהקרחרני.
אירלנד"על :שלוה'ארדיסיאה'את
קרהשםהכללהוסיף'מהליאין
ממשיךהוא ";בסיניכמרלביניביני

סינישלבתארוהשררהאתאמנם
מתחתהממוזגהצלכמרהמוחשית,

כאילואף-על-פי-כן'אךלתמר'
הבנהשהשיגבכךהתורהאתקיבל
ר"השיבהעצמושליותרגדולה
במיעוטוהרעתהיהלאהביתה

טוב".פשוטטובעסקאםכי /

לרע,ארלטובביתישהשם,בררך
ואתלהבהירשתפקידהאישהיש

הכלב.קופה,נותןההשראה
המאהשל-30המשנותדניסופר
גברישוביניסטויד'גרסטבבשם

 :מספריובאחדאומרמובהק,
ילדים,נחלתהוא"האושר

קופהואכן'חיים".ובעלינשים
עםלחלוטיןהמחוברהמאושר,

זהוהואההשראההואהטבע,

אחר /כסופהאליםש"דרלק
הופך /תאוצההאוספיםהגלגלים

ורושפת".אגדיתלחיההזמןעם
קצהעדאכןהולךבספררמגדאיל

לעצמומשאיראךעצמו,עםהכנרת
קופה,בדמותביטחוןשסתרם

לאותםהתקררהשהואהכלב,
האמיציםהשחורים,הצלילים
תמציתבבדידותם.מורתעדוהכנים

שידראתלימזכירההפואמה
הביתלהלן j'אשנטים'וילקהשל

שלבתרגומוהשיר,שלהאחרון
כנרתהחיות"כמה :דינגומשה

בכלובןהרףבלאבפסען /יותר
 /אשרדברכלעםהשלםבלא /

ככה / :מרבןולאוחדשהואזר
דועכות /בשתיקה,הןבוערות

להןידואין /עצמן'לתוךכאש
גדלותעםהןולבד /בהרפתקה

 •דמן."

משודדת-דוכיןדיבה

דרום-ילידתישראלית

 .אנגליתכותבתאפריקה.
שתודגםשידיהספד

 ;אששלאיוושות :לעברית
 :מאנגלית ;פועליםספרית
שיינפלדאילן

כאןהמופיעיםהשירים

שירים rמקוכחלקמהווים
 .כהכנהשנמצאזזדש

16 

גחהפלהדרךעלק ...=::זז אתלומריכולתי =
ii "במרטוהאמת

לראלרובוטשל'יציאה'מתוך
הראשוןהחלקאתמגדאילפותח

ישהאנגלי,הטקסטבאיןלפואמה.
ההפלגה''דרךאתלפרשגטיה

שהמאפייןמשרםמילולי'באופן
הואמגדאילשלהפואמהאת

ההמעטהדרךעלהכתיבהדרקא
לאמירתבאשרהפאתרס.ואיפוק
ירפיהרזהכאן'ישאכן-האמת

 :קיטסהמשוררכדבריהפואמהשל
Truth is beauty, and beauty is " 

" truth 
מסעשלפואמההיא"קופה"

לאירלנדמסע ;תרתי-משמע
תוךאלומסעאחרים),(ומקומרת
התבוננותכאןישוהנפש.הזכררנרת

הקרובבעברבהורה,בר-זמנית

הואהאמירהטוןהרחוק.ובעבר

בדרךנינוחותאיזוישאפי.כמעט

פסקנות.וחסרתענווהאמירהשלזר
הנרפים,מחילופינרצדהמתח

מגורני-והטוןהזמנים,מחילופי
כמעטשאורכןומשררותהמילים

אינומגדאיל .הספרבכלשררה
בסירנות.מציץארבציקלרפנלחם
הואהזהבגיזתעלשאפילולינראה

מהרלברררצונובסך-הכלמוותר.
משהר,זהגםשלו.אכילסעקב
(גלותלעצמושבחרבדרךאם

הואבאירלנד)נידחבכפרמרצון
"בהתאםכימסריםבשלבמגלה
גםקבעבהוראתנפטרים /לגיל

לאושר".מקומרתלתרגם /מהרגל
הכעסכלשעםבכךהשירשלכוחו

ותחושותהאכזבהתחושותהאצור'

שלהרעננותארתהברישהכישלון'
הלא-"מרכיביה jלאושרהתקררה
החדשה, /הסביבהשלמלהיבים
חזרןהואאושר ;לימספיקים
משתפראנישעהלפילמועד.
עצים,גדמיעלגרזן /בהנחתת

המלךדרךעלשעלהתלמידכמר
 " ...שבריםבצמצום

רק- ?המלך''דרךארתהומהי
פירטיתנשמהבעלארמשורר
המטורפתהריצהמןלצאתמסרגל

 .הצדמןבהםולהתבונןחייושל
ויותר /נלהביםפחותנהיה"הבה

 " ...דירה /לבעליכיאהיסודיים,
וברדקאירוניה,מתוךאומר'הוא

יחסירנישואיו'חיימהרתאת

עםיחסירהחדשים,השכניםעם

מחליףהחמצן"בשארית :הילדות
עליהםאהיהלאשלעולםמצעים

מתרוצץמגודלבן ... "מחוזר",
ללפותלמדתיידיים.עלותינוקת

 /ונשביחיחידהבזרוע /ארתה
להרים-נחרצותפעולותלבצע

 ." ...ולכתובמהארץדברים /

הגואההכעסאתחשיםואנו

בתפוח-אדמהבועטכשהואבר

השנהממדרדרתששרדמפרחם

תלם,אלמתלםמדלגשעברה,
הצרהפסעללעבורמקפיד

הופךהזההצר'רה'פסשביניהם,

העולם,שהואהצרלגשרפתאום
בפחדמלווההזרוההליכההחיים,
בהמשךלתהום.הנפילהמפני
מתארהואנהיה""הבה-השיר

ואתבילדיםהטיפול'תלאות'את
אי-אתבאירלנד'המקום'תלאות'
זרים,ביןלהיותהמתמדתהנוחרת
"אנשים :מנרמסלהיותחן'למצוא
 /מפוררתארתהלראותשונאים

ארתהלציידקבעדרךנוהגואני
שומריםשהםמרבן .בביסקריט /

קביעותאךלעצמם,הסלידה /את
לא /וחדשים.לשבועותנדחות
בחבטהמגיףאנישלעתיםאכחיש

 /והמחדליםבטריקה,מתפרץאר
 " ...מצטברים

מגיעשהואעדהתיאורממשיךרכך

מתוארהוארגםהרגשי,לקרשצ'נדו

 :אומרכשהואהצדמןכאילו
השאגהכלואהמסקרן,"ממתי,

היאולאןמעט,ערדשתתפקע /
 "?מכוונת

באאינולזכררנרתהמעברגם
ההבנהאתלהעמיקאלאלשחרר,
מקבילהתרת''עץבשירהעצמית.

לתארותרכנומבחינתהילדותדבררן
היוהיוםכמראזגםההורה.

היבשים"העלים :מטלותעליו
מוטלהיהעלי .באחריותיהיו

אתשכיסתההשלכתאתלנקות
מאודיבכלגרפתיהקפיצה.ברר
שגרגריוהכתושהכורכראת

-,ע ...הנוחתים,לגרבייםחדרו

החול'חיספרסאתשנאתיכדי-כך
בעיצומואםגםלגרוף,שהמשכתי

בסתררקיריקות.עליצולפיםהיו
ייחלתיידע,אחדשאףבלילבי,

ביןהמנצנץבחרףארמדהלנחיתת
נראיתהניירעלעבדותכיהבתים,

עללסמוךאםאבלרומנטית,
ההתקוממותההיסטוריה,שעררי

לברא"..תאחרלא
מןאחת-סיטואציות,שתי

ובשתיהןהעבר,מןהשכיחההורה,

תבראמתיהאצור.הכעסאותר

ארתה ?תבראוהאםההתקוממות,

 .האושרבעניןשנשאלהשאלה
 .למועדחזרןעוד-כאןגם

תקורהושרבאחר,למקרםנוסעים
"השבת jובהתרגשותבפחדמלווה
המים",אלככבשהרועדתבאה

אחריבצרפת,שנכתבובשיר

לסטות"זממת :אומרהואאירלנד'
לאורמשולהבכפרשההריםאל

ולחפורהעזתלאאבל /דמדומים
 '?העמקאותרומהרמהעמק".

במדכאותהמאושר'ה'ציררףאולי
כבר"חיפושיומכופלות.כפולות

 :נשארתהתקררהאבללזרא,היו
הכפר'אלאותיתחזירהיא
מהאומללותאותיתנתקלאאך

קצובות,ונסגרנפתחלרעיהנחרצה.

רוביוריבה
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פרוכטררנהרחל

מדגשספד
 .;ו: ~

~ 
מפריםביקורת

לכאורה,מרגש.ספר הזי_-;::- =
שתישלפשוט'סיפור--

שכנות,בורגניות,משפחות .....
העולםמלחמתשלפניכאיטליה
שאירעומהבאמצעיתה,השכיח,

סיפורזהולמעשה,אחריה.להן
תוךאלהתבגרותשלמורכב,

לתמימותמכעדהמעלההמלחמה,
מוסריותמאוד'נוקבותשאלות

מעצבתוכיצדהאםכמוופוליטיות,
אנשים'שלאופייםהמלחמה
התקרנפותלה,ההתנגדותמשמעות

והסחףהקוראשלההתרגשותעוד.
הצדמןדווקאבאיםאינם

מתוךולאהספרשלהפוליטי
שלהמוסריתההתמודדותדרך

החינניותבזכותאלאהדמויות,
בחרהבההראיהזריתשלהתמימה
זו :הסיפוראתלספרגינצבורג

הגדלהאנה,צעירה,נערהשל
אתרואההמלחמה,תוךאל

אתלו'ההתנגדותואתהפאשיזם
בעיניהוהמתקרנפיםהמהפכנים

גםבאהההתרגשותהנאיביות.

ממגווןהסיפורית,מהאותנטיות

שלמיכולתהועושרן'הדמויות
שישמלא,עולםלרקוםגינצכורג

יהודים,פאשיסטים,-הכלבו
ועניים,עשיריםמתאבד'מהפכנים,

המתחיההאיטלקיתמהעממיות
המיוחדיםמהתיאוריםברומן'

הסיפוריתומהשפהגינצבורגשל

אלהואלמאוד'לההייחודית
 .בהמשךאחזור
החיהיהודיה , 74גינצבורג,נטליה

אתמולינו""כלאתפרסמהברומא,
היהזההמלחמה.אחרי ,-1952ב

אפשרבווכברהשלישיספרה
כלרביםביוגרפייםיסודותלמצוא

ספרהקריאתעםהמתאמתיםכך'

משפחתי""לכסיקוןהביוגרפי
לאורשיצאעובד),עם(הוצאת
אחר-כך'שניםכעשרכאיטליה

 .-1963ב
דרמטיתאתמולינו"ב"כלהעלילה
נעדרתלארגשנית,מאוד'

שלחייהכמוכמעטסימבוליזם,
העלילהסיפורעצמה.נטליה
מןאחתכלשלסיפורןהוא

מאוכזבאב, :בספרהדמויות

כלמבלהומחבריו'העולםמן
נגדזכרונותספרבכתיבתימיו

אחריומתוהפאשיזם,מוסוליני
 jהספראתידיו'כמושורף'שהוא

מדמותהמשתחרראיפוליטו'הבן'
מהפכן'צעירהוא •מותועםהאב

ספסלעלכעצמוהיורהפציפיסט,
המלחמה,לפנירגעציבוריכגן
כמישהולירותשיאולץלפנירגע

סיפורהאתגינצכורגשאבהמהםהשטחית,האחותקונצ'טינה, jאחר

גםיצירתהלבחינתרצףויוצריםהנישאתהמחזרים,ורבתהצבעונית
זה.רקעעלואנה, jריקנילפאשיסטלכסוף
נפלאתיאוריכושרגינצבורגלישראייתהזריתשמ , 14בתנערה

דמויותיה.אתלאפייןמשלהודרךבגוףהזה,הנהדרהסיפורמסופר
"כלביןכז'אנרהשוניולמרות 16כגיללהריוןהנכנסת ,שלישי

משפחתי",ו"לכסיקוןאתמולינו"והסנובהטיפשהשכניםבןמג'ומה,
כושרההכתיבה,שדרךהרישלונפלאותיקלחברונישאת
זהיםהדמויותואפיוןהתיאורימיוחדתדמותרנה,צנזראביה,

גינצבורגייםוהםהספריםבשניאתלהצילכדיפנים,ורבתבמינה
אותהשהשווהמיהיהיחודיים.משפחתהבניכעיניהטובשמה

הזוההשוואהפרוסט.למרסלמפואר,בביתומולם,והמסורת.
הראייהזוויתבחירתמעצםמובנת,אצלםשהעושרהסנובים,השכנים
העיסוקבעצםהרומן'לתיאורועיוותמוסרילריקבוןהתפשט

אירועיםכתוךעצמםבפרטיםהמוסרנורמותואתמצפונםאת

באירועיםולאגדוליםהיסטורייםצעירה,אםהמאמינה, :שלהם
שהאירועיםהעובדהמעצםעצמם.והסניליהזקןבבעלההבוגדת
מתוךרקנלמדיםהחיצוניים •צעירבחורעםמותואתומזרזת
הדמויות.שלהפנימייםהחייםהנאורוטיתלכתהלכסוףהנישא

שתרגמהזוגםהיאגינצכורג jיהודישהואהרע,למזלוומתברר,
שלסוואן"של"רחובואתגםמהפכןטובה,נפשצולע,אח
אליואהבתהלאיטלקית.פרוסט jאיפוליטושלנפשוחכרהוא

משפחתי",כ"לכסיקוןמתועדתממנווטיפש,יהירנערוג'ומה,
אחדספק,ללאהיה,והואהצמודהמעקבלהריון.אנהנכנסת
הרוחניים.הספרותייםמאבותיההמשפחותשתיאחריגינצבורגשל

הילדות,חוויותגינצכורג,אצלגםואבליהןשמחותיהןעלהללו,
שלראשוניותתפיסותאותןתמונתיוצרתהמלחמה,וכזמן
הקובעותהןחיצוניים,אירועיםוהישרדות.התפוררותשלעומק

המגובשת-מבוגרת.התפיסהאתהקוראאתמעוררהזההמעקב

הסובייקטיבית,הפנימית,התפיסה •גורלבעניינישאלותלשאול
כיהאובייקטיבית,התפיסההיאעינהורע.טובעולם,השקפת
מחוץאחרתאובייקטיביותאיןפשטותה,למרותאנה,שלהתמימה
מלכדאבלהנפש.שללזואנושיתהיאותמימותה,עממיותה

וזוויתהללוטירתהפרוסהתפיסותילדותיתבעיןכברמצפונית. •מאוד
אצלבולטיםהפרוסטית,הראייההשקפתלעצבגינצבורגמצליחהזו

העממית,האיטלקיףתגינצכורגעולם.
האותנטיות,והצבעונית,הצעקנית ?הזההסיפורבכלביוגראפימה

הציוריותהדמויותהמעמדיות.גינצבורגשיצרההדמויות

מייגעותלאהקורא,עםמפלרטטותקריאהחוות.שהןוהאירועים
ההתפוררות,למרותלרגע.אותומאפיינתבהמשפחתי",ב"לכסיקון

היאהפרטדרךאופטימיות.כהיש •,משפחתהכניאתגינצכורגנטליה

לקוראונותנתהכלל'אלמגיעה •סיפורםאתאגב-כךומספרת
האדםאהבתשלמחלחלתתחושהאתמולינו"ב"כלשהנפשותמגלה
שלההדמויותהמלחמה".ו"הלאהמשפחתייםחומריםמאותםנוצרו

כזכותתיאוריה,כזכותחינניותפרטיםאלהאםביןלה.מוכרים

כסיפורהנדחסתהאינטנסיביותכ"לכסיקוןתיאורכמוקטנים,

האסוציאציותפיעלהאירועים,כיצד-75)ו 35(עמ'משפחתי"
הםהתיאוריםאנה.שלהפנימיותרקהמספרתשלאחיהנמשך

כך' .אסרפיקציוריכמוכמעטמדי'רזות •כמיוחדרזותלבחורות

צנזראתגינצבורגמתארתלמשל'("כל •רבינושלאשתוותיאור
פאשיסטית,אנטידמותאותהרנה,איפוליטושלחבראתמולינו"),

 :המספרתאבישללשעברחברוקונצ'טינה,שללשעברומחזר
כל •ושמןגבוההיהרנה"צנזרבחורהדגםלאותוכדיוקהנישא
ושפמים,וגבותשערותהיהפרצופוואיפוליטו,אליה,נמשךשמריו

המשקפייםגםהיולזהובנוסףאתמולינו"ב"כלאנהשלאחיה
שמותמעטכמה " ...הקרןכמסגרתהדימיוןהוא.גםאליהנמשך

ואיזההחומרים,דלותאיזותואר'כמוהגדולים,בפרטיםיותרבולט
דמותשל •הומורמלאנפלאתיאורעלבירייהאיפוליטושלהתאבדותו

הואפרצופהשכלושעירה,גדולהכאותהכדיוקציבורי'כגןספסל
יותרישולמיושפמים.שערות •סילביובהואכזריתפיוטיתדרך
 ?אחדמשפםגינצכורג,נטליהשלאמהאחי

מאפיינתהדמויותמןניכרחלקכ"כלהביוגרפייםלפרטים .התאבד
דמויותדרךכבדרך-אגב,גינצבורגספרותיערךאמנםאיןאתמולינו"

עושותאואומרותשהןומהאחרותהחומריםעלמלמדיםהםאך •נטו
השיטההדמות.לאותהביחס
הדרךאורךלכלחוזרתהזו

לאינטנסיביות.לקצביות,ומוסיפה
אפיוןגינצכורגמשיגהזובדרך

היאבההדמותשל •כפול
 •כךהצדדית.הדמותושלעוסקת
תיאורעלמתעכבתכשהיא •למשל

שאומרתהדבריםהאח,איפוליטו,
אתמשלימיםקונצ'טינהעליו

 : ) 15(עמודהמספרתשלהתיאור

כשהאבבשקטהקשיב"איפוליטו
לאמעולםדברים,בומטיחהיה
וחיוורים,עצוריםנותרוופניוענה

לתקתקכדיערנשארובלילה
אוהזכרונותספראתבמכונה

לאכשהאברם,בקולגיחהלקרוא
נשמהלוישכילהירדם.הצליח

דםולאקונצ'טינה,אמרהעבד,של
ככדנג,תהאלאבעורקיולוזורם
לואיןתשעים,בןזקןכמווהוא

וגםבעיניוחןשמוצאותבחורות

היוםוכלדבר'לשוםחשקלא
כשדותלבדולשבתמסוגלהוא
נעשיתהזוהדרךוכל " ...הכלבעם
באורכה,אובהיחוששהקוראבלי

זרימהומתוךהאסוציאציהבדרך

 .אחידהספרותית
בסדרנכתבושהספריםלמרות

"לכסיקוןאתלקרואכדאיהפוך'
אתמולינו","כללפנימשפחתי"

תורגמובוהסדרפיעלבדיוק
הביוגרפיהלעברית.הספרים

תיאורהודרךגינצבורגשל

היהדות,האיטלקיףת,הגינצבורגית,
עודמקבליםאלהכלהפאשיזם,

עולמהבהכנתנדבךעודרובד'
לפניאותוופורשיםהסופרתשל

שניאתעוצמתו.במלואהקורא
עדלעזובאפשראיהללוהספרים
סוף,סוףלעברית,ותרגומםהסוף,
המתורגמיםהספריםלמדףהוסיף
רגישה,נהדרת,סופרתשליצירות

עולםהשקפתובעלתאנושית
ללמודשניתןובהירה,חדשה
 •ממנה.

שירה

 :גינצבודגנטליה
 ;אתמולינוכל

החרשה,הספדיה

קריאהסימן

והקיבוץ

 ;המאוחר
1990 ; 
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עלמקטרגיםתמידמה
בטלוסמואל ?השטן
ואלוהיםש"מאחרטען'

לשמועזכינוהספריםכלאתכתב
הערההעניין".שלאחדצדרק

המאה,בראשיתשנכתבהזו,שנונה

אוהבינייםלימירקאולי,מתאימה,

אוהשטן'כימתברר'לרנסאנס.
זכההספרותית,דמותולפחות,
עיניים",מאיר"קוסמטילטיפול
השנים,במרוצתאותושהפך

עלי-אדמותהרועמהתגלמות
אושלי,ב.פ.כדבריל"ג'נטלמן",

-ליפמןואלטרזאתשניסחכפי
שבנפילתושסרח,"מלאךלרק
הקציניםאחדאתאלוהיםאיבד

שלו".ביותרהטובים

שייקראהשטן'שלבדמותוהדיון
מפיסטו,הספרותי,בשמומעתה

נקודההביניים,בימייתחיל
בהיסטוריהואפלהשרירותית
המיןשלמדםוהעקובההמתמשכת

מלחפשחדלשלאהאנושי'
לדברמוכשריםסוכניםאותירוצים,
בלית-ברירה,יסתיים,והואעבירה.

ולבשפשטבההעשרים,במאה

תקופהמבכליותרצורותמפיסטו
שבהמאהבהיסטוריה.אחרת

האוולכואצלבפוליטיים,יוצרים
הפקיעוהומאן'ארסקלוקודמו
ליצורוהפכוהוהפרט'מנחלת
כלאתהמשחיתמנגנון-פוליטי
 .בדרכונקרהאשר
המודרניבמפיסטודיוןשוםאבל
סקירהללאלהתקייםיכולאינו

הספרותי'היוחסיןאילןשלממצה
ונתחיל .שלווהמסועףהמפואר
מחלקתהמסורת :יסודיתבהבחנה

רשע :קטגוריותלשלושהרשעאת
השלמותחוסרמטאפיסי
רשענברא.עולםבכלהכלולה

שלבעטיושנגדםהסבל-טבעי
סופתלמשל'אותנו'המקיףהטבע

ושאראדמה,רעידותטורנדו,

אפשרויותהיוצריםאירועים

במכולת.מקריתלשיחהאינספור
האנושיהרצון-מוסריורשע

לזולת.להרעהמכוון

לכרוךנהגוהמוסריהרשעאת
 .המטאפיסיהרשעעםבימי-הביניים

ה-למאותעדנשתמרהזותפישה
הנוצריתהתיאולוגיה . 7-1,ה , 16

בנשים,הזההרשעאתמיקמה

לשטן.נשמתןאתלכאורה,שמכרו,

להןהיקנהלשרותיהןבתמורה
שימשואשרמאגיים,כוחותהשטן

הסיבהאת(למשל'רשעלמטרות
נטומסףיםבכפרמגיפהלפריצת
המקומית).למכשפהלייחס

למקוםבלילהמגיעותהיוהן
אוגדולהציפורעלרכובותהמפגש

המוניותאורגיותאחרת.חיהעל
שבשרםנוצריים,תינוקותוהקרבת

הקודש,לחםעלכפרפרזהנאכל
הבילויצורתאתכנראההיוו

כטייחבעקבות .עליהןהחביבה
ןמ;ני_מהבהלהלעודדהכנסייה

אלפי~:מאותולבטח,מליונים,עונו
המכשפותבהלתלהורג.הוצאו
החוגיםלמיגורכשיטהנוצרה

הנ"ל,הזמןשלהאינטלקטואלים
אריסטוטלייםחוקריםבידיועודדה
שלהמתחריםהרעיונותנגדכמגננה
 .והכישוףהמדע

השטןלפריחתמאודחשובהסיבה
למודעותהפנייההיתה-16הבמאה

לאהתפתחהאשרנוצרית,עצמית
גםאלאהפרוטסטנטיים,אצלרק

הזמניםמסףימים.קתולייםבחוגים
כמתחרההשטןאתראוהקדומים

לקהילהאולישו'אולאלוהים'
על-ידיהותקפתאםכולה.הנוצרית
כחלקלפחות,לחוש,יכולתהשטן
לקרואיכולשאתהשלם,מצבא

מולהאדםזההחדשהבעת .לעזרתו
מוטלתבלבדועליוהשטן'

איןלכןולהביסו.ללחוםהאחריות
זמנים,אותםשלשבספרותפלא,זה

עםבחצותלבדעומדפאוסטהיה
בדוגמהאומפיסטופלס,
אתהפוגשמקבתשלהמפורסמת

המכשפות.שלוש
באופןמתחלקת-16ההמאהספרות

פאוסטאגדותלקדם-פאוסטית,גס,
הקדם-בספרות :ובתר-פאוסטית

ביותרהפופולריהז'אנרפאוסטית,
בידינכתבוהם .השטןספריהוא

פשוטהבשפהלדתושליחי
הפואמההואאחרז'אנרועממית.

שלנפילתואתשתיארההאפית,
ישושלהמפוארונוונצחהמלאך'

אתשאיכלסוהרעים,המלאכיםעל
הבריאה.ראשית

ואבלה,שלזוכגוןהסאטירה,אבל
החשובה,הראשונההעבודההיתה

היואשרדמוניות,דמויותשהציגה

מוצדקותואפילוסימפטיותגם
 .במעשיהןבמעט
היאביותרהמעניינתהדמות

PANURGE , מורכבת~ניפסטציה

שימשאשרהשטן'שלופוליפונית
המאותשלהמפיסטולדמותבסיס

 .-19וה ,-18ה

עלמבוססתהמקוריתפאוסטאגדת
לתיאולוגיהסטודנטשלחייו

התוארגמרשלאחרולפילוסופיה,
ובחזייתבכישופים,לעסוקפנה

ועובדתזהותוכסף.תמורתהעתיד

העדותסופית.נקבעולאקיומו
טריטמיוסשלהיאביותרהמוקדמת

וממשיכיו"לדתו :-1507בשכתב

דמותלהפיכתמה,במידתאחראים
טען'ותרללאגדתית.זוהיסטורית

יכולבכישוף,המתעסקשאדם
השטן".בעזרתרקזאתלעשות

כולושהוקדשהראשוןהספראבל
אגדותשלתערובתהיהלפאוסט

ג'והןבידישפורסםופאנטזירת,

"ההיסטוריהבשם ,-1587בספייס

נודעהואפאוסט".יוהאןד"רשל

ללשונותותורגםפארסט"כ"ספר
שונות.אירופאיות

נשלחתפאוסטלפניהמופיעההרוח
עצמהאתומכנהלרציפועל-ידי

כימסבירההיאמפיסטופלס.
אבללרציפובידינשלטהגיהנום

כאשרממלכות,לחמשמחולקהוא
 24תמורתהמזרח.עלאחראיאדונו

לאוהצלחהכוחשלשנים
אתלמכוריצטרךמעורערים,

 .לעדולשרתוללוציפרנשמתו
ידעלהשיגהמנסהפאוסט,

להשיגובמקרםכוחכאמצעות
לכך'מסכים"חסד",באמצעות

כנגדשלוהאינדיבידואליוהמרד
לחטאחטאואתקושרהמסורת
ולחטאהראשון'האדםשלהמקורי
עצמו).השטןשל(חטאוהבריאה

הרומנטיהמרדשלהפרוטוטייפזה
סמכות.כנגדוהמודרני

שלממצבםשונהפאוסטשלמצבו
מימי-הביניים.ידועיםכופרים

היההמאבקהישנים,בכתבים

לרוחהשטןביןובראשונהבראש
הקדושה.הבתולהאוישו,הקודש,

כרתהאדם,מעדשבהםובמקרים,

חזרולאחר-מכןהשטןעםברית
הבתולהזוהיתהבתשובה,
החוזהאתשקרעההקדושה

מיאיןזהבספראבל .הדרקוני
שלהמודרניותהחוזה.אתשיקרע
השארביןמתבטאתפאוסט

יותרהרבהשהואבעובדה

רקהואהעיקריוהמתחהומוצנטרי'

לאדם.השטןבין
להטילהאפשרותעלחושבלאהוא
שלהרחומותלזרועותיועצמואת

הסיפורשלסופוולכןאלוהים,
החוטאימי-הביניים,באגדותטרגי.

ב"פאוסט",וניצל.בתשובהחוזר
כךיותר'חוטאשהגיבורככל

חזרהכנגדעמדתומתקשחת

מוצגתהראשונהובפעםבתשובה.

כלפיהמודרניתהאמביבלנטיות
ידע-הצלחה-כוח.

 ) 1588 (מאולרשלפאוסטוס""ד"ר
אתלמיתוסשהעניקזההיה

הראשוניתהספרותיתהדחיפה

התמקדמאולרביותר.המשמעותית
אמפתיהשלהדראמטיתבפונקציה
ההופךפאוסטוס,כלפיאירונית
שטוףלאדםלידעהצמאמחוקר
הגאווה.הואהראשוןחטאוזימה.

אתלתמרןיוכלכיחושבהוא
 .דברולעושהולהפכומפיסטופלס

מראהמפיסטופלסכאשרדווקאאך
מבצעהואהגיהנום,אתלפאוסטוס

חטא-ביותרהחמורחטאואת

לישוהליכהשכלוביודע .היאוש
כוחותיועלמוחלטויתורפרושה

כילהאמיןמסרבהואהרימונים,
אותולגאולהלהשלבכוחו

מוצאיםהסיפור'בסוף .מחטאיו

המושחת,גופואתשלוהסטודנטים
לאחור.מסובבכשראשו
שמוסיפיםמהראשוניםהואמאולר

הרשמיתלתפישהפסיכולוגיעומק
טהוררשעאינומפיסטו ;השטןשל

הואולב,כליותבוחןהואומזוקק,
מכל'והחשוב .דמיוןמלאמשעשע,

אתלפתותצריךממשלאהוא
אתמבצעפאוסטשכןפאוסט,

ללאהרשעבעולםהראשוניםצעדיו
עידוד.כל
הטיפוסיהביניימיהמאבקאינוזה

הטובהתגלמותשהואישו'בין
המאבקאלאהשטן'לביןוהחסד

שלבנפשוהמתחוללהמודרני
ובשיטתיותבכוונהההורסהאדם,

חייו.את

ותרבלשהחלה ,-16ההמאה
עדההיתהבשייקספיר'ונגמרה

והרוע.השטןבמושגמהותילשינוי
שייקספירשלשבמחזותיוהנבלים
לעבודטרנסנדנטלילרועהיושר
נאבקרועשבההזירהאבלבתוכם.
אוהשמיםמחוזותאינהבטוב

הגיהנום,שלהטחובותהמאורות
שללבהלא ;האנושיהלבאלא

שללבואלאהנוצריתהקהילה
האלוהיםמוללבדהניצבהיחיד
המעמדשלפריחתו .והשטן

והמשתמעהנלווהכלעלהבורגני'
שלשרידיםעדייןשימרהמכך'

טרנסנדנטי'וברועבמכשפותאמונה

הקרקעאתהכשירהאבל
סופית.הכמעטלהיעלמותם

שהכניסזההיהשיקספירואם

הנפשלתוךדיאבולייםמאפיינים
שהחזירמילטוןזההיההאנושית,

האנושיתהדיאבוליתהתכונהאת
שלו.השטןלשטןבחזרההמבחינה

שיקספירשלהנבליםעםחולק
בעצמי'להתרכזותאובססיה

שלממציאותםרצוניתוהתעלמות
אחריםיצורים

בשלמותו.
והקוסמוס

המסורתיההבדלכילציין'חשוב
גישתולביןלחיים,השטןגישתבין
יכולאינושהשטןהוא,ישושל

שלהאדירהשהמוטיבציהלהבין
קשורהבני-האדם,אתלגאולישוע
העדן"גןבאהבה.אימננטיבאופן

שלהמונומנטליתיצירתוהאבוד",
התצוגהאתמהווהרן'מילט

והמורכבתהמושלמתהאחרונה,
התיאולוגי-מטפיסי.השטןשלביותר
שלשנים,לאחר-19וה-18הבמאה

בדרךמפיסטוהףחיהשתיקה,

נדחהה"רוע"מושגלגמרי.אחרת
בידיועוותהרציונליזםבידי

שימרכמהעד(מוזרהרומנטיציזם

בספרות,החדדימויואתהשטן

תיאולוגיותשאמונותלאחרהרבה
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התרבותית).הקרקעמןנעלמו
כסמלברשהשתמשוסופריםהיו

אחדיםהאנושית.ולמושחתותלרוע
מנתעלאירוניבאופןברהשתמשו
כאלהאףוהיוהנצררת.עללהלעיג
מרדשלפוזיטיביסמלברשראו
מאן(קלארסמושחתת.סמכותכנגד
אופניכלאתיישם ,-20הבמאה

הללו).התצוגה

היהגיחהשל"פארסט"אך
השפעהמבחינתהדומיננטי

מורכבת,כהדמותדוהיספרותית.

השטןעםלדהרתהכמעטשקשהעד
הנצררתאתראהעצמוגיחה .הנוצרי

כהשהיההאירוני'הריחוקמתוך

ההשכלה.לתקופתאופייני
יצרהאבכיטענהשלוהתיארלרגיה

הרוחאתיצרוושניהםהבן'את

שלמרתמהרריםשלרשתםהקדושה.
יצירהשכלעדמושלמת,כהאחת

מושלמת.לאבהכרחתהאנוספת
לרציפוניצבהדה"רהר t ?ה"מול

נלהבכהוהיההמלאכים,את,שברא
בעצמו,למרוכזשהפךעדמיצירתו,

במציאות"."אחידהכלואיבד
מפיסטר'מופיעעצמהביצירה

רקלפעמיםעצמו'כשטןלפעמים
ובערכהבעתהוא, .שטניכשליח
אלוהיםשלהראשימתנגדואחת,
 .האלוהיהרצוןבידימכשיררגם
נגדהחומרעיקרוןאתמייצגהוא

"ובעצםהסדר,כגדהכאוסהרוח,

היואפשרית".אופוזיציהכל
בראשכישטענו,חוקרים

העולםאתמייצגהואובראשונה,
מציגשהואכפידיפרנציאלי'הלא
בבחינת-האנושילניסיוןעצמו

אתלקוראלהקנותשנועדההמצאה
שלבמורכבותהלהכירהיכולת

המציאות.

"בחור",הואגיחהשלמפיסטר
תסכיםלאיהודייהאמאשאף

שקרן :מרצונהלביתהלהכניסו
מופיע :האשליהאמןכפייתי'
קרסם,שרטה,אביר,חוקר,ככלב,
כדיבקסמיומשתמשהוא .וגנרל
לפתות,לשכנע,אשליות,ליצור

חסרולהרוס.להדיחלהשפיע,
האפשרויותקשתאתלתפוסיכולת

הואמציעה,שהאהבההמפתה

דרמהפארסטהאכזריות.אתמקדש

בערדולישר.הראשוןלאדםלאיוב,
התרכזההתיארלרגיתשהמסורת

מתרכזגיחהיהשטןעםבחרדה

לביןמפיסטרביןבהתערבות
רביןאיוב),נוסח(התערבותאלוהים

האדם.לכיןמפיסטר
שלהשטןמניפסטצייתכאמור'

שנקבעעדמרשימהכהחיתהגיחה

מלשמשחדלהואכיסופית,
ישמשרעתהתיארלרגית,כאישיות
מגורןהממלאתספרותיתכפרסונה

תפקידים.שלרב
באופןמהארון","יוצאמפיסטר

בתחילתרקושרנה,משמערתי
למןשהפךiיזמיתרס, .-20ההמאה
הגרמנית,בתרבותלבן-ביתגיחה

באופןלהתחבר'הפעםדרכה
השלטוןעםיביותרה"טרירריאלי"

הנאצי.

תפקידלושמיוחדימאןארסקל

אתכתבהמיתוס,בפיתוחמרכזי

זה,כספר . 1936בשנתספרר

בתרגומהבעבריתעתההמופיע

מוצגתבן-ארי,ניצהשלהקולח
שלוהבעייתיתהמורכבתדמותו

המעוותותהפריזמותדרךמפיסטר

הנאציזם.עלייתתקופתשל
ומהםהשטן'מיהרהשאלה

דרכהשלויהבולטיםהמאפיינים
מעורראחר'לטיפולברומן

וסטרפאמפיסטרשכןופרובוקטיביי

עדבערבוביה,בספרמשמשים

רמיהמפתהמיברורלאשלעתים
ממאפייניאחדזהאוליהמפותה.
תחומיםביןמדיגה :תקופתנו

האסתטיים,הקוריםוחציית

רהתיא,-המטאפידיים,הפוליטיים,
לוגיים.
"עלמשחק,הפגן,הנדריקהגיבור,
(כפיבחיים"גםובעצםהבמה

תפקידאתהספר),בגבשכתוב

עלגיחה).של(בפארסטמפיסטר
ביותרהמוצלחהתפקידזההבמה
לשחקיכוללאשאישדרמה .שלו
התפקידגםזהממנויטובזאת

הראשוניתההכרהאתלושמעניק
הנאציהממסדעל-ידיגדולכשחקן
ריהביליטציה ;בראשורגרינג

סופיתאותרשתדרדרמפוקפקת,

מלחךפעולה,משתףשללדרגה
מנהלרוצחים,שלפנכותיהם
שלנאמןומייצגהלאומיהתיאטררן

כפייהחיצוניתיאורוארית.ההרוח

שלבתודעותיהםשמשתקף
שללזהחופף-אותרהסובבים
מתנהגאףהואמכך,יתרהמפיסטר.

שררתורגע.רגעבכלכמעטככדה
שיוחסהמחמיאההלאהתארים

:רמאי,כגרןמפיסטרשלל"אברתיר"
אישיקסםבעלמניפולטור,מפתה,

שרםללאמיוחסת-רכיר"ברב,
אחתשחקניתוכלשרןלו.גםקרשי

משהר"יש :רוקדהפגןאתשראתה

הדה".באישנאנחי

גםהואלהזכירכם,מפיסטר,אבל
מנקודת .אופלהנוחרתשלשליח
אתדווקאלראותאפשרזאתמבט
אתלפתותהבאכמפיסטרגרינג

שהמשחק(כמרבןפארסט-הנדריק

אללהצטרףמראש"),"מכור
בספרמרכזיבמקרםהרשע.ממלכת

כלאהרייךשלהגנרליםמתוארים
שלנאה"אסיפה :מאשרפחות
רדהפיהשלזרועותיו ... !אלים

רוחשיםהעםוהמוני ...שלרכות
לפיכי,מענייןלמרגלותיו".תפילה
יותרהפיהררמצטיירקלארס,
לסבלותיוהאדישההיוונית,כמרירה

המתכנןכאלוהיםמאשרהאדם,של
ההשגחהאתבקפידה.צעדיו

הראשונה,בפעםמחליף,העליונה
ודם.בשר-הפארסטיתבספרות

תיארלרגיה,לכלובעצםולאלוהים,
עולםדהרמקרם.יותראיןכבר

שרעיונותהיסוד'עדמושחת

מעוותיםכוחנייםאסתטיים

מריונטותיגיבוריואתמעוררים

לחוטיםמודעותלאשכמעט
 .אותןהמניעיםהשחורים
לפארסט,מפיסטרביןהחיבור
התכונותשלההדדיתמזיגתן

אחתישרתלכללוהתפקידים
זה,לרומןהמיוחדתמורכבת,
ששיחקהנדריק,כאשרמתרחשת

לתאערלההבמה,עלמפיסטראת
ברגעגרינג,שלידיראתללחוץ
יש"עכשיו :חושבהואהדההקריטי

אצליחלאלעולםהיד'עלכתםלי
אתמכרתיעכשיו ...אותרלהסיר
אותעלינושאאניעכשיו ...עצמי

הואהנדריקהבמה,עלקלון".
בחיים,הנאצי,למשטרסינקדרכה

תפקידאת .לומיטרנימיההוא
יבתיאטררןמשחקהואמפיסטר

פארסט.תפקידאתלוומחוצה
שלאחיוהאהבה,קונפליקט
שאףהפעולה","שיתוףקונפליקט

הפארסטית,למסורתשרידהוא
לאה"אהבה",לא-פחות.מרכזי

"אהבהאלאהתיארלרגי,ה"חסד"
הנדריקשלאנשים",שנישל

חלופההיאאישתרוברברה
שללסיאובומונעתאפשרית
כקודמיומתכחש,לה i1~ך tהנדריק.

אתומבכרדרלאופציההספרותיים,
הכושיתהפילגששלהצלפותיה

ברברה.שלליטופיהעלשלו
שלעולםלעצבביקשמאןקלארס

והשאלהרפארסטסים.מפיסטרפלסים
להיותיכולהיעכשיואתהמי-

יותרערדמתאימהבשאלהמוחלפת
לידעהצימאוןאת ?מעמדךמהר-

השתוקקות,שלעצרםכוואקום
הקדום,פארסטשלחלקומנתשהיה
לכוח.הצימאוןזהבעולםמחליף
מפיסט;שלמוצלחגילום

אפשרותהפגןלמעניקהתיאטרלי'
תהליךגםכךבאמת"."עללגלמר

מיתירתתכונותשלההפנמה
יהפגןשעוברהדמות,שלספרותיות

השפעתהשמתעצמתככלמתגבר
האידאולוגיהשלההרסנית
עדכיהעובדה,אירוניתהנאצית.

יכולהייתמאןשל"מפיסטר"
החרדה,כריתתעללפארסטלסלוח

הנדריקאךכמורדיהצטיירהואכי

רכלסמכות,נגדמורדלאלעולם
שלהצרבהיבטנתפשיםמעשיר
אישית.תרעלתהפקת

שלהפוליטי-החברתי"מפיסטר"
שמעברמוסרילסדרקוראמאן

בדרמהומכריזילאידאולוגיה
מרתועליסטאנדלשללרומנים
האינדבידרארםשלעתבטרם

האידאולוגיהעידןותחילת
שישהסכנותעלההמונית,

המקובלתהרומנטיתבאסתטיקה
לארמנייםבערכיםמשולבתכשהיא

בערנההוצגבלונדוןמוקצנים.
של"הפיתוי"המחזהשעברה
הוא,אףהמנסה,האררלואצלב
וחברהאידיארלרגיהלאייך

פארסט,שלהמיתוסבאמצעות
לאליגרריה.הסבהעוברכשהוא
מדעןהואפארסטקה,הגיבור,

בשערתאךמדעי'במכרןהעובד

עולםאתבסחרחוקרהפנאי
הנשלחפיסטולה,אגיה.מה

עדרהלפארסטקהמציעילפתותו
אמרנואתוקרנהבניסיונותיו'

עלישפיעכיהבטחהבאמצעות
 .ברלהתאהבהסקסיתהמזכירה

פיסטולהכימתברר'המחזהבסוף
המכון'מנהלשלסוכןלמעשההוא

באשמההודאהלהשיגשרצה
 .מפארסטקה

ל"מפיסטר"בדרמההדה,כמחדה
ההשגחהמקרםאתתופסמאן'של

לא(אפילוממשלתיפקידהעליונה
מאןשלהנדריקבערדאךדרג),רם
בעצמו'רקהמרוכזתרעלתןהוא

עםבריתכורתהאררלשלפארסטקה
מטרהלשםשטניים""כוחות
המשטרהחלפתצודקת

 .הטוטליטרי-קומוניסטי
לאואףבספרות,למצואהיוםקשה

פרטלשמריראוישטןבקולנוע,
ומעטיםפרלנסקישללסרטיואולי

שכללפארסט,שלהמיתוסאחרים.
מייחלעצמו,אתמיצהלא

לא-(רצוישרנהלאינטרפרטציה
נאלציםשאנוחבלפוליטית).
זוועתייםאימהבסרטילהסתפק

ב"שטןלחילופיך'אררפאתטיים,
יודעשהואמהשכלשלי",קטן

-בקשת""להשתיןזהלעשרת
אבלאמנם,גדולרדיוסבעלת

 • .ממששלערצמהמשוללת
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נחשב-קפלינסקייאן
הלאומי.האסטונילמשודד

עצמאותלמעןותיקלרחם
אזרחיה.וזכריותארצו

שלרכיםקבציםפרסם
 .ואפיתלידיתשידה

האנגליהנוסחמן
המחברשל

לוישמעון
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.מהפכת

הקטיפה

נואםהאוזל : 1989נובמבר
Cהחרושתכבית KD , בית

כיותרהגדולהחרושת
השביתות.כזמן ,כפראג

ערויות

כמזרחהמצבראהי

כפיספקנותמעורראירופה

ותהיהעתה,נראהשהוא

ההתפתחותתהיהאשר

-הקרובותכשנים
198שנת שנהתישאר 9

לשנתכדומההיסטורית,
המהפכהשנת , 1 789

לכשיםיכל ,יתתהצרפ
 .המאוחריםיהללגלגו

לשהשנייהכמחצית
הודהיר"דשהה 1989

כאזורכעיתונאילהב

יםיהשינווללהתחוכר
רק .ותריכהמסעירים

שאדםקררהכחייםפעם

הולדתואזוראתרואה
כהשתנותומחקריו··ונשוא

הבלהודהי .היסודמן
מארץ-1949כארצהעלה

 .יהקכוסלוב'צהולדתו,

 "הארץ"כתבהבלכיום
אירופה.כמזרח

עסקוהיסטוריוןכעיתונאי

כבעיותשניםחעשרו

מזרחוארצותיזםנהקומו

הפלישהלפניערד .אירופה
כוסלובקיה'לצהסובייטית

עםידידותישרקקשר

 ,המשטרמנרדפירכים

עתהממלאיםםקשכחל

 .כארצםמרכזייםתפקידים

מתוך-אלהרשימות
אינן-ככתוכיםספר

 .העתידחיזויאומחקר
שלראייהעדותמוסרלהב
 .מעורבכלתילאאדם,

י.ג.

20 

באוקטובר 25 ,'דיום

מתניעאנינפתח,הגבול=חסרם

אדמתעלאניוהנההמכונית,את--
• ii .שערתכמהכעבורצ'כוסלובקיה
מימיוידידיהכניסהבדלתמצלצלאני

תיכנרןלאחרצווארי.עלנופליםהנעורים
חשאיצבאילמבצעבדרמהמדוקדק,
כמהלהיפגשהאחרונותבשניםהצלחנו
אבלבצרפת,בהונגריה,ברומניה,פעמים

ונכנס.בדלתמקישיכך"סתםבפראג.לא
בהתלהבותאנקהאומרתפשוט",כךכל

ערדנראההזהפשוט"כךה"כלילדותית.
 ...בלתי-אפשריכל-כךחודשלפני

אומריםחלודה",מעלהאינהישנה"אהבה
מימים-הגדולהאהבתיהיאפראג .בצ'כית
עלולשהזמןממהקצתחוששאניימימה.

אבלהתראינו,לאמאזלהלעשרתהיה
פראגעםואילויביאותותיונתןהזמן
יפההעירמרכזהשנים.היטיבודווקא

נישאהמלכיםארמוןמשהיה.ומטופח
הררלטאררה,שלהשנייהבגדההודמלא

מוסיףכאילוהיעדריבשנותשנבנההמטרד
קסוםנשארקר-הרקיעמרחב,לרחובות

אבלחמימות,שופעותהאבניםשהיה.כפי
לאזראטומים.כאילוקרים,הלבבות
שפרפרתסתםלהריםאי-אפשרבודפשט.
קררםצריך"הגעתי". :לידידולהודיע
אולילו.רצויהזרטלפוןשיחתאםלגשש,

אוזניים-שהרי .זרעםלדברלונעיםלא

 .לכותל
לעיתונאיםהממשלתיתבלשכההפקידים

אתמילאוטוב.רצוןומלאיאדיביםהיוזרים
שביקשתי.הראיונותבענייןמשאלרתיכל
שלי.המלאההתרכניתחיתהלאכמרבןזר

לישיעצוכאלהאמנםהיובבודפשט

אומרגמרתיאניאבלזהירות,לגלות
"דיסידנטים".עםגםאפגששבפראגבלבי,

- " 1מס.ה"דיסידנטעםכלוראשית

עיתונאיאיזהשכן,האררל.ואצלבהמחזאי
הרשמית,בתרכניתלהסתפקמרנןיהיה

שבכלכדי ?אתרמתואמתהיאאםאפילו
לשכתלפקידיאמרתיאליביילייהיהמקרה

הרשמיות,התרכנירתשמלבדהעיתונות
ומכרים.ידידיםכמהעםגםלהיפגשברצוני

שהםידעתיאניהבינויהםאבליפירטתילא
הבינו.שהםיודעשאניידעווהםהבינו

שלהטלפוןמספראתמידידיםקיבלתי
שאנסהיודעכברשהואלי,ונאמרהאוול

הזמןכלהיהשלוהטלפוןאבללהתקשר.
עלהמשקיףביתואלאפוא,הלכתי,תפוס.
הדלתאתמעלית.איןרביעית,קומההנהר.
מעיללבשהאוולאולגה.אשתו,פתחה

 .כלשהילפגישהבדרכוהיההואיעליון.
בואלהתפנות.ארכללאשעכשיו"מצטער.

ולאחרנשוחח".בבוקר,-9בששיביוםאלי
במאסר".אזאהיהלא"אם :קלהרהור

שלהלאומיחגההיההקרובשבתיום
-לייסודהשנה 71-צ'כוסלובקיה
האחרונותבשניםלהםעשווהשלטונות

אתעצרוומועדחגכללפני :קבועמנהג
שעות,-72לאו-43להאופוזיציהראשי
באירועי-מחאה,להשתתףירכלושלאכדי
באדיבות:להםהציעואףלפעמיםיהיר.אם
אינךאםהכפרילביתךימיםלכמה"סע
ידועים,היוהמשחקכללילהיעצר".רוצה
מוסכמים.כמעט

באוקטובר 2 7 ,ו'יום

לדירתוהכניסהבדלתצילצלתילתשעברבע

"איןארלגה.אשתו,פתחהשרבהאוול.של
"אתמול .כןבצערליאמרהמזל",לך

אותו".אסרובערב

אלאאישית,לא .ליידועהחיתהגהאדל
הכלא,מביתאליההאררלשלממכתביו
הוצאהביתעל-ידילאורוהוצאושנקבצו
דמותהצטיירהאליההמכתביםמןמערבי.
תאמההמציאותבמינה.מיוחדתאצילית

הואבעלה,הזאת.הספרותיתהדמותאת
 ...מזלאיןשליאומרת,והיאשנעצר
המשיכה.סיכוי",ישזאתבכל"אבל
הרגישלאלרראצלב)חיבה(שם"ואשק

בדקהרופאנשימה.קשייעלהתלונןטוב,
הואבבית-חולים.לאשפזווהורהאותו
הפנימיתבמחלקה 13מספרבחדרשוכב

השמירהפרנטישקו"."כההחוליםבביתא'
לשוחחתצליחאוליחמורה,אינהעליו
אתתמצאבנקלהנהר,לאורךלךאתו.

בית-החולים".

אףבית-החולים,אתלמצואהתקשיתילא
לשאולבלי .'אהפנימיתהמחלקהאתלא

עמדולפני 13מס'החדרבדלתדפקתי ,איש
 ,"?אתהזה"אה,בפיג'מה.האורל.ואצלב

חלוקלבששהגעת".שמח"אניאותי.זיהה
דקרתכעשרשוחחנושם .למסדרוןויצאנו

עלבריאותו.עלהסיכויים,עלהמצב,על
הוזמנתי"אילו .בישראלביקורואפשרות
באהייתיישלימחזהשלבכורהלהצגת
 .דרכוןלייתנולאממילאהםאבל .ברצון
לנסועיכולהייתיידרכוןליהיהאילו
הםאבלילפוליןאולהונגריהמפריעבאין

אפילואלולארצותשלימנסיעהמפחדים
למערב".נסעתילומאשריותר

 2sה-לפניאותישיאסרו"ציפיתי
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 :מצטעראניאחדדברעלורקבאוקטובר
הבכורהבהצגתהערבלהיותארכלשלא

דברלהיותעשויזההריאליסטי.בתיאטררן
גברעלהצביעסביבו,הביטאחרגדול".
ונראהבמסדרוןשהסתובבומשרפםצנום

הבלש,זה ?אותררואה"אתה :עצבנידי

משימהזרבשבילו .עלילשמורשצריך
כשהםאותרמגדפיםהחוליםנעימה.לא

ממנימתחמקהואלכןידי.עלאותררואים
שהואלפנילחדראחזוריכול.שהואככל
תעודותיך".אתיבקשואוליאלינויגש
אותר.צילמתי , 13מס'בחדרשנעלםלפני

מיאתמצלםשאניידעתי,לאבחלוק.
 ) ! !בלבדחודשיים(כעבורלהיותשעתיד

תחושה,ליחיתהאבלהרפובליקה,נשיא
ערךבעלצילוםיהיהרזהיוםשיברא

היסטורי.

 :בשמחהאותיקידמוהעיתונותבלשכת
יכולנוולאארתךחיפשנושבאת."טוב

הזמנהבשבילךלנריש .ארתךלהשיג
מחרשייערךהטירונים,השבעתלטקס
ביוםכלומרמחר,ואצלב".בכיכרבבוקר
שבשערתיום,שלבבוקרוהלאומי.החג

האופוזיציההתכדרנהשלואחד-הצהריים
שמח,יהיהמקרם.באותוהפגנהלעררך
 !כנראה

מןמכרים,עיתונאיםשניפגשתיבלשכה
ההונגרית.הטלוויזיה

ליקרץמסרים",לבית-חוליםבדרך"אנו
מהם.אחד

קריצה.לוהחזרתימשם",בדיוקבא"אני
 ." 13חדר ,'א"פנימית

בתרכניתשודרימיםשלרשהכעבור
ראיוןההונגריתהטלוויזיהשל"פנורמה"

בבית-החולים,שצולםהאררל,ואצלבעם
 • 13מס'בחדר

הבכורההצגתעלהאררלשלהעדת-האגב
אדומה.נורהאצליהדליקהב"ריאליסטי"

הכרטיסים"כל .התיאטררןלקופתהלכתי
מראש.להניחיכולתישאכןכפיאזלו",
"מצטער' .התיאטרוןלמזכירותהלכתי
כרטיסים".נותרולאבאמת
שבאהראשוןישראלי.עיתונאיאני"ראה,
לנסועליתיתןלאהרישנה. 20אחרילכאן
 " ...ההצגהאתשאראהבלימכאן
נדלקזיקאיזה .מהורהרבי'הביטהוא

רבעלקופהברא"בסדר' :ואמרבעיניו
כרטיס".שםלךיהיהההצגה.לפנישעה

המחוצףהיהודיבנוסחממשלו'אמרתי
לקבלאפשר"אולי :הידועההבדיחהמן

שיהיר"טוב, :מהורהרמבטערד "?שניים

שניים".

שישלידידה,לטלפןמיהרתי !הצלחהאיזו
הטלפוןתאדלתעלבשבילה.גםכרטיסלי

משוכפל'פתקמודבקמצאתיהציבורי
אחר-4ב"מחר :כתיבהבמכונתכתוב

באמונה,ואצלב".בכיכרכולנוהצהריים
שמח.יהיה

בתכנוןצררךהיהלאבכיסהכרטיסעם
ה"מיכלהיהבתיאטררןנוספות.פגישות

פראגשלהדיסידנטיםקהילתמקרברמי"
שחקניעיתונאים,"אסורים",סופרים-

השחורה.שברשימהפוליטיקאיםתיאטררן'
האפירושערותיהםותיקים.ידידיםהרבה

מצחםעלהקמטים ,שחלפוהשנים-20ב
כפיכשאדפניהםמאוראבלהעמיקו'
לברא".לךנתנואםמעודד,"סימןשהיה.

אבלאופטימיות,בתחזיות.הפריזולאהם
בעצמם.בוטחיםנראו

שלמסכתחיתהפרבליקה","רסההצגה,
השנים-20מהגרתדבריפזמונים,שירים,

נייר-אריזהחיתההתפאורההאחרונות.

בתחילתהבמה.כלפניעלפרושחרם,
עםשחקניםשניהבמהאליצאוההצגה
רושמיםוהחלובידיהם,צבעוגיגית,מכחול

סופרים,מחזאים,שלשמרתהאריזהניירעל
שהושתקו,רוחואנשיזמריםשחקנים,

-20בלגלותלצאתנאלצוארנעצרו

שקבררצקי'פורמן'קרנדרה' :שחלפוהשנים
עד .האררלואצלבגםריק.מסיאןקרהארט.

מלאההתפאורהכלחיתהההצגהסוף
זהבצפיפותכתובים"האסורים",בשמות

מפחיד.מקומם.מרשים.זה.ליד
שתיראיתיאמשכיהתברר,למחרת
האחרונה.גםשחיתההראשונה,:אתהצגות

קטעים,ממנהלהשמיטתבעההצנזורה
המחזהוהצגתסירבההתיאטררןהנהלת
עמדההתיאטררן'תרכניתעל-פינאסרה.
 .בנובמבר-19בלהתקייםהבאהההצגה

במרתעלהוצגוכברבנובמבר-19ב
מחזרתאחרים,מחזרתבפראגהתיאטררנים

החיים.מן

יצאתיבלילה,באוקטובר 2ב-דאז'אבל
ההצגהמנוגדות.בתחושותהתיאטררןמן

ורב-רושם.אמיץמעשהספקבליחיתה
הצגהזרחיתהאךנלהב.היההקהל
שלקהללשכנעשכרעדהמשוכנעיםשל

הכירוכולם,כמעטהנוכחים,משוכנעים.
פרט-כולםכמעט ;זהאתזהאישית

משרדהזמיןשבשבילםהאנשים,-60ל
 .עצמולהסרותשינסהבליכרטיסיםהפנים

עםלנוכחים.מוכריםהיוהםגםובעצם,
שלהחקירהבחדרינפגשומהםרבים

 .הביטחוןמשטרת
הרוחניהגיטרשלבהופעההשתתפתיהאם
לשארהמנוכרואוליהמנותקפראג,של

 ?בעצמםוהמכונסיםהאדישיםהתושבים,

מחד.להתבררהיהעתידזהדבר

באוקטובר 28שבת,

בחלקהשמש.שטרףאךקרירסתורי,בוקר
תנועהמתנהלתואצלבכיכרשלהעליון
החלקאלהגישהשברע.סוףשלדלילה

המעברשוטרים.על-ידיחסומההתחתון
שנימרככיםכברבאמצעהזמנות.על-פירק

צררתי-המדרכותעלהטירונים.גדודי
קרוביוזדים,מקרמייםעיתונאיםטלוויזיה,

מנסהאחדכלהטירונים.שלהמשפחה
החייליםגםשלו"."החיילאתבמבטולצוד
מנופפיםהמדרכה,אלמבטלפרקיםמפנים

החברה.אלאמא,אבא,אל
השבעתםשטקסהגדודיםששנילי'אומרים

הפניםמשרדיחידותעםנמניםכאן'ייערך

יחידותשאלופראג,שלהמצבבחיל
משרתיםביותרהמהימניםרקמובחרות.

מסוגבוודאייהירהרריהםגםכןעל .בהן

המהימנים.

המפקדיםהבמהעלערלים-10.00בבדיוק

הממשלהראשהכבודואורחי
הפדרליתהממשלהמן(להבדילהצ'כית

בפראג,המפלגהמזכירהצ'כוסלובקית),
הצטיינותאותרתעםהדודים,קציניםהרבה

חזיהם.עללרוב
דברי .לחלוטיןוסטריליצרכןהטקס
מחלקי-משפטכאילובנוייםהראשיהנואם

צררהבכלאותםלהרכיבשניתןטרומיים,
עלהכבודהלגר.משחקכמרשהיא,
המתבקשים.במקומרתכףמוחאתהבמה

מקשיביםאינםהמדרכותעלהעומדים
בחיילמרוכזתיבםלתשומתכל .כלל

הסדורותבשררותאי-שםהעומד"שלהם",
לאהנאוםזמןכלבמשךהטירונים.של

מחיאות-כפיים.הקהלמתוךכשמער

בהתאםעובריםהכיכרבמרכזהחיילים
רכלחלילהוחוזרל"נרח"מ"דרם"לפקודות

בצבאדרמהבמסדראי-פעםשהשתתףמי

שהםהיחידהדברכייודע,בעולםכלשהו
רכלימהדיסתייםשהטקסהואבררוצים

וירטי"ל"אפטרלצאתשירכלוכדיתקלות,
המובטח.

עוזביםהחייליםלבסוף.באהמיוחלהרגע
הבמה,מןיורדיםהכבודהאנשיהכיכר,את

מתפזרים.והעיתונאיםהמשפחהקרובי

בפרוקמידמתחיליםהעירייהפועלי
השמועותעל-פיהפתעה.זרהכבוד.במת

להפריעכדירקהבמההרקמההעקשניות,
בערדלכיכרלבראהעתידיםלמפגינים

שערת.שלרש-ארבע
ואני'ההונגרייםהעיתונאיםידידיי'

בכיכרטובהמסעדהאיזולמצואמחליטים
נתרחק,אםהמקום.אתלעזובולאעצמה

לחזורלנריניחואחד-הצהרייםאםיודע,מי

אליה.
ושביםהעובדיםתנועת .רחצישלרשהשעה
בנעשהשבקימידקרגילה.נראיתבכיכר
הצעירים.שליחסיתהרבבמספרםמבחין

בצמדיםבכיכרהמסתובביםהשוטרים,

בוודאימבחיניםממש'מדהיםבמספר

שישלמיניגשיםהםהצעירים.בדיכוי

מגולח,שראשולמיאוארוך'שיערלו
מכנסישלובשלמיארזקן'לבעליאר

הלאומיהטדיקרלרדשסרטלמיארג'ינס,
אתלהציגמהםמבקשיםמעילו,בדש

בפנקס.שמםאתורושמיםתעודותיהם

סוציולוגימדגםקבלתלשםנעשה"זה
עובדבבודפשטלייאמרהנוכחים",של

 ...הצ'כוסלובקיתהשגרירות
ואישה.גברבמדרגותערליםהמטרדבתחנת

כלבחשדהרואהזה'שלטוןמין"איזה
 "?הלאומייםהצבעיםעםסרטהעונדאזרח,

"בעצם,אומרתהאישהואילוהגברמעיר
גםהצרפתי'הטריקרלררלהיותיכולזה

אותרלענודריכולנולבן-כחול-אדום,הוא
 :הגברהצרפתית".למהפכהשנה 200לצירן
אתלהםלהסבירשתספיקילפניאבל"כן'

בבית-המעצר".תשביכברההבדל,
פתאוםמניףדקרתושלרשארבעבשעה
אנדרטתלידהלאומיהדגלאתצעירגבר

הכיכרשלהעליוןבקצההקדושואצלב
מןהאנדרטה.אלהנהירהמתחילהומיד

מתמלאת,הכיכרלכביש.יורדיםהמדרכות
באמצעבלבד.העליוןבחלקהאם-גם
משום-צצוכאילולפתע,מופיעיםהכיכר

~J 
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.מהפכת

הקטיפה

אנשיםעשרות

נלקחוכבר
קציןלניירות.
למקוםהמגיע
שבאמתמבחין'

 .לסגתלאןאין
מעבר","תנו

עלמצווחחרא
אךהחיילים,

אינםחללו
לבסוף .שומעים

מתפנהזאתבכל
ואלפיחרדך

נוחריםמפגינים

לרחובות
הצדדיים.

22 

קסדותהמיוחדות.היחידותאנשימקום,

 .לבניםמגיבי-פלסטיקלבנות,אלותלבנות,
גם-אחורהמבטחי.מחסוםיוצרים

קסדותשלחימחסוםניצבהמוזיאוןליד
כמוסמכותי,קולבוקעהרמקולמןלבנות.

הפגנה"זוהי :כולובעולםמשטרתיקולכל
נפזר-ולאלהתפזר,עליכםבלתי-חוקית.

בכוח".האנשיםאת

אומדשאניהמוןבינתייםהתאסףבכיכר

הראשונותהשורותאלף.-30-25באותו
החייליםמולניצבותהאנדרטהשליד

החגזהלנו."הניחו :קריאותבקסדות.
הרפובליקהזובבית.כאןאנושלנו.
"אנו :הרמקולמןקול Iמנגד "!שלנו

הפגנהזולהתפזר.נוספתפעםלכםקוראים
 ."חוקיתבלתי
בכיוון"נצעד :קולנשמעלפתע

האנדרטה.מןזזהלאומיהדגלהתיאטרון".
בקסדותלחייליםעורףפונהההמון

לואיןאך .לצעודמתחילובאיטיות
נתקלהואהשניבצדגם .לצעודלאן

שלידהחייליםבקסדות.חייליםבחומת
הכיכרבאמצעבריצהפותחיםהאנדרטה

אתחוסמיםאחריםלאורכה,חומהויוצרים
צבאימבצעזהוהצדדיים.הרחובותכל

עםנקלעאני .דקדוקיוכלעלמתוכנן
הבנייניםשביןל"כיס"אנשים 300-200

אתמניפיםכבראשרהחיילים,חומתובין
אלותיהם.

הגישותכל :לאןאיןאבל "!להתפזר"
צעירעלמתנפליםחייליםשלושה .חסומות
מדועיודעאלוהיםלמשעי.מגולחשראשו

וארוכיהראשמגולחידווקאאותםמכעיסים
המגולח,הראשעלנוחתתהאלההשיער.
בלונדיניתצעירהתוף.זההיהכאילו
החייליםהמרנה.הצעיראללהתקרבמנסה

אניהצידה.ארתהומושכיםבהאוחזים

חבושגבוהבחורלידינמצאמידמצלם.
 :ומצררההאלהאתמניף Iמארדצעירקסדה,
 "!הסרט"את

ברדקהואתעודה".ליישעיתונאי,"אני
ארתה.

כאןלצלםלךשמותרבתעודה,כתוב"לא
ועכשיו".

לצלםרשותמראשלבקשאפשר"איך
 "?קיומהעלמודיעיםשאיןבהפגנה,

שאניאר Iהסרטאת .אותימענייןלא"זה
ארתך".אוסר

מוחה".אניאבלהסרט,אתלך"אתן
 " ...למחרתיכול"אתה
קציןלניידות.נלקחוכבראנשיםעשרות
לאןאיןשבאמת Iמבחיןלמקוםהמגיע
עלמצררההואמעבר","תנולסגת.

לבסוףשומעים.אינםהללואךהחיילים,
מפגיניםואלפיהדרךמתפנהזאתבכל

הצדדיים.לרחובותנוהרים
ססמאותקוראיםמתארגנים,מאותכמה

בית-אלצועדיםהםהנהר.בכיורןוצועדים
לאןידעו,איךפרנטישקר"."בההחולים
על-ידדברים.יודעיםאנשים?בפראגללכת
"יחי :אנשיםמאותקוראיםהחוליםבית

הרופאים,האחיות, "!האררליחיהאררל,
ומנופפיםבחלונותמופיעיםרביםחולים

עצמושהארולאומרים,למפגינים.בידידות
כאןנשארהרוחואבלאחר.למקרםהועבר

שעה.לפימספיקוזה
הדיווח,אתהעברתישממנו Iהמרכזיבדואר

המברקשלהיעדבארץמבחינההפקידה
בימים"להתראות :ליאומרתמשםובלכתי
 "!יותרטובים

כאוקטובר 29 ,ראשוןיום

אורחים.כמהלביתםלכברדיהזמינוידידיי
במרכזבוודאיהייתיכתיקכםבימים

לספרצריךהייתיהערבוכלההתעניינות
ההפגנהעכשיואבל .בישראלהנעשהעל

אנשיםכמההשיחה.מרקדהיאמאתמול
-30ו 15ביןנעיםהאומדנים ?בההשתתפו

 :מלאההרעיםתמימותאחדבדבראלף.
מפגיניםובברליןבלייפציגמדי.פחות
 ?ואצלנואלפים,מאות
נראהעדייןהשלטוןבפראג,כלומראצלם,
שהכול Iעל-כךסומך .מארדבעצמובוטח

להפעיליהססולאשהשליטיםבכךבטוחים
מים,תרתחיאלות,הפגנה.כלנגדכוח
רכל .לדעתאי-אפשררובים.גםאולי
אתמרתיעהפחדלדעת,אי-אפשרעוד

מחאהבפעולתמהשתתפותהאנשיםרוב
יישארערדכל-מאידך-גיסא .כלשהי
יירתעלאיחסית,קטןהמפגיניםמספר

קסמים.מעגלכוח.מהפעלתהמשטר
 1שמנמןהצידה.ליקוראידידישלהחתן

בחנותעובדהוא .מארדלבטוב Iממושקף
במקצועו.גדולמומחהעתיקים,לספרים

מוציאהואהצנועהממשכורתוגדולחלק
משהר,לך"אראהעתיקים.ספריםלקניית
לקרמהאותימעלההואארתך".שיעניין
אוסףאתליומראהחדרו,אלהשנייה,

אחרילהצילשהצליחשלו,ה"סאמאיזדט"
בעטיפות- .אצלושנערכוהחיפושיםכל

במכונתכתרניםדקים,ניירדפיקרטון

חמישה,"להפיק"יכולהכתבניתכלכתיבה.
כתבניותעשריםעותקים.,ששההיותרלכל
נחרצות,כתבניותכמהעותקים.מאה-

מכרכרת-אין ?עותקים 500להפיקכדי
פרימיטיביות.לאגםמודרניות,שכפול
-הטררם-גוטנברגית"לתקופה"חזרנו
למהבדיוקומתכווניםהצ'כיםאומרים
אומרים.שהם

ידידי,אומרשלי",הירדאיקהאוסף"זה
כחולםמרגישואניספריםצרורלימושיט
ברבר,מרטיןיצירותשלתרגומים :בהקיץ

והגולםהמהר"לעלמחקר Iבשביס-זינגר
כתיבה,במכונתדקיק,ניירעלהכלשלו,
האםובאהבה.טעםבטובמעוטראבל

השנים-20בדומהמשהרלאוריצאבישראל
שלקיומועלידעתיאמנם, ?האחרונות

אפילו,ידעתיבצ'כוסלובקיה."סאמאיזדט"
פטליצה""אדיצהשלמה,ספרייהשקיימת
 ;סאמאיזדטספרישלהארגז")("הרצאת

מאמרים,באוספישמדוברלי,חשבתיאבל
מעטגםאקטואליים,פוליטייםחיבורים
הדעת,עלהעליתילא .יפהספררת

כהבתנאיםמסוגלת,העצמיתשהירזמה
תחומיםגםלהקיףופרימיטיביים,קשים

מההאקטואליה.מןורחוקיםמופשטיםכה
המסוגלעם,שלהרוחניתהעוצמהמדהימה

לכך!
ההפגנהעלהשיחהבינתייםנמשכהלמטה

המצבהערכות .האליםדיכויהועלמאתמול

בקצבהדבריםיימשכואם .בררכןפסימיות

ערדמעמדלהחזיקהשלטוןעלולכזה,
 ...אם-כי .שנים

מתמצההכלולא .שחררהכללאאם-כי

הנה,ואצלב.בכיכרהמפגיניםבמספר
בומדבריםשהכול Iחדשסרט Iלמשל
גםמלאהאולם .לראותונוהריםוהכול

מצחוק,מתגלגלהקהלהיומיות,בהצגות
אסרובערי-שדה"ערניים"פקידיםכמה

להזדרזשישכךבמחוזותיהם,הצגתועל
 .כאןגםייאסרבטרםבפראג,ולראותו

כל-סרטשמר.זה-יקרים"ידידים"כן
בבית-חרושתמתרחשתהעלילהצ'כי.כך

עומד"תמידאשרלבנה,חרסינהלאסלות
השנהאתגומרותמידהעבודהבתרכנית

מגישיםואישה,גברעובדים,שניבהפסד".

זרמולאהקריםהמים :פיצוייםתביעת
המיםמןניכרווהםהמפעלשלבמקלחת
המפעל,מנהלסגןהסרט,גיבורהרותחים.

תאונתזושחיתהבכךלהכיריש-פוסק
לאהמיםמערכתשתיקוןמאחראךעבודה,

הביטוחחייבהמפעל,שלבאחריותוהיה
הפיצויים.אתלשלםהלאומי

הראשיהמנהלמערמומיותו.מרוצההסגן
 .הסגןתמה "?"מדוע .מסגנומרוצהאיכר
להכיר"אסור .נשלם"אנחנולא"הרי
יקבללאשאזמשרםעבודה,כתאונתבכך

עבודה".תאונותהיעדרעלפרמיההמפעל
השנייםיערערובתארכה,נכירלאאם"אבל
 .הסגןאומרבערעור",ויזכו
המנהלאותרמלמדדבר",מבין"אינך
להםשניתןכיורןיערערו,לא"הםבינה.
ואילונשכרים,ייצאורכךגבוהכספיפרס
בפרמיה".נזכהאנו

כאשראירעה"התארכה"כינודע,בינתיים

המפעלבמקלחת.התעלסוהעובדיםשני
ומישהוחדשיםעובדיםלגייסאזמנסה
המובטחותההטבותלרשימתמוסיף

מיוחדפרס ... " :לוח-המודעותעלהמופיעה
עבודה".בשערתהתעלסותתמררת

מעידאינוהשלטוןאםרע,לאסימן"זה
אתלאסוראףארכזהסרטהפקתלמנוע

 .ידידיבביתהנוכחיםאחדאומרהצגתו",

כברפראנו'ב'ררדהשקרהמה"רעל
מישהו.שואל- "?שמעתם
המפלגה~טארןהואפראנו""רודה

קפדנייםוהצנזורההפיקוחהקומוניסטית.

מההנהעליהם.להעריםאפשראךבר,
מדור Iבעיתוןיש :שכרעייםלפנישקרה
לתתהמיועדהחברה","מן-בשם

אשרלמיניהם,המפלגהלוותיקיפורקן
 70לגילבהגיעםאותםמברכיםידידיהם

במדורהופיעההימיםמןנירם . 80אר

שידידיוואבק,פרדיננד-לאחדברכה
בצדהמבורך".חייומפעל"עלאותרבירכו
האיש.שלתמונתוגםהתפרסמההברכה
כאשר .ולהארואצלבשלתמונתוזרחיתה
שפרדיננדמישהו,נזכרהתמונה,אתזיהו

ממחזותיובכמההגיבורשםהואואבק

סממניםישואבקשלובדמותוהאררלשל
נוסףהמחבר.שלמובהקיםאוטוביוגרפיים

יוםבאמתהברכהפרסוםיוםהיהלכל
 ...ולהאושלהולדתו

כיומספרים,גדולהחיתההשעררריה
שמטרתההחקירהנמשכהפראנו"ב"ררדה

 131גלידן



שמונההברכהמפרסםאתלאתרחיתה
לשווא.שעות

נאומופרשתעלגםכמובןלפסוחאי-אפשר
שהוקלטיאקש,מילושהמפלגהמנהיגשל

על-גביבחשאימופץוהואאלמוניםעל-ידי
אתלהשיגמשתגעת,כולהופראגקלטות,
המביכותהפהמפליטותוליהנותהקלטת

הדלהמשפתוהמנהיג,שלוהמשעשעות
אתוהמפיץשהקליטמיהעילג.ומסגנונו
השלטון'לצמרתמקורבלהיותחייבהנאום,
המפלגה,פעיליבכנסהושמעהנאוםשהרי

בקפדנות.מריינושמשתתפיו

למעלה :יותרמשמעותיותתופעותגםויש
פרטהעיתונים,(מכלעיתונאיםממאה

וחתמוהפחדעלהתגברופראנו")ל"רודה
שנישלשחרורםאתהתובעת ·עצומהעל

כלה"סאמאיזדט".עיתוןשלהעורכים
עלחתמוהפילהרמוניתהתזמורתחברי

הטלוויזיהשידוריאתשיחרימוהצהרה,
החרםבתוקפויישארעודכלוהרדיו'
הזמריםעלהזועםהשלטוןשהטיל

"כמה-העצומהעלשחתמווהתסריטאים
אתשיכבדהשלטוןמןהתובעתמשפטים",
העם.נציגיעםבדו-שיחויפתחחוקיו-שלו

הגיבההעממיתשהבדיחהעצומה,אותה

- ?משפטיםכמהמה"לשם :כךעליה

 ,, !לעזאזלשילכו :באחדגםדי

כאשרכל-כך'כעסשיאקשאומרים,
עדהפילהרמונית,החלטתעלשמע

הצליחורבבקושיאותה.לפזרשאיים
אתלפזרקליותרכילוילהסביר
אתמאשרהמפלגהשלהמרכזיהוועד

ניתןקושיבלאכיהפילהרמונית,התזמורת
תצמחמאיןאךאחר,מרכזיועדלהרכיב

 ?אחרתפילהרמונית

זאתבכל :זואופטימיתבנימהנפרדיםאנו
 .משהו .משהוזז

כשכברשואלים,- "?שובתבוא"מתי
בדלת.עומדים
לאזהשהפעםמקווה,אניאבליודע."אינני

להודות,בושהזואולישנה".עשריםיקח
 .גרוניאתחנקודמעותאבל

בנובמבר 17 ,'ויום

והמעודכנתהזריזהההונגריתהטלוויזיה

ראשונותתמונותהערבבמהדורתמשדרת

עדייןהמצבבפראג.הדמיםמהומותעל

הדיכוימימדיכינראה,אךברור,לא

במרוצתשקדםמהמכלחרגוהמשטרתי
ההפגנות.מרובתהאחרונה,השנה

הסטודנט"יוםהואבנובמבר 7-1ה

ולזכרםלכבודםנקבעהואהבינלאומי".
יוםבאותואשרהצ'כיים,הסטודנטיםשל

חודשיםשנה, 50לפניכלומר , 1939בשנת
הנאצים,על-ידיארצםכיבושלאחרמספר
ההפגנהאתוקיימופראגלרחובותיצאו

בעקבותהראשונה.הפומביתהאנטי-נאצית

ונפצעונהרגופיזורהשבמהלךההפגנה,
כלאתלסגורהיטלרהורהרבים,סטודנטים
ביקשובכךבצ'כיה,הגבוהיםבתי-הספר

בקרבהמשכיליםשכבתכלעלכליהלגזור
 .שנואי-נפשוהצ'כים

דרכווממשיךכיורשועצמוהמציגהשלטון'

להרשותיכוללאהאנטי-נאצי'המאבקשל
האזכרהטקסיקיוםאתלאסורלעצמו

לתהלוכתהיתרניתןאי-לכךכזה.ביום
מזכירמדויק.מסלוללהשנקבעסטודנטים,

מירוסלבבפראג,הקומוניסטיתגחהמפל
סדריבקביעתאישיתמעורבהיהשטפאן'

בחקירהשהתברר(כפינקבעההבטחה.

הסטודנטיםשאםלאחר-מכן),שנערכה
להמשיךאוהמסלולמןלסטותינסו

יתייצבוהרשמי,סיומהלאחרבתהלוכה
אותהויוליכופרובוקטוריםסוכניםבראשה
וכוחותבולכודיםיהיושהמפגיניםלמקום,
ללמדצריךעבר.מכללהםיארבוהביטחון

להםשיעבורכדיולתמיד,אחתלקחאותם
-וחמישישניכלהפגנותלערוךהחשק
 .שטפאןמכןלאחרצוטט

לקח,המפגיניםאתללמדעמדובוהמקום,
זההיההלאומי.התיאטרוןבקרבתהיה

כוחותפרטיו.כלעלשתוכנןצבאימבצע
ברחובותהמפגיניםאתליווהמשטרה

מןלסטותיוכלושלאכדיהמקבילים,
הלאומיהתיאטרוןליד .המתוכנןהמסלול
נפרשוהשרירניותוביןשרירניות,הוצבו

נלכדולהימלט'שניסוהסטודנטיםרשתות.
בקרבתהלאומית,בשדרהדגים.כמובהן

מולהסטודנטיםעצמםמצאוהתיאטרון'
ללוחמההיחידהאנשישלחיהחומה

מכלאדומות.כומתותחובשימיוחדת,

לאןהיהלא .ביטחוןאנשיניצבוהכיוונים
תכו!",אלריקות.בידיים"אנחנולהימלט.

שלהאלה,והצילומיםהסטודנטיםצעקו
נכוחה,המביטיםחשופי-ידיים,צעירים

הלבנותהקסדותאנשילעברמאמינים,כלא
פרחלתקועומנסיםהאדומות,והכומתות

הוקרנואלותמונות-מגן-הפלסטיקבגב
בעולםהטלוויזיהמרקעימעלמהרהעד

תיערךאי-פעםשאםספק,ליאיןכולו.
האופיינייםהמאורעותעלצילומיםתערוכת
יוצבואלהצילומים ,-20ההמאהשלביותר

מרכזי.במקוםבה

ובליצפופיםלכודיםהיוכשהסטודנטים
המכות.החלוב"כיס",לזוזיכולת

יומייםכעבוראבחנה.וללאבאכזריות

הסטודנטיםאחדכישמועה'נפוצה

ואכןהוכחשה,זוידיעהמפצעיו.מת

מ-למעלהאבלכבלתי-נכונה.נתגלתה
נפגעועשרותכמה ,נפצעומפגינים 300

אחריםרגישיםובמקומותהשדרהבעמוד

ימילכלנכיםיישארומהםורבים
עלהגשרשבקרבתב"כיס",חייהם.

גדולהערימהנשארהולטאווה,נהרפני
משקפייםצעיפים,מעילים,נעליים,של

שאחזההבהלהבזמןשנעזבושבורים,
הונגרייהעיתונאיתהמוכים.בסטודנטים

המאורעותמשךשהתקשחהומנוסה,ותיקה

כילי,סיפרהבחייה,שראתההרבים
לעצוריכלהלאהפזוריםהחפציםלמראה

בדמעותיה.

בבגדיםדם,שותתיסטודנטים,כמה

התיאטרוןבנייןלתוךהתפרצוקרועים,
למראהשנדהמוהשחקנים,הלאומי.
השבתתעלבמקוםבוהכריזועיניהם,

באותועודהתפשטהההשבתהההצגות.

וכעבורבפראגהתיאטרוניםלכלערב
ברחביהעריםלשארגםיומייםאויום

צ'כוסלובקיה.
בדם.חסכניעםומתמידמאזהיוהצ'כים

בנובמבר-17השלהמאורעותאתכינוהם
בסלחנותהמחייכיםיש"טבח".בשם

בפראגהמכותהןמה :זהמונחלמשמע
ימיםחודשכעבורשאירעהטבחלעומת

הטיפהזוחיתהמקום,מכל ?ברומניה
הגפרור :תרצואםאוהסאה.אתשהגדישה

ולבבות.להבותשהצית
מקץרקבמדויקלינודעואלהפרטים

לילבאותוכבראבלימים.שלושה-ארבעה
בבודפשט,הטלוויזיהמרקעמולשבת,
גדולשמשהוברורה,תחושהליחיתה

במהירות.אליהלשובושעליבפראגהתחיל
כברצ'כוסלובקיתויזהשקיבלתימזל'

בשגרירותנוצר'התקדים :באוקטובר

שהיות,ללאומידיאותיהכירובבודפשט
ויזה.ליהעניקו

בנובמבר 23 ,'היום

אניושובבמכוניתי'נוהגאניושוב

יהצ'כוסלובקיבגבולדרכוניםביקורתעובר
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מהפכת

 •הקטיפה

סטודנטים'כמה

רם,שותתי

קרועים,בנגרים

לתוךהתפרצו
התיאטרוןבניין

הלאומי.
השחקנים,

למראהשנדהמו
הכריזועיניהם,

עלבמקוםבו
ההצגות.השבתת

ההשבתה

עורהתפשטה

לכלערבבאותו
התיאטרונים

וכעבורבפראג

גםיומייםאויום

העריםלשאר
ברחבי

 .צ'כוסלובקיה

23 
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.מהפכת

הקטיפה

לאשנהעשרים
תמונתונראתה

אלכסנדרשל
בשוםדובצ'ק

פומבימקום

בצ'כוסלובקיה.
בעיתון,לא-
 .בטלוויזיהלא
דמותהיההוא

ואלמונית,עלומה
אהובנשאראבל

עלגםונערץ
שנולדואלה
אחרי

שהשליטים-

מטעם-הכובשים

אלםעליוגזרו
ואלמוניות.
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חודשרקימים.חודשתוךהשנייהבפעם

שונה.הכלאבלעבר,
בדרכילהתעכב,לילחשמיוחדחוש

ימיםמשכברידידיםאצללפראג,

רוחשת.לכוורתהישרנפלתיכברטיסלבה.
לןלארצו,הפלישהבליל ,-1968שבידידי,

לצידי'שעברזונוראהחוויהואשרבביתי
חיינו'ימילכלבלתי-ניתקקשרבינינויצרה
בהןשנה 21אחריבחמימותאותימחבק

אותותבוניכריםמידאבל .התראינולא
אוכללאהיוםלי'"סלח :סבלנותחוסרשל

תתחילהצהרייםאחר-4ב .לךלהתמסר

עסוקאניבה.ינאםודוכצ'קבכיכרהאסיפה

גשבבית.אצליבערב,נתראהבהכנתה.
פרטים".לךימסרושםלאוניברסיטה,

בכיכר-4ב"היום :כרזותמלאההעיר

האוניברסיטה,שעריעל "!הלאומיהמרד
נגד"הציבורשלועדת-התיאוםיושבתשם

"הפורוםשלהתאומה(האחותאלימות"
מאותצריםבפראג),שנוסד "האזרחי

הישראליתהעיתונאיתעודתרקאנשים.

שעריםכמר-גםהשער,אתלפניפותחתשלי
אועשריושבותמלבניבחדראחרים.רבים

ומקישותשולחנותלידבנותשתים-עשרה
מכונת-ירייהשלובמהירותזעםבחמת

מכונותאין .הכתיבהמכונותקלידיעל
שוםאיןדפוס,מכונותשאיןכמובןשכפדל'
נתיכהמכונותרק .מודרניטכניאמצעי

אלפיפחם.וניירמסורבלות"אנדרווד"
הודפסוהעיר,ברחביהפזוריםהכרוזים,

עותקיםבחמישהכתיבה,במכונותכולם
קריא.אינוהששיהעותקשכןהיותר,לכל
הסטודנטיםבלתי-רגיל.חדש,עדייןהכל

עצמם.שלהלבמאומץנבוכיםנראים
המתרחשעלליהמספרבלונדיני,צעיר
אניכאשרבהססנות,אומרהתוכנירת,ועל

לייהיושלאמקווה,"אני :לצלמומבקש
אצלכם".תתפרסםהתמונהאםצרות,
"עיתוניםאותו.מרגיעאניתפחד","אל

אנשישללידיהםמגיעיםאינםישראליים
מקום,מכלשלכם".הביטחוןמשטרת
משטרתשלהאפשריתנקמתהמפניהפחד

 .מאודחזקעדייןבטחוןה
 "?בהפגנהמצפיםאתםאנשים"לכמה

אבל .אלף 100אתמולהפגינו"בפראג
 30-25אולייהירפראג.לאהיאברטיסלבה

פחות".שלאנקווהאלף.
מתחיליםרקבכיכר .וחצישלושהשעה

הבמה.עדמגיעאניקושיבלילהתאסף.
מתחילהסמוי,אותעל-פיכאילופתאום,

הענקית.הכיכראלנהירההעבריםמכל
 .לזוזכמעטאי-אפשר .גוברתהצפיפות
עםואמהותאבותמבוגרים.צעירים,

בן"הואכתפיהם.עלהקטניםילדיהם
אותו,"הבאתיצעיר.גברלימסבירחמש",

כללזכורמהלושיהיהכדישיראה.כדי
יששכברלי,נדמה ?אלף 30החיים".

באיםעודהזמןוכל .אלף 50לפחותכאן
מצטופפיםהסמוכיםברחובותגםובאים.

 !אלף 100מינימוםכבר.

עליז.מצב-רוחאבלדרוכה,אווירה

"תתפטר :מאולתריםבחרוזיםססמאות

מפלגהמשלטוןודי"מספיק ; "!הממשלה
השלטוני".המונופול"הלאה ; "!אחת

קצרים,הנואמיםדברימתחילה.העצרת

אבלמוארת,הבמהמתחלפים.הדוברים
שלבדמויותיהםלהבחיןקשהרחוקה.

עליה.העומדים

באותושהתפרסםמאמרקוראהמנחה

הפלישהבגנותסובייטיבעיתוןיום
הכת"באשמת :-1968בכוסלובקיה'לצ
נלהבות.כפייםמחיאות " ...נייב'ברזשל

הכת"באשמת :חוזראחרממתין'המנחה

 :פעםועודתשואות.שוב " ...ברז'נייבשל
מחיאות " ...ברז'נייבשלהכת"באשמת
עללחזורנעיםמה"מתחדשות.הכפיים

הקהלסובייטי".עיתוןמפיאלה,מלים
כפיים.ממחיאותשבעאינו

אלכסנדראליכםידבר"ועתה :לפתע
לאלשעבר",הכללי"המזכירלא "!ק'דובצ

ללאתארים,ללאפראג",שלהאביב"מנהיג
כשלעצמו,בושדיהזה,השםרקתיאורים.

חשובלאברגע.בותתחשמלשהאווירהכדי
שאלכסנדרהואהחשוב .אומרהואמהכלל

הראשונהבפעםבפומבימדברדובצ'ק

נמשכות,הכפייםמחיאותשנה. 20מזה

"דובצ'ק,מתעצמות.ושובנחלשותגוברות,
והבנייניםהקריאות,נשמעות ," !דובצ'ק

המלים.הדאתמחזיריםהכיכרסביב

צעירים ;ילדיהםאתאל-עלמרימיםאבות
בחורהסתםאובנדת-זוגם,אתמרימים

אתתואנההןשגםכדילקרבתם,שהזדמנה
הקמטיםוחרושתהשיערכסופתהדמות

השמחה,ההתלהבות,המוארת.הבמהשעל
והסיפוקהניצחוןתחושתהחיים,חדוות

 20 !דובצ'ק""דובצ'ק, :שחקיםמרקיעים

משתחררתותקווהמדוכאתכמיההשנות

בכיכר.המהדהדתבקריאהביטוימוצאות

בפראגצעירהצלמתממניתבקשיוםכעבור
אתלצלםכדיעיתונה,על-ידישנשלחה

ההפגנהלמטההמגיעדובצ'קאלכסנדר
"בעצמיהוא.מילהשאומר :ואצלבבכיכר

וכשהבחינהאמרה,-אותו"אכירלא
בתרקאני"הרי :הוסיפההתוההבמבטי
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שלתמונתונראתהלאשנהעשרים
פומבימקרםבשוםדובצ'קאלכסנדר

לאבעיתון'לאבצ'כוסלובקיה
עלומהדמותהיההואבטלוויזיה.
גםונערץאהובנשאראבלואלמונית,

שהשליטים-מטעם-אחרישנולדואלהעל
ואלמוניות.אלםעליוגזרוהנרכשים

בנובמבר 24 ,ו'יום

לפניחודש.תוךהשנייהבפעםפראג,
ואצלבבכיכרהאווירההיתהמחודשפחות

לפניבדיוקאימה.זורהמתוחה,קפואה,
היחידותאנשימקוםבקרבתהתפרעושבוע

בלשכהחג.-עכשיוואילוהמיוחדות.
עלפרטיםמבקשאניזריםלעיתונאים

הוועדמטעםהצפויההעיתונאיםמסיבת

"היאהקומוניסטית.המפלגהשלהמרכזי
תמצאלא ,תזדרזלאאם i-4בתתחיל

גדולה",תהיההצפיפותבאולם.נוחמקום
 .ליאומרים

ליאחפששעה"לפיאחה"צ. 3השעה
אנשיעונה.אניואצלב",בכיכרנוחמקום

לאעדייןתמה.מבטבימעיפיםהלשכה
נוכחותעלבגלויאתםשמדבריםהתרגלו,
-ואצלבכיכררשמיות"."לאבהפגנות

 120וברוחבמטר 800באורךענקימלבן

אנימקום.אפסעדמלאהכבר-מטר
שלהמרפסתעדדרךלילפלסמתקשה
משםסלונו","סבובודנההעיתוןמערכת
"עיתונאי",המלהרקהנאומים.יינשאו

לימפנה"ישראלי"המלהבצירוףובמיוחד
לידבמרפסתעומדאניפלא.כבאורחדרך

 .האוולמגיעדובצ'ק.מגיעהנואמים.
 200ים-אדם.שמתחתנובכיכר

הסמוכיםהרחובותגם ?אלף 300 ?אלף
דגליםהנושאיםצועדיםוטורימתמלאים,
מישהו .אליהנוהריםעדייןמתנוססים
האמבולנסלפני-פלאזהוראהמתעלף.

נתיב-תנועה.ההמוןפותח

ת iהפגנבשבילכאילונוצרההכיכר
גבוהים,בנייניםכולהמוקפתהיאכאלו.

כמהפיהקולותעוצמתאתהמגבירים
בכיכראנשיםמיליוןרבעכאשרוכמה.

ק,'"דובצהאוול","האוול'-שואגיםזו
 ,"חופשיותבחירות"חירות,-אודובצ'ק"

השאגה .עצוםאפקטהקולעוצמתיוצרת
 .קצהוועדהעולםמקצהאזמגיעה

להפגנותדומותאינןזובכיכרההפגנות
דומהאינהואצלבכיכראחרים.במקומות
אינםהצ'כיםבעולם.אחרותלכיכרות

פוקדתפוליטיתסופהאחרים.לעמיםדומים

יצרים.התפרצותכאןאיןאבלהארץ'את
ומליצותכעוסיםנאומיםכאןשומעיםלא

כאןישנקם.תאוותשלגילוייםאיןחלולות.
מהפכהטוב.ומזגהומורשנינות,הרבה

מהפכה .להקראומהפכת-משיאדיבה,
תלוייםהראווהחלונותעלטובת-מזג.

השמשה,עלבבקשה,"שימרו, :שלטים
עלתעלו"אל ;גדולה"כשהצפיפותגם

 .מכם"אחדכלחייעלחבל .הפיגום
פלקטים,כרזות,מלאההעירכל

משוכפלותוהצהרותהודעותקריקטורות.

המטרד,בתחנותברחובות,מודבקות

משקרת"הטלוויזיה :הראווהבחלונות
 ; 11 !הופסקהלאהסטודנטיםשביתת-

 ;מיליונים"-15לתקווה"עכשיו
 ; 11 !ילדיכםלימיןהתייצבו"פועלים,

"הקץ ;אלימות""נגד ; "!תנצח"האמת
 ;אחת"מפלגהשלהשלטונילמונופול
צ'כים.כולנו"חיילים, ;חופשיות""בחירות

"תודה :היתוליותכרזותגם ."!ונת~היו

עלשומריםאנובזכותםלפרובוקטורים.
ערנותנו".

לשמועסתםבאלאבכיכרהרבבותקהל
לאהואלנואמים.כףולמחואנאומים

עללמתרחשפעילשותףהואדומם.ניצב
הנואמים,עםשנוןדו-שיחומנהלהבמה

מעוררהאלתורכושר .מחורזרובעל-פי
כאשרלשיאהמגיעהההתלהבותהתפעלות.

דובצ'קאלכסנדרמופיעהמרפסתעל
-1בשהשמיעבמלים,נאומואתשפותח

אוהבאני !יקרים"פראגאים : 1968במאי

כדיאליכם"חזרתי-ומוסיףאתכם"

 21לפנילהפסיקשאולצנובמקוםשנמשיך

"דובצ'ק-הקריאהכהדלו·נה 1עשנה",
המהדהדתלארמון",דובצ'ק !לנשיאות

עדייןהיהיוםבאותורבות.דקותבכיכר

איןיתפטר'הוסאקהנשיאשאםרושם,

מקומו.אתשיירשהואשדובצ'קספק,

העצרת,במהלךפעילשותףרקלאהקהל

 131גלידן



 KLAUDIO VIECNIK-'צניקקלאודיו

העצרת,לנשיאותלמארגנים.עוזרגםהוא
טכנאיעםאלחוטיקשראיןלמשל,
ומשתדליםהכיכרברחביהפזוריםהקול'
הרמקוליםמערכתשלתקינותהעללשמור

"האם :הקהלאתשואלהמנחההמאולתרת.
הטכנאי "?פועלאלפאקולנועלידהרמקול

תשובתואתאךכמובן'לענות,יכולאינו
"אלפא :אדירהבמקהלההקהלמעביר

שומעת!"אלפאשומעת!
הכלהאםסבארה,"הטכנאי :המנחה

 "?כשורה

שהבלמוסר"סבארה :הקהלמקהלת
 "!רהסבאיחי !רהסבא"יחי :ומידכשורה".

 "!שומעלאוודיצ'קה"רחוב :ושרב
מקהלהמגיבההכיכרשלהשניהקצהמן

לאהנשיאות)(ארמוןהארמון"וגם :חדשה
שומע."

את"שילחו :נמשךהמקהלותדו-שיח
הכללא "!לארמוןרהסבאהטכנאי

כילהודיע,"נתבקשתי :המנחהפוליטיקה.
בצפיפותאמואתאיבדהרנזהבשםצעיר

קבוצתמכוניתו".לידלהממתיןוהוא
"הונזה, :לשאוגמתחילהעליזהצעירים
הכיכרכל "!בדרךכבראמא !סבלנות

במקהלהשואגיםאישאלף 300מצטרפת,
מחזיריםארתההמקיפיםשהבנייניםבכיכר

 :ומכופלתכפולהבערצמההקולאת
 "!בדרךכבראמאסבלנות,רכזה,"ה

כעבורשנערכהת 1-העצבעתבברטיסלבה,
צעירלזוגכיהמנחה,הודיעיומיים,אויום

חסכונותיוכלוברארנקבכיכרנגנבאואבד
לאכמעטהמנחהדירה.לקנייתשנועדו
אי-שםכאשרהודעתו,אתלסייםהספיק
ניילוןשקיתאל-עלהונפההכיכרבקצה

לתוכהלהטילהתחילווהנוכחיםצבעונית
בשידורשודרההעצרתומטבעות.שטרות

דרכהאתליוותההטלוויזיהומצלמתישיר
נמסרההיאכאשרהצבעונית.השקיתשל

בהובמצאונפוחהגדושההיתהלנשיאות,
שאבדהסכוםמןארבעהפיגדולכסףסכרם
הטלוויזיהלאולפניהוזמנוהםהזוג.לבני
שאבדהכסףסכרםלידיהםנמסרושם
הסטודנטיםלרועדנמסרההיתרהלהם.

השובתים.

"עכשיו :האוולואצלבאמרבערב-6ב

ונתפזר",ההמנוןבשירתהעצרתאתנסיים

והתפזרו.ההמנוןאתשרראישאלף-300ו
נראולאשוטריםובשקט.מופתיבסדר
היו"לא :אומריםהצ'כיםובסביבתה.בכיכר

והסדר".השקטנשמרמשום-כךשוטרים,

להתמלאהכיכרהחלהרחציבשבעאבל
אושרוברדיוהחדשותבשידורשוב.

המפלגהשלהכלליהמזכירכיהשמועות,
הנשיאות,חבריכלרעמויאקש,מילוש
צצומאיפה-שהואהתפטרותם.אתהגישו

בכיכרוהשירההריקודיםעממיות,תזמורות

הבוקר.אורעדנמשכו
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 90כאפרילשפורסמושירים

 /R()MR()I (כירחון

בנובמבר 25שבת,

העיתונאיםמסיבת .בוקרלפנות 3השעה

להיפתחאמורהשהיתההמפלגה,של
כיווןונדחתה,נדחתהאחר-הצהריים,-4ב

לאחרגםהתארכוהמרכזיהורעדשדיוני
יאקש.שלהתפטרותועלההודעהמסירת
יורשולגביהסכמהשאיןשמוערת,נפוצו

סוערים.והדיונים

 ""אינטר-קרנטיננטלמלוןשלהגדולבאולם
וחציכשלרשעיתונאים.-200כנשארו
סוף-סוףלפניהםהתייצבובוקרלפנות
עורךהחדש,הדוברובראשםהמפלגהנציגי
עלהודיעהוא .הדרניזדנקפראנו","רודה

בישיבתשנבחרההחדשההנשיאותהרכב

הואהחדשהכלליהמזכיר .המרכזיהורעד
מעט.אךמוכרתדמותאורבנק,קארל
מנהיגיםכמהרעודהוסאקהנשיאיאקש,

שבנשיאותהעובדהממנה.הוצאובכירים

בפראגהמפלגהמזכירשלמקומונשמר
תימהוןמעוררת Iשטפאןמירוסלב-

מוחזקהוא .מארדשנואשטפאן .כללי
ולפעולתתותחי-מיםלהפעלתכאחראי

לפני .בנובמברו-7בכוחות-הביטחון

פועליבאסיפהלדברניסהכאשריומיים,

אותרגרשו."בפראג, ד.ק.'צ"מפעל-הפלדה
פנים.בבושתהפועלים

עמדתכם"מה :נשאלהדרניהדובר-עורך
 "?האופוזיציהתביעותלגבי

קראתילאלהגיב,יכול"אינני :הדרני

אותן".

בעיתונך'כתבתמהעל-סמךקראת,לא"אם
ובלתי-חתרניותאנטי-סוציאליסטיות,שהן

 "?הדעתעלמתקבלות

 .נבוכהשתיקה
הפלישהבענייןעמדתכם"מה :שאלה

 "?-1968ב

השתנתהלאעמדתנוזה"בעניין :הדרני
תשתנה".ולא
והתפקידדובצ'קאלכסנדרעלדעתך"מה

 "?בעתידלמלאשיוכל

יוכללאבעתידרגםנכשל"דרבצ'ק :הדרני
תפקיד".שוםלמלא
העיתונאיםמסיבתהיתהשזרידע,לאהדרני

הוחלףיוםבאותוערד ...שלוהאחרונה

להתפטרנאלץשבועייםמקץ .כדובר
כלאנעלםומאזפראנו""רודהמעריכת

הרי-ולתפקידיולדרבצ'קואשרהיה.
ידועים.הדברים

עודנשארתיהעיתונאיםמסיבתסיוםעם

עמיתיםעםלפטפטבמקרם,זמן-מה
אירופה.רחבימכלבפראגשהתקהלו

ויצאתילעיתוןדיווחניסחתיאחר-כך

הקרובה.המטרדלתחנת
המסיבה,בבוקר.שבעהיתההשעה

שלהישיבהתוצאותעלנמסרשבה
 .רחציבארבעהסתיימההמרכזיהורעד
האזרחי""הפורוםשלהתיאוםרעדת

 :עמדהוקבעהבבוקרבחמשהתכנסה
המפלגהשלהמרכזיהרועדהחלטות

עלערנותואינןמספקותאינןהקומוניסטית

עליהןכתגובההאזרחי"."הפורוםדרישות
ישבהברמת-לטנה,מחאההפגנתתיערך
בבוקרבשבעאנשים.מיליון-2למקום

"הפורום"שלהודעת-התגובהאתמצאתי

 .המטרדבתחנותעותקיםבמאותמודבקת
 !ארגוניכושראיזה .ישנולאהסטודנטים

במטרה.ודבקותמסירותאיזו

בנובמבר 26 ,'איום

השעההצהריים,אחרארבעלפנישעתיים
כברלהיפתח,עצרת-ההמוניםעמדהבה

לרמת-לטנה.הכיווניםמכלאנשיםנהרו
בצבעיםסרטיםעונדיםומבוגרים,צעירים

מנופפיםמעיליהם,דשעללארמיים
התמידוואוזניים,אףסמוקיבדגלים,

מתחתמעלות 13 (בכפורשערתלעמוד
ומהגבהלנאומיםמהאזנהנלאוולאלאפס),
שריקות,לעתיםכפיים,מחיאות-עליהם
ראשמחורזות.וקריאותהסכמהשאגרת

הואלעצרת.באאומץלדיסלבהממשלה
25 
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.מהפכת

הקטיפה

הנרדפיםמיפגש

של"מיפגשחיה
אךישחיו"מי

מילא .כמחופך
מלכיםשחיו
אחוזותובעלי
ממשלחוראשי

לנהגי·וחיו
ולבעלימוניות

מיאלאיקיוסקים
שומרי·שחיו

ומנקילילה
וסניטריםשמשות

בבית·חולים,
חיוועתידים

שריםלחיות
ומנחלי

תיאטרונים

ושגרירים.

26 

שראההראשוןהקומוניסטיהמנהיגהיה

שמילאוההמוניםעםדו-שיחלנהלהכרח
והפךעולמואתקנהבכךהכיכרות.את

תפקידשמילאהיחידהקומוניסטילמנהיג
להמשיךושיכולהקודמתבתקופהבכיר

החדשים,בתנאיםגםפוליטיתבפעילות
הבשורהאבלשאט-נפש.לעוררמבלי

המפגיניםרצוןאתהשביעהלאשבפיו
וקריאותשריקותלקולדבריואתסייםוהוא
מדי.ומאוחרמדימעטהיהשהציעמהבוז.

 15עדייןהיושהרכיבהחדשהבממשלה

שבועייםלפנישרים. 20מתוךקומוניסטים
 ...היוםאבלנועזת.הצעהזוחיתה

בשינוילראשונההבחנתיזאתבעצרת
באותודובצ'ק.לאלכסנדרביחסהמסתמן

שלתשובותיובעיתוניםהתפרסמויום

על .איטלקיקומוניסטילעיתוןדובצ'ק
משהו,אמראועשה-1968באםהשאלה,
דובצ'ק,השיבעליו,מתחרטהואשעכשיו

מהעללוואיןכשורהאזנעשההכלכי
באותועודקשה.שגיאהחיתהזולהתחרט.

וכמהכמהזהראיוןעלבאוזנייהגיבויום
נדברוכאילוזהה,כמעטבנוסחאנשים
במלהגםולודובצ'ק,אמר"אילו :ביניהם
במוסקבהשחתםעלמצטערשהואאחת,

לגאליזציהלמעשהשהעניקהסכםעל

מנוסשאיןחשבשאזאמראילולכיבוש.
להציל,שניתןמהבכךמצילשהואמכך,

עםהיהושהצדקשטעהרואההואושהיום

בהנהגההיחיד(היהודיקריגלפרנטישק
לחתום,שסירב ,)-1968בהצ'כוסלובקית

היהיכוללאואישעולמואתקונההיה
הנשיאות".לארמוןדרכואתחסום
סבר'הואזאת.אמרלאדובצ'קאבל
להביעאולהתחרטמהעללושאין
נקודת-השבירהזוחיתהלהרגשתי,צער.

והסלובקיים,הצ'כייםהצעיריםלגביו.
האדיבה""המהפכהימיבכלשהונחו
מוסריים,שיקוליםעל-ידיוראשונהבראש
ראוישהואאףשדובצ'ק,לחוש,החלו
לשמשמוסיףשהואואףולהערצה,לכבוד
ההיסטוריותהשאיפותרציפותשלחיסמל

אינוזאתבכלאוליהצ'כוסלובקי'העםשל
הרוחניהמטעןאתבשלמותשמבטאזה
האבודהכבודאתשהחזירההמהפכהשל

שחוללו,היסודולמושגילהוריהםלהם,
המבטאהאישאולימוסר.יושר,אמת,כמו

רוחאתיותרמושלםביטויבאישיותו
היהשלאשיקר,לאשמעולםזההמהפכה,

התקפלשלאמשפילות,בפשרותמעורב
לשאתהיססשלאדגלו'אתקיפלולא

על-ידיהמחיראתושילםאמונתובתוצאות
הואהלאשנים,חמשבמשךבכלאישיבה
 .האוולואצלב
-הקריאותנעשוואילךיוםמאותו
יותרורמותופות,תכלנשיאות""האוול
לארמון"."דובצ'קהקריאותמאשר

לדובצ'קההערצההתמידהבסלובקיה
ול'האו .סלובקישדובצ'קכיווןיותר'מעט

עליונכפתהממשלנשיאותשהמועמדות
בעניינים(כמוזהבענייןנהגכורחובעל

העלההרףבליובטאקט.בתבונהאחרים)
-דובצ'קשלאישיותואתנסעל

הסלובקיתשהאומההאישיםמגדולי"אחד
האחרונות",השניםבעשרותהצמיחה

אתיציגשלאוהצהיר'וחזרוהצהיר
לימינויעמודדובצ'קכןאםאלאמועמדותו
האוולשלביקורוכלשהו".בכיר"בתפקיד

הקרחאתסופיתשברבמזרח-סלובקיה
מזונפלהלאבסלובקיהפופולריותוומאז

וטאקטתבונהגילהדובצ'קגםשבצ'כיה.
-האוול :להסכםהדרךנסללהוכך

הלאומיתהאסיפהיו"ר-דובצ'ק ;נשיא
לפנישמילאהאחרוןהממלכתי(התפקיד
 .)-1969בהסופיתהדחתו

בדצמבר 6יד'יום

הצ'כים.בפימיקולאש,הקדוש.ניקולסיום
אתסילקוהקומוניסטיהשלטוןבימי

סובייטיתדוגמהועל-פיהזקןעטורהקדוש
עטורתהיאגםאחרת,בדמותהחליפוהו

משנהלאהשנהכפור"."הדוד- :לבןזקן
התחפשוצעיריםמאות .לוקוראיםאיך

ברחובות,פשטוכפור,לדודאולמיקולאש
מהפכהשמח"."עושיםמתנות,מחלקים
שלושלפניצועדותואצלבבכיכרעליזה.
ובהםגדוליםקלועיםסליםבידיהןנערות,
ושביםלעובריםמחלקותשהןעוגיות,

שלושהצועדיםאחריהןכסף.איןחינם
כתובתועליוקרטוןמודבקגבםעלבחורים.
 ,, !לזהזהטובים"נהיה-נא :בכתב-יד

בפוסטריםמקושטפראגשלהתעופהנמל
הסמלבסוודר.האוולואצלבשלגדולים

"האוול :חזהועלהאזרחי""הפורוםשל
כרזהבולטתהפוסטריםבין ,, !לנשיאות

 jביהביתה".החוזרים"ברוכים :גדולה
יאנאוך'פרנטישקפרופסור-החוזרים

לשוודיהלגלותשנאלץגרעין'מדען
ביןהיהשם .-70השנותבראשית

תרומותשאספה ," 77אמנת"קרןמייסדי

שנרדפוצ'כיים,רוחלאנשיוסייעהבמערב
עכשיומהם.נשללהופרנסתםבמולדתם

שכפול,מכונותבעשרותמצוידמגיעהוא
הםאישיים.מחשביםפקסימיליה,מכשירי
חדשים,לעיתוניםלסטודנטים,מיועדים
הסבליםהאזרחי"."הפורוםלמשרדי
עגלות-משאשתיגביעלאותםמביאים
שלכתפיואתמחבקהסבליםאחדעמוסות.
החוזרים"ברוכיםהכרזהעלמצביעיאנאוך'
אישיתמיועדת"היא :ברוךואומרהביתה"

לך".
לכלאישיתגםאבללכולם.מיועדתהיא
חגיגההואהתעופהנמלהחוזרים.מןאחד
לגבולם.בניםשבורצופה.אחת
אנוהממתינים.ביןבימבחיןיאנאוךפרופ'

פעמיםמספרביקרהואותיקים,ידידים

בישראל'הייתישעבר"בשבוע .בישראל
 ,,בבית.הייתלאאבלאליך'טילפנתי

משמח .כאןהייתי .אותילמצואיכולת"לא
בפראג".כאן,בךלפגושיותראותי

בואהמציאות.שזולהאמיןקשה"באמת
שםמזמןאניהלאומי'.ל'ביתבערבמחר

נרדפים".מפגש

בדצמבר 7 ,'היום

שהיו",מישל"מפגשהיההנרדפיםמפגש
ובעלימלכיםשהיומילא .במהופךאך

לנהגי-מוניותוהיוממשלהוראשיאחוזות

שומרי-שהיומיאלאקיוסקים,ולבעלי
בבית-וסניטריםשמשותומנקילילה

ומנהלישריםלהיותהיוועתידיםחולים,
ושגרירים.תיאטרונים

יירי-הוותיקידידיהיהמהםאחד

ימיםהיו .רדיוופרשןעיתונאידינסטביר'

וייטנאם,עלהואעיתונים.לאותםשכתבנו
ואנירבים,חודשיםככתבשימששם

יירימזהיר'עיתונאי .התיכוןהמזרחעל
היהיכוללאשנה 20משךאךדינסטביר,

התקשורתכליב"סאמאיזדט".אלאלכתוב
למיייעשהכך .בפניונעוליםהיוהרשמיים
אינוהמפלגהמזכיראוהנשיאאושהמלך

עבודות.מינימכלהתפרנסהוא .ביקרוחפץ
שבועייםדודי-חימום.כמסיקלאחרונה,

מאחוריהקטנהבדירתוישבתילכןקודם
שעובדילולבשרבאוכאשרואצלב,כיכר
לסלקדרשובהאסיפה,קיימוהרדיו
על-(שנתמנההשידוררשותמנהלאת
ולמנותאותם)ושירתהמדינהשליטיידי

 .דינסטביראתאותו'במקומו

הבאהבפעםשכשניפגשמקווה,"אני

השידור",רשותכמנהלאותךלברךאוכל
הבאה,פגישתנובעתכשנפרדנו.לואמרתי

כברנתמנההואשבועיים,כעבורבסך-הכל
שבועאותובראשיתאבל .החוץלשר
הדוודיםלידרצופותבמשמרותעבדעדיין

 :והודיעהמפעללהנהלתפןטילואחר-כך
כניסתילרגללעבודה,עודלבואאוכל"לא

לאמחרעדאםאבל .החוץשרלתפקיד
עודלעבודמוכןאהיהמחליף'ליתמצאו
אחת".משמרת

ביקורערךכאשרשבועות,כמהמקץ

אםדינסטביר,נשאלבבודפשט,רשמי
המפלגהחברהיה-60וה-50הבשנות

שרקאופנימי'שכנועמתוךהקומוניסטית

הייתיחייימי"כל :השיבהואפנים.העמיד
שאצטרךשקרים,להמציאמכדימדיעצלן

איךנשאל,אחר-כךאותם".לזכורלהתאמץ
די"זההחדש.במצבהאישייםחייוהשתנו

במקוםלשבתבמקום-ענה-פשוט
הדוודים,כפתוריעלבשקטוללחוץחם
 16ולעבודלהתרוצץעכשיומוכרחאני

ביממה".שעות

כיסהידו'עלשישבההונגרי'החוץשר
שהואיראושלאכדיידו'בכףפיואת

ששרנאה,שלאחשב,בוודאיהואמחייך.
ייריעיתונאים.במסיבתצוחקייראהחוץ

מבחינה .משוחררצחוקצחקדינסטביר

החוץשרישנימאד'קרוביםהםפוליטית
חומר.מאותוקורצולאובכל-זאת,הללו,
וברוח-במרירותאצלכםמבחין"אינני
בפראג.לדינסטביראמרתי-נקם",
מההרימתמרמרים,איננוצודק."אתה

להעלותשיכולנומהכלעלעולהשקורה
מוסיפהרקנקמה ?נקםושאיפות .בדעתנו

הישנים.העוולמעשיעלחדשיםעוולות
חשבון-נפששיעשה-במשהושאשםמי

עצמו".עם

היהשהיו"מישלב"מפגשאחראורח
בחולצהבסוודר,לבוש-לשעברהאסיר
כאילוג'ינס,ומכנסיפתוחצווארוןבעלת
ואצלב-הצעיר""השומרחברהיה

כולוהנשיא.לתפקידהמועמדהאוול'
אלנחבאכמעטצנוע,אצילית,פשטות
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מעיליהםבדשכאשראותו,מביךהכלים.
בכפתוריםמבחיןהואהנוכחיםמןכמהשל
"אתםלנשיאות"."האוולהכתובתעם

-אותה"לאכולועלידייסהמבשלים
באמרהאמתאי-פעםחיתהאם .התלוצץ

שזההריהתנועה",דיןאת"קיבל-
"אני .ולהאושלנשיאותובמקרההיה

ואיזהולהשתעשע.ידידיםעםלבלותאוהב
למהוהתכווןאמר ,"?לנשיאיששעשועים

שאמר.

בדצמבר 10 ,'איום

האזרחי""הפורוםהעלהשבועייםלפני
הוסאקגוסטבשהנשיאהתביעה,את

סתמי'באופןנבחרלאהמועד .יתפטר
אתלהגישנדרשהוסאק :סמליהיההוא

יום-בדצמבר o 1ה-עדהתפטרותו

ימיםעשרהלפניהעולמי.האדםזכויות
יידרשאםרקשיתפטרהוסאק,אמרעדיין

אוהמפלגהנשיאותעל-ידיכןלעשות
מוסד-גגשהיאהלאומית","החזיתנשיאות

בחסותחברתייםוארגוניםמפלגותשל
פועלהזמןאךהקומוניסטית.המפלגה

הוסאק .מוגברבקצבבצ'כוסלובקיהעתה
ייתכןזאת,ובכל .להתפטרמוכןכבר

ודווקא ,בדצמבר o 1ה-אחרירקשיתפטר

האזרחי"."הפורוםבהסכמת

נכשליאומץלדיסלבראש-הממשלה,
המשימהחדשה.ממשלהלהרכיבבמשימה
הואגםצ'אלפה,מריאןסגנו,עלהוטלה

חודש),כעבורלפרישתו(עדקומוניסט
יותר.גמישהחדש.הדורנציגאבל

החדשההממשלההרכבעלהמשא-ומתן
מוותריםבנקללאהקומוניסטים, .מתארך

עמדותיהם.על
אתהמדינהנשיאמשביעהחוקה,על-פי

אתממלאנשיא,באיןהחדשה.הממשלה
הואגםאבלהפרלמנט.יושב-ראשמקומו
הרכבתלפנייתפטרהוסאקאם .התפטר

יהיהלא-חוקתימשברייווצרהממשלה,
היאשהכוונהומאחראותה.שישביעמי

ובהתאםשלוותבדרכיםהכלאתלהסדיר
עדבתפקידולהישארהוסאקחייבלחוקה,
והשבעתה.הממשלהלהרכבת
הממשלהבשלום.מקומועלהכלבאלבסוף

יכולהנשיאבלילה,בדצמבר-9בהורכבה
בוולהתפטרלמחרתאותהלהשביע.היה

שלכמשאלתוהאדם,זכויותביוםביום,
האזרחי"."הפורום

שקיבלעלהתחרטשהוסאקמשער,אני
השבעתעדבתפקידוונשארהדיןאת

מכלשונהממשלהזוחיתהשכן,הממשלה.
במיעוטבההיוהקומוניסטיםקודמותיה.

הפוליטייםיריביוהיוהשריםמןוכמה
ראש-הממשלהסגןמהם,אחדהאישיים,

לפניעודישבצ'רנוגורסקי,יאןהחדש
 .פוליטיכאסירבכלאשבועותשלושה
חייבילקיימוטרחושהכלהנוהג,ועל-פי

שלידיהםאתללחוץההשבעהבטקסהיה
שלו.את-והםעצמם,אנשיםאותם

התמונותגםהדדית.בהחלטחיתההסלידה
מןביוםייכנסוהממשלההשבעתמטקס
 :ההיסטורייםהצילומיםלמוזיאוןהימים
מבטומפנהקפוא,במבעעומדהנשיא

והשריםמאולצתבתנועהידמושיטלצדי
בהאוחזים-צ'רנוגורסקיידינסטביר-

וכשהםמגעיליבחפץנגעוכאילויברפרוף
מעוררתהעומדים,השריםלשורתחוזרים

מבקשיםשהםרושם,פניהםהבעתאת

האפשרית.במהירותידיהםאתלרחוץ

בדצמבר 13 ,ד'יום

בפראג,היושביםהמערביים,העיתונאיםכל
בנובמבר,-17המאזלפראגשנהרואלהאו

דוברהיההואדינסטביר.ייריאתמכירים

מיכלפנהאליוהאדם.לזכויות " 77"אמנת
רשמית.בלתיאינפורמציהלקבלשביקש
ממנוביקשוהחוץ'לשרשנתמנהלאחר
 .ראיוןכולם
הייצוגיבאולםמסיבת-עיתונאיםכינסהוא

 ;החוץמשרדשלמשכנויצ'רניןשבארמון
(אוקפץמחלונותיושמאחדיבנייןאותו

מייסדשלבנומסריק,יאן-1948בהופל)
 . 4oה-בשנותהחוץושרצ'כוסלובקיה

בשאלון-ההגירהאשרמסריק,יאןאותו
בימילארה"בבבואולמלאעליושהיה

בתשובה"גזע"השאלהעלענההמלחמה
רבים,רואיםבמותוואשר"אנושי",-

השלטוןשלהסיוםאקורדאתהיום,עד
בצ'כוסלובקיה.הדמוקרטי

בנברשות-בדולחהמוארההדור,האולם
עדמלאהיהקיר'בשטיחיוהמקושט
צ'כוסלובקיה,שלהחוץמדיניותלהחניק.
מעשהבאפסנכלמתעמדהשניםשעשרות

יהיהשובהזירה.אלחוזרתזווית,בקרן
שוללת.מציעה,אומרת,שפראגבמהעניין

המוןאתמשתאהדיבמבטסקרדינסטביר

 :ואמרהנוכחים
ימיםשלושהעיתונאיםלמסיבת"קראתי
שגיבשתימשוםלאמינוייאחריבלבד

 .דתיתוכניואתעמודתיאתכזובמהירות
בעודשניפגשהיהמוטבזומבחינה

בימיםאבלשבועות.שלושה-ארבעה
עיתונאיםמאותממניביקשוהאחרונים

יכולאינניהטוב,הרצוןכלועםראיונות
כולכםאתכינסתיכןועללכולכםלהיענות

מוכריםפרצופיםהרבהכאןרואהאני .יחד

שאינניעלמכםאחרכללפנימתנצלואני
סקרפעםעורבנפרד".אתולהיפגשיכול
עלי.התעכבשמבטווראיתי,האולםאת

בידייםנואשות,לסמןכשניסיתייאחר-כך
שאלה,להציגרוצהאנישגםוברגליים,

למנחה.משהוולחשלעברישובהביט
לעברי.המנחההצביערקותשתיכעבור
היהדינסטבירייריהחוץשלשרלי'נרמה
הראשונההעיתונאיםשבמסיבתחשוב,

 .ישראליעיתונאיגםשאלהלויציגשלו
 !ההואברגעאותואהבתיכמה

אניכילהודות,"עלייאמרתיהשר","ארוני
רבה.אישיתבהנאהזהבתואראליךפונה
אתתורהברגשיהיוםערזוכרישראלעם

תקומתבעתארצךלושהושיטההעזרה
שלזומסורתעתהתחרשוהאםמדינתו.
 "?וידידותאהדה

יסודיישינוייחולישראלעם"ביחסים
שלאלאחודשים,שלענייןלאזהובקרוב.
 .ענהישבועות"

ביקרפרסושמעוןשבועותששהחלפולא
עללחתוםכדיאונס,משהואחריובפראג,

המלאים.היחסיםחידושעלהסכם

בדצמבר 15 , ,,יום

 :בצ'כוסלובקיהחדשהחוקתיתבעיה
לבחורהפרלמנטצריךהחוקה,על-פי
בפרלמנטאבלחשאית.בהצבעהנשיא

בחירותהיושלאבבחירותשנבחרזה,
הנהגתעל-ידימראשנקבעושהרכבו
סיכויכלאיןהקומוניסטית,המפלגה
רוצהשהעםלמועמדחשאיתבהצבעה

יראווהחלוןבכלעתהנראהושדיוקנובו
ואצלב :מטרדתחנתובכלפיגוםכלעל

ההצבעהחיתהלושונה,היההכלהאוול.
לבוחריודיןלתתהיהחייבצירוכלגלויה,

לשנותישלשם-כךואולם,הצבעתו.על
לשנותיכולאינוהחוקהואתהחוקה,את
וחוזר ...נקבעשהרכבוהזה,הפרלמנטאלא

חלילה.
 ?זהפוליטי-חוקתימסבךנחלציםאיך

להחליטכדילישיבה,היוםנקראהפרלמנט
הנשיא.לבחירתההצבעהאופןעל

שערלידהפגנהמתכנניםהסטודנטים

 :מאיימיםהקומוניסטים .לפרלמנטהכניסה
מןרביםאלהבתנאיםאלים.לחץ"זה

לפרלמנט".לבואיעזולאשלנוהצירים
הדרושקוורוםיהיהלאזהובמקרה
שינוביוםבוהחוקה.שינויעללהחלטה

~ === ~1 ~ 

מהפכת

 •הקטיפה

השביתהבזמןהפגנה

נגדלמחאהסמלהכללית.

המשטר.
27 
 1990דצמבר



 1:~ו
.מהפכת

הקטיפה

יושבעמחד

האוולואצלב
כנשיא

ידיד .הרפובליקה
שביקרישראליי

ב·עודאצלו
מתקשר 1967

לדעת,ומבקש
מוכןיהיהאם

באיאתלבדך
השלוםעצרת

הבינלאומית
בירושלים,
שמשתתפיה

ליצורמתכוונים
חיהשרשרת

חומותסביב

 .העתיקההעיד·
מהסס.אני

מחייגאנילבסוף
אםבכל·זאת
זותהיהיאצליח
יפהתדומה

העצרת.להצלחת
~ 

 131גלידן

אתוהעתיקוהתוכניתאתהסטודנטים

-300כהמרוחקתואצלבלכיכרההפגנה

משמרותרקהפדרלי.הפרלמנטמבנייןמטר
כדילבניין'הכניסהלידיעמדוסטודנטים

להפעילשבכוונתםחשד'שלצלאףלמנוע
פיזי.לחץ
הניצבהפדרליהפרלמנטשלהזכוכיתבניין
"סמטאנה",תיאטרוןוביןהמוזיאוןבין

גםאבלבסביבה,כל-כךמשתלבלא
מכוער.אינוולכשעצמומתבלט,אינו

תקופתולאחר-1968בהושלמהבנייתו
באמתהיההפרלמנטכאשרקצרה,עדנה

היהלאואחריההפלישהבאהפרלמנט,
והואבבניין'ולאבפרלמנטלאענייןכלעוד
 .והתיאטרוןהמוזיאוןביןמיותם,שםעמד
המטרד,מתחנתמוביל,הראשיתהכניסהאל

 .לערךמטריםעשרהשלברוחבפרוזדור
החנייהממגרשהבנייןאללהגיעדרךאין
משניזה.בפרוזדוראלאהמטרד,מןאו

רעשניםסטודנטים,מאותנעמדוצידיו

סרטיםמעיליהםבדשממושמעים.אך
מעליהםדגלים,בידיהםהלאומיים,בצבעים
רוצהקארל"אוניברסיטת :כרזותפרושות
מכרנו"הסטודנטים ; "!כנשיאבהאוול
סלובקיה.ממזרח"באנו ; "!בהאוולרוצים

בהאוול".תומכיםאנו

יישארהפרוזדורשבאמצעמאוד'מקפידים

שלושה-ארבעהשלברוחבפנוימקום
שהופעללטעוןמישהויוכללבלמטרים,

והצלמיםהעיתונאיםרק .פיזילחץעליו
נדחקיםהםממושמעים,אינםהמערביים

מקום.לכל
חגעץ-אשוח.הציבוהכניסהשערבקרבת

 :כרזהמעליומאוד.קרובכברהמולד
העץלפניחדש".נשיאעםמולד"חג

עומדנוצציםובממתקיםבנרותהמקושט

 :כתובתחזהוועלששאוחמשבןילדלו
שתיעומדותהבנייןבפתח"האוול".-

מסורתיים.בבגדי-עםלבושותיפהפיות,
כמנהגומלח,לחםועליומגשבידיהן
 .היומיןעתיקאביהסל

הפרוזדור'בקצהפרלמנטצירהופיעכאשר
וככלבהאוול"."בחר :קריאותאותוקידמו

שהגיעעדהקריאותהתעצמושהתקדם

חיתהכברהבניין'שבפתחהבחורותאל
בחרבהאוול,"בחר :אדירהשאגהזו

 "!בהאוול

המגש.עלולחםמלחלוהגישועלמות-החן
אומרתופורה",נעיםיוםלךמאחלת"אני
בוואצלבשתבחרמבקשת,"ואנימהן'אחת

כנשיא".האוול
בפרוזדורלעבורחייבלבניין'שבאמיכל

עברתי.אניגםחומת-אדם.צידיושמשני

כלאישיתהכירולאשהמפגיניםומאחר
היהשעשוימיכלאתבקריאותוקידמוציר

 :לעבריגםצעקוהםהפרלמנט'צירלהיות
שאלפיהרגשתי,לרגעבהאוול"."בחר
קולמיתריואלפיבינעוציםעינייםזוגות

למעמדרגילשלאמיאלי.ורקאךמכוונים
הפשיטוכאילואיומה,מבוכהחשזה,מעין
מסמיק,שאניהרגשתיהרחוב.באמצעאותו

משהומלמלתיגופי,אתהציפהחמהזיעה
חבראינניאבלבו'בוחר"הייתיכמו

ביןבצד'להסתתרומיהרתיהפרלמנט",
לאאךרצושבוודאימהזההסטודנטים.

הםעצמם.הפרלמנטחברילעשותיכלו
בפרוזדור,חושים,בטשטושכמעטעברו,

אלבמבוכהוחייכווהמלחהלחםמןנטלו
והעיתונאים.הבחורותעבר

ביותרהקשוחיםצירים,תשעהאושמונה

עברונשים)ברובםאלההיו-(במפתיע

ובמבעלהיעצרמבליהמגשעםהבנותליד
הםשמאלה.אוימינהלהביטבליקפוא,
כמחפשיםלבניין'מהיריםבצעדיםנכנסו
לומרהאומץהיהלבודדיםרקמקלט.

-ומלחלחםלהםשהגישהלבחורה
 " ...בהאווללבחורמתכוון"אינני
ולחם"מלח :הבחורהמפניסרלאהחיוך
שלאכוונתךועל-אף .אחדלכלמגיעים
יוםלךמאחלתאניהאוול'בעדלהצביע
נעים".

בלאבהתגלמותה.משי""מהפכתחיתהזו
טובה.וברוחבחיוךאךבנחישות,אלימות.

שלהקצרותשבשניותבליני'ספקהיהלא
שלהנוקבמבטםמולבפרוזדור'המעבר
ואמונהשתוםצעירות,עינייםזוגותאלפי
כמהשלכליכםגמלהמהם,נשקפוכנה

בתיקוןלתמוךההחלטהציריםעשרות
בחירתובעדלהצביעגםואחר-כךהחוקה

 .ולהאוואצלבשל

בדצמבר 18 ,ב'יום

הידיעותמגיעותמרומניה

משטרנגדהפגנותעל
אלימותהתנגשויותעל

טבחעל(טימישוארה),

הראשונות

צ'אושסקו,

בטמשוואר

שערכה

-האימהמעוררתהביטחוןמשטרת
ה"סקוריטאטה".

תהודהמעורריםברומניההמאורעות

בהונגריהבייחודהשכנות,בארצותעצומה

בגללובעיקרהגיאוגרפיתהקרבה(בגלל
ומדוכאגדולהונגרימיעוטשלהימצאותו

צווארעדשקועותשהןהגםבה),

שנהעשריםלפניהפנימיות.בבעיותיהן

למדיפופולריצ'אושסקוניקולאיהיה
הצטרףשלאבלבדזולאבצ'כוסלובקיה.

על-אותהלמנועניסהאףאלאהפלישה,אל
גינהמעשהולאחרבפראג,בזקביקורידי

לונשכחזהנעורים""חסדכידומה,אותה.
טובת"המהפכהרקעעלבצ'כוסלובקיה.

המהירות,הדמוקרטיותוהתמורותהמזג"

בולטבאלימות,שימושללאהמבוצעות
הרודנותמשטרשלהאליםאופיושבעתיים
היההאחרונותבשנים :ועודזאתברומניה.

בשרשרת-הברזלאיתנהחוליהצ'אושסקו
מזרח-ברלין--הנוקשיםהמשטריםשל

פראג-בוקרשט.

מועמדאךנשיא,לאעדייןהאוולואצלב
ברחבימסיירהואלנשיאות.וד~יכמעט

בחירותמסעשמנהלכמיצ'כוסלובקיה
המזרחיבקצהנמצאהואהיוםמערבי.

בפשטותולבבותכובשהואסלובקיה.של
דיבורםמנוסחכההשונההאישי,ובסגנונו

לאהואועם-זאתמקצועיים.מדינאיםשל
שישכחעד-כדי-כךובלתי-מנוסהתמים

המתקהליםרבבותבקרבאהדהלעורר
הזכרתעל-ידיבקושיצההקתדרלהבכיכר
גם-ומכאןהסלובקיות,גיסותיושתי
ולסלובקים.לסלובקיהמיוחדתאישיתזיקה

 :פעמיםמספרכברשאמרמהעלחוזרהוא
מןגדול,סלובקיהואדובצ'קאלכסנדר
והואהצמיחה,זושאומההגדוליםהאישים

תפקידעצמועליקבללא-האוול-
לצידו,יעמודלאדובצ'קאםבכיר,ממלכתי
הולם.בתפקיד

- ?ברומניההמאורעותעלדעתומה

נשאל.
תבחרואםכלומר,נשיא,אהיה"אם
החגיגיתהפניםקבלתאתאבטלבי,

נשיא,שלבחירתובהזדמנותהנהוגה
נפגעילעזרתאעבירשייחסך'הכסףואת

אתאבטלבנוסף,ברומניה.הדיכוי
הנשיאבתפקידשקודמיההצטיינות,אותות

ניקולאיהמכונהלדרקולהבשפעהעניקו
צ'אושסקו".

אזרחעדייןהאוולנשיא.עדייןצ'אושסקו
הכרזותשומעיםקרובותלעתיםלאפשוט.

בלתי-דיפלומטית.כהבלשוןמנוסחות
ספרותיברב-שיחהאוולמשתתףבערב

הולםהנושאהמקומי.הטלוויזיהבאולפן
הסופריםשלעיסוקםואתמעמדםאת

שלכוחן :בוהמשתתפיםהרוחואנשי
מלים.

למצותסלובקיסופרהצליחזהברב-שיח
שמעוררתהאהדה,סודאתמליםבכמה

 :מקוםבכלהאוולואצלבשלאישיותו
כשלעצמןהמליםרקשלאגרסתי'"תמיד

הנה,אותן.משמיעמיגםחשובחשובות,

לנצחחייבותוהאהבה'האמתהססמה
מליםהנןלכשעצמן'והשנאה',השקראת

נשמעותכשהןאךבאנאליות.שדופות,
חייושכלהאוול'ואצלבכמואדםמפי
ישלהן'אישורלשמשיכוליםמעשיווכל
הלבבותואתהמוחותאתלכבושכדיבהן

שלאישיותומקרינות.שהןהפנימיבכוח

מטענםאתלדבריםהמעניקההיאהדובר,
המוסרי".

בדצמבר 28 ,'היום

כנשיאהאוולואצלביושבעמחר
אצלושביקרישראלי,ידידהרפובליקה.

לדעת,ומבקשמתקשר-1967בעוד

באיאתלברךמוכןיהיהאם
בירושלים,הבינלאומיתהשלוםעצרת

חיהשרשרתליצורמתכווניםשמשתתפיה
העתיקה.העירחומותסביב

בכל-זאת.מחייגאנילבסוףמהסס.אני
להצלחתיפהתרומהזותהיהאצליח,אם

ואן'איוהמיועד'הנשיאשלאחיוהעצרת.
מחר .ישןכבר"הואהשפופרת.אתמרים

שומעהוארענן".להיותרוצההואבטקס
שלרגעמהסס.הואגם .הענייןבמה

אותו".אשאל"טוב,שתיקה.
 :איוואןשלקולוהמתנה.שלדקותשתי
ברכהשלנוסחליומכתיבמסכים""הוא
המעשההיהזהטועה,אינניאםקצרה.

בטרםהאוולואצלבשלהאחרוןהמדיני
צ'כוסלובקיה.נשיאהיותו

בדצמבר 29 ,'ויום

הטלוויזיהמרקעיעלראואנשיםמיליוני
כנשיאהאוולואצלבשלהשבעתוטקסאת



צ'כוסלובקיה.
הכבוד'משמראתהאוולסקרכאשר

במדיםלבושיםגבוהים,קציניםאותוליוו
לרוב,הצטיינותבאותותעטוריםהדורים,
עצמית.חשיבותתחושתומלאיסברחמורי

שברירי,קומה,נמוךלגברכבודחלקוהם
הקטן"."האזרחהתגלמותכמו~ביישן'

בעצם'מכנסיו' .ממידתוקצריםמכנסיו

שאירעהאלאממידתו'קצריםהיולא
גדולמפעלאופיינית.תקלהלהאוול'לו'

טקסלקראתכמתנהלו,שלחבגדיםלייצור
עםמודרנית,מחויטתחליפהההשבעה,

האוהבהאוול,ירכיים"."מכנסישנקראמה
שמע,לאג'ינס,ומכנסיסוודרללבוש
הדריךלאואישירכייםמכנסיעלכנראה
אותםהריםוהואאותם,ללבושכיצדאותו,

בביתוחזהשכאשרלי,סיפרו ...מותניועד
אתוראהטקס-ההשבעהשלחוזרבשידור

 :בייאושקראממכנסיו'המציציםהגרביים
 " ...משהוקלקלתי"שוב
תמונתאתליהזכירההכבודמשמרסקירת
שלסרטוהגדול",ב"דיקטטורהסיום
ביןבצעידתועצמו'ולהאו .צ'פליןצ'רלי

שלדמותואתליהזכירההדורים,הקצינים
זוחיתהמקוםמכלסרט.מאותוצ'פלין
 :צ'פליניתסמליותשלעוצמתבעלתתמונה

לכוחההמצדיעהמגושםהכוחהתגלמות
הרוח.של

בדצמבר 31 ,'איום

חבורהכוסות.משיקיםבחצות .סילבסטר
גבוהקציןעיתונאים,סופרים, :מעורבתדי

נבוניםאנשים .לשעברשגרירבגמלאות,
מעורב.דיהרוחמצבגםושקולים.

כיבוודאיניחשלאמהםאיששנהלפני

ובעלותהחשובותאחתתהיה 1989שנת
זהבאזור ,-20הבמאהביותרהמשמעות

תהיהבוודאי 1990שנתכולו.ובעולם
אינומאתנואישאךומרתקת,סוערת

בכנפיה.היאתביאמהלנחש,מסוגל
"שתהיה-מחייכים,כולםובכל-זאת,

ומאושרת".טובהשנהלכולנו

מהלכומחישהזמן :ינואר 8
השניםארבעיםמשךזהבתפקיד"קוד~י

כאלה,בהזדמנויותלכםתיארושחלפו
ארצנואיךהפלדה,ייצורעלהבכמה

נדמהאךכולנו.מאושריםוכמהמשגשגת
אנישגםכדיכנשיאכם,ביבחרתםשלאלי,

בנאוםהאוולואצלבהנשיאלכם".אשקר
 • 1990בינואר 1האזרחיהשנהראשלרגל
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 .ס~בודןן.ס~ז;נ~ן

לשירה.נרכלפרסזוכה *

שורשמעון :מצ'כית

הנשיאשלאחיו

איוואן'המיועד'

אתמרים

"חראהשפופרת.

מחרישן.ככר

רוצחחראכטקס

 . ,,רענןלחיות
כמהשומעחרא

חראגם .העניין

שלרגעמהסס.
"טוב,שתיקח.

אותו".אשאל
שלדקותשתי

שלקולו .המתנה
"חרא :איוואן

ומכיותבמסכים"

שלנוסחלי
אםקצרה.כרכה

זהטועה'אינני

המעשהחיה

האחרוןהמדיני

חאוולואצלבשל
חיותוכטרם

נשיא

צ'כוסלובקיה.
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מהשופרא-מדודאהסטיינבק,המינגרוי,ביניהםמהדוכנים.

ראשונההכרותליעשתהספקללאהמותרים.הספריםשביובש
אבלבפקולטה,הפרופסוריםמאשריותרהמודרנית,הספרותעם
 .אזהערכתיולאידעתילאעודזאת

המוצגיםהספרים(אתפעמים,עשרותבחנותשהסתובבתיאחרי

לשאולהעזתיפה)בעלהיכרתיהדלפקיםגביועלהוארהבחלון
אלממהרתשהיאענתההעבודה.בתוםעושההיאמהאותה
פנויה.היאבהפסקת-הצהריםשלפעמיםהוסיפהאבלבעלה,
שלאחריו.ביוםגםוכךבקרבובקה,טיילנובצהרייםלמחרת

אותהלהרשיםהשתדלתילבטחזוכר.לאאני-דיברנובמה
החדשה,החברהעללההרצתיספקוללאהספרותיות,בהצלחותי

מהפכניים.מאידאליםנלהבעודהאדםברגילבאותוהייתיכי
האישאתשחררואשרהיפותבהפיכותאותהלשכנעכמובןרציתי

בהמשך'שהבנתיכפיהיו'מאמציהנצלנים.אתוזעזעוהעובד
מהזויתהמהפכהאתהכירהשהיאמשוםהשפעה,כלחסרי

נעצרומקרוביהאחדיםפרנסתם,אתהפסידוהוריהההפוכה.

 !שחרורשליופיללמוד.האפשרותאתמנעווממנהתמידאניהטלפון.צלצלבבוקרבתשעבערךשלישי.דם =

אוכלאותההאישהלגבימוגדריםמושגיםזובתקופהליהיומזדהים.איןהקושלהשנישמהצדרגיל'ואניבשמימזדהה-
הייתילנשים.ביחסאדםחייבבהםהגבולותלגביוגםלאהוב,בקצהאניכייודעיםלשיחותיהמצותתיםאלה .מובןזה ==

תלויהיהשהדברכמהועדנשואות,נשיםלאהובנאהשלאבטוחקורהלעתיםאלי.המצלצלמילדעתחייבלאהאחד,הקו
לפוליטיקהמעבראלשיחותינואתלעולםמקדמיםהיינולאבי .מוכרלאהקוללינשמעהפעםיודע.שאינניגם

לספרות.או "?מקצועךמהלילומרתוכלתכעס,אללידה,"כאן
 .בוהדלץלכיווןשנטיילהציעהכאשרכשבועיים,הכרנוכבר "?שלי"המקצוע

לדרךביחסמעטלינראהוזהשעתיים,בתחיתהשלהההפסקה ".שלך"כן'
לשםנגיעשאנחנוטועה,שאניאותישיכנעההיאאבלהארוכה, "?סקראיזהעושה"את
שעה.רבעתוך "!הנכוןהאדםעםמדברתאניאםלדעתרוצהאני"לא.
אתכיוונוהחמיםבלילותהעיר.בקצהמופלאקטעהיהבוהדלץשמעתילאזהקולהיססתי,לרגעזר.קצתשלהשהמבטאלינראה
לעצמיתיארתילאלהתגפף.כדיצעיריםזוגותעשרותלשםדרכםלמסקנה.להגיעהצלחתילאאבלבעבר,
עשריםתוךבאמתהגענובצהריים.גםלמקוםמגיעיםזושלמטרה "!מקצועותהרבהלי"יש
בשעותיוהרכבתקטריללתלמעטשלווה,היתהבמקוםדקות.לפראג"הגעתי-שמחה-קולך"פיעלאותךמזהההרי"אני

מקרניהבהיקוהרכבתפסינפלא.נוףנשקףלרגלינוהקצובות. ".אותךלראותרוצההייתיליומיים
להתיישבמוכןהייתיכצעצועים.עליהםנעווהרכבותשמשלפתע.מוכרהקוללינשמע- "?הגעת"מאיפה
אודותמשמעותיתבשיחהולהמשיךבשמשהמוארתבחלקהיורק."בניוחיהאניאבלמלונדון'ישירות"כרגע
הובילההיאאבלהמדינה,דעיכתהמשךעלאוגורקימקסים "?מתקשרתאתומאיפה"אהה.
פירצה,חיתהשבהנמוכהתיללגדרעדהיערשבילעלאותי .אלקרוןששמולינדמהכזה.צרברחובאבק.וצלליד jבמלו"אני
התנשקנוהירק,בתוךנשכבנושםמגודר.למקוםחדרנובעדה "?מכיראתההאםהשמות.בכלמתבלבלתכבראני

יחסיקיימנוהמוסרלסודותמודעלהיותהשהותליחיתהובטרם .שכןאמרתי
שהיאממה-יותרואוליממעשימזועזעהייתיבהתחלה .מין "?לבוא"תוכל
טענותעלישתרעיףחיכיתינשואה).חיתה(הרילעצמה.הרשתה "?"מיד
לגמרינראתההיאקרה.לאכזהדברשוםאבלבדמעותמלוותלך."שמסתדר"איך
מאושרת.ואפילומרוצה, "?לךקוראיםאיךשעה.בעודאבוא"טוב.
לעקרונותמאשרלצונייותרנשמעתילכןאז,נערהליהיתהלאלאשבכללאומריםכולםאותי.מכיראתהבלובי.לך"אחכה

צהריים.שללטיולשניתחזרנויומייםאחריוכברהמוראליים,הכרחיה.צחוקהולפיאמיתיתפראגאיתכמוצחקההשתניתי"
אוראשוןימיגשם,ימימלבדיומיליוםהדברהפךלאחר-מכןלאחרונה.ראיתיהמאזעשוריםשניעברו

יחסינומאתנו.זהטיולמונעיםשהיוהחודשי,מחזורהתקופתכמהאפילוכבר(הדפיסובאוניברסיטהשנייהשנהסיימתי
למעטאחר,זמןבשוםנפגשנולאוחד-גוניים.לשיגרתייםהפכוכךשנים,כשלושנשואהממני,צעירההיתהכשהכרחיה.מספורי)
אולקולנועלבית-קפה,יחדנכנסנולאמעולםהצהריים.הפסקותממשפחתה.במיאובבעלהנתקלתילא(למזלי)אניאמרה.לפחות
ארצעדנובהםהרחובותלמסעדות.אולתערוכותולאלתיאטרון'זאת.ודאלטרחתילאואנימגוריהמקוםאתליגילתהלאמעולם
-למקוםקראנוהמטרה.אל-מסלולבאותותמידהיורצנו-המקומייםאנחנובורשוביצה.קטנהבחנותספריםמוכרתהיתה
אחרות.בשעותאחריםשימשהמקוםאםיודעאינישלנו.החדרוןכברהולאמההחנותאם-כימישיק",האדון"אצללחנותקראנו
המשיגאסורה,לזריםהכניסה :שלטמצאתיאחדבנייהבאתרבהתחלהפגשתיה.שםלמכרות.גורשובעליהרבותשניםמזה

שלידהעץאלהידקתיהזואזהרהכתר. 500שלבקנסיענשגבולתוכןכמודמותה,אבלאותה.אחר-כךספרים.לראותהלכתי
לאאחדשאףהסיכוייםאתחיזקתיכנראהובכךהגדרפירצתלההיואצלי.מכברזהנמוגהאצלה,קניתיאותםהספרים
מעלינוגגבליהיינונוחיות.כמובןחסרהב"חדרון"אותנו.יגלהמדביקהשלכמומושלמותשינייםכחולות,עינייםהבעות.תריסר
אשרהרוחמעילרקשמיכה.לנוחיתהלאתחתינו.וברטיבותנטע~הכחולותעיניהאבללטעמי,שלאעגיליםענדההיאריטי.

לשאתהחלההיאכמצע.אותנושישמשכדיאוירמזגבכלגררתילבדנשארנוכאשרפעם .אמוןבהשעוררתיכנראהתקוות.בי
בה)התכסיתי(אנימערומיעללכסותכדימשימטפחתבנרתיקהמזמןשנעלמוספריםמספרהדלפקמאחוריליהביאהבחנות,

רקהיולאהבתנו .כמובןמעליגלשההיאהקריטייםברגעיםאבל
לפתחהיהאי-אפשראבלשוחחנו'גםבהןדקותוחמששבעים

 ~~~,,~~:ל ;:~ש:~~י;::פ:~~;~~~~א~,~~:~ ל,:~,~~~:;;:ייי• Nויין:וי,'יןיייייווי·ייויי~!וו•
סיפרהלאהיאאחיה.אצללבקרהלכהאיךוממורמר,סבלנותן j 1 ..וו .•ו•יו 1

סוחרהיהאביהמשפחתה.על-אודותאועברהעלכלוםכמעט
עשיריםמאד-באמריקהחייםמקרוביהכמהונפטר.ספרים

אודותדברשוםלשם.תהגרהיא-אמרה-מאליווכמובן-
אותוהציגהלפעמיםפרנסתו.ומהמראהומהידעתילאבעלה.

היהיכולמתורבת.ושותףנפשכעדיןולפעמיםכבור-ועם-הארץ
ישירות,אודותיושאלתיכאשראדריכל.ארטכנאי,מהנדס,להיות
שהתחלתיעדאדע,שלאיותרטובשנינושלטובתואמרהצחקה

סודית,שליחותארבממשלהחשובתפקידממלאשבעלהלהאמין
 .חששתיכמרבןומזה

וראתהברדינרבאצלבברחיתההקודםשבערברמזהלפעמים
אלצ'כיהלדרוםלצידנסעוא'שכירםארתיאטרון'שחקניהרבה
אותו.מכירהייתילאממילא ?לאיזהלשעבר.בית-חרושתבעל

לשעברבית-חרושתבעליכאילולא.ואוליאמתזרשהיתהייתכן
 .צידתענוגותלהציעיכלו
רציני.יותרלנושאהגענוזר,בשיחהרבותנזכרתיולימיםפעם,
לאאניאחרת.בארץלחיותרוצההייתילאהאם-שאלה

נניחואילואחרת.בארץלחיותלרצותצריךהייתילמהקלטתי,
אילואוהב,אתהאותרמישהוחיהיהאמרה,האחרת,בארץ
שכךשמחואניכאןחיהשהיאאמרתי ?שםחיתההיאלמשל
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בסרמיכה :איור

באריכותנימקתיעודאחר-כך .ארציואתאותהאוהבשאנימפני

האדם.התחנךבהוהתרבותמולדתארץהאם,שפתחשיבותאת
בהתרשמות.ואפילובענייןלי,נדמהכךלי,הקשיבההיא

הדיפלומאטיבשרותעובדבעלהשמא-בבהלהנתקפתיבבית
הציד)לכןמעלה,אנשיעםהמגעיםלכןהמסתורין'לכן(אולי
אותיציערהזותחושה .אתוכמוכןוהיאלנכרשיישלחויתכן
היצגתיבשיחתנוולמחרתהלילהכלכמעטנרדמתילאמאד.
להסירחיתהושמטרתןערמומיות,לישנראושאלותכמהבפניה

ענתה.ולאהתחמקההיאאבלבעלה,זהותלגביהספקותאת
מיד .לבדבדירתנונותרתיואנילנופשואחיהורינסעובקיץ

זאתנימקתיאלינו.ללכתאותהלשכנעהשתדלתייוםאותובצהרי
היא .ביערלפינתנובהשראהאמיתיחדרון-יתרונותמיניבכל

בלתי-צפוי.באופןלהיכנסמישהויכולשלדירהאמרהסירבה.
אינםמעשיהביערלכך'נוסףבטוחה.יותרמרגישההיאביער

אלילהתרגלמספיקהלאאפילוהיאשםכילבגידהנחשבים
לתודעתה.נכנסואינני
לחבקאחד'ערבלפחותאיחהלבלותייחלתיכל-כך ?ובערב
בערב,בשעון.להביטולאמקוםלאףלמהרלאבחשכה,אותה
בעלה.עםלהיותחייבתהיאאמרה,

היהלמזלנובריקנותה.נותרהודירתיביער,הקיץכלהמשכנוכך
אני .צפויבלתיגשםידיעלהופתענואחתפעםרקחם.קיץ
פעםורטוב.קרמשהוגביעלזחללפתעכאשרהבהלהאתזוכר

מבטיאתהרמתיאניהעלים,ביןרשרוש .ילדידיעלהופרענו
מסתכלחמשבןילדלפנינו,צעדיםכמההשיחים,וביןמפניה

רגעבאותואבלהמגוחך'המשיבצעיףלהתכסותהשתדלתי .בנו
עיניה,אתהיאגםפקחהאזרקבמנוסה.ופתחהילדהסתובב
ולאלקרואיודעלאעודשהואבגלל"זהואמרהאחריו,הסתכלה

האזהרה!".שלטאתהבין
אתכשפרשתיהפסקה.ללאירדהגשםקריר.נעשההקיץבסוף
-הפינה .בבוץנמרחובעיקרברטיבותנספגמידהרוח,מעיל

לחנות,באתיפעמיםמספרלשימוש.ניתןלאכבר"החדרון"
לטיוללסרט,ללכתאותהופיתיתיצורךללאספריםאפילוקניתי

ההצעות.לכלהתנגדההיאלארוחת-צהריים.למסעדהלפחותאו
רציתיאנילחדרוננו.שובנחזורובאביביחלוףשהחורףאמרה

שובלישיננהוהיאתשכח.החורףשבמשךפחדתישתבטיח.
 .יחדלשםשנלךושוב
מהליאמרולארבזמןבחנות.אותהמצאתילאימיםמספראחרי

ידעו.לאבעצמםואוליפרובוקאטורשאניחשבואולילה.קרה
התנדפה.שפשוטאיננה.שהיאהחדשהמנהללירמזלבסוף
ניטרלי.היאתוכנהמאמריקה.גלויהקבלתישניםמספראחרי
אפילו-מידו-שליהחיבהבשםשורותיהאתפתחהלאאילו
מיממילאשם.חיתהלאכתובתממנה.שהגלויהבטוחהייתילא

ימים.באותםלענותהאומץליהיהאםיודע
מכורסתקמהאותי.היאהכירהלהפתעתיחיבותיה.שלאכמובן
ויטי,מדביקהכשלעדייןהשינייםחייכה.לקראתי.וצעדההעור

רבידענדהלצווארהזהב.חישוקיהתנדנדוההםהעגיליםובמקום
עדמושלםהיהפניהאיפורלי.ונשקהאמרהמידו""אהדיזהב.

מעניינתיותראפילונראתהקמט.שוםבהלגלותניתןלאכי
שנה.עשריםלפניאז,מאשר

מונחתחיתהלהבסמוךהשולחןעלמולה.בכורסההתיישבתי
שתרצה""איך-עבורי.גםלהזמיןאפשראםשאלהכוסית.
אחר-כךבחמימות.גםליונדמהבסקרנות,ביוהביטהחייכה
סידורים,המוןעםבתפקידכאןשהואבעלה,עםשבאהאמרה

זמנה.מלכתהיאאזעדבערב.מאוחררקושיחזור
שאלתי.- "?הצהרייםהפסקתלתקופת"רק

חייכה.

 ,, .מאזהבעלאותוזה"ובעלך'
שאלה "?"איזה

"פפיק".

"אותונזכרה.כךאחרנדהמה.-פפיק"שוםמכירהלא"אני
סוחרהוא-הסבירה-אמריקאיהואבעלימדמיוני.בדיתי
רבות.בנסיעותכרוךאבלמעניך'נוראעיסוקזהוקטניות,בחיטה

אולאירופהשנהמדילנסועיכולהאנירב.כסףמרוויחיםגם
לי."שמתחשקלאןלאוסטרליה.אפילו
 "?אותךמשעשע"וזה

שובתוךה."ספרים.למכורמאשרמשעשע"יותרבכתפה.הניעה
שלה.המסוייםבמבטביהביטה
 "?אשה"נשאת-שאלה "?אתך"ומה

הנהנתי

 "?ילדיםלך"יש
"כן"

 "?"שניים

עניתי-"כן"

 "?ובן"בת
חקרתאולי"אואמרתי-בדולח"בכדורכאילומנחשת"את

אדוותי?"

בני .ובןבתיש"למחציתםאמרהילדים"ושניאשהיש"לכולם
כמההם?"

לגביה.מהותיהיהלאזהאבלנכוניםלאמספריםבשנינקבתי
בוגד?""אתה

אמרתי.-שלא""ודאי
 ".בבעלינוואנחנו .בנשותיהםבוגדיםהגבריםכל .שכן"ודאי

עצמנו."אתלשכנעצריכיםלאהרישנינו"אנחנו-הוסיפה
שהדברייתכןשבוע.לפניחיתההאחרונהפגישתנוכאילודיברה

לשבוראמנותמעשהלעצמהשסיגלהאומרובהמשתיהכנע
רבותאמריקאיותשולטותזובאמנותבלבד.בשיחהמחיצות
להתקרב.אפשרותחוסרעלבעצםהמחפות

השתנית,לא"אפילו-אלירכנה- "?הזמןכלחיאתה"איך
 ".כשהיוסמיכותהשערות

נהדר".שערותישלום"כן'
 "?"שלומך

נהדר"שלומנואני,וגםשערותי"גם-אמרתי-כן""גם
יומייםישבנוגשם."בלונדון-נושאהחליפה-נפלא""כאן

היהזהגמורה.שטותלמיוזיקל.יצאנובערברקבמלון.סגורים
 "?לונדוןאתמכיראתההרי .בפיקדיליחורבאיזה
 ".בתיאטרוןביקרתיאפילושנים,שבעלפנישם"הייתי
נזכרה. "?שלךהמחזהאתשראיתייודע"אתה

 "?"באמת
באת."לאאבלבךאפגוששאוליחשבתיבניו-יורק."אצלנו

 ".אפשרויותימעלקצת"זה
 ".כדאיזהאבל"כן'
לה.הבהרתי ".דרכוןליאין"גם

ן:ג
ום:
 ,~ =י=
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 •גםמתורםיפור

כי'צסופר-קלימהאיבן
 .מחזאי .פררזאיקרן .יהודי
צ'כיהכיבושלפני .מסאי
מהעיתונאיםאחדהיה

למשטר.שהתנגדוהבכירים
נאסרההכיבושאחרי

בצ'כיה.ספריוהרצאת

מאדאישייםסיפוריו

חברתית,בהרריהונטועים

עולםובהשקפת
 .אינטלקטואלית
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 "?דרכוןאין •"לך
לה.הסברתי-לקחו"אנשיםלהמוןאותו.לי"לקחו

 "?ההצגהחיתהאיךלפוליטיקאים.לעיתונאים,"לסופרים,
 "?יורק"בניו

שראית.""זו

ואתהדירנמט.אתקצתמזכירשאתהכתבו .חןמצאההיא"בעיני

 "?מכאןלצאתיכוללא
נותניםהיוכנראהאזלצמיתות,לעזובחייבהייתיאבל .כן"אולי

לי."
 "?הולךלאאתהלמה"אז

 ,, .כאןנהדרלי .לךאמרתי"כבר
 "?אזלישהרציתבשטויותמאמיןעוד"אתה-בכתפיההניעה
שלי."המחזהאתכשראיתבכךלהבחין"יכולת

מבינה."לאאנילכן"הבחנתי,
השלווה .הרפתקןקצתהואוהסופרמענייניםכאן"החיים

הורסיםוציותשיגרהולעימות,לדירןזקוקהוא •אותומשעממת
עםמכוניותבלשים.בסיפורחלקכלוקחמרגישאניפהאותו.
הולךכשאנילבסוף,בביתי.חיפושיםמעקב,כבויים,אורות
סתר".במצלמתאותימצלמים .ידידשלללוויה
קבעה.-שינוי",בךחלזאת"בכל
 "?"כן

נדמהנאומים.נשאתדיברת.לאתהומית.ברצינותדיברת"תמיד
הומור."חושבכלללךשאיןהיה
אנובוהאבסורדכנגדעצמיתהגנהזומאליו.מובןהרי"זה

חיים."

אתלהסבירהייתיכשצריךתמיד,כמואני,אבלבתהייה,ביהביטה
להבהיררצוןבחוסרמלווהמאמץהרגשתי .האבסורדשלצורתו

חרדשהואקרוביםאנשיםכמהבעולםישלאדם .להתלונןאו
הבלתי-נמנע.המוותעלאליהםביחסלחשובלאומנסהלגורלם,

 .פחדעקבפ_ךדותשקיימותאלא •מפרידהמרותרקלאכאןאבל
מגורשיםאחדים .קלגורלמחכהלאלהתמרדהמחליטיםלאלה
בעודיודעאלוהיםשוב,לרא;תםאזכהאםוגםלגבולותמעבר
כשלמדשערדממני,צעירידידליישזה.יהיהשניםכמה

הצ'כית.הפילוסופיהשלהגדולהכתקוותהבודוברבאוניברסיטה
זרהאיןלמד.בומוסדנאותרמשמשהואלילה,כשומרכעת

מבקרלשעבר,שליהעורך ?שלנוהמיוחדלאבסורדטובהדוגמה
מנהלראווה.חלונותשניםשבעכבררוחץ .מהוללספרותי
שעודמאלה(אחרוןשליהאחרוןהמחזהאתשהפיקתיאטרון
כתביםמשלוחבאשמתבבית-הסוהריושבלהציג)היהאפשר

 .ולהמשיךלהמשיךהייתייכולעודוכך .גבוללמעבראלספרותיים
טונותהשמידוחדשים.תיאטרוןומנהליופילוסופיםסופריםמינו
מיטבאתמהספריותטאטאוסרטים,הקרנותאסרוספרים,של

צפצוףהשמעתידיעלחדשות-חוץלקליטתהפריעוהספרות,
ביטלואמנו.לשפתעודדמתהלאכיעדהשפהאתעיוותוצורם.

מדעייםחוגיםהוצאות-ספרים,כתבי-עת,תיאטראות,כנסיות,

ועםמהרחובות.עקרוהעתיקותהדרךאבניאתאפילווספרותיים.
הגזיםלמשרפות .לסיבירבהשוואהמדוברבקטנותכאילואלהכל
בעצם.נמצאמיתיהאהאבסורדזאת,מלבדהירושימה.להפצצתאו

ימצאלאהעיתוניםשבדוכנילכךלבסוףמתרגלהאדםההתמדה.
להצטיידעליויהיהאחדבהירביוםכברואםלקריאהראוימשהו
בחוברתיבחרברכבת,ממושכתנסיעהלקראתקריאהבחומר

אתמשפילהשאינהבצורהכלביםאודותנכתבבהכיקינולוגיה,
הריקנותאת •האיןאתורואההחוברת,אתפותחוהואהאדם.

ונטה .לתיאורניתןלאזהכל .כלבוכמובדיוקנתוןהואבה
סבלאתרקאפשרלתארהגיהנום.אתלתארשניתןכשחשבטעה

מיורקהרף,ללאהנמשךהמצבהואביותרהאכזריהדברהפרט.
להפוךאועצמואתלשרוףאזיכולהאדםזאת.מביןבושנתון
לבדיחה.זאת
 "?שלישיתאפשרותשישבדעתךעלה"לא

בראשה.מסתובבמהידעתיאם-כישאלתי,- "?"איזו
 ,,לעזוב."פשוט
 "?מתגעגעתלאאתמתגעגע."הייתי

אנשיםעםנפגשיםאנולעתיםנזכרת.אנישלפעמים"בוודאי
 ,,הזהובה.פראגאתומזכיריםשלנו
 "?ביגםנזכרת"את

איזה."יודעאתהההוא.ובמקרםרואה.שאתה"כפי

 .בראשיהנהנתי
בהישמעותמידרכבת.מפסימרחק-מהבדטרויט,גרנומה"זמן

ההוא,המקוםעלחולמתאנילפעמיםבחלום.כמוהייתיהרכבת,
היעראתלימדמיינתאני .בךקשורלהיותחייבלאאפילווזה

לזלזלים."מבעדבשמיםומביטהבירקלישוכבתאניאיךהקטן,
לגשתיכולאניעליך.יתרוןיש"לי-אמרתי-רואה""את
עת."בכללשם

 "?מאזשם"והיית
אינוהואאליהםמקומרתאודותרקחולםאדם ?מהלשם"לא,
 ,, .נשארהיערקרובות.לעתיםבסביבהעובראנילהגיע.יכול
שםנהיהצהריים.כברשעהבע;ך ?לשם"נלך :ולחשהאלירכנה
 ,, !אזכמובדיוק

באיזהיודעאלוהיםשעוצבובגדיההמאופרות,בפניההסתכלתי
 .בוהדלץיערשלהמזוהםהירקעלתשכבכיצדליודמיינתיבוטיק,
זרחהמעננים,הבהיריםבשמים •נחרץשלה.הרעיוןהיהזהאבל
 .יוניחודששלשמש
לידיכשהתיישבההכריזה-ארתך"שמצאתימאושרת"אני

לשם".פעםערדאתךלהגיעלעצמי"איחלתי-במכונית
המכוניותביןאלתקורהללאוהבטתי-ראשיאתסובבתי
 .אחרינושנסער
שאלה "?שםרואהאתהמי"את

"אף-אחד"

כשעוקביםלךמפריעלא"זה-ליונשקהאליהתכופפה
 "?אחריך
רקמוענקכזהמעקבאחרותבארצותהריאמרתי.-לא"בכלל

בכירה".לאישיות
 "?כאןלחיותרוצהאתההכל"ולמרות

זו .להשתייךחייב"האדם-בעייפותאמרתי- ,, .ביתי"זה
 ,, .שלימעוותתתכונהרקלאהרי

אדומה.פיאטמכוניתהצטלבויותחמשמאזכברנצמדהאחרינו
מסיעשאתהמשרםאי-נעימותלךלהיגרםשיכולהחושב"אתה

אותי?"

שלא."בטוח"לא,
מארנקההוציאה- "?לשתותיכולהאניהאםשמחה."אני

לנסיעות.מיוחדתלכוסיתלעצמהומזגהנצריםעטוףבקבוקון

להצטרףביותרהמוצלחהמקוםהיהלאזהאבל •ליהציעהקודם
לשתיה.

לגבבוהחלההכריזה-חיה"אניאיךלךלספרחייבת"אני
ישהאיעל •גןמישיבאגםשלםאיבבעלותםחייה.עלסיפורים

בשווצריהביתזאתמלבדגזעיים.סוסיםעםמפוארתוילהלה
 .בהרואיומשהו
 ...זאתמלבד
אבללבנה.וולגהאלינונצמדהעכשיועזבה.האדומההפיאט
הוספתי .אחריךרכבאיזהנוסעתמידהעירשבתוךמאליומובן

ארצותלמנותהחלהוהיא •לבקרהספיקהעודאיפהלשאול
והרבהעתקהוןלבזבזהדבראותהחייבודאייבשות.מיניבכל

יכולה •בוהדלץביעורןהתעלסתישאיחההזאתהעלמהאנרגיה.
שלימהקולגיםאחדלפחותכלשהוויתורעל-ידילקייםחיתה
בדוחק.החיים

היינוהבתים.ביןאלופניתיהמסילהשעלישןגשרוןעברתי
אםאותיושאלההאחורי,למושבלאחור,הסתובבההיאבמקום.

מכוניתשרםראיתילא .ראשיאתסובבתיאניגםשמיכה.לייש
לפינה.מעברחבויהנשארההיאאם-כןאלאמאחורינו
הבתים.בין •כאן-מגוחךהיהזה-לשמיכהידיאתהושטתי
ידיווג'ינס,משרבצתחולצהלבושגברבריצאלפינהמעבר

השמיכהאתלקפלהתאמצתימהזמן .ליעררןופנהבכיסים,
בבתיםרקנתקלנומסביבמוגדלת.אףלמטפחתכאילושתדמה

בדרךביערבנייה.לאתרהפךהרחבהמישורגםוברבי-קומות.
 .היעדרןלקצההגענו .חולמלאותמשאיותשתיבכבדותנסעו

הנדושה.השאלהאתליהציגה- "?מתפרנסבעצםאתה"וממה
מחו"ל".ליהמועברים"מהתמלוגים

בעלותבנעליהשייכתלאלגמרינראתההיאהיער.בשבילצעדנו
ברחובאמשערדבוודאיטיילהבהובשמלההגבוההעקב

אוקספורד.
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שאלה- "?המקוםאת"תמצא
"אשתדל"

נתןברמקולקולואיזההמנוףטרטרשמאחורינוהבנייהבאתר
מובילההולכיםאנובהשהדרךליהיהנדמהעבודה.הוראות
גדלושנותרוואלהנעקרומהעציםשחלקייתכןמקום.לשום
 .הכרללאהשנהעשריםבמשך
 "?אחרבמקוםספריךאתמדפיסאתהאםפהחיאתה"למה
אתהמהועלמהכמומדפיסאתהאיפהחשובכל-כךלא"זה

כותב."

האזהרה.לוחלאוגםיכמובןעודהיהלאהגדרשלהתילחוט
עלושםלסופו,עדראינושקוף,ממשהיההיעדרןנעלם.החורש

פנסיונרים.ישבוהספסלים
ה 9ג"אוליאמרה-מוטעית"דרךזוחיתה"אוליחזרנו.
אחרת."דרך

 "!איננוכברההואהמקוםמוטעות.הדרכים"כל

סתם."כךנסתלקלא"הרי
לעזוב."אזצריכההיית"לא

 "!מוכרחה"הייתי

"למה?"
ידיה.אתאליוהושיטהנעצרה- "!כאןלחיותהיהאפשר"אי

 .והתנשקנוהתחבקנו
המשובצתבחולצההגברברזההיהמישהו.התקדםמאחורינו
התעלמות.שלמקצועיתהבעהחיתהפניועלובג'ינס.
שאלה. "?לפעמיםבינזכרת"האם

 ".כמהשברתיקרובותלעתיםהייתהסתלקת"כאשר
ענית".לאאבלמכתבים,כמהלך"כתבתי
אחד."רק"קיבלתי
"באמת?"

מכתבים."מעביריםלא"פשוט-לההסברתי-כאן"קורה"זה
המכונית.אלחזרנו

בלילה".רקישוב"בעליהציעה,למלון,"אליללכתיכולים"אנחנו
 "?בביטחוןזאתיודעת"את
דייקה.-לכרנו",שהוא.לאןטס"הוא
ששמיםפוחד"אני-תירצתי-לפגישות",טובמלוןלא"זה
מצותתים".והחדריםאורח.כלעלעין

 "!ברצינותלזהמתכווןלא"אתה

' r שכןחושבאני!" 

למלוןללכתיכולים"אנחנו .אליסמוךשובישבה "!יאמןלא"זה
מפחד."אתהאםבדוי,בשם"נרשם-לחשה-אחר".
"מפני-לההבהרתי-בדוי"בשםלחרשםיכוליםלא"אנחנו
ושולחיםהשםאתמעתיקיםהתעודות,אתלוקחיםמלוןשבכל
מכירפשוטאניפוחדישאניתחשביאל .הביטחוןלמחלקתאותו
השיטה."את

אמרה.-עצמך",אתשהצגתכפיהרפתקן,לאכבר"אתה
היינולא"מעולם-רקאמרתי ?להלהסבירהייתיצריךמה
עכשיו"הצדקהלזהאין .במלוןיחד

שתקה.

למצואאי-אפשרשכבראותי"מרגיז-אמרתי-מצטער""אני
שלנו".המקוםאת

-לסיכוםאמרה-לשם"אותישלקחתשמחהזאתבכל"אני
כשאנילשם.מתגעגעתבאמתאנילפעמים .בעתידבזה"אזכר
חדרים,שנים-עשר-ענקביתליישיודע,אתהלבד.בבית

הכלב."עםרקלבד,לגמרישםאניולפעמים
 "?לךאין"ילדים
שהואלמרותריק,לינראה"הבית-שאיןבראשהליסימנה
ברקמות,בחרבות,במסכות,מלאיםקירותלנוישחפצים.מלא

זהאותיאבלפרימיטיבית.אמנותשלאספןבעליבטוטמים.
ערביםאתםומשוחחיםאנשיםאלינומזמיניםאנחנומדכא.
שותיםבעולם.מהראהמיעלספרים,עלאמנות,עלשלמים
מתעוררת,כשאניבבוקר,זה,שאחרירק .ג'יןאומפחיותבירה

אתבעדינותניגבהממחטה,הוציאה-זה."אתמכיראתה

עיניה.

ביחדלסעודיכולים"היינו-הצעתייבית-המלוןלידכשנעצרנו
 ".תיאבוןלךישאםמקוםבאיזה
 .לרעיוןהנחתיכלערך."לזהאיןצהריים,יחדסעדנולאפעם"אף

רוצה"הייתי-אמרה-יותר"נתראהלאשכבר"כנראה
משהו".אותךלשאול
 "!"שאלי

 "?בחוץלחיותיכולשהייתזאת,בכלחושב,לא"אתה
 "!חושבלאאני"לא.

 "?חופשיותרשםלךהיהאם"אפילו

 ,, !שלא"ודאי

 "?עזובלךנותניםשהיו"ואמרת
לעזוב."רוצהלאאנילמהלךהסברתיאבלי"אמרתי

עכשיומסוגלאתההאם !האמיתייםהנימוקיםהיולאאלה"הרי
 "?תעזובלאלמהברצינות,לילענות

 !מסוגל""לא-עניתיאחר-כךהיססתי,לרגע

 "?למהיודעלפחות"אתה
לייששכאןמפני .מולדתישכאןמפני-שובלהלענותיכולתי
דובריםוהאנשיםלי.זקוקיםוהםלהםזקוקשאניאחדיםחברים

סופרולהיותסופרלהישאררוצהשהייתימפני .בשפתיכאן
שיכוללויאכפתבני-האדםשגורללבן-אדםלהיחשבמשמעו
שאיפתםאתממנויפחותלבטאשמסוגליםאלהאתלבטאלפחות
ב;במקוםיכאןלעשותיכולאניאלהכלואת .ולכבודלחופש
יכולאנישאותובגורלאותיומערביםמעורבאניבוגדלתי,
למלאיוכללאדבר,עשיתילאשלמענובחוץ,החופשלהבין.
בחוץששם.הסבלעםלהזדהותאוכלשלאכפיבאושר,אותי
לטיילאוהבשאנימפני-להלענותיכולתי .ימיאתמבזבזהייתי

אותהההיסטוריהאתלימזכיריםששמותיהםפראג,ברחובות
היא .כאןלמצואאי-אפשרכברארציאתשכן .ומביןמכיראני

כופיםהשפהעללעזוב.מתכונניםאויעזבוחברירובנמחקה.
שמותיהןאתגםהסימטאות.רקנשארואילוצים.מינייוםיום

ומוכריםמהדרכיםע;קריםהמרובע;תהאבניםאתאפילומשנים.
 .בהולנדסכראיזהשללכביתו
שתיביןסבליסוגישניביןמאשראחרתבחירהלאדםאיןלעתים
איזההמחליטבאדםרקתלויזהיאוש.שלפניםושתיצורות

 .יותרמתאיםייותרנסבלמהשניים
יכולהלאשהיאאלאונגדיבעדהרבהכל-כךלמנותיכולהייתי
 •יודע"."לא-לענותלכןהעדפתיאותי.להביןחיתה
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צ'ריקובר- " 77"עתרןספרי

כלום "
קרח".'לא
שלראשוןפרוזהספר

גילרחל

החושפניים.באירועיהסוחפתאינטימית,פרוזה

ומרוייקת.עשירהלשון

וב.יחברששדמפתיעביכוריםםפר
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-כ"הרצמריםאהמ
נותנשהרצאותסיבסעל

ברבר,עכרשמסגרתכ

גלריהכד..שרבובמכנ
שלתויחינהככוגרשוכ

ך iדרקלנסים
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אמנותביןמתח
מייצג,בדינקדמנחםשל=פדו

בביקורתמסויםמשבד=לדעתי' =-
מצדנמצאים,בספר .נדנד '--'

העוסקיםמעוליםכללייםפרקיםאחד'
שלו'ובסיפורתנדנדשלבפואטיקה

דאייתשלהמגמהלשיאמגיעהבהם
ככלכאמן .נורמליכסופדזהסופד

פרקיםבספרקיימיםשני'ומצדהאמנים.

ובעיקרבודדות,ביצירותהמתמקדים

המחברעוסקבהםנרחביםפרקיםשני

זומגמההמסיגיםומכאן",ב"מכאן

להקשרנדנדאתמחזירים ,אחורנית
וכמעטדודובנישלהחברתי-אידאולוגי

גבילבלתי-מענייןלסופדאותוהופכים
שהמפתחחושבאניהזה.הדודבני

"מכאןאועצבים""כמוסיפורלהבנת

בהםנקודותבאותןדווקאמצוי "ומכאן

להדגיםעל-מנת .כראויבדינקדנגעלא
"מכאןעלדבריםכמהאומדהבעיהאת

מידתבשלשדווקאסיפור ,"ומכאן
עלמעידהואבוהמצויההחריגות

לכלכסימפטומטילראותווישהכלל'
מופעליםהזהבסיפורהברברית.הסיפורת,

המרכזייםההקשריםדובאוההקשרים,כל
הברברית.הסיפורתשליםיההגותובעיקר

ל"גודלכלומדהקיומי,להקשרמתכווןאני
אדמות",עליהאדםשלומותוחייו

היהודי-ציוני,האידאולוגילהקשר

"מכאןפואטי.הארסולהקשר
אמנותשלבעיותעלמסההואומכאן"

שלמניפסטהיאוההתנצלות ,מודרניסטית
מסויםמבנהבגללאבל ,אמנותועליוצר
שלילי.באופןהדבריםמוצגיםהיצירה,של

נדנדשלהפואטיתהטקטיקהכלומד
שלילישדברכזוהיא ,"ומכאןמכאן"ב

ודברביותר,גדולהבחריפותאצלונאמד

מיעוטו.אוהיפוכועל-ידינאמדחיובי

היאלכךביותרוהבולטתהפשוטההדוגמה
 :המפורסמתבצוואהאומדשהואהדברים
המוותסודיים.תמידאבלרעים,"החיים

ונצפהרעים""החייםנגידאנחנו ".דע

 ?סודייםפרושמה .טובים"גםל"אבל

 ?טוביםשהםתקווהיששעדייןזההאם

מצדישראל"לעם :אומדכשהואגםכך
זאתבכלצדיךעתיד,איןההיגיוןחוקי

ישבך'שנשמתךזמןכל ,כלומד ."לעבוד
איננהשנשמתךזמןכלנשגבים.מעשים

כאןיש .דברשוםואיןמעשיםאיןבך'

להוכיחהשניתןמאוד'בדודהטקטיקה
המספרכאשדדוגמאות,עשרותבאמצעות

שליליים,דבריםחד-משמעיבאופןאומד
אבלהאמת,זוכיבטוח,הואהשליליכי

הואחיובי'דברלומדרוצההואכאשד
שקודהמהזה .עקיפיןבדדךאותואומד

שאומדמניפסטבעצםזהו .בהתנצלות
הואאבלהמספר'רוצהאמנותבאיזו

דדךעלאלא ,בישירותזאתאומדלא
אומדואניעצמו'לענייןחוזראניהשלילה.

אידאולוגיאישי,קיומי,הקשרכאןשיש

פסוקאותועלמסתכליםאםוארס-פואטי.
החשבון"כל :הדומןאתשמסייםמפורסם

שידאולכךמתנגדלאאני ".נגמדלאעוד
תקווהשלסיכוםחיובי,סיכוםזהבפסוק
ישאבל .הארץהיהודיהמפעללעתיד
מבריחחרוזהואזהשפסוקלזהלבלשים

שבהםבסיפור'מפתחמקומותלשמונה
הואהסוגים.מכלחשבונותעלמדובר
לחייוהגיבור'שלהאישייםלחייוסיכום
הפואטי,לחשבוןסיכוםהואלפידות,של
הציוני,המפעלשללחשבוןסיכוםהוא
טעםישהאם-שללחשבוןסיכוםהוא

ישכלומד' .מנגדעומדכשהמוותלחיות
דקולאהקשרים,שלכוללתמערכתפה

הנזכריםההקשריםכלאתמכילזהשסיכום
אתמייצג,אומכיל'כולושהסיפוראלא

בדדך-כללהקיימותהמרכזיותהסתירות
מלאהברנדיוהסיפור .הברנדיבסיפור
השונותהאינטרפרטציותשבעייתסתירות,

 .אותןליישבהיא
שלסוגיםשלושהעללהצביערוצהאני

הכרוכההסתירה-ראשית :סתירות

ושלהגות,אואידאולוגיהשליחדבקיום
אמנותשביןהמתחכלומדסיפור-מעשה.
ראשיתמתגלהזהמתחואידאולוגיה.

אידאולוגיות.מלאהברנדישהסיפורבכך'
ונאומיםאידאולוגימאבקישמקוםבכל

מתבטאומכאן"ב"מכאןאידאולוגיים.
לאהגיבורים .קיצוניבאופןזהמאבק

חייםהםאידאולוגיה.חושביםדק
"מסביבגיבורשלודעתולמענה.ומתים

ההשפעהגםבגללה.עליונטרפתלנקודה"
כהשפעהתוארההברנדיהסיפורשל

השתמעויותכבעלתאואידאולוגית,
אתמנתחיםשכאשדלמרותאידאולוגיות,

מובןבכלאנטי-אידאולוגייםהםהסיפורים,

הסיפורתאתקראואנשיםאבלשהוא.
כשנדנדהפובלציסטיקה,עםהברברית

מזהולמדובחיים,היהלאכבדעצמו
שזהלמרותבית-נדנד,אתוהקימולקח,

-הענייןלעצם .ביותרגדולאבסורד
האידאולוגיהביטויבענייןשונהלאנדנד
העברית,בספרותאחדיםמיוצריםשלו

בסיפוריהם.לאידאולוגיהמבעהנותנים
מנסהאינוהואבכך.קיצונישהואאלא

מנסההוא-להיפרהדברים.אתלהחליק
סיפורשביןוהניגודהסתירהאתלהבליט

חומדיםשלמעמדםלכןאידאולוגיה.לבין
הסיפוריםבתוךאידאולוגייםואספקטים

אינםנדנדשסיפוריהתחושהאתיוצר

ועדייןשחיתה,עד-כדי-כך'אוטונומיים.

לסיפוריםלהתייחסישאםהשאלה,קיימת
עצמאיים,אמנותייםמבניםכאלאלה

הברנדיהסיפורשלתכליתושמאאו
אותולהביאהקורא,אתלכווןאלאאינה

למתןלפעולה,לולקרואלאנטי-קתרזיס,
אנחנואםהיאהשאלהלשאלות.תשובות
שהיההיסטוריכמסמךנדנדאתקוראים

קוראיםשאנחנואוולזמנו'לדודוטוב
דודשכלספרותיכטקסטהזההטקסטאת

אליו'המדבריםהדבריםאתממנוקולט
 .גדולהספרותבכלשקודהכפי

אשדתשובהניתנהכבדאלהלשאלות
מעשההםנדנדשלשסיפוריוטענה
שאלות,נשארוהשאלותועם-זאת .אמנות

כלאצלמחדשעולותשהןוהעובדה
שלמרכזימאפייןגודםהיאקוראיםדוד

בדינקדשלתרומתוהברברית.הסיפורת
אחדמצד :סימפטומטיתהיאזהלעניין
שנדנדהתחושהלחידודהרבהעשההוא
נורמלי"סופד :הסופדיםככלסופדהנו

אחד'מצדאבל ".אמנותועלהשוקד
אתבדינקדמזכירהטקסטניתוחתוך

אובדשלדעותיוביןבהבחנההצורך
ומכאן","מכאןשלהבדויהמספרעצות,

כחיוניתבמאמריו'נדנדשלדעותיוובין
המשמעותאתאזמציגהוא .הדומןלהבנת

ישהאם-היצירהשלהאידאולוגית
בארץעובדתלהתיישבותסיכויאיןאו

הואשלה.העיקריכמסד-ישראל
הקומפוזיציוניותמהתכונותכמהמתאר

מסווה,כבונותהדומןשלוהסגנוניות
הורשתיהמבנהאתלהסתירשתפקידו
לגבימעלהשהסיפורהטיעוןשלדידקטי
הואולדעתי .ארץ-ישראלשלסיכוייה
עלהסיפורשלפרשנותואתכךמבסס

אומדשהייתיוכמעטציונית,נקודת-דאות

שמעונייןשלקוראחושבאנידוקטדינדית.
בפניהעומדכסיפורהסיפוראתלקרוא
לטעגהגדולהכל-כךחשיבותאיןעצמו'
ש"מכאןלהפריך'מנסהקדבריבשמנחם
מעשהסיפורביןהכלאההואומכאן"

וגם .הסופדשלפובלציסטיתהבעהלבין
הפובלציסטיתשההבעהההפוכה,הטענה
שלדעותיואתמשקפתאיננהבסיפור
ביותרלענייןצריכהלאהיאגםנדנד'
גדולהבדלשאיןחושבאניהקורא.את

שאומדמיביןהטקסטקוראמבחינתכל-כך
הםומכאן"ב"מכאןהמסאייםשהחומדים

עלהפרבלציסטנדנדשלהשתלטותופדי
סטייהפדיהואזהשדיבריארהאמן'נדנד

התכוונותשלתוצאהשהואארמקרית,
כישלוןשלתוצאהשהואארנדנד'של

ההתכוונות.בהגשמת

שללאינטרפרטציההרלוונטיתהשאלה
ש"אובדהדעותמעמדשאלתהיאהסיפור
למשמעויותביחסבמאמריו,מביעעצרת"

הזיקהמהי-כלומדכולו.הסיפורשל
עמדותיולביןעצות""ארבדשלדעותיובין
שהואכפינדנד,-המובלעהמחברשל

דקהיאזרשאלה .בלבדסיפורומתוךערלה
קיימתהאם- :יותרמקיפהמשאלהפרט

גיחואידאולו
 131גליון
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צימדמןבאדי

צורחבין

לתוכן
אתזהבהקשרלהזכיררוצהני--

שהיווהגרודנסקי'שלמהשלמאמרו--
זךנתןשללהתייחסותו=קבלת-פניםב

שלושה :"ברברנקראהמאמרלברבר.
שלביםשלושהבוונמנוגלגולים",

השלב :-60השנותעדלברברבהתייחסות

ברברכאשר-המיתוסשלב-הראשון
מנצחתוהאידאולוגיההם,חדויצירתו

אוהאירוני-השניהשלב .הכלאת
שזונחיםכיוון-הזניחהשלב-הציני

אתלמרמסששמיםכיווןאידאולוגיות,
המיוחדכמבטאשנתפשמיגםהרעיון'

ארכאי,כמשהונתפשנשכח,שלו,ביותר
השלב .מדייותרבולעסוקטעםשאין

בזךגרודנסקיזיההשאותו Iהשלישי
חוזריםשבוהשלבהיהאחרים,ובאנשים

הכאבדרךהאישית,הפריזמהדרךברבראל
ודרך .זךשלהמפורסםכבמאמרווהחולי'

אלמתחבריםהזוהאינטימיתהאינפוזיה
 .ברברשנקראהשוצףהעורק

אומר'אםבהרבהאטעהשלאמקווהאני
הואברינקרמנחםשלשספרולישנראה
הסינתזהשלב-רביעישלבשלהתחלה

האינטימית.המחווהוביןהאירוניהבין

הספרשלשמואתלראשונהקראתיכאשר
קשורזההאם-בלביהרהרתיבמודעות,

הספרהאםהפינלנדית",התחנה"אלבספר
עומדיםאנחנושבסופותהליךיסמלהזה

קורמתשהמהפכהלפניהפינלנדית,בתחנה
בדיוקזושלאממנחםהבנתי ?וגידיםעור

שהספרחושבאניאבלכוונתו,חיתה
המהפכן'ברנ"ראתהשארביןמתארהזה

שהצלחתםמהפכניםישובחיים.בספרות
דורותמספרשכעבורעדמושלמת,כל-כך
חיתהמהעלעצמםאתשואליםאנשים

יצוקוהואסוד,יצוקבברברהמהומה.כל
הצורהשביןהסודיהפעולהבשיתוףגם

שנותניםהדבריםוביןהאידאהבין .לתוכן
הואברינקרמנחםשלהספר .ביטוילה

רקלאעונגשגורמיםספריםמאותםאחד
השוליים.בהערותגםאלאשלהם,בעמודים

בעמודלפתוחיכולשאתההספריםאחד
לאאםאפילוולשוט,השולייםהערות
השולייםאתקראתיאני .הספראתקראת
הדיאלוגאתלגלותניתןשבהםמפנילחוד,
וביןלברבר'המחברשביןאינטימיהיותר

לעזרתו,קוראשהואלבני-הבריתהמחבר
למצואאפשרמתקיף.הואשאותםאו
למרותלספר'שמקניםהניואנסיםאתשם

למרותשלו'והסמכותיהאקדמיהמשקל
האיכותאתהאקדמיה,איששלהרטוריקה'

עללכתובאוהברקשלאמישלהנינוחה
 •.כתיבתוואתאותואוהבגםאלאברבר'
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השםתחתבאודסה 1919

בילדותו .ביסקאנטרל
בבולגריהחיהמוקדמת

 .גיהלבב , 1940עדכ,"ואח
הבלגי,בצבאשירת

בפלישההשתתףוהצרפתי.
צבאכאישלנורמנדיה
בברליןהוצבאמריקאי.

עתכתביסד 7-194,ב

בשפההשפעהרבספרותי

עבר 1951ב- .הגרמנית

לימודיואתסייםלצרפת,
כעתונאי.ושימשבסורבון

למרצההיה-1959ב

 .ב"בארהצרפתיתלספרות
בהפקהעסקיותרמאוחר

והטלויזיההרדיולרשת

 .הצרפתית

ראשוןפרסוםכל~םיקירעינת

 .סיפורוכתבתיעץשלב~לוליישבתיאחד'רב
ככה.למה?--

משעמם.סיפורסיפור. יתבתכ-=::=-
פלא,לאנרדמת.היאאיךוראיתיהעץצמרתאלמעלייהבטתי
מרדים.היההסיפור

עייפות.אותותקפהשיעמום,מרובבמחברתי.לנועהתעקשעפרוני
היהלאצורה,לוחיתהלאמצאתי.ולאשלילסיפורצורהחיפשתי

אלוהיםמשהו.חסרהיהריק.היההואכלום.לוהיהלאצבע.לו
לסיפור.חסרמהחסר,מהמה,ידעתילאשלי,
 .ידעתילא ?בושאיןההרבהומההרבה.בואיןאבלהרבה,בויש

 .חפצייאתאספתי .לטייליצאתיכךלשם
אוליוכךדברכללהרגישדבר,כללמששלפניי,לרוץלידינתתי

ולאז;נישהולהכירכמוזה .בסיפורינמצאאינובאמתמהלהבין
מספיק.להכיר
בשדה.עברתי

?שדה.שדההואומה

ירוק.ירוק,ירוק,רקבסיפורי.כמוכלום,בואיןאךגדול,רחב,שדה
מצאתי.לאדבראבלפרח,איזהסלע,איזהאוליחיפשתי
 .דיכאוןלוקוראתהייתי"שדה"נקראהיהאלמלא
שעוןאתתליתי :חפצייאתהוצאתי .אוהליאתאקיםכאןכיהחלטתי

לי.נחתיהאוהל.בתוךהנחתיהשינהשקאתהעננים,אחדעלהקיר
 .ציפורשמעתי

 .ציפור ?ציפורהיאומה
שמאאופטפטניתסתםהיאאםחשובזהומהמצייצת.והציפור

חשוב.דברלומררוצה
 .דחליללידבערבכולו'ישן-מנוזללצריףבסמוךעברתיבבוקר

שום-דבר.סיפורי,אתהשליםלאשום-דבר
שהעץגיליתילפתע .העץצלאלהתחלתי,ממנוהמקוםאלשבתי

חסר.שהיהמההואמסיפורי,שהשתעמםזההרדום,

צמרתו.אלשובוהתבוננתי"עץ"במחברתיכתבתי
בענפיו.לימנפנףשמח,מתרווח,שהואראיתי

גאים.היינושנינוגאה.היהוהואגאההייתי .סיפוריאלאותרהכנסתי
כלרם.יצאלא-מבחינתואדיש.היהעדייןהעיפרוןרק

 •כלרם.
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 :זילוניאפרים
חכרכהסתדרות.עבודהלתפוקתהמחלקהיו"ר tמקצועילאיגודהאגףיו"רסגן

המרכזת.הוועדה

בדרך

למשטר
טוטאליטרי

משטריםלקראתאוכלוסיותשדחפההעיקריותהסיבותאחת
אבטלה,גרוע:כלכלימצבחיתהפאשיסטייםאוטוטאליטריים

מדינותאפיינואשררביםסימניםקיימיםבישראלונו'.אינפלציה
מאבקגבוהה,אינפלציהגדולה,אבטלהכאלה:משטריםשפיתחו

שנערכיםממחקריםקשה.ביטחונימצבלאומים,שניביןפנימי
המשטראתלהמירמוכניםמהםשרביםעולה,צעיריםבקרב

הופךטראגידמיםאירועכלחזק.איששלבשלטוןהדמוקרטי
ולאומייםאנושייםרגשותשמנצלמיישפוליטי.לנושאעכשיו

שרלצערימהיר.יסודיבטיפולחייבזהכוללמצבלכך.להובילכדי
שלהםהקונספציהמעט.ועושיםהרבהמדבריםוהממשלההאוצר
ההסתדרותאתתופשתשהממשלהמכיווןמלכתחילה,שגויה
לנגחומנסההפוליטי,במובנההעבודהתנועתשלהרכהכבטן

שהיאשהסיועההסתדרותית,הבריאותבמערכתמתחילזהאותה.
שרובלמרותבלב,דספוריםלאחוזיםמגיעמהמדינהכיוםמקבלת
מקומותביצירתממשיךוזההזו,במערכתמטופליםהמדינהתושבי

ההסתדרות,למפעליזהבנושאפונהלאהממשלהכאשרהעבודה,
ביחד.הענייןעםלהתמודדלההציעהשההסתדרותלמרות
חוק-החדשההצרהבאההעבר,עלבוכיםאנחנובעודאבל

להבטיחבאשהואלכתובמתביישיםלאשבכותרתוההסדרים,
כאילואומרתהמינימוםשכרהנמכתוהריעבודה.מקומותיצירת
לחיילאומרזהבעליה.אתמכבדתאיננהשעבודתולעוב,ד

בישיבותטעןמודעיהזו.בארץלעשותמהלושאיןמשוחרר
למיהמינימוםמשכרנמוךשכרלקבללאפשר"רק"רוצהשהוא
לגנובביןהיאהברירהאם-מגוחךהריזהאבלבכך.שרוצה

שבהחברהאזתיווצרלעבודה.ילךהאדםנמוך,בשכרלעבודאו
יותרנמוךבמחירעבודתואתיציעאחדכל .באדםבאדםיאבק

שכרעלעצמןאתשמשתיתותשתעשיותראינווכבר .מהאחרים
לבנותחייביםאנחנו,ואילוונעלמות.הולכותהןארעיות.הןנמוך
להתחרותשיוכלארו,ךלטווחבכבודעובדיואתשיפרנסמשק

עבודהעלכיוםעצמואתלבנותשמתכווןמיובארה"ב.באירופה
 .כישלוןסופו-זולה
המדינה,שלקיומהשנותבכלהפנסיה.ענייןהואנוסףדבר
לצורךבכספיםבשימוש-לממשלהמנוףהפנסיהקרנותהיוו

 .ופיתוחהשקעות
שואבתאבןשהיואלה,קרנותכמוחסכונייםבגורמיםהפגיעה
היאהאזרח.שלהספקאתמגבירההחיסכון,אתוהגבירולכספים
ענייןאינוסוציאליביטחוןואי-אמון.פחדמבוכה,אצלויוצרת

לגיליגיעשכאשרכדילפרוטהפרוטהמשקיעאדםלספקולציה.
בחסדים.תלויאזיהיהשלאמשהו,לויהיהפנסיה
שלהתערבותההיתר-החוזיםנושאהואשלישימקומםנושא

במקוםועובדמעסיקביןבחוזהמדוברכאשרבחוזים,הממשלה
העבודה.

שעליהםיסודייםמרכיביםשלושהאלודבריםבשלושהרואהאני
לאהאוצרושרהממשלההשביתה.למאבקההסתדרותיצאה

בפנסיה,פגיעהמניעתהואשהישגנוומהברירה.כלבידינוהותירו
 .ומתןהמשאלהמשךהחלוקיםמהנושאיםחלקודחיית

בנפשנו.היאהיוםהישראליהמשקמתמודדשעימההמשימה
 .-1990בשהחלהההמוניתהעלייהבקליטתלהצליחחייבתישראל
דיורשתיצורכלכליתפעילותליזוםההנהגהעלמוטלכךלשם

וצמיחה.השקעותותעודדתעסוקהומקומות

יבנולאועתידם,זכויותיהםוקיפוחהעובדיםשלכוחםשבירת
ההנחהמהארץ.נואשיםצעיריםשלהירידהאתימנעוולאתעשיה

לטווחנכונהמחירובכלעבודהלכלמוכניםהחדשיםשהעולים
מביניהםוההשכלההמקצועבעליימצאומאודמהרביותר.הקצר
חייליםהארץ,בנייצטרפוואליהםבחו"ליותרסביריםלחייםדרך

והשפלה.ניצולשלבמשטרלחיותמוכניםיהיושלאמשוחררים,
ומנסההחופשית""הכלכלהדגלאתבארץהיוםשמניףמיגם

בתקופתלאומימאמץלגיוסמאחריותההממשלהאתלשחרר
-המקצועייםבאיגודיםהפוגעתלדרךלהתנגדצריךמשבר,

הכלכליתהצמיחהמפתשלפשוטניתוחהתועלתי:מהטעםולו
וביןמקצועייםאיגודיםשלחזקמעמדביןהדוקקשרמראה
ביססובאירופההמקצועייםהאיגודיםהמשק.ענפיבכלשגשוג
ליציבותאירופהמגיעהחיתהלאובלעדיהםניכרתעוצמהלעצמם

בכלכלהלהתחרותאירופההיוםיכולהלכךהודותולפריחה.
כתוצאהמבית,והולכיםגדליםבקשייםהמתמודדתהאמריקאית

בוש.ממשלשלוהחברתיתהכלכליתמדיניותושלהבאושיםמפרי
תרומההמקצועייםהאיגודיםשללזכותםלזקוףניתןבארץגם

הסוציאליתהחקיקההכלכליים.ולהישגיםלקדמהממשית
וביטחוןאמוןשלתשתיתיצרהלפעולתם,הודותבמדינהשהושגה

במאמץ.והשתתפותבעבודההשקעהאיןשבלעדיהם
הישראליהמשקזקוקטרום-המדינה,שלבתקופהכמוהיום,

לגייסניתןבאמצעותםרקמתמיד.יותרהמקצועייםלאיגודים
העובדההחשובים.הלאומייםלפרוייקטיםציבור-העובדיםאת

שלהגגקורתתחתהמקצועייםהאיגודיםפועליםשבארץ
להסתדרותזו.בשעהלאומינכסהיאהכלליתהעובדיםהסתדרות

חשוביםיעדיםהלאומיותבמשימותרואהוהיאכוללתאחריותיש
מר'מבניהולהמסורתילתפקידםמעברהמקצועיים,לאיגודים

הקצר.לטווח
אחדבקנהעולהשאיננהמהתוכניתלסגתהיוםצריכההממשלה

ולפעולתרוםבצוויהשימושאתלפסולמהמשימות,אחתעם
הוגנת,כלכליתתוכניתלעיצובהמקצועייםהאיגודיםעםבשיתוף
שלמשימותיהעםביעילותלהתמודדכדייותרויעילהצודקת
 • . 9oה-בשנותישראל
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תיאטרון

מסערשמי

ילדיםבתיאטרוני
בבריח"מונוער

38 

שואגהרוסיחרבפו
כמעט •מיליונר •טויסטריסטו== לקחתאחדיום.החליטמיניסטר = =
בבריתלטיולובתואשתואת ...

לכאורה,התמיםזהבמשפטהמועצות."
'התיאטרוןשלהחדשההצגתונפתחת

ביי,"גרדהצעיר',לצופההמוסקבאי
התנוססהפרובוקטיביהשםאמריקה".

שנתלתהכרזהעל-גביימיםמספרבמשך
בואךגורקירחובולרוחבהתיאטרוןמגג

ידיעלבכעסשהוסרהעד .יןהקרמל
שלפרסומואתהגדילרקהסקנדלהרשויות.
הנרייטהשלבבימויהכאןהמועלההשלאגר
מחושק.הילדיםמשוררשיריע"פינובסקיה

במשךרבותיחזרוהפתיחהמשפטעל
האירוניאלהקלמןישתנווטעמיוההצגה

פותחתאניהמר.היאושועדהגרוטסקידרך

בסיורנושראינוהאחרונה .זובהצגה

שהיאהיותבריה"מ,שלהנוערבתיאטרוני
הופכיםלהיאךמכולןהמרשימההדוגמה

שלמיתוסיםוהנוערהילדיםתיאטרוני
מהפכני.לתיאטרוןילדות

מןעבודהמעילישלשורותמוקפתהבמה
שורותשורותאסירים.כאןשמייצריםהסוג

על .העיןמלואגסיםאפוריםמעיליםשל
פסמאותועבודהנעליפזורותהבמהקרשי
אדוםכנףפסנתר-הקדרותובתוך .ייצור

הריקהחללמרכזאלקברטים.שלמבהיק
עבודהבבגדיגוףכבדבריוןנכנסוהדומם

קשיםסטפסבצעדיחשוף.וחזהכהים

הואמוזיקלי,ליוויללאשמחה,ונעדרי
 •לתקוףכמאייםהקהלאלהישרשועט
פורצתלפתע,ה. nמת;פאוזהועומד.
ורוקדת,צבעוניתעליזה,הבמה,אלהלהקה

בינותהיוצאהמיואש,הבריוןמןמתעלמת
שבא.כלעומתמקיומו,המתעלמיםלחוגגים
"מיסטר :הקהלאלפונהלץפניבעלשחקן

החליטמיניסטר,כמעטמיליונר,טויסטר,

לטיולובתואשתואתלקחתאחדיום
היאושאתשוכחיםאנווכברבבריה"מ".

להיסחףוששיםרגע,מלפניהדורסני
העווןמזכרתלמרותהמוזיקליתבמהתלה

והנעלייםהקודריםהמעיליםשמסביבה,
היאמשפטאותועלהחזרההצועקות.
הואהטוןפעםובכלמרוט,עצבעלכפריטה
ההצגהשפתהמוזיקה.אוהכאבאתשע;שה

יופיעבהמשךדימויים.וצירופידימוייםהיא

דימויוגרוטסקי,רחמיםמעורראילם,זוג
הכללהחגיגהבתוךכצלשיעבורנוסף

וילךהמזוודותיריםולבסוףסובייטית
"הבהלמנגינתטויסטרמיסטרשלמארצו
 .יביןוהמביןבגילה",
ומשפחתוהגיבורקורותהואהמחזהסיפור

לינה,מקוםבמציאתהקשיים •בטיול
זולתו,ושלשלוהגזענותהביורוקרטיה,

גיבורנואגב,באמריקה.ביתעלהחלום
הדגלהדפסעםליצניםסרבללבוש

ליצירהתרוץאךהיאהעלילה ...האמריקני
אתשלהבאנרגיהשמזכירההתיאטרלית

חזותייםרמזיםבלשוןומדברת"שיער"
העמדתהיטב.עליהאמוןכאןשהקהל

ביןמחושקשלהתמימההקלאסיתיצירתו
אתשיחקוכאילוזההריהאסורים,"יצירות"

אנצאר.מחנהשלבתפאורהלי"גוץלי"עוץ
הילדיםשיריאתהופךהעולמותמפגש

המורכב •שהקהלנועזתפוליטיתלאמירה
סייג,ללאאתהמזדההוהוריהם,מילדים

כדיתוךהכפייםמחיאותשמעידותכפי

בסיומה.דקות 15מלמעלהובמשךההצגה
שאורגןהסיוראתחתמהאמריקה" •ביי"גרד

 •הסובייטיהתיאטרוןאיגודעל-ידיעבורנו
מעולה.ובאירוחמאדטובבטעםוהצטיין
פיננסיכוח , 1986בדצמברשהוקם ,לאיגוד

כיוםשתומךוהוארב,ואדמיניסטרטיבי

רבהבמידהואחראיהחדשותביוזמות

בבריה"מ.בתיאטרוןהמתחולליםלשינויים
ואתאותהכשהזמנובינובסקיהתמךהאיגוד

הראשוןהרוסיחתיאטרוןלהיותלהקתה
חיפהבפסטיבל •בארץרשמיתלבקר

ההצגהעם ,' 89באפרילילדיםלהצגות
לנובלהעיבודזהוכלב".של"לבהנועזת
במוסקבה,"("השטןבולגקובשלסטירית
הותרהלאחרונהרקאשרהשחור")"השלג
ליצורהניסיוןועניינהבבריה"מ,לפרסום
שלמוחבושמשתיליםמכלבחדש""אדם
עלעולההיהלאהפרסטרויקהלפני .שיכור
על-אחת-כמה-כזאת,הצגהלהעלותהדעת

התיאטרוןאיגוד !אותהלייצאוכמה
לישראלההצגהבנסיעתתמךהסובייטי

בהתקפותלושעלהדברבמימושה,וסייע
תיאטרוןריאקציונרים.גורמיםמצדוביקורת

לקבלממשיךוהמצליחהחצוףהנוער
מעטהלאקנאהבכךומעוררלחו"להזמנות

בחלונותוכעסהמקומית,ב"ברנז'ה"
'פאמיאט'שלהחוליגניםגםהמפלגתיים.
הפגנהקיימוהם :עליוהתבייתוהאנטישמי

בטענהכלב"של"לבבהצגהאלימה
כדי ..איי.איהסיעל-ידימומנהשההפקה
 •הסובייטיהאדםשלריחואתלהבאיש

סיפור ,,הזה.התיאטרוןבכל"לירותוקראו
שלהרוחניעולמוביןמתרחשהעלילה
המיוצג("אאידה")האופרהחובבהמנתח

זהבעמודיששהעםמצריקברעל-ידי
הגשמיעולמולביןהירוגליפים,מעוטרים
גיבורימבוססיםבושחור,שלגהמכוסה
גםהאופרהמןהזהובותוהדמויותהנובלה

שעמודיטענוהאנטישמיםהבריונים .יחד

מגן-למעשהמסמלים •במספרששה •הקבר

היהודית,מההשפעהלהיפטרוקראו •דוד
רקהםשבהתנהגותםלעובדהמודעיםלא

ב"אדם-בולגקובשלזלזולואתמצדיקים
תלונההגישהתיאטרון ...החדש"כלב

שוחרראךנעצר,המפגיניםאחדלמשטרה.
ועמיתיההנרייטהמעטות.שעותאחרי

מצדברורלאיתותמצפיםלמקצוע
 .ודומיו'פאמיאט'כלפיהשלטונות
אינטלקטואליםשלחדשאיגוד"אפריל",

הארגוןאתלהוציאדורשגורבצ'וב,תומכי
השינוייםאחריאלה,בימיםלחוק.מחוץ

נשמעיםבבריה"מ,השלטוןבמבנההנועזים
מןאפילוברוריםגינויקולותלראשונה
הק.ג.ב.

שלהאמיתייםיורשיוהםועמיתיהינובסקיה
לילדיםתיאטרון .הסובייטיבתיאטרוןברכט

הפורוםתפיסתם,על-פיהוא,ולנוער
התרבותיתהמהפכהלביצועביותרהמתאים

הדעתהרחבתעל-ידיגורבצ'וב,החלשבה
הואאםלשאלתיבתשובה .הדמיוןופיתוח
ההצגה,אתהבינההשמונהבתשבתוסבור

זמןלנו"אין :מוסקבאיצופהליהשיב
אלילדינוהבאתידיעל •כךרקלחכות.
שנוצרה,ברגעוהמחדשתהטובההיצירה

מהולתקן'קונטרה'לתתסיכוילנויש
המיושנתהחינוךמערכתשמקלקלים
הנוערבתיאטרוניהמדכדכת.והמציאות

וילדינובעיצומהכברהתרבותיתהמהפכה
שמעלה,,הרפרטוארחלק.בהלקחתצריכים

מבית"וידוייםאתגםכוללינובסקיה,
של"הזמיר"ואתדוסטויבסקי,שלהמוות"

נשזרתאסיתהקלהילדיםבאגדת .דרסןאב
לבסוףכשנמצא :הסובייטיתהמציאות

אתמדקלםאלאלחןמצייץהואאין •הזמיר
המשוררים •וברודסקיפסטרנקשירי

פלאלא ...פרסטרויקהטרוםשלהאסורים
מאמניםלהיפטרמעדיפיםהיושהשמרנים

הילדיםתיאטרוניאתולהשאירכמותה
הדוגליםשלהמאובנותבידיהםוהנוער
כברהמהפכהאבלהמוזאונית.בגישה

הילדיםתיאטרוניאלגםהתפשטה
בברכת •וטיביליסיריגה •טאלין •בלנינגרד

 .ב.'גכמו •שמאמיןהחדשהתיאטרוןאיגוד

תעמולה."היאטובהש"אמנותשאו,
ביעוררשראיתישמהומתוודהמודהאני

לילדיםשתיאטרוניםמקובלבארץקנאה.
הצגותארתמימותאגדותרקמעלים
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הילדיםבתיאטדונימחפכח
"הנושאלפיבדרך-כלל ,""חינוכיות
 :החינוךמשרדמכריזעליוהשנתי"

התוכןקליטה.עברית,לשוןדמוקרטיה,
הנמוךהמשותףהמכנהאלשיכווןמוטב
כדימינימליתשתהיהמוטבוההפקה 'ביותר

בתיאטרוניקלה.והניידותזוליהיהשהמחיר
בבריה"מבסיורישראיתיוהנוערהילדים
האמנותיותוהתוצאותאחרתלגמריחושבים
ותעוזה,חדשנות :עצמןבעדמדברות

ספרותליצירותמרתקיםבימתייםעיבודים
אינטרפרטציותבעבר,אסורותשהיו

לילדים,רוסיותמופתליצירותמפתיעות
מלאיבימתייםוביצועיםעולמית,קלאסיקה

ונוערשלילדיםהואהמנחהרוןהעק .דמיון
ולאמקסימליתיאטרוןלהביאחובה

צורניומקסימוםתכנימקסימום ;מינימלי
 .ביותרהגבוההמשותףהמכנהאלשיכוונו
שבהאסטוניהבירתהרחוקה,בטאליןאפילו
מהפכניילדיםתיאטרוןעושים tסיורנונפתח

ומרתק.

ובובותשחקניםבביצועקיץ"לילחלום"
 .ומלאת-חןמפתיעהשובבה,הצגהחיתה
להשתמשהיטיב tהבמאי tאגורדיין

קריצהתוך tולחודיחדהשוניםבמרכיבים
המחזהנכתב tתפיסתולפי .לקהלמתמדת
להראותמבקשוהואאצילים,לבניכשעשוע

השעשועאתהשחקניםלהקתיוצרתכיצד
אנוכלומר,שלרשותה.האמצעיםכלבעזרת
בו-זמנית.הקלעיםואחוריהבמהאתרואים

בחבלצונחותהאולם,מתוךבאותהדמויות
להגיעכדיזועלזוומטפסותהתקרה,מן

שוניםמסוגיםבובותהבמה.אלהנכוןברגע
לגלימהמחוברת:מסכהעינינולנגדנוצרות

פרקלבובההמלכה.היפוליטהלךוהרי
 .זההענקיטרולראשהמפעילולשחקן
מטפסהואאותה,משחק-מפעילכשהוא
לרעהו,כאקרובטכףמוחאסולם,לראש
 tלחודוגוףלחודראשהבובהאתלוזורקים

פרק.לכםוהרי
הבובהאתהשחקןמפרקהתמונהבתום

ללאפרקאתישחקאחר-כךבחזרה.וזורק
אלאההצגהגונביםכרגיל,האומנים,בובה.

מאחורירואיםאנו :מקוריתבדרךשהפעם

שהםותיסבי'פירמוסהצגתאתהקלעים
בובותבעזרתותזאוסהיפוליטהבפנימעלים
ובכלהעילגיםבמאמציהםוצופיםכפפה,

מןכמהפיהמצחיקותשלהםה'פאשלות'
מקום.אפסעדמלאהאולםשהכינו.ההצגה
אופרה,ישכחיפה,בערךהגדולה tבטאלין
תיאטרוןנוער,תיאטרוןלמבוגרים,תיאטרון
 .רוסיותיאטרוןאקדמיהתיאטרוןבובות,

תיאטרוןלפחותישבאסטוניהעירבכל
המפלגהעל-ידיאגורדייןנדרש.בעבראחד

הבובותבהצגותברוסיתלדיבובלדאוג

להצגותלבואסרבשהקהלאחריאבלשלו'
והחומרההרצינותלמרות .לוויתרואלה,
מגלים tהפוליטימצבםעלמדבריםהםשבה
בעבודתםמפותחהומורחושועמיתיודיין

שנשארלנומודיעיםכשבמסעדהובחייהם.
סטייקיםלכולםמביאיםשעהואחריעוףרק

תוךאצלנובאסטוניה.זה"ככה :דייןמעיר

ההומורחושלפרה."הופךעוףשעה
הםבמהרה,לנוהסתברהעצמית,והאירוניה

והאמןהאינטלקטואלשלהסודיהנשק
שלבמודעהנתקליםלמלוןבדרך .הרוסי
 .מלכיוסהשבוי,שלבבימויוהגג"על"כנר
אנשיכאןשגםהעידדייןשהפגיןהבוז

בתיאטרוןמזלזליםהאמנותיהתיאטרון
ו/אוהשמשתחתחדשאיןהמסחרי.

העננים.

גילשלוהיא""הואאתראינו .לנינגרד
של(למבוגרים)בתיאטרונוברוסיתסיימון

גלינההמפורסם.הבמאיטובסטנוגוב,
אתמייצגאינוהזהשהרפרטוארהסבירה

סיימוןגילשם.איננוכברשהואמשוםטעמו
הוולגריות .במוסקבהומקדונלדבלנינגרד

 .הכפוראלמגיעההאמריקאית
החדשהמוזיקלילתיאטרוןהלכנולמחרת
כאןשמכונהמה .מארחנו-לילדים

אופרה,שלשילובהואמוזיקלי''תיאטרון
ישמוזיקה.עלהמבוססותיאטרוןבלט

ואפילואופרטהתיאטרוניגםבבריה"מ
אבלושם,פהלבצבץמתחילהמחזמר

שםראינוייחודי.המוזיקליהתיאטרון
בנייביץ',הרוסיהמלחיןשללילדיםאופרה
(קופסתהמזמרת"בתיבה"הארץבשם

כליםלמתקןשדלייהמישה,ברוסית).הטבק
מזמרתתיבהלתקןמנסהמוזיקליים,

הכינור,עםיחדונופלשהתקלקלה,
מוצאהואהתיבה.לתוךותבאס,הקלרניט

אתשכלאתוףהמלךשלבארצועצמואת
לאחרמוזיקה.לעשותואסרהנסיכהמלודיה

לחלץהשולייהמישהמצליחהרפתקאות
בשלום.מקומועלבאוהכלמלודיהאת

ומתוקהצבעוניתבמהפשוט,סיפורבעזרת

ורקדנים,אופרהזמריגםשהםושחקנים

לנינגרדשלהמוזיקליהתיאטרוןמצליח
קטניםילדיםקהל-ואתנואותנולרתק
גםצפינועכשווית.קלאסיתזיקה'למומאד

ילדותזכרונותעיבודעלהמבוססתבאופרה
צ'ייקובסקי'שלמוזיקהלפיבכרקובשל

 .באךשלמוזיקהלושהותאמהוב"פינוקיו"
סשה,מסבירטקסט",ללאהצגה"זוהי

צלילים,"שרים .והבמאיהאמנותיהמנהל
מלה."כלמביניםוהילדיםונו',דו-רה-,,

מעליםאותה tמנוטישלאופרהלהםויש
יוסופוב,האצילשבארמוןהזעירבתיאטרון
הבולשוישלמושלםחיקוישהואתיאטרון

ושבעת"אנהאתאפילו .המוסקבאי

כאןמשחקיםוויילברכטשלהחטאים"
מלוויםבאיםהםלילדים.כןלילדים,
הסבריםההצגהלפניומקבליםבהוריהם

אלה.-הדרמטורגית-מוזיקולוגיתמפי
חדישה.מוזיקהעםהרב""פרגםויש

לילה.עדמבוקרעובדיםהזהבתיאטרון
ומשחקבלטקול'פיתוחשעוריישביום

בערבלתזמורת.וחזרותלשחקנים,
מןהערותמקבליםההצגהאחרימשחקים.
מאפשרהמוזיקליהתיאטרוןמבנההבמאי.
כמומעורביםז'אנריםשלמחזותגםהעלאת

שאי-דומותויצירותברכטשלהמחזה-בלט
האמנותיהסגל .רגילבתיאטרוןלבצעאפשר
וששהעשריםבתתזמורתכוללסשהשל

שחקנים-זמרים-עשריםבתלהקהנגנים,
טכניסגלהזהכמספרועודרקדנים

זהוסובייטיםבמושגים .ואדמיניסטרטיבי

התיאטרוןאיש.שבעיםמאד'קטןתיאטרון

החדש,האיגודבחסותשניםשלושלפניקם
בתיאטרונהבמוסקבה,לובמקביל .כמובן
מאותחמששלסגלישסאטס,נטליהשל

 .אישושמונים
מלחיניםשלבשורההראשוןהיהבנייביץ'
שלמרותמסתבר .הסיורבמשךשגיליתי

עדייןהחדשההסובייטיתשהמחזאות

מפותחתהחדשההמוזיקההתהוות,בחבלי
מליםללאמוזיקהשהריביותר'ומגוונת

התודעהגם .משטרשוםמסכנתאינה

המוניותנהגיאפילו :מפותחתהמוזיקלית
לבלטגםקלאסית.מוסיקההרבהשומעים

היצירותאחתצ'כוב,על-פי"אניוטה"

 tבלטויהבולששמעלההמעטותהחדשות

על-ידיבמינהמיוחדתמוזיקהנכתבה
סולנישלהמשותפתיצירתםזוהיגריגורייב.
והיאובעלה,מקסימובהקטיההבולשוי,

הבעלתפקידאתדבר.לכלדרמטיתחוויה
ביצעהחנפן'הפקידאניוטה,שלהדוחה
אתגומע tשאפתןשלתזזיתבאנרגייתהרקדן
לאזאתובכלאקרובטיים,ענקבצעדיהבמה
המיוחלת.הפסגהאללהתרומםמצליח

אניוטה,בתפקידלעומתו'מקסימובה,
חינהגליעלנישאתכילדה,מיניאטורית

עדבעלהעלהממוניםזרועותביןהטבעי
אנה,צלבאתעבורולהשיגמצליחהשהיא
עלשומרתהמוזיקה .המיוחלהכבודאות

מודרניתהיאאךוסגנונה,התקופהניחוח

ג'אזית.כמעטולרגעיםוגמישה
בביתוהתארחנובמוסקבה,הראשוןבערב

אתמשחזריםיוסטינוב,לבהמחזאישל
הסיורבראשיתחיתהשלאהפניםקבלת
מריםיוסטינוב .שלנוחריזותעיכובבשל

הלבגםשיהיההטוב,הלב"לחיי :כוסית
הפגנתעלומספראומרהוא ,,החזק,

האספהאתשפוצצהההיא,'פאמיאט'

וסופריםיוסטינובשלבנוהסופרים.באגודת
המיליציהמהלומות,החזירואחדיםצעירים
נגדםתיקנפתחמפגינים,כמהועצרהזומנה

על .קטןניצחוןחגגווהסופריםבק.ג.ב.
יוסטינובשלההצגותמןכרזותהביתקירות
אניומסוריה.מיפןגםהעולם,ברחבי
אצלנו,בדיוןנמצאשלושמחזהלומספרת

~J 
~1 ~ 

תיאטרון

מדים 'דד :לשמאלןמימי
פסטיבלמנהלתיחיל-וקס,

ילדיםלהצגותחיפה
 ;ולנועדלילדיםוהתיאטדון

מנהלת ,יונכסקיההנדייטה
המוסקכאיהתיאטדון

 'דד ;הצעיריםלצופים
~נהלראש .פדימוטי
-חיפהעידיתד,"החת

הופעתעלהכרזהלמרגלות
המוסקכאיהתיאטדון

להצגותחיפהכפסטיבל
 1988פסחילדים,

 1990דצמבר
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יוסטינוב .בישראלולנוערלילדיםבתיאטרון
עוד-לאאיך-ומריםמאדמתרגש
כוסית.

בתיאטרון-הבובותמתחילבמוסקבההסיור
ריהוטיפהפה,בנייןאוברצוב.שלהמפורסם

לאלנו,מסביריםהילדים,במסדרונות.עתיק
הבובותמוזאוןבתיאטרוןכלום.מקלקלים

מיווןבובותחלקיעםבעולם,הגדול
לפנה"ס. 4000משנתאחדואפילוהעתיקה

לפניהופיעואתההיטלרבובהגםיש
בובותתיאטרוןהשביח.במלחה"עהחיילים
כברבלבד.לילדיםמכווןאינובבריה"מ
ליל"חלוםאתכשראינובכךנוכחנובטאלין
לילדיםמשחקיםאוברצובאצלגםקיץ".

אתמריציםהםעכשו .לסורגיךולמבוגרים
ישלקטנים.ו"פנוקיו"לגדוליםז'ואן""דון
כוללוסגלהבובות,מיוצרותבהסדנהלהם
הוותיקיםאחדזהואיש.מאותכארבעשל

בבריה"מ,הבובותבתיאטרוניוהידועים

וחולה,קשישהאמנותיומנהלויוצרואבל
שניםזהקומתו.כשעוריורשהקיםולא

מתפתח.אינוהמפוארשהמוסדאחדות

המהודרבתיאטרוןנתקלנודומותבבעיות
וששהשמוניםבתסאטסנטליהשלמאד

צפינושםלבולשוי.השכןהנוערובתיאטרון
ריקבאולםמאיקובסקישלהמרחץ"ב"בית

היחסיםנדוניםהעתידניתבעלילהלמחצה.
מאדנושאהתרבות.עללממוניםהאמןשבין
חיתהשההצגהאלאכרגע.כאן"חם"

הבמהלמרותדמיון'וחסרתמשמימה
זוענקית.זמןלמכונתשהפכההמשוכללת

הפרסטרויקהבאזני.לחשו'אקדמית',גיוסה

חדשיםתיאטרוניםצמיחתמאפשרתאמנם

בתוךמהפכותלעשותאבלמצויינים,
מתעקשתהמפלגהיותר.קשההישנים
עלהכלכליתחסותהאתלפרוסלהמשיך
משוםהכלח,עליהםשאבדאלהמוסדות

שיטת .רגלדריסתלהאיןשבחדשים
ע"ימחדשהיוםנבדקתהיחידהבמאי-מנהל

תיאטרון .האיגודובעזרתעצמםהאמנים

לשתיהתפצללמשל'המוסקבאי'סוברמניק
נעשיתבוהעבודהמןוחלקקבוצות
צצותושםפה .סטודיו-נסיוביהבמסגרת

לגמריחדשהתופעה-פרינג'קבוצות
וארבעיםמאותששהמקומי.בנוף

סבלובבריה"מהפועליםהתיאטרונים
בתכניםוהןבמבנההןמתמשכתמהתאבנות

עליהםשעוברותהתהפוכותהאמנותיים.
מןהיוצריםאתלשחרראמורותהיום

ולאפשרהכפוי,והרפרטוארהצנטרליזם
חדשים.ויוצריםיצירותשלהתפתחות

לפיההפנימיתוההצבעההקולקטיבשיטת
הכתיבהבעברהתיאטרוניםפעלו

נגדה,הקמיםוממוצעות.קונפורמיזם

שבתיאטרונוהלנינגרדיהבמאיובראשם

ששלטוןבצדקטועניםטובסטנוגוב,ביקרנו'
אבסורדי.עקרוןהואבאמנותהרוב

מאתהדבש","כדהמוסיקלית,האגדהאת
שלהסאטירהבתיאטרוןראינויוסטינוב,לב

הםהזמניםבבריה"מ.לא ?מוזר !מוסקבה
לסאטירההתמימההאגדהאתשהופכים
הנפח,פטרהמחזה,גיבור ?כיצדפוליטית.

למעןונלחםחלשיםעלהמגןעממיגיבור
טובהבפיהופוגשמנדודיוחוזרהצדק,

משיב ",אל"האושר.אתמצאאםששואלת
אבלנבלים,חמשיםחיסלתי"אמנםפטר.
מאהצצושחיסלתי'גדולנבלכלתחת

עודהאנשיםחייאתשמיררוקטניםנבלים
קסום,דבשכדכשילונותנתהפיהיותר."
ברדוד'העולםאתרואהממנוהטועםשכל
איןהדבש,שבגללאלאלעירו.ממשיךופטר
במקום :כהריחההמציאותאתשםרואההוא

הואהמכשפה,ובתוהרשעבשליטללחום
שלבסופו !וצודקיםחביביםשהםמוצא
פטרוידידיהטובההפיהמצליחיםדבר

חוזרהעממיהגיבורהדבש'אתלקלקל
עלהסדרומחזירכהריחההמציאותלראות

 ?פוליטיתכסאטירההמחזהמוצגמדוע .כנו

סינוורשלקורכןהואהעממי,הגיבורפטר,
שטיפתכאותההואהקסוםהדבש :מכוון

דמותאינופטרהמציאות.אתהמעוותתמוח

שוללאותהשמוליכיםדמותאלאשלילית
העםבןהואטובות.כוונותמתוךגםאם

עוורונולכןעמו'גורלשלמיתיהאוהקובע
משוחקהרשעהשליט .לכלמסוכןלמציאות

השליטוכמוברז'נייב,שלובהעויותבקול
האומרתוכיעםרק"מתייעץ"הואהמודח

מסמרהואזהחיקוי .אמןדבריוכלאחרי
מסביריםמצחוק,המתגלגלובקהלההצגה
ומהברז'נייבהיהמילילדיםההורים

בתמונתאחרונה,ודוגמההפואנטה.

עלהקיטעהדיגשרכאשרלהורג,ההוצאה
להורג,להוציאאפשראיאותההחרות
כפייםובמחיאותבשירההקהלאליומצטרף
מחזמר-הדבש","כדהיהוכךקצובות.

במוסקבהפוליטיתלסאטירהלילדים,אגדה
הצגתבפרסאותוזיכתהשאף , 1990של

טגנקה.של"ויסוצקי"עםיחדהשנה
למעננו'להשיג.אפשראיכמובן'כרטיסים,

כסאותשניהמחזאיהוסיףה'דלגציה',
אחתהצגהעודלראותלנונותרבמעבר.
אמריקה."ביי,"גוראחרונה,

פרוקופייב,דמיטריאלימגיעבבוקרלמחרת
תיאטרוןעללשוחחמרוסי'רוסייותר

מדוייקתשוטפת,שלוהעבריתישראלי.
כתבמלוונו,נולדיהוא,גםממבטא.ונקיה
כתבדמיטריהמזרח.ללשונותומומחהרדיו

שגםאשתועם'ויחדויןלחנוךעלדוקטורט
סיפוריםמתרגםהואעברית,דוברתהיא

לרוסית.מעבריתאוהבשהואומחזות
מאדקשהאבלבביתו'מצטברהחומר
תצאבקרובלפרסם.מוכןשיהיהמילמצוא

גםשתכלוללשירהראשונהאנתולוגיה
שליבסויטהיושביםאנחנומתרגומיהם.

עלומדבריםהחלון'בעדנשקףהקרמלין
אצלנובנעשהמתמצאדמיטרי .אלונינסים
ג~ובדרמה.בספרותמאדטובטעםלוויש

לינותןהוא :מתרגמיםהםעברייםשירים
כספימתישללשיריםתרגומיהםבמתנה

למסורמבטיחהאני !ברוסיתאותםליושר
מחזותלולשלוחוגםארצה,כשאחזור
איךולדין.אלונימשללו,שחסריםישראלים

סחבתישואלת.אני ?הקודמיםאתהשגת
לךלהגידיכוללאאנימספר,הואאותם,

ברכש.לבניד"שותמסרימאיפה.
אחרי"ומסיבה'אמריקה,ביי"גרד-בערב

תיאטרוןשחקניהכינוהמסיבהאתההצגה.

נציגילנו'להודותכדיהמוסקבאי'הנוער
האירוחעלבחיפה,הילדיםהצגותפסטיבל
מעמיסיםבכמויות,נשפכתהשמפניה .בארץ

בעיקרמצלמתאניומזכרות,מתנותעלינו
ובין'ורדסשההדמעות.אתלהסתירכדי

שלב"לבהכלבאתששיחקהמצוייןהשחקן
פרסטרויקה,שעוןבמתנהלינותןכלב"

שחקןעצומה.התרגשותשוקולד,פרחים,
 :שחיבראירונייםשיריםושרגיטרהלוקח
ראיתי,לאפעםשאףנפלאהעיריורק,"ניר
ביקרתי,לאפעםאףבההמעטירהפאריזהר

למוסקבהלהתגעגעיהיהנעיםכמה
נהדרת,להקהובוכים.רואים " ...מפאריז
עלאינסופייםבמאבקיםמצויינת,במאית

זוזה'פראאיננהזוכאן .אמנותיחופש

והאירוניההחברותאכואבת.ממשות

שמחזיקהכוחכנראההםשלהםהעצמית
שעותעדמהבוקרבתיאטרוןחייםהםאותם.

בינתייםיחד.ונלחמיםהמאוחרות,הלילה
המקומיתברמההאמנותיותההצלחות

שקשהביקורכרטיסהןוהבינלאומית,
אינםהשחורכוחותאבל .אתולהתווכח

הוגשלתיאטרון :ונכליםתושייהחסרים
לסגורישבטיחותשמטעמיהטועןדו"ח

שניםששאולחמשלשיפוצים,הבניין
 ...לפחות

אומץ-ההתנכלויות,שלמרותלצייןראוי
הקו,כללאורךתיאטרון-הנוער,שלהלב
במושגיםלהשתמשאםאופרי.נושא

בימיאפשרבבריה"מגםישראליים,
נציגיבשטח.עובדותלקבועאלהתהפוכות

באדנינוהדגישוהסובייטיהתיאטרוןאיגוד

ארצהלהזמנתנוינובסקיהשהיענות
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שנחשבהמבצעאתלממשוהתעקשותנו
אתדברשלכסופוריככהכלתי-אפשרי,

יציאתלאשדשהחליטוהשלטונות
כסוףנרצד.והתקדיםארצההתיאטדון

שלחתייאוששלשכרגעסיפרתיהמסיכה
אלאישימכדקישראלית,כחוצפה

משמשיםהלהקהשחקניהיום ...שוודנדצה
תיאטדוןככל :מצוייניםשגדידיםלנו

כארץהמוצלחביקורםעלידעושכיקרנו
ילדים.להצגותחיפהפסטיבלועל
כלילה.להירדםמצליחהלא .האחרוןהיום
מארחינו'עםחמיםאישייםקשריםנוצרו

להדגישליגודםההפכפך'הפוליטיוהמצב
אי-נחת,לגודלם.אותםנוטשתאניכאילו

לאכרקדקמוצים.אגרופים .כבטןפרפורים
ומחלונימאמש,שלגמכוסההקדמליןשקט.

הבוץאתמפנותמיוחדותמשאיותדואהאני

ששמשוגעים.כסיכוכיםהרחבמהכביש

השלושהקומהמן .להןחגותמשאיות
זהאחדכזהסודיאליסטי.מראהזהועשרה
מכיאיםאחדים .להיפרדידידינומגיעים
כלחשומכקשיםאישייםפרטיםעםרשימות

ארצה.לעלותלהזמנותלהםשאדאגנכרך
עצמיאתמוצאתאני :מתערבבותהשיחות

כחילופילעסוקכאתי-מפחידכמצב
ולדייהודים.להצילאליופוניםתרבות
לטעוןשחדליומייםזהומתרגם.שומע

ולהילחםכאןלהישארחייביםשהיהודים
זכויותיהם.על

עכוראותנומראייןהואכשדה-התעופה

להיותמשתדליםאנחנו .שלוהרדיותכנית
אניכוכה.גלינהקורקטיים.מאופקים,

נתראהעודאםיודע"מינשיקה.להמעיפה
"ודאילוחשת.היאהאלה,"כחייםפעם

סבלנות"."קצתמבטיחה,אנישנתראה,"
אומכסכריקותללאעוכרתה'דלגציה'

עוזביםואנחנואחרון'נפנוףאחדות,טרדות

נכנסתאנימוסברכלתיכבולמוסאותם.
דולרים,מאותכמהומבזבזתפדי"ל"דיוטי

מאהאפילולהוציאהצלחתישלאעלפיצוי
גםאניככדיה"מ.השבועייםכמשךרוכל
שהשארתילמצלמהפילמיםעשרהקונה

שלגכחוץ .אחרוןמבטגלינה.שללכעלה
אתמזיזהאבי .שחודיהיהככדשמחדחדש

אתמעכביםלמטוסכעליה .השעוןמחוגי
העלייהכרטיסספחאתשאיכרפדי,ד"ד

אלכחזרהדרכונועםחיילשולחיםלמטוס.
ובטלנישמנמןהחייל,הדרכונים.ביקורת
לו"אין .לאיטרצועדטויסטד'כמיסטד
שלהדיילתאתשואלתאני "?קשרמכשיר

משיכה.היא ,,"לא,אידלינס.אוסטדיאן
כטוןלהמודהאני ,,הטיסה'את"תעכבי
"אנחנו :הסודיהנשקאתושולפתסמכותי
שומעתאניעוכר.לאמישראל."ולגציה
דשותמכקשהטיסאתשלההקשרכמכשיר
אני "!הביטחוןלקצין"תקראילהסיע.
ומודיעמגיעהאוסטריהכטחוןקציןפוקדת.

עםהחיילחוזרבינתיים .לנולחכותלטיס
ד"דשלהדרכוןמספראתשמעתיקמפקדו

היהאחת"פעם .להמשיךלנוומדשהפדי
לרווחה,פדי"נאנחכזה,דברלקדרתמוכרח
דרמהשהחייללכשמת .מדיחלקהיה"הכל

טריסטד,"מיסטדלמטוס.ערליםאנו-11ל
עםאחדיוםיצאמיניסטר,כמעטמיליונר,

 • " ...ככדיה"מלטיולוכתראשתו
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המוצגתהקיבוציתאמנות-

מגמותמביןהיאכאן =-

E E העוסקותהמעטותהאמנות
במישרין ).מ.ו- 1981לסוף(הכוונהכיום

חברתי-למשברהדשהואהזהות,במשבר
דור ...כולההישראליתהחברהשלתרבותי

דורהואזובתערוכההמציגהקיבוץאמנירנטגןצילום :כאומןטולי
אידאליסטייםקיבוץבמושגישהולעטצעיר

להםעצמו-מנוכרומצא'קרן-קיימתיים'

הוא .מתברגןקיבוץשלחדשהבמציאות
ומציגההקיבוציתהאפותיאוזהאתנוטל

שלעימותהחדשה.המציאותבמבחן
צביעותוממשות.חלוםומציאות,אשליה
תערוכהלדףבהקדמהנכתבכךוכאב."

עפרתגדעוןד"רשערךהקיבוץאמנישל
בבית-"אולם"תערוכותסדרתבמסגרת

בירושלים.האמנים
חבריאמניםהציגותערוכהבאותה

השבעיםשנותמסוףהחלשפעלוקיבוצים,
קיבוץ","המשותףקבוצתבמסגרת

מרביתם .חברתי-פוליטישהקשרןבעבודות
דב :הישראליתהאמנותבקהילייתמוכרים
יובל(עמיר),באומןטולי(חצור),אור-נר
דב(געש),הוכמןיוסף(המעפיל),דניאלי

מאורחיים(אילון),חפץיעקב(נירים),חלד
מאוחד).(גבעת-חיים

חפץ'יעקבשמעידכפיהקבוצה,תחילת
עצמו'ושלוחלדדבשלבעבודותיוחיתה

המשקעיםמפתבנושא ,-1979-1973ב

בשאלותלכךובהקשרבמדינת-ישראל'
"מפתהים.וגבולהמדברגבול-כמו

קצוותשנישלמפגשחיתהמשקעים"
קיבוץ(כמומיםשופעקצהבין :גיאוגרפיים

עלהחיניריםכמוקיבוץלביןבגליל)אילון
חלדשלחושלם,חורףבמשךהבצורת.קו

והוצבמסוימים,למנוייםידיעוןדףוחפץ

אילוןביןמשקעיםאזורישצייןשילוט
פחותכתובשםניצנה,בואכהעדונירים

מובילבניריםהציגחפץמ"מ.-100מ
מד-גשםבאילוןהציגוחלדסמלי,מים

ניתנהרבהחשיבות .'מ 6.5בגובהפרטי,

אזעדמקובלתהלאהרגישויותלמערכת
יצראשרזה'במפגששנוצרהבאמנות,

ביחס-חוץ-אמנותייםבנושאיםעיסוק

"מיליטנטית"מגמההסתמנהאז.למקובל
שלזוגותאוקבוצותנוסחקבוצה'של

(גילברטבעולםהפועליםומיצגניםאמנים
סערהעוררההקבוצהלמשל).וג'ורג',
אתהציגוחבריהכאשרפעילותה,בתחילת
באגודתשערכובתערוכההקיבוץבעיות

בדיוקהיהשלאמקוםבתל-אביב,האמנים
הציגוהשניםבמשךשלהם.ביתי""מגרש
(חברישוניםאמניםפעםמידיאיתם

אמניםגםמיוחדותובנסיבותקיבוצים,

רואהחלדלשעבר).קיבוצייםאועירוניים
הקבוצה,שלהאמנותיה"סיפור"עיקראת

נושא.ובבחירתבהתכנסות

המבטאיםשינויים,עברוהקבוצהחבריעל

ועלהחברהעלשעברוהשינוייםאתגם

ביותרהקיצוניהשינויאת .בכללהאמנות
שבתקופתחלד'דבאצללראותאפשר
הקיצוניהאידאולוגהיההקבוצהשלהשיא
ציוריםבעין-חרודמציגהואוכעתשלה,

עלדומם""טבעשלקטנים,בפורמטים
אתחלדהציגבעברההפשטה.גבול

הפרותבפניכהן-גןפנחסשלעבודותיו
טוןומכר-נירים-שבקיבוצוברפת

 .ישראלבמוזיאוןאדמהתפוחי
מהאמונהלאמנות,בגישההשינוירקעעל

לכלוכסחורהכעטיפהתפיסתהאלב"נכון"
המחאתיתהפעילותאתגםחפץרואהדבר,
 .זמנושעברכמשהוהקבוצהשל

הוא-הקבוצהשלפעילותהבראשית
שהקיבוץמהנחהחבריהיצאו-טוען

שהואמכיווןאמנותיצירתהואעצמו

התחילההמציאותכאשראשליה,עצמו
מצאלאהואשלהם,לאמנותדומהלהיות
הדברהקבוצה.שלהפעילותלהמשךטעם

ש"המשותףהעובדההיאבעיניוהמעניין

הביקורתאתשלםבעשורהקדיםקיבוץ"
"המשותףהקיבוצית.בתנועההעצמית

מחשבתםבמסגרתלדעתו,חייתה,קיבוץ"
שאמנותהמאמיניםאמניםשלהשגויה

מהלכןלהקרהבחברה.משהומשנה
בעלות-אתשביקרהאקהלהנסשקרה
אתציירכאשרלפיקסואובהארלםהבתים

כלנוראה.מלחמהעלכמחאההגרניקה,
חברתית.מבחינהלמעשההשפיעלאזה
הואמזה",יותרלאמר~ה.רקחיתה"זו

אומר.

האמןאתבדיוןצדדיםכשנינעמידאם

תופעהנמצאהעירוני,האמןואתבקיבוץ

ש"הדשאחושבאחדכלבהרגילהאנושית
אמנימקרה,בכליותר".ירוקהשנישל

פריפריה.יושביבבחינתהםהקיבוץ

כותבהנזכרתה"אולם"לתערוכתבהקשר
פירושהישראלבאמנות"פריפריה :עפרת

התל-התרבותילהקשרמחוץשנוצרמהכל
ישובי-פיתוח,מושבי:י,קיבוצים, :אביבי

במידת-השפלה,ממרכזמרוחקותערים
מהכוכביםרבים ...ירושליםאפילומה

גלריותקירותעלכיוםהנוצציםהוותיקים,
כמהגםבקיבוצים.דרכותל-אביב,

ישראלאמנותשלהחשוביםמעירויי-הדם
הפריפריות."מןבאוהחדישה

התמיכההיאמקוםבכלאמניםשלבעייתם
בכלושובשובעולהזו ה~~~סהכלכלית.

מזכירחפץ .בקיבוץהאמןמעמדעלדיון
ש"כלשבתאי'יעקבשלדבריואתבהקשר

המציאות,קטן".אביביתלהואקיבוצניק
הפיזייםהתנאיםאתמכתיבהאומר'הוא

יכולשהקיבוץהתמיכהמידתעפ"ילאמן'
מזכיר,הואבאמנים,ותמיכהלו.להעניק
בכלל,בקיבוץהאמניםבעייתתמיד.חיתה

היהבפרט,קיבוץ"וב"המשותףלדעתו,
אנחנו-לומרהראשוןהאמיץהניסיון

הקיבוץ"אבלמהביקורת.חלקמכם.חלק
זה."אתרצהלא
שלאדבריםזהבענייןמעלהחלדדב

חריגעל"כשמדברים :לשמוענעיםתמיד
אלמשפטיםשניאחרימגיעים Iבקיבוץ
שכברלעומת-זאת,כלשהו,פעילהאמן.
נחשבלאבקיבוץהחייםאורחמהושכח

שלבינוניותקיימתבקיבוץגםלחריג."
מוכריםשאינםאמניםשלרבומספראמנים,
צייריםבאירגוניחבריםשהנםהרחבלקהל

משתתפיםהקיבוצית,בתנועההקיימים

 1חלדטוען Iמצידוהקיבוץפעילויות.בימי

r. מוסיףוהוארווחי'שיהיהמהאמןצפה: 
התוצרעלהאנרגיהאתלהוציא"במקום
אתלהטיללפעמיםלאמןנוח Iהאמנותי

--1111 
להגידקל .הקיבוץעלאי-הצלחתואשמת

לי."נתנולא-
שאתלונראה Iבדיעבדכיטועןחפץ

מקומםיותרהעסיקהקיבוץחבריהאמנים

'המשותףבתקופת :הקיבוץמאשרהפרטי

אנוהיוםהעולם,מרכזשזהחשבנוקיבוץ'
יהיוהאם-היומיומיותבבעיותעוסקים

וכדו'."לעבודה,חומרים
עובדהמממשבקיבוץהחיאמןכללא
"ניידות"קיימתלכךובנוסף Iבאמנותוזו

והקיבוץהעירביןהלוך-וחזורותנועה
בקיבוץהחי Iמאורחייםאצל I(למשל
הנושאשאינוהשואה,בנושאעוסקאולם

הואזוובתערוכהביותר,האופייניהקיבוצי

העירוניים).הוריוביתאלדווקאמתחבר
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"עכורותתערוכת

לאמנותבמשכןאישיות"
בעין·חרור

מאורחיים

תופעהבארץקיימתהאחרונותבשנים

בהיסטוריההעוסקיםצעיריםאמניםשל
ראשיתמדוברשלהם.האישית-משפחתית

אתעליהםהנושאיםהשני""הדורבבני
השואה.חותם

-1988בישראלבמוזיאוןבתערוכתו

חייםעוסק-הזיכרון"ופניהגזע"פני

התרבותשלהסימניםבמערכתמאור
הנוצרית-התרבותמולהישראלית-יהודית

בעין-בתערוכהגםהמופיעהגרמנית, .

היאאלובעבודותהמרכזיתהדמותחרוד.
שלמדמויותיהןהמורכבתישושנהסודנה/
נאצייעברבעלילהוריםבתגרמניהאישה
יהודייה.אישהושליבארץהאמןשהכיר
מאורשלכפיללכעיןגםהופכתזודמות
הדומיםתווי-פניםלצלליתההמעניקיעצמו
מסמלתוהיאיפניולתווירבהבמידה

האמןאתהמטרידיםהאפליםהצלליםאת
עצמו.

כפוליובמושגיםבדימוייםעוסקמאור
וישראלית-גרמנית-נוצרית-משמעות

נפרדים,אינםשלמעשהובניגודיםיהודית,
מופיעהזוכפילותומוות.חייםכמו
לצופההמעניקיםהעבודות,בשמותגם

"הרהוריםלמשל,העבודה.להבנתמפתחות
היאחווה)" 1(אדםבגן-עדןסינדרלהעל

מחפציםהמורכבלפוליפטיכוןכותרת
שעון(גובלנים,הוריומביתמאורשלקח

האמנותחומריעםהמעומתיםנעליים)קיר,
באותיותטקסטיםועליהםעץ(לוחותשלו

כמולמעשההנראותגדולות,פלסטיק
אמנותביןחיבורויוצריםמצבה),עלכיתוב

"נסיך"שלהגובלניםו"נמוכה"."גבוהה"
הופכיםיהנשףשלוהגובלןו"נסיכה"
אךגרים,האחיםשלסינדרלהלסיפור

כגן-עדןגםהעבודותבהקשרמתפרשים

הברונזהתבליטיוחווה.אדםוכדמויות
צלליתעםהנחושתוריקועהגרמניים
מביאיםמאור,שלידיומעשההאישה,

עממית.אומנותשל;ךדים

אור-נרדב

השמשחיתההאדםשלימיומראשית
מקורומאיימת.בלתי-מובנתתופעהעבורו

השמשאלהיה"רע"מיתוסים.להתפתחות
הנילוס,מעלבמזרחעולהשהיההמצרי,

עשריםבןמסעסירתובתוךומשלים
דרךעוברהיהשלאורכושעותוארבע
היהבלילההעולם.שלהבתיםארבעת
כדיהחושךבאזורינדדהמתוצלמונפטר
מזרחה.שובבהגיעולתחייהלקום
היאהשמשהעשרים,המאהמדעניאצל

לביןבינהוהקשרוצילום,למחקרמושא
פיזיקליות.תופעותעלנבנההארץכדור
והאלהשמשבנושאעוסקאור-נרדב

העיסוק .-60המשנותעוד ,המצרי"רע"

מוותחיים,שלמחזוריותבמערכות
ברובמופיעושלוםמלחמהוהתחדשות,

בנייןברחבתהוצבכשנהלפני .יצירותיו
"אתרים-פסלובתל-אביב"המגדל"

והמגדלהביתבדימוייהמשתמשרע",של
ובחומריםמצרית,מיתולוגיהלאותהבזיקה

הניזונהתאורהנירוסטה,שלעכשווים
המים.שלהעתיקוהיסודשמש,מאנרגיית
בתערוכהאור-נרשלהמרכזיתעבודתו

השואבפיסוליאובייקטהיאבעין-חרוד,

אשרלולאת-גזשלמצילומיםצורתואת
המגנטיהשדהמשליטתכתוצאהנוצרה
שעלהחומרתנועתעלהשמששל

ובמרכזומדיקט,עשויהאובייקטפניה.

הדיקטלוחותעלקולטי-שמש.שלמשטח
שלמסעורישומימשורטטיםהקמורים

דרךמתפתלותנחשיותצורותבין ,"ער"
העולם.שלבתיוודרךהמגדל-אובליסק

 .מגן-דודצורתגםמוטמעתהמסלולבתוך
מגזרותהמשלבתעבודהנמצאתיבנוסף
-ביתשלסכמטיתבצורה-דיקטשל

יחידותוביניהןיפרפיןבטיפותהמצופות

הלולאהשלוצילומיםקולטי-שמש,של
בעבודה .השמשכדורושלהשמששעל

שלסכמטיתצורהאותהמופיעהשלישית,
שלמאורכותיחידותעל-ידיהנוצרתבית

קולטים.

חלדדב
בפורמטיםציוריםבתערוכהמציגהלו

ביןדומם","טבעצורותובהםקטנים

בעבודתוהשוניאתלכדים.גומיסלי
מתלת-מימדיותבמעברבעיקררואההוא

נהנהשהואאישיתמהפכהזולדו-מימדיות.

לעשותה.
יקלאסי-משהולהיותביקשכימספרהלו

מסגרתעלפשתןבדשלהמתיחהבאמצעות
ועם-זאת,לציור.כבסיסבגרונוומריחתו

אוהבהואמההיוםאותוישאלואם
וכר'),ברזלי(אבןחומראוציור-ייותר

בכלאוליהלב,עליד"עםכיהיאתשובתו
חומר".זאת

הוכמןיוסף

יוסףשמציגוירושליםהקיבוץבצילומי
אתלהעבירמבקשהואבתערוכההוכמן

באווירהברוח"נידף"עלהשלהרגשתו
שליוותהההרגשהלעומתודאות,חוסרשל

הואש"ביתירבות,(שניםמשךאותו
מטושטשות,תמונותמצלםהוכמןמבצרי".

הנוףנראהבהןתמונותדיוקוליתר

המעגליםכמובמעגלייצירוסביבכמסתובב
מיםלתוךאבןזורקיםכאשרהנוצרים

התנועותעםנעההצופהעיןשקטים.

תנועותבשתימדובר(לפעמיםשבצילום
והתנועההמעגליהסיבוב-בו-זמנית
אופ-ארט.כעיןלעומק),

באומןטולי
המציגיםהאחריםמהאמניםבנבדל

כיבאומןטוליטועןיבתערוכה
האמנותהיאהיחידההרלוונטית"האמנות

מנוסרותאבניםמציגבאומןהחברתית".

סרקופגלמעיןההופכותמחדש,ומורכבות
האבןבתוךארכיאולוגיים.לשרידים
גםהמאכלספנימי,חללנשארהמנוסרת
"הארץ :החקוקההכתובתכמוהפתעות

האבןאתעמים".לשנישייכתהזאת
(שבוצערנטגןבצילוםבאומןצילםהזו

הכתובתאתהחושףבצפת)בבית-החולים
אבניםמונחותהחדרבפינותהנסתרת.

ישראלדגלמצוירמהןאחתעל :קטנות
הכתובתחקוקההשנייהעלאדום,רקעעל
 ,,עמים.לאחוותלסוציאליזם."לציונות.-
החיים,שלאחראגףהאחרות,השתייםועל

בטכניקה(העשויותמישגלסצינותתיאורי
בעבר).גםעסקבהיאבןעלצילוםשל

דניאלייובל
ממפגשנבעהדניאלייובלשמציגהעבודה

שללזכרו"מונומנטה~סלעםשלומקרי
אנדראההאיטלקיהפסלשלקוליאוני",
הפרש,דמותבפירנצה.המוצבדל-ודוקיו,
ילדותובדמותדניאליעבורמתמצית

דניאלידייר.אלכסנדרשלהכמעט-אגדית

יקוליאוניאותושלעץ~גזרתיוצר
במקוםנחושת.בלוחותאותהומצפה
בפנינומוצגתיארדשבאנדרטתההדר

יותרהמתקשרתדלת-חומרים,"תרמית"
בעטיפתרואהדניאליאומנות.למעשה

שלמעשהלבניםובתכריכיםבנחושתהעץ
הלא-הירואיהפרש.אתמהעץהחייםנטילת
הקיבוץנוףשלבהקשרדניאלימציבהזה
הברושיםשלרישום-צלליתלצדשלוי

 .הקיבוץשלבבית-הקברות

חפץיעקב

היאחפץיעקבשללפסלוהמוצאנקודת
והזקנים""השושנההציורמתוךדימויים

לזכרונותאותושהוביליטינטורטושל
אישיים.

המעבראתבעבודותיומוצאחפץגם

החברהכלפימביקורתלעיל,שתואר
עללשאלותעצמית.לביקורתוהסביבה,

באיזוכיוצריהאמןשלאחריותומידת
וכד'.טובטעםלייצגצריךהואמידה

של"עטיפהרואההואהנוכחיבפיסולו
כפיתכנים,לעצמולעצבאפשרותרעיון",

משתנה.שעיצובםניירבקיפולישנוהגים
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פונט·אווןשלההדפסים
לראשונהיוצגופדנט-אורןתערוכת .ב:: וחמששמרניםהישראלילציבור . =

-מגורנותבטכניקותהדפסיצירות
הדפסייהדפסי-אבןהצריכים,יעץחיתוכי

בתערוכהראקררטינטה.יבשתחריטיאבץ

יגרגןפול :אמניםתשעהשלהדפסים
דלארראלה,אכדיסררזייה,פולברנאר,אמיל

יברוןרובדיאוקרנררריקדודיסגןאדמאן

מרפדה.ומאנסיםאמייהקרנו

בעלאספןהואירספרביץשמואל
אספנים.למשפחתרבןעולמישם

ביןוכולליםמגווניםשברשותוהאוספים
ואמנותפרה-קולומביאניתאמנותהשאר

ברשותהנהזרתערוכהאירופאית.

חשוביםבמוזיאוניםהוצגהוהיאהמשפחה,

ואן-במוזיאון :ובאירופהבארצות-הברית

בוושינגטוןפיליפסבאוסףבאמסטרדם,גרך
במוזיאוןבדטרריט,לאמנותבמכרןדי.סי.,

באקדמיהבניר-יורק,מודרניתלאמנות
תוצגבישראל .רעודבלונדוןהמלכותית
במוזיאון-ישראלחודשייםבמשךהתערוכה

בניירניירי"על :תערוכתאתותחליף
שלהחדשהתצר~הבחללנייר",עם

יפרי-להמןמאירההעשרים.המאהביתן
להבאתאחראיתיבמוזיאוןהגרפיקהאוצרת

ואיכרתןיופייןעלומעידההתערוכה
נדירותדרבןאשרהיצירות,שלהגבוהה
ביותר.ומעטרתביותר

פתיחתעלגרגןפולהכריז 1889ביוני
בגנידולפיני"ב"קפההדפסיםתערוכת
פומביתחשיפהזרחיתהבפאריס.התערוכה

ההדפס,לאמנותחדשהגישהשלראשונה
במשךפדנט-אורן"."אסכולתלשםהקשורה

בלתיאלההדפסיםנשארורבותשנים
הדפסיםמציגההנוכחיתהתערוכהידועים.

פדנט-ארוןאמניחרגבידישנעשונבחרים

 . 1889- 1895השניםבמהלך
-בקבוצהמרכזיתפקידהיהגרגןלפול
אמניםסביבווריכזרוחניכאבשימשהוא

אמילקלודברנאר,אמילכמרצעירים
יסגיןרארמנדסררזייהפולשרפנהאקר'

בשלדווקאולאכצייריםלהכרהשזכר
ההדפס.בשטחפעילותם

לעסוקוחבריוגרגןשלהעזרצונםאת
רקעעללראותישההדפס,באמנות
הצרפתיההדפסתחייתשלהתקופה
שחיתהבר,וההתעניינות , 1890בסביבות

הצילוםהכללתכנגדתגרנהבחלקה
שלההישרדותההדפס.בטכנולוגיית

יותרעתהתלויהחיתההאמנותיההדפס
הודגשהלכןקיומו,בהצדקתמבעבר
בעבודתהאמןשלהידמגעחשיבות
 .המקוריההדפס

ברטביה,באיזררוציוריקטןכפריפדנט-אורן

בצפרןחצי-אייאורןהנהרגררתעל

לאמנימפגשלמקרםשהפךצרפתמערב
קבוע,באופןשםחיושלאאףהקבוצה.

כלהמקוםאתולפקודלחזורנהגר
בפאריס.העירונייםבחייהםשמאסראימת

על-עבדויבפרנט-אררןשהדפיסוהאמנים

מאורגנתסדנהשלהתנאיםחוסראף
ואומץערצמהבעליכסירנותועשרלהדפס,
עותקרקהדפיסולעיתיםאמנותית.מבחינה
היבטכאןהיהלאשלרשה.ארשנייםברדד,
אפשרויותאתלבדוקרצוןאלאמסחרי
וטכנית.אסתטיתמבחינהההדפס

הדתי-קתוליחייהםואורחברטביהאנשי
לאופייםשנמשכוהאמנים,אתהקסימו
יותראותםרדארהתושביםשלהכפרי
פאגאנירתטפלותלאמונותמיסטיבהקשר
המודרנית.לכנסייהמאשרעממיתואומנות

השניםביןשהתפתחכפי"סינתטיזם"

העוסקתאסטתיתתיאוריהחינה 1888-95

וצוררתטבעמראותביןסינתזהביצירת

מופשטות.

ידיעלהמאופיין"סינתטיזם" :החדש
ותבניותהרמונייםצבעיםשטרחות,צוררת

קצביות.

אימפרסיוניסטיםזריבתקופהכילזכוריש
מופיעולפתעילארראנגארדנחשבו

אתהסותריםרעיונותעםיגרגןפול
עלמדברהאימפרסיוניסטית,הגישה

אמניםאחדירוסוחףפראיות,ראשוניות,

ופולבדכאואמילכמראינטלקטואלים
נאחזיםממנו,יותרערדוהם,סררזייה,

תיאוריותכרתכיםהחדשניים,ברעיונות

יותרההדפסבטכניקותלעבודומרבים
 .עצמוגרגןמפול
פולכמרדומיננטיתאישיותרקכינראה,

ולהפוךענייןלעוררחיתהיכולהיגרגן
נידח,במקרםיחסית,מצומצמתפעילות
ההתרחשויותמרכזשחיתהמפאריסהרחק

לאסכולההמאה,סוףשלהאמנותיות
הימים.ברברתמוכרת

ותושביוהאיזררנרפיהםההדפסיםנושאי

נהרעלהשוכןהקטןהכפרהאיכרים,
חורתימסביבוהירוקותהגבעותיארון

יההרריוהנוףהארדהפרא,וחרפיהסוסים

הכפרייםהאזורמתושביוההתפעמות

התחרהוצווארונישביסיהםעלוהפשוטים,
ונעליהרקומיםהמקטורניםהמעומלנים,

בדבריםביטוילידיבאראלהכל-העץ
 . 1888בשנתגרגןפולשכתב

שםמוצאאניברטביה.אתאוהב"אני

העץנעליכאשר .הפרימיטיבייהפראיאת
אנישומעהגרניט,אדמתעלמהדהדות

צלילאותריערצמהבעלכההמעומעםצליל
 • ,, .בציוריימחפששאני

עלדר-מימדיתהצגההעדיפוהם
עובדהריאליסטית,תלת-מימדירתפני

מחד-גיסאההדפסלאמנותשהתאימה

והראשוניותהפשטותלתחושתותרמה
פדנט-אסכולתשלההדפסיםמאידך-גיסא.

 ~--------------tי----ימסתוריןשרנות,ברמותמשקפיםיארון

ותחושת-מוגדרתלאמלנכוליהשקט,חוסר
באסכולתהמאפייניםואחדהיותסכנה.

אמניהעדיפוהקריזרימתהיהפדנט-אורן

בטכניקההשטח.הדפסאתהקבוצה

חופשיבאופןישירותהאמןמציירזר

ריכוליהאבץלוחארהאבןלוחעל
בציור.כמריתרה,בקלותתיקוניםלעררך

חדשיםרעיונותעוררהפדנט-אורןאסכולת
אתשהעסיקועריםלוויכוחיםוגרמה

הכרח ,גרגן .-19ההמאהבסוףהאמנים

השראהונתןלימדיהקבוצהשלהמוליך
האקדמייםמהכבליםלהתנתקלאחרים
בסגנוןהקשורותהתיאוריותאתולגלות
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להקיףשיכולהאחת,סיפורית""מוטיבציה
וההגותייםהסיפורייםהחומריםכלאת

ארתהומהיומכאן",שב"מכאןההטרוגניים

להשיבעל-כל-פנים,אי-אפשר,מוטיבציה.

הפרבלציסטיקהשלבידודעל-ידיהפרטעל
ומחשבתוחייוממהלכיעצרת""ארבדשל

אומרכשהואהסיפור,שלאחריםבתחומים
וכר'.אחר"מקרם"איןפה",גם"אפשר-

אחת.פרבלציסטיתהבעהזהבסיפוראין
דברישלבסופרשמגיע,תהליךבריש

מנוגדת.כביכולשהיאעמדהעםלהשלמה
תשרנהלהשיגאפשראיאופןנאותר
סיפורשלנידרדרעל-ידיהכוללתלשאלה
יאותרשמקיפיםהמחשבהמאירועיהמעשה

הדעותאםביןברינקר.מנחםשנוהגכפי

רביןנדנדשלדעותיוהןבסיפורהמובאות
מרכזיהארץ-ישראליהנושאאםביןלא,אם

לשאלותהתשובותלא,אםרביןבסיפור
 .הסיפורמתוךלעלותחייבותאלה

הכרעהאיננהבוויכוחההכרעה

מיקיום.שלהכרעההיאאידאולוגית.
עלשהטילמהאתשמקייםמישערשה,
היאוהאידאולוגיההמכריע,הואעצמו,
 •משני.עניין
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בעיתון'מודעהפיוסםנוספת,לכתבניתהבנקשנצרך
ולהתראייןלבנקלפנותהמעוניינותעלכינאמרשבה-

שם.

נתבקשואלורבות.נערותשלעיניהןצודדההמודעה
אך .בעיניוחןנשאול"ארףבן .המנהלעםקצרהלשיחה

במכונת-שליטתןאתלבחוןכדינקראוזה,שלבשעברוהללו
המראייןבעינישנראתהזררקלבנקהוזמנהלאחר-מכןהכתיבה.
שהבינופקידות,שלחיוכיהןקצרה-לעבודהומשהופיעה .והבוחן

נבחרה.מהמשוםמיד

בבית-הספרי'כתהגמרהאמורים,הדבריםשבההנאה,זילברמרתה
לפישלאיהיוהבאותבכיתותשהלימודיםלהנתחוורומידהתיכון
כיווןביותר,ציערםוהדברהמוריםגםלהוריהאמרוכזאתכוחה.

עתה,~ראוהתיכוןאתלסייםל::;נתםלסייעכדישעשושהמאמצים
תקוותועלדת.הכרעלהכאילוהדבראתקיבלזילברמר .בתוהועולים
בנעוריו.ממנושנבצרדברההשכלה,במעלותעולהבתואתלראות
להיות::;נתהעלשנגזרהגזרה jכמיהדברהיהזילברהגברתלגבי
להדיחםשישכליםשלזונצחיתבביצהשקועהכמוה,ביתעקרת

כביסה.החייביםוכבסים

מןגאולהכבשורתאלאהמוריםדברהיהלאעצמהמרתהלגביואילו
כלהנוטלתשעוריםוהכנתמענייניםבלתילימודיםשלהמועקה

w מרתהמואסת.אינההערבבשעותוגםאחרי-הצהרים,שלערתי:דם
אתממנהגוזליםהתיכוןבבית-הספרשהלימודיםלכךדעתהתנה.ב

בסרטיביקור :אחריםענייניםעללהוציאושרצתההזמןמרבית
הלימודים:;נ;קיר.לכךהיפיםבמקומותחטופהוזלילהקניותקולנוע,

ידידותיהעםלבילוישנותרההזמןב~כסתקיצצואףשלאחריהם.ומה
שלליקחםולשוחח.לטיילאהבהשאתםהנעריםעם :מזהוחשוב
 :הגדולההעיראותהשלימדההלקחלעומתתפללהנראהמוריה
שה~דעמכאןהיפים.החייםלגלגליחה /oקן-~ wעיקר,הואהכסף

והדקדוק,התנ"ךבשעורימוריהלהשהקנוזהלאהואביותרהחשוב
משכורותאותןאפילולהקסמוכסף.להרוויחשתעודתוזהאלא
משכורתשתקבלהואהעיקרכתבנית.אופקידהשמרוויחהדלות

העלוביםמענקיולהמשהרשויותרלעצמהלהרשותותוכלכלשהי
הגיעהלאהיאכתבניות.שללקורסונרשמהאפוא,הלכה,אבא.של
זוועםבידיההייתה~תבניתתעודתאבלביותר.טוביםלהישגיםשם

המודעה.אתשקראהלאחרמידהבנקאלניגשה

שנעיםלמשהולאישהשמסביבהאוויראתההופךוכלהאיפור'
 .בתוכולהימצא

לכםישאם :מודעהועליהתיבההייתהתלויההבנקשלקירועל
לתיבה.הצעותיכםמכתביאתשלשלואנא,העבודה,לייעולהצעות
אוהמנהלעםלשיחהלהגיעביותרטובכאמצעילהנראתהזותיבה
מיכלאתלענייןהעשויההצעהלהנהלהלהציע"ברצוני .סגנועם

במכתב.שםכתבהללבו",קרובשהבנק
תום.עדמשחקהאתלשחקוהחליטההמנהלחדראלהוזמנההיא

היאהאיש.בנפשהמתאימיםהמתגיםעלללחוץהייתהמטרתה
מןכמהשלגופןלעברשולחשהיההמבטיםאחריבענייןעקבה

ביותר.הטובהקסגתהיהשעגבנותווהחליטההפקידות

ג

לעצמה.מששיערהיותרמהירבקצבהתקדמוהדברים
שאל. ,"?להציעלךיש"מה
שהיהזמןאותרלהרוויחכדישאלתרעלחזרה ,"?להציעלייש"מה
שערותיהעלולהעבירומתיקהמסרקהאתליטולכדילהדרוש

חזהומבליטהראשהמפשילהשהיאתוךאחורה,ארוכותבתנועות
לפנים.
היום".להסתרקהספקתי"לאהפטירה,לי","סלח
כהלכה".מסורקתאת"לא.
אותרנתרחשואזהנכון'הנתיבעלעלתהכילהסיפרהגברשלחיוכו
שלרצונויודעתואישהאישהשללנפשהמביןגברשברנדיררגע
הדדילבגילוישלחשיבותשנייהשללשברירהמעניקמשהרגבר.

במלים.נאמרשאינו

 "?הצעתך"מהילכאורה,רשמיבקולהמשיך"רבכן",
נפגשוואזפנים,לשתימשתמעתשאינהבצררההחזההובלטשרב

ב

כלאתעמההביאההיאהתעודה.עםרקלשםניגשהלאהיאאבל
מהכרתשניזונההטבעיתחוצפתהאתהרעננה,הבוסריתהווייתה

עללתהותהעומדיםלגבריםולהראותלהביאשראוימהואתיופייה
נתוניהכלהגיעוכברשבע-עשרהבגילצעירה.אישהשלקנקנה

שנשאלהלשאלותענתהביטחוןומלאקלובלבלבישולםהנשיים
שלהתרשמותולתקתק.שנתבקשהקטעאותוהמכונהעלובי:וקתקה
מעיניהמבטאליוששלחהמשעהכברחיוביתהייתההמנהל

על.ך~זזאתרעםנעוריהגאוותאתשהביעמבטכהרת,הירוקות
כוחה.במיטבעליההממוניםאתלשרתנכונותה
יוםהכתיבה.במכונתבעבודתהמאשריותרהצטיינהזהאחרוןבדבר

כיצדוראהפקידותשתיעודעםעבדהשבולחדרהמנהלנכנסאחד
הגזכירתעללכןקררםששפתהקפהלחברותיהמגישההיא

ספל.לואףוהגישהאליופנתהבבקשה","התכבד,הבנק.שבמטבח
שלדןן oאלבאיםוסגנוהמנהלהיויום-יום :ק.:;געהנוהגהפךמאז

ואתרףגזןאתשעוררדברקפה,עמןלשתותכדיהפקידותשלרש
 •למנהלזכה wשמרתהמשעהעלהזהרוגזאחרות.פקידותשלקנאתן

ספליוםמדילו'תביאבכךרצונו'אםולכןהיקרזמנועלהיאחסהכי
אינהפקידה :באוזניהשטענוהבנקעובדיביןהיולחדרו.קפה

לטענהשעתהלאהיאאבלשירות.שלחרבותלמלאלהואלמלצרית
המנהלשלאהדתואתברלרכושטובאמצעיזהשהיהכיורןזר'

כיורןלעבודה,חבריהשלהרוחממרךתיותרלהחשובהשהייתה
שבידיוהאישעםומיוחדותקצרותלשיחותהדרךאתלפניהשסלל
משכורתה.ענייןגםוממילאהעת,בבראבדרגה,העלאתהענייןתלוי

מןלהטרידה.חדלהלאכטירוניתשקיבלההנמוכההמשכורת
ולהגיעהקטנותררת Q9המןלהיפטרלעצמה,אומרתהייתהההכרח,

הנהדרותהשמלותאתלהשיגתוכלשבסיועןיותר'גדולותררת Q9ל
התמרוקיםואתבעיר'שיטוטיהבכלשסקרההך~ןהבחלונות
אבקותהבושם,בקבוקי:המשחרת,אחריםראווהבחלונותהמרצעים

הבנקמנחל
• 
 _..,ם
•I • 

מבטיהם.

הבין.הוא

 .עקיפיןבלאשאל ,"?אחרבמקרםשניפגשרוצה"היית
נפגעת.נערהשלתפקידהאתקללרגעשיחקהעתה
 "!אותי~~ין"אתה

ניסההואפגישות.להשמציעיםכאחתלהיראותלההיהאסור
שהיהאלאהאמיתית.מטרתומהשגתהרפהלאזאתובכללהתנצל'

דברים.כמהתחילהלבררעליו
שאל.חבר?",לך"יש
בחופשות".שמבקרניחיילידיד,לי"יש

 "?ביניכםרציניים"והעניינים

 "!אחרתמלהולאידיד'"אמרתי

 .רחייךלרווחהנשםהוא
ליאמרתלולהיפגשלךמציעהייתי"לאבאר'להבין","עלייך
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אחר".לאדםאצלךמסוררתאלדשזכריות
לא".ותרידידזכריות.שרםלדאיןלהירגע.יכול"אתה
לימדוחייהללבוש.שניסהההגינותמסכתעלבלבהשחקההיא

שלזרפרשהלהביאיש .אלדמעיןכ;ת g ~עלמשהרכברארתה
 .ביותרהמהירלקיצהפניםהעמדת
 "?להיפגשנרכל"iךיכן
המכריעה.השאלהאתלשאולכדילמדיבטרחהעצמהחשהעתה
מאחורימדרגות,בחדרילהתרחשאלדלדבריםתניחלאיכמרבןהיא,

 .אחרמשפילבמקרםארגדרות,
 "?העבודהבשערתשלאבבנקפגישהעלדעתך"מה

 "?"בלךלה
 " ..."כן

צנועהנערהכדרךעיניהלהשפילהיהלעשרתוביותרהטובהדבר
מגרנות.הצערתשקיבלה
אחר".מקרםעלגםלחשובנרכל ?לךניראהלא"משהר
 ,, !בדברמנוסהשאתהרואה"אניהצטחקה,"ארה",

חייך.הוא

מטרידהאותי"גם :הוסיפהומידלו,החמיאהפלא",כל"אין
להציץיכולתלישתהיהמבליבבנקעובדתאני :המחשבהלפעמים

לעתיםזאתלעשרתרוצהשאניהיאוהאמת ...בפעםפעםמדיבך
 "!קרובות
בשערתזהלידזהשנימצארוצה"אתמה,בגאוותשאל ,"?"באמת
 "?העבודה

מארד".לי"ינעם
 ,, !עצהנטכס"בראי
 :הלמהוהיאלהלום,השעההגיעה
 "?אישיתמזכירהלך"יש

 ."אל"

עצמהחשהלפתעבלבד.אחדבדבררצדאלאנשמתה,אתלהכיר
בשדרה.ספסלעלגבר,עםלהתחבקשנועדהאחתמאשריותרנערצה

 "?אחדבחדרונשבהאישיתמזכירתךשאהיהדעתך"מה
אלו ...הנאמניםלחברזאתאציע ...כזהלתפקידמקרםבתקןלנר"~ין

 "?אישיתמזכירהשלמשכרדתהמהיודעתאתגדולות.הרצאותהן
"כמה?"

ורגילהשהייתהממהשיעורלאיןגדוללהשנראהבסכרםנקבוהוא
לו.

י
שכלהמנהלסגןשאל ,"?זילברמרתהשלבהצעתהכברעיינת"האם

 .אליוגםמגיעיםהיושבתיבההמכתבים
חשובלונראהאינושהדברכמיהמנהלענההספקתי",לא ..."לא

ביותר.

להישמע".הראוייםדברים ...לעיין"כדאי
"באמת?"

במקצתתמההמרתה .לפניומכתבהאתופרשלשיחההזמינההסגן
עללולספרשלאלנכוןראתהאבלהמכתב,בענייןשרבשנקראהעל

 .פירלמוצאוחיכתההמנהליעםבנידוןלהשהייתההשיחה
בענייןשנדברהתכוונתי"לאכלשהו,בהיסוסאמרמרתה","ראי,

בכלל".קצתשנשוחחהייתהכוונתי ...ההצעה
"בבקשה".

 "?יותרשקטבמקרםפגישהבעניין"מה
"למשל?"
בבית-קפה"."למשל

בהיסחלוינזדמנהחיה,אחרישברדיפתוצידנאותרחייכההיא
אחרת.חיההדעת,

 "?אתילשוחחרצונךמה"על
אינני ...בעצםהכל,רעלמיוחדדברשרם"עלאמר,כך",נגיד"בראי
מיוחד".באופןבךמתענייןשאניהרגשתאםיודע

הרגשתי".לא ..."לא
היהחשובעם-זאת,יותר.לשמוערצתהאבליפה,בכךהרגישההיא

שלשמץמכלנקייהוטהורה,רכהנערהשלדמותלפניול~~ב
סקרנות.

 "?מבוגריםעםלשוחחכדימדיצעירהשאניסבור"אינך
שהגיעהכאחתבעינינראיתאת ...מדיצעירהלינראיתאינך"לא.

כיליאומרלבי ...נשמתךעללתהותאנימתנורןבפגישתנולנגררת.
דברים ,, ...עדייןליידועשאינופנימייופיעלמכסההחיצוניהיופי
מעונייניםהיולאכהעדעמםשטיילההנערים .מארדלהנעמואלה

ה

יפה.מחושבתועלתני,במסלולמרתהשלחייההתנהלוואילךמכאן
אחריםוכלילדתהקפה,בבתיסגן-המנהלעםמבלההייתהבערבים

מדילה,הביאושניהםהבנק.שלהאפלוליבאולמוהמנהל,עם-
מפתיעה.במידהכנדיב-לבנתגלהוהסגןמתנותפעם,

אינןלובשתשאת"השמלותפעם,להאמרמרתה",לי,"סלחי
אחרות".שמלדתשילבשראויכשלךיפהגרף ...בעינימוצאות-חן

מצומצמים".אמצעיי ...אחרותלקנותביכולתי"אין
בפניה.עלהאומללותשלמבע

משהר".לךונקנהמערלהלבשה iJלחנותיחדפעםנלך"בראי
 ,, ...יקרהמתנהלקבללימותראםיודעת"אינני

מניחהשמשכורתהסיפרהלהרריהנקנתה.והשמלהלשםהלכוהם
וחמודהקטנהמערכת:שמלה,לעצמהנאיםדבריםלקנותעתהלה

שעלונשיםחפציושארשנהבעשוימסרקבצפררניים,לטיפול
להירומזשברהיוםיגיעמהרהשעדידעההיאמאהבה.שלבדמיונו

 Tהללו,המתנותלכלתמררהעללחשובההגינותשמן

הגיע.והיום

שחחציצה",כלללאזהלידזהלהיותנרכלשבהלשעהאני"מצפה
נאה,הייתהזאתאמרשבההצורהפגישה.שלבסיומההסגןלה

במרחה.שעלהרעיוןלברקרנתלהטההרהרה
 "?הבנקשלהמפתחותבידךמצריים"האם

 ?שואלתאתלמה ...כאלהמפתחותישנםבלבדלנררק .ולמנהל"לי
 "?הבנקאתלשדודמתכוונתאת
 "?שםונבלההלילהבשערתלבנקשניכנסדעתך"מה
 )?לכןקודםדעתיעלהדברעלהלא(איך

הלהיטותלמראהמעודדתתרכניתה,קראתהמשיכהראה",י"רבכן
ונרכללךאודיעזאת,לעשרתארכלשבהם"בימיםיבפניושנסתמנה
בחופשיות".להיפגש

העלאתהאתמרתהקיבלההמנהלעםשיחתהמיוםחודשייםמקץ
ומשרטטתבחדרויושבתהייתההעבודהבשערתובמשכורת.בדרגה

הסיגריותאתמעשנתשהיאתוךנשים,כרבעישלדגמיםלהנאתהשם
ממנהביקששבהםמקריםלכמהפרטלה.שסיפקהמשובחות

לקריאתגםנתפנהוזמנהארתה,הטרידלאמכתביו,אתלהעתיק
רומנים.

בענייניו,לעסוקושבלתשובתהציפהלא?",הואשםקוראתאת"מה
 .לבראתממלאבבנקאתהבילהשברהאחרוןהלילהשלכרוכשן

כביתר.התקיןהחייםלמהלךהפריעולאאלוליליותשפרשותכמרבן
איזולצורךפעםסביר.באופןמנומקתהייתההביתמןשיצאשעהכל

עם"פגישהלצורךופעםמנידת""בעלישלמדרמה"אק,פה"
עםהחוקייםלבילוייםמפנההיהבחודשלילותכמהמשקיעים".

ממנהוביקשחבריםממסיבת~תהחזראלהמלילדתבאחד .אשתו
אשתוכשררה"."הכלאםלראותכדיהבנקנמצאברברחובלעבור
 :בלגלוגוהוסיפהלו,נענתה
זעו,לאהכתליםאםארבמקומר,מונחהבנקאםלבדוקרוצה"אתה

 "?ממקומרהוסרהגדולהשלטאםאר

מחלונותיובאחדנראהדולקאורבהלה.בראחזהלבנקמשהגיעו
באצבעו.והדרהבאשתועצרהואהשנייה.בקרמה

אחתשלנצנוצהאוליאר ...בבנקדולק"ארדקרא,"הביטי!",
 "?ברחובהפנסיםאורכנגדהשמשות

בסמרךשעברוורב-טוראי,סמלחיילים,בשנישעצרעדנרגעלאהוא
מכתפם.משתלשלכשנשקם
עזרתכם".אתמבקש"אנימודאג,בקולקראלי","סלחו
הסמל.שאל ,"?קרה"מה

 ...בחלדןאוררואהאני ...מנהלשאניהבנקנמצאלמעלהכאן"ראוי
 ?ולברראתילעלותתרכלושמא ...שםמתרחשש;דשמעשהוחושש

חמושים".שודדיםלהיותאלהיכוליםהרי
לאולברלדרכושמיהרהרב-טוראיאמר ,"?למשטרהתפנה"אולי
החדשה.המשימהאחרינטה

הרפתקהשלכשתחושהלחברוהסמלפנהלשם",נעלה"ברא
 .לבראתממלאת

IJ 
1 ~ 
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ו~ו~
.םיפור

t. י~·רווזי-N -י וו ~"
בגדודהוותיקיםיום-הכיפורים,מלחמתשפרצה-

ובמלחמתסיניבמבצעעודיחדשהיושלנו'המילואים::::::::::::::::::::::::::=
הפעםגםארבעים.לגילקרוביםהיוששת-הימים,

חיתהלאהראשוניםבשבועייםלסיני.אותנושלחו
בשתימאשראבדותיותרספגנומוצלחת.המלחמה

לתעלה,הצנחניםפרצולאחר-מכן .ביחדהקודמותהמלחמות
נסענואנחנואפריקה,לתוךלחדורוהתחילוהצף,הגשראתהקימו

שלבטיהורועסקנוהמתנדנד,הגשרמעלבזחלמים,בעקבותיהם,
שנכבש.שדה-התעופה-פאידאזור

עצמנואתמצאנוסוף-סוף,לתוקףנכנסהכששביתת-הנשק
עדשנמשכו'בחולותפאידמתחםשלהצפוניהחלקאתמאבטחים

מאיתנו,קילומטריםכמההחולות,באותםישבוהמצריםהאופק.
רבזמןלנולקחלאחלפה,כשהסכנהעכשיו' .לעיןבלתי-נראים

אותנולשלוחמיהרלאאף-אחדמוות.עדלהשתעמםלהתחיל
חודשעודשםתקועיםלהישארעלינוהיההשמועהלפיהביתה.
לבני-מזלהיחיד,והבידורקיבלנו,לאחופשות .לפחותשלם

ליווי.משימותאובזחלמיםרחוקיםפטרוליםהיובודדים,
המוצבותיותר'מוצלחותיחידותעלסיפוריםאיתםהביאוהם

שחייליהןההשקיה,תעלותביןלפאיד,מעברהנטושיםבכפרים
המקום.אתנטשולאלבעליהםשבניגודברווזים,סעודותסעדו
צלתהאפילובמיוחד,ברוך-ברווזיםבמקוםאחת,צנחניםפלוגת

זרקה.היתרואתבלבדהכבדיםאת
עצרבושהשתתףהפטרול .שתפסחיברווזשבתאיהביאאחדיום

אלבשקטהתגנבשבתאימאובקות.טיטבקתותבנוינטושבכפר
תעלתעל-ידלכנפומתחתמונחכשראשונחאושישןהברווז'

מאודשמחוביניהם,ואנישבתאי,שלהקרוביםידידיוההשקיה.
 .יותרעודידידותייםונעשו
למרגמתברגלוקשורהברווזעלשמרשבתאי .חלפוימים

לוומילאמנות-קרבשלבתירסאותוהאכילשלו,שני-האינץ'
ושמן'גדולדישונים.בגווניםאפורהיההברווז .פחבקופסתמים

לבסוףהחדשה.סביבתושלהיום-יוםלחייקצרזמןתוךוהסתגל
גבעתמאחוריאינטימיגרילשלהנושאאתמאיתנואחדהעלה
חול.

הביתהאותולוקח"אני-שבתאיאמר-בחשבון"בא"לא
ממשיהיהוהואחיות,מיניכלשמחזיקעשרבןבןלייש .חי

 ".לברווזאידיאליממשחצר'עםקטןבביתגריםאנחנו .מאושר
אשתחתזהלצדזהששכבואחוות-לוחמיםעלאיתרשוחחנו
קנדיתשפן,חזיר-ים,לבנולקנותהצענוהועיל.ללאאךהאויב,

לדברהתחלנואחר-כךדבר.אותולאשזהאמרהואאךתוכי,או
המועברותוצרעתכולירעבילהרציה,אמבות,עלשמיעתובטווח
שבתאי.אתלאאךעצמנו,אתלשכנעוהצלחנוברווזים,על-ידי

המשמיןבשרוך'הקשורשבע-רצון'המתנודדשהברווזלצייןיש
הוסיףלזמן'מזמןקטן"קואק"ומשמיעהצבאיהתירסמן

שהאופציהואחרישלנו'המדבריותלעמדותביתית-כפריתאווירה
הפלוגה.כלשלבאהדתהזכההפרק,מןירדההקולינרית

שמענולהשתחרר.ארצהסוף-סוףאותנושלחווחציחודשאחרי
החייליםאצלשללחיפושיעורכתבתעלההצבאיתשהמשטרה

מחבואבבנייתעבודההרבההשקיעושבתאיהביתה,השבים

שבושני-אינץ',מרגמתלפגזיקטןארגזזההיהשלו.לברווז
חולצהעלבנוחות,בפניםישבהברווזלאוורור.חוריםקדח

שלאלהבטיחדביק,בסרטכרוךמקורומקופלת,מצריתצבאית
לנשימה.חשופיםנשארוהנחירייםאךנכון'לאברגעיגעגע
עםזההארגזומעליוהזחלם,רצפתעלהארגזאתהניחשבתאי

אתחצינועצמה.המרגמה-זהכלומעלאמיתית,תחמושת
לערוךמכדיתשושההצבאיתכשהמשטרהבלילה,מאוחרהתעלה

חיפושים.

לברוהלכנוהתחבקנובעיר.שבתאיאתפגשתימכןלאחרחודש
כוסית.להריםהקרוב

שאלתי.-הברווז?"שלום"ומה
נפלו.פניו
תשאל.""אל
שואל.""אני

איזוקמה.כשהמשפחהבדיוקבבוקר,מוקדםהביתה"הגעתי

בוקרארוחתלווהכנומהארגז'קטןמחסהלברווזבנינו !שמחה
מים,קצתשתההתירס,אתאכלהואומים.צבאימתירסטובה

הבן-זונהלעצמך'תאר .לפאידבחזרהועףכנפיואתפרשואז
משהואוחלםאוישןהואאותוכשתפסתי .הזמןכללעוףידע
 ?לדעתיכולתיאיךאזברגל,הזמןכלקשורהיהואחר-כךכזה,

ברווזי-ברכמהאךבני,שלהציפוריםבמדריךאותולזהותניסיתי
 ".להבדילשקשהעדבית,לברווזיכל-כךדומים
אותולאכולצריכיםשהיינושאגידמכדיטוברוחבמצבהיינו

חכמיםנהיההבאהשבמלחמהיענהשהואומכדישם,כשהיינו
 •יותר.

וסגנוהבנקמנחל 47מעמ'המשך
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פרנקלדיגמונט :איור

כניסהאלהראשיתהדלתמןונטתההבנקבמדרגותעלתההחבורה
המנהל.ידיעלמידנפתחהזואחרת.

נתקלאבללהימלט,ניסהמישהומבפנים.עלההתלבטותשלקול
 .בבאיםמיד

עיניוונתןהאוראתהדליקהוא .בידוכשנשקוהסמלקרא"עצור!",
מבוהלת.ובנערהבגבר
"סגניגמורה,הפתעהמתוךהמנהלקרא ,"?רואותעינימי"את

 "?נוספותעבודהשעותכנראהעובדיםומזכירתי
עזה.במבוכההסגןאליופנה ,"?משהולהסביראפשר"האם
אתם ...ברורהכל"הלאקולו,המנהלנתןלהסביר?",כאןיש"מה

 "?רבזמןמזהכאןנפגשים
יותר".טובמקוםלנוואיןזהאתזהאוהביםאנחנו ..."כן
מזעם.להטוהמנהלפני

שכמותך!"."מופקרתמרתה,עבראלזעק"מופקרת!",
שלחהמנהלאבלזכות,ללמדהסגןניסהמופקרת",איננה"היא

 .בוזוקצתורחמיםשקצתומבטלעומתו
~ית. wצעק ," !מפוטרת"את ,

 .במיוחדאותהמרשימהזושהודעהכמינראתהלאמרתה
הסתכלההיאבשקט.לוענתהלאשתך!",משהושאספרלפני"לא

וחייכה.בעיניוהיישר

 .המנהלאשתשאלה ,"?לספרלהיש ה~"
 "!מכאןנלךבואיכלום."לא
 •המקום.מןויצאבכוח,כמעטבזרועה,אשתואתנטלהוא

 131גלידן



•קה uפו-נ•
תרבות 1מדיניות 1חברה :ישראליכתב-עת

חרדה
רביםומדועשלההביטויצורותהשפעותיה.טיבה.

קיימת.לאשהיאטועניםכל·כך
הישראלית.בנפשפינהאללעומקמבט

 .ואלמוניבז'רנומאיהזקס.אריהמאתשליהחרדה :וכן

"פוליטיקה"למנוייאותיצרפו

"פוליםיקה"

 63191חל-אביב 11טשרניחובסקירח'

הרוסיתהעליהעלהאמת
גנדלבמישהמאת

לסדרהצעות /טעם /פוליטרוקשלהדעות :'ליווגגועוד
סאמטגדעון :העורך

בארץמסוגוה•ח•דהעתכתבאתתחמיצואל

 _ ______________שס
 _ _____________כחובת

. O ש"ח) י••(במקוםגיליונות-11לש"ח 105ע"סהמחאהמצ"ב

ש"ח) 71(במקוםגיליונות-6לש"ח 60ע"סהמחאהמצ"ב 0

o הווכרםיסאחח••בונאr ישראכרם 1ה

------------ oכרם•מס'
------------תוקףתאריך

-------------ת.ז.מס'
מיוחדת:הנחה " 77"עחוזלקוראי 0

זו)מועדהלשלוח(נאש"ח 50 •לשנהמנוי

ומחיריהםהעבריליונוחנרשימתאחלישלחונא 0

 510160 • , 5101519 , 5101991בםלפוזנסלהזמיזאפשרמנוי

~~ד\פדיבבסךנrיקיב
: .. 

ליריקההמשלבמעורבמשוררשלכשל"ספר
 ) 7.12.90המשמר(עלעוצמה."רכתוחברתיתאישית

ועוצמתהמכהתחושת :הספרעיקרעלמעידהזההמיוחד"השם
שירתואת .,מציגכסריעקבשלזהספרו.ואכן,יחדיוחכרוהרגש

 ) 7.12.90אחרונות(ידיעות •כמיטבה"הכשלה

ה"שם"שלמשוררהואכסריעקב
שכיחשאינוזה,ושילוב ,וה"כאן"
 ) 21.12.90(מעריבחשיבות.שלמעמדלשירתו,מקנהכשירתנו
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לאמנויותנוןהזוימצבעל.תחקיר

מוזיאליחינוך •

אמנים-מורים •

ובחו"לבארץתערוכותעל.דיווחים

מגוייסת.לאמנותמאנטי-אמנות •

עלדיווח-היהודית""החווייה •

התערוכה.

נורהגרשוני,משהשלעבודותיהם •

למןשפיגארטנוחי'נתןפרנק,ל
 .ואחרים

 .השני""הדור •
"הדורבניאמנותעלתחקיר •

 .השני"
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 :אוהר oת•נס, o •oצ•ב•מו•:

 , oה•דאנלס
דן :םויסקהחס,ילס oתאורה:

חנלדסםן
בג•ורת, oאורנה :•ם oמסתת

אוירהאב• •עםרנ•

ערןעבר•:נוסח .מ•לרארתורמאת

מ•צ'ם.מ"קלב•מר• .בנ•אל

ראובן :תאורה .שכוו•אב• :תפאורה

ררלנר.

לסזכה :)ב" lfהסדרלפ• lזכשתתפ•ם

 .פדללכס lfדורון;ירנהברסב•ט;

 . 1990וקטובר lf-ראשונותהצגות

בהםתדרותוחינוךלתרבותהמרכז

העובדת.-בהתיישבותפיתוחבעיירות-בערים

נר•ר•םחסדרגע• ...לה•ט .. ".

- ...בת•אטררן

- ...שלאנו ..-.

(דגר)

(rכער•ג)

עrכרנ•גג• ..ואנוש•חם ..-.

- ...rכרש•rכהפורתאורנה ...נפלא
(חדשות)

 • ...rכחשנתrכלאכת ...גרארר .. ".
(הארץ)

נ•rכו• ...נהררתזקנהנברת .. ".

 ·· ...מרנינהכ•מת•תוו•ה n ...מבו•ק
הrכשrכר)(על

גב•לrכרתרדה ...פורתנברתתורה .. ".
חםטוב.ערגל•עשוהם ...עrכרנ•

 • ...ונע•ם
(הע•ר)

עrכרנ•ננ• ...ללגנוגעתפורתאורנה ...-

 " ...כובש
•שואל)(קול

משולשמפגש

ילסיןביתתיאטרדןשל

שבעבארהעירוניןהתיאטרדן

 :תרגוםקירסם, '.ג .נמאח

סמ•ת,רוג'רכ•מו•:מ•לטפונקט,הלל
סובול,עדנהאורה: oת

ז•ושוילתאורה:ילדור,אדדלמוס•קה:
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המנוייםמבצעתקופתאתלהאריךהחלטנוהביקושלאור
החגיםאחריעד 1990/91לעונת

מיוחדמבצע
והיחוויהתרבותי-השילחגכשי

הצגות 6ל·כניסההמנוילךמקנהלבדבשקל 150שלבמחיר *
עודו 1החאןתיאטרוןשלמעלוותהפקות 10שלמבחרמתךו
חיפה,תיאטרוןליסין,ביתמתיאטרוןאורחותהצגותמבחר

ועדו.הקאמריתיאטרוןבאר-שבע,תיאטרון

תיאטררןמשקתפ :שי-המבצעתבקותפמונילרוכשים •
 .התיאטררןבמזונןהגצהבכלהביתחשובןעלוערגה.קהפ
 !לוקבצוותעובדיםלועודימאדומיוחדיםמחירים

 02-111211בלטופןנוספיםפטרים

תרבותיתלחוויהאתכםמסיעהחאז
 / l 11 71 !בירושלים

במחיאוןביקור Iבהצגהצפיהשלשילוב
 ! !אחדכרטיסשלבמחירהכל Iבעירוטילו
בקבוצהלאיש,שייח 35תמררת

 .חביתהארתהויחזיר ,אבץרנקודהמכלהקברצחאתשיאסוףצמדואוטובוס
ישראלבמוזיאוןאר ,דדובמדבלירושליםלתודלותהמצדוהאוןבמחיביקור

הירושלמיהחאןאבולםהחאן,תיאטרוןשלההגצותמבחרמתוךבהצגהצפיה

חבירתכםליפבעירסיור

בכלויסתעילכס,במיוחדהמאתיםבליוייוםלתכןנלכסתעזורתביאטררןהמכירותמחלקתגמישהלהיתויבלוההחליבה
לגדול.היוםאתהחרפניםקהטניםהפרטים

אתנםאוניסבור.וחןבמוזיאוןחןאתכםח Nשימקצועימדרךילקבוצהלצרףתרלכותשלוםבתוסתפהיטסורית•אםנתויתדהרכה

הטעב.להבתנ mהחבארךבבצידישלהמאגרמתוןמדךירבעורכם

 mאםנאריבלואוגיה,היסטוריה, :חבירהלפידבבשסיוריםלהזמיןניתן

שהחקנים,אדחעסתחנצהאחירארלפנישיחתקלייםירכלוהתיאטררןנושאאתלתפחהמעונייניםתיאטרןויום
העפילות.לחבירתבהתאםשתקבעמינימליתבתוספתזאתהחנצה.שלהיוצריםאחדארהבמאי
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החדשהמנועשמןעם 90-הלשנותשלןהמכוניתאתהכנס
יכולשאינןיתרונות SG 20150לדלקול ! SG 20150דלקול
עליהם:לוותר

למנועישמניםבדרישותביותרהמתקדםהסרוגאתקיבלהשמן •
 • API-SGבעולם:בנזין

מתקדמת.בטכנולוגיהפותחואשרתוספותמכיל •
 .אוירומזגנסיעהתנאיבכלמעולהביצוענושרבעל •
המומלץלמקסימוםעדהשמןהחלפתתדירותהארכתמבטיח •

 .הרכביצרניע"י
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