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ר,משוו?את'/פתחךוצים
p ןן'p 70ן 7/11ר,ר,מס'/ן'ן'ןP'l ןD1 

עצמאית,עורכת-דיןאואדריכליתאתאם
בעלאומהנדס,בקליניקה,רופאאתהאם

אתםקונט oבדי-אחרחופשימקצוע

ליהנותם 11הראועסקים,לאנשינחשבים
עלולעלותהבנקשלהחדשהמהגישה
לעסקים.הירוקהמסלול

לעסקים?הידוקהמסלולמהו
כשהבנקהעסק,אתלפתחאפשרבעזרתו
שרותיםויזוםהתפתחותואתמקרובמלווה

הירוקהמסלולעלכשעוליםחדשניים.

מועדףעסקיחשבוןלבעליהופכיםלעסקים
ליהנותזוכאיםהבנקשלהעסקיםבמחלקת
,כגון:יותרטוביםמתנאים

ומתמשכתקבועהאשראימסגרת •

ריבית,עםאקסטרה""דיסקונטבתוכנית

(כיום:בלבדלשנה +2.5%פרייםבשיעור
בשיעורהקצאהעמלתלחודש), 1.4%
לשנה.בלבד 1.8%

הנחה 1-50%ניהולבדמיהנחה 10% •
ההצטרפותברבעוןהחשבון,ניהולבעמלת

ב"טלבנקחינםשימושחודשי 6 •
חינםשימושחודשי 3-1עסקים"

מחברותתיהנו.כן,ועודמסופים"ב"טלבנק
שרותידיסקונט,שלהעסקים"ב"מועדון

העסקמביתמתקדמתבטכנולוגיהבנק
ועוד.שלך

חשבוןלבעליעסקיםדיסקונט

מועדףעסקי

לעסקיםהירוקלמסלולההצטרפותעם
קונט o"דיבמסגרתהעסקיהחשבוןנכלל

אישיבכרטיסאתכםומזכהעסקים",

מיוחדים.שיקיםופנקסי

הידוק?המסלולעלעוליםאיך
איתוובדקוהסניףמנהלאלהיכנסו

לעסקים,הירוקהמסלולעלעוליםכיצד
לקוחותאינכםעדייןאםאפילו

בדיסקונט.

ב"טלבנקגםלקבלניתןנוספיםפרטים
 . 03-5651920מבצעים"
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מבקרתדר"חמתוך

המדינה

קבעצח"ל
מיגוןתקןמראש

פינמוךלמסכות
לעומתעשרה
בארח"ב.הנחוג

הגרילוכך
מספראתכביכול
המסכות

 .בתקןהעומדות

"לצחניסויי
שקיימתמראים

ששלישאפשרות
לאמהאוכלוסייה

ברמהלמיגוןזכה
לפימזערית.

צח"לשלהתקן
עצמו.
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חג"אמפקדת

 .'-89בהודיעה

שלבתקציבכי
שקלמיליון 50.3
במשךלשנה
ניתןשניםארבע

פעריםלסגור
כלאתולהשיג
הדרושהציור

הסכוםלמיגון.
וגםאושר.לא

יותרנמוךסכום

על-יריהועברלא
האוצר.

 :משרד-האוצר
אי-הצטיירות

חרשיםבפריטים

ישניםבמקום

יוצאפועלחינה
סררשל

ולאעדיפויות
כורח.

4 

לפי
•עה

המלחמתיבלילותהעורףאתשחשףמי

ללכת.צריך

שללשרנומשהלאמדועמרבןלפתע .ברורהכלכשירע
 .במפרץהמלחמהחודשיבמשךהציבורשלמאחוריוהממסד
(אתםהעיתונאיםשידעוכפיידעו,הםאותם.אכלהמצפון

רקולאחשוףפשוטחשוף.שהציבוריותר)מאוחרחשבוןנברא
מקלטלאאף •בכללהיולאמקלטיםכי-קונבנציונליתלהתקפה
בקטוירלרגיתכימית,למתקפהחשוףגםאלא-אחדציבורי
ובכלל.

והיה .כל-כןלהרגיעהזההשיניסהמדועברורפתאוםעכשיו
נייר-הדבק.בכסרתושננוחמיםשנשתהמארדלוחשוב

הציבורמןתובעיםכפרטים,והגנרליםהשרים •ככללהממשלההם,
האחרונהדמנוטיפתעדאף-קררכןכלמעצמו)תרבע(והציבור

בעצםהםלמהלנרהבהירולאאף-פעםבטחון-המדינה.למען-
בניגודבטחון-המדינה, :מתבררתזאתדילמהגםעכשיומתכוונים.

שעליוהכיסאשלויציבותוונרבטחאלאאיננו .הציבורשחשבלמה
הרמטכ"להגנרל,השר,הררה"מ,שלהכבדישבנובנינוחותמונח

ובכלל.
עלהמלחמהבחודשישכיכבמ"הארץ"פרשננושיף,זאבאמר

לנר,דאגהמרובהשמימהעיניואתר~לגלביומויוםמדיהמרקע

"שהמיגון •הראשוןמהרגעידענוהעיתונאיםאנחנו :לציבורכלומר
הזיכרון).עפ"י(הציטוטהסכנה".אתתואםאיננו

אחדבמוסדמדוברכאילובעיניים"הציבורעלש"ערבדיםידעוהם
העיתונאיםאותר.ומרגיעיםעליו""עובדיםמפגרים.ילדיםשלגדול
הוא-"פאניקה"לעורררצולאאך-שיףזאבאמר-ידעו
פאניקה.האימה.מלתאמר.

דאגניםכברהיופאניקה.בליבשקט,אבל-שימותו-האנשים
בליבשקט,למרתבניהםאתששלחועמנו,בקרבגםבעבר,כאלה

פאניקה.

העיתונאישלבפרצופומצלצלתסנוקרתחייבשהציבורסבוראני
לידעלנכוןמצאולאהמחדלחמורכמהעדשידעזה •הסטראוטיפי

סכנתמפניכולנוואתאותיולהזהירכולוהציבוראתרגםאותיגם
תחתמרומיםיושביםכשאנוראשנו,עלהמרחפתהחמורההמרות
אטומים.בחדריםתקיןלאמיגוןשלכסותר
חשובהאינפורמציההעברתלאאם •עיתונאישלתפקידומהר

בתקופתבחזיתבתפקידושמעלעיתונאי ?הציבורשללחייוהנרגעת
והאיגודמסקנות,להסיקחייבהחזית,היההעורףוהפעםמלחמה,
-החרוץהאתיקה.רעדתבפניאותרלהעמידחייבשלוהמקצועי

והצבעהסוגמןועיתוניםמקומרתמזכירפאניקה,לעורררצינולא
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אייגיגנאדי

המוכר.

מודעותלידיולהביאוהציבוראתלעוררהתקשורתעלחרבה
המהות.זאת .אחרתפקידלעיתונאיאין .למצבר
בקרהמידע,כליהואדמוקרטית,בחברהעיתון' .בידוראיננועיתון

ופרשנות.

מדינהבכל-רבצה"ו'בממשלההאמיתייםלביזירנריםובאשר
הייתהונספחיהם,שריהובראשהממשלה-ודמוקרטיתמתוקנת

הקריירה,אתמסיימיםהיוחבריהנעלמת.עפה.פשוטעפה.
והגנרלים,פרחים,ומגדליםהדשאאתמכסחיםהביתה,הולכים
היקרהזה,העםאבללדין.עומדיםשהיולאחראבלכנ"ל,כמרבן,

סכנתמרחפתכאשרלו,שאומריםקטןילדכמרמתנהגוהטיפש,
גיחהשלבשירוכמרבשקט,ולנוחמיםלשתותראשו,מעלמרות

ונחמיםשרתהבאמת,והוא, " ...אתהגםתנוחמעט"ערד-

"ליכוד".שרביצביע ,-92רבבשקט,

מדינהרקלאהיאמולדת
לומרוצריךלתהליךאמיתיסינרישקייםבברורלומרש 1

נוחיותשלמסיבותייpררפדזהשתהליךאמיתיסינרןגםשקיים
השלוםעל-פניהשלמהא"יהעדפתשלמסיבותארפוליטית,

השלם.
הטיליםמלחמתאתמאדמקרבהסיכוישפספוסלעילהוזכרוכבר

הבאה.

בממשלה.מקרה,בכללכך,אחראיתלחסדארלזכות
בממשלהתלוישאינועליון""ביתקייםשרנותדמוקרטיותבמדינות
על-כן'לו'וישהתחתרן'והביתבית-הנבחריםשביןהנוחרתוביחסי

המסוגלותהמוסריתהערצמהואתוהתחיקההביקורתיכולתאת
הרוב.שלמנוחיותהנובעיםמהלכיםלנטרל
רעלהאמניםעלהסופריםעללכןכזה.ביתאיןלא.-באץר

אילו .התפקידלמילויהמוסריתהאחריותנופלתבכללהמשכילים
המימסדפליטיולאממש,שלסופריםאגודתזהבמצבקיימתחיתה

נוטלהמאורגןהסופריםציבורהיהארתה,מנהליםהיוהפקידותי
עםיחדהמימסד'עלפיקוחשלהמוסריהתפקידאתטבעיבאופן

והמשכילים.האמניםויתרהתקשורת
כדיובהקדם,להקימה,ישאולי,על-כן,כזאת,אגודהאיןאבל

מתוךוהחולשת,הסופרים,אגודתבטעותהנקראתזאתאתשתחליף
ובנכסים.ברכושבלבדפורמליתסמכות

אתגםברלכלולוישלהוליכו,ניתןאבלפשוט,מהלךזהאין
אלהאתוכמרבן'אלינו'בארמקרובזהאשרוהאמניםהסופרים
הכותבתמהגריםחבורתבבחינתהםלמעשהאולםעמנו'שנמצאים
פיקציהלהוציאארגוןחסרתהיאלמעשהואשרשרנות,בלשונות
 .יר"רלהחזיקעל-מנתהקיימת

בת-רבכוחהסופריםלציבור-יותרהחשובנרלעניינאך
אישכל-קולראתלהשמיערעליוהמגוונת,התקשורתחרמי

הקוראתחד-משמעיתמאורגנתבפנייהביחד,ולעתיםכפרט,בשמר,
 .האפשריהשלוםלקראתלהליכה

אינםשלרםתמררתששטחיםעת,ובכלמקרםבכללהבהירעליו
מעט,לאגבוהיםאילנותעליעל-כךרשרשווכברמדי.יקרתשלום
ככלקטנהאוגדולה-תכליתאיננהכשלעצמהמדינהעל-כי

ואהובורצוישניתןמקרםהיאמולדתמדינה.איננהמולדתשתהיה.
אתלארגןאדמיניסטרטיבית,כמסגרתהמדינה,על .ברלחיותויקר

לעשותניתןזהשדברלהסבירישכמולדת.עליוולשמורהמקום
הידברות.על-ידיורקשלוםשלבמצברק
נדמה---שנים-24כלפנישאמרמיהו-אחדרגע
בך-רביןלאהאםהשכוחים,הרמט"כליםאחדזהשהיהלי

עדהשלום.בואעדכפיקדון'לנרניתנו-אמרהשטחים :רבין
אואמר .באזורכאןוהבטוחהריבוניקיומנועםישלימושהערבים

בגידת :אחרלמשפטרגםהסטרריה.זהלמשפטיש-אמרלא
באמניםבסופרים,האחרוןידבקשלאולרואיהאינטלקטואלים.

כשאלהיעבורושלאמצפונםעלירבץשלא .בישראלובמשכילים
ממשיסינריסוף-סוףהיהכאשרהייתםהיכן :הבאיםלדורות

 • ?המלחמהבאהשבמקומרלשלום.
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אולי- ) 57 (אייגיגנארי
שבמשורריהנזירחר

לעםבןברית-המועצות.
בשפתגםכותבהצ'רבשי.

חריגותוברוסית.רגםאמר

גםביטוילידיבאה
 •שלוהחופשיתבפרוזודיה

 .השירבהרמטיותגם
מגדירהואשאיןלמרות

 •פוליטיכמשוררעצמואת
פעםלאנושאיומעוררים

המר"ליםהתנגדותאת
זאתבבריה"מ.הרשמיים

הופיעושספריוהסיבה

ימולדתולגבולותמחוץ
לאהיה,פרסומו,ועיקר
באירופה.אלאבארצו
ישלהבנה.קשיםשיריו
יותרבהםולקרואלחזור
אחת.מפעם

ראהמשלושיריםצרור

 " 77ב"עתרןאורכבר

נתןשלמגרמניתבתרגום
דצמבר , 119(גל'זך.

1989 (. 

בסריעקב :מרוסית

5 
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י gןוחסכוןהשקעהמרתון

 !עצבמ

אחדכל
מרוויח

בישראל:ומס'הבנקשלהשנתיהמבצע

והוכבותחידושיםיתרונות,

ההשקעהמסלוליבכל

טווחלבלחסכון
שנים.-3לריביתונושאותמדדצמודות.תכניות

כספיםלמשיכתאפשרויותעםשניםלס-רתכניות •
 .גמישיםבמועדים
 .דולר/למדדפריים/מדדביןבחירההמעניקות.תכניות

הגמלבקופותבלעדייםחידושים
אתהכוללבלעדישילוב-פנסיונייםמוצריםסל •

חיים,וביטוחפנסיהקרןגמל,קופותשלהיתרונות
אישית.בהתאמה

אחדלכלהמתאימהיחודיתתוננית-גמישהפנסיהקרן •
עםומאוזןאישיפנסיוניפתרוןרחב.ניסויומעניקה

חד-פעמי.לסכוםחודשיתקיצבהקבלתביןבחירהאפשרות
הגמל,קופותלעמיתימשליםחיים.אופיר-ביטוח

 .רחבכיסוילמבוטחהמעניק
אלומה,קרן-אור,-גדיש,ישראלשלהגמלקופות.נבחרת
 .גמלומטרייתתאוצה

ערךבניירותמעמלותפטוירם
לבנקההשקעותתיקאתיעבירואשרמשקיעים •

המבצעבתקופתחדשתיקשיפתחוומשקיעיםהפועלים
 .התיקבניהולוהטבותמפטוריםיחנו

הנאמנותבקרנותמיוחדותהנחות

בקרנותהנחה 100%עד-50%ההוספהבשערו•הנחות

 .הפועליםבנקמקבוצתהנאמנות
המיועדתבמיוחדגמישההשקעה-קרנותמטריית •

 .ש"ח-100,000מהחלהשקעותלתיקי

שקלייםבפקדונותאפשרויותיותר
 .שנהלחציברירות-4ולשנהברירות-4ברירהפצ"מ •
-20מלאחדהצמדהשלחודשיתבחירה-פצ"ממטריית •

מטבעות.

 .לשנתייםאולשנהבהצמדהבלעדיחידוש-עסקיפקצ"מ •

במט"חחדשיםיתרונות
העסקילמגזרהמיועדמט"חפקדון-פמ"חחשבון •

ותנאיםגבוההתשואהמבטיחבמט"ח.תקבוליםהמקבל
משופרים.

השקעותלמימוןמועדפיםתנאים
השקעות.למימוןנוחותהלוואות-כסף''בפחותכסף."יותר

מועדדחיית·המאפשרות ) GRACE ("גרייס"•הלוואות
 .הפרעון
 .הפועליםבנקסניפיבכלפרטים .להשקיעהזמןעכשיו

!I וu ויl1 o יוונn וlliMilirz»t 



 • ·························••תחדתםההש'לולחיטךלתרובתהמרכזע"ימוגש •

שמראליאשר
 :המרכזתהורעדהוחברנהריהפועלימועצתמזכיר

אוי

לאותה
 • 'בושה

היאבדברילהתייחסרוצהאנישאליההראשונההשאלה
מכשוליםמעמידההזושהממשלהלי,נראההעלייה.שאלת
העיק-המטרהכרגעשהואהקליטה,תהליךבפנימאודרבים
נושא-לדוגמהשראל.,ימזינתשלבמעלהוהראשונהרית

ישכאשרקרווניםמייבאהשיכוןמשרזוהשיכון.התעסוקה

מובטליםלאותםלתתובמקוםמובטלים,אלף 160בארץ

מאותלפטרעומדים-הקרווניםאתלבנותהאפשרותאת
ממדרגהשלומיאלימעשהזהוטרומאסבסט.במפעלעובדים

והרווחההעבודהומשרזוהשיכוןהבינוימשרזראשונה.

אבל .הקרווניםבנייתבעייתאתולפתוריחדיולחבוריכלו
ביןאישייםסכסוכיםבגללההיפךאתבדיוקעושיםהם

לעזורלהולתתההסתדרות,אתלזמןבמקוםזהכל .השרים

ולתרוםיחדלהתגייסהמפלגותכלעלשבובמצבבנושא,
הצדקהשוםאין .הענייןלהרמתיכולתהלפיאחתכל

לכךהסברשוםאיןהמתוארת.הממשלתיתהטיפוללזרך
בלשכותאבטלהזמייקבלורשומיםמובטליםאלף-160ש

היהאפשרהריקרוונים.לכאןייבאובבזובזהתעסוקה,
הבתיםאתלהקיםגם-אחתבמכהציפוריםשתילהרוג

עבודה.מקומותליצורוגם

נולדתיאני .באוהליםישנובמעברה.הוריאתזוכראני
לצריף,שניםלכמהעברנומשםכברי.במעברתבאוהל
הפריעלאזהכלשיקום.בשכונתמ"ר 27שללזירהומשם
ואחיותאחיםשבעהובאהבה,בהרמוניהחיינואחז.לאף

לאהפרנסה.ענייןהיהשלילהוריםשהפריעמהאחז.בחזר
העוליםאמרוזהאת-עבודהכשישבאוהללישוןאכפת

בעייתאתיפתורשהואחושבמישהואם .היוםהמצבוזהאז
התעסוקה,לבעייתפיתרוןלמצואבליקרוונים,ידיעלהדיור
מבנינווגםמהעוליםמאודשהרבהלוברורלהיותצריך

מכניסיםאחתמדלתהארץ.אתיעזבומהצבאהחוזרים
 .המשוחרריםבנינויוצאים-השנייהומהזלתעולים

אתכיוםלראותרוצההייתיזהקשהמצבלתקןמנתעל
להס-פוניםהאוצר,משרזאתוהתעשייה,המסחרמשרז
שקודםאלאעבודה.מקומותביחדלבנותבהצעהחזרות

כעתרואיםאנולשמחתי .לקייםעזרהשלשלבישנולכך

חברתשלהאחרוןהזר'חגםהמלך.זרךעלשעולהכוראת
חברתרקשלאזה,מבוץלצאתהיהקלולאמשמח.העובדים
במזינת-ישראלנסגרומפעלים 3800בו.שקעווכורהעובדים
שלמפעלים 200רק(מתוכםהנכונה","הכלכלהבתקופת
מנהליאומפעלים,בעליאותםכלהאםהעובדים).חברת

עלמצביעכזהמצבאיןהאם ?כשלובותהיופרטייםמפעלים

הניסיוןשלפורשומה-נוסףולעניין ?כושלתכלכליתזרך
חדמשמעית.פוליטיתפגיעההריזו ?הפנסיהבקרנותלפגוע

החלשהבשכבהישירותהפוגעתמטעה,נכונה,לאתפיסו:זו
שרילא ?אלהבקרנותמבוטחמיכי .ישראלבמזינתביותר

מבוטחיםאלההמקומיות.הרשויותראשיאוהממשלה
גבםעלגיבוריםהםבעיה.שוםאיןלהםתקציבית.בפנסיה

כזילשקל,שקלשנה 35במשךהחוסכיםהפועלים,של
ישראלמלבזמזינהאיזופנסיה.עםטובהלשיבהלהגיע
 ?ההסתדרותידיעלשניתןכזהגוזלבסדרלפנסיהדאגה

היום,בעולםביותרהטובהכנראההיאהמקיפההפנסיה

האוצרשרוהנהבישראל.ביותרהטובהשהיאספקכלואין
החליטשהואראיתילאאניזו.בפנסיהדווקאלחסוךרוצה
אובוולוו.במקוםבפז'ולדוגמהיסערבמזינההשריםשכל

ישתתפוממילאהגבוהשכרםשלהשוטףהעדכוןשבמקום
ויוותרוהקליטה,למעןכולושנרתםהזה,המסכןהעםעם

מציעהאוצרשראתראיתילא .שכרתוספתעלאחתפעם
הואבמהומעלה.שקל-4000מהמסמדרגותאתשיגדילו

פועלים,באותםשובהמינימום.בשכר-לפגוערוצה
שבחרואנשיםבאותםייצור.במפעלימשמרותשעובדים

משכורתעםלבואלדעתי,ראשונה,ממדרגהחוצפהזוהיבו.
בביתטלפוןעםפלאפון,עםצמו,דונהגצמודרכבעםשר,

ולומרלבואא'ש'ל,עםמזכירה,עםהמשר,דחשבוןעל
אתוהקליטה.העלייהלמעןהמינימוםמשכרלחסוךשצריך

לעם.אותהלהסבירצריךלאור.להוציאצריךהזוהצביעות
אתוראיתישמעתילאחרונה-המדינילנושאובאשר

מתבררוהנה,בטלוויזיה.בייקרעם ...משוחחסעודיהמלך

הטרור,ובארגוניבא'ש'ףבעברשתמכהמזינה,עוזשקיימת

האזורשלההזדמנותשזולשלום"."פנינואומרת:היאוכעת
גםמצרים.עםמעשהעשהבגיןאותה.לנצלשצריךכולו.

יכוליםלאהםוהיוםהסכימו.שלאשפחדו,שריםהיואז

צריךלשלום,זרךפריצתאחריבמראה.עצמםעללהסתכל
המסחרקידוםלמעןהגבולותפתיחתלנושאלהיכנסיהיה

הזהלתהליךגםכולו.ובאזורישראלבמזינתוהתעשייה

הכללית,בהסתדרותפרטנרלהשישלהביןהממשלהצריכה
מליון 3.5המונהזהענקגוףשלההנהגהעםלשבתשעליה
קדימהולצעודוהסדרים,לסיכומיםאתהולהגיעחברים,
מזינתבטחוןלגביבמעלההראשוןהאינטרסקידוםלמען

וקיומה.ישראל

העיקריתמשימתיאתרואהאניפועליםמועצתכמזכירגם
 •באזור.עבודהמקומותביצירת
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םפרים.ביקורת

שארית •
החיים

אלדיבורכמרכמעט ." ...מרצאדט
תרבותכאךאיךהזה.השירחברה,

שלצבעונישילוביש :בלבדאחת

 :איתןמרים *
ירוןהוצאת ;שנח

עמ' 48 ;גולן

 :לשםגיורא ••
כפר-סבאמסיבוב

 ;העולםלאזרחות
אגודת-הסופרים,

זמורה-ביתן;

עמ'. 199 ; 1991

גולתשהםשירים,ני == .
הזה,הספדשל תרתוכה;;;=;;;

הס-שידיאראבלותשידי ~..,
שנהבמלאת-לאבלחגלות

והסיוםהפתיחהם-ותוספות

הזה.הלירי-אישיהשיריםלקובץ
ביןהנעהמשודדתהיאאיתןמדים

מארדוהאינטימיהאישיהירמני,

ומוסב-קולקטיביתחוריהלבין
הואירפיהכדליות.תרבותיותמרת

הכמעטהאישיים,בשיריםדווקא

המצליחיםהכאב,שידיירמניים,
יום-יומייםאלמנטיםבתרכםלאחד

כמעטלדברולחרפכםבנאליים
הה-ביכולתכוחה .חווייתיראשוני'
-,פמתוךהאישי,הכאבמןמראה

לשידה.ממש,שלאינטימייםטים
מדיםליהזכירהראשונהבקריאה

ודאיגרלדבדג.לאהאתאיתן
שהובילההיאהצרופההליריות
שנייההתערבותאבללהקבלה,

מגרלדבדגשאבהשאיתןגילתה,
בעמקהשירכךשידיות.צוררתגם

חומת"ליד : ) 23(עמ'המצלבה
 tהמשימןמוציאאבדךהמנזר/

להפחידאורבשלרןהיצראבדאת
 .הסמוךהצופיםמצריףילדות/
לנגדןהנזידממשיךהמנזר/בחצר

חסך /?הצלבאתמכיןהואלמי
אחדירמשאידבאתרך'מחמדמגיח,

יעשוומה /גללים.שלשרדה
 "?המשיחכשיבואהחסידים,

-,,,אווירה,שידזהרלכאודה,
ביקורתיאפילו,אליםמארד,שלמי
ומשמעריותיה,סמליההדת,כלפי

גרל-לאההזר.במאהבוודאי
(עמ' ;כתבההחיים,בשאריתובדג,

במאהבסוסיםלעשרת"רמה : ) 70
ובאבנים /?ובאיילות /?העשרים

 "?ירושליםשבהדיהגדולות/

-השידיתהצרדההנושא,מלבד
אפילוזה,ובמקדההשאלתית,

אצלהחוזרתממש,שאלהארתה
היארבים,שיריםלאודךאיתן

-,,ערדלגרלדבדג.מארדאופיינית
צפצפהעליהשיראתגם ?גמארת
 ) 71עמ'החיים(שאריתלבנים

"איך :בשאלהגרלדבדגמסיימת
באימקלט/לךלמצואהצלחת/

 ..אר "?אחדחלוםאפילובר/שאיך
והמאורהמים/"פני : 26עמ'שם

-אלוהיםעםהזה ד;;::רההקטן~
הביתמולעומדים/אנחנוולמה /

 ."?מרדדיםשתריסיוהזה/הזד

אלהישירה,הפנייהצררתגם
כשהיאהשיר'נמעךאלארהעצמי
גרל,-היאהלירי'בהקשרנעשית
גםהיאעם-זאת,טיפוסית.בדגית

לבראלאיתןומאפשרתממחישה
הייתיאיפהתדאה :ולומדלקורא

בא-ארעכשיו,אניואיפהאז,

שישיותר'ורחבהכלליתמידה
תדאה :החייםעלמשמערתלה

לאמשתנים,הדבריםאיךהקורא
בטוחשנדאהמהרכליציבים'
ליהפךיכולהיום,וקייםוהחלטי

הפותחבשירכךמחד.פניועל
במיוחדאדרךשהואהקובץ'את

הקוראאתומכניסבמיוחד'ריפה

שלוהשרייהאישילעולמההיישר
לסתיוברא ,, :למשלהמחברת.

אחדנתור"בראןאמדתי/שלי',
איפההחיים'/שלהספרדיהים
"שנינואר ,, ...החיים/איפההים

איך tלימספראתהעבך~עליושבים
עםלעשרתרמה ...בלעדי,/משעמם
שירים,כתבת ... /?והמדיםהדרגות

לאדםהישירההפנייה ."?לפרסם
ומג-בשיר'לרגעאותרמחיהמת

האבל,תחושתאתבבד,בדבידה,
להעלותאיתןשלכוחהמתוך
אתלהטיחואחד-כךהשאלהאת

כתשובה.המציאות

כמשלהואזהבספרהראשוןהשיר
מכלולאתבריש :כולולספר
יאיתןמדיםשלהשיריעולמה
 .הקובץבשיריביותרהטובוהוא

בשיריםהקיימיםאחדים,אלמנטים
הפתיחהבשירמתכנסיםהקצרים,

בהם.ומתאגדיםוהסיום

בשיריהאיתןמרבהלמשליכך'
יום-יומיים,בחומדיםלהשתמש

ארציטוטיםמולמארד'נשיים
מן-יותרגבוהיםאזכורים

נוטההיאתרבותי.ממאגדהתנ"ך,

היומי,-זרהלשונות,בשתילשחק
לעשך"לאלך"אמדתיבנוסחמית
מבינה"לאאר,גרלדבדגלאהשל
הסוס"שיניעם tהיא [iבמצאתמה

שהיאלשרךאיתן),אצל 10(עמ'
סלנגית,כמעטהיא", [i "תקנית,לא
אראויבך"כליאבדו"כךמול

בכ-נפלים"חבליםאחדיםבשירים
אופפים"/.משיחחבלי / ...עימים
הלשוניות,הדמותבשתיזהשימוש
מפר~חאבלבדדך-כלל'מפוכח
-השיריםבשניבמיוחדומפותח
המשל,-יבקובץוהאחרוןהראשון

לקראםאפילווניתךזהאתזהמים
בשימושיש .אדרךאחדכרצף

מבטאפילוהנמוךמולהגברה
אתהמוציאהעצמית,אירוניהשל

היותאלהיומןמןאיתןשלשידיה
אותם.ומחכימהשידה

צבעוניותישאיתןשלובאבלבצעד
 : ) 14(עמ'כךחידתיות.ונעורים,

להחזירכדינותנת/הייתילא"מה
מ"קטניםמנגניםשלהרמוןארתך~

רקדניתמאלג'יר/טרניסיהןמבשלות
שלחואךדרךארדכידארת/ענודת

נערהשלחדדכמרומערב,מזרח
-, oסלברהאוהבתעשירת-דמיון

מערביכיקירךרגםמזרחייםלים
מחרייכת.צבעונית,והתוצאה

הייתהאיתן-הרעיוניתבדמה

להחזירכדיהרבהנותנתבאמת
נעימה,"אהיה :לחייםדבאת

אפסיקאפילוושרכבת/חייכנית
הםהשיריםהאםשירים".לכתוב
שהשיריםנדאה,אצלה, ?המרות

פעולהכלשלהתרגוםביכולתהם
 •לשידה.יומיומית

שתלשמואל

•• 
מביאליק

ועד

סילביה
פלאת

8 

שנה
אתיןמרים

פידרת,עמוסידקליםדרת
-הספד'בשערעומדים
 .תוכראלהדרךצידימשני

הספרות-הספדשלעיסוקו
חי-השדה-וריחוהעברית,

עדנתילוהבשלה.והקמהדוק
אותרפותחהייתיזה,ספדאני

ש"ביןזרסמך'עזראשלבביתו
אוליהואבני-זמנו'המשודדים

בהתבוננותוביותר,הארצישראלי
באדמהבארד' •בעץהמהורהרת

ועבדבכפר"ישבזרסמןובאוויר".

הצי,-אתקנה ,) 142 (האדמה"את

ל"חברדה"דאגולאבגרפוגרת
אלתדמןדרדרנבגירל"חצד",
טבעית,הייתהשפתררשלרנסקי.

נמנעהאךהדרמהאת"ידעה

הפ,-הפיגוםומןהתיאטדאלי"מן
שרוממותאלה,טיפסושעליוליטי,

זרסמןע.שירתבגרונם.הפרסום

הפלקאטמןסולדת~ינ~ימית,
האסתטי".מן"נזהרתואפילו

לאלהיותצדיךזרסמך'לפי •שיד
"טובט:יב,גםאלאיפה,דק

לי-ש~~בדטובלטוב,שמ~בד
בראשון-נקברזרסמךעזראארש".

שלהישןבבית-הקברותלציךר'
"מחלון ;הארצישראליתהשידה
הדקלים,לשלושתמ~בדחדרו,
אפשרשכשידיר,הנשמה''נדרת

ששידת ) 148 (הגבעה"אתלדאות
הצניעותמןכשדחקהקפה, iזמנו

"אזרחותלקראתהפרובינציאלית,
העולם".

חרא-שעדראתפותחלשםגיורא
עלאדונהבונסההספרשלשרך

מימיהעברית,הספרותתולדות
ואל-שלרנסקירעדוביאליקנדנד
דביקרביץדליהרעד •זךונתךתרמך
ודוניהרדביץיאיר •ררלךויונה
כשטדניחרבסקימשורריםסומק.

שלולתזההתאימולארביןועוזר
מונח,במקומרשכברדםסובר,ם wיד

הבאים.בשעריםזרסמך'שללצידו
מסתבראיננוש"ביאליקזךנתך
העולמית"המודרנהמתולדותלו

לשםבתזה.נכבדמקרםתופש ) 41 (
שלהשליליתההשפעהעלגםעומד

כדוגמהומביאהעולמית,המודרנה
"יולי :אדיהבךיגאלשלשירואת
אינו/ •מכולמופקרחודשהנר

זאתמדרמה".בקרירותעצמועוצר

השממהארץשלמעוותתרפליקה
החודשהנר"אפריל :אלירטלט.ס.
מןלילכיםמצמיח/מכולם,האכזר
ש"אצלבשעהאך ;המתה"האדמה
אפרילחודששלאכזריותואלירט,

המעידטראגי'כמאורעמעוצבת

שלמה",תרבותשלקריסתהעל
משמערתאריהבךשלכשידואיך

הקונקרטית.לסיטואציהמעבד
ונתךביאליק,לערמתשלרנסקי,

הדמויותהן •תרמךלאלבניגודזך
שהחוויהזאת,במסההראשיות

"קשה :חרט-שדרתההיאהלאומית
משירתלדורותיישארמהלדעת

יחיההשביעי''הטוראךתרמן'אל
במרקדעוברשהואמפניהעם,בלב

בספר'מרכא-הלאומית"החוויה
סדן.ך"בבשם

 •גררי"חייםגםנדוניםבהמשך
תודעהבעלתלארמיתזהרתשגיבש

היסטורי",ורצףמיתוסישראלית,
אדםקםכש"פתארםגלבועאמיר
ומתחילעםהואכיומרגישבכקד
מפ-שניםאלפיר"הרדללכת"

תומר,רבך-צירךבמיסתרים"כים

על"הפרחשהואהשראה,פליט
 :הםהיסטוריהמשוחרריסעי".

בטרנספורמציההכופר •זךנתך

אבירךווריד ) 27 (לעםמאדם
העולם"אזרח"אני-המכריז
אירופה.מערבשללעולםומתנורך

 •דודבמשהבאריכותרךלשם
שעבורם"הילידים"הצבריםנציג

"מדרוךקונקרטית':היאהמולדת
תיגמר".לאליםשגלישתוהחול

בכל-זאת,נאחזתהזאת"הגלישה"
רב-בקררדרבהיותר,מאוחדאם-גם

גםכאילוהדמב"ם,ובקברטבריה

עלפוסחלשםבקדש.נאחזהחול
מדינתאתשבנתההכנענית,השירה

עב-שלבעסיסיותהגדולה, "ר~~,,
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הםררטרש"אלתרמן :תנ"כיתריח
ומ"שהממשיים"לנרפיםזיקהחסרי
 .הצבריגררנומתוךר wדור
שירהמדידתכנגדמתריסלשם

ואיןמוסרי'ארחברתיבקנה-מידה

שלתרומתהכלכאילולראות
סמים,בשירתמאופיינתררלךיונה

סומקרונישירתאת .ומיןאלימות
שללארוטיקהכ"סרגדתמציגחרא

 ;ולפוסטרים"לקיטשמתבגרים,
רדומהלחיי-שעהנידונה"המחרת

תשומת-בהסבתמעיניה,שכל
 .) 22 (וצירופים"מליםלאוצרהלב
לרוניכללמתייחסהמחבראין

ההיסטוריהאתהמבייםסומק,

הםששחקניהצבעונית,כהצגה

אנטיפטררס"במבצרהשכרנה,ילדי
ר"כלויהודים"ברומאיםשיחקנו

לןגקורלהןחףיכולהההיסטוריה
לחם"פרודיהמחפשתציפור,של

 .) 89(ברדלס,
כללדנהאינהלשםשלמסתר

האהבהבשירתהאישית,בשירה

בגי-לרחמים,באחרותוהמרות,
התר-מןיותררחבהתרבותדולי
חת-שינויגםהלאומית.כרת

המאהשירתשלוההבעהפישה
זאת.למסהמעברחראהחולפת,

האי-השירההשפעתנדונהלא
והפוטוריזםהסימבוליזםורפית,

השכלתניתוהשירהשלרנסקיעל
לא .זךנתןעלהאנגלר-סכסית,

הל-בשירההמקבילהגםהוצגה
אחריםמדוכאיםעמיםשלארמית

 rמיצקיבלא .לשחרורהצמאים
האירי.ייטסרו.ב.ולאהפולני

פר,-קביעותלשםקובעמאידך
בהשאיןש"שירהזרכמרזרויות,

טור,שלמעמדלגביברורההכרעה
בלתיהמהוםהיאוכר',נשימהבית,

של-בשירהדןכשחראארמרבז:זן"
שלטענותיואתומביאזךנתןאחרי
זךשל"הפואטיקהכישבתאיאהרן
רגםממש"שלרוחניעולםחסרה

חלקהםגדולים"ערכיםכימרדהזך
גדולה".אמנותכלשלנפרדבלתי

והשבעיםהששיםשנותמשוררי

שנותומשורריבקודמיהםמרדולא
דביק,-דליהכמר"מלחמת-לבנון"

סנטימנט-מחאה"מבטאיםיביץ

שלקולר~~ימתבהשאיןלית,
"אזרחות .) 51 (המוכיח"המשורר

הפילוסופים,כמדינתכמרההעולם,
"אמיתרתה ;שוטים"שלעדןרגן
(ראהבלבדה~~האינההשירהשל
ממשרתאלאלעיל)זרסמן'עזראעל

הסתום".בגורלומלחמתההנפש
 .) 56בררך,חרמןמדברי(מק~צר
לשםשלבספררהשניהשער

בזרובבל :נפרדיםבמשורריםדן
צי-לכלה"מאמיןמשוררגלעדי

היאשאין tמהבקולהושומע tפרר
נזקקשלא"אינטלקטואל ;אומרת"

לציפ,-ארזןחיטהולאלאינטלקט
 ;לו"לאזמירותשמזמרותזרותריס

עםהרףללאהמתמודדרביןבעוזר
חיברטי-וצורתוהשיר"נשחמ

ר wiJיהשירהםהגרף,ב~לאהנפש
השניהשער .) 69 (אחד":;כ;גשר

שמימיההיסטוריה.רצףעלסוגר
אירופה,ליציאתרעדמצריםיציאת
ובשלשלתפנקס,ישראלבשירי

יטשרניחובסקישאולעדהדורות
ימיםשמרנה , 1943באפרילשכתב
 :ורשהמרדולפנידר" g"הלפני

נפתחישראליבארץשם,"ואולי
 ...מיקראבאהבה,ה'הגדה'/שרב
 ,,אירופה.ליציאתזכר
עקיבא,רביעלבמדרשמסייםלשם

היאיציאת-מצריםהגדתשמצורת

ישראל".~אל"עד
הקוראעלזגזקיבהשלישיהשער

מלב-רשימותשלהטובהרוחאת
ביאליק"של"קרחתוכמרכרת,

בכללהסונטהעלורשימה ) 125 (
שלוזאתבפרטהעבריתוהסונטה

אצי-את"המוליךטשרניחובסקי,
-14בהשוק,אלהסונטהשללוחה

 .) 133(במקוצרזהב"שלשררות

משוררשלהגדולהההערכהירכן
לוהיהש;ונוזרסמן'עזראהאמת.
מררהבית,לוהיהוביתרחבר

רבותנעלמותבפינותרבר-סמכא
הספר.שבכל
אנירזק~יר",~ה W "למושגנאמן

המ-הפרקיםאתלקוראמשאיר
שישיעמיחישירתעלעניינים

שאינםר"אידיארת""מודלים"בה
אלמשרשיםלשלוחמסרגלים
מסורתבין"הזקסחרעלהממשות,

חיל,-תרבותרביןקדושהשל
גררדזנסקי,ש.עלרכן ) 78 (בית

מצאשלאהיחרדי'האינטלקטואל
היידית-בניר-יורקלנפשומנוחה

 ~.לארץ-ישראלרעלהסוציאליסטית
עצמואתומצאנית wרעלהוירד

חוזרוחראפנימיתגלותבמעין
וגולהסתומותפותחבספרירעולה

 .לוציפיתלאבמקומרתעמוקות,
אתהקוראלהנאתמשאיראניכן

סילביהשלהאצילהמרותעלהפרק
שלהמאלפותהמובאותואתפלאת

ארסקראלירט,רט.ס.ררלףרירג'יניה
טולסטוי'ירןומילטבלייקויילד'
דילןניטשה,ראלרי,ופולקאפקא
שאררכלצלאן'רפארלתומס

למצואשקשהבספר'המשובצים
שלחסרונובשלשנית,אותם
וחבל.-השמרת-רהעניינים, nמפת

י- nב" iיהספר'אתהנועלהשער
לכ-האמרנהשביןהנפשברט
אףאי-ודאות".שלבעולםפירה

היש"עלהזג~השלעיקרהכי
"הצלייןאלבהקבלהחראהנעדר"

"באזוריאררפז,י.שלהחילוני"
והספרות",החייםשביןהנשיקה

קאמי,סארטר,לשםלפגימשחקים
ליינו-וישעיהוהיידגרדיקארט,

הפסיכרפיסית.הבעיהביסודותביץ

"הכמיהה ;וקלפשוטהכללא
שלברכתוהייתהעץ-הדעתאל

-הנוכחותשלוקללתהההעדר
המרות"נברא~להסתירותבסבך

למצואהיהראויזה"שער" .) 194 (
לפילוסופיה,בכתב-עתמקרםלו

פילוסופיותבעירתהרבהאף-כי
האדם,שלהרוחביצירתמוארות
 •ו;כפררת.הקרויה

 •ספריםביקורת

 , •• ,אשר
חדשבית

~לףת~שף~יזקנות~tקךים~rו.רי
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 •-ז ז:- ··-- ...-
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 T • • • 1- ן~•~~-.ה~ v ;~~ז~י~ל
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זכרונותיאלזכ~ות-יתרעם . : .. . ... ... ... . : -

לגבףלם.לגבףלי.ששנף
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ס~לי~ה T:ף:;נש~רה Rס~צ; ץר.~~
f ז~ףזן:rזיב:rהף;נג:ןי~דןרגע~ך~. 
:p ה~.רץ~לvוןזrןסי~אג:ריR rז. 

רחוקיםמנישואיםשיריםשני

1 • 
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מפריםביקורת •

.שירה

עצמים

~ליםמ~ל

אודיסאוסעלשוב

 :בלבןאנוחם
הנכוןחחום

שירימחזור-

חוצ' ;אחבח

 69 ; 1991 ;ביתן

עמ'.

הואהנכון"חום- ,,

שעניינושירהספר = =
שניופרדה.באהבה ;;; ;;;

לאחדאחדכלמיוחדיםחלקיו
-"תיקון"הללו'מהנושאים

עניינוהספרשלהראשוןחלקו
חלקו-ו"קליפות"באהבה,

נפתחהספרבפרדה.עניינוהשני,

 :שירההואשנושאויפהפהבשיר
כליללמלים/חפציםבין"ברווח

התשוקהריחהגוף,/חוםנפוג

ואינךכבחלוםשותהאתה / .נידף
זהבשירשמוצגהמתחדרה."

ויאפייןילווהומליםעצמיםבין
חלקיו,שנילאורךהספראת

-מנוגדיםקטביםשניוייצור
כליעסוקשבהםמליםמולעצמים
בעולםעניינוהראשוןהחלקחלק.

באהבה,-בוובהתרחשויות

לעולםנודד-השניוהחלק
המשוררשלהפנימיההתרחשויות

שלהתרחקותו-הפ_ךדהלאחר
דימוי.והיעשותוהעצם

ה"תיקון"-בספרהראשוןהחלק
שלהמיסטימובנהבסימןעומד

הדרךהםוהמיןהאהבההז,ןלה,
ולהפגתהעולם,עםלהתאחדות

שהרווחלאחר,ה"אני"ביןהמתח
השתקפותרקהואלעצםהמלהבין
חרירהואהאהובהשלגופה .שלו

מעבראלהעצמים,אלההצצה
ולעולםלאחרה"אני"ביןלגבול
יחיד/מקוםליהיה"גופך :בכלל
העולם".נימיותאתראיתישבו

בתודעתומופיענעלםהזההגבול
גבוליות"רק :בוומתעתעהדובר
השתעלת ...מלב/נשכחההגוף

כחתךולרגע,בשנתך~עמוקות
הגופניהמגעגופנו".נפרדמדויק,/

נטולתשפהמספקיםוהאהבה
שבהפנטסטיתתקשורתמלים,

מאדםנודדותפניםהבעותגם

לעודהמשוררהופךכךלאדם,

דוחף"אדם :כאןתפלמעט
גושדוחףכאישהזמן~אתבכוח

המאפיינתהסימטריהלפניו".סלע

שללהנגדתומביאההספראת
מולאלזהבחלקהנכון''השיר
הראשוןשבחלקוהנכון''החום

10 

המשךאתומציינתהספר'של
החווייתיהעצמיםמעולםהנדידה

המעבראתוהזיכרון'המלהלעולם
לפרדה.מאהבה

שחוזריםהספר,שלהסיוםשירי
מהיותרהםובדימוי'במלהלעסוק
התעייה .לטעמיזהבחלקטובים
תמה,למליםהעצמיםשביןברווח
המליםלמלים.חזרהמגיעיםואנו

לגבילמסקנהבלבןאתמביאות
מסולקיםשכזהובתורבעולםעצם

שלו.האניגבולות
הגופיםשניביןהמיסטיהאיחוד

האורגזמתיה"ניצוץ"אחרבחיפוש

הםדרכה,לכדליותוהחזרה
והחותמיםזהבחלקהשולטים

לביןביגרהשלמתי"ושם :אותו
השלמתגבךעלשםהרהשמים./

ה'חוםזהו ;האדמה"לביןביני
עליווהרגשי,המיניהנכון',
העצמים"אגף"-בלבןמדבר

שיעומתהפותח,בשירהנזכרים

השנישחלקוהנכון'ה'שירעם
-בסימנועומדהספרשל

הדימויעםוההישארותהבדידות

הצבעוניותהלחלוחיות,והמלה.
אתמפניםוהתקווה,שבניצוצות,

שונהדימוייםלעולםמקומם
ומנוכר.קרבתכלית,

שלהשניחלקו-"קליפות"
ושמוךדה,_בפכןאםעוסקהספר,

זהחלק-נאמנהעליומעיד
התיקון ;ואבלניכורנוקשות,כולו
מהקליפה.הוצאלאוהניצוץנכשל

ותוחמתשבהה"אני"שלקליפתו
ביןהעולם,לביןבינוברורחיץ

מפקיעהובכךלתחושותיו,מלרחיו
לעולםהעצמיםמעולםאותו

מעמתבלבןהחושבים.היצורים
ידיעלהראשוןמהחלקשירים
רגשיתאותםשסותרביתתוספת

חמצני~ביןהחדהמעברלהדגשת
אשה,"אי :דוגמתהללו,הנוגדים
נוקשה./קליפההעולם/עכשיו
חורקשלגהדגל/מדדךתחת

כזכוכית".

נודדותזהבחלקההתרחשויות
האורבנילעבדיחסיבאופן
החוזר,~ולפסיעותהחדרים,לפנים

חיהשלפסיעותיהבהם,והנשנות
תופסיםוהניכורהשיגעוןכלואה.

בשעותלהםהראויהמקוםאת
בצודהומוצגיםשכאלוקשות
כמולדעתי'מדיצפויהמעט
לישנדאההסיזיפיהא;ז:פודגם

הנפשייםוהמצביםההתרחשויות

 :הסיוםשירבספר.שתועדו
נקודתכעיןמשמש"התודעות"

שלוחווייתיתמושגיתאינטגרציה

 :מליםבאותן"השתמשנו :הספד
המליםאהבה./חלון'כסא, /

כאילושולל,/אותנוהוליכוהזהות
עשוייםואיש,/אשהאנחנו,/גם

חיתהשכזומסקנה ,,זהים.חומדים

ובחירתואפריורי'אפשריתכמובן

ההתייחסותבאפשרותהכותבשל
בניביןהתקשורתלבעייתהזאת
הדגשיהמהלךמיצויעםדקאדם,

הנדרךוהכאבהפרידה-הנלווה
אתשחותםחזקשידמספקתבה,

 •.מעגלסגידתשלבמהלךהספד

 135-136גויון
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כפרייהודית

נפשחשבון

וגםסמוי

גלוי

שניתןדבריםרשימתפירוטידהיינו

להוסיףאוממנהלגרועלכאורה
אכןוזוהי .שרירותיבאופןעליה
מוצדקהואזה.מבנהשלסכנתו

כשכלדהיינוינכוןכשהמבחררק
למכ-ייחודימשהרתורם"פריט"

"הפ-ביןנכוןאיזוןוכשקייםלולי
לגודש.חסרוביןהשוניםריטים"
שימושילדעתיינעשהזהבשיר

הכל-האמירהזה.במבנהמרשים

בנוסחמשהוהיאא'ביתשללית
המלחמה ...מדיולובש"כשהבן
היגדכמרבןזהולכל".חודרת

בשיר,כךנאמרשאילומופשט,
המנייההרבה.בעצםאומרהיהלא

החלחולאתממחישההקטלוגית
המלחמהאי~םשלהזההנורא

חייםהיבטישלשלמהשררהאל
רש-אל :האבהאדם,שלאישיים

רוחיחייעלהמרמזהניירותדרש
לכיורןהמרמזיםהשירותיםואל

עלחדר-השינהאל ;ההפוךהגופני
אל ;והאחריםהאיררטייםהיבטיו

לעולם,החוצה,הפוניםהחלונות
מסמןשהואהדלת,שעלהשםואל

שרבאחר-כךומידהפנימית,הזהרת

-האלמנטריהגופניאל"ירידה"
שרשימההעובדהעצםהכבסים.

להארכהעקרוניתניתנתקטלוגית
כיזהבהקשראומרתאין-סופית,

איןהזאת,מהאימהמנוסאין

ואילומפניה.מוגןחייםתחום
"הקטל,-המנייהמממשתג'בבית
כאן .לחלוטיןשרנהאמירהגית"

עםמזדההשהאבהיאהאמירה

עוברשהואמהבכל .בכלבנר
סיררגיתאינההמנייההפעם .כחייל

ילחוץמהפניםלגופני,מהרוחני
היאאלא ,'אכבביתוכיוצא-בזה,

שלערלהדרגהשלמנייהבעיקרה
והאימה.והסבלהקושי
עללגונןהאבשלהקמאיהצורך

להחדירבמשאלהמתבטאיהבן
אבלהוא,גרפואלכביכולאותר
היאזאתלעשרתהיחידההדרך

האב,הווייתאלהבןבחזרתלא
יהבןהווייתאלהאבביציאתאלא
טרטאליתלהתמזגותניסיוןמתוך
כלעלהחייליהחוץבעולםעמו

רקלהיותיכולהזראךמוראותיו.
יבדמיוןהתמזגותיבדמיוןיציאה

להא-מסוגלתאינהעניינהשמעצם
האבהאחרוןבביתרב.זמןדין

האיומההמחשבהעםלבדוישרב
לגלותהמעזיםאינםגופרשאברי

עלהפראנטיהסירםועםלזה,זה

הנב-הרגלייםשלכפל-המשמעות

לכובדדימוישהיאכעופרת,דרת
עקיפיןרמזגםבעתרבהאין-סופי

העופרת.לכדרר
נוראה,מועקהלאותהישירהמשך
לאותהמציאות,הרגשתלאותה
מספרהקצר,השירהואאימה,

שרנהבצררההאמ~ריאחר-כךדפים

(עמ'בקשהפחות,לאוחזקהלגמרי
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האיליםעלשמרו
האיליםעלשמדראנא
משמר.מכל

יפי-הקרנייםאתהכינו

האילים.עלשמדר
אנא.

הרמזיעלכולוהבנוישירזהר
התרבותיתהמסורתעלשמתבסס
(כשםשלנרהמשותפתהיהודית

היש-ההוויהעלהתבססשקודמו
בעםהמשותפת.העכשוויתראלית
כמ-האילאתכשמזכיריםישראל
תל-כליודעמעשה-אמנות,סגרת

הדברים.מכרוניםלאןתיכוןמיד

מתעוררהעקדהשלהקומפלקסכל

שאינובכךהשירשלנוחרמיד.

אפילומפרש.ראינוישירותאומר

יהדימוימקורעלהמרמזתהמלה

וב-בצורתה,מתרחקת"אילים",

כפיביחידולאבריבויכאןאמרת

תמרנההכלהתנ"כי.במקררשהיא
מירכי.באיפוקהמצוירתעקיפה

כאןשולטהקודםלשירבניגוד
ששמרנההשיר .קיצונימינימליזם

מתוכןכששלושבסך-הכל,שררות
רכלחוזרת,שורהלמעשההן

בסך-הכל,מליםמעשרבנריהשיר
פעמיים-שלרש).חוזרות(שחלקן

בתמציתיותהבנוייפניהייקרכמר

הגדרתומעצםומשמשחמורה,

ומחש-לרגשותנקודת-מוצארק
שירגםכמעט,אין-סופייםכרת

מפורש,שאינומשוםדווקאזה,

שמא-כזונקודת-מוצאמשמש

והלאההלאהממנוללכתפשרת
המרומזהדימוימקרראל-

חזרה,וממנוהזמנים,במרחקי

והמלחמות,והעמיםהדורות,דרך
עכשיואלינוועדוהבנים,והאבות

וחדר-השינההביתפניםאליכאן
 ;והלאהוהחוצהוהכסת,והכרית

העדינהבתמרנהלהישארגםאבל
יפי-הקרנייםהאיליםשלהמנחמת

IJ 
1 ~ 

שירה•

שנרמזכפיהמשיחיברא~פני שהטוןספר,הואהשם,מן = r ,מינייי •חרישיבעיקרשל. 
דב-לעתיםאומרהואהזהובטון

"כל :להגידמארדשקשהוים
עברסביבי/הזמןעברהשנים/

אפילואמרתי/לאואניבתוכי/
משמ-שלשתיקהשתקתי/לא

האדם .) 11(עמ'השנים"כלערת/
לחל,-פסיביתבעמדהכאןשררי

שלוהתנועהוחוסרהפסיביות .טין
תיאורשלהניגודעל-ידימודגשים

נע,הואאקטיבייהואהזמן .הזמן

בתוכו.עוברהאדם,סביבעובר

עלבחזרהמאופייןהאדםואילו
"לא ...אמרתי""לא :אי-פעולה
משמערת".שלשתיקהשתקתי
שרםיהיהשלאוכדיגמורה.איגרת
התחמקותשלאפשרותשרםיריכוך

פסיביתעמדהנקבעתנחמה,אר

מקסימליתזמןבמסגרתזרשלילית
מחמירגזר-דיןהשנים"."כל-

חורץאדםשכלכמוהר,מאין
ושהמשורריעצמועללעתיםאולי

-,,רפכביכולמנסהשיריובעזרת
להכחישורגםלחררצרגםכסלית
אחת.ובעונהבעת

בקשת :שעריםלשנימחולקהספר
אבלחייב.שהייתיובמקרםמחילה
חטיבהברקיימתתימטיתמבחינה

השע-שניעלהמתפרשתמרכזית

(ולעתים ב~,;:האדםשלזר :וים
- nמתייהספרמשיריכשלישכבן).
זה.לנושאאחרתארזרבדרךסים

האבהיהנושאשלהדומיננטיות
שירים.עלרוךהרבהמשרה

העקיפההאמירהוחרדה.רוך

עלהשיריםמריבויהמשתמעת
מעך-כלשביןהיא,זהנושא

שלמשמעותיתהיותרהחייםכרת
היאוהבןהאבשלזוהאדם,
רגשותבהטמוניםהמרכזית.אולי
ביולוגית,ראשונית,ערצמהבעלי

 ;החייםהמשכיותנושאתמהיותה
האימהנושאתגםהיאשלנוובארץ
קטיעתאפשרותשלמכלהנוראה

רבהבערצמההזאת.ההמשכיות

כשהבןבשירהדבריםנאמרים

מדיר.לרכש
בכלבכוחופוגעשמגיעשירזהר
החוויהבאמצעותמאיתנואחד

המשותפת.העכשוויתהישראלית
שתייםאראחתעללעמודאנסה
רחש-הראשוןהבית .עיצובומדרכי

 ;"קטלוגי"במבנהבנוייםלישי

כל-כךכשלאלשומרם,ובקריאה
לשומרםהיאהכוונההאםברור
במקרםלהקריבםיהיהשאפשרכדי

משמשיםעצמםשהםאוהבנים,

מבקששארתםלבנים,מטפורה
לשמור.האב

בצדזהאלהשיריםשניהעמדת
המגוונתשליטתואתמדגימהזה
 .השיריהעיצובבדרכינצרשל
(איןקצריםשיריםשלספרזהר
ממש),ארוכיםשיריםכללבר

ספרקצרות.לרובששררותיהם
 ;מופנםחרישי'שלוהעיקרישהטון
בסתיואדםשלמבטהנוומבטו

העבראלמההווהמופנהיחייו
שלספרהעתיד.אלמאשריותר

גלוי,ולעתיםסמוינפשחשבון
בעיקרנעשגיבורוספר .קל.ולא

אישה,שלהראשוניהזיקותבמעגל
מתוךלאאך ;ובדידותבית,בן'

ש"ארלירצוןמתוךאלאהסתגרות
ההסטוריה"עםיצטלבוחייגם

מגיבוריה,כאחדלאאך ,) 35(עמ'
רוצהאני ...הגדולהבמהומה"לא

(עמ'המשיח"בראלפנ;להספיק
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שמערןשלהחדשרומן== -אחרוחרא-בלס = = שלזכררנרתירסיפורהוא = =
עיראקייהודירסן' Q;:זררןאחמד

שמרניםאתהמסכם •מומר

התסכולרוויותחייושנות

 •בידרעלהשלאעלוהאכזבה
להתקבלהנואשים,מאמציולמרות
כבןהמוסלמיתהעיראקיתבחברה
הסגנוןמסור.וכפטריוטנאמן

כנרת,לסיפורמקנההאוטוביוגרפי
אתלחשוףלסופרהמאפשרת

שלהעלייהדורשלהנפשמסתרי
הכתבעלולהעלותעיראק,יהודי
הלבמתיררחוקותשלעתיםדברים
המעניקהיצירהזוהילגלותם.לעט

מימוימינושלהעברילרומן
שמקורוזעם :ברנודעלאשכמעט
בספרותמההיסטוריה.בתסכול
כפיהחדשה'העתשלהערבית
היאזרתכרנה •לקוראיהשידוע

מתאפיינתלערמתה,אימננטית.
רצדךכשביערתהעברית~ררת oה

הבדלבשאננות.ואףמופלגת
ניתןהספרויותשתיביןזה

הקיבוציותבחוויותלהסברבוודאי
אך .משקפותשהןהשונות

מןסרטה •האחרוןבספררבלס,
הישראליתהקבוצתיתהמוסכמה

כנראההמוכרתתחושהומבטא

בקרבנו,עיראקמיוצאילרבים
מובהקביטוילהניתןוטרם

שאיןמשרםאולי-בספרות
היסודהנחתעםמתיישבתהיא

אלפישבחרם :ישראליהודישל
הנחלה,אלהגענווגלותסבלשגרת
המנוחה.אלהגענוטרםגםאם

הזב-כותבאתהמפעמתהתחרשה

התרחשותכיהיאבספרררובות

והעלייההגרלהנטישתשל-זר
דבר,שלביסודוהיא,-לישראל

ההיסטוריה.שלקפריזהופריאסרן
שמנעההיאזרהיסטוריתקפריזה

להזדמנותלהיענותעיראקמיהדות
חיוביתפקידלמלאלהשנקרתה

דלת-עיראקשלבפיתוחהוחיוני
כפיהתרבותית,להתפתחותהרום

רביםממנהזאתציפושאומנם

החמצהעיראק.שלבניהמטובי
שלהתסכולחדורסיכומולפיזר,

בכךסיבתה Iסרסןהרוןאחמד

הדתיהמיעוטשהיושהיהודים,

בתפ-מעלובעיראק,והחזקהגדול
בתוקףלהםשנזדמןההיסטוריקיר

מלחמתשלאחרהתקופהאירועי

להטות"במקרםהראשונה.העולם
הוסיפו ...הלאומילמאמץשכם

ההנחהעל-פיבבדלנותםלהתגדר
קודמת".העדהשטובתהסלפנית

חגגהשהציונותשעהכן'עליתר
בתמיכתבפלסטיןנצחרנרתיהאת

מנגדעיראקיהודיעמדוהבריטים,

אתהסתירושלאכאלהבתרכםוהיו
 ?בבגידהאותם"האשימושמחתם.

 ?בעליונותםשיכירו ?ציפולמהרכי
 .) 76-5 'ע( "?הנבחרהעםבהירתם

מוכרתשאינהתחושההיאזר

האחרות,הגלריותיוצאילמרבית
ברחןשלערמתןהאירופיות,בייחוד

יהדותשלאופיהאתסרסןהרון
לרובהיאתחושתםלהיפר'עיראק.

שבתוכםהעמיםעל-ידינדחוכי
לה-יכולתםככלשעשרלמרות Iחיו

ייחודםאתולטשטשבהםתעוות
שגיאתםאך .האפשרככלהעדתי

שללדעתואירופה,יהודישל
להיטמעשביקשוהיא Iסרסןהרון
שהפכהבחברההדתנטישתתוך

המערבית-נוצריתהחברהחילונית.
פנימיותמסתירותלדעתוסרבלת
ההיסטוריה.שלמעוותתותפיסה

להתקייםמסוגלתהיאאיןלכן
בקרבהולהטמיעחילוניתכחברה

זאתלערמת .מיעוטיהכלאת
מסגרתלשמשהאיסלאםהיהיכול

המיעוטיםלכלתרבותית-לארמית
רה-היהודיםלרבות-בעיראק
לגבשבכךלהולאפשר-נוצרים

תחושהתוךהייחודיתזהותהאת

סירובהלפיכךלארמית.אחדותשל
העיראקיתהיהודיתהקהילהשל

בתוקףלהשנקרתה Iזרבדרךללכת
בבחינתהואההיסטוריות,הנסיבות

ובמדינההעיראקיתבחברהבגידה

גםכךמשרםהחדשה.העיראקית

לי-היהודיםהגירתאצלונתפסת
- ) 58 'ע(כ"עריקה"שואל

לאיהודיתקהילהשבשרםהאשמה
ההגירהמתנגדיעל-ידיהושמעה

לאחרונה(אומנםהיהודיםמקרב
יה,-מפידרמהביקורתנשמעה

הה-היציאהנגדברוסיהזים

ברית-המועצות,יהודישלמונית

המ-מארדזקוקהשבהבתקופה

הכשרתםאתלהםשהעניקהדינה
לכשדונותיהם).

אינםאלהכפירה""הרהוריאולם
 1שלושדרכואדםשלמעטרבאים

עדוהטמיעהההתבוללותדרך
אלהביאתהרהדת,המרתכדי

התחרשה Iשכן .המיוחלהפיתררן
תמורותיהםעל Iחייובכלהשליטה

תחושתונשארההייתההקיצוניות,

זרותשלמועקההיוצרתהניכור
זהבספרהמסופרעשה.אשרבכל
עיראקייהודיאותרשלנסיובוהוא

לעצמו,להוכיחימיו,בערובמומר,
כילאחרים,גםאולימותוולאחר
השגויהמתפיסתונובעאינוכשלוגו

זוהיההיסטוריה.שלמטעותהאלא
בה,לשכנעמאודשקשהתפיסה

היההאוטוביוגרפיהז'אנרורק

שב-הגםכאמינה,להציגהבכוחו
אוטוביוגרפיהאלאזואיןכידור

אדריךשלההבחנהעל-פילכאורה.
-חיצוניחייםסיפורביןמריר

הפנימיוהסיפור"הסיפור"

לפנינוהריהפכולה"
אתלהציגהאמורהאוטוביוגרפיה

כמהעדהכותב.חיישלהפבולה
להתקבלהחיצוניהסיפוריכול

המחברשלבכשדונותלויכאמין
המסוגלחיצוניחייםסיפורלרקום
 .פנימיסיפורלאותומסגרתלהוות

שלחייופרשתמוצגתזומבחינה
שלמרתקתכמסכתסוסןהרון

שלאתקרותכשלובות,מאבקים,
נוכחמדהימהועקשנותהתגשמו

יי-לאלעולםכישדומהקשיים
מופיעיםזהבסיפורכיברור .פסקו

המימןאתלהעניקשנועדויסודות
שכולוהפנימילסיפורהסימבולי
ואכזבותתקוותחלומות,הרהורים,

הנישאות-אכזבותבייחוד-

נישואיו .לעיןמתגלותואינןבלב
שממנהאהובהאמריקאיתלאישה
לאישהנישואיולהיפרד'נאלץ

חישעמהאהובהבלתיעיראקית
שלמתסכלתקריירהאושר,ללא

אתלדחותשנאלץעיראקימשכיל
ההיסטוריהחקרהנכסף,עיסוקו

ימיו,לאחריתעדומשמעויותיה,
אתלשכנעהועילהשלאדתוהמרת

כל-הטהורהבכוונתוהאחרים
שבמס-פיגוםמעיןמהוויםאלה
 .הפנימי Iהעיקריהסיפורנבנהגדתו

חוו-מסכתכאמור,הוא,זהוסיפור

הכזיבהשההיסטוריהמישליותיר
מבקשהואימירובאחריתאותו

יכולההייתהכיבטחונואתלתעד
הדורבנינהגואילואחרתלהיות
אכזב,-כללמרות .משנהגואחרת

הדרךכילהאמיןמוסיףהואתיו
הנכונה,היאללכתביקששבה

מןהמתבקשתלמסקנהולהתכחש
ללכתהנואשיםשמאמציוהעובדה

יש .חרוץבכישלוןהסתיימובה
ההיס-שלזהדיןגזרקבלתבאי

התפיסהשלהדבתמעיןטוריה
שה-באיסלאם,הפונדמנטליסטית

קפארנםשלמרותמאמצה,מספר
האיסלאם,חוקישלושרירותם

בפנילמכשולשעמדוהםלא
סולפהשאלמלא ; ) 65 'ע(הקדמה

כיההיסטוריה,על-ידיהתפתחותו
כדרךהאיסלאםמוכחהיהאז

אדם.לכלהנכונההחיים
אתלהגדירישספרותיתכיצירה

פין-כאוטוביוגרפיהאחרוהוא

חייסיפורכיספקאיןטית.

 1העיראקימוצאו :בונשזרהמחבר

הפ,-עיראקבתולדותמעוררתו
והתרבותיים,החברתייםליטיים,
כל-ארץאותהאלהנפשיקשרו
הספרעלחותמםמטביעיםאלה

איןנפשיתמבחינהכיומעידים

מסמךאלאבלבדהדמיוןיצירהוא
עמוקות.אישיותחוויותהמתעד

האוטוביוגרפיהסגנוןכךמשום

(נראציה)סיפרשלאופןרקאינו
הקוראאתליידעאמצעיגםאלא
כפרטהןהמחברחווהאשראת

נאמרשאדוותםמרביםכאחדוהן

מזימהעקבלישראלועקרושקמו
נוריולממשלתלציונותמשותפת

שלהשפעתהאך .) 151 'ע(סעיד
ביידועמצטמצמתאינהכזוכתיבה

עליולהשפיעכדיבהיש :הקורא
תוךעזות.תמורותבוולחולל

- nבהתרהקוראשלמעורבותוכדי
 1המספרשבחייהסימבוליותשרירת

היישותלחווייתשותףנעשההוא
 .עולמוולהשקפתשלוהפנימית
כדיתוךלומדאינושהקוראמאחר
ההתרחשויותאודותבעיקרקריאה

כי(אףבוהמתוארותההיסטוריות

להפ-כדיבאלהגםיהיהרביםלגבי
התרחשויותעלאלאולחדש)תיע

לעמודניתןשלאורוחניותנפשיות
הופ-אחרת,דרךבשרםעליהן

למציאותעצמםהמחברדבריכים
בעתלראשונהלקוראהמתגלית
שלומחשבתורוחוהלךהקריאה.
מרוחוחלקכביכולנעשיםהקורא

לאמיתותונחשפיםהמחברשל
 .כזובבהירותנאמרולאשמעולם
הקורעתזו,לבגלויתחשיפה

ההיסטוריה,פנימעלמסכהכל
פניםאלפניםהקוראאתמעמידה

שהייתהמארץהעקירהחווייתמול
עללאשנים.אלפיבתמולדת
עלאלאפה,מסופרהגלותש.רפת

ספקותהמלווהכמוותקשהךדה_פ
 .אין-קץותהיות

אוטוביוגרפיהכישאמרמיהיה

ההווהבהערכתמחויבתאיכותית

הא,-ה"חוזההעבר.בבחינתולא

לפנותהכותבעלמטילטרביוגרפי"
רגעשלהראותמנקודתהקוראאל

זכרונותשלמזוולאהכתיבה
שבערובלמרותואומנם,העבר.

זכרונותאתהמספרמעלהימיו
שלבאורומואריםאלה Iעברו
עגוםהואזהורגעהכתיבה.רגע

הדומיננטיותהדמויות .מאודעד

שלושתהםהמספר'לצד Iברומן
אסעדהיהודי :לוהקרוביםחבריו
והמוסלםקאסםהקומוניסטנסים,
אתחיושלושתםכאזם.האדוק
ההווהעםהשלמהאיתוךחייהם

טובלעתידותקווהאמונההמל~.ךה
והמוסלםהקומוניסטלעיראק.יותר

עדמתוסכליםחייהםלסוףהגיעו

שלהםהאידיאליםכלכיתרם,
אךכשלו.תקוותיהםוכלהכזיבו
זוהיאבסיפורהמרכזיתהדמות

חייושכל Iהשתדלןהיהודישל
וביקשעדתובנילמעןהשתדל
השררה.בעליעלמקובללהיות

נוהגהיההשלטוןתופסיכלאת
מידזה,אחרבזהבברכה,לקבל
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שתלשמואל

רציחתעל-ידילעתיםעלותם,עם
אתלמלאהוסיף"הואקודמיהם.
עלמחירלשלםהוסיףישליחותו
משודד, .) 152 (ביהדותו"דבקותו

נוהגידועציבורואישעררך-דין

נאמנותםאתנסעללהעלותהיה
ולשלטונהלמדינההיהודיםשל

התנגדותועלהדףללאולהכריז
ידידושלממעשהואךלציונות.
שביקשהזכדרנרת,כותבמנרעדי

על-ידיהזרותמתחרשתלהיחלץ
בכלהסתייגהאיסלאם,דתקבלת
-,,ולאשתולומשהערנקתוקף.

לנשיאמקורבהיותרבתוקףיכרן
המ-רמשםלביירות,,,טסאל-בכד,

 'ע(ולתל-אביב"לאירופהשיך
המן-האידיאליםביןהסתירה .) 58

העיקריות,הדמויותשלצהרים
המ-לביןהמספר,שלזרלרבות
ללאפניהםעלהטופחתציארת
שלארוכותשניםלאחדרחם,
אחדפןדקמהורהעיקשימאבק

הרצן-המתוארים,החייםבמסכת

העי-העם .קץאיןסתירותפיס

השונים,האתנייםחלקיועלדאקי,
יוהשלטוןאזרחיחסיאנושייחסי
האסלאמית-ערביתהתרבויותיחסי

לשל-הציפייהוהנוצרית-מערבית,

בכיעורוהמתגלההאיסלאםטון
התקררהבפרס,חרמיניבשלטון
נכש-המתגלהקומוניסטילשלטון

לציונות,היהודיםשלושנאתםלונו

האסורהכמיהתםאתהמסתירה

בזב-משתקפיםאלהכללישראלי
בסוףיהמומרהיהודישלדרגותיו

להשאיןהחייםכחידתיחייו
נותרלאאישידידיומכלפתרונים.

האהובהמבתרשנפרדולאחרלידו.
נותריבגדאדשלהתעופהבשדה

זחוחהכש"דעתריבמזנוןלבדר
נחפזולאנוסעלאהואעליו.
מקרם".לשרם
שביניהםהקשותהשיחותבאחת

הזכר,-לכותבנסיםאסעדמזכיר
אבריה.בןאלישעסיפוראתגרת

יודעיםושניהםמלומדיםשניהם
איש .משמעריותיועלהסיפוראת

העובדהאתמזכיראינומהם

לפרדסשנכנסוהשלושהשמבין
הציץאחדרמת,הציץהאחדוטעו

בנטיעותשקצץזהואילוונפגע
ננעלותשובהדרכידקניזרק.לא

מבקשמהשנייםמיאך .בפניו

שידודיו ?ימירבאחריותתשובה

בקולהגירתו"מ"אדץאסעדשל
למ-האויב","מיקרופוןישראל,

מעידיםשקדים,מלאיהירתםדרת
ל"עדשאהבתועלזאתבכלהם

גע-ודורידןבקולונקראיםגידולו"
המולדתלעיראהבההמביעגועים,
איןבאלה .) 48 'ע(הפרת""נסיכת

לבקשמאחודהנותראתלעודדכדי
תשובה.דרכי

עבדיספדערדישאםיודעאינני

הגרלהחיסולעלילתאתהמעלה
תוךכזריבערצמהלישראלוהעלייה
הלבצפונישלסדקללאחשיפתם

אפרפיהזרחיבה.שהתנסהמישל
ודקהעבריתבספרותהוצגהשטרם

ספררניצניה.ראשונימופיעיםעתה

 •מ;נשדיה.ראשוןחראבלסשל

טנאישלמה

• 
יקרקורכן

q 
 Eו

לאמא.מוקדשספד
 ;הקרדבןהיאהאמא-
הפואמהשםזה 1

 .כולוהספדרשםבספרהראשונה

 ..המנהרהבקצההארדאתדואים
"לכלמשמערתבכפלטעוןהכל

ולאןהגזעןצמח"היכןהדוחות".

"שכך ,) 53 (הצמדת"נרז;ההיא

 .) 56 (אהבתם"וסוף~חייהןעיצברה
שרדתאלנמשכתאחדישידשרדת
שידירצףאתהויוצרתאחד,שיד

 ;תחביריאינוהשיריהמשפטזרדם.
אתומחליףכבסליםזרדםהוא

שבה,בדדךבר,הנישאנושאר

כל-כךחשובלאהדרך"בכלל
~בדלכל"ודיצה ) 58 (ללכת"לאן

 ) 57 (השעון"מחוגי~תמבלבלת

כזביהרכלהחרוצההאדמהרגם

ובכללולמה/מהיודעאניכבד
והופךהספדאתהמסייםגרדל":-זה

למצואכדיאחורנית,הדפיםאת
הרגהפסנתרשלהפרא"צליליאת

בשי-עצמה"המחביאההאמאזאת

ולאהאדמה""ברחשיחייה",פולי
המג-לשמים"לאאףלאישנותנת
(עמ'הריק"בכחולםלפייסהסים

עלהאחרונהל"תחנהלהביאה ,) 8
ועטופיםשמוטיםאבודיםכחייליםבתרךרבותשודרתעבודתה".מפתן

"ואני ,) 68 (קוצים"תפרחתבתרך~כמחשבותשלמיםשיריםסוגריים,
בןז:זיש~לההקוציםאחדדקכמרשפתיים,דלעלעלושלא
שאלנדהם"ואיש ,) 66 (הנחל"אלערלותכתפילותמוסגר,מאמר
זה ,) 66 (הקרדבן"למהולמהןש;:ז~יתהיודעהעולמים"דיברן
הכואבהספדכלשהואהקרדבןשמהן ) 18 (ה~~שרת"מכלצבורה
הזה.השורש"ואתיהראשוןאדם~ברא

מי-שלמשודדאינוחזק"יחיאלהמתוקה,אפלתובתרךנדע,לא
כלפורץהואצבעוניות.ניאטרדרתהמים".אלהמתחברתהעמוקה,

) 21 ( 

מובאות,וערדערדלהביארציתי
מ~עליתשברעולםאותרמתוך
המסך"שיידובשעהיכקודכןהאם

סוףעלדאובבקוליכריזומישהו
אוליתמצאישם, ; ) 14 (המשחק"

אתה"כרתבנבגןאחרונה,מנוחה

צעדייך",טביעת /עלשידיר
שלהמתיארס-פאסירןב"צלילי

 ,עינייךר"דיברארת ) 12 (באך"
החלונות"מכלנשקפותאמא,

מתנפצת,ארוכה,הקוצים,ר"יללת
הפיסוקסימניאת .) 23 (פוצעת"

ביןדיווחם· wמיאניהכנסתי

שלהנשימהכעומקהמלים,
כבה"אשד"הנדאת .~י wהקורא

הצדקת,האם,דמעתלאתדליק
ש"נפלההדמעהאלאביאליק,של

אשדהזרעיםעםתנבוטלאדמה
אתהקוציםמן"למרץזרעת",
"בערוצים ,) 21 (המים"מתיקות

עמקשל ) 19 (הקיץ"מןשהכזיבו
"קררכן".להיותיהירדן

"פסנתרשבספריהשלישיהחלקגם
כלומד,כ"שידים",המוגדרהפרא",

פואמהאלאאינולעצמו,שידשיד
שידכלשבראשאחת,ארוכה

בראלימאיראםכימייחד,שםאיןמשידיה,
מפרפרותב"מיליםשחרדיכרכב
 .) 70 (המאודות"ליקריאת

שידיאינםהפרא""פסנתרשידי

 ל~"שלואכזריתקדומהמיתולוגיה
לילדיהאורבשטןסתםאררעב
ז;ן~סההראשיםכל T"יובאועדהגן"

נ;:וד i9ךשידיאלה ; ) 59 (לפולחנו"
אפילוהזלמים,והשחתתפנים

עצובעפרלמשכב"תציעהאדמה
"קרעיאלאשאינןהאהבות",מכל

חוזרכאן .) 43 (כבריח"אהבה

ספרראלהבזלת,אלחזקיחיאל
 ;_דמעותבזלת","אבניהראשון
פדרזאיקרניםעלליידועא--=שלפואמהזאתרiושרת.י~חודרת
שירים,גםשכתבו~רביםמכסי-"ק~דיםשלדב~.עייפות

כתבורביםמשודדיםאולם "כשאין ,) 51 (מ~דהבפתחפיס

די- 9סהרמטית,קרמפאקטית,צררה

זורמת,שידתומרבניה.שניעללית
אתהחותכתכשידהוסוחפתגואה

מצוקתאתונושאתהדודותכל
הערכתישלהסיפאזאת .-:העכשיו

-חיטה"שדההקודם,ספרראת
 .) 27.7.90(משא " 1989הגמד,קר

הואמכןלאחדבלבדאחתשנה
התשיעישלפנינו,הספדאתמגיש

שידהקודמועלהמוסיףבמספר,
שז-מתלקחים"מיםשלמופנמת,
רהבגלתה~להבקיץ~:קשה"רימתם

 •זק.;נל.ב.המחורץדה w;נשה ?jה

חזקיחיאל

 •םפריםביקורת

 :חזק'<חיאל *
פואמותיקורכן

הוצאת ;ושירים

 ;גולןירוןספרים
עמ' 72 ; 1990

•• 
•• 
שלומיאל
סימפטי

בספ-הדוגמאותשתיפרוזה.גם

יוטשרניחובסקיביאליקהןרדתנו
שידתם,בזכותכלקררםהמוכרים

לת-ראוייםסיפוריהםגםאולם
הפ-ממעטיםבדודנוגםהילה.

אפילושידה.לכתובדרזאיקרנים
מעטיםדקעוסקיםשידהבביקורת

משההואביניהםוהבולטמהם,
הפתעהאיןלערמת-זאתשמיד.

שלמה .סיפורכותבכשמשודד
רב·בעבדיגםפרוזהפרסםטנאי

יסיפורו(ארספררהופיעאחרונה

בן-דודייורםעללו)קראשחראכפי
להתפרנסעיסוקנואשותשחיפש

 .ונכשלוחזרונכשלממנו
עלהנופלשלומיאלעלסיפורים

למדינפרציםיבאבןדגלוונוגףתבן
שלייחרדו .ובפולקלורבספרות
שלו,הטובהבעיןהואטנאישלמה
 .שלולשלומיאלהאוהדביחסו
שהגיבורהספדיגבעלהנאמד
משעשעות,בהרפתקאות"מעורב

מדויק.אינוביותר"נעימותלאאך
הרב-ילהיפרמשעשע.זה.אין
משתתףשהקוראכךכתוביםוים

והדברי ,,,-ןביורםשלבצעדו
טנאישלמהלמחבר,מארדאופייני

 .יצירתוולאופיהאישילאופיר-
 ,,,-ןבכשיורםהטוב,הסוףגםלכן

ימהחרףעלתיקונואתמוצא
תל-ענק(הקרויהתל-אביבשל

בסיפורנו).

טנאישלמהשלהיותרעקבות
ולאבסיפוריהיטבניכריםמשודד

במקומרתהמופיעיםבחרוזיםדק

המקומרתבכלשלאלומדישרבים.
נחמד.זהבכולםאבלמתאים,זה
שיבושיעללהעידאולי,טעם,אין

נפרצהמכההירתםבגללילשרן
בימינו,המופיעיםבספריםכל-כך
מפחיתותאינןהביקורתוהעדות

כותבטנאיכששלמהאולםאותם,
במקרם"מספיק" ) 35(עמ'פעמיים

"הגם :הקריאהמעטיפורצת"די"

 ,, ! ?בדרטרסאתה,

תל-אביבמדועליבדודכל-כךלא
לתל-ענקשמהאתבסיפורהחליפה

ואילויזמדרןקדריהרזכדרן-יעקב

בשמםקרוייםאחדיםיישובים

רחובות,-מהגאוגרפיההמוכר

ומ-טבריהרכןאילתבאד-שבע,
מתחילמדועבדודפחותערדטרלה.

יורםכאילויראשוןבגרףהסיפור
רעדיאותרמספרעצמו ,,,-ןב

ועובדהמחברעל-כךמוותרמהדה
שלישי.לגרף
ממשטנאיששלמהאומדהייתילא

ככל .שלובן-דודיורםעםמזדהה
היוהםיחייותולדותעלליהידוע

פחותובהרבהבהצלחותרצופים
שישוודאיודאיאולםכשלרבות,

 • .גיבורואלרבהסימפטיהלו

טנאי;שלמה
 ;(סיפור)המציל
הוצאת

ה' ;"רשפים"

 ; 1990תשנ"א
עמודים 92
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זמירשרית

י:ן(
1 : 

מפריס.ביקורת

פינה.חצי

כל"את
שהצטבר

בפנים"לח

כלום :גילרחל
הוצאת ;קרחלא

 77-עתרןספרי

צ'ריקובד

 ; 1991 ;בע"מ

עמ' 135

* 
סיפרראליסלרראדרר

עםליל-ייןעלפעם

כאשר .רברנראלורקהל
הרקיעהשתיהמפלס

הופכיםנו"היישחקים

היתהוהשיחהלליריים
צלצולילאהבה.נסובה
כפתיחתנשמעוהלשון
הבקבוקים".פקקי

בכפר(נולדבואסאבו

המאהבאמצעכרך'

בגבוללאיסלם,השניה
בבתיסבבפרס-עיראק)

שלדרכיםופונדקימרזח
המילהולכןהעתארתה
בטבעיותנמזגת ""יין

פרץ- .שירתולבקבוקי

השתכרבנאי'דרור

בואסאברשלמשירתו
הוא, .השיראתותרגם

בשירופעםכתב 'בנאי

ולהטמלחים"תכלת.
 ... "שהלילותעל "חולות

רווייםלילותהיו

ואפלולית 1מרסיקה
במקומרתאקסלוסיבית

כריחומסחרריםיקרים;

ואנו / /-מכוסיתהנידף

נוזליםספגנוכלותשעד
מרחפיםהיינוחריפים;

להקלטומתעופפים
פיותשלחמה/במיטה

מעברשבאופהפיותי

האלהוהשררות ." ...לים
ייןכוסהנפתאוליהן

שללכבודומטאפורי
לחיים.בואס.אבר

זהביכוריםספדותרת=

 :הואש"כלום"מעידה-
 'כןועל ;"משהו"אכן' ...
דבריםקדוכיקדה",לא"משהו
סופדתהצטרפהובעיקר,רבים.

החד-הסופדותלשורתמוכשרת
יהודיתבת-שחד'חנה-שרת

אחד,ספסלעלגיל.רחלקציר,
יורשהאם-אחתבנשימה

בכך'היאההפתעה ."ד~ס"ללי
סופדותשלוששלשהפרוזה
דיגושית,קולחת,אלוצעידות
חזרותומלאתפאתוסחסרת

שמצביעה,תופעה,אנאפודיות.

בשלותן.עלכשלעצמה,
סיפוריםבשבעהמתאדתגיל

 :היומיוםחייאתקצרים
"ירושלמיבמשדדמזכירה

להודיםילדהאואדריכלים",
כשהמייחדבתל-אביב,פרודים

המבנההואאלויומיוםחייאת
"אבל :דמיףן-~סדשלהמקביל
קטנהגאווהצימחהלבהבסתר
בדמיון",נתברכההילדהשהנה
שנשתבשו'דבריםפירודי(ללקט
שלבירצדהדמיון .) 123עמ'

הדיאליסטיתהצמידותשבין
הפנטסטית,להמראה

ניכרכאשדהסו.ראליסטית,
ךמףצאכפייתיהואזהששלב
 :נתונה 'סיטואציהבכללאוד

משובשיםלא-נתונים,מהלכים
הדמיוןמומחזותם.מעוצמת

עולםעםאסוציאטיביתמתקשר
סמלי-התרבות,ועםהילדףת,

מהידבאופןאזשנרכשים

מספרתגילובלתי-אמצעי.
אתהמדגישהדאייהמזווית

אותווהופכתהדמיוניהעולם
עדיין"היא :יותרלממשי
וגנבים"שוטריםעלחושבת

 ,) 92עמ'באח,אנירגע(עוד

מכלניצלשהביתומאחד ... "
השודדיםומכלהגנבים

14 

אקדחכיווןלאואיששבעולם,
(ללקטלבם"מרכזאלקטן

עמ'שנשתבשו'דבריםפירודי

ספרותיותודמויות ,) 130

פדייחשמןהאישעודקודמות

הבלש, ,) 130(עמ'מייסרן
וכן'לאה,עלאסוריםשספריו
שלולאהפחמיםעם"הזקן

אתוסוחבהולךהיהחנה'לה
השבתותכלצאתעדהשק
 .) 13עמ'קדח,לא(כלוםכולן"

היאמכלהמשפיעההדמות
שמלוחי~האסופית,אןאולי'

בנוףגםיופיצובעותהיו

לאה,ביותר.ה"משעמם"
בקובץ'האחרוןהסיפורגיבורת

העץ"לידמבית-הספד'חוזרת
העגולהחורעםבפינה,
אתבולהחביאהיהשאפשר
ביתשלהסנדוויץשאדירת
מילדתשובנהפכתהיאהספד'
"אוקטובר :האסופיתלאןרחוב

בבקעותנעימיםבקדיםמזהיר'

כעיןדניםאדיםהמלאות
ואחדיוהפנינים".האחלמה
היפותהמליםכלאתשאמדה
שאוליפתאום,התעצבההאלה,
יקדהלאבאמתגדולדברשום
לאבלייטג'ילבדטושוםלה,

שניםארבעבסתראותהיאהב

כייקדו'לאאלהכל ...תמימות
רגילוהכלואמאאבאלהיש

משהולךשיקדהוכדיכל-כך'
יתוםלהיותעליךבאמתמופלא

כנסייה".כעכברענילפחותאו
גם .) 128עמ' ,פירודי(ללקט

מתגייסיםבהקיץהחלומות
בבנייתהמציאותלהחלפת
הדמיוןכוחהחדשה.המציאות

להפרידוניתןשלאעדמפותח
ךח_לא;הופךוהואמהמציאות,

יוםוכל ... " :עתבכלמתלווה
עםלההתערבבהאתמול
היהניתןלאוכמעטהחלומות
באמתשקדהמהביןלהבדיל

בחסותלושנבראמהובין
גיל .) 88-89(עמ'השינה"
אתהזו'התחבולהאתמסבכת

חבלעלהתנדנדות
על-ידיה"מציאות"-"דמיון",

ויזואלידמיוןמפתחתשהיאכך

ילדכמודלי'ליטאסיפורמתוך
בפירושםדבריםהקולט

 :ההפשט;תחסדהמילולי'
עללהםסיפרהשושנה"המודה

אתהיטבשידעעקיבארבי

יומםבהלהגותוהקפידהתודה
היואלהתכונותושתי iולילה

ולאהרחל'שלללבההמפתח
עמדההספור)(גיבורת

החזהשעלהסימןעלוהסתכלה
שלהללבשהמפתחוחשבה

 .) 129(עמ'סתם"מפתחהוא

חזהעלהתלוישהמפתחלאה,
התלוייםמפתחותכאותםהוא

ילדיםשלצוואריהםעל
שחוזריםעובדות,לאמהות
מפתח).(ילדילבדם.הביתה

-כאןהמפתחשלסגולותיו
השארתואוהלב,פתיחת
סגולותוסגוד""חתום

חייםהקורמותולירת,מל
 :האםדבריגםכךבריאליה.

לודיכלום.צדיךלא"הוא
שלשבזמניםומים",בלחם
 :ואומדתמוסיפההייתהרוגז

ולאהלחץ".ובמיםצד"בלחם
אתאבלצדהלחםאת"הבינה
(עמ'הבינה".לאלחץהמים

132 (. 
בדוגמ-משופעהאחרוןהסיפור

 .~יז;ב;ובכךאלו'אות
חנחבסיפורישנןזאת,לעומת

ישירות,לאמידותדוגמאות
הואשחינךדמיון'משוללות

החכמהשביןהדק,הגבול
האירוניהלביןהעממית
אבל ... " :רצינותם"ש"בתוך

בטלהשגםלעצמהאמרהמיד
למולךלהעלותשישמסהיא

כי ... " ,) 116(עמ'העשייה"

הארוךהפרוזדורכמוה,שלא
שניתןבחדריםהסתייםחייושל

באושרלאאםבהם,לשהות
מסוימתבשלווהלפחותגדול'
השלמה".שלנוחותובמין
שלקטניםתוכחותרגעימעין

שבמתחעשייהאומותר-אסור

"טובה"גילאי-העשייה.עם
אתמציידתכשהיאיותר

אתיודהכשהיאולאהמלים,
כאשרישירות,התוכחות

 :נמוכהפרוזאית,שלההפרוזה
הוטבההדלת,את"כשסגרה

לו,וקטןהלךוגליקמןרוחה,
נחלקולאכברהאנשיםוכל

שרעואלהלהםשטובלאלה

ביןונדונעוכולםאלאלהם,
 .) 117עמ'(חנח,הקטבים"שני

מתאפיי-גילשלגיבורותיה
השגרה,אתלשבורברצוןגרת

אךחובותיהן'ממסגרתלצאת
בת-שחר)(כגיבורותכבולותהן

בגללאםהנוקשה,למציאות
אולאב,אולבעלימחויבות
כפופההייתהעדיין ... " .למעביד
לעשותשישהדבריםלרשימת

תלויהשהייתהלעשות,ושאין
אנירגע(עודתמיד"עיניהלנגד
גיבורתהגיה, ; ) 80עמ'באח,

נכונה"הייתההנ"ל'הסיפור
ולפייסלרצותכדיהכללעשות
עלהשגרהאתולהחזיראותו
רצונה"כאילו ... ) 83(עמ'כנה"
היאהסתםומןכלל'נחשבאינו
אותהלהובילוישבשכלהלוקה

והטפותהודאותשלבאפסו
ימינהתסטהשלאכדימוסר

אולישם).(שם,ושמאלה".
כדברלהנראוש"החייםמשום
נקנהואינובירושהשעוברמה

אופתאומימאווהשלמכוחם
 .) 82(עמ'השתוקקות"

בסי-מוחמצת.היאאףהאהבה,

מת- ?אתהיכן-חדסחפור

בשחקןסמינרתלמידתאהבת
הרכבהםדמותושחלקימקרי'

בלתי-מושגאהובשלפסיפסי
 iאבא,אינווהואלושממתינים

כלאתעושהלוההמתנהעצם
כשדואההסיפור'בסוף .העניין

התלבושות,מחסןאתהדסה
אושם,השחקןאםשספק

מסכה,הואדואהשהיאשהראש

משם,ונמלטתחולמתהיא
ואחר-כךחולמת :זהסדרלפי

זהכך"שאוליחושבתנמלטת.
וכללחלקיונפרדהגוף .בסוף
שאיןעצמאיתלישותהופךחלק
כלכיסוף'להואיןהתחלהלה

באיזהנעוצה"ראשיתם-אלה
היכן-(חדסחאחר".עולם
 .) 66עמ'את?

המזויף,הנימוסהפנים,הבעות

חירם(קדהחוםהארנקנפילת
בלבולמצבי- ) 47 , 23עמ'
אתמאפייניםסדרמצבימול

 • .גילשלשבספריההרגישות

* 
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עינתעמלה

כל"על
הגרדומים

נוסתה

עיקשות

עורפך"
פך) .א(

עמודים 681בןמחקריפר .::=: שב-אחתבנשימההנקרא = =
הך-שללאתנחתותרקעצרת ~

 .למדיפסימיגררןבעלמזדהההוד
נשים . 4500-הנחקרותמספר

המשפחתיים,המצביםהגילים,מכל
בארה"בהחייםוהלאומיםהגזעים

בתקופתנו.

רגשיקשראלהתייחסותן-הנושא
וברקעהמינים.שנילבניאינטימי

בשנישהצטברווהמסקנותהידע-

-חייטשלהקודמיםמחקריה
רדר"חהאישהמיניותעלחייטדר"ח
גרם(אשרהגברמיניותעלחייט
הגבריהאגולתפיסתקטןלאזעזוע

המערבי).

חייט,בחרהבההמחקריתהמתודה

המחקרמשיטותלחלוטיןשרנה
טירתטיספרזיטיביסטירת-ארבייקה

מדגמיםעלהמסתמכות
אתוהמבטאותסטטיסטיים

טבלאותבאמצעותממצאיהן
כביכול,להם,המעניקותמ~ז;נזוות

לחלוטיןהנקיארניברסליסטיתרק'ף
שלהמרכזיהסובייקטיבימהרובד
הנחקרים.פעילות

חשיפתהייתהמחקרהומגמתהיות

אחתכלשלומגמותיהמניעיה
עלהשקפתהוהבנתמהמשתתפות,

המ-והמשמעותופעולותיהמניעיה
וכמ-במקבילמצידה,להםיוחסת
ומגמותיהם,פעילותםליחסם,צולב
הנ-הרגשיתלחוריהשותפיהשל

הראיוןבדרךחייטבחרה jחקרת

הכול-אנונימיים.שאלוניםהמחקרי
פת,-שאלותשלעשרותר.בותלים
ביןשניםשבעמשךהופצוחרת

כללואלהשאלוניםהנשים.אלפי

ותת-הנושאיםלמכלולהתייחסויות
קשריהןלטיבהשייכיםהנושאים

מסרגליםשהםכמהעדהאינטימיים,
עלדוברמלדליות.בדרכיםלהתנסח
וכהת-בילדותמשפחתייםיחסים
יחסיםעלהתאהבות,עלנגררת,

בדידות,על~מה~ת.עלממוסדים,
נשים,עםידידותמיניות,גרושיך'

הזדקנות.

מתוךנרחביםקטעיםמכילהספר
בפרשנותההמלוויםאלה,ראיונות
והממויניםהחוקרת'שלהמסכמת

המרכזייםתת-הנושאיםעל-פי

הסוגיות-הדבריםמןשעלו
האהבה;ביחסיהעיקריות

 jה"שיטה"שמאחוריהאידאולוגיה

מאבק ;ואוטונומיהנשים

 ;חברתייםבסטראוטיפים
בחייניכורשלכרונולוגיה

דאגה ;ואהבהתשוקה jנישואים

תפיסת ;לאהבההכמיהה ;ואהבה
רעודאהבתן'ואתעצמןאתהנשים

וערד.

עלהנשיםשלדבריהןעיקרימהם
אלה?כל

ממששלניסיוןכלמפגיןאינו"הוא
רוצהשהואדרמה ...לילהקשיב

האפשרככלמהרשיחהכללסיםי-
אם ...האפשרככלמעטבהולומר

מטרי-מעשירכילואומרתאני
זהרבכן'-עונההואאותי'ריס

אינובימשהראםאבלשיש.מה
 ...להשתנותעלייבעיניו'חןמוצא

לדעת ...רבהאנרגיהמבזבזתאני
לשאולשררי,הוארוחמצבבאיזה
קשרעללשמורמרגיש,הואכיצד
שהצרכיםנראהאבל ...עמורצוף
הואנדירותלעתים-שוניםשלו

(עמ' ,,זה.מסוגשאלותאותישואל
114-115 (. 

אי-מושכת,אישהאני"למראית-עין
טובתפעולה,משתפתנטליגנטית,

חמישים-בתמבינה,נעימה,לב,
אשרילדהאניבתרך-תוכי ...ושמרנה
מל-עצמהאתלהחניקהעדיפה
ואשרמשפחתהבניאתהטריד

לצפותשלאמארדמוקדםלמדה
ברגשן-ארבהלהתחשבממישהו

היהלאושרשליקנה-המידה ...תיה
אחריםעםביחסים ...נמרךתמיד

דגםעל-פיבדרך-כללנוהגתאני

רואהאני :וההסתגלותההתבוננות
חושביםהםרמהמרגישיםהםכיצד

 ) 275(עמ'לכך."בהתאםונערכת
הת-השוויוןמהפכתלמרותכלומר,
נשרתשלבמעמדןשחלהחרקתי
האחרונה,המאהבמשךהמערב

הפ-התנועהשלהצלחותיהלמרות
 ;הרבותשלוחותיהעלמיניסטית

הב-הפסיכולוגיהשמבחינתהרי
עדייןעצמהחשהשלה,סיסית
במגעיההאינדיבידואליתהאישה

האינטימי'בן-זרגהעםהיומיומיים

הך-חסדיואחרינחרתהכמחזרת

רגשיתבנתינהוכמחריבתגשיים,

קבלהעלזכרתכבעלתמאשריותר
מקבילה.
המשליםהספוג"תנוחת"לערמת

שותפיהממולכדיםהאישה,של
התרבותיתהקדמהאנשיהגבריים,

הפסיכן-במלכודת ) ... (הםגם
שעל-האמיתי","הגברשלחברתית

מצבהיאמשמעותית"קרבהפיה

ינן-אינםשררכםמפחידרגשי

"גברשכןלעצמם",להרשותלים
שליטהלעולםמאבדאינואמיתי"

הש-עלוהמלחמהוהיותהמצב.על
ממ-טבעיחלקלטעמו,היא,ליטה
השוויוןשרעיוןהריהקיומית,הותר

בלתי-אפשריבבחינתהואהממשי
לשלוט".חייב"מישהושכןעבורו,

לנשים,אמיתישוויוןשלאפשרות
של-עלתיגרקריאתמעיןהיא
לרסןעל-כן'מתפקידו'הוא.טונו

שלב"נטייתההמתבטאתזרמגמה
 ....העניינים"אתלנהלאישהכל

שלהאידאולוגיהאחרות,"במלים
שליכולתועלמשפיעההגבריות

הגברלאהרברלקייםיחסיקרבה.אם
קשוח,להיותצריך"אמיתי"גבר

יכולהואכיצדברדד,זאבמחוספס,
להר"'בלייחסיםמערכתעליולקבל
היאיחסיםמערכת ... ?חצריגיש

"שליטתו".עלאיוםארתמידימבחן
 ) 121(עמ'

המתואר,הדבריםבמצבהטראגי

באופןהמוטבעהרגשיאופייםהוא

אחדבכללומר'ניתןאי-רברסבילי'
רנה-אחד,מצדה"מאבק",משותפי

הצ,-שנישלפוסקתהבלתיייחם
התייחסותוטבעאתלשנותריס
הנירוןלקראתהניגודישותפםשל

 .שנימצד-להםהרצוי
מי-במאבקכביכולמדוברפניועל
מבעדאולםלמדי,טרירריאלינים

המ-חייט,שלהראותרחבלמבטה
נשיםמעגליודוריתמספריתקיף

שתימסתברותמארד,רחביםוגברים

שכמרבמובהק,נפרדותתרבויות

לדיז'ינסקי'-המנוחמררנושאמר
 ... ~ש~~;י~דה 1R~י-לטובייזכר

לשונותשתיוחייט,אליבאלפנינו,
חשי-ואיןלחלוטין'שרנותרגשיות

הראשוניהבסיסלשאלתכאןכרת
האם-זרשרנותשללהיווצרותה

מ~ןדת,אישיותיתבמבניותמדובר
ארהיסטורית-חברתית,תגיה jJבאר

- nשמה .שתיהןאתהמאגדבז;נרקם
לעינהנראיתשלאהוא,ובוטהשרב
שלליכולתתקורהכלהחוקרתשל

שלמהותית,אמיתית,קומוניקציה
האמ-ההתניהשותפיביןאי-פעם,

אין-בכאבהמתחככיםביררלנטית
ציריהםשביןהמשיקהקרעלקץ

הנפרדים.

חייטשללעבודתהעדאםכלומר'
לניגודיותערהמודעותבנרהייתה

 •קטליזטורהמהווההבין-מינית

לאי-ויתורעיקש,תמידי,לחיפוש
שלהאופטימיפתרונועל

והאחדותההתאמהחלום
שלאורוהמושלמתהקומוניקטיבית

רעל-פישאחריהרי ;צמחנו
למצער,שמסקנותיהם,מחקריה

ברורה,להמעטת-פנים,ניתנותאינן
האשליהתודעתמנוס,לבליעד

ייחודנושלמרותברורהמנותצת.
אמוריםהאנושי,הקומוניקטיבי

מוגבלים,להיוותרהרגשייםמגעינו
שלהאפידרמילתחומהלעולם,
מדוברל~~ןה'ובאשר .הנפש

מיואשת,עמוקה,בבדידות

חיותנובאזורדווקאהמתמקדת

התשוקהורוויהרגישהפסיכר-פיזי

מכל.הגדולה
היא,זר'בנקודההמתבקשתהשאלה
ומהימנותועומקומידתמהכמרבן'

מודעותנושלעצמנו,עםקשרנושל
הנפרדת.ל~ד~תנרבתוכנילמתרחש

חייט,שלמחקרהנרגעבאלהגם
צוהרהפותחמסקנתיכתוצררקאבל

נוספים.למחקרים
עצבונםלמרותלי,קשהלסירם,

להעירשלאהדברים,שלהמוכלל
ההתבטאויותלגביציניתהערה

ה"אידארלרגירת"-רגשירת-סטרא,-
והגבריםהנשיםהמונישלטיפירת
הרלוונטיים),המחקרים(בשני

"בצררךלדוגמההנרגעות,
בחופשהגבר~להבלתי-מתפשר"

בנהייתהארובעצמאות,

לשיתוףהאישהשלהבלתי-פוסקת
עד-כדי-כך ...אמיתירגשי

רוחנובהלכיהיינושבלוניים
עד-ככה ?אנוגםרבהתבטארירתינר

שספגנומהכלהיהמקוריותחסר
להםשאמרנומהכלחיינו'משותפי

שפה"ממציאי"שללבבתרם
 ... ?ייחודיים

 ?מהלמדי'עצוב

 1aו: 1
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נשים :חייטשרי

מהפכהואחבחי

 ;בהתהוותה
חנהעברית:

 ;פוטשניק
מקסוול-מקמילן-

 ;עמ' 681 ;כתר
1991 . 

 jammes (ז'םפרנסיס
Francis (, 1868בנולד-
 .ו 9נ sב-ונפטרנטורנה
מפריזריחוקולמרות

 .לרגלעליהמרקדהיה
פורסמושבהבתקופה

לבקריםחדשותמנשרים
שהאמתסבור"אני :כתב

שעלינוהאל,שבחהיא
כדיבשירינוארתהלחגוג
רקשיש ;טהוריםשיהיר

שבה,אחת,אסכולה

מחקיםשהילדיםכשם
האפשרככלרבבדיוק
המשורריםיפה,כתב

ציפורביודעיןמעתיקים

יפתנערהארפרחיפה,

חינניים.ששדיהרגליים

 ." ...בכךשדיסבוראני
עלאהובמשוררהיה
 .משידירשתרגמהרחל

רקובה,-קרוביה *

עלובה,מושחתת,
 .באיטלקית
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מפריםביקורת •

•שירה

תשובחלא

שאלח-

שחד:שולמית
בחברתהאישה

הביניים'ימי

 ;הרביעיהמעמד
 ; 1990 ;דביר
עמודים 323

שערלותהראשונותמלים ~
sהמודרניהאדםשלבדעתו=יי
ii ii הבינייםבימימדוברכאשר

אלימות,בערות,חשכה,-הן
וכדרמה.מגפרת,

ששמרספרכזהאדםלידיונוטל
הביניים,ימיבחברתהאישה

לקרואומצפהבכסאר,לומתרווח
אודותפיקנטיים,מוזרים,סיפורים

לוהזריםההם,הרחוקיםהאנשים
להכאהמצפההוא .כל-כך

מפיקשהואלזרהדרמההסקרנית
אנתרופולוגימחקרמקריאת
 •זמננובכותמוזרותחברותאודות

מעורריםהמשוכיםשהרגליהן
שלהאחידטבעו •,לגבתמיהות

ופקפוקהאנושי,המין

תפישותשלככרכרתןגביל
לאותועדשהיופסיכרלרגיסטירת,

 .בעיניואקסיומטיותרגע
מסוימותשכקודרתמסתבראבל

מזכירותהבינייםימישל Iבחברז
הכ-חברתנואתמתמיההבמידה

שללמקומהוהכרוכה-אורה
בחברה.האישה

אחדשכללפרקים,מחולקהספר
בתרךאחרבמעמדעוסקמהם

הנוקשההחברתיתההירארכיה

 :הבינייםימישלמארד
כשיםהנשואות,המתפללות,

בעיר,כשיםהאצולה,במעמד
המינותבתנועתכשיםבכפר,כשים

חקרההמחברתוהמכשפות.

מצבןאתרביםבפרטיםותיעדה

מןאחתבכלהנשיםשל
לידיוהגיעה •הללוההירארכירת

'בשרם~ :חד-משמעיתמסקנה

שלזכויותיההשתררלאמעמד
מעמדהבןהגברלזכריותהאישה

כללכשישלילימשותףמככה-
 .) 222(עמ' ".המעמדות

תדמיתלאישהלהישאומכם
הקדושה,שלזר-כעלהאחת
 •ישרשלאמרשלדמותהבת

רירצ-להשסוגדיםזרהנערצת,
המ-התדמיתאבללהגנתה,אים

והיאהשולטת,היאלהנוגדת
ולפיתוח"להדגשת-יתרשזכתהזר

הנשיםשלסבלןאתלהצדיק,לא
האנושיתהתרבותשכרתכללאורך

 )?לכןקודםגם(ואוליהמוכרת

פתוחה.כשארתהזאתהשאלה
בתחכוםמרתק.הזההספרזאתעם

המחברתמביאהרבהובשכיכות

ומרת-קטניםסיפוריםאינספור

היומיוםמחייהישרהלקוחיםקים,
והד,-הביניים,ימישלהממשיים

ומוכיחותמסבירותהללוגמארת

הכלליות.אמירותיהאתושרבשרב
הדבריםאתמתבלתהיאפעםמדי

מתוחכמותאישיותבהערות-אגב

שאףהראו"מחקרים :בפשטותן

אנשיםמקבליםבת-זמננובחברה

יחסי-המיןקירםאתקלותביתר
מאשרבלתי-כשראה,כערהשל
בלתי-חרקי",צאצאשללידתואת

למנזרשככנסר"בכות ; ) 109(עמ'

ברשומותבדרך-כללהופיעולא

לכי-זכרשלאבכות ;המשפחתיים

 •כרשמולאבמיוחדמכרבדיםשראין

שלברישומןפחותטרחוובכלל
 .) 126(עמ' "!הבכרת

איכרהזההמאלףהספרכאמור
 •בלבדשאלהאלאתשובהכרתן
דיאפילואוליהזהבמקרהאבל
עצמההשאלהלעתיםשכן •בכך
 •מהתשובה.גדולחלקכברהיא

16 

האישהרכך .) 247(עמ'כמרץ"

רהפ-דעתקלתתאוותנית,כחשבת
מבחינההגברמןנחרתהכפכת,

זרהיאלכלכידועאינטלקטואלית.
לכפילתוהביאהאדםאתשפיתתה

-המוביליםדחפיה .האנושיהמין
המורידדבראיןונקמנות.קנאה

הרוחנייםהגבהיםמןהגבראת

אישה.גרףעםמגעמאשריותר

בת-מל~רהילדיםהולדתאפילו

-"חרדתםשכןאשם,חרשת
הדעתאתמסיחוקיומםבחטא,

 .) 98(עמ'האל"מעבודת

הדתמןחלחלהכשיםכלפיהשנאה
הבר-הספרותאלהיומיום,חייאל

הנשיםאתעריכתהיאשגםדגנית,

מכךוחשוב •הנישואיןחייואת

כשיםהאישה.שלמצבהאל-
כדיארלהתקיים,כדילעבודכאלצו
עבודתןאבל •ילדיהןאתלפרכס
לתחרותמאיים,לגורםכחשבה
יעלה,שמעמדןלאיוםמסוככת,
ליוקרה.חס-וחלילה,שיזכו,
שררה,היהלאמעולםשכרן

שכר-עבודתןהשוואתשל"הרעיון
דעתעלעלהלאהגבריםשללזה
מציינת ,) 178(עמ'מהם,"איש

שחר.שולמית
משכי-כשיםהיוהאצולהבמעמד

האפשרותמהןכשללהאבללדת,
לאומכאן •אקדמיבתוארלזכות

-,פלמלאהיכולתלהןהתאפשרה
בחברה.מסוימתכקציה

יותררבותשכשיםידועזאתעם

לקריאה.יותררבזמןהקדישו
והיווסופריםאמניםטיפחוכשים

היהאםאבלהשראה,למקרר
ברהתעניינושהןכלשהותחום

כנסיי-מרסיקהלמשל •במיוחד
ל"כחשבהזההתחוםהפךתית,

המ-הביניים"בימי-פחות"

ביקורתמבקריםהשמיעואוהדים

החדשה,הכנסייתיתהמרסיקהעל

לכ-שכרעדהכמרסיקהרהרקיערה
חןלמצואמכתעלונוצרהשים

 .) 145(עמ'בעיניהן."
היה-רבכן ?היהודיםאצלרמה
הנישואים,אתאומכםקידשהדרת

אכלמצררה,הואורבו"ר"פרר
נע-חלקלאהיולא"לאישה

בחברה,סמכותולאהקודשברדת
בק-ולאהמקראבתקופתלא

במדרשיםבגולה.היהודיתהילה
שלבגנותהאמרותלמצואאפשר

 .) 73(עמ'האישה."

לשאלהלהגיעשלאאפשראי
מהבעצם,קרה,זהכלאיך

העמוקה,לשנאת-הנשיםהמקרר
 ?הזאתהמרשרשת

מאזכרתבמחקרהמסריםבשלב
הפדוי-הניתוחאתשחרשולמית

מפכיהגברשלפחדיולגבידיאכי
פחדי-המיניבתחוםהאישה

ביחסוהאמביוולנטיותהסירוס,
לידיהמביאיםרטינהפחד :אליה
מאידךומשיכהגיסא,מחדזו'זרל
ביטוילידישבאהשכי~תגיסא,

רבותבתרבויות •שרכיםבמיתוסים

ד:ישהאםהנוצרית.בזרכולל
גםאםלהסביר,כדיהללובדברים

נייםיהביימבחברתהאשה
הרבזע•המעמד
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זהביאלכס

קטועמסע

מילדות
לבגרות

1~ 
~י

 •םפריםביקורת

שירה•

חוזרהדגיםשלכריסטרס-=
אללכאודה,הרפמן,יואל-

"בדנהדדט".של=המתכונת
מתמרנותמורכבזהספדגם

לעצמה,אחתכלהעומדות
שבספראלאלרצף.והמתחברות

יותר,רבותדמויותנכללותזה
שלעולמהעםכולןהקשורות
מרתםמאזבעיקררייס,משפחת

-הדבדטודרדרהדוברהררישל
שסביבהמגדה,הדודהשלבעלה

הקטעיםההתרחשויות.סובבות

 1הדוברמפיבמישריןמובאים

ובדברים,במראותונזכרהשב

מבטםמנקודתאותםלהביןומנסה
התמונותביןהרצף .גיבוריושל

לגביתזכורותבזברתגםנשמד
צירןעל-ידי-המתקדםהזמן
בזברתרגםההתרחשות,שנת

ההורההתרחשויותביןקישורים

הקשרים .לעבדהשייכותאלולבין
סיבהשלאינםהפריטיםבין

לקטעקטעביןוהחלליםומסובב,
על-ידילהתמלאיכוליםאינם

לשםהנזקקהקורא,שלהשלמות
ולהיזכרויותמוקדםלידעכך

שחדףכךהפרטי.מכסירנו

כדרנרלרגי,בסדרהתמונותהבאת
שלהרושםהקוראאצלנותר
מתקשריםשאינםפאזלקטעי

הקריאהבמהלךלפחות
ליצירתשמסייעמה .הראשונה
שייכרתהמשבצותשכלהתחרשה
האווירהזרשלםאחדלמבנה

הסיפוריםשלהריתמוסהמשותפת,
בהשמעורביםהספציפיתוהלשון
מודרנייםעברייםותחבירמילון
גרמנית.דוברימהגריםשלוכאלה

גםמתווספתזרשלמהלמבכירת
ביותרהספציפיתהעולםתמרנת

כדרראם-כי ,-30השכרתשלפית
משותפיםדיבורםרדדךשגינרני;דם

אופייניתעלייה.ארתהמבנילרבים
התנהגותדפוסיעלהשמידהלהם

איפוקעלשמידההמחייבתטקסית,
אנשיםביןגםמסריםמדחקרעל

אדםביחסיגםואוליקרובים,
משוחררתזרהתנהגות .עצמועם

אךדצירנאלירת,לאממחויבויות
ביןקשריםעלשמידהמונעתאינה

שהיאוייתכןדב,זמןלמשךאנשים
הגי-שליחסםארתה.המאפשרת

דקדקניהואהכתובהלמלהבודים
הממלאיםלחפציםכיחסםבדיוק
כאלארהביתי,בריטואלתפקיד
החרד-הטקסיםשלשמידתםעצם
ארהרגהשלהטקסטעצמם.עלוים
מוצאנקודתמשמשאיכרסרפדשל

מתקבלהוא-יצירתיתלחשיבה
אקסיומטית,כהנחהשהוא,כמרת

ערעורכלנבחנים.דבריםשעל-פיה
אראמיתי-כזאתהנחהעל

ומחייבאי-שקטמעודדמדרמה,

והדבריםלמקומם,הדבריםהחזרת
משלארקאנט,משללהיות'כולים
תלוי-ררילדגנסמשלארגיחה

התערערות .הגיבורשלבהשכלתו
הכפ-הענייןצמצום Iהריטואל

במד-וההתכנסותבטקסטיםייתי

לעצמם,העומדיםהבודדיםאות
לאהגיבוריםזקנתאתמסמנים
הגופניים.הביטוייםמאשדפחות

סיפורוגםהואהרפמןשלסיפורו
הק-בתהליךהמתבונןהצופהשל

קרובים,אנשיםשלרהארבדןמילה
מגדה,הדודהעומדתכשבמרכזם

הבסיסיותהתכונותאתהמשמרת

ביתההפךבזברתןאשדשלה,
הגיבוריםנכנסיםשאליו Iלמרכז
ול-לעיסוקיהםיוצאיםהםוממכר

ההתפרד-עםמאבקהמסעותיהם.

העיוורוןעםבעיקר-הפיזיתדרת

ושוברלקרובה,הזרהאתהופך-
וכלפיכלפיההדוברשלהניכוראת

מייצגת.שהיאהעולם
מחייאחדמצבמרכאתמרנהבכל

המתחולליםהשינוייםהיומיום.
משחק(דוגמתדומיםבמצבים

 1זמןבהפרשיוהחוזריםהקלפים)

אחדלעקרבלקוראיםמסייעים
המצביםשלהתיאוריםהתמרדות.
כאבסורדייםפעםלאמתקבלים

שהדוברמשרםהשארבין-

הבהרתםולצורך Iבדמיונומפליא
 ,צפוייםלאלדימוייםנזקקהוא

מאלהדחוקיםבעולמותשמקודם
בחלומותיו.ארהגיבורים,של

וחד-מרוכזקצרהתמונותניסוח

טדיררי-חומדים .כביכול Iמשמעי
ברמעורביםהמציאותמןאליים

מעולםובאינטרפרטציותבדימויים
רה-הדמויותשלייחודם .הדמיון
שאותרפעםלאמשכיחמצבים
זוכר",אני" :ואומדהחוזר"אני"

הואוכדרמה "בנפשימצייד"אני

לדודהלפחותשררה-עדךגיבור
ול-שטיידלד"דלפארל,מגדה,

קיימתנוכחותוהאחדים.גיבורים

שהואהעלילותמןחלקבמוצהר,
דמיונופדיהןלגיבוריומייחס

כל-עמדתואתומשקפותזהשל '

תמ,-משתבצותרשםפה .פיהן

קשרללאלעולמוהנרגעות .כרת
מבחדהמבוגרים.הגיבוריםעם

וזרויתהצגתןאופןההתרחשויות,

בהןהמתבונןהדובר,שלהדאייה
בהדרגהמפתחים Iעליהןומספר
המספרשלזר-נוספתדמות

שלהפותחיםבקטעיםשדק-
כלשהומידעלנרמוסדהטקסט

בילדותוהתייתםהוא :עצמועל
שלבסביבתםרחי Iהרדיומשני
ותרבותםשעולמםאנשיםאותם
שהואאלהמשללחלוטיןשונים
בחברת Iבבית-הספדאליהםנזרק
מהדמ-חלקוברחוב.גילו,בני

שלהןומהאינטרפרטציותיוכרת
שכהת-מבוגדשלאר Iילד-נער
נזקקהואהמסופראלייחסרתר
 1שלומהקודיםהשאוליםלחומדים

מעולמואלמנטיםאליהםומצדף
להד-פרט .ומחלומותיוהפנימי
הכתיבה,כלשרןלעבריתדקקרתר

דפוסבשרםלהיעזריכולהואאין
מטעניםובשרםכתיבהשלמרבד

שלוהחדשההסביבהמןלשוניים
האיזרטדיתהקבוצהאתלתארכדי
 1החוץבפנילחלוטיןשנסגרה Iהזר

התנהגות,דפוסיבתרנהושימרה

-,תואסוציאציותדיבורחשיבה,

הבורגנית-בהרריהשמקודםנוחיות

המאה.ראשיתשלגרמניתיהודית

ילידהדוברשלהתבוננותוסיפור
בתיאורהפותחעולם,באותוהארץ

וממשיך ,קונקרטיותסיטואציות

- nל ,מהןמשהרלהביןבכסירנות
רשם,פהעמןלהפליג Iבעדןדוד

מעיןהוא Iשורשיהןאלולחדור
 .לבגרותומילדותועררךשהואמסע

 1בגיבוריוהחלותלתמורותבמקביל

בהם.התבוננותובדדךשינויחל
לביןבינםהמחיצותשבירתעם

התכנסותםרעםאחדמצדהסובב

ביכרהניכורמחיצותנופלותפנימה,
התופעהכלפיוהסקרנותלבינם,

רבהלמידההופכתהקרובה-זדה
ומעורבות.אמפאתיהשל

שלכריסטרסגיבורישלבעולמם
להדקשיכלוחומדיםדיאיןהדגים
"דומןלאואפילומסורתידומן
דרמטיותהתפתחויותאין .חדש"

אחתמפנהנקודתרביןבקורותיהם,

משמ-דבריםמתרחשיםלאלשנייה
האסרצי-עולםשגםנדאה .עדתיים
פיתוחכדידירעשיראיכראצירת

הגרתבהתרחשויותמעוגןראינו

הכתיבהדדךמגרונות.ובתגובות

לצדנכחדתתמרנההבאתשלהיא
החיהדוברעל-ידינבחרתתמרנה
ושעל-פיאלהתמונותשללצדן
 'זרמסמיכותןמושפעיםחייועדותו

זהחומדיםמבנהבאמצעות .לזר
חרשתאתלהעבידהמספרמצליח

והמנותקתה"אטרמה"המציאות

ארתה,הסובביםלביןבינהולקשור
עלהגיבוולאל~דהשחיואלה

באותוכלפיהתהגראלאקיומה,
אבסורדי,באופןד, wש~פניכור,

 •שימורה.את

 :חופמןיואל
שלכריסטוס

כתר ;הדגים

נתפסתהיאאםשגםהגיבוריםשל
להבחיןעשויהקורא .כאבסורדית

זיהויהמבקשתהסמויהבחוקיות

בה.הקיימת

הרפמןגיבוריאםיודע,אינני

איד,-המרכזלעלייהאכןארפיניים

ז·קו;ןט iיעאיתמר
רעמים

1 • 
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זמירשרית

ו=יי
1 : 

מפריםביקורת •

מטמון

להיכרות

אתחושףהשנייםביןה"ויכוח"

ספרותכיזינגד'שלאמונתו
לביןהסופדביןבהתאמהנכתבת

מכך,לבדאךשורשיו.מקורותיו,
בשביס-לביןבדרגיךביןהתקשורת

זוגית-תבניתלמעיןמסתגרתזינגד
הקוראים,אתשמותירהאינטימית,

למעגל'מחוץוכמוני'כמרף
 .נ:tיז;:יז;: ?7

ספרות

 :בורגיןריצ'רד
יצחקעםשיחות

 ;-זינגר·בשביס
ישראל :תרגום
 ;זמיר

פועלים'ספרית
הקיבוץהוצאת

השומרהארצי

 ;הצעיר
עמ'. 111 ; 1990

העדות:

שלביקורתבמאמר ) 1 (

ספדועלבלאטאברהם
(שאףבשביס-דינגושל

 :בארץ)לאחרונההרקדן
אהבה"פוריסשונאים,"

ישראל :מאנגלית(תדגום
ם,יפועלספריתזמיר,

שהתפרסם- )'עמ 2 )(ו)

שלהספרותיבמוסף
ה- :וביום "מעריב"

4 . מתייחסהוא ; 1.91

גיבורבדרדרלהדמאן
 :אלובמלים .הנדוןהספד

בשביס-שלגיבורוזהר"

לציטוטיםהנדרשדינגו,
יוםדיוריושפינוזה,משל
 •למלאכדי Tרקאנט,הגל
שנפערההזמןתהוםאת

הדתלדעתו,שכןבחייו,
והפילוסופיהשיקדה

רגם •הדגלאתפשטה
יותראינןהקדמההבטחות

שלבפרצופםיריקהמאשד
 ."הדודותבכלהמעונים
הןמראהבלאט,המבקר

בשביס-שלכסמכותואת

הוגיםרבדיעלדינגו

 ;גיבוריואתברנהבעודר
שלטענת-העלאתוהן

הקדמה,עלהסרפד
מתועדתדעתושהכזיבה.

ברדגין-שלשיחותיובספר

דינגומרדהשם .דינגו

אך" .טכנולוגיתבקדמה
איני .לאמוסדית,קדמה

מוסדית"קדמהכלדואה
 .) 59 '(עמ

על"זימהבמאמר ) 2 (
"יבטל,הספדעל "מזימה
(יצחקישיבה"בחרד

 :תדגום •בשביס-דינגו
עובדןעםצוקו,שלמה

 ,)'מע 272לעם,ספריה
הספרותיבמוסףשפרדסם

 "אחרונות"ידיעותשל
.7ה- ,,(יום 12.90-(, 

אורייןיהודיתטוענת

מבנחבעיית .א

חומד- ;מטמוןהזה,==ספד

"אשנב"שפותח=גלם, =
iii iii והחוץ-הספרותילעולמו
דד'דיצפדופ'היוצר.שלספרותי

לדלותומיטיבאינו 'וד~ז:r ?7ין'בורג
סיבות.מכמהוזאת

לדעתי'טמונההעיקריתהסיבה
 .הספדשלהמבניבארגון
"ממלמלת"פרקים-14לחלוקתו

(לדוגמהמלות-מוטומעין

ובחידה"בגידה 8פרק

דקהיא"שגיאה ...חופשית"

"שופנהאואד ...אנושי"עניין

 ...ברגשות""עשיר ...והמקובלים"
מלותהאוניברסלי")."הדומן
אומאירותאינןהאלההמוטו

המסוכמתמסוימת,סוגייהמחדדות

ביןקולחתהשיחהבשיחה.ועולה
שלאחופשיכבדיאלוגהשניים
עדינההכוונהמלאכתבונעשתה
ראיון-בכינו~שנדרשתמלאכה
חשובשנושאיוצא,כך .ךספד
חופשית"ובחידה"בגידהכמו

בספרשוניםבעמודיםועולהחוזר
ועוד). 102 , 72 , 67 , 54עמ'(דאה:

"קריאתמחייבתבספרוהקריאה

"עמדה"ולסכםלעמודכדיאודך"
לאאםמקל'אינוהפיזור ;איזושהי

שמחפשקורא,עלמקשהממש
-זיכרוןמתח,פעולה, .דאוזהבפרקמאורגנת""תשובה

 ? ,,"שערודיהאו .אחד

לבתשומת ,,,~קי~"ב.

במרואייןולא-במראיין

אתשמעכבתהמשנית,הסיבה

משתקפתהנושאית,הקריאהרצף

בדרגיךשלהבלתי-פוסקתבנטייתו
אליו.השיחהזרקוראתלהטות
כיוצרשבדרגיךהתחושהמקננת

בהשוואה .ומועדךמוכר(שאינו

לשנתל i::נופרסחתן-לזינגד
ביניהם.ל"ויכוח"חותר ) 1976

ולטענתמתבולל'מביתבא(בדרגיך
יהודיים,ערכיםחסדבשביס-זינגד

עמ'-שדשיואתלמצואועליו
43 (. 

הקשרג.

ופילוסופיה
בין

שמיותרבשביס-זינגד'שלעולמו
יהדותשלעולםמייצג •לציין

אדה"ב).גםכמו(פוליןבתפוצות
השיחהשערוציאפוא,ייפלא,לא

אמונה,דת,סביביתנהלועימד
שבשביס-(למרותדוח.-אלוהים

סביבעולמואתסוגדעצמוזינגד
להרחיבאולחדשלוואיןהכתיבה,

לה).מעבד
אדםשהואעצמועלמעידזינגד

ובעיקרהtק;וקות,אף(עלמאמין
מטבעו,ושמדן )"ק?;כt;c"הבזכות

אינישמדן.("אנילגיבוריובניגוד
בחנופהתועלתישכימאמין

איזולשאלה,עונההואלהמונים".
אך . 40עמ' ,הואפוליטיתחיהמין

"שמדנ~תדקלאהיאה"שמדנ~ת"
פוליטית").

מן~ל i27מתעקשבדרגיך
פילוסופיות,הצהרותהמרואיין

שאינן 'עומדות-לעצמןשאינן
נסמכותאלאסובסטנטיביות,

פילוסופים,דבריעלותלויות
 ] 1 [פינוךה." /oלרבות

סופד,כלקודםהואבשביס-זינגד
(כמושאאחרתבמדרגהואולי

למדדוניתןלחוקרים)התעניינות
בסד-הפילוסופיה.

אתלטשטשדואגבשביס-זינגד
("אניסיפוריואתהבונהה"מודל",

עמ'-הדגם"אתשוכחכמעט

הצורךאת"מסגיר"אך ,) 52

כיסודותומתחפעולהביצירתשלו
 , 45 , 52-51(עמ'בעלילהמניעים

הבסיסיהצורךאתוכן, ,) 37-36

"ספרות :הזולתלתוךלהתבונן
שכלאדםעל-ידימועשרתאינה
על-אלאעצמו,לתוךמתבונןהזמן

הזולת"לתוךהמתבונןסופדידי
הסתמכותולכל,ומעל .] 2 [ ) 5(עמ'

iJ בכלל'"אמנות .הזיכרוןעלד~ה
בזיכרון"קשורותבפרטוספרות

למעשההיאכתיבתי"כל ; ) 6(עמ'
אוליזאת .) 91(עמ'זכדונות"

כותבטוב"סופדשלדעתומשום
יצריואתשמעודדיםדבריםעל

(עמ;מהם"מוגבלמספראדםולכל
56 (. 

אמריקהה.

"פרצופהעלדעתולהביעזיגגו
מדגיש"אני :זינגדאמריקה".של

אוגוגוללאיזהמצפהשאמריקה
שהתנהגותכיווןעליכם,לשלום
כל-כךנהייתהזובארץהאנשים
בהדרגהמאבדיםאנוכיעדאחידה,

זוהיאנושיים.לערכיםהזיקהאת
המפגינהתקשורתשלתוצאה
באין-בנוtקים ?W7 •בכלשלטון
גםודאה , 30(עמ'הכללות"ספוד
השאלהזאת,עם(יחד .) 98עמ'

מעטמטרידהנראיתיהודי""מיהו

בשביס-זינגדשלשלוותואתיותר
מיהו- 42-41עמ'למשל-

מתבולל).

עלולאח"יצידח"עלדגש .ו
ח"תווית"פולחן-ח"יוצד"

בעיית(למרותמצליחהספד
ולמרותשבמבנהו,הארגון

לכיווניםבדרגיךשלמשיכותיו
שנדונוכמראיין'לוהקרובים

מאישיותומהבהעבדתלעיל),
שלו.הבית"ב"נעליהסופדשל

אילוהאמת,"למען :כמו"הצהרה"
ממול'ברחובכאןגדהיהטולסטוי

הייתיבו.לפגושמתאמץהייתילא
 ) 26(עמ'כתביו"אתלקרואמעדיף

פורמליסטית,עמדהמציגה-
שלהביוגרפיהמקוםשבה

חשובות,אינןואישיותוהיוצר

ברגעלדעתו,המעטה.בלשון
~דלהב"יוצד"שההתעניינות

 :הפזרןביחסעומדבתודתוהעניין
בדרגיך .ה~~קההתעניינותכלומד,
"רבות :בשיחהדעתואתמחווה

סופדי-למעשה,נכונות.מטענותיך
שהםיחושואםיכתבולאאמת

יצירתם.מאשדיותרחשובים

ביצירתם,להיעלםרוציםהם
נקודתמהם".חשובהשתהיה

בשביס-אתמביאהזוהסכמה

שכאילובדוגמאות,להרחיבזינגד
מיכולתהמגןהמלשונו,נמשכו

הולכים"כשאנשים :מושחזותה
לדובפינטד'שלמחזהלדאות

מאשדבפינטדיותרמעונייניםהם

היחידהדברלפעמים,במחזה.
העובדהזומחזהבאותוהטוב

התוויתפולחן ...אותוכתבשפינטד
הסחורהכיעדחשובכהנהיה

חושבאני .עדךחסרתכמעטנעשית

להדגשה,ראוייםאלהשדברים
המשברבשורשינוגעיםשהםכיוון

נכוןזה .זמננועדניכלשל
הפוליטיקההאמנות,הדת,לגבי
דיקטטורהמעיןזוהיהכל.ולגבי

היאהאוטודיטהכאשדרוחנית,

(עמ'אפס"-והאידיאההכל'
אתתוקףבשביס-זינגד .) 26-27

שהמציאותונדמההמו"לות,עולם
מתוךשערלההאימפריאליסטית

תמרנת-עלגםעונהדבריו
ודרכה.הישראלית;המו"לרתעולם

מלהכלכיעדבדודה,כההתמרנה

מיותרת.

 ?מחי- ...וספרות .ז 18

בשביס-זינגד,לדעת"הספרות",בשביס-אתלגדודמצליחבדרגיך

לבטאארסיפורלס~ד"דרכה
בשטחניק.דתהתקדמותואיןרגשות

ענק,בצעדיהתקדםהידעזה.

רגשותאותםהםהדגשותאך

מדעהיאאיןהספרות.גםרכך

פרופסוריםישאמנות.אםכי

מדע,לעשותההרוציםומבקרים
והוא .יצליחו"לאלעולםאך

ספרות-קורא"אינךואומד,ממשיך

ללמודרוצהשאתהמפנייפה
כלאוסוציולוגיהפסיכולוגיה,

נוצרההאמנותאחרת."לדגיה"
גםוכזולבדדכדימלכתחילה

ג'ויסשל"יוליסס"לדידי, ...תישאר
מכתיבהנהנהאינימשעמם,כמעט

הסגנוןשבהלהבנה,קשהכה
מסגרת,דקהואוהסיפורשולט
 .) 61(עמ'לסגנון".קיבולכלי

 3g-עמ'גםדאהזה,(ולעניין

צודההואהתודעה"זדם : 39

ומתיאורמסיפורהשתמטותשל
לחשוףיכולדגולסופד ...טיפוס
אךהתודעה,זדםבאמצעותמעשים

כהעדנעשהאכןשהדברסבוראיני

סופדשמכ~גהמימשכנעת.בצודה

שהואמשוםתמידנכשלאוונגרד
בסגנוןמאמציוכלאתמשקיע

סבורהוא ...מאולצתובמקוריות
הפיסוק,סימניאתישמיטשאם

קטנה,באותשמואתויחתום

 .במינויחידיהיה-באלהוכיוצא
זה,אתזהמחקיםאלהסופדים

 .מוגבלהתחבולותשמספרכיוון

הדגליםובעלישגרתייםנעשיםהם
מטופשים".

הסופדמקוםח.

האמנות",של"האקסיומהלסיכום,
"היאבשביס-זינגדאומד-מתוודה

במינו"יחידהואמקיומנורגעשכל
נשפטותזובחינהעל-פי .) 32(עמ'
שלוהשקפותיוהתבטאויותיוגם

כלסוף- ...אד-הרקהסופד,

"כבודההיאאףהסופדדעתסוף'

גםוביציבות.מונח".במקומה

אתממלאתאיננההיאאם
זו(ואיןעצמההיצירהמקום

(דאהמלכתחילה).הדבריםכוונת
לענייןשלעיל' ,,בפרקהתייחסות

יצירה,מוליוצר-ה'ביוגדפיה'
 .) 26עמ'

עיין ?7וללקוראשגל~םהמטמון'
שלדעותיועלבעמידההואבספר'
לגדרמחוץאיתנה.עמידההסופד.
 •היצירה.

והחושב•הקוראוציבורהצטרך

עלחתום

 lAUן77
בות-ת, *לספרותהירחון

 ..ן,•חןן

 135-136גויון
בשביס-דינגויצחק



גילרחל

המוזוליאום
האהבהשל

על ,, .מדייותראחתפעםברובהבטוחיהיהשבווכבליםרובים
רקלאאחריותוועלהטובשמווכ- .) 97(עמ'זה"כ.למפני

עליואחראיםשהיואלהכלפימגבוהפקודהאותהשבכוח
תחושתעליעצמוכלפיגםאלאהאישהאתהובילעליושפקדו
אתשעשהבשעההעצמיהבכור"שלאניסהיסירתובתוךההרה
 ) 103(עמ' ...ממנושנדרשמהשלבטנהנפיחותאתלראות

ויל-האריהביןאחדרם =
דקליהסיפור(גיבורבורן-

נטשלכאורהשאומנםפרא),
אפשרות-אהבתולמעןהכל

כסףדיכרופא,מכובדתלמשרה
עלתמידלחםמהוגנים,לחיים

עדייןאלהכלועם .שולחנו
תב-שלמרותה"לקבלנאלץ
שהתפתחוהאנושיים,החייםבית

אהבה."בלימסתדריםשהםלכך
האמיןרביםימים .) 89(עמ'

הצורךעללהתגברשהצליח
שלמראית-העיןועלבממון

ניצבואחדשיוםעדהמהוגנות,

אתלצמצםואיימולפתחואלה
שלמנהגבהלנהוגאהבתו,

כפיפתאום,ידעאזבמתיר.קברן

"הרעב :ידידולמקודדשאמר
היההרעבכלרם,ולאהיהלא

יותרלאאותנו,להרוגרקיכול
גרועהיההזההמצבואילומזה,

היהזה :רדה.מפגרועממוות,

במתהאהבה,שלהמרזרליארם
הגופהשלהמסריחההאשכבה

- onמהלכותדמויותביןהמתה
הנצחיותדמויותיוריח,חושדרת

שלוהתובעניותהחרשיםחסרות
 ). 89(עמ'הזקן."הבשר
שגורלם,הביןרגעאותרמאז
פחד .נחרץשרלוט,ושלשלו
מןלא .בראוחזהתחילגדול

ילעצמושהרעידהאלההחיים
ברשטרחהקץמןולאחלילה,
האב-מכלאלאאותר'וקירב
שלהםה'מכרבדרת'שבכוחשים

אהבתורעלעליולהכריזאיימו
הרדמה.מלחמת

האישמןהגברההאסירלערמתו
אפילוהכלילעשרתמוכןחזקן
שלאובלבדח~רתואתלאבד
פעםעודולולעמודעליויהא
כמ-אוהאהבהבמחיצתאחת

אדמותעליכוחהבאיחיצת

קררםרבותשניםהנשים.-

לבאתלקנותניסהערדלכן
אדוניםימיםרכבת.ושדדנערתו

כליאת .השרדתרכניתעלשקד
אתואילובדואריהזמיןהשרד

מחוברותלשאובניסהידיעותיו
עכשיוואולם,הבלשי'.'הסיפור

לנצחהגבאת"להפנותרצהדק
והנשייםההריונייםהחייםלכל

שלהנזיריהקיוםאלולחזור

בהדאהלאהואשלו."הנוסעת
אחד"רחםאלאאנושי,יצור
תחושהנטרלמפלצתי,גדול,

אימתוכל ) 101(עמ'ודומם."
עליו"שנגזרפחדבה,שהביט

יוכללאשלעולםההתחלהלמן
ממנה."להיפטר

והאישפראדקלי :סיפוריםשני
פרקנומעמידבשניהם .חזקן

האחדשלכאורהגיבורים,שני
רעהו.שלהמוחלטהיפוכוהוא
בספרמובאיםהסיפוריםפרקי

הסי-עלילותשתיבין .לסירוגין
תמי-שניםעשרמפרידותפרדים

היהיכולמהםאחדכלמות.

רעם-ילעצמוכשהואלהיקרא
האר-משרםדווקאכל-זאת,
הקוראנוטהשלהם,טרנומיה
הואאיןביניהם.הקבלהלעררך

-,ההאנלוגיותבזיהוימתקשה
רה-המדויקיםההפכיםכרת,

מעניקיםאלהכלתקבולות.
הסיפ,-לשנימשמעותז;נשנה
כלקראתישראשיתארדה,וים.

שידעתיאחרירק .בנפרדסיפור

עללקרותשעתידמהכלאת
רק-תענוגבז;נשנהשבתיבוריו,

כפיהסיפוריםפרקיאתואתי

רכשהע- .בספרמובאיםשהם

בעולםשאיןשדלרט,אתמדתי
עםהאישהלידזולתה,דבר

שישהכרחידעשהיאהתינוק,

ואתמגבוה,ציוריבכוחלהצילו
לידהאהבהאתשקידשהארי

ייחדתיימפניהשנמלטהאסיר
שבכוחאחת,מדרגהלכולם

לחייםראי-ההתאמההתמימות
שע-המישורימןמעטמוגבהת

באי-העולם.שאדפוסעיםליו
תמימות,שלמדרגהובאותה

הארי .המפרידעלהמאחדרב
בבית-בחייםבוחריםוהאסיר

חידותאיזולשמדכדיהכלא
החלטהשלזכותאיזומשלהם,

 .מאליוהברוראתלבחורשלא
קיבולביתבגופושראהיהארי

אהבתוזיכרוןאתלשמרשנועד
-,,אשניםלסבולמרנןהנוראה,

לביןהצערשביןמשוםכרת
 .בצערבוחרהואהלא-כלום

דהי-העצמיכבודונשארלאסיר

לשמרהעשויהדרךלבחורכולת
מש-להיותלוהציעוזה.כברד
אתלפניושפתחהעמדהגיח,

בנטללשאתשלאהאפשרות
סירב.והוא .הקשההעבודה

- nבאמשיךשאניחושב"אני
- nלהומורללאאמררישה,"

להשתמשניסיתי"כבד .וטיןל

אפשראיפרקנואתכשקוראים

שלקנקנועללתהותשלא
יצירותיואתההופךהסודי

-,אלחוויותכל-כךה"דררמירת"
יהירכלל-אנושיות.ניברסליות

ישיהיוככלביזארייםגיבוריו
קרקעאלבשלשלאותקשורים
כלועםדחוקה,בארץדחוקה

 .מנגדלעמודיכולאינךזאת
שלאיביכולתונערץסודרמקצת

עמדה,לנקוטשלאלהכריע,
הע-באמצעיםלהשתמששלא

הקוראלבאתלהטותלולים
מת-כשאנו .בלבדאחדלצד

הםיוהארישרלרטאלורועים
ששכרודייריםזוגאלאאינם
במיסי-נידחתבעיירהבקתה

שדדנההרופא,תודעתסיפי.

הגיבורים,אלמתוודעיםאנו
רואיםאנואותם.אוהדתאינה

מעשיהם,אחריעוקביםאותם,

מהאתלדעתזוכיםאיננואך
מחשב,-לבטיהם,אתשכתרכם,

המן-אהבתםאתובייחודתיחם

ממהריםאיננויאי-לכךפלאה.
כשהמספרהבאים,בפרקיםגם

יהארישלתודעתואלנצמד
משעה 'פרקנואותם.לאהוד

אתומעמידגיבוריושיפוטאת

שפוסחמישלבעמדההקורא
להגןכדיהסעיפים.שתיעל
הואהאמביוולנטיהשיפוטעל

מסירתסדראתלעזרתומגייס
התצ-נקודותואתהאינפורמציה

אינפורמציהנמסרתשמהןפית

חיקואלמאמץהקוראאין .זו
דוחההואואיןהגיבוריםאת

הספרסיוםלקראתודקאותם,
הגיבוריםעםהקוראמזדהה

המ-נציגיאתמלפניוודוחה
נציגיוואתרהמכובדרתהוגנות

באכזריותהלוקיםהחוק,של
אנושיות.ובחוסרובשחיתות

באחריתהמתרגמתשכתבהוכפי

פורעהפראשבדקליהרייהדבר
התך-שלחשבונותיהאתפרקנו

המסודרתעםהןהמערבית,כרת

האידיארתעםוהןהאביריות

הואויחד-עם-זאתהרומנטיות.

התקופהעלגםתיגרקורא
שחיסלהזר-עצמההמודרנית

והאבירותשהאהבההסיכויאת

ומחייבותמנחרתנרדמותתהיינה

 •האנושית.ההתנהגותשל
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 •םפריםביקורת

 •שירה

 :פרקנוויליאם
 ;פראוקלי

משח :מאנגלית
 ;זינגר

רבד:אחרית

 ;שיפמןסמרו
סימןספרי

הקיבוץקריאה

הספדיההמאוחר

 ; 1990 ;החרשה
עמ' 221

-

קטןדינה

מרחוקקרוב,הרהור
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(לכשביס-לו"אצהכי

הדרך ).ז.ש-זיגגו

הואואיןהשערורייתית,

פנימהלהסתכלותמתפנה
כיהנפש.נבכילתוך

בלש."סינמהכותבבשביס
בשביסאתמאשימהאוריין

"מניפרלאטרד",בהיותו
צרכנישללטעמם"הפוזל

מצא","הוא ".רבי-המכר

"דצפטרדהטוענת,היא

המפליאהייחודית
רכיביםעירוב :לעשרת

אורחותעםפורנוגרפיים

יהודיים.אקזוטייםחיים

סכאמטישטחי,הוא

נפשבחיברטימארד

זימהמרכיבפסיכולוגיים,
זאת,עם ...מזימה"על

בשביס-"כימ;דההיא

חשובהבסגולהניחןזיגגו
-לסיפורתביותר
טבעיתנדאטיביתיכולת

יכולת, .ואינטואיטיבית"
רביםלסרפדיםשחסדה

לטענתה.כאן,
לשםהמעניינת,הנקודה

הביקורתדבריהובאוכך

אורייןשלה"חדיפים"
"ערלה"ביקורתהכיהיא,
שבשביס-זינגדנקודותעל

הצורך :(כמרבהןמרדה

ביצירתפעולה,בבניית
בספרותף::;נמעףטמתח,

מלא,בפהפסיכולוגית)
עמו.בשיחות

כוחועלשמעידמהרזה
 •ךן 15לזה,כגרןספדשל

מתוךנקודות-ביקורת

גםלצאתהאפשרות
 ;הסרפדשלמבטומנקודת

"צרמת",נקודת-נוצרתכך

לאאםמוצגותמגרעותבה
כמוסכמותהדיכמעלות

צידןעלשנתפסוכתיבה,
הסרפ,-דעתעלהחיובי,

היוצר.
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דביר;הוצאת

1991 ; 
עמ'. 171

בעיקר

ב"אגרת

שלושה
וארבעה"

סיכומיאופיבעליספרים מותר,לאחרשכים 5 6
לאחרשכים 100

הראשוןשירופרסום

שליצירתוממשיכההציפוראל
אלפיהחוקרים.אתלרתקביאליק
ספריםשלרבותועשרותמאמרים
אםלהיכתב.עדייןממשיכים

הואיוצרשלחשיבותומדד
מהלביןשכתבמהביןהיחס

שאצלהריייצירתועלשכתבו
מדיבהתמדה.זהיחסגדלביאליק

מתפרסםחודשיםשלושה-ארבעה
ביאליקאודותעלחדשספר

מלא.עודנוהדירומעייןויצירתו,
האחרונהבעתכיכדמהאך

אופיונושאיםהולכיםאלהספרים
הםכאלהיותר.כוללניסיכומי,

שלהמדעיתהמהדורהכרכישכי
בשניםלאורשיצאוביאליק,שירי

יצירתוכלאתהמרכזיםהאחרונות,
שיריםלרבותביאליק,שלהשירית
אותושלשרכיםונוסחיםגנוזים
לוז,צבישלספרוגםשיר,
ארבע-עשרההמרכזמדבר,מתי

"מתישלשרכותאינטרפרטציות
מאסף,שלבמתכונתבנוימדבר",

שללספרובאשרגםכך
המהווהברח,חוזהשבאשלמה
ביוג-שלמסודרסינרםמעין

ביא-עלשככתבוחלקיותופיות
ברזל,הללשלספרוכזהוליק.
ביאליק,נחמןחייםהתחייה,שירת
האחרונים,בחודשיםאורשראה

למכ-המתייחסהפועלים)(ספריית
אינואךביאליק,שליצירתולול

אס-שללעיניהמבעדזאתעושה
לעשותשנהגוכפיאחת,כולה

מרכזאלאקורצווייל'ארוזכרקל
ביצירתוהצופותשונות,גישות

רב-במבטביאליקשלהמגוונת
עזכיים.
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זאתמהשמירזיוהשלספרה
הואדיונושעיקרלמרותאחנה,
גםהיכרוארבע",שלושהבאגדת
ייותרועקרוניכוללניאופיבעל

סיכומי'אופיבעלמסוימתובמידה
בוחןהספרא. :סיברתמשתיוזאת

מאס-וארבעהשלושהאגדתאת
פסי-ה •חליטרלי :שוניםפקטים
החברתי- .החינוכי-פדגוגי •כולרגי

הארס-יחתרנותי-לשוכי •פוליטי
כשכ-יוהמיסטי-מטאפיזיפואטי

הרבדיםחשיפתהיאהמוצאקורת

הזיקהומציאתהאגדהשלהשונים
האיכט-שלבידודהולאביניהם,

ושלילתןוהיחידההאחתרפרטציה
באגדתהדירןב.האחרות.כלשל

לחשיפתמעברוארבעה,שלשח
הואזו,באגדההשוניםהרבדים

שבאמצעותומבחןמקרהלמעשה
כתןבההדרךאתשמירחושפת

נעלמים.נפשלסודותביטויביאליק

קרובאבלרחוק
כיהיאמהספרהעולההמסקנה
שגורהשהייתהלמחשבה,בניגוד
ךך-ביאליקמחוקריחלקאצל
ביצירתוכיביאליק,מקוראיבים

אתחשףהואהאישית-וידריית

בי-שדווקאהריחייו,תולדות
המפליגההאימפרסוכלית,צירתו
עלהמספרתזוובמקום,בזמן

על-ידונחשףבהבדויים,גיבורים
בדר-מלחשוףבמכווןשכמנעמה
מדוע .יותרישירותאחרות,כים

ה"לאבמלכודתנפלהאם ?כךנהג
בטכניקהבחרשמאארמודע",

מתוךעדות,הרחקתשלספרותית
התרבותי-ומעמדוערכוהכרת

מעימותלהימנערצוןתוךפוליטי
גם ?שלוהפלוגתאבריעםחזיתי

הספר.ערכהזושאלהעל
רבה,במידההוא,אחנהזאתמה

שלהקודםלספרההמשךספר
בר ?תמצאמניןהשירה-שמיר

ביאליקשילבכיצדשמירמתארת
זכרוכותעלהמתבססותיביצירותיו

ביוג-כתרניםגםרחוקים,ילדות
לביוגרפיהשיתאימובדויים,ופייס

נמנעשנימצדונוסחתית.טיפוסית

כי-כמועובדותמלחשוףהמשורר
מאסרורוסי,למהפכןאחותושראי
והרעב,והמהפכההמלחמהבזמן
 .זובתקופהשידע
עשרלאביאליקשלממבקריוחלק

אל-משולביםבהיצירהביןהפרדה
הביוגרפיהלביןביוגרפייםמכטיס

את •למשללווייחסושלוהממשית
המגדלתתגרניתאמרהיותעובדת

- nלמחיזוקרעבים.יתומיםשבעה
ארטובי,-באיגרתמצאוזושבתם

יקלוזנרלי'ביאליקששלחגרפית,

שהתבססולחוברישלובמחקריו
הקלאסית-רומכטית,התפיסהעל

ויצירהביוגרפיהיחדהכורכת

המ-הדמונית.אחדותבהןודואה

השירהבספרמקריאההעולהסקנה
דיכוייםלמרותכיהיאתמצאמכין
נזהרביצירתו,ה"הווידויים"של

ביצירתומלהיחשףמארדביאליק
האישית.

מסקנהבעקבותהעולההשאלה

מצ-ביאליקחשףהאםהיאזו
עירן ?אחרותבדרכיםחייופונות

כימגלההחוץ-ספרותיתבכתיבתו
הפר-בבררתמארדהקפידהוא

להביאמעונייןהואאותםטיס
באיגרתלמשלכך •הציבורלידיעת

הואאין •לקלוזנרהאוטוביוגרפית
 :כותבאלא •נישואיועלמספר
שבתולדותייה'כגלות'כאן"עד

עיקרלדעתישהןאלוו'הנסתרות',
הרי-אדםכלשלתולדותיו

מסיחיןואיןהלבשלמכבשרנוהן
ביאליקהיותלמרות •ואכןבהן".
האיכ-ולמרותלהתרועע,רעיםאיש

אוד,-הרבההביוגרפיתפורמציה

מספרשלובביוגרפיהנותרותיו,
אםספקאשרשחורים""חורים

עלהמה :למשליתמלאו,אי-פעם
שהביאהלאחראמושלבגורלה

מהוכן •סבולביתנחמןחייםאת
מה .ואחותואחיושלבגורלםעלה
נישואיוחייהתנהלובוהאופןהיה

מבנימיוהשאלההילדים,חשוכי
זה.לחשךאחראיהזרג
הטענהאתביססהששמירלאחר

העולהביאליק,שלדמותוכי
ביא-שללזרזההאינהמכתביו

החוקרתצועדתהבשר-ודמי,ליק
בתוךומגלהקדימהנוסףצעד

אישיביטויהאימפרסונליתיצירתו
נתןלאלהםאשרנפשוסודות
רמזכי(אםמובהקפומביביטוי

לבססבכדימהם).לחלקבאשר
שמירמפריכה •זרטענתהאת

היהביאליקכיהמוסכמהאת
ביאליקמושבע.פולקלורחובב
אחד-העם,כמורווהשמיע,חזר

גבילמפורשיםוגנאיזלזולדברי
-ה,המלוקט •האותנטיהפולקלור

שהוא.כמותלציבורמוגש
אם-כן,וארבעה,שלרשהאגדת
שלבלבדספררתיעיבודאיכנה
מסגרת,בעיקראלא •פולקלורחוקר

מיטבאת~יאליקיצקשלתוכה
למדיםאנוומתוכההיצירתי,ארכו

שביא-יהנישואיןנושאעללמשל
נמנעהפרט""צנעתמשוםליק

 .בפומביאליומלהתייחס
עלמספרתוארבעהשלושהאגדת

במגדלכלאהשאביהיבת-מלך
יעודהשהיאבכוכביםחזהכי

לגורל,להתחכםורצהלבן-עניים
ולאחרילמלךהתחכםשהגורלאלא
בןמגיעתלאותורבתארוכהדרך

לאישהונושאהמגדלאלהעניים
מתמקדתהאגדה .בת-המלךאת

האידיאליהזיווגבנושאאם-כן
בעלמה").גבר"דרך(חידת

ושכולפיריוןינישואין

אשרביאליק,כיעולהזומאגדה
ממ- •שידוכיךנישואיהיונישואיו

מתוךנישואיןעלדווקאליץ
-א,שלתורותיהםברוחבחירה.

ביאליקאומדופרוידניטשה •רווין
וידהטבעיתהמשיכהבכוחכי

בזיווגואדםאדםכלזוכההמקרה
שלב'כשבנוסחלו,המתאים
היאהמשתמעתההצהרההאגדה,

שהזיווגכיווןמתירנית,יותראף

עבדיעלםביןמתקייםזהבנוסח

ככרייה.ועלמה
נמנעשביאליק •אחראישינושא

 .הפריוןענייןהואאודותיומלדבר
שלושהבאגדתשמירשלמעיונה
א'בנוסחכילמדיםאנווארבעה

המלךשלמהמוצאהאגדהשל
ב'בנוסחואילומעוברתבתראת

מוטיבנשמטיותרוהמפורטהארוך

כיבעובדהבהתחשבההתעברות.

ביאליקאתששימשובמקורותגם
-,ממופיעהאגדהלכתיבתכבסיס

שמירזיוהמעלהההתעברות,טיב
מבטאתזרהשמטהכיההשערהאת

מהנושא.ביאליקשלרתיעתואת
אליהםוהיתום,השכוללנושאיגם

ה"או-ביצירתוביאליקהתייחס
באגדתמתייחסהואטרבירגרפית",

משוחררבאופןוארבעהשלושה
הגי-שליחסותיאור :יותרוגלוי
שלולהיעלמותןלבדידותובור

שבחייוהארטוריטטיביותהדמויות

מחד-גיסאאמביוולנטיות.חושף
הזקןהמשגיחשלטביעתוגורמת
חת-מאידך-גיסארב.צערלכער

העצמיומימושוהנערשלבגרותו
גםכךזאת.בעקבותמואצים

ולהתרחקותהאםלמותבאשר
והררי-הליריתביצירתומהאב.
מרטיבמעוצבלעומת-זאת,זריית,

אך-עיצוברההיכטשותהיתמות

כרוךהאישי-פרטישבויכיטיפלי
 .)'ידבל'(בקולקטיבי-לארמי

כוללניתמחקרגישת
גד-ידעביאליקיצירתשלהמחקר

מתוךהטקסטבחינת :שרנותשרת

בחינה •היוצרלחייישירהזיקה
מסריםאספקטשלמיקרוסקופית

ביא·שלהלשון(חידושיביצירה
מב·ביאליקוחתנן"ביאליקליק.
בחינתאנליטית),פסינוראותקורת

כש- .ועודמהיוצרבמנותקהטקסט

גישהניכרתכאמוריהאחרונות,כים

ביאליקחקרשליותרכוללנית
שמירזירהשלפרה,ס .ויצירתו
זו.בגישהחשובנדבךמהווה

מחולקאחנהזאתמחהספר
חושףפרקכשכלפרקים,לשבעה

 135-136גויוו
ביאליקנחמןחייםשמירזירה



דרתןאייל

ריבויהאגדה.שלנוסףרובד
אתלגרורהיהעלולהרבדים
ולדירןהטקסט,לאינוסהמחברת

מסוימים,באספקטיםמדישטחי

תפסת.לאמרובהתפסתבחזקת
במלכודתנופלתאינהשמיראך
לטענהלהסכיםשלאאפשרזר.

הא,-התכנוןלעומקהמתייחסת
וארבעה,שלרשהאגדתשלריכלי

ריבדרבדיםשבעהאכןאםולתהות
התכוונותמתוךראם •זרבאגדה

להתווכחיהיהקשהאך •כןעשה
שמירשכןהמחברת,עםעל-כך
שלההמחקרטענותאתמבססת

מעגנתותמידשוניםמקררותעל
כמ-מצהירהואףבטקסט,אותם

מהפלגותהסתייגרתיהעלפורש
הנעשותנועזות,אינטרפרטטיבירת

 :איתןנמל-ביתשלקיומוללא
ונזכירנחזורספק,הסר"למען

פסיכולוגי-השערותשלפיתויןכי
לאמעידותואלהרבהואסטירת
עלמאשריותרהמפרשעלאחת

המרתקתותהא •סברהכל .המפורש
ראויבסבירותה,ביותרוהמשכנעת

ממש".שלבראיותלבססהכמרבן
עלולהרבדיםריבוי ) 123(עמ'
מדישטחילדירןלהובילהיה

משרםגםמסוימיםבאספקטים

שרנות,לדיסצפלינרתהשתייכותם
מסרי-רמההבדלישלמרותאלא
ניכרמהפרקים,אחדיםביןמים

בכליהיטבשולטתשמירזירהכי
החורגיםבאלהגםהשונים,המחקר

 •כןעליתרהספרות.מטריטוריית
ראותנקודתמכנרתאינההיא

השוניםהרבדיםרעותה.עלאחת
אינםביצירה,המrךגליםוהרבים,
מקיימיםואףזהאתזהסותרים

מחקרמגמתביניהם.שרנותזיקות

"הפן :מכוונתחינהזרבררנה

וארבעה,שלרשהאגדתשלהאישי
החי-הביוגרפיהבצבעיהצבועזה

גופא,ביאליקשלוהרוחניתצרנית
הקצ-מןאחדלכלכאןמחלחל

אחדכלולמעשה,האחרים.עים
הצבי-מכלכלולאלהמקצעים

ישלמשל,הפואטי,במישורעים"
פסינו-וכלליים,אישייםיסודות
ברשישרכשםופוליטיים.לוגיים
ואוניברסליים,על-זמנייםיסודות
רלמ-האולימפוסלכיבושהנרגעים
אתריובכלדורבכלהדורותלחמת

מארדאקטואלייםיסודותגםבריש
למלחמתהנרגעיםימארדואישיים
שבתרבשנותבביאליקהצעירים

ממנולגזולולנסיובםבתל-אביב
אומנם ) 136-137(עמ'כתרו."את

השונותהגישותביןהאינטגרציה

מוחלטת,אינההאגדהחקרשל
שאפשרהמקסימוםשזהדומניאך

 .המחקרשלזהבשלבאליולהגיע
לפיזיקהשבדרמה •אפשראם-כי

שלהשניבחציהעושההמודרנית,
נואשיםכסירנותהעשרים,המאה

המ-העל""תיאררייתאתלמצוא
גםתימצאשרנות,תיאוריותאחרת

"תיאררייתהימים,מןביוםכאז

מקביליםקוריםבהאשרעל"
אלא •בלבדבפגישהיסתפקולא

 •מלא.באיחוד

תהאלעולם
היומרנות

זר,תאוריהיסודותאתלתקוף
שלקיומםבדברקביעותיהואת

סינתטייםאראנליטייםמשפטים
שלהמהלכיםעלנתעכבלאבלבדי
קאנט.

פרא-עלקאנטשלהתקפתו

מבחינותגםפסולזה,לקטי" >t''דד
להפ-המחבריכולכךשכןאחרות,

כדיערצמהרבירטורייםכליםעיל
אתסובבאפלטון .יריביואתלנגח

בטי-בהשתמשובכחשהסרפיסטים

טיעוניםלנגחכדיסרפיסטייםעונים

אפל-נתןשנה 2,500פני :::;

..s הפתיחהבעיטתאתטון

משחק .הפילוסופיבמשחק ...
מאשריותרכלאאותרהרואיםשיש

המשתכלליםטיעוניםשלמערכת
אוצרבעלכשיחאריהזמןכל

שלכמערכתארמסרים,מלים
קריטריונים.מציאת

בכיפהששלטהמרכזיהזרםאבל
כיחשב,-20ההמאהלתחילתעד

ארמשחק,סתםאיננההפילוסופיה
הכרחלהיש .אקדמיתחום-עזר

 •האנושיהידעמערךכלאתלבסס
- nלהאמת,לתהומותעדלהגיע
לנרולהבטיחצפונותיהםאתשרף

האדירההתקררהמוחלטת.ודאות
הנירונים.מכללהתקפותזכתההזר
בתקופתשחיוהסרפיסטיםמןהחל

היאהאמתכישטענו •אפלטון
הפיררניסטיםהספקניםדרךיחסית,

לפרזי-רעדאמנות,ללאחייםשחיו
בתחילתשטענו,הלרגיםטיביסטים

המטא-השאלותכלכיהמאה,
משמערת.חסרותהןפיסירת

ובצדק,ישטייניץמתייחסלכן
פרסט-בתקופהשנכתבלחיבורו

ריא-ניסיוןכאלכמעט,פילוסופית
אחורה,חוזריםכברראםקצירני.

הפיל,-התיזהאתלנסחלאלמה
 :קרי •ביותרהישנהבדרךסופית
הדיאלקטיקה-הדר~שיחדרך

מוצגותזהבספר ?האפלטונית
פראנקרהאיירי-דמויותשלרש

-20ההמאהכנרתכולן-וקוראייך

אחתכלקאנט.עםהמתעמתות
המ-שלתוקפםעלערערהמהן

שע-האפריוריים-סינתטייםשפטים

המטאפיסיקהאתקאנטביססליחס
משפטיםעלהמבוססתהכרהשלו.
אמיתיתתהיהקאנט,לדעתאלו,

 ;שהוא)תבונייצור(לכלבהכרח
אפשרתבונהארתהחקירתודרך

תשובהשמספקתלוודאותלהגיע
 .שלנרהתופעותעולםלכלהולמת

מיותר •להןשמחוץהעולםאת
ד'קאנט,אליבאאי-אפשר,לציין,
להכיר.

הפ,-אתכאןהמייצג-אייר

כלכיסבור-הלוגיזיטיביזם
חסרהואבמטאפיסיקההעיסוק

שקריטריון .משרםוזאתמשמערת,

פסוקכיקובעשלוהמשמעות
ניתןכאשרורקאםאמיתייחשב

 •כךזהראםאמפירית,בדרךלאמתו
הא-פרירריהסקטורכלשאזהרי
כימחשיבותו,מאבדההכרהשל
העולם,עלהאינפורמציהכלאת

החרשיםדרךמקבליםאנו •לדעתו
שקלמאחרהתבונה.דרךולא

לערמת-זאת,ישטייניץסרפיסטיים.ה"קרנבנצירנ-אתהמייצגנקרה,
ובאמצעיםגנאיבמשפטימשתמשהקרנב-הליברליותכימראהליזם",

יגיחוךמעוררישקופים,רטורייםשיטהלכלהמתירהנצירנליסטית,
הנידרק"ואייר"כנראה",-כמרמעמדהעולםאתלתארהמתיימרת

שלבצירוףהסכמה"לאותבראשואתמכשילהאחרות,לשיטותשררה
המר-בפיהמובאיםנקודות,שלרש ?הכיצדעצמה.

אלדוחקםשקאנטבשעהתקפיםלמעלה,האמורלפי
שהתייחסותולזכותוייאמר .הקירהואקאנטשלהסינתטי-אפריורי

 •כאןמוצגתשהיאכפיילמתנגדיוקונבנציונליתשיטהערדרק
שכןישתסמוךמהעללהישהיאזרשיטהאבלהעולם.לתיאור
חילקשהואב"צירנים"ידועקאנטלקרנבנצירנליזם,לחלוטיןהפרכה
י~םהטוב","בדקליכמרלמתנגדיושמעניקשהלגיטימיותומכאן,
וכר'."החריף"קאנטשללתאוריההאחרון

שט-מדועצורמת.כל-כךוהשפהלגיטימיותבעצםהיא
-ב,מליציתכלשרןמשתמשייניץאתמפריךשקיומהלתאוריה

כמרהעולםמןזמנםשעברפעליםה"קרנבנצירנליזם".
"התי-ופרח","כפתור"סבורני",קאנט-שטייניץמראהשניבצעד

וערדמכברדך","במחילהאות",המצומצם"ה"קרנבנצירנליזםגםכי
הפיל,-ספריאתהמזכיריםיוערדחפש-כמר •יסודהנחרתעלנשען
כינותמידשבהםהישניםסופיהאי-אפשראשרוהיעילות,טרת

י"ראובןבשמותהמתדייניםאתושהןקונבנציה,שלבגדרשיהיר
 ?ולוי"שמערן-ומכאן •ניסיוןלכלקודמות

אפשראי .מכלהחשובהוהנקודהסינתטיות-אפריוריות.
כלומר,השלילה.דרךעללהוכיחה"הן-כלפימכ~רןהשלישיהמהלך

התיאוריותשלרששלילתעל-ידי .קרראייזשלפרגמטיסטי"הליזם
נכונותאתשטייניץמוכיחלאהנ"ללהיותיכולהטענהכלכיטעןהלה

האפריררים-סינתטיים.המשפטיםהמאמץיעשהרקאםמושלכת,
 .הותקפהקאנטשלתורתו •בכללשלהכוללהידעמערך .לכךהדרוש

בהומצרייםאפשריכיורןמכלשקצ,-כ"רשתמתוארבני-האדם
הניסיונותשכלמרובים,כשליםומודרכיםהניסיוןעםקשוריםחיה

זה,אתנכשלו.עליהםלהתגברמתקדמיםשאנוככלעל-ידיר".
 • .בספרמזכיריםלאיכמרבןאמונותנמצאכךהרשתלמרכז

הרשתבמרכז .יותרחזקהקשורות

הלוגיקה.נמצאת
כלפיקאנטשלהראשונהטענתו
טרחלאשהאחרוןהיאקוראייך

התאוריותשארכלאתלהפריך
אפש-אתובעיקר •לושקדמו

בחב-הא-פרירריהסקטורשלוותר
שהעיק-היא,השנייההטענהרתכו.

טלטוליםשמנחההפרגמטיסטירון
לאפשרלמעשהיכולושאינוברשת

כשלהוא •ומעמדוהחלפתואת
ומוכיחממשיךוהואימכרנןעיקרון

 .מכרנןמעמדישללוגיקהגםכי
גרסוראייןשקאף-על-פייומכאן

עקרונותבשיטתומצרייםלאכי
שהמודלהרייניסיוןלכלהקודמים

קיומם.אתמחייבשלו
הראוימןזרארוכההקדמהלאחר
אספקטים,וכמהמכמה •לבחרן
 :זהספרעומדכיצד

 •ספריםביקורת

 :שטייניץיובל
תהאלעולם

 ;חמטאפיסיקח
 ; 1990 ;רביד

עמ' 151

חב,-הדר-שיחבז'אנרהשימוש . 1

בפישםהמחברשכן •בעייתייוני

אתשמשרתותתשובותמתנגדיו

רעתהזאת,עשהאפלטון .מטרותיו
שאילוכמרבן .שטייניץזאתערשה
היויאמיתיסימפוזיוןזההיה

בדיאלוגיםההתפתחויותהסתםמן
עצמואתמוצאהיהרקאנטאחרות,

מאשרפחותלאהתגוננותבעמדת
זהיבספריעצמואתמוצאהוא

התקפית.בעמדה

בדר-שיחשימושעקרונית, . 2

 .דורמשה

עליגדולהאמריקה

מר p:לי i~דולהה ?j~~ךי
הגולשל"א-מתאםנרבע

T T : ••• -•• 

העינים.הזפצחעל-פני
-:•• -•• -T t •• -• 

מרזע.ך~חרןה,ראשי~ת~טל~ל י~~
ci זכד .ש~לךם~R ,הl דךן~. 

אז-ןימסז-ןרדאינפ~הגדל -... .. ... . : -.. . . . 
י~י (;t~ק~ןססה~א~ךחרב רמ,;:~

~~די~ה~~יןר;ל. W:Pהולך י~~
שנכה,כמדינהש"מ"אלורגלאחת
ןץ::זךה,י •tp ~ w: ז:; T ם~~לק:ז::-ר~ iב,•ל.•זכ ~,-~ך
נדיהגבעה,ראשאללמעלה,·חד"כ~כל

ם·~ךר~הא~לי.ד~זgה,ף w ג~~לסזקקיף
ך::ז~קיררתלי~~ים Rס~~ם ,::ז~ךקרן~ת

ץ!;כים. jZ::זזpג;ר ,םי~~ר-~ז::ל.י-ס~ץ Q ~ Qך~ןה"ן::זזק
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עצמוןצבי

 1:~ו
מפריםביקורת •

.מםה

-~~ : ר~~יעקב
יי ... .שירי"ם·· "רופלב

תל-קרןהרצאת
ול-לספרותאביב

והקיבוץאמנות

(סררתהמאוחר

 ; 1990 ;ריתמוס)
עמ'. 80

22 

לפעמיםהואעררך :מחרקהתיחח=
אבלמרחק.-דהיינוצנזוריכעין .-

הכתמיםאתאוהבהואאיןכצנזורי-
העורךאםגםאזכ~דות.הנותריםהלבנים
ימחק,ולאאלו,שררותלכותביתרצה
שלהלןהפתיחהמשפטיאתלראותעליכם

 .הופיעולאכללכאילולבנים,ככתמים
אבלבסר,שלבאגררפלבנרגעיםהםאין

קמעהמרפרפיםארמזמזמים,הםאולי
בבחינתאלאהםאין ;אגררפלבנ;סביב

עלהןלחשובואפשר-כלים""ניסוי
 :לאמור-צבאיתיחידהעלוהןתזמורת
היאכרבד-ריחוף,מ~יןמוזרה,תחושה

מררועללכתובשבאמישלתחושתו
רצינותתחושתחשש,שלמשאודבר.

הכרתשלונטלוכרבד-ראשומבחן-עצמי
גר!ל,שלכדאייהריחוףגםאבלתרדה.
בסריעקב .לעוףאולילמדכברשהנה
השתתפתישבהלשירה,סדנה;ך~חה
שיריי),שלמבקרהיה-(וממילאכחניך

משלישיריםש;נרסםהראשוןוהעורך
עתהמופיעותבהעצמה,זרבבמה(אגב,

מחרקה).כאמורשפתיחתן,אלו,שררות
ההערכהי ,Pבכנעתהלהכרתמנסהואני
שמאחרדהמתוךוסוקרימבקרשל

יגרוםחששאניוההרקדההתודהכרבד

חוסרשללמדמנה;:זךשרלהתרסקלי
השררותאבלקשה.אתגראובייקטיביות.

כניסוילראותןגםניתןשכאמורהנ"ל,
אמורותהכרר~ת),(הצליליכיורןלשםכלים

כאןעדאזהרה.שלתמרורלימש wל
מחרקה.פתיחה

ולפניזה.שידירלספרבסרקראאגררפלב
ומנסההפתיחהמןסופיתפורששאני

רקאוסיףאובייקטיביות,כנפייםלפרוש"
מכל-מקרם)יאותי(כבששכרכשמהכי

שיטתהיאסדנהכמנחהבסרשלבשיטתו
ךש._לפכדילכךואחזוראגררפלב.

חלבאגרוף

החייםהספר.

עלערלה .זהשיריולספרבסרקראאגרופלב
מעגןובסר-אובייקטיביתעובדההדעת

וממריאיםפורחים,ככדוריםשידיר,את

עמוקהנערציםליתדותרב,לגרבהלא-פעם
ארתה :האובייקטיביותהמציאות,באדמת

כאגרוףגודלוהלבשלפיהידועה,טענה
מעשית,פשוטה,עובדההריבעליו.של

שלידירככפרתומחוספסתאובייקטיבית
אלגםממריאהזרעובדהאבלפועל-כפיים.

שמתמזגהמ~ההאגרוף :הפכיםשלמיזוג
חמימותרון'ברמוניםשכרגיללב,אל

אגררפלבנרמופיעהראשונהבפעםואהבה.
(עמ'מ.בשירדווקא,כאגררפל~iדבסרשל

13-12 (: 

צפרניה.עשרתאתחשפה ]--- ["

נוטפותשהחלועדוחרטהבהןוחרטה
 .]---[ ]---[דם~פרת

אותןהצמידההלחותידיהאתכשהרימה
חזiד.אל
שריראתכפותיהתוךאלקלטה Tכמר

 ,,המתהלם.אגררפל;ה

מפניהמארג,אתכאןלהתיריכולואינך
אכגרןונוסחתי'פשוטדימויכאןשאין

שלוארוגהשל.מה~קלעתאלאב, =

אמנותמעשהאותרכאןישכלומר,קשרים.
-חדשהאורגניתליחידה~ליםההופך
למ,-ולפרקכאןלהפרידיכולאינך ;לשיר
להפרידיכולשאינךכשםנפרדים,כיבים

 ,הלבלביןהאגרוףביןלנתקאגררפלב,
הדםלמשלינכרת.גררםלארלהמיתמבלי

(עובדתללבהשררותמןבבירור,הזורם,
שריר-הלבשהואהשרירארהדם),מחזור

ארהאגרוף,שריריותגםאךהמפורסם

מימושומקנותהחזה,אלהנצמדותהידיים
לאגררפלב.נוסף

השניכשעררחוזרבסרשלאגררפלבר
ובגרף ,) 17(עמ'שירככותרתהספר,של

 :עצמושיראותר ) !(בלב
אגררפלב

~דיןהוא

ו:;כ;רלקירמעבר
מכה

f ידאגר;~ל.ב~!

ל~יר ,~~~
 ;, wף .9 ~ז::ק;לש;~~ים

 . . .;:זitכ~לנות ; rgכ

;:זrכ~יםזק.לזה~ד fה'"ופ

~זקקיךה;;נגבןג~ת~ם

 .םיל~?~ה 7i ;ך~~ל R ~ T~ר;ן

f ,ובמיוחדשירf זה,כעיןמרוכזשיר

אפילומנסה,אתהילקובץם wהמק~ה
למצואבצדק,שלאארבצדקיבעל-כורחך

אפשרואומנם,כולו.לספר"תקציר"מ~ין
מסוימים,ומרכיביםתכונותעללהצביע

למשל' .;נספרשיריםחטיבותהמאפיינים
-,מבשיריםומופיעהכאןשמופיעה~ם

ובמיוחדזה,בספרר~י-ערצמה,כזיים,

עםזררעi=זשלובת"פוסעת :אגררפלבבשער
 Pani Besserowaהשירנפתחכך-אבא"

עמ' ;בפולניתבסר,גברת-(דהיינו
מעילים,בין~ ,הארוןשך"בח"~מי ; ) 18

 ]--- [ /]--- [וחליפות~ו?לדת
בחושך(אמימרתה"מתוךעיןפוקחת

~מיפגי ]--- [" ; ) 19עמ' ,הארון

 :אר ; ) 20הזח,המראה(כלמרתה"ב~טת
לאמוכותבו"בן ; ) 21הקיר,(שעוןהודי";,

כאמור,"הגשם, ; ) 22(חיטוטים,המתה"

(הגשםאמי"גרףבחןברבמקרםנופל
(פולניתקירחהשירשלוסיומו ; ) 24נופל,
(עמ'אגררפלבהשעראתהסוגר ) !כל-כך

וארמדתאותי;;נלןה t~מי ]--- [" : ) 26
מרתי".וביומיןאהבהכלילדתי

שרביבנפשך;:זךשרהמכהלערצמהרפרט
ביןהפעםלהתרה,ניתןבלתימיזוגכאןיש

 .לההכותבל~ןהמתהה~ם
זכררןמלרשוםנמנעבכרונה(ואניה~ם
~קסילזנשהרארתהלהפוךשלאה~ם.

זvבהאלאזנופה,אינהטכני-זנקצרעי)אר
 ; 35עמ'כולו.הסיפור(בשירומופיעה

 59עמ'פגיס,לדןהמוקרשפתוחקובשיר
נוספים).בשיריםבמובלע,ולוג.ם,ונזכרת

נוחרתכן'אםמזנ~ה,אגדופלבהשיר
שיראבל .כולובספרהערליםונפשות
לספר,"תקציר"מעיןרקאינוזהדחוס
המגיעתקצירלחיים,תקצירכעיןגםאלא

אפשרבההאחרונה,;נשורהלדחיסות-שיא
לבלי-הכרהמתחלפתעגלת-תינוקלדמות
ציוראותרבנוסחמשהרקבורה,באדון

בזרזרהפתרכרתזקנה tנערהשלמפרדסם
 .הלבןבארדהקשתצבעיכמר

 .בהמשךגםמופיעבסרשלאגררפלבנר
השדופותהכנפייםמפותמ~יןהשניבשיר

 :זררמותלרכשהוא ) 65-64(עמ'
איננהוקצת~שנהקצת"היא

ופוסק,הולםופוסק,הולםאגררפלבכמר
בסבלנות

 .) 65(עמ' "]--- [ממנה.גדולהשאין
מופיעהואאיןלכםכותבאניבשיר

זה,בשלבלפחותאפשר,איאךכשלעצמו,
"אנשים/השררותלמקראברלהיזכרשלא
עצמם"שלהחזהעלבאגרופי-אבניםמכים
בשירגםכך .) 73עמ'לכם,כותב(אני

קרעהוא"ואז : ) 76(עמ'לחמשךציפיח
אתלהםוכשמסרצלעותיו/אתבציפורניו

 ."]---[הרוטטהשריד
מנוגדים-צבעיםיכאמודיפרתךבסר

ןמבנהניגודיםבזהזהזנתין ;משלימים
שהואמאחראמנות,מעשהרזהמורכב.

כךשהרי-דיאה fמעשה-של-בבחינת
ולמרותהנפש.ארוגהרכךהעולםעשוי
יברמבסטי-ןנשהרכ~זכורלהרהרעלולשזה

מ~בריגסהבידילחרודעלולשאניולמרות
שלהפרטיתחומולעברה~ליםלדלת

פותחהמשוררכילטעוןמעזהייתיהכותב,
לומרכריבחזהו,צוהרקורעלבר,אתכאן

שצדיךמשהריעצמועלמארדאישימשהר
גםברשישאףלאמדו'כריואומץבגרות

שראהמי :מ~יןהתנצלות,שלמידת-מה
פחותאינולביכיבבקשהיזכוראגרר;ניאת

כאןלומרמעזבסריאכןבגורלו.ממנו
דין-וחשבוןבבחינתשהםרבים,רבדים

אחתבדוגמהכאןאסתפקוכואב.נרקב

 tב~פרגיזהאתזהמנקבים"אנו :בלבד
(אחד "]--- [וחוזרתחולפתאה iזק

 .) 10עמ'כך,

וציפוריםעציםעל

המשוררשנותןיכמרבןהשיריתההנמקה,

הנמקההיאבציפורניים,הדדיניקובלאותו
 :כך"זואולוגית",

בזפרגיזהאתזהמנקבים"אנו

רים ,Pז(הריוחוזרתחולפתזקנאה
 " ]--- [אנחנו)
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השירושריר
הנמקהלכעיןשירידימויהמשוררהופךכך

אויתיגרקוראהואובכךמדעית-לוגית
מהיומרהרצוןאי-שביעותעללפחותרומז
שלויחסיהםרגשותיהםמעשיהם,אתלנתח

היתרוןואתכעין-מדעיים,בכליםבני-אדם
-זומשימהבמילוילאמנותשישהגדול

המפתיע,הז;נלים~ר~ףהמטפורה,הדימוי,
שהניסיוןבמקוםב~ללפגועיכוליםאלה
גיחוךמעורראףנכשלילוגיהסברלתת
אי-אמון.של

שוב-ז;נקריאינושכאןהציפוריםדימוי

זה,ספרבשיריבעלי-כנףמופיעיםושוב
יותרקרובותתכונותיהםכללכשבדרך
פלומתילדימוימאשרהיצ'קוקשללסרטו

 :שלוםיונתאורךאפרוחשל
למשלאומרים,שאיןדבראמרתי"אולי
מנותיוהצולף~פוריג~רלדזשאהיה

 ) 11עמ'<זvדף,הגזע"בצרורות
מהםרביםעצים,גםאך-ציפורים

 :דמעותף iזvמזיליםאוגדומים
מזגדןבתוכי iאז:פשאני"מה

עוריבסתראומריהייתי

העץלקליפתשמתחתיף iלזvדומה
 ]--נ-

עיןכמושנפערהחור

ף iהזvאת~~יד
עפע~ךדןןעורשמתחת
 .) 11(שרף,הנרעד"

מפותמתוךהראשוןבשירלמשלאו
 : ) 64-65(עמ'השרופותהכנפיים·

"]---[ 

ךאואביב,-בתלהעציםאתגודמיםלמה
אותם

צחוקןקולכגדמיםמנפנפים~כים.
רקהמסור.

גשםאותם iבעב

והכת-השמוטיםהמרפקיםמתוךמוציאים

המורמות ם~~

זעיריםעלעולים
יר"ק.~פרפתו,r.וי

ביננ:ו~ים;אשעוליםהגדומים"הענפים
הענפים .) 64(עמ'רחוק"מקוםבאיזה

מקוםבאיזהבינתייםבאשעוליםהגדומים
הע-האימה,שתחושותונדמה-רחוק

בתיאורמתנקזותהאנושיוהאין-אוניםודלה

זה.מצמררבוטני-גנני

עץהשםאתהנושאבשירגםמופיעעץ

טבעינוףפיסתכמייצגלאושוב ,) 66 (
ואםאיומה.לחרדהכביטויאלארוגע,

הענפיםגדימתהשרופותהנכפיםבכמפות

בנוסחממשחלחלהמעוררתוש.רפתם
ה"עץ"זה,שבשירהריהחי",מן"איבר

המוות,מלאךשלמזכירו'ארמבשרויחרא
כהשבעהלהרחיקו'כמנסה-~נכפקדוהשיר
מיתית.

ובתיאוריםבדימוייםכאמור'עשיריהספר

למשל'נמצאת,נוספתדוגמהבוטניים.

בשיר .) 8 (והגרעיןהעשבתורתבשיר

נפלא,דימוימצוי ) 21(עמ'הקירשעון
 :להפליאומדויקרווי-אושר

לטובתילכופףרוצה"הייתי
הזההיוםאת

ילדותי"במטעתפוחיםענףכמו
 :רביןלעוזרהמוקדשלכשירווח,ובשיר
הגוףר wבברדוםחרצןאני"היום

ח~יאתואחדשאשובלכשירןח
 ]--נ-עצמיאצמיח
 ]---נשירהבעלןתיפרחראשי
 ]--נ-
הלב ]---[
בערו~ייצוףזז,י"מחהשלועסיסלאגס,יהיה

 ) 29(עמ'זק"פנ:וי"
(הציפורים,בכללהטבעועצמיהעצים,אבל

בדרך-כללכאמורייכאןקשוריםהאדמה)
 :ובמוותקשיםביחסיםבפ.רדה,באימה,

נטההואז;יאףעץבצלקברוהאדם"את
דוגמאותבספרויש ) 30חורף,(שירלפל"
נוספות.רבות

לאבסר,בשירתזה"טבע"פרקלסיום
ארבעהעודבקיצורלהזכירשלאארכל

 ) 71-70 (נברחמהשבחבשירעניינים.

ראשלכובדהנקשרלילהעוףאוח,יושב
אלאיולחורבןלחורבותגםואולייומחשבה
רוצים,אםלקראו,גםשניתןזה,שבשיר
כשירלהגדירשנהוג(מהאנושי:פשיר

בגישתואגעועוד ;פוליטיאו~'מעורב",
ניתןבהמשך),בסרשלהמעורבת-אנושית

מופיעשהואכפי ,::, iאכשםלקרואגם
משוםבכךויש~חלשוןחסריבכתיב
בחרלאהמשוררכימניחאני ;חזקהאמירה
שהדבריםאלאיזומסיבהבמודעבאוח

הכתיבה.בעתגםהסתםמןמהדהדים,

-בצליליםמהדהדקולה wנוספתציפור
בסרכותבכךעורב.היא-רוציםאם

בדקורעחתול"ךל.ל :) 13-12 (מ.בשיר
שאוזנוומי ) 13(עמ'ה~רב"שלשחור
בכוונה,שלאגםיכאןלשמועיכולכרויה
אולילוישזהשבשירהעורב,שחוראת

-והאדמהמיוחדים.ומשמעותסקשר
ונדמהועפר,זה,בספרישאדמההרבה

סרס:'אוצרתלהמוקדששלםשירשגם
מוסיפיםשובןבליש"ההולכים ,) 34(עמ'
אותרהשלג.-ואחרוןקשיחותה".על

להשתמשומתבקשמקובלשנההטבעיציר
בסראצלמשמשופסטורליה,נוףבשי.דיבו

 ,) !ה~רשה(לאה~שרהעלבשירדווקא

 : "ל~~"זהבשירוהנקראת
שלגעלשירלכתב"רציתי

 ]--נ-
 ]--נ-

נהנתניתבונגעהלאשעד~ן ]---נ
שלרגלו

 "ל~~

 .) 61שלג,עלשירלכתובהרצוןעל(שיר

חריףולתיאורנרקביםנפשלחשבונותיאכן
אבלזה,בספרובסרמגיעיחסיםשל

מקובלותאינןו"פשרה" "ל~~"המלים
כברשהוזכרארחאותרשלוכרצתו .עליו

ז;נזדקרת ]--- ["

מחשבהעלומזהיררועדדגלכמר
f :;)מהשבחמתפשרת"לאבסיסית, ,הד)

 ) 71נברח,

האושרשערי

דרמטיות,התנגשויותרוויבסרשלזהספרר
-~מהיינובהםמקריםבאותםגם-כאמור

שלג,תיאורי-פסטורלילטבעאולי,פיס,
אלודרמטיותהתנגשויותובעלי-כנף.עצים

בין ;הכותבשלנפשרבעצםמתרחשות
 ;ואיתרשסביבוהפרסונותלביןהכותב

הספציפיותהחיצוניותלנסיבותהכותבבין
לעולם,הכותברבין(חברתיות-פוליטיות)

השערכייכןאםמוזרי .בכללהעולםלסדר
כיחושבאניאושר.נקראהספראתהפותח

בה-בעתזר"מסוכנת"בז;נלהמשתמשבסר
הנפשמל.א~תמתודןוגםמסוימתבאירוניה

אםמאודידקיםכשהגבולותגדותיה,עד
אושר,זה,בשערלראותנוטהאניבכלל.
הואהעיקרישנושארשיריםמחזורכעין

כאיזונובטתהיאהאירוטי~ת.התפתחות

וחפהמוגדרמושאחסרתפרטית,שקיק~ת

יותר,מאוחרבשלבלהיקרא,שעתידממה
ובעצםואושרטוהרשלנבטזהר"מין".

העדן.גן-

אושר

IJ 
 ==:=rו

 •םפריסביקורת

 •מםה

~ר~ןד~ז:ריזpל~ג iJ~ל!תאות tJ ~ר~~ין
רהיטעללפעמיםאצלוישבז-ריואניאשרי

 • T -T • : ' : "'.ומנ:שב~ר.-כזוית-

T •T: ff : 

ל.י f ,ו?נכ~סקע~ש ,חי WiJן~נ::ויז;נסז:זת
~בוןה

 ת~~ר~ ,ל~ך~r:זז;כדתז:יינוק~~לתןנ~חים,
~!;כיזים,

ואוראורבת.ופ:פנהעלכמנשיםבברזל:ג~שי
ה~ג , י~~י-~ין w-_לrוד~;ם ,,~כ·~·-חוןר

-הזפשחירים
ןז:זדח.~ר~ריר~נןיןה,זp~שרגי iZ .~לזפות

~ Q ןכותזסבצ~רות;סןל~~
זהב:גרבני:גורבותיפות,:גבוהות,~שה,דגל.י
 • י~~ד~~~:אוז:ריו?לןה iJ Tלומות qזנ ת~~ד~ל.י

~י~ה ,ה~וtt r:דבrז:ייi:זיא, iJכ~ז~~ה ,ה~ז;
מעלירכנההזהבואשתבנט~ח.~מסז-רור

- •• T T T : T T- '', •• :-שלזפותואל

-:-.. . ... 
:גורבתחיתה~בידיהכשערותיהבנער~אש
-~ל : T - : - : T ',' ','T : T T : T .י. •י• 

זסב.~ר~יד~ליס

שנילהעירמבקשאנימוסגרבמאמר
כילחשובהיהאפשרראשית,דברים.

אחרתתייריהחיפושעלכאןמלעיגבסר
ממסעותהמ~נרחיפושויופיריגושים

מרתףאללמסעאותו ;,,שמכשחרא
אךינכוןזה .האניאלהבדידות,אלהבית,

מסעגםישה"פשהרימדויק,לגמרילאזה
-אםשנית,הילדףת.אל-במכונת-זמן

~~רו~ךבבםרעיקב

 1991אפריו-מאי
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םפריםביiנורת •

.מםה

24 

הגי-הואהזולת-ידועהגרסהעל-פי
בבדידות.רקאפשרישהאושרהריהינדם,

דמיוניזולתנבראזאתשבבדידותאלא
והעצמיםהזהב)אשתהחלומות,(אשת

כמר("בזרוית,אנושייםמימדיםמקבלים
אלומות-וכמרבןהשחי"),לבתימתחת
הזהב.לאשתההופכותהשמשקרני
המתפתח.כולו,המחזוראלנשובאבל

הואהבוגר,המשורראומרהשלם,האושר
ר:;נהכרחשותפים,חסרתפרטית,בשקיקות

העצומה,האנרגיהאבלהלא-ממומשת.-
מושא,לעצמהמחפשתהבלתי-מודעת,

שהיאעדהנפש,טעונה,כהוהיאנמענת.

 :~קריבכיורןמובלת
לומר,~תןזה,אתזר~לו"הם

עמ'והגרעין,העשב(תורתבמקרה"לגמרי
8 (. 

הפורקן,מןמעטיש~קרית,ולו~בחירה,
הנכונות,אתאולידרכים,סוגרתשהיאאלא

 :יותרהראויות
הרוחותשושנת"בהצטלבות

ובמבוכהנרעשיםעמדו

השופעערם /oעלהחליקו
דרכה,לפיטרקה,והרוח
(שם)העולם"דלתות
מאנר~~תמ;נלהשפורקן-הבחירהאלא

הנפש:

שיהיה ]--- ["

לנוחוישבריאמרר
הראשוןלמראה,ריפהטובעץתחת

(שם)בדרך"להםשנקרה
נאמר.כך,-לנוח,בדרךשנקרההראשון

-(שם)~בית"כמרהם"עכשיווהנה
וישבדיוק,לא :שלבמשמעותאוליכמר,
שרוז:ויס-תחושהאכזבה,שלאלמנטכאן
והשירינמשך(והחיים)שהמחזוראלא
~סקהכמרואזינקרא· ) 9(עמ'במחזורהבא

האושרכימתברר .רליניאריפשוטבסיפור
בחיים,-אחרבמשהוהתחלףהטהור

 :בביתהתחלףשגן-העדןכפי
ובכלובעלה,ובזכוכית,רבים,בי,"היית

הלוחעלידיכףאתלהניחוכשרציתי
הזpלחןשלוהחלקהבוהק

בבשרןשא~געחששתיכיהנחתילא
 ) 9עמ'(ואזילעורי"שמתחתהמתוח

כךובתוךממשיים,בחייםמומרהאושר

כש.רן :לזוגיות-אין-קץהופכתהבדידות
שלאוטוביוגרפיהלעורי.מתחתהמתוח

אלהיחסשלאוטוביוגרפיהאירוטיות,
הבאהשיריואכןיאמרנוכך-האישה

נפתחוהוא ,כךאחרמכונה ) 10(עמ'

 :רובץחייםמשאבתחושתרבה,בעייפות

אחר-כך

מעטערדהגענו.בכמעטזהו.

ק~ת ,ךץ j2 י~~ל~ .גנףrכ iב wג
7i סל~נויסל~נו .~~נו. 
:p .ת?:~ינ~;סף~סףנובקים. z י

~ z ז:רך:?די

הפנים

 ל~~rכי:דות.~~ויםל W~דון1ירת
קרת i~ש-~נכךם /o-ס~ף

מו~בל"א,ה, ,ry:P#סםפו~רות

ב 7iןל W~ק,לסלל

2 

~ח;נהה f ~~ wזק:?ט~~גכסהה,·פה~ה
~ין~חזהי~rכך~ן

~~ךגי fןהז5תןהזקג~~ים~נו

~~וים<ח.ריךחרן.ךתחרל.~תזק~~ה
ו~ך.ךןדה re ~ח.ך.ךתז5.רץז5ל~גזרנו)
ר"ף qג ,ה5זך~~

ה~ליםאתכוללהשיראתהמסייםוהבית
זהו ."הנ~"וט"""נשק"גנוח","עייפים",

שהאושררקלאשבומעגלשלסופר
אלאחיים,המכונהלמשהונמזגהראשוני
אינושנותרמהסים. Qמתמועצמםשהחיים

אזנכרשאני"מה :זיכרוןרקאלאחיים,
מופיעלאחריו .) 11עמ'רף, /o (מן:ון"בתרני
רווי-עלבוןמורת :מארדממשייאמיתימוות
עלש"העבירהזושלרמותהחתולשל
 , 13-12עמ' ,.מ(השירעיניה"אתפגי

עדייןהמוותלאחרכהן).למידיתהמוקדש
השירוזהודבר-מה,-בשירה-נשאר

 :הארס-פואטיקההשירימלאכתיעצמו
אתמסיים ) 14(עמ'המטפורההשיר

יכןאםעשוייזהמחזור .אושרהמחזור

המעגלמזה.ל~ניםזהמעגלים,מעגלים
התפתחותשללבההואביותרהפנימי

גםהכוללבמעגלמוקףהואהאירוטיות.
אתמכיליותרחיצונימעגל .הזיכרוןאת
אתגםוכוללהפנימייםהמעגליםשני

מכולםהחיצוניהמעגלהמוות.חוויית
עצמה.השיידהאתרכןכולםאתכולל
העיגוליםמערכתאתלסגורגםאפשר

השירשלהשניבבית-אחרתבחוליה
שלבלשונוכברהכתובאושריהפותח,
 :האירוני-ספקניהבוגר,המשורר
האחרונהבפעםשמה"בבואי

הרציםאי-ההשלמה,תירקיבידבקו
 .) 7עמ' , 2(אושר,עכשו"גםכמ"חי

עליהכופהילביני~יניהמפרידב, 7i"ר
אזנייםלשת"ל

עלפורטשאני~בלמוזיקתתוךאלמתרת
(שם)עצמי"

ומוותחורים

זהווהורים.ילד :נוסףומעגלנוסףמחזור
הפותחאגרופלב,השערבספריהשניהשער
למצואאפשרצוטט.שכבראגרופלבבשיר

טרםשלהילדהעובר,אתרוצים,אםבו,
וכברןלקירבר .v:מ Tעדיין~ש"הואזהלידה,
לאחרון .) 17(עמ'זעיר"באגרופלבמ#ה
בושיש-כברנזכרהואשגם-שיר

 :הרחוקבעברהילדבמצבישירההתבוננות
ההררים,שנישלישנהבתמונההתבוננות

שלהמוכתרתמלכתהמיהישברוראף
 Pani (שלי""קלאופטרהה~ם,-התמרנה

Besserowa , 'כברשלאחריובשיר .) 18עמ
עין"פוקחת-מותהמתוךה~םניבטת

 ,) 19,עמ'הארוךבחושך(~מימותה"מתוך

בכללי .מותולקראתהואגםפוסעוהאב
שרובהחשוכה,כתמונהכמוהרזהשער

ומשתלטיברובושולטהמוות-צלמוות
הקיר""שעוןכוללהחפצים,עולםעלגם

נגמר"."הקפיץבוגם- ) 21(עמ'

לאו-עצמועלמעידהמשוררואולם
ב 7iרביגם"ישכיזה,שערבשירידווקא

(למרותלחיים"לריסון,~יתןשלאאדיר,
התנגשותישכאןשגםאלא .) 50-49חבל,

 :זהושהרייכולולספרואופייניתגדולה

ואותיותאותות

בהםלעסוקשישנושאיםמספרערדיש
מתבטאתשהיאכפיבסרלשירתבקשר
בצררהבספרהמופיעיםנושאיםזהיבספר

מפוזריםארשירים,י wבגו-מרוכזת

הואהמענייניםאחד .נזלוהספרלאורך
חשבוןיהמשוררשלהשיריחשבון-הנפש
עםושיגשיחהואאסר .ארס-פואטי

אירופה-הואנושאעודמשוררים-אחים.

היריעהאבלצבא.וגםפולין-המולדת.
ענייןינמרץבקיצוררק,ואזכירהתארכה,

"חברתית",אר"פוליטית",שירה-נוסף
האחרוניםשעריובשניעיקרהמעורבת. :אר

(למיהמפתיעו-אות.פתוחקוהספרשל
ממאמרי-למשלהאיש,בסראתשמכיר
שמכיר(למיוהמיוחדבעיתונו)שלוהעורך
הטוןהואאחרת)פוליטית-מעורבתשירה
יזושירתושלבדרך-כלליהרךיהלירי
האנרגיהעצמו,המשוררשכדבריאף,

 :גבוהותשלהוהאינטנסיביות
הדיבור ]--- ["

תיקה. o/iJעלייף~נש"אוקשהמפייף.~תק
עכשר

ואז~ימה.אחוזאתה

אותהצועקאתה

(קורא~~מתומדובר-מiד" o/:;1וקורא

 ) 55-54~זקמח

בשיריצועקהמשורראיןבדרך-כללאבל
לשירימיוחדתגישהזוהי .שלוהאמת

מאודירחוקהשהיאגישה-"האמת"

נוח-שבהפלקאטיותמאותהבדרך-כללי
שכברוכפימעורבת,שירהלהאשיםגיס

בגישתהמתאפיינתהיאילכןקררםנרמז
אבןהבא,בשירכברהאנושית-אישית.

על-פני-השטח,ונכותכעיןיש ,) 56(עמ'
לחדורלדבריםהנותנתלירית,כמעטרכות
 :עמוקמארדעמוק,אבלשק.ט
היוםבמחציתבצהרים,אתמול"רק

נמוכהסבירותשהבחנהנמסרי

 ]---[קלה.אדמהרעידתשל
 ]--נ-

האדמה"ב~מקיזעירים]זעזועים--- [

 .) 56עמ' !אבןכזכור,השיר,(רזןןם

עוצמתערלהשיריםבשניים-שלרשהרק
כמרייותרובוטהישירהופךוהשיריהטון

 .) 73-72(עמ'לכםכותבאניהשירלמשל

מעטיםלאחשוביםענייניםנותרוכאמור,

נדמהאבלבהם.נגענושלאזה,בספר
בבירורמעידיםשהזכרנודבריםאותםכי

ובוגרת,מעניינתבשירהמדוברעל-כי
כדבריאליהם,מרגיששהקוראשירים

 ) 60-59(עמ'פתוחקובשירהמשורר

 :פגיסלדןהמוקדש
נוסיףוישיריפתוחנותרשהקר"טוב

להשיח".
שיר.בדברבשיחת-נפש,אכן,כאן,ומדובר

• 
 135-136גויון
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מגדללקבוצתבלעדי
הראש"מגלr'היבטוחקבוצתללקוחויתך!גםטובלךשטובמה
בלעדית,פנסיהתוכנית-י"'וזמה"אתעתהמציעה Iהביטוחשל

להציעתוכל .העצמאילמבוטחוהןהסוכןלךהןהכדאית
 .ללקוחותיךזוייחודיתתוכנית
מקיףפנסיוניבביטוחהאופטימליתהמסגרתאתנותנת"יוזמה"
פרישהבגילשוטפתהכנסהומשלבתולמשפחתולעצמאי
(כוללפטירהבמקרהלשאיריםשוטפתוהכנסהנכות,ובמקרה

לשכרמלאההצמדהמעניקה"יוזמה" .) 21לגילהגיעםעדילדים
מקסימליוניצולריאליתחייםרמתעלשמירה Iבמשקהממוצע

מס.הטבותשל

למנהליהתקשראנאאישיתפגישהולקביעתנוספיםלפרטים
השיווק:

rמגל"
 , 03 • 5637181טל.פטיקרוני
 , 04 • 351604טל.מאורזאב
 , 01 • 191100טל.דרורבני
 , 057 • 463110טל.לירןמשה

 , 031761813לט.יטילשןאוירש'שמון·
 , 03 • 5637194לט.קראיםצדוק·מעוז·
 • 03133z13טל.מנורלשומיכvיע·

יבדך!היוזמהעשכיו

.... -------
ך ה

לדגמחוטובהתצוב

שםשוז 11 • 11מעוזיב •• •
N יבהלששu חו
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נחמןחיים

שירים :ביאליק
תרנ"~-תרצ"ד'

 ;מדעיתהרצאה
 ;מירוןדן :עררך
 1990 ;כ"ץמכרן

עמ' 470

שירת :ברזלחלל
חיים :חתחיח

 ;ביאליקנחמן
 ;ספרית-פועלים

עמ' 679 ; 1990

26 

ותקופתושירתוביאליק

J ... I ' .ב•צ,:ןתשענ"נםספך,ם
.... i ,אלה.בימים ,,אראוביאליק

תחנותומצייניםירבי-ענייןשניהם

והמסתעףהמתרחבבמהלכוחשובות
הואהראשוןביאליק.יצירתחקרשל

שלהמדעיתההרצאהשלהשניהכרך
שידיראתכוללוהואביאליק,כתבי

זה,בכרךתרצ"ד.עדתרכ"טמהשכים

שכיםלפכישהופיעהראשוןהכרךעם
תר"ןמשכתהשיריםאתהכוללאחדות,

שירתוכלאם-כןמצריהתרכ"ח,עד
שיריאתלהוציאיהדגולהמשוררשל-

מראשיתביידיש,שידירואתשלוהילדים
שלעיקרהעיקרלמרתו.רעדבשירהדרכו
שיריםאותםגםזהובכללביאליק,שירת
אםביןהקאכרכירת,בהרצאותככללושלא

ובאוספיםבכתבי-עתלכןקודםנתפרסמו
כותרואםרביןביאליק,שירישלמוקדמים
עתהמוכחיםבלבד,בכתבי-ידלפל.טה
והגרסאותהנוסחאותחילופיעל •לפנינו

ביבליוגרפיות,הערותבלווייתהשונים,
עיניים.מאירותוהיסטוריותביוגרפיות

שאיכנויהראשוןשהכרךהדבר,מעניין

רקשיריםמכילימהשניבכמרתוכופל
הראשונותיצירתושכרתתשעארמשמרכה'

מכסההשניהכרךואילוביאליק,של
שכים.כשלרשים-וחמששליצירהתקופת
כתבהראשונותיצירתושכשכרתמתברר

מארדרביםשיריםוהותירהרבה,ביאליק
ומסיבותימכןלאחרבעיניוחןכשארשלא

ששירים ,גםנראהלגניזה.אותםדןשוכרת
שירתולאוצרלהיכנסשזכרזרימתקופה

רבים,ושיפוציםשינוייםעברוהקאכרכית,

ביא-כתבכידוע,יותר,מאוחריחסית.

חרא-כשנותירמשכתבפחותהרבהליק
שהיהיצירתו",מעיין"יבשכביכולשוכרת.
אזרביםשאמררכפיבראשיתה,מארדשופע

שבגרשככללהניח,זאתעםאפשררעתה.
אלויותריותרהקפידביצירתוהמשורר

מעטיםורקלדפוס,שכמסדרשידיראיכרת
הראשוןהעשורלאחרופרסםשכתבמאלה

שי-שלהקאכרכילכרךהגיעולא •ליצירתו
פרסם,כתב,הראשונותיצירתוכשכרתריר.

שכותרוואלהרבים,שיריםגנזואחר-כך
המאוחריםבפרסומיהםותוקנושופצר-

הראשוןבכרךרבבבירורשנראהכפיייותר

אפשריאחר-כךהמדעית.המהדורהשל
לשיריםזכרהשאירולאפחות,כתבלהניח,
אותםלשפוטהיטיבגםלו,נראושלא
ירכךבכתבי-העת.לפרסוםמסרםבטרם
בשנותיהביאליקשירתשלהכוללהגרף

הכמותית,מהבחינהוכבדיגדולהראשונות
הכרךקרובזר,מסיבהשבהמשכה.מזה

למהדורההמדעית,המהדורהשלהשני
ביאליק.שירישלהקאכרכית

מחקרהדעתעללהעלותשאין •ברי
כסמךשאיכנוביאליק,ביצירתמשמערתי

לצפות,יש .שלפנינוהמדעיתהמהדורהעל

כרכייתרשלהקרובהלהרצאתם •אם-כך

ביאליקכתביכלשלולהתקנתםהמהדורה,
זרמדעיתלמהדורהכהמשךשבפרוזה

אתלתתגםאוליאפשר .שידירכלשל
שלהמדעיתוהרצאתםניכוסםעלהדעת

שבדרכםביאליק,שהתקיןהתרגומיםכל
אףובחלקםבהישג-ידימצרייםאיכםהגדול
 .ולחוקריוביאליקלקוראיכללידועיםאיכם
אלה,בימיםארדשראההאחרהספר

המרב,-ספררהואביאליק,ביצירתשעניינו

 :ברזלהללשלוהיריעהההיקףרחבגרפי'
איןביאליק.נחמןחיים :התחייהשירת
עלחדשהמונוגרפיהשלשכתיבתהספק,

המרב,-לאחררב,אומץמצריכהביאליק
ולאחרלחוברישלהמרכרמכטאליתגרפיה
וכמהכמההשכיםבמרוצתהופיעושכבר

היקפהבמלואביאליק,יצירתעלספרים
שכרשאיםגםמהםהשונים,בחלקיהאר

ברזלאחרת.ארזרבמידהמרכרגרפי,אופי
חשובים,ספריםלארדהוציאכברעצמו

בהםביאליק,ליצירתבחלקםהמוקדשים
זריצירהלגביתפיסתובהרחבהכפרשה

לבלשיםישעם-זאת,החשובים.במרכזיה
לפכיככתבהלחוברשלשהמונוגרפיהלכך

עתהרעדומאזשכים,שלרבותעשרות
מלבדביאליק,יצירתבחקרהרבהנתחדש

מרכרגרפיתלכתיבההמחקריתשהגישהמה
מקיפה,מונוגרפיהאלה.בשניםהתפתחה
המחקראתכאותהבהרחבההמסכמת

ארתהומאירהכה,עדביאליקביצירת
המונוגרפיהמאזככתבהלאחדש,בארד
דברהיאנירםוהופעתהלחובר,של

איכנושלפנינוזהספרברם,אם-כן.בעתו,
יצירתעלועדכניתכרחבתמונוגרפיהרק

מתוך"פרק"כל,קודםמהורה,הואביאליק.
בתולדותברזלשלההיסטוריוגרפימפעלו
 .ימינועדמחיבת-צירןהעברית,השירה

כרךהואלביאליק,כולוהמוקדשזה,ספר
שלההיסטוריהאתופותחזה,למפעלשכי

ביאליק,העברית.בשירההתחייהתקופת
"רוחלעצמו.שלםכרךמצריךמתברר,
מצדהלאומי"כמשוררביאליקשלמעמדו
שירתשללבה"לבשהיאושירתואחד,

גםזאת.מחייביםהאחרמהצדהתחייה"

שלםלכרךיזכהלהבין'ניתןיטשרניחובסקי
לעצמו.

השירהשלבהיסטוריוגרפיהשמדוברכירון
ביא-לשירתברזלשלגישתותהיההעברית,

כלשוכר'אינטגרלית,אראנציקלופדית,ליק
במובהק.דיאכרונית-בהטיפולורדדך

יציר-ביוגרפיהלפנינוברזלהניחלמעשה
ביוגרפיהאוליארביאליק,שירתשלתית
שלשירתומתוךהמשתמעת •המשוררשל

מהתייחסותגםכמנעהואאיןביאליק.
לביאליקהיינוהביוגרפי'למחברביוגרפית

כגרדםארתהקובעהואאיןאךהאיש,

כפיביאליק,שלשירתובהבכתמרכזי
העובדות .הגדולבספררלחוברשנהג

וכבחכותמובאותהרלוונטיותהביוגרפיות
אךהשירים,בבחינתלהןהמתאיםבהקשר

ברזלבהבכתם.מנחהקרמהרותהןאין
מוקדמתהנחהארעיקרוןשרםכרפהאיכנו

הואואיןבכללותה,ביאליקשירתעל
ותהיהויחידה,אחתבנקודת-ראותמסתפק

 •אכןנוטההואשתהיה.ככלחשובהזר

תוךבכללותהביאליקשירתאתלתפוס
המועצמיםהצדדיםעלמארדחזקההדגשה
מהתייחסותכמנעהואאיןאךשלה,
המופחתיםהמינוריים,לצדדיםגםישירה

ממכה.כעדריםשאיכםוהמפחיתים,

ומתוארתכאןכבחכתכאמור,ביאליק,שירת
הקא-חלקיה,לכלבהתייחסותלתקופותיה,

הילדים,שיריאלגםרכןוהגנוזים,ברכיים
לעת-מצוא.לחרוזיםואףהאגדה, .דברי

הקובעהתיקרף,גםרכןעצמם,השירים

מכקודרתכבחכיםביניהם,שוכרתזיקות

רביםגורמיםיסודרעלשוכרת,ראות
מובהקת.קרכטקסטראליתבתפיסהושרכים,

קובעביאליקביצירתהתקופתיהיסוד
קישורןשכןהספרישלt;כדררעיקראת
ההדדיותבזיקותיהןהשוכרתהתקופותשל

יצירתומהלךהבכתאתקובעיםיוהסברתן
כלהתפתחותה.דרכיואתביאליקשל

אראחתינקודת-כרבדעל-פיכבדקתתקופה
השיריםכבחכיםולאורהשבמרכזהייותר

שיריםתקופה.לאותההשייכיםהאחרים
עםמושוויםהקאכרכירתלמהדורותשכרכסו
הגניזהבגורמייששכןישנגנזושירים

הרבהולהסבירלהאירכדיובסיבותיה,
ובאלהבאלההנבחרים.הקאכרכיים,בשירים
התפתחותםדרכיעלהמונוגרפיהעומדת

חזרתםעלמרטיבים,ושלכרשאיםשל
באותוגםקרובותולעתיםשרכים,בשירים

עלגםבהרחבהעומדהספר .עצמושיר
במבטגםביאליק,שבשירתהז'אכריהגיוון

ומסבירדיאכרונייבמבטרגםסינכרוני

רביןהז'אכריתהצרדהשביןבתואםאותר

שירתאתהמשמשיםההבעהלדרכיהתככים
השפעהגורמילביןאחדימצדביאליק,

התשתיתחומרישכי.מצדתקופתיים,

ביאליק,שירתאתהמאכלסיםהרבים
ביחסבמיוחדהבין-טקסטואליות,וזיקותיה

מקבליםהעברית,השפהשללמקורותיה
 .כראויומוטעמתמיוחדתהארה
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לאורםגםבמונוגרפיהמואריםביאליקשירי
מכניםשהיומאותםאחרים,גורמיםשל

הגוםראתהזכרנוכברספרותיים.""חרץ

שיריםרבהבמידההמסבירהביוגרפי'

לומעברביאליק.ביצירתשוניםרשלנים
התקופתיהרקעדאריהבהרחבהמתוארים

שחש-והחברתי'הפוליטיההיסטורי'-
פעילותורעלביאליקיצירתעלפעתם

תשומת .מארדרבההייתהכידוע,האישית,

שלהקבוצתיתלחלוקתםניתנתמיוחדתלב
שרנותפניםהרואותגישרתלפיהשירים,
הנפוצהמהחלוקההחלביאליק,ביצירת
רעדפרסונליים,ולשיריםלארמייםלשירים
ומשמשתברזל'על-ידיהמוצעתלחלוקה

שלפ-המחקרשללמהלכומנחהקריסוד'
בשירתהמימטיתהמגמהביןהמבחינהנינו,

זרבמציאות,השיראתהמעגנתביאליק,
ולפיכךהפנימית,שבחוריהרזושבממש

לבין ;ולמורשתלמסורתלעבר'נאמנהגם
מן"הפרנההמתפרצת,החזרניתהמגמה

לראותהלפיכךוניתןוהלאה",המציא~ת
מתוארתביאליקשירתכ"אנטי-מימטית".

הראייהאלה.קטביםשניביןבתנודותיה
וראשונהבראשהמתייחסתהפנים,כפולת

שלהתייחסותואתגםמאפיינתלמכלול'
בעיקר'תקופתיותשירים,לקבוצותברזל
מוסברים,אלההאינדיררידראלי.לשיררגם
-,,בינארית,בגישהומנותחיםהרוב,על

במתחלפיכךנתפסתביאליקשירתקוטבית.
במידהלזה,זהמנוגדיםגורמיםשבין

בשיראותרתהנותןמתחאחרת,ארזר

כולה.ביצירהבמכלול,כמר-גםהבודד
אתהרואההדר-קוטבית,שהתפיסהדרמה

ובהתגוששותבמתחהספרותיתהיצירה

בה,המתרוצציםהמנוגדיםהגורמיםשבין

ביצירתברזלשלחקירתודרךאתמאפיינת
בכלל.ובספרותבפרט,ביאליק
בה-כוללני'בתיאורמסתפקאיננוברזל
יצירתבחקרמכלילותובתפיסותגדרות

האיברי,-השיראליורדהואביאליק.
אותר'ולהסבירלפרשוטורחויזואלי'
הבנתוברי'המלים.לפשרעדלעתים

היחידהשלבהבנתהקשורההמכלולשל
בדרךובהסברתההבודד'השירהבודדת,

הספרמוכשרכך'על-ידייתר-על-כןנאותה.
הנזקקיםותלמידים,מוריםשללשימושם

שלעתיםלהעיר,אוליראויביאליק.לשירת
לפרשנותהשיריםבפירושברזלמגיע
ומשמעריותכוונותרשםפההמייחסתיתר'

 .למדיפשוטהשהבנתםלשיריםנסתרות
שלשמרכזיותןשאף-על-פילי,נראהכן

מודגשתביאליקביצירתמסוימותיצירות
הדבריםהרצאתלעתיםנסחפתכראוי'

בכךאמת,שוליים.בשיריםיתרהלהרחבה
ביצירתחלקיםלאותםפתחלנרנפתח

מעמיקה,להארהזוכיםשאינםביאליק
אלהבשיריםשהעיוןאלאבדרך-כלל'
בספרואילונפרד'למחקרראויוכשכמרתם
להםלתתראויהעברית"השירה"תולדות

הציטוטיותר.מתאיםבקנה-מידהמקרם

עללא-קאנרניים,משיריםדווקאהנרחב
 .מצרייםאינםאלהשטקסטיםההנחהיסוד
בכרךומוצדקנכרן(שהיההקוראבידי

לאחרכמיותרנראהצירן"),חיבת"שירת
המדעית,המהדורהשלהשניהכרךהופעת

הק,-ביןמקובלת,והיסטוריתרעיונית
ביאליקשללעלייתםהראשוןהציונינגרס

והשתקעותםלארץ-ישראלוטשרניחובסקי
שירתמאופיינתהפואטיתמהבחינהבה.

להשקדמולאלהובניגודבהקבלההתחייה
ההשכלהשירת-החדשההעבריתבשירה

מקרםמותירזה~פירן .חיבת-צירןושירת

מובהק,פואטי'ייחרדקייםאכןאםלשאלה
התחייה,לתקופתהרעיוני,מהייחודלבד
שלההפואטיותהתפיסותגרעינישכן

לה,שקדמוהמשורריםבשיריכברמצריים
שאלהלא.ותראותם,העצימהרקוהתחייה
שירת~פירןשלזרמדרךהערלהאחרת

אתלפתוחהיהראויאכןאםהיאהתחייה,
 ..חיבת-צירןבשיריהעבריתהשירהתולדות
מקובלשהיהכפילפנות,נכרןשמא

הספרותשלהקלאסיתבהיסטוריוגרפיה
השירהשלהעמוקיםשורשיהאלהעברית,
שהיאההשכלה,בתקופתהחדשההעברית

ושבלעדיהבמובהק,חדשהתקופהפתח
התחייה,ואתחיבת-צירןאתלהביןאין

בחינות.מהרבהארתההממשיכות

כךלמברא,שהוקדשההיריעהקוצרמחמת
ב~פירןכברשותבדרכיםברזלהלךנראה,

ול-מלפרטפטורנמצאולפיכךהתקופה,
המ-ובגורמיםהתהוותהבגורמיהעמיק

מסתפקההיסטורימהצדארתה.ייחדים

לאכזבהמארדכוללניתבהתייחסותהמברא
האב-והתגנדרתהפרעותעקבמההשכלה
המדינית.הציונותשלולעלייתהטישמירת,

שמראההרעיונייםהגורמיםגםהםאלו
כמעט,זכר,איןהתקופה.בפתחהמברא

היסטוריותפוליטיות,רעיוניות,לתנועות
המאהבשלהיבאירופהשפרחוותרבותיות
המחשבהעלעמוקותוהשפיעוהקודמת,
והשירה,הספרותעלגםוממילאהיהודית,

בעיצובמכריעגררםשהיוולהניחויש
שלמאבקההתחייה.שירתשלדמותה
זה,בכללהתחייהושירתהתחייה,ספררת

העבריתהלשוןשלוחישולהעיצובהעל
ביאליק.שירישלהמלאה,

ברזלשלהתייחסותודרךאתלשבחיש
בשירתשלולזהשקדמוהרביםלמחקרים
בשםדבריםלהביאמרבהברזלביאליק.
השונותהתפיסותאתולהציגאומרם,

זהבעימותיהםובניגודיהם,בהקבלותיהם
זרבדרךשלו.תפיסותיורעםזהעם

במידהמלאעדכני'סינרםגםספררכולל
ביצירתוהמחקרשליותר,ומהימןהראויה,

ביאליק.של
לתקופתהמבראמהורהלעצמהבעיה

בספר,הראשוןלפרקהכוונההתחייה.
-ט,ביאליק :תקופה"בפתחהמכונה

IJ 
 :::זו

אםהיאגדולהשאלה ".שרניחרבסקי
שלבמפעלוהמחזיקההתחייה,תקופת
ובצדק, _העברית,השירהבתולדותברזל
כמ-להסתפקלהנכרןעמודים,אלפי
אשרבלבד'עמודיםעשריםשלברא

אם-גם-להשוואהמוקדשיםמחציתם
ביאליקבין-כשלעצמהומרתקתחשובה

בראייההתקופה,ואילו ;לטשרניחובסקי
מצומצמיםבראשי-פרקיםמסומנתכוללת,

ראותמנקודתנקבעתיחומהכאשרביותר'

שעםמודרני'חי'אותנטי'ביטויככלי
היהודיתהמסורתעיקרברמשרקעתזאת

לעניותביותר,מרכזישהואגררםומיטבה,
איננוהתחייה,תקופתשלבאפיונהדעתי,
ישנההספרבגרףרגםבמברא,כללמטופל

חש-גם .אליומארדמועטההתייחסותרק
וספרותה,היידיתהשפהשלואתגרהפעתה

בתקופתביותרמרשימיםלהישגיםשהגיעו
הפרא-הבחינה .כללנדוניםאינםהתחייה'

שנקטההביטוילאמצעיההתייחסותטית,
הז'אנר,לגורםמצומצםהתחייה,שירתבהם
הפררסרדיהגורםשלכמעט,אזכור,ללא

בהתפתחותהקשורהשהתפתחותוהחשוב,

שלה.הביטויויכולתהשפהשל
שירתוהעמקה.הרחבהדורשהמברא

מהבחינהלהימנותיכולהאיננההתחייה
ביצירותיהםבעיקר,אררק,ההיסטורית

גדוליםויהירהאינדיררידראליים,יוצריהשל
ההכללותעללוותראיןשחינם.ככל

אלההיסטוריוגרפיתמהגישההמתבקשות
בפרקיזאתלעשרתיהיהניתןאוליהספרות.
לכךואוליהתחייה,תקופתשלהסיכום
 .ברזלהתכוון

הספרשלחשיבותוהדברים,שלבסיכומם
השירהשלבהיסטוריוגרפיההןשלפנינו'
ביאליק,שליצירתובחקרוהןהעברית,

חשובדרךצירןמהורההוא .מארדעדרבה

בסיסספקללאשישמשביותר'ומרשים
ביאליקביצירתעתידימחקרלכלאיתן

 •התחייה.ובספרות

 •מפריםבירו.רת

• 
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 +איתאנחנוהקובעברגע

חדשה.משמעותלחייםשמכניסיםרגעיםיש
קדימה.מהלכיםכמהלתכנןלךשגורמיםרגעים
מאהבה,יותרלתתצריךאתהשבהםרגעים
טובה.עצהולתתאחריותלקחתחייבאתהשבהםרגעים

הישראלי.הפניקס-וחזקאחראין,·אמישותףלךישהאלהברגעים
איתן.שאנחנויודעאתההקובע,ברגע

הישרלאיהפניקס
בע"מלבטוחחברה
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משרדפקיד ?פרקרימההשםאתוכרים-

;נרסםיפניממוצאבאמריקההחוץ =:: כותרתתחתנרחבמאמרזמן-מהלפני =
המאמרההיסטוריה.קץ-סנסציונית

התרבותיהעולםבכלגדולרעשהקים
מאמר;נרסםבישראלהדים.הרבהועורר
בשםהאומהברבעוןאלדדד"רתגובה

כדי .) 1990 (מודרנייםקיציךמחשבי-

פיזיבקץלאהמדובר-אי-הבנהלמנוע
ה;נסגהבנקודתכלומרהיסטורייכי-אם
באשאחריהההיסטוריתההתפתחותשל

והבר-פרקרימהוגעגועי-נפש.השיעמרם

תמימי-רעיםאינםאלדדי'שלופלוגתה
מיםמסכיאולםההיסטוריה,לקץבאשר
החדשלמערךהראשיהגורם :אחדבדבר

הקרמ,-המשטריםקריסתהואבהיסטוריה

האידאהקריסתהטרטאליטריים,ניסטיים
ידוברהמארכסיזם.-אותםשהדריכה

רהתמרט-ההיסטוריהקץ-כךעלאפוא
המארכסיזם.טרח

שאחרישסבריס~לעלמסתמךרימהפרק
שלהשלביבראהדיאלקטייםהשלבים

נאפרלי-נצחרןהאבסולוטית,הרוחנצחרן
רעיונותכנצחרןלונראהיינהבקרבארן

אתהמבשרניצחוןהצרפתית,המהפכה

ומבשרפרקרימהבאעתהההיסטוריה.קץ

נצחרןעםההיסטוריהקץהגלבעקבות
הטרטאליטרילקומוניזםמעלהליברליזם

ללכת,לאןלהיסטוריהאיןמכןשלאחר
מופיעכךהנקודה.היאהליברליזםעידן
 .הקץכמבשררימהפרק

שה-(הרצאתו)למאמרוהמוקדשבדירן
 :פרקרימהאמר(בי.בי.סי.)בלונדוןתקיים
המאמרפילוסופיה.שרםיצרתילא"אני
תורתוצודקתהאם-לשאלהמוקדששלי
המארכסיס-התפיסהנגדבעמידתההגלשל
מייצגיםרמארקסהגל ?ההיסטוריהשלטיח
כלההיסטוריה.עלקוטביותהשקפותשתי
מוזרצדק".שהגלהוא,שאמרתימה

אתלהחיותפרקרימהשלבסירנוהואלמדי
האידאהעלהמבוססתהגלישלשיטתו

שהאידיארתלחשובאפשר ;האבסולוטית
להסכיםאפשרהאםאולםבעולם,שולטות
הואהקיים"כל-הגל)(שללנוסחה
אפשרכלרםקיים".הואתבוניכלתבוני,

 ?התבונהעםהמציאותלזיהוילהסכים

היאהעולמיתההיסטוריהמטרתהאם
עצמה-היא,אתהאבסולוטיתהרוחהכרת
 ?הגלשסברכפי

ישאםשספקייומיןעתיקתשאלההיאזאת
והרוח,החומר-חד-משמעיתתשובהלה

בטבעשורשההזאתהשניותוהנשמה.הגרף

חייביםאולםארתה.לבטלניתןולאהאדם
המטריאליזםאתשללשמאונסלזכור

שמבחינתואומררימהפרקראםיהמיכניסטי

ניגודיםתוךמתפתחתההיסטוריההגלשל
-כלומרהאנושית,התודעהשלרמה"על
כתבמאונסשגםהרי ,,אידאות,שלרמהעל

הקאפיטל,שלהשנייהלמדורהבהקדמה
שהועתקהחומריאלאאינו"האידיאליכי

משמעשם".ומעובדהאדםשללראשו
מתפתחתההיסטוריהכיהניח,מאונסשגם

ההיסטוריהקץעל
היאהמחלוקתהתודעה",שלהרמה"על

האם-היאהשאלהאחרת.בשאלה
של(היוצר)"הדמיאררג"היאהתודעה

שללזאתאת ?הגלשחשבכפיהמציאות,
שמצאהחדשותההוכחותמהןמאונס.

כךעל ?הגלשלהנחתול~דקתפרקרימה
העולמיתבהיסטוריהקרהמהתשובה.אין

 ?הגלשלהרעיונותאתהמאשר

2 

התשובהאתפרקרימהמבקשהנראהככל
יהמוכיחיהסובייטיהקומוניזםבקריסת

המארכסיזם.שלהרגלפשיטתאתלדעתו,
עלהחולקאלדד,ד"רשלו,הבר-פלוגתא

ההיסטוריה,קץבדברפרקרימהשלהתזה
התמרט-בדברלטענתובהחלטמסכים

העולםבמלחמתכברהמארכסיזם.טרח
השתתפוהארצותכלכשפועליהראשונה,
אז,כברארתה,לשלולבמקרםבמלחמה

שלהרגלפשיטתהוכחהיאלדדד"רטוען
היוצרותהוחלפושכאןאלא .הסוציאליזם

כי-אםהסוציאליזםלא-אלדדד"ראצל
פשטההסוציאליזםשלהמשיחיתהתפיסה

הוכחשונים.דבריםשניהםואלההרגל,את
מעללקפוץיכולאינוהסוציאליזםשגם

בתנאיםפועלהסוציאליזםשגםלמציאות,
בהטפהייכולראינוהנתוניםההיסטוריים

המציאות.אתלשנותבלבדימוסרית
שהמ-היא,אלדדד"רשלהשנייהטענתו
החי-כל-"למרותהתקיימההרוסיתהפכה
תעשייתיתבארץלאמאונס",שלשרבים

סטאלין"ולאנחשלת,בארץאלאמפותחת
הואהאשם .פוליטימקרהרקהוא-שם.א

הסטליניזםרקלא ...המארכסיזםמאונס,
אם ?סטאליןצודק(אוליהקומוניזםאלא

יאכן .)" ...בדרכו-הוארקהריקומוניזם,

זאתובכלזרבטענהאמתכאילויש
 )א( :טעמיםמשניוזאתכוזבת.היא

על-גישהשולליםרהמארכסיזםמאונס
מהתנאיםהואמתעלםבאשרהיסטורית,

מהמלחמה,העייפותהנתונים.ההיסטוריים
שלוהרעבמחירבכלהשלוםלהשגתהרצון

מיוחדתסיטואציהיצרולאדמההאיכרים
אתלפתורנקראההמהפכהברוסיה,במינה

שבתנופתהאלאהאלה,הבוערותהשאלות
הא·לגבולותמעברהמהפכההתקדמה

ואפשריבחשבוןקיבלמאונס )ב( ;פשרי
כזאת,התפתחותמראש,חזהשהואלומר

 :כתבהואבצרפתהמעמדותבמלחמת
חייבותהבורגני,האורגניזםשל"בירכתיים

אלי-קטאסטרופותלהתחוללטבעיבאופן
שלהאפשרויותששםכלברמאשריותרמות

כברעכשיויותר".גדולותהןקרמפנסציה
אלאהייתהלאהרוסיתשהמהפכהברור

האורגניזםבירכתיאלימה"קאטסטררפה
שבהההיסטורית,לגישהביחסהבורגני".

וממנהיעבור,ולאכתנאיהמארכסיזםאוחז

מובאהלהביאהראוימןיאלדדד"רמתעלם
או·שללמערכתמאונסשלממכתבו

"מארד-- ) 1877 (זאפיסקיטיצ'סטביניה

מפליא,באופןאנאלרגייםמקבילים,ערת
היסטוריותבסיטואציותהמתחולליםאולם

 .לחלוטיןשרנותלתוצאותמביאיםשונות,
אלהמאבולוציותאחתכלכשחוקרים

למצואשקלהדיזרימולזואותןומציגים
לעולםאולםהתופעה.להבנתהמפתחאת
בפותחתכשמשתמשיםזרהבנהלמצואאין

שלמיסודהאוניברסלית("מפתח-גנבים")
שמ-כלשהיהיסטורית-פילוסופיתתאוריה
על-היסטוריות".היאהעליונהעלתה
-אלדדד"דשללטענתותשובהלכםהנה

באד-דקאפשריסוציאליסטימשטרכינון
שתנאיםאלאמפותחות,תעשייתיותצרת

מהפכהלעודרעשוייםמיוחדיםהיסטוריים
כזרהתפתחותואזנחשלת,בארץגםכזר

שזהכפייביותרמפוקפקיםבסירנותמולידה
ברוסיה.קרה

הרגליאתפשטהסובייטיהקומוניזםיאכן
עליה.לערערשאיןעובדההיאזאת

אשםאליןסטלאיאלדדד"רשלמבחינתו
 :אחרתהיאהאמתמאונס.אלאבכך

איכריםבארץהתחוללההרוסיתהמהפכה
שלמבחינתוהייתה,מיועדתשלאנחשלת
היאזאתסוציאליסטית,למהפכהמאונס,

מהפכתעליה.לערערשאיןעובדהגם
נחשלותהפדיהייתהלניןשלאוקטובר

כאןלסוציאליזם,בשלותהולארוסיהשל
המהפכהאתשפקדוהצדותכלשורש

התמרוניםלמרותוזאתימכןלאחדהרוסית
 .לניןשלהגאוניים

הנחש-פדיהוא"מקרה",אינוסטאליןלא,
לניןהגדיד(כך"האסיינית-למחצה"לדת
שללמחצה")-"אסיינית-רוסיהאת

סטאליןכבש·זרלנחשלותהודרתרוסיה.
כל-יכולשליטונהיהזאת,ענקיתארץאת

פסגתראשיאלאהיהלאסטאלין .שלה
תחתשהתקיימההביורוקרטית,הפירמידה

האדמיניסטרטיבייהריכוזיהסוציאליזםדגל
 .והביורוקרטי

3 

שבמא-האוטופיותאתמדגישפרקרימה

שילמו"בני-אדם :כותבהוארכךרכסיזם

להגשיםהנסיונרתבעדמדייקדמחיר
שגםלהכחישאיןאכן, " ...כאלהאוטופיות

אוטופיה,שלאלמנטיםישנםכמאדכסיזם
שואףהעתידלקראתהמכווןאידאלכל

לאוט,-בהכרהכלומדאידיאלית,לחברה
המאדכסיזםכלום-היאהשאלהפיה.

הגדולמפעלו ?אוטופיהמהורהכשלמות
שלבהפיכתודווקאהואמאונסשל

כמצי-המרשרשתלתנועההסוציאליזם
מזיגתעל-ידיהשיגהזההדבראתאות.

אתקשרהואהאינטרס.עםהאידיאה
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חמארכסיזםוהתמוטטות

שלהאינטרסאלהסוציאליסטיתהאידיאה
הפךהואדבר,רעודהפועלים.מעמד
בלבדיברצוןתלוימדברהסוציאליזםאת

האנושיתהצירריליזציהשלהכרחילפרי
הפךכךעל-ידיבהתפתחותה.גברהבשלב

לאידיאלמעמדימאידיאלהסוציאליזםאת
הכ-הדיאלקטיקההיאזאתיכלל·אנושי

שאלתאתלהציגאםבמארכסיזם.לולה
שאזהריייותררחבבהיבטהאוטופיה

לחברההשאיפהעצםאםלשאולייש
"ריאליסטים"רק ?אוטופיההיאצודקת
בליברליזםהרואיםפרקרימהשלמסוגר
בקיים.ביש,מסתפקיםההיסטוריהקץאת

בזאתל"ארטרפיה".תשאףתמידהאנושות
ההיסטוריה.שלאיו-סופיותהסררטמון
המדובראםשרנות,אוטופיותישנןיכמרבן

באמצעותהאוטופיהאתלהגשיםבניסיון
היסטורייםבתנאיםאלימה,בדרךהכרח,
אוטופיההיאשזאתהריילכךבשלושלא

דמיםמחירמשלמתהאנושותשבעדה
המהפכהחידתכלולהבכךלאהאם .יקר

מארטרפיזםרחוקהמארכסיזם ?הרוסית

המעריךהיסטרריזם,חדורהיותרבשל
ההיסטורילשלבבהתאםהדבריםאת

ולאהמאוחראתלהקדיםלא-הנתרן
גם"חברה, .הנתרןלשלבמעללקפוץ

הטבעיהחרקשלהשבילעלעלתהאם
מעללקפוץיכולהאינה ...התפתחותהשל

יכולהראינההטבעיתההתפתחותפאזרת
(צורים)"דאקרטים 'על-ידיאותןלבטל

חקאפיטל).שלהראשונהלמדורה(הקדמה
שגיאתוהייתהוזאתילניןהתעלםמכך

הפאטלית.
בליברליזםלהסתפקרוצהפרקרימהאם

שזהרהריההיסטוריה,קץאתברולראות
אומרכשפרקרימהאולםהוא,עניינוכמרבן
ההון(ביןהזה"הניגודמאונסשמאז

במערב,המוצלחלפתרונוהגיעוהעבודה)
הא-הנוכחית,אמריקהדווקאולמעשה

הארצותמכליותרהגשימהגהליטרית,
נטרלת-מעמדותחברהשלהאידיאלאת

תמימותשזאתהרימאונס",חלםשעליה
חוסר-דעת.אר

- nאמאונסשלהמתקדמיםהרעיונותכלרם
שצמחיהלניני-סטאליניסטילטרורראיים

אחר-כלרם ?רוסיהשלהמיוחדיםמהתנאים
 ?זמןבטרםהסוציאליזםמהפכתעלהםאים
שלטוןמתפיסתפעםלאהזהירמאונסוהרי

הקאפיטליזםכיטעןאשרוהואמוקדמת,
בטרםשברהפוטנציהכלאתלמצרתחייב
יותרגבוההלפררמציהמקומראתיפנה

האנושית.הצירריליזציהשל(סוציאליסטית)
ביסודוכיהניחמאונסשלהמארכסיזם

גבוהההתפתחותמונחתהסוציאליזםשל
הכללית,והתרבותהייצורנוחרתשלביותר

כיהניח,לניןשלשהמארכסיזםבר-בזמן
הסוציאליזםמהפכתאתלהתחילאפשר

ורקהתפתחותשליותרנמוכהמנקודה

הארצותאתלהדביק,להשיג,להתחילאז
השונייההבדלברורלאכלרםהמתפתחות.

הזה?

4 

הגיעהשעתהכךעלעתהמדבריםאם
ושזהרהליברליתהדמוקרטיהאלהאנושות

כיצדלשאולחייביםהריההיסטוריה,קץ
-המחבריםשני ?לכךהאנושותהגיעה

עלמצביעים-אלדד ,,,,רגםפרקרימה

רהסרציא-הטרטאליטריהקומוניזםקריסת
עלוהרי ?הכלזהיהמארכסיסטיליזם
האנגליתמהפכות,עמדוהדמוקרטיהסף

-,ההחירויותשעריאתשפתחווהצרפתית,

אימכךהאזרחיות.האדםוזכריותמרקרטירת

רבתמסקנהנובעתומכאןלהתעלםאפשר
עמידה-שכנגדירקלאקיימת-משמערת

המהפכהביןהמחברים,שנישסבוריםכפי

שותפותגםאלאמזההדמוקרטיהלביןמזה
לאהיאהליברליתהדמוקרטיהגדולה.

הקומוניזםהתמוטטותשלתוצאהרק
המהפכהילידתגםהיאיהטרטאליטרי

אתידעההיאשאףהגדולההצרפתית
שותפותקיימתמדועהגיליוטינה.מלאכת

משרםיהדברהואכך ?משמערתהרמהזר

שאינורקלאהמארכסיסטישהסוציאליזם
לטרטאליטריזם(בניגודלדמוקרטיהמנוגד

בה,קשורמהותיבאופןאלאפאשיסטי)
בל-ינתק.
זאתהיאלהציגהשישהשנייההשאלה

מייצגתהליברליתהדמוקרטיהכלרם-
להצביעדי ?חברתיסדרשלאידיאלידגם
זרשבדמוקרטיההסוציאליתהקוטביותעל

הקרקעאלהאידיליהממרומילחזורבשביל
שלהבר-פלוגתאהמציאות.שלהמוצקה
להיגררנוטהאינואלדד, ,,,,פרקרימה,

אתהמציגההתמימההאידיאליזציהאחרי
אךמעמדות",כ"נטרלתהאמריקניתהחברה

קורת-רוחוכולוידיראתמשפשףהואגם
הסרציא-אתניצחהקאפיטליזם-תראו
מופשטת,הצהרההיאזאתגםאולם !ליזם
האירוע.שלההיסטורייםהתנאיםצירןללא
קאפיטליזםאיזהעל-היאהשאלההרי

 ?הפליאהמה .המדוברסוציאליזםואיזה
הסוציאליזםאתניצחמתקדםקאפיטליזם

בתרךעמוקנערצהשלווהנחשלותיהנחשל
בפנינסרגווהפיגורהנחשלותההיסטוריה.

טכנולוגית.קדמהכלקררםשהיאיהקדמה
ברית-עלארצות-הבריתשל"הניצחון

ניצחון"משמעראלד,דכותבהמועצות",
-,,למעלחומרייםונוחרתאינטרסיםשל

כמרבןזהאבסולוטי".שוויון-חניים
הקאפיט-עלהסוציאליזםשלהיתרון .נכרן
ורוחניירעיוניוראשונהבראשהואליזם

לנצחיכולהקאפיטליזםאיןזהובמישור
זהדברלשמועטובהסוציאליזם.את
בהחלטהיאזרטענתו .אלדד ,,,,מפי

האי-נצחרן-מארכסיסטיאופיבעלת
החיב,-באחדערדלאידיאה.מעלנטוס
כתבהקדושה)(המשפחההמוקדמיםוים

עצמהאתביישהתמיד'"אידאה'" :מאונס

 :מוסיףומאונסמ'האינטרס'.נפרדהכאשר
מוצלחת,בלתיהיאהמהפכהאם"משמע,

היהלאהמהפכהשעיקרון ...משרםזההרי
ההמונים),(שלשלהםחאמיתיהאינטרס

משלחם,המהפכהעיקרוןזההיהלא
האידאההינתקותאידאה".רקזאתהייתה

"אי-ההצלחה"אתגםמסבירהמהאינטרס
הרוסית.המהפכהשל

של"אי-הצלחתה" :אפואהיאהמסקנה
כת-שהודרכההרוסית,אוקטוברמהפכת

המארב-עלמערערתאינהבאידאהחילתה
 .אותרמאשרתכי-אםמאונס,שלסידם

5 

"קץשלהפילוסופיהאתלקבלאפשרהאם
שנדמהמהשלא.בוודאי- ?ההיסטוריה"

ראשיתרקהיהתמידההיסטוריהכקץהיה

הצירריליזציהשלבהתפתחותהחדששלב
פוירבאך(לודוויגכתבאנגלספ'האנושית.

הקלא·הגרמניתהפילוסופיהשלוסופח
להיעצריכולהאינה"ההיסטוריה :סית)
היאלעולםהידע.הדברים,הכרתגםכמר
מצבבאיזה-שהואסופיתלהשלמהתגיעלא

עםגםיהיהכך ...החברה"שלאידיאלי
מלהיותהרחוקההליברלית,הדמוקרטיה

מקבליםאםבייחודכךאידיאלית,צררה
שלההפוליטיתהצרדהאתרקלאבחשבון

במהלךכבר .הסוציאליתרכנהאתגםאלא
ימארדגדוליםשינוייםחלו-20ההמאה

 .זרליברליתבדמוקרטיה
איכרכברהניצולהשתנה,הקאפיטליזם
בקאפיטליזםשהיהכפיבלתי-מוגבל

אתשינוהסוציאליותוהרפורמותהמוקדם,
הואאיןהשתנה.הפועליםמעמדגםפניו.
מלבדלאבדמהלושאיןמעמדערד

והעובדיםהשירותיםועובדיהכבלים,
נרחבמקרםברתופסיםהאינטלקטואליים

שרמתוככלזה,פועליםמעמדיותר.
אתלהביאירכלתעלה,התרבותית
אלליברליתמדמוקרטיההאנושות
 •סוציאלית.דמוקרטיה
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חקטנחהמלחבזכות

נחלנו'חרדותשלחודשים=-.אחר
.s ניצחוןאחת,ירייהךלולירותבלי
r שקםביותרהמסוכןהאויבעלמוחץ

שאייםאויבהשחרור,מלחמתמאזנגדנו
ולהכחידערינואתלהחריבעולםק:;נל

המלחמהמכונתעתהובגזים.באשאותנו
שחרבומעריומיתמרעשןמנותצת,שלו
צהלה .ימינוידאתטורפתשמאלוויד

מרכבותיולמראהישראלבעםפשטה
מדועהים.בנחשוליהניגפותפרעהשל
שלהאיום ?היוםשפתינועלחיוךאין

 .מעלינוהוסרהטילים~:;גרדהטנקיםנחילי
גדודיםהתווספולאשלנרהצבאיותלחלקות

התעוקהפשרמהאזרעננות.מצבותשל
 ?עלינוהרובצתהכבדה

מהנהאהביםלילכלשאחרינערה,הייתה
הפעם :ציפורניהאתוכוססתיושבתהייתה

 ..להריוןנכנסתיבטח
שרוייםשאנוהמוזרההדירןאתלבדוקיש
חרףהנפשעגמתאתשיסבירהריוןבו'

השאלה .בחלקנושנפלמזהירכהניצחון
המאצ'וכיסברתיתחילה .ממנימרפהלא

עשואחריםשכןקשות,נפגעשבקרבנו

העתירואפילוהם .עבורנוהמלאכהאת
מטרייהלראשינומעלופרשוכספיםעלינו

להםשנניחהתחננוברכייםועלמגוננת
הייתהואכןידיהם.במואויבנואתלהכניע

בליממנהשיצאנוהראשונההמלחמהזו
רשימותאתשיקשטותהילהעטוריגנרלים

עיטוריתחתהבאות.לבחירותהמפלגות
אדיםהסקעירראשהעניקוהגבורה'העוז

הסכיניםלעירשנהרוהתושביםלשיירות
מהלזמןעריקים.שלהמפוקפקהארתאת

הפסיכולוגיהגורםזהוכילהאמיןהתפחתי
מעולםעם-ישראלאבלהמועקה.לתחושת

אתקבעאםכילוחמיו,גבורתאתחגגלא
טבעוכאשר .יריביותבוסתעל-פימועדיו

דיינו,-אמרנוביםפרעהשלגייסותיו

בשמחהומרביםייןלוגמיםאנוהיוםרעד
לאחשוורושסובבהיפהפיהשאישהמפני
המןאתעבורנוחיסלוהואהראשאת

הרשע.

תבוסתעםתמידהוצבוהשמחה;גמות

מילהתחשבבלילהאבידנושקםהצורר
הביסו.

הפגועהאגואינוהשחורההמרהמקוראם

אתלשלוףהפעםהספיקשלאהמאצ'ו'של
הגיוניהסברלולהיותחייבהלאאקדחו'

אחר.

הטלוויזיה,באולפןהסקאדיםבימיישבתי
הזכוכיתדרך .להתראייןלתוריממתין

חג-לביןהנסתרביןהמפרידההאטומה,
ובמאיםטכנאיםויובנוהמרקע,עללוי

כיהמראייןאתתאורהומומחיועורכים

דעתךומה :המוחצתהשאלהאתיטיל
ישכולוהאשםאתהלא ?המנהיגותעל

מנהיגות.בהיעדראובמנהיגותלתלות
ולאבזנבלסקאדנושקהפטריוטכאשר
כימתבררוכאשרכיאות,-בראש

מןבטוחהאינההאטוםבחדרהישיבה

אםבהכשלהאשםמיבמקלט'ההסתגרות
מתילנולהורותשמחובתההמנהיגות,לא

מסכה.לחבושומתילהתעטשמתילשבת,
לרוחהגורםכיאני,גםסברתיתחילה
במנהיגותנעוץעלינוהמהלכתהנכאים

שלמתפקידיההלאמנהיגות.בהיעדראו
קפוצותעדייןשהשפתייםלראותהמנהיגות

תורהכיהיההדיןומיןמלחמהשל:;~עווית
התחווראחר-כןרווחה.שלחיוךלחייךלנו
כמיההמסתתרתהזוהציפייהמאחוריכילי

מאוד'חזקהסמכותית,למנהיגותחשודה
מאפיינים .ביחזרתימידונחרצת.נחושה

הפרופילאתבמדויקמשרטטיםכאלה
ומוסוליני.קדאפיחרסייך'סדאםשלהאישי

באוהלינוכיעתהלעתסיכויאיןאםגם
לשההעםמחציתכזאת.מנהיגותתקום
מיתוסים,מתוכהומפסלתהמציאותאת

אתהאחרתהמחציתמנתצתעתובאותה

נדושה.למציאותאותםוהופכתהמיתוסים
אדיםהסקבימיכינזכרתי'מסויםברגע

 :עצמהעלשחזרהמביכהשאלהנשאלתי
 ?אלהבימיםמשהולכתובמצליחאתה
החרדותמחמתולאהתשובה.הייתהזולא.

האזעקהצפירותעםשהתעוררווהמתחים

ממשהונבעהיצירהקפאוןהדיו.יבשה

שלבמצבשרויאתהכאשר .יותרפשוט
ממךפורחותהקטנותהמליםרובמלחמה
גדולות.מליםהפולטתלמכונההופךואתה
והזקניםוהנשיםוהילדיםאתהכאשר
נעשהאתהקיומיתבסכנהיחדיושרויים

מדינה,לראשלמצביא,בטובתךשלא
גל,-בקנה-מידהמלחמהתחבולותלרוקם
וקצפךקטנונינעשהאתהמחד-גיסאבאלי.
שני-וילוןועלשהתהפכהצלחתעליוצא
לממדיםמתנפחאתהומאידך-גיסאסרט,
בעיניומסיעהתקפותהמתכנןנפוליאוןשל

מצדממלכות.והורסובונהגייסותרוחו
עינייםב:;כליוןהממתיןקטןגוראתהאחד

והיכןלהתלבשאיךלךיגידמאן-והואכי
מתקיןאתהאחרומצדהראשאתלהטמין

באיזולוומסבירלריבון-עולםחירוםקו
החירוםממחסנישריונואתלהוציאדרך

נרקמותוהמחשבותחרבו.אתלהניףוהיאך
עמ,-גדולות,היסטוריות,תנ"כיות,במלים

חורבןשלמליםדורות,שלמטעניםסרת
ישועהושלשואהשלמליםניצחון'ושל

רבתי.

אתההיצירה.אתמשבשותהגדולותהמלים
הגיליון .קטןיוצראךאדירמצביאנעשה

עורלפריחתהדומותבמליםלוקהשלפניך
מכאיבות,אינןאךכאובותמליםחולנית.

הז;נלהמשמחות.אינןאךעליזותמלים

מקפחתהנפש,לתהומותהחודרתהקטנה,
עצמהסביבט;ןההנשמה .חיוניותהאת

הגדולותהמליםרעםאתההודפיםקורים
הגבוהים.לצליליםנכנעתשהיאסופהאך

 .בידידהולכותגדולהויצירהקטנותמלים
ופעמונילמלחמותונכנסיםיוצאיםואנו

כידומהלעתיםבראש.מהדהדיםהקרבות
המצלצליםהפעמוניםבתוךלחיותלמדנו
המועקהתחושתנובעתמכאןהרף.ללא
עלחושביםכבראנו .מזהירכהניצחוןאחרי

במלחמהמהרהריםאנומחדש.ההיערכות
המלחמהעלמתווכחים·בעודנוהבאה

שחלפה.
עשרותכימגלה'ורפרפניתשטחית.סקירה
שלמציאותעיצבומלחמותשלשנים

שלתרבותהולידהזוומציאותמלחמה
לשמחהמקוםאיןכזובתרבותמלחמה.
עלולהכימסוכןדברהיאשאננותעמוקה,

הלוחם.שלהעירנותאתלהכהותהיא
ומסעלתרבותנאמןראיהיאהספרות

החדשההעבריתהספרותעל-פנימהיר
חיישקועיםכמהעדלהמחישעשוי
הקרבות.ובעשןהפעמוניםבמהומתהרוח

הקיםוהואבשדותהלךהוא-הסףעל
מצהלותאללכןאליה,בדרךנפלאךמדינה

הנוגיםהצליליםמשתרבביםהעצמאותיום
ייסוריבאוכןאחרי .יום-הזיכרוןשל

סללנוובטרםחרבת-הזעה.שלהמצפון
אותנופקדוכברלאילתלשמוראויכביש

ישנהאם .שלימיכאלשלהלילהסיוטי
המתמשךהמלחמהלמצבמובהקתסמליות

קליעההואתאומיםעל-ידיאונסהלא
עדלזוזודומותכההמלחמותגאונית.
לביןשחלפההמלחמהביןלהבדילשקשה

עלכשהופיעוסוף-סוףשתבוא.המלחמה
הלךלאהואומרענןמרגשמאהבבמתנו
שלבעיצומהלאיבודהלךאםכיבשדות
בקיבוץרקמתמקדתוכשהתקווהמלחמה.
למעשההיאלשםהדרךהריעין-חרוד

תחפשואלובנוצות .פרטיולכלצבאימסע
שמיםעל-פניהחולפותציפוריםלהקות
העוסקתצבאיתביחידהמדוברזכים.

מעמיקוכשאתהמלחמה.שלבחללים
נתקלאתהאהבה,בערךומעייןזובספרות

בהשתקפותכי-אםממששלבאהבהלא
המלחמות.ביןהחיילדשלבנפשוהשואה

שהיאיחידים,התגנבותדברשלובסופו
עםהתגנבותמשקפתמוגהק,צבאימושג

למלחמה.ממלחמהשלם
היצירה.דוות r .עלמדבריםועוד

שמישהוכך'כדיעדמלבבתאינההתמונה
אםכיעקומההארץלאכימשוכנעהיה

למלאכהאפואנרתםוהואמעוותת,המפה
הספרותשלעמקיםוהעתקתהריםהזזתשל

מרגשואכןמלחמה.ספרותהיאשבמהותה
עוףכמונראהשמרחוקבדואיעללקרוא
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שלהמופלאבצירוףקסוםצלילוישנו
כהרותשלמארץבאתיהים.אתסוגרים

בושעמדתיהראשוןהלילהאתאשכחולא
אחרועקבתיתל-אביבשלימהשפתעל

מתוךהנולדיםהגליםשלהצחורותהרעמות
ולים.הארץלצפרןצמודאנימאז .החושך

באפלההנולדיםהגליםמןכהנהעדייןאני
כיהמחשבהמןלהשתחרריכולאיניאבל
שלסירותלהגיחעלולותהאפלהמתוך
בכרכביםלהתבונןבמקרם .וחורבןמורת

עינייאתמשפילאניהגדוליםהישראלים
השומריםהטוביםהמלאכיםאחרועוקב

והמלאכיםוהולכים,שכסגריםהגליםעל
עםומקלעיםותותחיםטיליםספינותהם

ועייפים.ורטוביםאמיציםכערים

בלתיכייצייןכברןיהודיאמריקאיסופר
ובאותהסועריםאהבהחיילכהלאפשרי

מראםכמוסועראהבהסיפורלחברעת
זהמצטרףהישראליתהספרותאל .ברבארי

הואלאבותיושבדרמהשלישידורעתה
דברשללאמיתרהסערה.במרקדרכושםחי

הדורממצבגרועבחינותמכמהמצבו

אתהסתםמןזוכריםגיליבכי .הראשון
הארבעיםשכרתסוףשלהצנועההחורשה

לענפיםמתחתבלילות.הירקוןשפתשעל
לאבדמקרםבקרשיאזנמצאהמרשרשים

ערדהפקירלזרגזרגבין .הבתרליןאתבר
הדחרשים.לסערתעצמואתאוהביםזרג

לאבקבוקהתנפצותארכבדרתפסיעות

מחטימרבדש·ב.להאוהביםאתהחרידו
היוםמעזיםצעיריםאוהביםכמה .האורן

שלהקסםבעלטתאהבהולעשותלצאת '
היוםשלוהנערותהנערים ?החורשות

בעברשהלכומאלהפחותאמיציםאיכם
עובדהישנהאולםבשדרת,מוראללא
האהבה,בתחום :להלהתכחשאפשרשאי

במצבכתרןכשאתההספרות,לתחוםבדרמה

יכךכדיעדצולעהואהביצועחרדה,של
כאשר .ממךנשלליםוהיכולתשהחשק

דלהספרותיהיבולהיההסקאדיםנחתו
עוזאזרומעטיםגבריםרקמידהובאותה

שלםעםמשמעהאימונית.מתוךלהגיח
האיררטיקהעלוהןהדעתעלהןכמעטויתר

בכלפושטיםהסכיניםבתפוח.הטמונים
גםהים,אתשסוגריםבלבדזרלאמקרם.

בלילות.כסגריםוהיערותהחורשות
רהסקאדיםהסכיניםבגיןכילטעוןבאאינני

מאתנוכשללהרכיהפוריותאתאיבדנו
טובהספררתטובה.ספררתליצורהיכולת

כפלא.קוראיםלקהלגםוזכינוויש.לכריש
בבחינתהיאערךבעלספרכלהופעת
משתפרהסופרשלמעמדו .לאומיאירוע
יי 1כשהושקעוהמרושעיםהמאמציםחרף

ואיש-רוחאינטלקטואלהמליםאתלהפוך
ולאנכיםלטילהסגידהבצד .גנאילמלות
אתהמוקיריםרביםישכםעדייןולעפר
מוסיפיםאנוהכללמרותקטנה.המלה
לומרמבקששאנימה .עם-הספרלהיות

היאבעיקרההישראליתשהספרותהוא
שבהבארץנוצרתהיאלוחמים.שיחמעין

חציומדישעהחצימדיחדשותמשדרים

שלמחודשמיפוישרםלבשר.מהיששעה
גםיהירלו .זרעובדהישנהלאהספרות

מנגנוניבעליקומה,שיעורבעלייוצרים
בידםיעלהאשריוצאים-מגדר-הרגיל,הגנה
המליםמהפגזתנפשםואתעטםאתלמלט

ומת-מאזשכןהמלחמות,שלהגדולות
ברגישות-יתרדווקאהיוצריםהצטיינומיד

לטעוםכשבאיםגםלכןאותם.לסובב
סבתאשלהנפלאותהמלוחותהעוגיותמן

השררותביןאלהערבימסתכןסולטאנה
המלחמות .ופיתויטומאהשלבדמות
הקטנותהמליםשלהעדינהברקמהפוגעות

בדרךהאנושית.היצירהשלעיקרהשהן
סבתאשלערבי-שטןאותרהופךלעין-חרוד
הקודםהערבילאמושיע.למלאךסולטאנה

מהזהאבלמשכנע.הזההערביולאאמיתי
הצומחותהגדולותהמליםלנרשמעוללות
שבעכלמלחמהפורצתשבהבמציאות

ובעולםיוםיבראערדאוליבממוצע.שנים
נהיהמנשקוומתפרקגושיואתהמפשיר

השיעמרם.אתשיפיגהרוחניהספקאנו

מלחמה.ספרותשלהיצואניםאנונהיה
לשפתלאלנוילא-מייחלאינני

כזה.תפקידהעבריתלספרותולאהתנ"ך
שאפשרקצת,לחייךשמותרמאמיןאני

בענןשהקשתהקטנה,המלהעללהתרפק
 •להשגה.ניתנתעדייןשלרםששמה
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צ'סנרזכריה :מליטאיתיליסיבחו.
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מחזה •

במערכהמחזה

אחת

סיפורעל-פי
"שחיה"
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המרובע
אתשימוזהירות,להתפשט,נא :המנחה

קדימה,מרפקיםהמותניים,עלהידיים

 !בבקשהעמוק,לנשום
 !תודהלנשום.לאהגב,עכשיו
כברמותריו,תנשום,יו, !תנשום :היא

 ...נושםלאהואלנשום.
 ...תנשוםילךאומריםמהשמע :המנחה
יספיקו ...ובריאותנקיותשלךהריאות

 ...התלבש ...שניםלמאה
 ?לעשןמותר .אדוניכן :חרא

למה .עשןהשם,למעןיעשן :המנחה

 !לשירותים !לשירותיםלך .עומדאתה
 !לשירותים

הוארואה,אתהלו.סלחאנא :היא

בדליכלאתשלךמהמאפרהבחושךלקח

 .לוסלח ...הסיגריות
הסיגריותמבדליליאיכפתלא :המנחה

איךתראי !עלייךמרחםאני .ממנוולא

את ... !ביחדאתםחודשייםרקנראית.את

עני ...מורהמשכילה.אישהיפה,צעירה,

 ?אתכםקושרמהלאלוהים.כמובכנותלי
אותךקושרמה !באהבתךמאמיןלאאני

אליו?

 ...יודעתלא ...יודעתאינני :היא
 ?המכתבים :המנחה

 ...יודעתלא ...המכתביםאולי :היא
מהיודעתאתהאם .ליהקשיבי :המנחה

מלאהמזוודה ?בכלאמכתביםלכתובזה

לאאםיותר.מהרעוברהזמן ... !מכתבים

 ...לךכותבהיהאחרהוא,

לעשות.יכולהאניומה ...מאמינה:לאהיא
יבמכתביומלאהבאמתהמזוודהכאשר
-,,חחמישהכברממתינההרה,אניכאשר

אפילושותק.והואשלו.לילדלילד,שים

לא ...אומרלאהיוםבמשךמליםעשר
מתעוררת.אניבלילות ...לעשותמהיודעת

הואמתי .עלייומסתכלבמיטהיושבהוא

מחלהזאתאולי ?חושבהואמה ?ישן

נובעזהכלאולימהכלא.השחרוראחרי

כזה.יהיההילדשגםפוחדתאנימהחופש.

החגים.לפניעודבכלא,להריוןנכנסתיהרי
בריאיםאנשיםשניכםאתם :המנחה

ים.ונורמל

 ...נשואיםלאעדייןאנחנובינינו,זה :היא
 ...לגוראיפהלנואין

נחוץ-עודמה ...זכותליאין :המנחה
 ...מיוחדאישורלזה
אני ...אותואוהבתכנראהאניאבל :היא

 ... !שאוהבתויודעתמכתביואתשובקוראת
אנחנו ?הלאהלחיותאיךיודעתלאאני
 .עייפתינוראכברואניחיינובתחילתרק
ללמודהכלצריךיקטןילדכמוהואהרי

לו.אכפתלאכלום,רוצהלאוהואמחדש.

להתנהג.איךיודעתאינני
אפשריאותיתביניזכות,ליאין :המנחה

מת-זהממתיידעתךמהרצח.שזהלומר

התינוק ...התינוק ?אנושייצורלהיותחיל

 ...שלך!
אתןלא .אתןלא ?שליהתינוק :היא

התחילהכל ...מיד .לךאומרמידלהמית.

 .העשרים-ואחדהמכתבאחרי

 ...תנילי,'הראי :המנחה
 ?ואחדהעשריםהמכתבאת :היא

כולם.אתכמובןכולם.אתלא :המנחה
 !עמדי !כאןעמדי
 ... !לא !לא :היא

 .עמדי .תפחדיאל :המנחה
 . ..פוחדתפוחדת,אני :היא

נשמילב.שימי ... !הרגעייהרגעי :המנחה

חת-תודה. ...הנשימהאתעצרי !בבקשה

חייכי. ...הצילוםאתהוציאולבשי.

נפנפי .חייכי .נוסעת)רכבתשלרעש(שריקה,

 ...כך .חייכי !נפרדתאתכאילולשלום
אתהרימינפרדת.הריאת .חייכי ...נפנפי

הסרט.

הרכבת).תחבת(רציף

שתיים, ...אחת ...אחתהרמקול).את(בודק

נגסהכפור !יקריםחברים !ארבעשלוש,

 !העליםאחרוןאתתלשההרוחבעלים,
מתבונניםאנו .הסתיימושהחייםלנונדמה

כבדותומחשבותבעציםמתבונניםיבעצים

 .המחוזלעירנוסעיםהםהלב.אתלוחצות
עשרים-השנהסיימוהפדגוגיהמכוןאת

יתפזרוהםבנים.וארבעהבנותושבע

שם .המחוזרחביבכלולעיירותלכפרים

 ...אחדאחד, ...אחדלכללהם,זקוקים
הזה,ברציףיכאןהתאספנויקרים,חברים

צלחה.דרךלהםלאחלהירוקההרכבתליד
נסיעה.כרטיסכברמונחאחדכלשלבכיסו

הרמקול).(רעש

אוגניההמצטיינתלתלמידההדיבוררשות

מאייקובסקימשיריכמהתדקלםהיא .'ט
 !בבקשהלבשימו .ניןריס

לע-מדמייניםאתםהפריסאית. :היא

בתכשיטיה,נוצצתצעירה,פריסאיתצמכם

אתכם.מטעהדמיונכםבקזבו,בלבושה.
בתיודעתאינניכזאת.לאשליהפריסאית

היאיופי.בהאיןהצהיבה,היאהיא.כמה

במסעדהבמסעדה.שימושבביתמשרתת

ממשהיאבעבודתהשאריה.גרגרקטנה,

שוההכזאתשצעירהחבללאהאםאמנית.

אולינפריס.רביםשקריםישכזה.במקום

חולניימראך ?פריסאיתלאימדמואזלאת,
שולחלאהאדוןמדועאפורות.פנייך

 ?ממשילאלמהצמריגרבי ?סיגליותלך

אותנוהדהיםהקרנבלשותקת.המדמואזל

 .כמיםנשפךהייןבית-המרזח,רועש .מאוד
כולה,פויסלאאולישםהשתוללהרעשה,

התיאוראתליt;ולחוהמונטמרטר.רקאולי
החדש.החידודאתליt;ולחוהזה.המסריח

לאהיאכאשרנפריס,לאישהמאודקשה

עובדת.רקאלאעצמהאתמוכרת

לכת).שיר-(מוסיקה

"מכתב .יסכיןסוגיייועכשיו :המנחה

לאמא".
 ,,לאמא."מכתב :היא
הישישונת~מיחיה,עודך

שלום.:;~רכתולךאני,גםחי

 .ינשור-עודביתךשעליתןמי

 .להמשילושאיןערביתאור

סתרת,מדאגהאתאלייכותבים
 .מזמןבגלליאתעצובהכי

הרףבליאתהולכתהשבילואל

המיושן.המרופט,במעילך

אתחוזהאימיםמראהערביתבשעת

ושב.הולךסיוטדמדומים,עם

מרזחקטטתבתוךמיכאילו

ניצב.עדביתקעסכין-פינית

 )*( ...בשקטהייאמיכלום,לא

נוסעת).רכבתשלרעשהקטר,צפירתהפעמון.(צלצול

 :הכתובתחברים.חברים,לינאכתבו :היא
 • 10השלוםשדרותאומסק,העיר

בית-הסוהר).הרכבת.תחבתרעש(מוסיקה,

 ?הכתובתלךנודעהאיך :המנחה
 .ליתאמיןלאאתה :חרא

 ?כתובתהאתידעתאיך :המנחה
 .ליתאמיןלאמקרהבכל :חרא

 ?כתובתהאתידעתאיך(צועק). :המנחה
לאלי,תאמיןלאלי,תאמיןלא :חרא

 ! ...ליתאמין
 .בית-הסוהר)שלהפעמון(צלצול

 .כתבו .חבריםלינאכתבו :רדיושידור
אומסק,העירטמבוב,מחוז-הכתובת

 • 10השלוםשדרות

רכות-נופליםכותבים,נופלים, .(צוחק) :חרא

שלוש-מספרהכתובתאנא,ליכתבו ...בים

משפחה,שםבלימאות-שבעים-ושחים.

לי.נאכתבוחה,חה,חה, ...שםבלי
כותבאינךמדוע :העצובקולהאתשומע

כתוב.אנא, ?כותבאינךמדוע !כתוב ?לי

 ?מהועלבמה ?לכתובאוכלבמה :חרא

איך ?אכתובבמה ?ידיכףעלבמסמראולי
עללקעקעאולי ?כתובתךאתליארשום
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ידי.כף

פחדן. :היא

זה.עלמענישים :הוא

יסכין).שלדיוקנו(יורד

כדיותוךכתבהוא .יסכיןסוגייזה :היא

 .התאבדכתיבה

 ?:במההוא

 .ירייה)(נשמעת

לךאכתובטוב,לירות.לא !לא :הוא

 !שלמהמזוודהמכתבים.מבית-הסוהר

 ...כתבתיכותב.כבראניאכתוב.
לבןביתלךבניתי

 !שכחתיהחלונותאת

השחורבעולמנוועכשיו

 .שירלךכותבאני
עינייסביבשחורהוחשכה

יודעאינוואיש

 ...צוחקאואניבוכההאם
אורחעוברישכל

נולדיםבהיריםשחרוזיםיחשבו

 ...הזההלבןבבית
 !דואר !דואר !דואר :המנחה

מכתב.כתבתיהנה :הוא

 .לךאסור :המנחה
 .אותואשלחזאתבכל :הוא
הפעמון).צלצולהרכבת.(רעש

שירבפתיח .המוזרמכתבךעלתודה :היא

 .עטךפריכנראה,ידוע,בלתי
הולםלאזהתקללאלולעג.קללותובסוף'
טוב.אדםאתה-מרגישהאני .אותך

לדעתרוצהאינני .כמוניכנראה'בודד'
אתהביתבאיזהמנחשתאךהאמת,את

 ...מעדתואם .מתגורר
 .מעדתיכן' :הוא
 !תקרמ.גםאז :היא

 .אותיהרימי :הוא
 :יפהלהיותחייבהכלהאדםאצל :היא

ונו'ונו'ואהבתונשמתולבושו,מלרחיו,

 !תודהוכר'.ו

באמת(צוחק) !תודה !תודה !יפה :הוא

עלמתבונןאני .מכתבךאתקיבלתייפה.

עבראיזה !יפותמחשבות !יפה .עצמי

וההווה(צוחק).יותר.עודיפהוהעתיד ...יפה

מתארתלאאת !כאןאוויראיזהיפה.ממש

הריאותאתממלאעמוק,נושםאני .לעצמך
חה,חה,האוויר.אתלהוציארוצהולא
כולםהכלבים.כאןיפהנובחיםוכיצד !חה

ג'נטלמניםממש.ומנומסיםעדיניםכאן

שהגהכותבתאת !חהחה,אמיתיים.

 !בידייהגורל
כן. :היא

אפילוכלשהו'הגהליתשאיליאולי :הוא
 ...זהבשבילךאך .קטנטןהגה
 !תקללאל :היא

המכתבבעד ... !תבינילאמקרהבכל :הוא
מזמן !לעישון ...הניירבעדוגםתודה.-

חלוםחלמתיאגבתודה. !הזהליהיהלא
אלאהערסלעללאשוכבאניכאילומוזר,

 ...כזהואניגדולגדול,המכתבמכתבך.על

 ?איזה :היא
כאילו ...סוכרקובייתכמוכזה.נו,הוא:

ולהדביקלמעטפהעצמיאתלהכניסאוכל
הדואר,רכבתתעבורבקרובמבפנים.אותה

ואניהמעטפה.אתלשלוחאצליחאולי
 ...בתוכה
 ... !הגיעהדוארהגיע,הדואר :המנחה

 ...לגגותעדהכלכיסההואשלג.ירד :היא
השמאלית.ברגלהזרתליקפאה
בשלג.שפשפי :הוא

:כיצד?היא

בשלג.שפשפיאמרתי :הוא

ואדיבנחמדאדםהרופא,רבה.תודה :היא

 .לבדמגפיבמתנהליונתןקשותבינזף
הילדים .(אתנחתא) ?נכוןרצחת,לא(אתנחתא).

שמלתיעלשפכוהיום .בקולישומעיםלא
ניתןלאבחומצהאפילו ...צבעאודיו

הילדיםתבכיאל :ליאמרהרופאלנקות.
שתלמידייחלמתי !ועוד .אותךאוהבים

אותיוהושיבו ...ברזלגרוטאותאספולא

 ...מכתבךאתמצאתיבבוקר ...אצלכם
 !הדוארהגיע :המנחה

הרכבת).(רעש

קצתרק .שיכוראיננילי'האמיני :הוא
מפינודףהיהמדברהייתיאילולגמתי.

בתוך ...טובנוראאני .קולרןמישלריח

שומעולאאותירואהלאאישהמעטפה

אוהבאנייקירתי :רםבקולצועקאני .אותי

יכולתאילוהיהטובכמה ...יקירתי .אותך

ביתי'יקירתי'קולך' .ברדיוערבכללדבר
אותיסוחבקולך .מולדתייקירתי'קולך
 .לטבועפוחדאיניוכללהנהרזרםכמו

לי.טובנורא

 .הרכבת)(רעש

 ...צילםהרופאשלי.התמונההנה :היא
 ...מכתבךאתקראתיפעמיםחמש
 ?כמה :הוא
 !חמשהיא:

 .בעינייךחןמוצאמאודכנראההוא :הוא
המכתב? :היא

 .ומצלםלבדמגפישמפזרההוא !לא :הוא

לא ... !אתךמהחביבי.מתבדח,:אתההיא

היהמהראית.סרטאיזהלנחשהצלחתי

כמועציםעםמשוחחשאדםזהלך'מוזר
קשה ...מבינהאני ?ללבושקרובמיעם

לך.
אתלךלשלוחאוכללאיקירתי' :א

חביבתי'זהות,התמונותכל .ז.ונתי

j תמונתי'אתלא .מאודחבלחבל' ...ירתי
האם ...יודעלא ...אחיךתמונתכאילוולא,

אח?לךשי

לי.איןלא, :היא

לאלך'לשלוחרציתי ...צריךלאאז :הוא
אתזוכרת .שירעםד"שלךשולחאני

אתשדקלמתהזאתהמנגינהאת ...המנגינה

השיר.

זוכרת.לא ...לא :היא

 .ההיא ...נו ...ההיאהמנגינה !לאאיך :הוא

והיא .שלרשפעמיים,פעם, ,בלחיובאצבעונוקש(הוא

המנגינה).אתשומעת

אני .אליךבאהאותך'לבקרבאהאני :היא
באה!

אני ...הנהתבואיאל .אופןבשום :הוא

אני ...לא .תבואיאל ... !מבקשמאוד

 ...לחשובאפילולעצמימרשהלא ...פוחד
אני .תברחיומיד ...מפלצתתראיאת

יודעאניטוב.כל-כךהיההרי ...פוחד

גרוערקיהיהזכיתישבוהחסדשאחרי

 .תבואיאל ...יותר
 .הרכבת)(תחנת

 ?הכתובת :המנחה
טמבוב.מחוז :היא

 ?הכתובת :המנחה

סרגנסק. :היא

 ?הכתובתהכתובת

 • 12השלוםשדרות :היא

 ?שמךמה :המנחה
 .ט'אוגניה :היא

 ?לידהשנת :המנחה
(שותקת) :היא

 ?המספרמה :המנחה
 372 :היא
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כביצוע ""המרובעמתוך

שלהממלכתיהתיאטררן
 .וילנה

 ?המטרה :המנחה
 !לבקרלעזור'לראות, :היא

 ?הראשונההפעםזו :המנחה
הראשונה.הפעם :היא

 ?הקשרמה :המנחה
מבינה.אינני :היא

 ?אשתואת :המנח-ה
:לא.היא

 ?אחותו :המנחה
:לא.היא

החפצים.רשימתברור. :המנחה

מגהץ ...אחדספר ?חפציירשימת :היא

 ...אחתלגברחליפהשניים.סדינים ...אחד
כרטיסמכתבים,ארנק,אחד,שעוןכובע,

 ...ארנקאחד'נסיעה
אתלשכוחלאנא !לבשימי :המנחה

 • 372מספרהמוסדבתוךההתנהגותכללי

הפעלתעלחל ...חמוראיסור !לעייןנא

פ- nבשימוש ...חשמלייםחימוםמכשירי

לעשןאסורוגוזמים.חותכיםחדים,צים

ורהיטיםמיטותלהזיזהיממה,שעותבכל

ומשכרים.חריפיםמשקאותלשתותאחרים,

 •בסריעקבתרגום ) *(
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 ...חמוראיסור ...חמוראיסור ...חמוראיסור
אחריי,אחריי,לכיאחריי,לכי !כאןחתמי

אחריי.

עצמהאתמכינההיא .לתארארתהמרכיל(הסוהר

אותר).מביאהסוהרלפגישה.

שלום. :היא

שלום. :חרא

הרבהכאןאצלכם ...הגעתי ...שלום :היא

ברכבתכשנסעתיידיות.בליוכולן ...דלתות

התגורראחדקרפיון ...משוכהסיפורקראתי

הנערהוצעירה.יפהבכערהוהתאהבבברכה

ויוםבברכה.להתרחץבוקרכלבאההייתה

אמרהקרפיון ...לדוגבאההיאאח.דבהיר

הקרס,אתבלע ...בזרועותיהאמות :לעצמו

 .מדעתוויצאהחכהחוטעלכתלה

 ...לךשלוםשלום. :חרא
נכרך).הואמתחמקת,היאלנשקה(מנסה

 ...תעזביאת ...יודעאני ...יודעאני :חרא
אני ...ממכיתפחדיאל .אותךהפחדתיאני

תעזבי'את ...יודעהריאני ...פוחדבעצמי

אני ...תפחדיאלמבקשרקאני ?נכון

יוצאלאאני, ...שכיםחמש-עשרהכבר

את(רואה •••בהתכסיתילאפעםאף ...לי
לאפעםאףהרצפה)עלשנפלושלההמשקפיים

הרכבתילאפעםואף ...משקפייםהיפלתי
משקפיים.

מטפסתנסרגה.היאהמשקפיים.אתלהלהרכיב(מנסה

סוכר.קובייתומוצץכפינהמתיישבהואהערסל.על

לה).גםמושיט

בבקשה. :חרא

תודה. :היא

סוכר)קובייתערדלה(נותן •בבקשה :חרא

בבקשה. ...בבקשהערד)(נותן •••בבקשה

מלאהשקית(מביאמידאני ?רוצה ...עודרוצה

קובייה ...בבקשה ...בבקשה ...הכהסוכר)

 !הכה ...אחדולילהאחדיום-אחת

יוםועודאלףולילה.לילהאלףכאן

שכי'יוםהכה ...לספוריכולהאת ...אחד

-ראשוןיום ...בבקשה ...רביעי ...שלישי
זה ...ממךבבקשה ...מכוחהיוםחג,יום

הואשלישייום-לא ...שכייוםשוב

מכניםאצלנוכךבסוצ'י'הייתי ...גרועיום

 ...מאודקר ...שלג ...ינואר ...הצינוקאת
פברואר, ...בבקשה ...בשבילךמגלשיים

שלי,ההולדתיוםויוני ...אפרילמרס,

ים, ...בבקשהחםקיץ.יולי,אחר-כך

 . ..לךחיכיתיאלוהים,הד ...בבקשה ...גלים
 . ..לבואךחיכיתיאיך ...אלוהיםהדבבקשה,
הסוכרשקיתאתמרוקן(הואחיכיתיאיך ...לאושר

חרץ).מתוצרתסיגריותחפיסתלונותנתהיאראשה.על

תודה. ... !בשבילי(מופתע) :חרא

זהכעצמו)שכנההרדיואתלה(מושיט :חרא

מגגן)(הרדיו ...בשבילך
מתלבש).הואהעגינה.אתהחליפה,אתלוברתכת(והיא

הסרטאתלךשאספררוצהאת :חרא

 .במועדוןלכוהקרינו ... ?רוצה .שראיתי
לאהמלחמה.עלששובחשבתיתחילה
אתשומעאניפתאום ...לישוןעדיףאלך'

 ...מצלצלהפעמון ...זאתנו, ...המוסיקה

נותניםלא .באתי ...יודעתאת ...אחדאיש

אומריםהם ...מתעקשאני ...להיכנסלי

 .אצלבקוראיםכך !לסוצ'ירוצהמה,אתה

אחראיתיחריץדרךזאתבכלאנילצינוק.

פעםאף ...מאודכזה.מצחיק ...הסרטכל

 ...ראיתילא ...שכזהמצחיקסרטראיתילא
 ...לךלספריכולאני ?שאספררוצה
 ...אותומשחררים ...לתמידיוצאיוצא,הוא
שמכהיפה,לא ...וממתיכהעומדתהיא

 ...וממתיכהעומדת ...צעירהלאכברכזאת,
מהאין ...ומחייכת ...וממתיכהעומדת

 ...בכסףמלאיםאצלוהכיסים ...לעשות
 ...כולםעבורמשלם :אומר ...למזנוןכככס
 ...משלםוהואמחייכים.צוחקים,.כולם
לאשלוהכסףבעד "!תודה"תודה,כולם

 ...מדברלאשותק,הוא ...תודהלומרקשה
כל ...שואלתהיארק ...עדייןהתרגללא

 ?שםלךהלךאיך ?היהאיך ...שואלתהזמן

להאומרהוא ...עוסקהואבמהשאלה
לצחוק,התחילההיא ...חשבונותמכהל-

אצלכאלהידיים :ואומרתבידיומביטה

 ...אותותפסהמיד ! ?חשבונותמכהל
 ?תפסהמה :היא

נסע ...לעשותמהאין ...הביכהנו, :חרא

 ...אותומקבללאאיש ...הגיע ...אתה
 ...להסבירמוכןלאהוא ...תעודותדורשים

עצי ...ליערהלךהואואזלדבר.רוצהלא
לדברוהתחיללעץניגשהוא ...שםלבנה
 ...הלבנהעץ ...בן-אדםהיהכאילו ...אתו
עםכמועץעם ...ומוזר ...מצחיקסרט

כמולעץפוכה ...אתךאניכמו ...בן-אדם

לומשיבהעץ .עומדאתה :ושואללאדם

אומרעומדאניגם ...לאמוזר' .עומד-
 ...בן-אדםעםכמוהעץעםמשוחחלו.הוא

~תה ...איכשהומסתדריםהענייניםאחר-כך

 ...יותראופחות-אחיועםגםבסדרהכל
האמא ...לאמונסעשבעצמוהיאהאמת

לאשכהעשרים ...אותוזיהתהלאאפילו

לא ...אניזהאמא :להאומרהוא ...ראתה

שםבילדותועודלבאר,הלךאז ...זיהתה

 ...חזר ...האדמהאתלכשקהתחיל ...שיחק
ואז ...ספהטלוויזיה,קנו ...בסדרהכל~תה
והוא ...כפגשו ...הסכיניםעם ...אלהבאו

 ...יוצאוהוא ...העץעומד ...העץלידכשאר
רדףגדולה,משאיתהתניעאחיואחר-כך

 ...ואזאחריהם

 !לרקודבואי :חרא

קערההביאההיא ...כשקט ...רבזמןרוקדים(הם

לילהערסל.עלהלבניםהסריגיםאתפרשה ...להתרחץ

 .הקדוש)האהבה

 .רבזמןחלף

 ...משחררים !משחרריםכבררם):(כקולחרא
אני ?עומדאתהלמה !אתה ...משחררים

חה, ...כגן !כגןהיי,לתמיד.הולךהולך,
כגן'חה.חה,הפעמון)(מצלצל •••חהחה,

אני ...יוצאאניהולך'אני ...עודעוד'כגן
(המנחה ! ...יוצאאניהפעמון)(מצלצל ...יוצא

הסרט).אתמריםהררלס.כקצברוקד

ביוםאתם,היוםיקרים,חברים :המנחה

ויוצאיםשלנוהמוסדאתעוזביםזה,חגיגי

חברים ...חדשיםלחיים ...הרחבהלדרך
החרך-לידיכםמחכיםמקוםבכליקרים,

אלבדרך'תטעואליקריםחברים ... !צדת
 ...עקלתוןבדרךתלכואל !כחייםתסתבכו

חברים, !אתכםשלימדנומהתשכחואל

אנחנוגם ...זכרו ...לכוכתבו ...אותנוזכרו

גורלכםתשכחואלחברים, !אתכםכזכור

 ...בידיכם
צועדהסרט,אתגוזרהואמספריים,לומגיש(המנחה

הפעמון).מצלצלקדימה.

המונחתהדוארלתיבתפרגהכמפוחית,(מנגן :חרא

(מתקיןכברקומינו'קומי'קומי'הרצפה)על

את !עומדשאני.כפיעמדי'העמוד)עלארתה

השגייה.אתחולץאחת,בעל(חולץ !בבקשה ?רוצה

 ...יוצאאני ...בבקשהרוצים,אתםיחף)עומד
 ...הולךזאתבכלאניבית-הסוהר)פעמון(מצלצל
(מצלצל !אנגןזאתבכלאני !אסורלכגן

 .עריסה)כידיהאותר,פוגשת(היאהפעמון).

-קולךביתי.-קולךיקירתי, :חרא
ואיניהנהרכזרםאותיסוחבקולךמולדתי'

אני ?לאהובאסור ...יקירתילטבוע,פוחד

 ...אקוםאקום,רגליי,עלאקוםואוהב.אוהב
 !יודעיםהריאתם

להריםתוכלשתתחזק,מאמינהאני :היא

 ...לשבתתוכלאחר-כךהכבד.ראשךאת
הרבהאלאהגאיםשלושהלאולהוציא

וטובות.חשובותמליםמלים'

תהיהלגובה,תגדל ...ללכתתלמד :היא

צריכהאני ...שלייחידימאוד,יפהיפה,

המדינההאומה,הרחוב,לאהבה.אותך

סגרירייהיההעולםבלעדינו !לךזקוקים
 ... !מאמינהאני ...וקודר

תג-עכשיועמוק,תנשוםתנשום, :המנחה

בחן- .לכשוםלהסס,לאלכשום, ... !שדף

 ...הריאותבמלואלרווחהלכשוםפשיות,
 • . ..לכשום
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1991 

מחזה

אתםתמיר

משחקים

אתם ?ועולצים
הר, !נאלצים
זהלי !חבריי
כי .לנשמהנכנס

כךלעלוץ
רקנאלצים

המיואשים.

הלדרלין

 :הדמויות
,היטלר'וביץקלובהרצל,
מוות,הימליש,פראו,גרטכן
מטורפי.זרוקיםיוםנוודי

,לאופולד'טירולייםעור
 ,מיציז·נדרמים,משרת

תרנגולתי

מעון , 19 ...וינה,

ברחובלנדכאים
(בלוטגאסה)הרם

38 

קאמפמיי
ראשונהמערכה

שלגחמישי.יוםבוקר.מדומי ..... · . תרנגול .מתפלללובקוביץ .יורד =
זוחליםמתעוררים,הנוודיםקורא. 11

 .בעירלהתפזרכדימטותיהםמתוך
שלאספריםערמתמאזןמגיע,הרצל
באופןהחזקההימניתזרועועלנמכרו
מיוחד.

אתה.הנהאז :לובקוביץ
ומכה] ?אדוןהאומנם, :הרצל

 ?ממנילהתחמקמנסהאתה :לובקוביץ
 .ארוןלא,או :הרצל

הסנהמאחוריבחשכהקראתיאני :לובקוביץ
איכה.קראתי,הרצל,שלמהאיכה,הבוער,
לייש .השלגדממתרקהייתהאבל .איכה

הדברותעשרתאתצמצמתימשמחת.בשורה

נשארת.רעךאשתאתתחמודלאאבללשלוש.
מספיק,אחדאלוהים :ראשית ?נשארעודמה
אביך Iארלכבדיכולאינךאם :שניתאני.וזה
בשבוע.פעםאליהםתצלצללפחות .אמךואת

תברר •רעךאשתאתשתחמודלפני :שלישית
 ?שליהקפהאיפהשעירות.רגלייםלהשאין
 .קטןחום •גדולחום ?תבקשאיזה :הרצל
 ...קפוצ'ינו .ארוך .מוקה

מלאבד'. :לובקוביץ

 .הנאמןעבדך .לפקודתך :הרצל

 ?העסקיםאיך :לובקוביץ
זוועה. :הרצל

דעת.מוסיףמכאובמוסיף :לובקוביץ
 ?כזהטיפששנשארתיזהאיךאז :הרצל

דואגשאתהבגללטיפשנשארת :לובקוביץ
אזאמונה.לואיןשדואג,מיומכה]מדי.יותר

 .מעליךלמעלהבשמיםמהתחשוב
 .אדונילכפות,אפשראיאמונה :הרצל

הכיהםמלומדיםטיפשיםומכה] :לובקוביץ
גרועים.

 .המפסידתמידמנצחבוויכוח :הרצל
 ?אמרמי :לובקוביץ

אמרת.אתה :הרצל
 .זוכרלא :לובקוביץ

 .המיםכשנבקעובים-סוף. :הרצל
 ?לאמוצלח,תעלול .כןאה, :לובקוביץ
 .טבעומצריםאלףשלושים
אלף.עשרים :הרצל

 ?וחמישהעשרים :לובקוביץ
עשרים. :הרצל

בידיעת·חכלספקמטילאתה[מכה] :לרבקוביץ
תולעת.שלי,
 ?אנימהאזספק,מטילאיניאם :הרצל

אתהמהספק,מטילרקאתהאם :לרבקרביץ
אז?

תיאולוג.לא :הרצל
לא.אניגם :לרבקרביץ

ללבתבוזלאאתהיהיה,שלאמה :הרצל
 .שליכמושבור

 ?לךבזשאניאמרתיאני :לרבקרביץ
תולעת.ליקראת :הרצל

 ?תולעיםנגדמשהולךיש :לרבקרביץ

צדיירבומה ?בעדימי .נגדיאתהאם :הרצל
מלצרליאמרבערבאתמולרק !עלייקמים
וליהודים.לכלביםכניסהאיןיצנטראלבקפה

 ...מפהלךלך,
 !נוראממשזה ?כניסהאיןלכלבים :לרבקוביץ

מאישלירואתצטרךלא •ממנילירואתלמדאם
בית,שלמספרמחפשמופיע,היטלר[הקפה.בבית

מימיעלמקפצתגולגולתראיתיפעםנעלם]
דאטפוךדאטפתעל :להואמרתיוינההעיר
 .הנניהצדקאלוהיכיייוטבעוביעייךמטוכל
 ?היוםמכרתתנ"ךספריכמהאגב,דרך

חמישה. :הרצל
[מכה] .משקראתה :לובקוביץ

שלושה. :הרצל
 ?גרסהאיזו :לרבקרביץ

 ...בל ...בל :הרצל
 ?סליחה :לרבקרביץ

 .ותרלמרטיןשל :הרצל
 ?תנ"ךקוראאתהולזה :לרבקרביץ

הוא.אדוני.אני,לא :הרצל
אתשוכחהזה,המזויןהמומר :לרבקרביץ

חשוב.הכיהדיבר

 ?איזה :הרצל
מכלבחרתילישאותך .שכחתי :לרבקרביץ

מיוחד.משהואיזהשאתהבגלללאהעמים
שתעזורכדיתולעת,יבךבחרתיאני .להיפך

הזוועותבשעתהזה,בשלגממלכהלייסדלי
עשויאתהשבהשעה ;מפציעהיוםבטרםהזו

ושוברשעיםמדרךסוראזיעולמךאתלקנות
למהשלמה,מדי.מאוחרשיהיהלפניחיקיאל

אותו][מכה ?מחכהאתה

[רעם]ספרכותבאניילובקוביץ :הרצל
קוביץ i:לואמרתאתה ?לובקוביץ :לרבקרביץ

 ?אדוניבמקום
 .לובקוביץאמרתיאני .לובקוביץיכן :הרצל

 ?קרובהכיהמערביהכותלאיפה :לרבקרביץ
אתלקחתימאיפהמושגליאין[לקהל] :הרצל

 .אדוניבמקוםלובקוביץלולקרואהחוצפה
שלנו.המשחקליונמאסליכואבהגבאבל

משחקיםאנחנוכזהמשהואושניםשלוש
משחק.אותו

 !ארבע :לרבקרביץ

אולי ?מההתחלההסכמתיבכלללמה :הרצל
נמצא-בכלשבתורהזההאלוהיםעלריחמתי

הואכיברינהגםמצוינמנעבלתיבאופןהיה
יסירשלאכל-כך'שלוהיהודיםאתאוהב
באותובוקריבאותואבללרגע.עיניומהם

נחשףממשרתו,פוטראלוהיםנמאס,ליהשלג,
אלוהים,איננוהזההאלוהיםכמובן,כטבח.
רקהריישכיכוונתי,למיכבריודעיםאתם

טבחילובקוביץאלאאחדיקדוש-ברוך-הוא
אותופיטרשלויהשףישמוסקוביץכשרמטבח

כשרכדוריעםגבינהערבבילובקוביץהוא,כי
בקר.

 !אווזיםשומן :לרבקרביץ

אנימדוע,היהודית.להלכהעלבון :הרצל
כי .למרסקרביץלרכקרביץאמרמדוע,לךאגיד
שנהשארבעיםירבנומרישהעלמעוצבןאני
 ...במדברלונדד

 !ותשעשלרשים :לרבקרביץ

יהיה,שלאמהברינה.להשתקעבמקום :הרצל
לךשייפלו .מפוטראתהימוסקוביץלוענה
סוףעדלךשתכאבמאחתחוץהשינייםכל

מעליוקרעילמוסקוביץלובקוביץאמריימיך
הבורשט.לתוךאותווהשליךהסינראת

 ins beuschl :לרבקרביץ
שממנהבתרדמתלוצנחהואואז :הרצל
קלאסימקרהיותר,מאוחרימיםעשרההקיץ
פרויד ' Tלד"רהסבירשאותוזהות,ארכוןשל

מאמיןאתהאלוהים.שאנימאמיןאני :כדלקמן
צר .טועיםששנינוייתכןפרויד. ' Tשאתה

במקוםלובקוביץלךשקראתיילובקוביץלי,
 .ספרכותבאניאבלהקדוש·ברוך-הוא,

 ?בשבילי :לרבקרביץ
 !:לאהרצל

 .עליי :לרבקרביץ
 .ישירבאופןלא :הרצל

 ?הספרמהעל :לרבקרביץ
עודיודע.לאבעצמיאניתשאל.אל :הרצל

בשלושזה.עלבדיוקזהאוליאותו.כתבתילא
הפתיחה.עללהתגברניסיתיהאחרונותהשנים
לאשאני ?ההתחלהאתלשמוערוצהאתה
 ?והלאהממנהלהמשיךיכול

לא.אופןבשום :לרבקרביץ
בכבדבוקרכלאותיעוקץעקרב :הרצל

שליהבחילהבוקרכלמבראשית.להתחיל
מהיומית.תפילהיהפוךהזהשהספרחונקת.
שמתגלגלהאליליהגיחוךהואאותישמעכב
שאסורשם .שמראתמשרבטכשאנישליבראש
אותושנושאיםכךכדיעדברינה,אותולשאת
כקללה.אוכאנחה,רקאותופולטיםלשוא,

 ...אולאלוהים,שיזדייןאלוהים,אוי
 !אלוהיםברכת :היטלר

 .למשל .אותרכשתראה :לרבקרביץ
 ...מזהוחוץדוגמה.לאזולמשל :הרצל

סבלנותחסרהעומדמהיטלרמתעלמיםוהרצל[לובקוביץ

אחדספררקיש ?ספרעודלכתובלמההסף]על
נכתבשככרהזההספריםוספרכתוב,והוא

ועדייןשלךהדמעותעלגםהכליעלהכלאומר
אתלהוציאכדישליהספראתלכתובצריךאני

הסף.עלליהמאייםהזההצלאתמלכי,הרשע
ילוכקוכיץכתורלוכקוכיץיאותךשואלאניאז
 ?לעשותמה

לוב- ?כתור ?אותי ?שואל ?אתה :לרבקרביץ
לךאומרשאניילוכקוכיץכתוראני. ?קוכיץ

ילךאגידאניעכשיואז !הללויה ?לעשותמה
עללהתגברמסוגלאינךאתהאם .כלוכקוכיץ
 ?השםמהההתחלה.לפניתתחילההתחלה,

 ?לספרקוראאתהאיך
לו.קוראאני"חיי", :הרצל

שםזה ?זהשםמיןאיזה ?"חיי" :לרבקרביץ
שלמה, ?רצינילמחקר ?פוטנציאלימכרלרב
שרב.תנסהמאוכזב.אני

 ?ל"זכרונותיי"כיחסמה :הרצל
 !"זכדונותיי"ראשו]מטלטלהיטלר[גם :לרבקרביץ

תקנחשלךשאמאלעצמךלתארמסרגלאתה
 ?"זכדרנרתיי"שנקראספד

 !לעולם !לא :הרצל

פעם.עודתנסה :לרבקרביץ
?"שלמהוהבלשים"ל"שלמהכיחס:מההרצל
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"מחכים ?ואיזולדה""שלמה ?תכונות"בלא
"מלחמה ?האבוד"שלמה"בעקבות ?לשלמה"
"שלרמאו ?האחרונים"שלמה"ימי ?ושלמה"
"מיי.ןעלדעתךמה ?שלמה""אקצה ?ויוליה"

קאמפף"?

 !זהו :לרבקרביץ

יש.סוף,סוף :היטלר
 ?ארתךשאלמי :הרצל
מרשמאיירגברתשלהמעון-יוםזה :היטלר
 ?שלהלאיטליזשמתחת

לרקס.רהזאבומלוןכאן !לא :לרבקרביץ
כרבעו]מנערבמדרגות,יורדהיטלר[מרסיקה,

נימוסיםאותךלימדהלאשלךאמא :הרצל
 ?והליכות
אחרילאחרונהנפטרה .כןדווקא :היטלר

הייתהמשכבה,עלכשלרםתנוחקשים,חיים
עקרת .ההגוןאךהדלבביתנוהטובההרוח
הזדמנותהחמיצהלאמעולםלתפארת,בית

השולחן'עלמרפקיםלשיםלאבילהתרות
לשטוףבחשמלית,וחלשיםזקניםבפנילקום
מוסרלקחיההשתנה.ואחרילפניידיים

המושרשתהרתיעהאףעלבנאמנותשמילאתי
גובששבסופרדבר ;לסמכותציותמפניבי

ללכתשלאמעורערתהבלתיההחלטהלכלל
הונףעליוגםהממשלתי'הפקידאביבעקבות

לחפשאלאעת,בטרםנכרתוהואהגורלגרזן
ייעודהואלסים,בעיראמןבתורומזליאושרי
צייר.בתרדקטןהלאכשרוניליקבעאשר

עמוקות]מתנשמים[הנוכחים

 ;היתרהלפליאתיביטוילתתעליימקום,מכל
אמישזכרכךעלשלי,לתיעובלא,לאלא

החוליןשיחתתוךאלנגררזכרונה-לברכה
למעןלינהיראינולהשהמניעשיחהשלכם,
הבאברוךברכתשתציעובמקוםוזאתהאמת,

לילהמסעתלאותסבלאשרמסכןכפרילצעיר
מדיצפוףשלישיתמחלקהרכבתבקררןתמים

ונאלץלרינה-על-הדנובה,מבראונאר-על-האין

המושלגותבשדרותהבוקרכלכןאחרילנדוד
הביתחסרילנדכאיםהמעוןאתלחפשכדי
נתוןבהיותיאומנםוכן'מרשמאיירגברתשל

הקיסרייםהאדריכלותדגמישלהעמוקלדרשם
עצמותיילשדעדעדייןקפואאניהמפוארים,

חמהמיטהשלמבטחיםלנמלובזכותוכמ:ב
שאנימהכלשזהכיווןהזה,הנידחבחור
העגום,הכלכליבמצבילעצמילהרשותיכול
תגמולבידההשפעוקרןהגורלאלתאשרעד

ובתהילה.בפארמוכרתהלאלגאונותי
מצפהאניפשוטה,שאלהאותך:שאלתיהרצל

הניבלונגים.לשירתלאפשוטה.לתשובה
הדי-דרךאתלהעריךמסוגלאינךאם :היטלר

להיסטוריה,האהובמוריאשרשליהממצהבור
 ...פורטשלאופולדהדוקטור

 !פוטש :לרבקרביץ

טבעיריטוריככישרוןבההכיר :היטלר
פוטש?למה

 !טוביותרנשמע :לרבקרביץ

מוצאשאנימהאך ?עניינךזה :היטלר
הואזר,שלמצדומגעיללא,לאלאדוחה,
בכשריםאומןבידשליטתיאתלצמצםניסיון

לשוניים.
זר'אתהכן ?זר ?נכוןשמעתי ?זר :הרצל

מתוךאחדהייתאפילומזה,חוץבחורצ'יק.
מכלהאנושות,שרובתזכורסינים,מיליארד

בראאזזרים.הםהסינים,כוללכלשהיבחינה
ארתךלימדהלאשלךאמאמהתחלה.נתחיל
 ?והליכותנימוסיםקצת

לוויכוחשלךלאתגרנענההייתיברצון :היטלר
כשיציקואחרת,בפעםגזעיםענייניאוזרתעל
משפחתיתחולשהועצירות,הקורפחותלי

והפנתהארתההרעההלילהכלבמשךשנסיעה
השופטלהיותלינאהרשהובינתייםכואבת

כמוזר,נחשבשבעיניילמהוהיחידהאחד
החוטם,ובמיוחדהתנהגותךכלשלך,המבטא

שלךהמעוותתהביטוידרךאתלצייןשלא
כהערהנועדשבבירורמהאתלשאלהההופכת
משאלהלהביעבמקרםמניח,אנישכןמצדך,

אתהבעצםנימוסין'לימדתניאמיהאםולשאלני
זאת,עשתהלאהיאהערכתךשלפיליאומר
לאידיעתימיטבשלפימאחרשמתמיהנימה

התרבותית.ההתנהגותמכלליכללבשרםפגעתי
חברתלתוךפיל .כמןהנהפורץאתה :הרצל

זרבעצמךאתהשלך,הדירהלאזרחרסינה.
 .ישןלהיותיכולהייתי .אורחהיותרלכלפה'

עבדתיבמקרהלגמריחברה.לארחיכולהייתי
אותי.קטעשאלוהיםעדספר.על

מי?היטלר:
אלוהים.א-ל,-הים. :הרצל
 .לךנדמה :היטלר
שרטה-כפראיזהכמרהנהפורץאתה :הרצל
פהנמצאלאאתהשלי.האינטימיבחללופוגע
בעיראתהבראונאר-על-האינ-שהר'מיןבאיזה
שוברט.שניצלו,שילד,של

[מזמר] :לובקוביץ
אחרות,במלים .הרצלושלמה !מספיק :הרצל
לךלהקנותההזדמנותאתהחמיצהשלךאמא
שנכנסים.לפנילדפוקהמנהגאת

לגזריםלקרועיכולתי-פקחיפקחי, :היטלר
לאאבלשלך'גרמנייםהבלתיהנימוקיםאת

הרוחגודלאתלהוכיחמנתרעלעצמיאשפיל
מוותר.אנימלידה,ביהטבוע

ונכנס.]הדלתאתפותחדופק,הדלת,אתסוגריוצא,[הוא

מרוצה?אתה

עושים.כךלא,-נכנסת.דפקתאתה:לא.הרצל
מחכיםדופקים, :כזההואימימהמימיםהמנהג

"אנטרה""יברא",אומרמישהושמכפניםעד

שרב.ננסהברא ?ברורנכנסים.ואז-

חרא"אבטוח",אומר rלרכקרכדופק,ניוצא, :היטלר
הדלת.]אתסוגרנכנס,

 ?קפהרוצה :הרצל
לא.היטלר:
 ?וסוכרחלב :הרצל
שניהם. :היטלר
שם.עומדתהיחידההפנויההמיטה :הרצל
תהרוגהפרציםשרוחארהראשאתלךתעטוף
מתחתתשיםשלךהסמרטוטיםאת .ארתך

לאלפחותגונב,לאאחדאףכאןלמיטה.
הכילבד,לךתשיגניירשימוש.ביתשםבינינו.

שלךהחברים .הלפידעיתוןזהלתחתידידותי
גנבים, :רינהשלהנורדיםהחלכאיםהםלחדר

והחומרמהפכנים,סטודנטים,קבצנים,

בנייןלפניהדפנהעליאתשמטאטא
חבצלותבדיוקלאשלהםהרגלייםהאופרה.
ביוםישןאניהפה.זרךלנשרםתלמדאזהשדרן

לתתיכולאניספרים.מוכראניבלילה.ועובד
לאוהקאמה-סוטרא.אוהתנ"ךעלהנחהלך

ותענוגותקאמה-סרטראואגבזה.בסדרדווקא

הצנועמהמקוםיריקהבמרחקאנחנו .המין

הכימהמכתביםכמהמרצארטרו.א.חיברשבו

הואהיתר,ביןובהם,אי-פעם,שחוברוחזיריים

בתחת.לושתנשוףלבת-דודתומציע

לא.הוא :היטלר
 .כןהוא :הרצל
במינה.מיוחדתהצעהאיזו :היטלר
פעם.תנסה :הרצל
בת-זרדה.ליאין :היטלר
מיניתלאליברלים,לאאנחנוברינה :הרצל

אליימגיעכשברעפעםאבלפוליטית.ולא
אילומארדמעריךהייתיזהובמקרה .ביקור
 .ממרשךלטיוליוצאהיית

 ?דודהבת :היטלר
אי-הבנה.שלקורטובמריחאני :הרצל

גלרבושקקארולינהמאריהגרטכןהעלמה
הבתולהרקאיננהאסטרפאלוויבורכמישה
העירברינהעשרהארבעגילמעלהאחרונה

ללאהמינים,ביןכלאיים,יצורמיןאלא
וביןההומו-ספיינסשביןההתפתחותיהפער

כשהיאמהטבע.חלקעדייןהיאהצפרדע.
אותהמברכיםהפיליםעונים,האורזיםמגעגעת,
בעקבותיהעפושציפורי-נרדוידועבתרועות

כמתוכנןלמסעןלצאתבמקוםהוינאיליער
 ?מעיללךאיןלאפריקה.
לא.היטלר:
:קר.הרצל
:כן.היטלר
ומתנדנדאצבעותיוכיןשמרטחרא •מעילו[.מציע :הרצל

כשאניאותרלקחתיכולאתהגרדום.]עלתלויכמר
שםתשיםאלחרד'ישהשמאליבכיס .ישן

ותצטרךהבטנהלתחתיתיחליקוהםמטבעות.
איכשהולינראהאתה .לךשיישברעדלפשפש
מוכר.

מתים,ארחיים,לאנשיםדמיוןכל :היטלר
בהחלט.מקרי
 ?שמךמה :הרצל
 .היטלר :היטלר
יהודי.נראהלאבכללאתהמוזר. :הרצל
 .סינינראהלאאתהגם :היטלר
אבלאיכרים.שלפקחרתפקחי.פקחי, :הרצל

אפולולאהזאתהטובהאתלךאעשהלאאני
לאבכלל"אניאומרשאנירוצהאתהבפח.
יהודי".לא"ואנילי:מחזירהייתראתהסיני",

מלמברג.בטחאתהמכירים.מכירים,
 ?ארוסה :לרבקרביץ

דווקאלמההאם.מצדפינסקרלייב :הרצל
 ?בעצםארוסה'

טוב.יותרנשמע :לרבקרביץ
מזל'איזהרחוק, ,,,-ןבזהבמקרה :הרצל
 !לרינההבאבררךמוצלח,מקריםצירוף

 ?למברג

 ?ארוסה :לרבקרביץ
בן ?מקרה ?פינסקר ?לייב ?ארוסה :היטלר

כמרטהורשליהדם ?נמרחנזילהלכםיש ?דוד
נחרשערר,כמרצמיגמגזעמוצאיסחוף,שלג

הרוח.כלביכמרקשוח , 9קרושלפלדהכמר
מקרםשיהיהלבראונאר-על-האיןיעדהגורל

שניגבולשעלאידיליתעייררנתארתההולדתי'
ואמצעימחירבכלשאיחודםגרמאנייםמחוזרת

 .אמיתיפטריוטכלשלהנעלהמשימתוהיא
הדמעותתעלותמתוך !לאתיםמחרשותנקרצף]
הדורותלמעןהיומיהלחםגדלמלחמרתשל

 !הבאים

לערבבותפסיקתרגעיהיה.שלאמה :הרצל
לפנישלךהקפהאתתשתהדימויים.פה

מהלךאגידאניבחרד?בשם,ישמהשיתקרר.
 .שמרץעםמתחרזהרץבשם.צפוןלהיותיכול

מתחרזהרצלשני,מצדהומר.עםמתחרזשלמה
אדםלכלהלחם.שלזנב-הקרום .שרכlלעם

שאתהלךנדמהאםנושא.שהואשמומגיע
תתכונןאזהזה,בעמק-הבכאהיחידההיטלר
שלהטלפוניםבספרעיניים.פוקחתלחוויה

היטלרים,ושלרשהעשריםלהערכתיישרינה
שאחדתאומיםלגזעצאצאיםמניח,אניכולם,
שהשתקעממונקאצ'ברהשני ;מארוסהמהם

הארדסאיתהחבורההקרפאטים.הרילרגלי
מהעירשנהכמאתייםלפכינשרטיםגורשה

אברהםבןצביהתחתית.בברראדיהוהתנחלה
הקטן'המתופףהיההקדמוןאבי-שבטנולייב,

שהיהחיעיתוןמעין ;בהולצהאוזןלו'קראוכך
הכפרתושביאתומכנסכשברעפעםמתופף

בעיקרהאחרונות,החדשותמהלהםומודיע
הבלתי-נשכחהגמדהצעיר,בנוהגדועות.

הזבל'ארהאשפהעלאחראיהיהבנימין'
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שלבאיזורלזה,קראושהילידיםכפיזקיט,
כאשרבן-השיטלר.אותווכינושטארנברג,

באמבאך'מנוחהלהמצאהשיטלרמשפחת
והידיעותכתחביב,פודליםבעישוןלעסוקכדי

אליהם,הגיעוהאמנסיפאציהעלהמשמחות
לגירמוןלמחלקהבנימיןבנהאתרבקהשלחה
 .לאוזןאיכשהוערבשםשיקנהכדישמות

אבלבהחלטלונראוובטהובןהוהנצולרן
 .הציבורלשימושנועדולאהללוהשמות

"כמהמדי.יקריםהיורוזנקרנץאורוזנדופט

הואהלו,""שנישאל.הפקידלך?"ישכסף
אנטישמיאמר,הפקידהלו,"שני"בשביל .ענה

 .אחדדבררקלמענךלעשותיכולאנישכמותו'
שמעתלאמה,משיטלר. "סא"ז:;אתלמחוק

 ?שלנוהנחמדבןהדודעלפעםאף
וינה.זוהיאז :היטלר
 .תלמודזה .לא :הרצל
 ? ,,,-ןבעודזה :היטלר

 .ספרזה :לרבקרביץ
 ?בגרמנית :היטלר

גם. :לרכקרביץ
 ?מאיקארלאתאוהבאתה :היטלר

קטנות.במנות :לרבקרביץ
מת,כשוינטו .מאיקארלעלמתאני :היטלר

 .בכיתיאני

משותף.משהולנוישבכל-זאתאני.:גםהרצל
אנימשותף,משהובינינושישבזה :היטלר
הואאיךשלך.באףבהתחשבספק,מטיל
 ?כזהנעשה
ישאלוהים,כמותלמודית,מלהכמו :הרצל

אבל"רע"פירושהמהופכות.משמעויותלה
מפרידה.היאב"רע",כשמדובר"רגיל".גם

דוגמה.לךאתןאנימאחדת.היאכש"רגיל",
 .חששתימזה :היטלר
אחד .הארובהדרךנופליםתאומים :הרצל
מי .נקיהשנימלוכלך'ממנהיוצאמהם

 ?מתרחץ

המלוכלך. :היטלר
המלוכלךאתרואההוא .הנקיטעות. :הרצל
תאומים ?שובננסה .מלוכלךהואשגםוחושב
יוצאמהםאחדהארובה.דרךשובנופלים
 ?מתרחץמינקי.-והשנימלוכלךממנה

 .הנקי :היטלר
מתרחץ'הנקיאיךרואההוא .המלוכלך :הרצל

בואאזומתרחץמלוכלךשהואחושבמתפלא,
דרךשובנופליםתאומיםאחת.פעםעודננסה

נקי.והשנימלוכלךממנהיוצאאחדארובה.
מתרחץ.מי

שניהם. :היטלר
דרךנופליםכשתאומיםטעות.שוב :הרצל
 ?מלוכלךוהשנינקישאחדייתכןאיךארובה,
שוינטוכמובכפל-לשון'מדבראתה :היטלר

לאאבלחלש,ביוםאותיתפסתאומר.היה
להאמיןלאאותיהזהיראבירב.זמןלמשך
ברינה.שמדבריםלמה

מהלכללהאמיןלאלךמציעאני :הרצל
 .לךאמרשלךשאבא
ממךאנילי'שישכבוד-הבןבעניין :היטלר

סמכותנגדכמרדלאגם .הצעותשוםמקבללא
אכחישלאאךהמנוח,אביאתאהבתיאבי.
"אתה,בינינו.המפוארהדורותמאבקאת

גרפיקאי"אבא,"אני,-גרפיקאי?"בן,

 "!דווקא"אז-בחיי."לא."לעולם-

לקראתלנוחכדילישוןללכתחייבאניעכשיו
באקדמיהשליהגורלילראיוןכשאגשהמחר'

בקפידה,הארוזציורייצרורעםלאמנויות,
בהצטיינותהכניסהבחינתאתאעבורספקובלי

יתרה.

הפורםהיטלרליד[מתיישב ?לראותמותר :הרצל
הצרור]קשראת

הרילטעמכם.מדימתקדמיםהםאולי :היטלר

הנה,משלו.תרבותהייתהלאמעולםליהודי
לעת"תירסדומם,טבערדיקלי'ריאליזםמין

הדמדומים".

מדהים. :הרצל
עלהציוראתהשארתיאחדיום :היטלר

התירס.בקלחלנקרבאועורבאדן-החלון
בפה.לימצטברהריר :לרבקרביץ

 ?תירסאוהבאתה :היטלר
 .הכימאוד' :לרבקרביץ

מומסת.חמאהעם :הרצל
תירס.עלמתאני :היטלר
 ,,,-ןבאחידות-רעים,שוברואה,אתה :הרצל
יקר.

זהמהיודעאתה .אקווארלזה :היטלר
 ?אקווארל

זה.עלשמענו :והרצללרבקרביץ
 ?אקווארלעלשמעתאתה :הרצל

 .אקווארלעלשמעתיאני :לרבקרביץ
 ?שלומומה :הרצל

רע.די :לרבקרביץ
לעת"כלביקוראאנילזאת :היטלר

הדמדומים".

הכלב.זהלמטה,שם :לרבקרביץ
המושלמת,לפרספקטיבהלבשים :היטלר
מגדל-הכנסייה.לקצהמורםשלוהנאמןהמבט
 ?דודבןהא,דמדומים,אוהבדיאתה :הרצל
העולםצעראתלתפוסאתגר'אכן' :היטלר

עוד ,,,-ןבליתקראואםהמתפוגגהאורשל
אחרהביצים.אתלךמפצפץאניאחת,פעם
לפעמיםשמש.בשקיעותהשתעשעתיקצתכך
אלנפניתיכךאחר .עיןביציותכמולייצאוהן

מעוררפחםרישוםכאן'הנההקשים.האפורים

הדמדומים".לעתאפונהמקלפת"אמיכבוד'
ללב.נוגע :הרצל
 ?חיהעודשלךאמא :היטלר
אותהשיפדאחדקוזאקבפוגרום :הרצל
בחרב.

 ?הייתההיאאיך :היטלר
מספיקאותהנשאולאהרגליים .שמנה :הרצל
החרבלתעלה,ומעדההתנדנדההיאמהר,

שלה.הישבניםביןמוטטת
אדריכלשאהיהרצתהשליאמא :היטלר

בבורגתיאטרכשעברתיצדקה.כמה .אומן
חסרכאןמשהר'חסרערדכאןלעצמי'חשבתי
גםעמודים.עלמתאניעמודים.חסריםמשהו.
אתה?

מיכ-מהיודעאתהקטנות.במנות :הרצל
התחילשהואלפניהאפיפיוראתשאללאנג'לו
 ?הסיקסטיניתבקאפלה
לא.היטלר:
שזהת'רוצחצבעבאיזהאיטלקי][במבטא :הרצל
 ?פאפאיחיה,

 ?מניחאניבדיחה,הייתהזו :היטלר
בדיחה.הייתהזוהיטלר,כן, :הרצל
שוכחאניתמידבדיחות.שונאאני :היטלר

שברצינות.דבריםמעדיףאניהפואנטה.את

 .ביותררציניענייןהםהחייםדברשלבסופו
לישרן][הולכים ?ברצינותמה, :הרצל
המ,-היאהראשונהאהבתילמעשה :היטלר
בשורהעומדחמש-עשרה,בגילבריטוןסיקה.

רקהייתההאמת,למעןבמקהלה.הראשונה
גברתבלינץ'למרסיקהומורתיאחתשורה

נמוכיםדישלישהצליליםחשבהלאפשמישל'
לכםאומרלאשטנהויזרמניחאני .לטנהויזר

מוכר?דבר?

אוטו ?מתכווןאתהטנהויזרלאיזה :הרצל
 ?טנהויזראיציק ?טנהויזרהיינץקול ?טנהויזר
ולובקוביץהרצל .שלי""הולדרב"כרכב"פוצח[היטלר

עצמםמיישניםבהרמוניה.לשירמנסיםמצטרפים,

 ].בשירה

הנלבבהערבכוכב
רבבעונגאדרוששלומך
מעללאפעםאףשבהמלב

מעלכשתחלוףברכנה
וכשתמריא

שנייחמערכה

 !לעזאזל :היטלר

~שחהתמרח .עמוקהנשימהקח :הרצל
שהמשחהומאחרהחרמההמשחהעלשחורה

הנעלייםהחומה,מהמשחהיותרכהההשחורה
חדשות.כמוו pיברי

ילמדלאמשהדתבןספריםתולעת :היטלר
נעליים.לצחצחאותי
 ?נעלייםלצחצחיודעאתהתגיד' :הרצל
 ?נעלייםמצחצחים.איךשלמה, :היטלר
נעליים.לצחצחאיךלךאראהאני :הרצל
 !שליהידייםעלתסתכל :היטלר

 ?שלךהידייםנגדלךישמה :הרצל
הכל.היטלר:
:הכל?הרצל
עזבתיזהמדועהרמדוע, .הכלכמעט :היטלר

 ?ו-על-האיןונאבראאת

 ?בעצםמדוע :הרצל
מקום.בכלסדרואיסירחוןטינופת, :היטלר
פורטשדוקטורשלבקולולשמועצריךהייתי

 !פוטש :לרבקרביץ

 ?אותומכיראתה ?פוטשלמה :היטלר
ההתעמלותבאגודתביחדאתיהיה :לרבקרביץ
 .קטןשמןהגרמנית.

בתר.רוסוויתה,יפהפיה,בתלוהייתה :הרצל
 ?רוסוויתה :לרבקרביץ

כורגזעים,רבתסדוםוינה,וינה, :היטלר
 ?שליהמכנסייםאיפה ;היתוךללאאשפה
החכרת,אתמכפתרלתוכם,רגליובועטבמכנסיו,[תופס

היטלרהרצל.שלרגליולידונוחתניתקאחדכפתור

זעםהתקףחוטףוהואמתכווצותגבותיובר,מביט

חובטמישהו,שלמיטתועלעצמומשליךוהשתוללות,

גידופים.]ומגרגרבכריתבאגרופיו

אני .מקוריבחוראיזהתראו'תראו :הרצל
ולהירגעשלךהקפהאתלשתותלךמציע
עשתהשלישסבתאכמומאהעדתספורקצת.

ואחר-כךסופר][היטלרמת.אונולדכשמישהו
במגבתלהשתמשתואילאבלשתתרחץ'כדאי
שלאכדיבכפתור,אטפלאניבינתייםשלך.

פתוחה.חנותעםבאקדמיהלהופיעתיאלץ
 .בחדרמסביבקצתתציץהזאתבהזדמנות

שלהקטןהחמודיאותך'שפינקויודעאני
נימוסיךעלאליךבטענותבאלאאניאמא'לה.

מחדששתשקולרצויאבלהבלתי-מהוקצעים
אנחנוכאןהקפה.בקנקןהגרבפרשתאת

זותרבותית.אבלמקופחתאומנםקהילה
אחריך'מנקהשאניוהיחידההאחתהפעם

אתולעשותלהתבגרצריךאתהואילךממחר
בעצמך.זה

אמןאני .לימזיזהלאשלךהביקורת :היטלר
הפתחים.עלהמחזרבורגניזעיררוכלולא

אניאבלאמן'היהואגברריבודגם :הרצל
שלוהגרבייםאתהשאירלאשהואבטוח
הקפה.בקנקן

שלךהלבטוביוצא][היטלר .כןהוא :לרבקרביץ
אימהי.במזוכיזםגובלהזההגרפיקאיכלפי
מצרותשקולההוא,בררךהקדושבעיני :הרצל
הבורא.עבודתכנגדאורחיםהכנסת

חייבאניאבללרגליי'נרההלכה :לרבקרביץ
למלאליעוזרבדיוקלאהזהשהאיכרלציין
ובפהברעשדיישן'היוםכלהואמצרותיה.כל

שהואארזוועתיתממשבסרביתנחירהזרפתוח.

מרוסקות.קללותפיסותופולטבחלוםמדבר
מגולגלות.במרהטותצלףאומןהואמזהרחוץ
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ותולעי,מיובשרירמפיקהאחתחרטםמחיטת

ואלגנטיקטןכדורוןלכללמהדקהואוארתה
פוגע,אחד :החללפניעלאותרמעיףהואואז

ביןישרבזבנג,שניהחלון'במסגרתטראח,
 .שליהעיניים
פרפרעניבתמכונף,צווארוןלמחצה,לבושחוזר,[היטלר

ארוכים]תחתונים ,""סאקרחתונה,של

 ?נראהאניאיך :היטלר

:חתיך.הרצל
פנייתוויאבליפהלאשאנייודעאני :היטלר
 ' .ברזלאופימשקפיםלי'אמרר
 ?הזההברזלשפםעלמוותרלאאתה :הרצל

 ?נגדרמשהרלךיש :היטלר

הוני'כמו.נראהאתההזההשפםעם :הרצל
בסביבהכךכלמעריכיםלאההוניםואת

באקדמיהאבלהוניםאוהבדווקאאניהזאת.
שלהם.בפטריוטיותידועיםהםלאומנויות

צמח.הואאזלצמוח,לונתתי :היטלר
שרפרף].[מביאאותרלךאגזוזשאניכדאי :הרצל
מכולת.בעלממניתעשה .ליאכפתלא :היטלר
[מרסיקה]

הואצונח,הוא ,מעלהכלפיהשפםאתמסרק[הרצל

אינםהקצרות •השניאתכךאחר •האחדבקצהתרמך

עדהפרצוף,אתמעקמיםושורים,ישריםלהישאררוצים

שינייםמברשתלכללהפראשיחאתמקטיןהרצלאשר

באף.]המקננתמהוגנת

זה.הרי :היטלר
אינוהשיערהיטלר,שלשערראתמברישהרצלכך[אחר

קצתמורחהרצלמצחו.עלונופלממשיךתלתלמתייצב,

זועף.עדייןבמראה,היטלר,הפסרקת.אתומוצאשומן

הואשלו,החורףמעילאתללבושלועזרשהרצלאחרי

ומרחיקאותרמכפתרהרצלשלו.העבודותתיקאתמרים

מחדש.]שיערקרוצת

שהגשת.הסיועאתמעריךאנייהודי' :היטלר
אקנהאני .כגמולךלךאשיבאניזמני'כשיגיע

אניזקןממשוכשתהיהאותךשיחמםתנור,לך
נעיםזקניםביתנקי'סופיפיתררןלךאמצא
במוצאי-שבת.עמיםריקודיעםבהריםונוח

תצפהאלתאחר.שלאעכשיו,לך :הרצל
אלףציירואן-גרךתתאכזב.לאאזלכלום,
 .שלולאחבלבדאחתתמונהומכרתמונות
אח.איןלי :היטלר
ספרר]אתלכתובמנסההרצליוצא,[היטלר

 .לבדסוף-סוף :הרצל
 .לבדאינואדםלעולם :לובקוביץ

שאוכלבתנאימבראשית.הנהטוב, :הרצל
 .עצמישלהידכתבאתלקרוא

 !תנסח :לובקוביץ
אלהמאפירצונןוינאי"בלילה[קורא] :הרצל

מה ,, ...ביותרהקרזכרון-אנוש •הבוקרתוך

 ?כזאתהתחלהעלרעתך

קרמזרב"."האחיםלאזה :לובקוביץ
 ?קרמזרב""האחיםכמרכך'מה :הרצל

"האחיםכמרזהקרמזרב""האחים :לובקוביץ
קרמזוב".

 ?המשפטאתשאחתוך :הרצל

עקבותבחרשך'מנצנץשנמחקמה :לובקוביץ
 .בלילהגנב

משכבי"על ?להתחילאיךאזטוב, :היטלר
 ?נפשי"שאהבהאתביקשתיבלילות

ולסלףמהתנ"ךלסחובמאודקל :לובקוביץ
הנביאים.את

 ?אותיעוזבאתה :הרצל

זקוקאדםגםלאדם.זקוקאלוהים :לובקוביץ
שלךמהאנושיותמשהואבדלךאבללאדם,
הממזראתאמא'להכמרלשרתשהתחלתמאז
יודע,שאתהכפיואמהות,מבראונאו,הזה

אניאבללךדואגאניבתחת.חרבעםמתרת
אותוללמדכדילמרסקוביץוחוזראותךעוזב
אותיתשאלזלילה.וביןאכילהביןההבדלאת

ההבדל.מה
 ?ההבדלמה :הרצל

ואני,מוסקוביץצעירים,כשהיינו :לובקוביץ
תפוחי-מרקבישלנוהגדול'הרעבבתקופת
וינאיםוחמשת-אלפיםענקייםבסיריםאדמה
ערבהמרקרעבים,שהיוובגללואכלו.באו
היההלילהטוב.היהוזהמשמיםמןכמולהם

 .העונותשתיבמלוןבחופשהאני :חלוםלי
ובכיתישליבחדרישבתיאנילבקר.באתאתה

החדרשאלת,אתהקרה,מהמרות.דמעות
 ?אדיבבלתיהשירות-לא.- ?מדיקטן

 ?לובקוביץהעניין'מהאז-לא.-

מעיריםהםששבשעה :אמרתיואני-

אחר-כךוצנים.אווזיםשומןתה,עםאותך

זהאחריומידמנות,ארבעעםבוקרארוחת

עשר,ארוחתאחר-כךקייזרשמארן.חביתיות

צהריים,ארוחתכךאחרמיסלי.גבינה,נקניק,
 .קייזרשמארןזהאחריומידמנות,שמרנה
ועוגתכריכיםבחמשצהריים,מנוחתזהאחרי

אחרימידמנות,עשרארוחת-ערב,סאנו.

קאוויאר .בעשרארוחת-לילה .קייזרשמארןזה
השינהולפניאמריקניבסגנוןלובסטרבאלרגה,

מהאז- .קוגלןמוצארטפרליניעםחםחלב
משאיריםלאהם- ?לובקרביץלך'חסרערד
 ?להיטלרמחכהאתה .לחרבןרגעלי

למדרגות][בדרך

ברגעמתאבדיםטיפוסיםמזההאני :הרצל
נסחףאותררואהכבראני .אחדרואהשאני

לאכבראנישליהחורףמעילועלבדנובה,
כלום.אומר

הזאתהאהבהשלמה.תיזהר,רק :לובקוביץ
מרות.סכנתהיא

בזהירות.לךרקלך'לךלך' :הרצל
ערב .ממתיןמסדר,הרצלזמנים.חילוף .יוצאנלרבקרביץ

 .לישרןוהולכיםלמעוןסחוטיםחוזריםהדלפונים .ירדד
 .המדרגות]במעלהמהדסהיטלר

אוי.אויאוי :הרצל
 ?הייתהיכן :שיקספיראתלצטטאם :היטלר

 .שיקספיראתלצטטאםכאן' :הרצל

 !רגשחסרתבהמה :היטלר

הסרעפת,דלקתמאזהראשונהבפעם :הרצל
מהשלי,הלילהמשמרותאתלמענךהפסקתי

שניביום .לעצמילהרשותיכולבקושישאני
דירה.שכרמשלמים
אצבעותיופרקיביןהרצלשלבחוטמו[תופס :היטלר
שליווטרלרבמפלתמתנסהאניאליו]אותרומרשך
 .מתהוללואתה
אניבעולםהכיוסוסים,משוטריםחוץ :הרצל
אתתעשהאםחוטמו]את[מחלץשיכוריםשונא

 .הצוואראתלךמולקאנישוב,זה
 ?צוואר ?לי ?מולק ?אתה :היטלר
צורח]היטלרברגלו.בועט[הרצל

אתמעיראתהחפה,אתסתרם[שואג] :הרצל
 ?הלךאיךאז !שקטהאחרים.

כמונחתזההלך'לאבכלל ?הלךאיך :היטלר
 .שליהנעוריםביטחתאתוחרךמשמיםברק

ותבעתיהרקטורבפניעצמיאתהצגתיכאשר

האדוןליהסביראי-התקבלותי'סיבתאתלדעת
שכנעעבודותייבתיקאחדחטוףשמבטהלז
אישלהתוחלתבחוסרהמוריםצרותאת

התבטאהחזיריהכלב .שליאומנותיההכישרון
אסוראמר,הואצעיר,חבריותר.גסהבצורה

קירמלסיידחוץדברשוםלציירלךלתת
בהערהופרשתיממקומיקמתיאנימטבח.של

קטלנית.
 ?כגרן :הרצל

להתראות. :היטלר
מטמטם,מטפיש,האלכוהול :הרצל

תואילואם .אותךהזהרתיוממית.מאמלל
לךמציעאני .ממךמבוגרבקוללשמוע

לאונרדוגםאקדמיים.לימודיםעללוותר
 .אוטודידקטהיה

 .לאדווקא :היטלר
 .מתנורןאתהונדדולאלאיזהתלוי' :הרצל

ביחדהיינואוטודידקט.היהאלנברגןלאונרדו
 ?בסיודמצאתפסולמהגיסא,מאידך .בגן

התחיליהושע,שנייה.מדרגהשלידודבן
וגמרהכנסתביתבסיודשלוהקריירהאת

ביתלשושלתטאפטיםשלראשימלכותי;כספק
 .מהאנובראוזןרנהה

מזימה !בגבסכיןליתרקע !בוגד :היטלר
שחשדתי.מהבדיוק !זקני-ציוןשלבינלאומית

קרופף,פרךהרקטורעםאחתבעצהאתה,

 !הצמרתאלהעפלתיאתלמנועמזימהרקמת

 ?מכנסייםבליהבוקראותישילחמי

 .מושלםאינואחדאף :הרצל
נורא,לאאבללדעת.צריךהייתי :היטלר

אחרישלי.והלימודיםההתנסותשנותאלה
בהילוךקרופףפרןשלמהמשרדשיצאתי
סמרך'קפהבביתמקלטחיפשתיאווזים.
עינייאתופקחתיעשןאפופתפריציםמאורת

האלה,השיילרקיםאתאותם,וראיתי .לרווחה
כובעיעםהללו,השחורותהמגפהציפורי
סבוןידידילאהמשומנים,והקפטניםהפרווה
קיטורצחנתמדיפיםשלהםהשחיבתיומים,
תינוקמבשרשניצלשזללובזמןתאווה,של

נוצרי.

 ?תוספותשרם :הרצל

צ'יפס. :היטלר
 ?מלפפוניםסלטבלי :הרצל

לא.היטלר:
:חבל.הרצל

שטני,.משקהלשתות,משהוליהציעוהיטלר:
בגודלשדייםעםאישה .לארץמחוץמשהו
אתליכירסמההסנטראתלהשתמכומלונים

לילכרסםאדםהעזלאמעולם .בדל-האוזן
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בבדללישיכרסמואסבוללאאני .האוזןבבדל
עםהזההעסק :ביכינו .שלמה •תגיד !האוזן

 ?עובדהזרההזדווגות,
 •מתנורןאתהלמהאומרת,זאתמה :הרצל
 ?עובדה
 .שכןליאמרבזידרבהכומר :היטלר
 ?"כן"מה :הרצל
כמרגדולהבעירתיזהר, :אמרהוא :היטלר

זה.אתעושיםבאמתהםרינה

 ?מהעושים :הרצל
וכשים,גבריםיודע.אתה-מהטוב, :היטלר
כלבים.כמר •ביחד
לאאודלף.כלבים,כמרלאר-דווקא :הרצל
ברינה.

 ?לאזה,אתעושיםשהםעובדהאבל :היטלר
גדלה.האוכלוסייהאודלף, :הרצל
ואניאחתפעםערדאודלףליתקרא :היטלר
 ?נעיםרזה .הצוואראתלךמולק
לפעמים. :הרצל
 ?חטאזהאבל :היטלר
היטלר]שלהלחראשועל"רבנית"יד[מניח :הרצל
קטנות.במנות •האלאתמשמחתאדםשמחת
וכאר-על-האיןבבראאחדיקיץביום :היטלר
אחוריהאתניגבההיא .ב~יןאישהראיתי

 ;הדמדומיםבאורהתנפנפועטיניההעירומים,
שלה,המרכזאתראיתיואנירגלהרימההיא

 ?הלילהעלדעתךמהלילה.כמרשחרר
יוהולךבאהואאפשרויות.שתיהלילה, :הרצל
בלילה,אלוהיםאצבעהןבצדדקירותהלילה.
למרת.רעתלאהובעתהאלוהים,עתשהוא

ביום.מעדיפיםכשמזקינים

הכיהרעיונותהלילה.עלמתאני :היטלר
אםמשהר.לךאומראניבלילה.ליבאיםטובים
אנילחמכיה.כמרארתך,אצלהאניבי,תבגוד
לצייררוצהלאאני .ציירלהיותרוצהלאבכלל
אתלהטעותטקטיצעדרקזההדמדומים.את

אחר.משהררוצהאניהטיפשים.

 ?למשלמה :הרצל
העולם. :היטלר
כולו?יופי.אה,הרצל:
:כן.היטלר
 ?כיר-זילכדכולל :הרצל
 !זילכדנירבמיוחד :היטלר
 ?זילכדבכירמיוחדכךכלמה :הרצל
ארתה.רוצהאניאבליודע,לאאני :היטלר
מהכלרגע,תחשוב .כברןתהיהיאודלף :הרצל
מרז'יקיםמלירכילמשלטריטוריה.עםשקשור
ברוסיה.

אותם.כגלח :היטלר
 ?ערבוחולות ?באנגליהוהמתרוממים :הרצל

בתחתהלילהשחררעםהללוהכושיםרכל
שלהם?
תטרידאל .שילבינועדאותםכקרצף :היטלר

לאאםגםהכליעלחשבנו !בקטנותאותי
כאןנמצאהימלישטהייכריךלפרטים.ירדנו
זבובים,רגליתלשןספר,מביתחברלי.לעזור
יודעהואבגולגלות,התמחההואאקדמי.גאון
עכשיופיכג-פרכג.כדררלגודלאותןלכרוץאיך
כלאתלכרוץחדשהשיטהעלעובדהוא

וגדוליםשמכיםבכי-אדםכללבדרך .היתר
מכרוציםאם :הרחובותאתחוסמיםהםמדי,

בכי-אדםרוצהאנימחיה.חללמרוויחיםאותם
כדחוףיצריךראםמסודרים •סביבימכרוצים

ליהציקתמידאחדדברלמעקה.מעבראותם
דבריםסרבללאאניעגול.שהוא-בעולם

אתהאתליומזכיריםמדיעיסתייםהםעגולים,
מה.יודע

:לא.הרצל

בלימסתובבהזההעגולהעולם :היטלר
בזהאיןהאמת,למען .ממכרכופליםשבכי-אדם

המשיכה.לכוחלדאוגעלינוולכןטעםשרם

 ?אתההמשיכה.כוחעלשמתילאמעולםאני
הפריע.לאפעםאףהואבעצםלי :הרצל
האף •בבוץתקרעארתךמחזיק :היטלר
האנשיםאתמלדחוףארתךמעכבבאדמה,
אניביכינו,שיישארלמעקה.מעברהקטנים
אחדגשרםשביוםמהרעיוןלגמרימוקסם

אכהעפיםכשהעטלפיםבלילה,למשלאר
האלההקטניםהאנשיםכלאתיסדרוראנה,

מלאכיםכמרלמטהאותםיכשפו !רפפפבשררה
אזצריךשיהיהייתכןהכלום.התהום,לתוך
לצורההעולםשלהכד~רירתאתמחדשלעצב

לאאדםשבכיכדינאמר.קובייה,מרובעת,
ייתלואלאעיגולסביבסביבלזחולערדירכלו

-והםהאצבעותעללהםשידרכועדמהקצה
 ?דעתךמהכופלים.דת,בצריח
חידוש.זה :הרצל
[יורק !ארתךסידרתי !כלנדת !נדפקת :היטלר

שום,זולל •שכמרךלילהסידהרצל]שלבעיניו
שלךהרשעות !שליבתחבולהארתךסידרתי
המרותריקודהיהשלךהניצחוןכחשפה.

ריקלומתגלגלהיההזההמסכןכשכדרר-הארץ
הטבע !חמודיל.ךהישמראבלהאחר.בחלל
עלשיעבורבמיהיסוסללאריכקרםכצחיהוא

הכל-יכולהאלשללכברדופעלתימצרותיו.
תהילתליהמסכה.אתמפרצופךשקרעתיבכך

אחתמלהולותכניסראםאמן.יהודה,עולם,
 •שלךהספרלתוךביכינוהזאתמהשיחהויחידה

האפראתואפזרלעולמיםאתךאדברלאאני
 .לישרןהולךאניהשמים.רוחותלארבעשלך

המיטה]על[מתעמל

 .פזחלומות :הרצל
פצוע]חוזר,לרבקרביץונרדם.למיטהזוחל[היטלר

 ?לךהרביץמי ?קרהמה :הרצל
 .סנכרניהקיפרכי :לובקוביץ

 ?היוכמה :הרצל
 .אחד :לובקוביץ

מצייד.ניצרדטוב :הרצל
הציידיםשאומריםמהזה[שואג] :לובקוביץ
 !המזויינים

לאויבךואהבתלרבקרביץ]שלפניואת[מנקה :הרצל
אתחושבלאאתהכיגדולענייןלאוזה .כמוך
 .גדולמהיודעמיעצמך

אני •גדולעצמיאתחושבלאאני :לובקוביץ
גדול.
הבאהלשנה •וזכורשתהלגימה]לו[מגיש :הרצל

בירושלים.
 ?והשנה •כן :לובקוביץ

שלישיתמערכה

האיומותרגליויעדייןישןהיטלרשבת.
מסתחבהרצללמיטה.מעברמבצבצות

 .להעירואליו'

בוקר'טוב.בוקרטוב,בוקר[מזמור] :הרצל
שרמעלינונשר]היטלרלקום,לקום, .היטלר
כאילוהראשעלנוקשהרצלנע.אינו[המפלץ •••ציפור

יותרעמוקמתחפרדלת,כמרחורקהמפלץדלת,היה

אלכזהירותמהספליוצקקרים,מיםמביאהרצלבברירת.

הישן.]שלהשמאליתארזנותוך

מה ?אנימי ?אתהמי !הצילו[צועק] :היטלר
לילגרוםרוצהאתה[מתהפך] ?כאןעושהאתה
לב?התקף
השמשאחת-עשרה.השעהברינה :הרצל
תרבותיתתכניתלךארגנתיקודש,שבתזורחת,
לטיולתצאקודם-כל .לבךאתלשמחמגוונת
האדריכלות.מפלאילהתפעלבריכג,מרנין

לארמוןבחשמליתכסיעהלךתזיקלאואחר-כך
אתהראםחמים.בערמוניםותזדייןשכבררן.

ענקבגלגללנסועתעזמסחרחורות,סרבללא
אחרי-מעוף-ציפור.ממבטותהנהבפראטר

השוטריםבתי-קולנועבכמהרודפיםהצהריים
לחזורתרכל .צ'פליןצ'רליאחריקיסטרןשל

חביתיותתקבלפרסובתורהשקיעהלפכי
 .קייזרשמארן

 !שלךהקייזרשמארןעלמחרבןאני :היטלר
טוב.מרגישלאאניבמיטה,כשאראני

עשיריתהשמידהשכברספרדיתשפעתכנראה

 .מאירופה
ארך~ר •לךישמהליאיכפתלא :הרצל

רתיכףמפהתעוףדלקת-קררם-הרגל-הקרושה,
פרטיות.הדורשלביקורמצפהאני .ומיד

ממכילמנוערוצהאתה !אההההה :היטלר
מתביישאתה •שלךהידידיםאתמלהכיר
קוראאתהולזה •שליהפרובינציאליתבבררות
חבר!

קולטלאאתהחוצפה.קוראאנילזה :הרצל
עםלבדלהיותרוצהאני ?היטלר •הרמזאת

שלי.המבקרת
 ?מהמיני,מגע !אההה :היטלר
ההתבגרות,גילעלכשתתגבראחדייום :הרצל
הזה.הררמאןטוהרעלדבריםלךאסביראולי

לגברתקוראשאניארהתחתאתתזיזועכשיו
שלה.ולגרזןמרשמאייר

 ?קפואהערדהדנובה :היטלר
 ?לדעתלימאיפה :הרצל
ועמודהבסדרםמשהרלייקרהאם :היטלר
בעדינות.לאמיזאתספרהזאת,
מתה.שהיאחשבתי :הרצל
 .לשרןלהתחכמויותמצב-רוחליאין :היטלר
תראהשלאלוודאיקרובאבלתצטער,לאאתה
שלךהמעילעלותשמוררועד][סנטרויותראותי
טובותצריךלאאניהאץר]עלהמעילאת[מפיל

מסקס-מכייאקים.

 •כחכהיוצא][היטלר !חייםתעשה :הרצל
למשיח,כשמחכיםהאמיתי.לזמןכחכהשלמה.

שלמה,לך,שבאזה:;גיזtה.לאחשובה,ההמתנה
עצורותשבחות,בתהילותבוראךלפכיועמוד

הנשמעהתורבקולעלוזושמח,השעוןאת
 .מצלצלהמרותפעמון •מאוחרכבר •בארצנו

נכנסת,[גרטכן •האחרוןהיוםלהיותעלוליוםכל
ימיךכלמתפשטת]היאאמא-תרנגרלת.לזרועהמתחת
אתלהציתרציתכל-כךשלמה.לאבק,הפכו
המנווליםהרוסיםאבלברוסיה,המהפכהאש

ולחטוףלברוחהשתוקקתכמה .ארתךהקדימו
להגידלההיאלא,אבלברכרדט,שרהאת
הימנית,זרועךאת •כרתןהייתלאמה .עץרגל
אמרהסרןאבלדרייפרסבמשפטלזכותכדי
אדירים,אלוהיםניצחנו.כברתתחפף.לך :לך
מהמצרותיו,לשומרירב-חסדורחום,חכרןאל

שקרעבהיותיעכשיו,אפילוערשה,לאשאני
מריחגרטכןהילדהאתרואהאניבתפילה,
תפילתבעתבינרגעת •לפנייונושקגלקררליכה
מתעוותותשליהמרושעותהאצבעות .הבוקר
לידיושבאנישלה,המתוקיםהכדוריםלמראה
למשיח,ומחכהבבלנהרותעלכמרהתנור

מעונייןבאמתשאניבטוחלאאניאבל •יופי
לומראםאלוהים,יברא.כשהואבסביבהלהיות
אףעלתברא,שגלרברשקמעדיףאני •בגלוי
שמציקממהחרץחטאי.עלשאיענשלישידוע

כאןיושבאניהכהאלוהים,הרבאמת,לי
לפחותארלבית-ככסת,ללכתבמקרםמחכה,
שצונחיםהמסכניםהיהודיםלכלכגידילדאוג,
בינתייםואנימתים.זבוביםכמררעבמרוב

אנילדאוגבמקרם .פיתיוןבתורסוכריותאוגר
מתוךכשתחליקיהיהאיךודואגכאןיושב

מכמשיםהזוהרהשישגרףשלה,התחתונים
שלמה,הלילה.התגלותמפושקות,וברכיה
לאפשוטמזה,גרועאלא,רשע,רקלאאתה

נוראות,חדשותעיתונים,קוראלאאתהרציני.
בכהאךבלילה,בכה :האלמצורתאתשכחת

אכטרןשאמררמה ;עצמךעללאאחרים,על
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יפה.באמתהואהרצינידק :צ'כרבפבלרביץ
פדיותאכללגנידודתיתבראצ'כרב.לושיזדיין
 .גדטכןטוב,ברקדמגדיה.
 ?סוכריותלךיש !שלמהטוב,ברקד :גרטכן
סוכריות.ליישכן' :הרצל
 ?שלמהשלומך'מה :גרטכן
קד.הרצל:
 .ארתךאחמםאני :גרטכן
 ?קודשבשבת :הרצל
בשקטשבדקכלרם,תעשהלאאתה :גרטכן

הרגליים.צפררניאתלךאגזוזגםואני
 ?ערדמה !שמע-ישראל :הרצל
היום,שבת ?שלמהלך'קררהמה :גרטכן
אליךבאהאניתמידלבד'כשאתהובשבת
תירא,אללמטה.עדמלמעלהארתךומעסה
לשמורכדיהיוםכלאתךאשאראנישלמה,
מותרוהיוםואלוהיםשוטריםמסרסים,עליך
 .בתולייאתללטףאפילולך

שלי'היקרההנכבדהגלרברשקהעלמה :הרצל
כורעהייתיומסוידיםהצפרדיםפרקיי~למלא

תעירי'שלאכדיעלייך'ומסתערברכייעל
רואהאתלעזאזלרמה .אהבתיתעוררילא
רגםומכוערזקןעני'אני ?שכמרניתרחבי'

נאים,קציניםרינהרוחשתמזהרחוץסיני.לא
גיבורים,טנוריםומתוקים,תאוותניםסטודנטים

 ;מלנכוליהאלופישכל,גאוניראלס,רקדני
וינאייםאיבריםובעליבלרנדיניםכולםכמעט

והחיה,היפהאתלשחקרוצהאתאםענקיים.
אותילחשוףבמקרםחייתי,מישהולךתחפשי

זקןבתרדהמשטרתיהמוסרמפלגלבילושי
לטפסכדיבינינו'מפרידאששלנהר ?אשמאי

הצלחתיאילורגםמדי'חלשאנימרפסתךעל
היהמהבחודש,פעם-פעמייםזאתלעשרת

 ?מסורבלליצנימליטוףחץרמזהלךיוצא
תפרוץתברא,שהמשטרהמפחדחולהוהייתי

בראיאזהרותח,לשמןאותיותשליךפנימהלה
הקפואים.מחיילךצאיצאיזה,אתנעזוב
אגןשררךחלאים,כמרירכי;,חמוקיאומנם
עופריםכשנישדייךשניהמזג,יחסראלהסהר

והחרשהמלךשל"מהציטוט.סוףתאומי-צבייה,
עלידעהואמוסווית.לפורנוגרפיהשלוהגרוע

קילוחציהיקרה,ילדתי 'והנה,שר,הואמה
אדיה.להתראות.פרדה.מתנתבתורסוכריות
נשארת.אני :גרטכן

 .עצמךאתהסבירי .מביןאיני :הרצל
לביתהבררניתאמיהשומר,אבי:הרריי,גרטכן

לדעתעצמםאיבדואחדקיץערבבררנמישה,
דברקצף'באמבטרעותואתאישבהטביעם

גרטכן :מברשםפרדהבמכתבהסבירושאבי

עשירים,צעירים,ואניאמךמכל'ליהיקרה
זהנוראמאוהביםפורחת,בריאותבעלייפים,
מההיחידה.בתנולן,לבנובכלומסוריםבזר

ארתךנראה .תרכלירקאםלנר'סלחי ?נעשה
-מתנהלךהבאתי .האחרבמקרםארבשמים
היאבבית.מלכלכתלאהיאהתרנגולת.מיצי'
הקרים.רינהבחורפי.ארתךתחמם

רבה.תרדה :הרצל
במיוחדשלמה.אתה,מכוערכמה :גרטכן
הגרף.בכלארתךלגפףיכולההייתיהיום.
מותריה.קראתיך'ממעמקים[מתפלל] :הרצל
לגפף?
כיעור'מהר .מותרהגיפוף[מגפפת] :גרטכן

תרגנולות.במיוחדיפים,הם?בעלי·חייםשלמה
פרצופיםהאםאךמשמעותיות.הןתרגנולתפני
הייתיהרי ?משמערתמבטאיםבני·אדםשל

שבאףהאלההמגעילותבשערותלכרסםיכולה
האםשלמה,הזה.ייאמןהלאהאףשלך'
הקוטבכמרמסתוריהוא ?משמערתנושאהוא

בן·אדם,שלבפניםמביטהכשאניהצפוני.
ביצתי'כדרר .בעיניימשמערתכללהםאין

שניים •לעינייםחוריםשני •שעירלמעלה

פעםתנסההפה.-אחדחורלאוזניים,

 .הגירנילאלחלוטיןאנושי'בפרצוףלהביט
קטנותכנפייםכמרהאלה,המרפרפותוהאוזניים

הגיוניות.לאלגמריהןבהן'לעוףשאי·אפשר
מסתוריות.כל·כןאהובי'שלך'הפניםאבל

כמרנראהאתה !משמעותיותהןובעיניי

אניאתךבעל·חיים.אתהאוליבעל·חיים,
אילוהתרגנולות.עםכמרבבית,כמרמרגישה

הייתהללו'המוזריםמרגשי·האשם~פטרתרק
הייתיביתית,לחיית-מחמדלילהפוךיכול

כיניםממךופולהומסרקת,ארתךמאכילה
היינורכךבמיטתילישרןלךומרשהומטיילת

 ?שנתחתן .האחרוןיומנועדבאושרחיים
 .לנרמרשיםהיולא :הרצל
מרשה.היהאלוהים :גרטכן
:איזה?הרצל
 .אחדרקיש :גרטכן

בנושאויכוחישעדייןהרבלדאבוני :הרצל
אחד- ?איזהאבלבסדר'אחד'רקהזה.
וחרץ ?אחדאותרזההאם ?שליאחדשלך'
 !ישרשלכלהתהייאתמזה

נזירה.לחיותלאהחלטתיתרדה.לא :גרטכן
וחרץ .חיות-מחמדלהחזיקואסורמשעמםזה

הייתיאני ?להחזיקישועיכולכלותכמהמזה,
הורישסבארגםוהיחידה.האחתלהיותרוצה

ארבעבערדבשרריטאלם.שלוהאחוזהאתלי
אללפרושנרכלאזמבוגרת.נחשבתאנישנים

כלבים,סמורים,ברווזים,ארוזים,ונגדלההרים
ופרפרים.תרנגוליםתרנגולות,חתולים,תנינים,

אתהשלמה,אח,ילדים.לנריהיראחדרירם
התינוקותכלאתהרוחבעינילךלדמותמצליח
הגבעותעלזוחליםשלך'האףעםגזר'בצבע
 ?זלצבררגשל

 ?ככה ·תצטננילאתגידי' :הרצל

בבשררועכלאיןבי.בiריטלי.חם :גרטכן
ארמדתאניבראיבעצמימסתכלתכשאני .שלי

אותילראותיכוללאששלמהחבל :לעצמי
מראייךהראיילדתי,לכיאומרת:והמראהכך,

הנחהאלפים.אגמיכמרטהורותעיניולשלמה,
הענקסגור[פותחתאיילים.כערפדלנדוד,למבטך
אותםאיבדתי .בתולייאתלךהבאתילצווארה]
בערב.אתמול
 .מצדךנחמדנורא :הרצל
עלהחלקתיבמקלחת.בערבאתמול :גרטכן
באלטרקדניתכמרשפאגאטועשיתיהסברן

אבלאישה.אניעכשיו .ציוץמיןושמעתי
ללילשניםארבעערדואחכהטהורהעדיין

שלך'הנעלייםאתתחלוץבינתיים .כלולותינו
לישתספרבזמןהצפררנייםאתלךאגזוזאני

סיפור.

שלהמשמעותזראולי .סיפורכן' :הרצל
ולספרעירומהילדהלידלשבתהשירה'

שהבוקרמזלטוב, .סיפורהזאתלילדת-הוורד
 ?סיפורמיןאיזהרגליים.רחצתי
לאדק .קטןכשהיית .שלךהסיפור :גרטכן

אבלהיקר'שלמהלי'תסלח !סיפורי-המקרא
והקינותהקללותכל ?היהודיםלכם,ישמה

אפילוהאיומים.רכלהכלליםכלהאלה,
תימן'ובראיצפרןערריקוראשלמהכשהמלך

איזומעוררלאהואבשמיר,יזלרגניהפיחי
המרשיע,ישרזהפתאוםאלאיפהנערה

מהדדך-אגב,הכנסייה.אתמעוררכריסטרס

 ?כריסטרסעלדעתך

ילדתיארי' ?טוסכריסעלדעתימה :הרצל
שהשערותלספר'יכולהייתיסיפוריםהנאורה'

אתכריסטרסלאיזהותלוי .לךנעמדותהיו
 ?כריסטרספרןהוגר ?כריסטרסאותרומתכוונת.

 ?כריסטרספירדרר
:ישר.גרטכן

אוהב.אניאותראח. :הרצל
 ?אותרהרגתלמהאז :גרטכן

מי ?כדיסטרסישר,הרגתי,אני,מי, :הרצל
 ?הזהברעיוןארתךזיהם

השליחים.למשל :גרטכן
שרםמושג.להםאיןרכלנים,סתם :הרצל
אתלאעצמם,שלהחלומותאתחולמיםכלרם.
אפילושרם-דבר'עלביניהםמסכימיםלא .שלו
היולאהםכי ?ולמהקטן'הכיבפרטלא

מהיודעאנישם.הייתיאניכייודע,אנישם.

לאאני .הרגתימיאתיודעהייתייודע.שאני
ביןברריה-דרלרררזההייתיהיוםכל .אותרהרגתי
ממששעמדהשלו'אמאאתתשאלי .ההמון
עםמתנדנדהגיעכשהואההמון'בתרךלידי

תשאלי-להאמרתיאניוהתמוטט.הצלב,
אני-לימאמינהלאאתאםבעצמךארתה

יצליחלאהואמשהר'תעשי.לכי' :להאמרתי
עלעומדבקרשיהזההמסכןהגבעה.עללטפס

לולעזורכדיקדימהנדחקההיאאזהרגליים.
ארתה,עצרהואאבלהזה,הארורהצלבעם

תתערבי'אל :שלוהקפוצותהשינייםביןוסינן
 !שליבדרכיזהאתלעשרתליתניאמא.

שאתהאפילולספר'תמשיך[צוחקת] :גרטכן
משקר.

הייתיילדבתרדכבר .משקדשאניבטח :הרצל
בפסטשהיהמהכיבפסט,טובהכיהשקרן

צדיךשהיהלמההכלאתהפכתיאזרע.היה
פאנימסבתאזהאתקיבלתילטוב.להיות,

משיקספיר'בשקריםלילהכלאותישהרדימה
בסוףמפוזרותהיוגופרתכמהמשנהולא

לאהםראם :הוסיפהתמידסבתאהאגדה,
שבגילפלאאיןהזה.היוםעדחייםהםמתר
הגחתיאניפסט,שלהאנטי-נביאהייתישש

לשוני'עלדבשגרפי'לושקהסערהמתוך
הילדיםבגנילהםוהסברתיבשעריחגבים

הואשיששמהחד-משמעיבאופןובארמונות

האמתהואלהיותשצריךרמהמשקרים,אפור
בדגיםפיעלאותיהיכרהם .בענןקשתשל

לחזירים,פניניםנשרו.שיניישכלעדמתים
אניהמלה,אתאוהבלאאנישלי.אבאכמר

ולשקרהרחוב,עוגבנגןלולקרואמעדיף
אנינשמתו'אתשהצילשלי'מפורסםהכי

מצונףאותררואהאניהעוגב.נגןאמתקורא

עלמגןבתחנת-המשטרה,בפינהערמהכמר
הגרמיאלותממכרתשלוהשבוריםהמשקפיים

מכהבכל .שלוהקרחהראשעלכגשםשירדו
עלונזלשלוהקרחתמהגולגולתדםכתםפרץ

אחדכלידיר,אתר,כשגמרורככהשלו,הפנים
נפלומרוסקים,שלו,האצבעותמפרקיואחד
אדום.מפוספסותהיושלווהפניםלחיקו

מוכרי-ספריםהעירומה.הילדהבפנילבכותלאמנסה[הוא

אוויר'לתפוסומנסהעיניואתמכרוץהואברכים.אינם

ומחבקת,רגליואתמנענעתהעירומהכשהילדהמתנשם

תינוק]מערסלתכמר

שלי'השמנההאמאאתבחרבשיפדכשקרזאק
להדיםבמקרםבמרתף,התחבאהרחובעוגבנגן
אתלוולרוצץברגלייםאותרולהניףהקרזאקאת

מבחינתי .התחילזהככה .קיר-אבןעלהמוח
הסתערהואמבחינתיבמחסן'התחבאלאהוא

הראשאתלקרזאקלרסקכדימהמרתף'בשאגה
פעםבכלצבעי-הקשת.בכלנצץהאבןוקיר

אלהמפקפק:לעצמיאמדתיבשקר,שפקפקתי
ההזדמנותאתהחמיץהוא ' Tבלרדתפקפק,

יסתערהואבפסט,כאןאחד,יוםאבלשלו,

צודקנקםשינקרםצדיקמהמרתף,בשאגה

שנחתכהומשקרת,שמנהאישהשללזכרה
לומרבקבר-אחים.מרקיבהמילון'כמרלשניים

שמץאףעשהלאהואהאפורה,האמתאתלך
מחורבןחזןבבית-הכנסת,שררקהואמזה.

גדול'אלוהיםשמע.לאערדהעולםכמוהר
לצלילהגיעלאפעםאףגרוע.היההואכמה

האמתזרעליו'לשמוריכולהיהלאהנכון'
זרקובתהילים.הפסוקיםאת:;נלבלהאפורה.
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תיבתהזה,הרחובעוגבאתקנהוהואאותו,

עגבהרחובות,כקרנותהידיתאתוסובבנגינה,

וין-וין-נור-ד,-אלייןכמואלוהכלימנגינותלו
קרהוהנהאחרים.מתקתקשמאלץמיניוכל

למהשלמה,תגיד,שאלו:כשכונהשהילדים
 ?הזההזוועתיהעוגבעלמנגןשלךאבא

 .שקרהואהעוגבאחי' :להםאמרתיואני
שאבי ,היאהאמתהמשטרה.עללהערים

כפטרסכורג,ארמון-החורףעללהסתערמתכנן
אתלמצואהשיש'מסדרונותדרךלרעום
קירותאלהמרושעתגולגלתןאתולרסקהצאר
למשטרהודיווחוליהאמינואחייואכןהשיש.

תרנגוליםנוצותז'נדרמים,שניכאו,והשוטרים
ככפפותלסנטר,מתחתמהודקותהקסדות,על

אתםאותילקחווהםשלופות,וכחרבותלכנות

עלאורוהדליקוחםשוקוליונתנולמשטרה
איךהאמת,אתלהםאמרתיואנישליהעיניים
כאקרניךאיךתה,לשתותאלינובאדאנטון

מטבעותאיךכמטבח,הרצפהעלאצלנוישן
נגןשלהכובעלתוךמצלצלותשנפלוהנחושת

לעזורכדיללונדוןכולןנשלחוהרחובעוגב
ולקנות·דירהשכרלולשלםהשנוררלמארקס

האמינווהז'נדרמיםאהובתו.לג'ניצבעוניפרח
לפניאותווהושיבואביאתוהביאושלילאמת
אתרוצץהואאיךאותו'וחקרומולי'האור'
להם.שסיפרתיכמוהשיש,קיראלהצארראש
המש-למסגרתמעברכדממהכיהסתכלהוא

שקרןהילד :לומרצריךהואאםושקלקפיים
התקרהכיכזה,דבראמרלאהואאכלחולני.
מיכאלהמלאךלועומדהנה-ושורנפתחה
ואניהכדים,לכושהאישהנהר,שלזהמצד

 ?האלהלכיסיםהקץיבואמתי :אותושאלתי

ונחתםנכתבכישלמה,לך,לךאמר:והוא
ילבינווחטאותםיטוהרורכים :הימיםקץעד
יכיןלאאישומהרשעיםיושעו'הרשעיםאך
מלרחיושמעתיואנילכם,ישיתוהמכיניםאך

 :הז'נדרמיםאלדיברואביהכנתי'לאאכל
שהצארוכגללאמת,אמרהזההכוכל'הכן'
אתהרגעלכםמרסקאניכאן'כסביבהלא

שפלוגתעדעשה,גםהואוכךכקיר,הראש
לעינייאותווהיכרלחדרופרצהבאהז'נדרמים

קרהוהנהכיכבהממנופרחהשנשמתועד

 .הכןלמעןמתהאבשינוי'לשםאחת,שפעם

פורצותשנים,אלפיכמהכנרתהרצל,של[דמעותיו

העירומהוהילדהקרביומתוךבגעייהועיניו,פיומאפו,

בשדיה.]פניומנגבת

אנישסוף-סוףכדישלי,אהובככה, :גרטכן
היהודים.אתכם,הענייןמהאדע

מזל-טוב. :הרצל
 .לעצמכםתפריעואללחדר]מתנדנד[נכנס :היטלר

תחיואוליפנויה,דקהלכםישבמקרהאםאבל
לאוויר][עורג .וחמצןאמבולנסותזמינונחמדים

 ?טובמוחמנתחאיזהמכיריםאתם

זר.אנימהסביבה.לאאנילא, :הרצל
מאוחרככרכנראהממילאחשוב.לא :היטלר

 ?מתדרדרתלשחפתהסימפטומיםמה .מדי

דם.יורקים :הרצל
 .זהו[משתעל] :היטלר
כמיטה.אותךאשכיבאניבוא, :הרצל
הנוער.ממשחיתטובותרוצהלאאני :היטלר

לא.עדייןהנשר.נקמתלקראתו]פוסעת[מיצי
 !המוותעוףממני'התרחקי

עצמומכבידהואאותר,להריםמנסיםוגרסבן[הרצל

הוא .ידיובאציליאותרלהריםלהםמרשהאבלבכרונה

אותרגורריםהםבערדקודחכמרהזמןכלממלמל

למיטה]

 . ..קיסריזוהר ...הלבניםברחובותליהולך
 . ..השישכהיכלי ...כפניםאכל ...בוהקיופי

 . ..מזוהמותפאות ...בקפטאןהמוותציפור
 . ..מיניכל ...טהורותאוסטריותכקוסיותסוחר

 ...גדולותקטנות, ...בלונדיניותעגולות,כעיקר

המעילאתללבושצריךהייתכזהכיום :הרצל
שלי.

וממשחיתמפתאיטובותרוצהלאאני :היטלר
הנעורים.תום

ושששלושים ] ...וכר'חרםלונמודרחכה. :הרצל
שש.

 .תשעותשעשלושים :היטלר
אתהושש.שלושיםמקסימום .כחייך :הרצל
לךהיטלר]שלמגפיואת[מסירמחורכןשחקן
פוליטיקאי.תהיה

 ?חושבכאמתאתה :היטלר

תצטרךכמובן,קשה.לאכטח.כן, :הרצל
אתתלמדזהוכשבילהדקדוקאתלתקןקצת

 ...הגלילארץאלויבואמרקוס.על-פיהבשורה
מרקוס ...וילמדהכנסתלבית ...מהרשמעוויצא
בבית-כנסתם,שהוסיףככךהדקדוקאתתיקן

תשכח,פשוט.עד-כדי-כךזההגיטו.נולדוככה
חללו.היהודיםרקתזכוראחד,יהודישלמה,

עצמותשלמרבדעלהפוסעמלךתהיהואז
ביתעדוכמדבר,כשלגכעקבותיךילכווכולם

 .הבוערהמקדש
תודה. :היטלר
מה.כעדאין :הרצל
בכית,שאתהראיתיאניבכית,אתה :היטלר
עלייאבלמבוגרים,גבריםאצלדוחהמנהג

מצדי.הזה,לככינסתרתכהתפעלותלהודות
רכשתאיפהמוכשריבכייןשאתהלעיןגלוי
 ?הזההכישרוןאת

 .האומןאתיוצרהאימון :הרצל
 ?לאשניםככרכוכהאתה :היטלר

פחותוחצישכרעשנה,אלפיםחמשת :הרצל
יותר.או

 ?הרבהכל-כך :היטלר

 .שניביתחורכןמאז :הרצל
שמעתי.לאאפילוהראשוןעלאני:אה,היטלר
הנכונים.העיתונים~זיקוראלאאתה :הרצל
אוככל'נהרותעלהתיישבתיאניאופן'ככל
ובכיתי.פסט

 .כככיטובממשלאאני :היטלר
 .הכלאי-אפשרטוב, :הרצל
לחצתיאנילמשל'אמא,שלכלוויה :היטלר
לחה:הפלצהרקדמעות,שום .ולחצתי
 .עוזרלאזהללחוץדמעותכענייני :הרצל
כשלוחצים.כנשיקהבאהלאהשראהשום

שאתהמיוחדתטכניקהאיזויש :היטלר
 ?עליהממליץ

הנכונה.העיראתשבחרתבטוח :הרצל
ורעאחלהאיןככישלהוינאיתהאסכולה
יותרהרכהכאןכוכיםטכניתמבחינהכעולם.

אתנושאיםהוינאיםפלא,איןמהלגולנד.רטוב
 .נומן-אסט-אומןכתוכם.שלהםהדמעותכותל
אתכשהופכיםטוב.מבכיטובשםטוב

שיראפילויש .ויינוזהדינראזהאותיות
אכל ...הין-אונד-דר-וייהובטרמרלר]נשרזהעל

לכהיכיחסמשהולצייןעלייהזהירותלמען
ואלחיום,בכייניהםהוינאיםכסך-הכלהוינאי.
עצמםעלכוכיםכללכדרךכיוםשכוכים
במקרהולגמרילשמאלץ'הצעראתוהופכים

עלהאהובותאמת,דמעות .ואלץעםמתחרזזה
בלילהשבוכיםואלהכלילה,מתכנותאלוהים,
אזכלילה,כוכהאתהאםלמרחוק.נשמעים

יאתךיבכהיקינתךואתארתךשישמעמיכל
אםכיחדאתךיבכווהןכתהשבתכוכביאפילו
ינשרו.שעפעפיךעדכלילה,תבכה

אותיללמדתרכלללב.נוגעממש :היטלר
 ?לבכות

 ?ניסיתלאפעםאף :הרצל
 .זוכרשאניכמהעדלא :היטלר
 ?עצובמשהרעללחשוביכולאתה :הרצל

 .כל-כךלאהאמת,למען :היטלר

תנסה. :הרצל
 ?ברושיםמאחורישקיעהעיניים][עוצם :היטלר

רקרואהאני ?האלפיםמדרונותעלדמדומים
לבית-ספר.חשקכחוסרמזדחלעצמיאת

רקמוליךזהיעצמךאתתשכח :הרצל
 ?המנוחהאמךבענייןמהלבכיינות-יום.

אפליץשאנירוצהלאאתשל"מה, :היטלר
שוב.

ארתחורמהיהיטלרעיניים,עצרם :הרצל
מתים.בארוןמתחלעצמך
המנופחות]בלחייונאבקקלילגיחוך[מציית, :היטלר

 .בארוןמתחאותהרואהאנייפה,
 ?רואהאתהבדיוקמה :הרצל

שלה.כארוןמתהאותהרואהאני :היטלר
 ?לובשתהיאמה :הרצל

דירנדל.שמלת :היטלר
ליותארלחצטחקקתפסיקאתר][מגחך :הרצל

חדירנדל.את
אדומיםפרחיםקפלים,הרבהחצאית, :היטלר

וכחולים.
 ?שלהוהפנים :הרצל

גבינה.כמר :היטלר
 ?עודמה :הרצל

 .סרטןשלריח :היטלר
 ?זהאיך :הרצל

רקוב. :היטלר
 ?מהכמורקוב :הרצל

מסריחות.רגלייםכמר :היטלר
 ?עכשיוארתהמריחאתה :הרצל

כן. :היטלר
 .משהרלהתאמר :הרצל
אמא.לחת', :יטלר
לומררציתשתמידמשהולהתגיד :הרצל
אמרת.לאאבל

 .כששיקרתיחרגשתלאאף-פעם :היטלר
כסףלךכשסחבתילכשמתלאאף-פעם
שהצצתיהדעתעלהעליתלא .גםמהארנק.

אותיתפסתלאאמבטיה.כשעשיתעלייך
סמכתאתבכית-שימוש.אוננתימאריהכשכחג

כתורשאת,חושבתאת .שליהטיפשותעל
כחנופה .לאין-עררךעליינעלהמהוגנת,ארית

רוחיעל-פניבזחילהעוברתאתמגעילה
אתלתאוותנות.אותילפתותכדיהבריאה
לערפלמעל !הבריאהעםכגרףנצחיתעלוקה

הגיחוךעוריתומתנשאתערלהשלךהמליצות
הואשגםזבלהיאשלךהאמהות .יהדותךשל
השדות.על-פניכאהבהמפוזראינו

ציטוט.סוף :הרצל
אותי.אוהבתלאאתמזה,וחוץ :היטלר
אותי.אוהבלאאף-אחד
 .ארתךאוהבאני :הרצל
 !תוכיח ?כן :היטלר
אתה ?כזהדברלהוכיחיכולאניאיך :הרצל

זה,כרגעזאת,בכללאהבה.ראויבדיוקלא
אוהבאנירטובות,כעינייםכאןיושבכשאתה

ארתך.

 .נשיקהליתןאז :היטלר
אניוסוסיםנזירותאדירים,אלוהים :הרצל
מהטלפייםאותישחרר .לסבולמצליחכקרשי

אניהיטלר,לא, !הזההטירוליהמתרומםשל
סיפורלךלספרליתרשהאכליארתךאנשקלא

עלסיפורהזה,המביךבחיזורלהמשיךבמקרם
אהבת-אמת.

המטורפיםהסיפוריםתמידסיפורים. :היטלר
האלה!

השירה,טעםזהרהרידברשלכסופר :הרצל
שתע-עדעשוקי-אהבהלילדיםסיפוריםלספר
רביעלמסופרהנהבגבם.צמרמורתברר

של::;גתהאתכאהבהשגידלהגדולאליעזר
להשמלאועדבמיטתולישרןלהוהניחאחותו

סימניבהונתגלומתוקותשניםשלרש-עשרה
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 .ומאחורמלפכיםבהםלטעותשאיןכשירת
לאיש.והינשאימביתיצאי :הרבלהויאמר
להישארורצוניאנישפחתךלא, :לוענתהוהיא
לא.-אמרוהוא .תלמידיךרגליולרחוץכאן
מביתישתצאיומוטבזקןאניהקטנה,בתי

אחדלגילך.המתאיםצעיראישלךותמצאי
 :ענתהוהיא .לרחוץתצטרכישלארגלייםעם

להישארליהנח •לךאומרתאניהשכייהבפעם
אתברךוהוא .תלמידיךרגליולרחוץכשפחתך
בבתוליה.להישארלהוהניחאהבתה_~קשרת
הרגליים.אתליתרחץ .מארדטוב :היטלר
לספר .לימגיעהיטלר]שלרגליואת[רוחץ :הרצל
עםאחכהנטוללטיפוסאמיתיאחכהסיפור
מסריחות.רגליים

רביעיתמערכה

ברקוראהיטלר .ראשוןיום[מרסיקה.
סרטרא.]הקאמהואתהתנ"ךאתזמנית

 ?התנוראתניקית :היטלר

:לא.הרצל
 ?השירותיםאתשטפת :היטלר

:לא.הרצל
 ?שלימהסדיןהפירוריםאתברשת (i :היטלר

לא.הרצל:
 ?הגרבייםאתליהטלאת :היטלר

לא.הרצל:
 ?המכנסייםאתגיהצת :היטלר

לא.הרצל:
 ?טריקפההכנת :היטלר

לא.הרצל:
 ?הערףמרקאתחיממת :היטלר

לא.הרצל:
 ?בחדשותחדשמשהר :היטלר

כן. :הרצל
 ?קניליגנוסזהמה[קורא] :היטלר

 ..ספגטימין :הרצל
המזוהמיםהיהודיםאותי.תגלחאז :היטלר
[מיצי •כורמכלשלמהדרשהעושיםהאלה
תיזהרי,חתנ"ך.)ספראתבהמשליךהיטלרלה,עוברת

לארוחת-ערב.ארתךאזמיןשלא

מנצלאתה •היטלרהיטלר]את[מגלח :הרצל
המשרתלאאנילרעה.שליהאנושיותאת

ההתנהגותאתשתשפראוהמטפלת.ולאשלן
האחרוןבשבועמפח.עףשאתהאו •שלן

גרועיםהכימהמנהגיםכמהלעצמןאימצת
חושבאתהיהודים.שלוגםגרמניםשלגם

מקשקשאתהשטויות.ובעיקר •מרייותר

מתנבא,ושיקולים,השערותמפריחומקטר,
 .או-אוזהתמירואתך •מקצין •מאונן
ליפולחייבלאשזורקיםשהמטבעושוכח

להישארעלולאלא •פלסטיןאועץעל
מאחורימסתתראתהמזהוחוץ .באווירתלוי

ופאתולוגיחאמנותבין .שלןההיפוכונדריה
לאפשוטאתהאבלמאור'יצירתיתזיקהיש

לןתמצאשלאלמההקסמים"."הראתהבנת
האבטלהשיעוראתלהפחיתכרירקולוג'וב,

אקוורליםכמהלצייריכולתלפחותהמזעזע.
רומםטבעאיזה ;אותםלמכוראנסהואני

בדמדומים",חזיר"רגל-למשלמבחיק.
הנמוךבמצחלנשקתסרבשהמוזהכמקרחאו'

לפחותנסהשלן'יוצאת-מגרר·הרגילבצורח
תלמד' ;כעקרת·ביתכישוריךאתלהעמיק

משחת-השינייםשפופרתאתלהבריגלמשל'
הנעלייםאתלשרוןלמשל'תלמד' .שצריךכמו

כראויהתחתאתלקנחלמשל,תלמד,כחלבה.
ולבסוף,בבירור.הזניחהז"לשאמןיכולת-

הקרושהתנ"ךאתלזרוקתעזאםהיטלר,
הצוואראתחותןאנישלי'החביבהבציפור
 !שלןהאלילי

אנחנועכשיורוצה.שאתהאיך :היטלר
חשבתיעומדים.אנחנואיפהלפחותיודעים
 .מדיליותרשציפיתיכנראהחברים.שאנחנו
~דלההבלתיהאמוןשלי,הישנההחולשה

ביוםרקלאלצדישיעמדובחברים,שלי
וסער.סופהבזמןגםאלאחרםיוםקיץ'

שדלקתמרדהאנישלי'להיפוכונדריהובכרגע
כתמיםכמהעל-אףהשתפרההצלעקררם
שני'מצדהימנית.בריאהלישכותרולחים

עודףמחמתשנגרםשלי,התדיסרירכיהאולקוס
עצירותשלקדם-דימומילמצבהגיעערף,מרק

אתלבצעואכסהלשירותיםאגשעכשיוסופנית.
בינתייםרשאיאתההבלתי-אפשרית.המשימה

ברכבתאסעואניהעלוביםחפצייאתלארוז
קם,[הוא •לברארכאר-על-האיןבחזרההראשונה

ובועטצידועלסובבמהוססות,פסיעותכמהפוסע

תופסהיטלר .מתחילאימתנימאבק .הרצלשלבמפשעתו

אחד,צעדערדלפניו.]ערובה,כבתבהמחזיקבמיצי,

ארתה.מולקאני
ניצחת.[נכנע] :הרצל
 !למחילהוהתחנןיהודי.הברכיים,:עלהיטלר

ביללת·ארתהמעיףהוא •בידלומחרבנת[התרנגולת
מאחוריו]חדלתאתטורקלבית·שימוש,מסתעראימים,

לאזהתרגעי'הטובח.ילדתי[למיצי] :הרצל
המפלץאתמעיףאני .לןמבטיחאני •יחזור
צ'אק.בצ•יקהזח

לאופרלד]אותהמלווהמורת,גברתמגיעה[מרסיקה.

 ?בביתאישאין :מוותגברת

אסורה.הכניסהלרוכלים :הרצל
 ?נראיתאניכךאדירים,אלוהים :מוותגברת

לא.הרצל:
הטלר.ארהוטלומדמחפשתאני :מוותגברת
-היטלרלא,

 ?שמבקשלומרעליימימשרת]של[כקול :הרצל

מורת. :מוותגברת

 ?המרות :הרצל

מרות.היא :מוותגברת

 ?פגישהלךקבעו :הרצל

פתקאות][שולפתחושבת.אני •כן :מוותגברת

שאתבטרחהאתרישום.שרםליאין :הרצל
 ?האמיתיהיטלרמראתמחפשת

 ?הרשימהאיפה .כןאח,[נאנחת] :מוותגברת

 .היטלרארולףחנה.כן'
השוחט ?היטלראדרלףאיזהאבלכן' :הרצל

 ?היםבתולת ?הכרותיצרן ?הכשרמהאיטליז

הוא. .זהר :מוותגברת

 .נכרןהלאזה :הרצל
ברשימה]ומביטה[חוזרת •מארדמביך :מוותגברת

 .בבדארכאר-על-האיןנולד
בדארכאר,הרבהישכלרם.מוכיחלא:זההרצל

רחוץהאין.בתרךהאין,לידהאין,עלשתדעי,
מתאים.לאממשרגעזהמזה,
 .כךבדרך-כללזה :מוותגברת
ראםבבית.שהואבטוחלאבכללאני :הרצל
הכרעותמדינה,ענייניבישיבה.הואבבית,הוא

 ?אחרתבפעםתבראיאולימהותיות,

סידוריםערדלייששכן'ליכדמה :מוותגברת
לפילהתקדםצריכהאניאבלבשכונה.פה

קלשלאלהודות,חייבתאנילמרות,הרשימה,
עירויכה,אתמעריצהאניהתנכרן.על-פיללכת

ונציה,כמרכל-כךגרססניתלאגםאםמכשפת,

שלהםשהרשלנותלומרמוכרחהאניאבל
דופק.לאשרם-דבר .הנסבלגבולותאתעוברת
אנימאלתרים.מחלטרים,בקלות,הכללוקחים
מותרדם.זובעדהרגלייםאתלישוחקתממש

 ?רגעלנוחלהיכנסלי

רגעממשזהמאדאם.מצטער,נורא:אניהרצל
אחרת.בפעםאוליולנוח.לשבתמוצלחלא

צרלשבת.רעתללכתעת ?מתי :מוותגברת

נאכסהאבלהטוב,ארוכיההפרעה,עללי
למצואקשהבימינומבחינתי.הבעיהאתלבחרן
גודלבסדרלתחבורהבנויהאינההעירחניה.
סוףמצאליארפרלדשם,רואה,אתהשכזה.

ללאלהמתיןיכולהוארשםחכיהמקרםסוף

אניהמשטרה.מצדבלתי-מוצדקתהתערבות
הנחאבללמעמסה,עליךנופלתשאנייודעת

מרעדולארגןהיטלרמרעםלדברלפחותלי
הרגלייםעלאנילהבין.כסהלפגישה.אחר

הזמןרכלמתרוצצתרצהרצהבבוקר,מהשכם

כמעט,נחנקהאררגאנדיגברתמספיקה.לא
רחוקוהיוםכשהגעתי'שזיףכמרכחולההייתה
 .מלהיגמרעדיין
יכולאנימהנראה .כאןחכיבבקשה :הרצל
נאנחהיטלרלשירותים.אץ[הוא •למענךלעשרת

מרטיןמאזקשוחהכיהחירברןהואשבוודאיבמהבפנים

לךישהיטלר'השטן]אתהכיסאבשניתפגשלרתך
אורחים.

 .עכשיולא :היטלר
דחוף.נראהזה :הרצל
 ?אודחמיןאיזהאורח,אורח, :היטלר

:מורת.הרצל
 ?רוצההואמה :היטלר

 .ארתךרוצהוהיאהיא.זר :הרצל
 ?עכשיו :היטלר

עכשיו.כן. :הרצל
להפרעה ?עסוקשאנירואהלאאתה :היטלר

קטלניות.תוצאותלהיותעלולותקטנההכי
 .שתלךלהתגיד
שלה.עלעומדתהיא :הרצל
רוצהאני .עכשיולייפריעושלא :היטלר
לבד.להיות
ואעכב.אתהאפטפטאני !רםבקוללא :הרצל
מהחלוןוצאטפסלשירותים,תרצההיאראם

גברתשלהחזירדגליביןלמעלהותתחבא
כמרתרגישיהתיישבה]מרות[גברת •ושמאיירמ

 ?נחמדהתהכרסאיזהעלדעתךמהבבית. .

שליהמשאלהאתקראתממש :מוותגברת
משפתיי.

שמומחיתכלומר,ממש.מרתק,זה :הרצל
הואשתהחושבהייתיאניזאת-אומרת,כמרך'

ממש,קטלניהגדולים,הסיכוןמגורמיאחד
 .יומיומיבאופןמשתייתרכשנהנים

כלכמרקטלני.בהחלטבהחלט, :מוותגברת
בריאותיתסכנההםהכלבסךהחיים .אחרדבר

וביחסשאומדים.כמראנושה,מחלהחמורה,
עומדיםשהםעדכלי-הדםאתמכרוץהוא?תה,

הטאניתהחומצהעללה ·מלומדשלאלהתפקע,
המעיים.קיררתאתהמכרסמת

 ?קפהמעדיפהאת :הרצל

תאיאתהורסגדוע.יותרערדזה :היטלר
העררפכיעלסרטנייםגרשישיםמפזרהמוח,
לךלדליות.ביותר,הטובבמקרהוגורם,
הנגרמתמקצועיתמחלה ?דליותישודאי

לילהכלהמחורבנות,במדרגותמהתרוצצויות,
הלילה.כל

ישלךגםבטחעבודה.המרןישלי :הרצל
עבודה.המרן

אף-פעםהעבודההנשים,אצלנו :מוותגברת
אבללהתלונן'שונאתאניאומנםנגמרת.לא

בימיםהטוב.הטעםגבולותאתעוברהלחץ
לשקועלאטוביותרכן'נרההם,הטובים

בימיםלעשרת,מהבכל-זאת,אבלבנוסטלגיה,
הכשרהעםעוזריםלנרהיוההםהטובים

אתהחרמשים,עםצעיריםנעריםמקצועית,

צנחורבני-אדםהעסק.כלמלאכי-חבלה,יודע,
שלמקרהשאומרים,כמרבבודדת,להם

שחפתכרלירה,שם,מפוצץטחולפה,סיפיליס
הפכהלדאבוניקרןלדוקטורוהודרתנחמדה,
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הזאתהמודרניתהאלימותאבלנדירההשחפת

כל-כךרציםאנשיםלמהתופסתלאאניבימינו.
לחכותיכוליםלאהםלמהסבלנות,וחסרי

אניאםלךאכפת ?שלהםהטבעיתלפגישה
אעשן?

מתפעלשאנילומרחייבואנילא. :הרצל
 .שלךהלבמאומץ
בדוג-כרונית.סימפונותדלקת :מוותגברת
אוהבתכל-כךשאנימהאופןבכלכיטיס.
מאקארלשמיהניקוטין'ערפיליזהברינה

לאחוזומסייעיםובבתי-קפהבסאלוניםתלויים
עישון'באירופה.ביותרהגבוהההתאבדות

אוורידיםחיתוךאוגלולותשלבליעהכז.כו
סוגהםוהיפההכחולההדנובהלתוךלקפוץ

מה ?לאעת.שבטרםאנטי-אופטימיזםשל
איננווינאית""נקרופיליהמכניםשפחדנים

שהבינוריאליסטיםשלחדשאמיץעולםאלא
לנצח.חילאשאיש
 ?בטוחהאת :הרצל
 .לחלוטין :מוותגברת
הןההוכחותאומרים.כולםכךכן' :הרצל

גדותיהם,עלעוליםבתי-הקברותמכריעות.
אבלהקודש,חילולאומנםגופות,שרפת
מסוימתתקופהלאופנתי.הפךהשרפהמנהג

יכולאיניגופות.רחצתיהמתים,בחדרעבדתי
תסלחיבכל-זאת,אבלעיניילמראהלהתכחש

למשל'שאני'להאמיןליקשההתמימות,עללי
אמות.

תאמין.ממני.שמעמוות:גברת

אף-על-פי-כן' .מאמיןמאמין'בסדר' :הרצל
גבירתיהכולל,הקטבעולמיפהיושבאניבעוד

החזיריםואתהזההספלואתאותךהנכבדה,
היטלרואדוןבאיטליז'לראשינומעלהתלויים

מנסהשלוהמדינהמעסקישחוץבפניםשם
אכןזהשכלסבוראני ;מעייםלפעולתלגרום

זה,אתקולטשאניובמידהכמהעדמתקיים
עולמיהיהלקלוט,כדיפההייתילאואילו
ואדוןוהחזיריםהנכבדהגבירתיאתך'הזההקט

מלהתקיים.פוסקהיטלר
 ?כן :מוותגברת
 ?זהאיך :הרצל
 ?מהאין :מוותגברת

:למות.הרצל
נוראיודע.לאאתהכאילו :מוותגברת

שלהם.המעושההבורותעםהאדם,בנימוזרים
קשקשקילוףכלהלידה.ברגעלמותמתחילים

ששוכחיםשםכלנושרת,שערהכלעור'של
אםהגדול'המוות .קטןיומיומימוותהוא

טובהכי .מאודשונהאינונכון'אותומתחילים

בעייתיים,יותרקצתכברהזקניםהילדים.מתים
להםשנמאסעדשניים,אוכאבלאיזהנצמדים
תיאבקאללך'לייעץליתרשהאם .להיצמד

ותר.בזה,

 ?כואבזה :הרצל
להיוולדות.דומהיותר .בךתלוי :מוותגברת
אתה .קלדיזההתנגדות,מפעיללאאתהאם

 .אחרזמןלתוךפשוטמחליק
:ואז?הרצל

 ?מהואז :מוותגברת
סודותפהלגלותרוצהלאאניתראי. :הרצל

כלום,זהמשהו,זהאיך?אבל ;מקצועיים
אילומעריךהייתיבאמת ?גיהינוםשמים,זה

 .למשליום-הדין'עלפנימימידעקצתלימסרת
אםואלוהים,כאב-ראש.ליעושההזההרעיון
איךלפרטיות,הזאתהפריצהעלליתסלחי

 ?נחמדהואזאת-אומרת, ?הוא

הרבהכל-כךאדירים,אלוהים :מוותגברת
אחרדברכלכמואחת.תשובהורקשאלות

בך.תלוי-
תשובה.טיפת :הרצל

עניין ...היאחירותמצטערת. :מוותגברת

המדרוןבמעלההסלעאתלדחוף !משהו-
פ~ל-ט~יםבחזרה.מתגלגלהזמןכלהואהתלול.

 .בךתלויהמצב.זהאבלשאומרים.כמוג'וב,
אחר,למישהוהאחריותאתתעביראלתמיד.
אם ?עליולומריכולהאנימהאלוהים.כמר
שוליים.הערותזההיתרכלתו,אבסדראתה
 ?הך:;בררתאתמכיראתה

 .שני.מכלירק .בערך :הרצל
 ?אותןשומר :מוותגברת
 ?כולןאת :הרצל
 .עשררקיש :מוותגברת
שוליים.הערותהמוןעםאבל :הרצל
 ?שלךהשםאמרתמה :מוותגברת

תידרש. :הרצל
עובדתלאאניראשה]את[מטלטלת :מוותגברת
וורליצ'קחאחדליחיההיום .אלפביתיסדרלפי

[היא .ישרלגמרילאאתה .למשלברוך'ואחד
איןהיום ?הרצל ?הרצלפתק]בחיפושמפשפשת
רוצחאתהאיךלשקרים.נניחבואאזהרצל,
למרת?
למותרוצההייתילאהאמת,למען :הרצל
להצערת.פתוחאניאבלבכלל'

[מרסיקה]

נשרה] :מוותגברת

החמהמלחטתיראאל
בשלגחקורמנשיקתולא

[טאגנו]הרגלייםאתפתחהעיניים,אתעצום
אבטיחאניאחת

מרירימק,טבתיראאל
מפעוםפוסקמלבולא

הרגלייםאתפתחהעיניים,אתעצום
האחתנאהבתאוהב,האחר

למותטובלמותטוב
המסכןהגרףאבלטוב,זהלמרתאולי :הרצל
לגמורשירכלכדיאחד'ברקדעודרוצההזה
 ?מוגזמתבקשהזרהספר.את

 ?ספרכותבאתהאז .כן :מוותגברת
:מנסה.הרצל
 ?מהעל :מוותגברת

 .עלייך :הרצל
 ?התקדמתכמהבאצבע][מאיימת :מוותגברת
לסוף.מתקרב :הרצל
הרצל,אליו;תתקרבתתקרב, :מוותגברת

באמצעהעטמידךייפולפןתתמהמהאל
ומלטפתקמה[היאהרצל.שקרים,ופחותהמלה.

שצריךבמהלאשיש,במהג:ידבקלחיו]את
עםעתהזההזדחלשלךהחבר ?בסדרלהיות,

אתהלעולם-הבא.שלוהמגעיליםהתחתונים
 ?שרציתמהזההאומללים.חייואתהארכת

השירה.משמערתזוהיאוליגבירתי.:כן,חיצל
ולעכב.בפטפוטהמוותאתלהשהות

החברגווייהבתרד .המסכןשלמה :מוותגברת
הואכקורכןכפגר,בכלל.מענייןלאשלך

כמלאך-חבלהכפושע,אבל .לחלוטיןבינוני
 .אתךלשוחחנהניתי .טבעיכישרוןהוא

להתראות.
אנשיםמלאההזאתהמטורפתהעיד :הרצל
שהם.מהלאשהם
מרסיקה.לארפרלד,עם[יוצאת ?כןמי :מוותגברת

יורד]אור

חמישיתמערכה

 !שלמהבוקר-טוב, :היטלר

 ?פזחלומותחלמת :חימלישט
 !שינהמתוךצחקת :גרטכן

חמאהעםמהתנורחמהלחמניה, :חימלישט
ביציםשתיטבעי,מיץפרחים,דבש.ומרמלדה,

תה.ארקפהרכות,

 ?פהקררהמה :הרצל
מופתיצירתימלאכתואתסייםהאמן :היטלר

נולד.ספרבכל-אופןללא-ספק,
 ?הואאיפה :חימלישט

 ?מהאיפה :הרצל
המופת.יצירת :גרטכן

 .קאמפףמיין :היטלר
גמורהלאהיצירהתהיה,שלאאיפה :הרצל
לאהיאאבלסוף.להישאם-כיבאמת,
כשמדוברמאוחרתהצתהליישגמורה,ממש

הצרפתי.פלוברגרסטבכמובדיוקכלסיים,
:מי?גרטכן

ילךהכלאםאבלפלובר.גרסטב :הרצל
להציעיכולהייתיספק,בזהמטילואניכשררה,
קריא.ממשלאאםלקרוא,שאפשרמשהו
 ?זהאיפהיהרצל :גרטכן
[דממה]

שררהחלאים,כמרירכיהחמוקיאומנם :הרצל
 ...יחסראלהסהראגן

 ?זהאיפההרצל, :גרטכן
אותו]מכה[גרטכןציטוט.סוף :הרצל
אניבראהקטנה.סבלנות,חסרתקצת :היטלר
לך.אסביר
הסברים.אוהביםהריהיהודיםאתם :גרטכן

[דממה]

מספרהייתאילונוחיותרהרבההיה :הרצל
המופת.יצירתאיפהקודםלנר

כלכברארתהמחפשיםאנחנו :חימלישט
 !הבוקר

שאתההצערת .לתקןשצריךהערות :היטלר
שהיהעיבודנחרצות,אותןחושבהייתבעצמך

אזהמוסמכת.הגרסהשלהסיוםאתחולם
 ?המזויןהספראיפה

האחרים.עלהבוקרארוחתמגשאתנמשליך :הרצל
החדרדרךברגלייםאותומושכיםוהימלישטהיטלר

צריחה.הופךשצחוקועדאותוומדגדגיםהקיראל

המזרןאתשוסעתהמיטה,אתפוערתגרטכןבינתיים

מצאהגרטכן .בחדרמחערבליםוריפודנוצרתוהכריות,

המחברת.]את

מצאתי,המופת,יצירתמצאתי. !יש :גרטכן

המופת.יצירת

 !שקטהיטלר:
מרחפתאווזנוצתבפינה.הרצלרקדוממים.[הכל

שוקקות]באצבעותמדפדףהיטלרבדממה.

 .אחדמשפטרקכאןרואהאנישלמה, :היטלר
היוםעדחייםהםמתרלאהםראם .האחרון

הזה.

גמורלאעדייןשהואכבראמרתי :הרצל
לגמרי.
 ?שלמהיהשאראיפה :היטלר
 .שליבראש :הרצל

נהפוךאנחנוהזהבמקרהאזטוב, :הימלישט
החוצה.שלךהפניםאת

מצפיםלאודאיאתםבבקשה.רגע,רק :הרצל
 ?בראשלישמסתובבמהכללכםשאספרממני

 .ממךמצפיםאנחנולזהבדיוק :היטלר
 ?עכשיו :הרצל
 .עכשיו :גרטכן

 .עכשיו :חימלישט
הכל?הרצל:
הכל. :גרטכן

לנצח..להימשךעלולזה :הרצל
ארוכהההפסקה[דממה.] .זמןלנריש :היטלר

היינריך.מדי.

אר.מקיפיםהםאחר.האחריםבמהירות,נענהימלישט
אחרוןקרקורעפרת,נוצרתלפינה.אוחהודוחקיםמיצי

ומוטטתחנוקהגווייההמרוטה,מיציעםמגיחוהימלישט
נגררתמיצישלמרחהאחלמנועשניסחהגרטכן .בידיו

חרםצבעשופךהיטלרהטיררליים.הליצניםבידימשם
החגור,עלמחבתעלמיציאחמפילהימלישטראשה.על

עדמתחילהמיציופירורים.חמאהפלפל,מלח,מפזר
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לפעפע.]מהרה

כרוטבמיצישניצלהיוםמגישאני :חימלישט
על-מנת[מוסיקה].ציידיםכנוסחמעודןדם

התרנגולתאתמניחיםאנוחזה-הערףאתלהכין
סכיןורבותיי,גבירותייחדה,וכסכיןדה,יצעל

אנוהטבח.שלרהארמגההאלפאהיאחדה
סביבהלהבאתמוליכיםככנף,למעלהחותכים
ככנףחזקתופסיםהאיכר,אתמפרקיםלחזה,

נעשהכךהחוצה.החזהחציעםארתהוקורעים

אתנפשוטכזהירותועכשיו .השניכצדגם

הכנףשלהתחתרנההמחציתאתנקצץהערר'
דם,עםטעימהאיננהשiiזכנףכיורןאחת,ככת

אתנפרקואזארתה.צדיךלאכיארתה,נשליך
העצם,לאודךכאצבעותנגששכדגשהכשר.
להוציאחייביםאותר.ונחתוךהכשראתנהפוך

דופקיםעכשיוזרועה.ממשזראחרתהעצם,את

ומטגנים.וכמירדןכשינקןכחמאה,הכשראת

ארתהמחסלים ?תרנגולתחיסולמבצעיםאיך
נותרהעכשיולצעדנוככנפיים,שתופסיםככך
אחורניתהצוואראתמכופפיםאחת,כ~ףדק

הרכהיזרום.שהדםלראשקרובעמוק,וחותכים
אדאהבינתייםטוב.זהדםהרכהכשירדדדם.

כעדינות, .הכשראתדופקיםאיךכקצרהלכם
התרנגולת .חזירלאזהתרנגולתכעדינות.

כחתךמחזיקיםכעדינות.כהשיטפלורוצה
הקרבייםלתוךעמוקכאצבעוחודריםדת iשכגד

אחד-כךומהגב.מהחזההמעייםאתומפרידים

אנחנוהגב.עלשלנרהפדגירנתאתמניחים
ומנתקיםהצדהחותכיםמהאחוריים,ערלים
מחוויריםמאתנוחלק .כןכן'הקרביים.את
רג:וצלרכפניםזהאתתשאירוככקשה,אכל
לכםמאחל.אניעכשיוככד .השארכלעם

קורעיםאנחנוכעצההזההחרדדדך !כתיאבון

נקפידואנא,החוצה.והקיבההמרההלב,את
המרהאםדקמצליחזהיתבקע.לאשכיס-המרה

אתכזהירותמפרידיםאנחנווהנהמתפקעת.לא
פותחיםרכה,כקפדנותוחותכיםמהמרההכבד

ארתה,הופכיםמדויק,כחיתוןהקיבהאת

אחד-כך .הפנימיהערראתומפרידיםמרוקנים

אתמנקדיםכמפרקים,הרגלייםאתמקציצם
חמקושלהתחתרןחלקואתוקורעיםהעיניים

כוח,הרכהשישלמידקכוח.הרכהככוח.
כהלכה.הפגראתהכנרהנהועכשיומצליח.
מניחיםאנחנו .וחגיגינאהמראהלוסידרנו

מכופפיםהגב,עלשרבשלנרהערפ'להאת
אולי .שיתפוקקועדמעלהכלפיהירכייםאת

כךאחדהמרסיקה.אתלהפסיקלרגעאפשר
עדמעלהכלפיהירכיים .ביחדארתהנשמע

הכלמרסיקהעםמרסיקה.שרבזהר.שיתפוקקו.
גם-כןהעין .תרגעואזטוב.יותרהרכההולך

סיכהנועציםאנחנוורכותי'גכידרתימתבשלת,

הגרףרדדךכמפרקארתהומחדיריםמימין'כידך

ותתגלה,החוצהשרבשמאלמצדשתצאעד
נועציםאנחנוואזכחמאהכמרכקלי-קלות

ימנית.הלכנףעדהגרףדדךשמאלככנףשרב
ככללאכללעצה,עדוהגידיםכשדכלרדדך
לאככללזהדם,ערדירדדעכשיואםדם.כלי
ניטול ?ייקרששלאהדםאתאוספיםאיך !טוב
שהדםכדירנגכיסכרגלייםהערףגווייתאת

נערבבכקערית,אותר .ונקלוטיזרוםמהחתך

האדוםהצבעאתלשמדכדיכחומץהדםאת
ייקרש,עכשיואםכיייקרששלאוכדיוהיפה

הכשראת~צלהבינתיים .ממשקדושהואאז
עםכפנים,ככדישחזירשומןבחמאה,שלנר
לשכוחלאומלחפלפלאנצ'רכי,ערער,גרגרי

האדוםהייןעםכטימיןלערבב .טימיןרכן

כיחדולהגישהכשרעלאותרלמזוגוהדם,
זהדםכרוטבדם,עםכשד .אסתטיוכאופן

חרכתי.אתוממלאפקודות,ממלאדקאניטוב,

זפתעליהןשרפכ~םופריכותצעידותכשהן
מעצמי.כלרםחרסךלאגםאנימים.ויוצקים
שייעשוכדי ~מאליומרבןתולים,זקניםעופרת

פריכים.

כסוףישרוףעופרתלשדוףשמתחילמי :הרצל
כני-אדם.גם

 ?נימוקיםכמהלערדזקוקאתה :היטלר

לא.הרצל:
 .תתחילאז :היטלר
השידהשלהמשמעותאולי .כן •אח :הרצל
שיישארו'כדילרשעים,שעשועיםאלאאיננה

לישקר :לכםלומדיעילהיההדיערניים.
 .אותישתצלבוירוקארדלכםלתתרכךכתחת,
כאחוריידעותלשונותלמצואהרעיוןאכל
קידושודאי .כן •כןלצליבה,וכיחסמלבבאיננו
רוצההיהלאמי .מרשךרעיוןהואהשם

מהאכלשתיים.ארדמעהעליויזילשהעולם
לפחותאזשמח.להיותיכולשלאלסוףלעשרת
ימהנהן[היטלר •מתחילאנירככן' .מצחיקשיהיה
אלאהמלההייתהלאכראשיתביותר]מרוצה

מרדףבורח,הרצלואלס,רוקריםנמוסיקה.הבדיחה.

הרצל.אתמצילותמוותוגברתגרטכןמ-סנט.בסרטיכמו

יפיופים.]ז'נררמיםשניעםנכנסתמוותגברת

 .פיניטר-לה-קרמדי :מוותגברת
כגרמנית.ככקשה :היטלר
כעקבותיילכר .נגמדהמשחק :מוותגברת

כשקט.

להביאלימותרכשקט.כעקבותיי:לכרהיטלר
 ?שינייםמכדשת

ישאליושנלךכמקרם .ודאיכן' :מוותגברת
משקפיים.סתימות,שעדרת,שיניים,דק

החפצים.אתליתארוז :היטלר
 ?הספדאתסוףסוףגמדתשלמה, :מוותגברת

 .להיגמרמסרבהוא :הרצל

נגמריםהיפיםהסיפוריםכל :מוותגברת
כמרות.

צנועה.כדיוקלאאת :הרצל
 ?לנצחלחיותרוצהעדייןאתה :מוותגברת

כאפשרותכלשהוקסםישכן' .•נר :הרצל
קרובלאדק ;אלוהייאליך'יותרקרובהזאת.
מדי.

מהידעתדקאילוהמסכן'שלמה :מוותגברת
 !יקדהערד

ככקשה.לעצמך,זהאת:תשמריהרצל
כךתשולחאשאדוני.ולאלוהים, :מוותגברת
לאאישררענן'עץרכליבשעץכלותאכל
רעדמדרוםכשלהבתייחרכוהפניםכלתכבה.
כלהכרתתקנאערדראתהאשאשאש' .צפרן
כאן.לחדד,חכרךאתיאכלואשד

נחת-העולםאתלככוש .לומגיע :הרצל
מכדיטיפשהייתיהדמדומים.כשעתגרבגויים.

לסבולמסרגליםשאינםכני-אדםשישלדעת
אהבה.

מרוצה,אתה :שיקספידאתלצטטאם :היטלר

יהודי?

 .כן :שיקספידאתלצטטאם :הרצל
 ?לצטטלךשישמהכלזה :היטלר

 .המעילאתליגנבתאתהלא. :הרצל
כמתנה.אותרלישנתתחשכתי :היטלר

דרישתתמסורלפרטים.נדדלאברא :הרצל
 .תצטנןואללתולעיםשלרם
 !שליהחרמשיםנער !אהובי :מוותגברת

שלהתחלהזר[להיטלר] !שליהחבלהמלאך
נפלאה.ידידות

 .ארתךאאכזבשלאכטוחאנימאדאם, :היטלר
כשהרצלוהז'נררמים.מוותגברתעםבמפגיע[עוזב

מהמחבת,מיצישלשריריהאתלוקחהואלבר,סוף-סוף
קריש.ואומרהכריתכיסויעלומניחאותםרוחץ

אפלה]מפינהמגיח rלובקוב

 ?הייתאיפה :הרצל

אבלהזמןכלכאןכאן'חייתי :לובקוביץ
כמוריחכאןיש .סביבךלהביטשכחתאתח

 ?בדיחהלךשאספר .בוינרוואלדבדבקיו

לא.הרצל:
טמונהבדיחהשבכלתחשוב :לובקוביץ

קטנה.שואה

 !לאהרצל:

אלאמרעבלא .חמודתאכל' :לובקוביץ
חשביםבכללושתצטרךכוחלקבלבתקווה
תצטרך .לרעםיחפוןשובכשחבוקהבאות,

עלתלוייםגנביםשני .כוחתצטרך .כוח
 :אומרחשבי ?כואב :שואלאחדהצלב,
צוחק".כשאני"רק

 •מסך]יורד.אורתפילה,[מוסיקה,
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* 
נוסחעלמסתמךזהתרגום
שלשלםלאעבורה

המחזה.

הנוסחביןהבדליםקיימים
לביןהרצ"בהעברי
שלהמודפסהטקסט
וביןאחר,מצרהמחזה,

 .שנימצרהמוצגהנוסח
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רון·בובריעליזה
קטע-אחתלדמותמחזה

לחמישים,ארבעיםבין :הגילישה.-=- =
סףעלמהירותנמרצות,תנועותיה .. · < ....

בידהבחדר,מסתובבת~=העצבנות.
שנייהבוקוראתמוציאה,ומכתב,מעטפה

מזיזהלעצמה.ומדברתלמעטפהומחזירה
הרצפה.עלפרושסדיןתוךאלחפצים
(אוהבית .ניירבפיסתלעצמהרושמת
לעבורעומדתהיאכאילונראההחדר)
המערכתהספה,עלמונחתהטלוויזיה .דירה

הכורסאות.אחתעלתקליטיםשלוערמה
החללכלהטלוויזיה,לידספריםשלערמה
משפטיםאומליםכמהמדיבספרים.מלא
הדלת.שלההצצהלחורומשםלחלוןרצה

ניכר.בההמתח

אישה:

ל~דיעומדאבא"היסטורי",אירועופעם
שמונהבתכברהבטןהקומונובה.נגדבריב

צונחיםלעשות,מהוהתחתונים,חודשים
אזמותן'פעםשהיהלמקוםמתחתאל

גדוליםתחתוניםלבקשלקומונההולכת
זהלבקש.שונאתיודעת,אתואני,יותר.
זקוקהכשהייתיאחורהאותיזורקישר

החברה,עםבתנועהלטיולאולסרטלכסף
"עליזקושמתחילההיאאזאין'לאמא
ממנו'לקבליכולהאתהכל .תלמדימתי
אתוייתןחביב,הואאותך'אוהבהוא

איךלדעתצריכהרקאת .בשבילךחייו
בחייםללמוד,מוכרחהאתזהאתלבקש.
לגשתצריכהרקאתהרבה.זהאתתצטרכי

אפילוקצת,לנשקאוליאותו,לחבקאליו,
שתבקשימהואזהברכייםעללולשבת
אניאחר,משהוזהכאן,אזייתן."הוא

חברתהכלבסךוהיאלקומונובההולכת
הבגדים,מחסןעלשאחראיתכמוני,קיבוץ
נדבות.מקבצתכמומרגישהזאתבכלאבל
מרגישהלי,נדמה'מרקה'הזו,הקרחתאז
לגלגלוממשיכהשליביטחוןהחוסראת

התחתוניםמרקה,לה,אומרתואניבמעגלה
ליתניקטנים.נוחים,לאכברשלי

קטנים",'תומרת T"מיותר,גדוליםבבקשה
נופלים.עונה,אני'קטניםהעגיללוממשיכה

היאגדולים",שהםסימןנופליםאם''אז
אתכסף,עולים"תחתוניםומעגילה,עונה

כמו ?ואניבעצים",גדללאזהיודעת,
שטויות,וההשפלה.והכעסהדמעותתמיד
להיכנסרוצההיאשלילתחתוניםגםאבל
העגיל'למפסיקהפתאוםוהיאחושבת.אני

תרימיתרימי'לי'"תראי :ואומרתבימביטה
ראינוכברלךשישמההשמלה,אתכבר

שמגהצותוהקומונובות "?בנותנכוןמזמן'

איחה.צוחקותהימיםכלשרוולגב,בטן'
אתתרימיצורחת,אני !אחתמגעילה
מצפצפתלגמרי?קוקואתתגידי,בעצמך,

בוכהלחדרורצה !שלךהתחתוניםעל

כרגיל'ממשמרתשחזרואבאבהיסטריה
ובין ,"?הפעםרבתמיעםקרה,כבר"מה

הענייןאתלוהעברתיוהיללותהדמעות
אותי'ולאקיללאבא !נסבחיי' .קיללוהוא
בוהסתכלתילבכות,הפסקתיהאמנתי'לא
"הגמדהמרקהאתקיללהוא .האמנתיולא

אתליהיא"שתראהאמר.הואהזאת",
לבכות.הפסיקישלה.הרקוביםהתחתונים

הולךאניתרגעי'לתינוק,מזיקזהדי'
תחתונים".לךלהביא

הנסהיהזה ?בעולםנסיםשאיןאמרומי
 .ביחדשהיינוהשניםכלשקרהמסוגוהיחיד
הזמןמגיעואזבחלום,כמונוטפים.והימים
והשומרכמדגה,ואבאמאותתת.ואתשלך
כיהלילה,באמצעעכשיולולקרואיכוללא
לביתאותימלווהומייורדים,.המיםזמןאין

"המתנפלת",שמתכנהזולאאםהחולים
שפנהכמוהתחתנתיכיאיתי'מדברתשלא
כשהציריםובאמבולנס,לצבא.הלכתיולא

מחייכת,בקורבימביטההיאתוכפים,

זהמחלה,לאזויעבור,"זהואומרת
לאבוכה'ואני .תתגברי''טבעי'תהליך
כלום","זה !לךלכיאיתי,שתהיירוצה
"היאקרה.מהשואלכשהאחעונההיא
כולנוהרי .תתגברהיאאבלמפונקת,כזו

עלאחריותלקחתצריךמתגברות.בסוף
ואניהקר~.המכשפהאומרת,היאחיינו",

ממנה,להיפרדשמחהלידהלחדרנכנסת
ושובשובאומרת .לעצמיחוזרתושם

שהרחםרקטבעית,לידהזו .בסדרשהבל
אחדאףאיתיואין ...ואוליונמוךהפוך

"לאליואומרתבאהוהמיילדתלהרגיע
אחתעודנכנסתואזמחלה".לאזולבכות,
לינשמעהמתגלגלוהמבטארוסייהקטנה

שלבשיאואלימתכופפתהיא .ואמהירך
"הנה,ואומרתאממממא,זועקתכשאניציר

טוב'ככהכןאותי.'תחבקיכאןאניחמודה,

שומעתאניהעבריםומכלתלחצי" .מאוד
עכשיו,תנשמיתלחצי,אללא,תלחצי,
כילשמוע,ועוזרמחמםאמאשלוהחיבוק

ולאשלי'הצעקותבתוךצעקותהרבההיו
ואני .שליהקולשזהבטוחההייתיתמיד

ותעזובעכשיותלךשלאבאמאמחזיקה
שלהוהקולהולכתלאוהיאלבד'אותי
צמרמתוךמיםומטפטףבמצח,מלטף

למהאותישסחףהגבוההגלבאואז .גפן
מתוכיוהוצאתיהכאב,מצולותשנקרא
אימים.בצרחותהחוצהזינקתואתקולות

שלימהחיבוקלבסוףמתרוממתוהרוסייה
שלהעליוןהחלקוללאמזיעהואומרת
לצרוחיודעתשלךהבת"תראי,החלוק

עשיתמהתראישלי,החלוקממך,יותר
לימונחתואתוברכה,צוחקתואני ,, ...לו

ויפה,לחהומפרפרת,עירומההחזהעל
כללךשישוסופרתארתךממששתואני

בענניםוכוליבמקום.והכלהאצבעות,
עטיניםכמרשליוהשדייםורוך'ומלאות
אבלארתך'להיניקכברורוצהכואבים,

ומפרידיםמדימהרממניארתךקורעיםהם

יודעתלאשעות,שחים-עשרהלערדבינינו
כלאבל,חיסונים.בדיקות,בטחלמה.

ומאכילהתינוקות,לחדררצהאניהשעות
ישאםלמה,מבינהולאבבקבוקארתך

ובוחרקורןהואמגיעוכשאבא ?חלבלי
הואבעינייחלם.שעליוהשםאתלך
איתןחזרהובדרך .לךומתאים .מאודיפה

פחד'שלקלההרגשהביישלקיבוץ'
ובקיבוץ .איתיאותךלקחתלייתנושלא

אותנולשיםכשרוציםמתחזקת,ההרגשה
ואניותינוקות.יולדותעודעםבחדרמיד

אראצלנו'אר ,איתןלבדרוצהדורשת.
קשיםלמקריםרקהלוקסוס .הקטןבחדר

שבועיים.לשבועלידות.גלאיןאםאו
נעימההכיהתקופהחיתהזרילדה,אח
התינוקותביתשלהייתאחר-כך .ולילך

ואחר-כך .שלימדיומעטהילדיםרבית
אחר-צהריים.כלאותךוראיתיויתרתיכבר
חכמותלא"זהבמליםשהתנחמוכולםכמו
 ...האיכות"אלא
שנים.שבעעודאותישהחזיקמההיית

שנהחמישיםבעודעצמיאתלראות
בטן'מגהצתהאלה,האנשיםעםחיה
אתשהקימוהזקנותכמרשרוולים,גב,

יכולתן'כפילחברהתורמותהןאז .הקיבוץ
תגידי .להןהעניקההחברהמהאבל

ביטוחלשלםאפשר ?ביטחוןאת.לי
אבלבסדר, ?להןטובאולי ...לאומי

וכברחמישיםבתלהיותרוצהלאאני
שלבחייהםעסוקהממורמרת,משועממת,
לבושהבעיר,לקונצרטהולכתהאחרים,

אבלאחרות.לשלשליאתומשווהחגיגי'
לפחותישלכולןפולניים.חצרגינוניהמון
נוראלאהשיממון.חשובלאוהילה,עבר

בטח ?אגמוראניאיךעוזבים.שהנכדים

אבלסיעודי'גריאטרי'חוליםביתבאיזה
לשם.אגיעלאתדאגיאל

למה ?לךמזיקהשאניהחליטוהםלמה
לעוררבמקוםממךאותילהרחיקניסרהם

הדעההסתובבה ,אזכברהרי ... ?קשר

ליוהאמיני ,ממוסדזונהאמאשעדיפה
שהולךמהראיתיכאלה,במוסדותעבדתי
טענותיי,כלעם .בקיבוץכמולאזהשם.

בטחקדושה.פרהזוהילדיםשםלפחות
הלינהלטעות.מ~עדאדםכלטועים,שהם
 .קדושפולחןבחזקתעדייןהילדיםבבית

ועדתהפסיכולוגים,המורות,המטפלות,
עובדיימים,באותםלגבייכולםחינוך,
 .פרויד-ובעצמובכבודווהשטן ,השטן

המסתוריןהסרתעלדיברהזההמסכןכן'
עדכפשוטואותופרשוובקיבוץמהמיניות

המפתח.ז;נלתחיתה"ליבידו"אימה.
ובאמתלך,סיפרתילאעודזהאתתשמעי,

אחריבעירמסתובבתאחדיום .הזמןהגיע

אתקיבלתיכמעטלעבודה.דפוקראיון
אחרות,רבותבפעמיםכמואבלהמשרה,

וקיבלואודותיילבררלקיבוץהתקשרוהם
ילדה,נוטשתפסיכית, .הרגילהדיווחאת

הלסביתענייןזוכרת.אתזהלסבית,עצלה,
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בתנועהחברהשאניגילוכאשרהתחיל
בתרם-לבסיפרתשאתואחריהפמיניסטית,

היינושברמפיקניקחוויותובהתלהבות
שהתרחצנוסיפרתהים.בחרףוילדיםנשים

המדורהסביבשרקדנווסיפרתעירומות

אמהותהיו ?זוכרתאתערביים.ריקודים

 ...ואניהצטרפתואתורקדנווילדיםערביות
מארדהייתמדהים, ?זוכרתבאמתאתמה,

אחר-כךשברעתשמעי,בקיצור, ...קטנה

אתלהפסידעמדתי .הראיוןענייןהיה
רעודעזבה,שליהשותפהכיהדירה,

בקרשיועבודהאחרת.שותפהמצאתילא
דיואניבסיסיות,קירםהרצאותמכסה

בארנקוכסףרעבה,באמתורעבה.מיואשת

לירהרעודוחזרהלקיבוץלהגיעבדיוקיש
עצמיעלומרחמתמסתובבתאניאזרחצי'

לאהדרךכללאורךכיעצמי'עלויורדת
יכולתיהריבגורלי'אחדאףהאשמתי

רואהפתאוםאז .הייתיולאפועלתלהיות
אותיסוחבתוהיאטובה,חברהציל,את

ומשכיבהומשקהומאכילהומעודדתאליה
תוךאותילהעירומבטיחהלישרןאותי
אלייך,השבועילביקורשאספיקשעה,
וכברמתעוררתאנימסריטתשינהואחרי

המסכןהמבטלנוכחאומרתרציל .חרשך
ארת,ךהערתילאאומרת,היאתראי,שלי,

אלתרגעי,אבלהרוסה,לינראיתכי
אפילנארתהתראיארתך'אקפיץאני .תבכי
אתעוזבתאכןהזר'והמלאך .ותרגעילשעה
ולוקחתבביתוהעבודהוהבישולים,הילדים

ואתחרשךכברשאמרתי'כמר .אלייךאותי
בפתחעומדותואנחנוההררים,עםבחדר

היאכאילוהידית,אתמחזיקהאניהדלת,
בישתקעוהדארגהמההבעהאותיתרשיע

מה ?חולהלאאתמה,מגעילה,בצביעות
אצלהיית ?טוביותרמרגישה ?שלומך
בקרשיואני ?ארתהתדביקילא ?רופא
אנחנולבסוףקצת,ארתךרוצהרקעונה,
רון'שומעת.אנישנייהאחריאבל' .בחוץ

מהאז ...אבאשלאשתווהיא,חכי,רגערק
היוםעדארתהשונאתאני ?שםלהישאם
ל'אהיא,לולאשהיא.בטחשגרמה,מהעל
היאכאלה,למימדיםהענייןמתפרץהיה

מעברהתפתחהשלאבנשמה,הזרהמטפלת
כמרלפחותהרגישהאבלמטפלות,לקורס

תפסיקיאלתשמעי' ...קליניתפסיכולוגית
זהלפחותשונאת,אניאםמהאזאותי,
שלךועובדהשבצדק.יודעתואתלימותר
אלייךהיום.עדזה,מכלכלרםאמרתילא
והמטפלות,הקיבוץגםטובה,חיתההיא

הרגשתיכירגם ?מבינהאתשתקתי'ולכן
לאכברזרבעצם,היום, ..בטחאשמה,
באמתלברז.שנאהביןמשהרזהשנאה,
הרגשיותהעוצמותאתשררהלאשהיא

ההדק,חיתהרקהיאהשנאה,שדורשת

חיתהוהיד .עליולרחצתשהידבזרימכשיר
היא"חכי",תשמעי.החינוכי.הפסיכולוג

לדבררוצההפסיכולוג,"לביא,אומרת.
לכמהאותןתשאיריאולי .אנחנורגם .איתן
נטיילואנחנובחדרשלךהחברהעםדקרת

בחדרלהיותרצתהלאצילאבל ,,ונשוחח.
וההיאואבא .בקיבוץלטיילאיתנןוהלכה

מחכהואניהכבישלעבדהולכיםואני
בטח ?הפעםמהאזוחושבת,שיתחילו

בימימדייקתלאשאניארשאיחדתי'שזה

אז ?שרבלהיותיכולכברמההביקור'
שואלת,אני ?משוחחיםאנחנומהעל

כילהיווצר.מתחילהבסרעפתוהמועקה
כזר'בשעהמזעיקיםהפסיכולוגאתאם

אניתשמעו' ?קרהכברמהרע.סימן

הייתיפשוטשאיחרתי,מצטערתאומרת,

זה"לא, ...לרופאתורליוהיהחולהקצת
מהמבינהלאאתזה.גםאבלהענייןלא
היאתמידאומרת,היא "?להערשהזה

 ?איחהגםשותקהואשתק.ואבאדיברה
 .בכבישעיניובכלל'בימסתכללאגםאבא

"הפסיכולוגאומרת,היאלהסביר","קשה
בענייןמדוברכלליבאופןאבללך'יסביר
ענייןאומרתזאתמהאיחה".שלךהבילוי
פתאוםמתפרץוהואשואלת.אני ?הבילוי
לעצמוואמרלמיםלקפוץהחליטכאילו

מתפרצתתמיד"אתהמרות.רעלהחייםעל
והילדהאנטי,הייתתמידמקשיבה.ולא

 ...הקררבן"
בטוןהיאאומרתלדבר",ליתןדי,"די,

שניכם"אתםמקצועית.מטפלתשלמרגיע
והיאתראי",אנסה.אנילדבר,יכוליםלא

ערשותשאתןמההוא"הענייןאלי,פונה
מתחבקות,רקהזמןכלהבילוי.בשערת

צררתלאזרומשתוללות.ומתנשקות,
נסגרתהמלכודתאיךמרגישהואניבילוי".

זאתובכלרציני.זהיודעתוהפעם,עלי,
טבעי,זההרי ?מתכוונתאתלמהמנסה,

כשברעפעמייםפעםאותירואההיא ?לא

גמרילטבעילינראהרזהאלי'ומתגעגעת
אתאותי'אוהבתהיאעלי'נתליתשהיא
שבאתינכרןאומרת,אניתראי' ...יודעת

ואצלנוקיבלתיאהבהאבלעני'מבית
ואתהרבה.ומתחבקיםמתנשקיםהספרדים

הםובתוכי,נורמלי?שזהחושבתלא
הפסיכולוג,החינוכיים,המוסדרתכולם

 .ונגדךנגדימתייצביםכולםהמטפלות,
נושאי.אתבדעתךמעלהלאאפילוואת,

לכלקרנייםבאלפיהמופזהחזרןהםהחזרן'
חשבה.רקשהאנושותהכיוונים

לשכללגרף,צריךמהבדיוקיודעיםהם
ואני,החדשה.המוחלטתהאמתולנפש,

אנילהגיד'ארלעשרתליישבכללמה.

שמבטניאףשלי'בעצםאינםשילדיי
עלוב,רמשרקאני .ונולדוהורוומדמי
אין .זרבקןביציהאתהמטילהקוקייה

הרילבקש.ארולמחרתלהרעישזכרתלי
לטובשםארתךהשארתיהאשמה'אני

אםרגם .ארתךלקחתלאןליואיןולרע,
הזההגרףכנגדסיכויליאיןהריארצה,
רבתמנוןהוארוחיובעיני .קיבוץשנקרא

כל-כךהםאחת.ומהרתשכלעםראשים
שלאהיטביודעתאניואני,מאוחדים,

וריאצייתעלולחזורארתךלקחתארכל
והבהלה .באתישממנהוהעליבותהערני
שרב"אתהאונים,וחוסרומתגברת,ערלה
מבעדארתהשומעתאנילהבין",רוצהלא

כלפיסי'במגעהזמןכל"אתן .לערפל
גסות.בדיחותמספררתמשתוללות,הזמן

היאלחלוטין",רסןמאבדתהיאאיתן
ולהשתוללופרקיםגרפסים"לתקועאומרת.

תפסשרבפתאוםוהואבילוי",צררתלאזר
אתנפשיתבריא,לא"זהואמר,אומץ

"זהאותר.משלימהוהיאאותן",הורסת
היצראתמעוררזהלליבידו'בריאלא

להתעסקלהגררםזהטבעי'באופןלא
מסכמת,היא ,,ואת, .מהראוייותרבזה

עריותבגילויגובלזהשלה,אמא"את
האורגיותעלנדברשלאערשות.שאתןמה
אני ?אורגיות ,, !ארתהמשתפתשאתשלך

בינתייםאבל ?מדברתאתמהעלנדהמת.
אבא,והוא,הקיבוץשביליביןשרבאנחנו
לידלי"חכרוזורקלאופנייםערלהכבר

לקרואהולךכבראניהמועדון,רחבת
רחבתלידעומדתאיחה,ואני,ללביא".
אנישצעקנו'שמערכברוחבריםהמועדון'

 !בנשמהמטפלת .שצעקתיבטחצעקתי'

מהלילהגידבכללאתמיאמרתי,אני
לרגעתשכחישלא ?הילדהעםערשהאני

מטורפתאת .שלךלאשלי'הבתשהיא
והתסכול'הכעסהדמעות,אבל ! !בחיי
"חכישאמרהלפנילאהסתלקהכברוהיא
אופניים,עלמגיעולביאללביא".כאן

"בראיואומרעוצרמקדימה.בנראתמרכיב

האופנייםאנשים".הרבהכאןישנתרחק,

אחריו,רועדתנגררתואניקדימה,שועטות

החדרכןהמזכירות.חדרלידעוצרהוא
עםברלבלותלנרשהרעידוהמתועב,הזה

וילוןארכורסהללאוהטלפונים.התיקים
מזכירות.חדרהקיבוץ'באמצעעוגיות.אר

כלאתאוזרתואני .ליוממתיןנעצר
חזקה,להיותעכשיו,לכנרתלאכוחותיי
בכלללביא,והוא,לוותר.לאלעניין,לענות

בארקכאילומדברמהאופניים,יורדלא
הואטוב","תשמעי .קטןמשהרלילהגיש
את .איתןמהמאבקיםלנר"נמאס .אומר

מזיקהאתטים, Rקרנפלישלךבבתמעוררת
אתאם ?בכללאםאתהמובנים,בכללה

שאנימהבדיוקתעשיהילדה,אתאוהבת
והואלעצמך".רקתזיקיאחרת'כילךאומר

אינךשיותרהחליטהחינוך"רעדתממשיך'
יודעיםאנחנו .אלייךהילדהאתלוקחת

האורגיותרכלמנהלת,אתחייםצררתאיזו
אומרתאניאבל,ארתה".משתפתאתשבהן
שרםעיוות,זהנכרן'לאזהחלוש,בקול

בעצמה,סיפרה"היאאומר,והואאורגיות.

יין'שרתיםעירומים,היםבחרףישנים

אתערביםעםגםערביים.ריקודיםרוקדים

הילדהאתאבלשלך,החייםזהמבלה,
 ,, !ויכוחזהעלואיןיותרלוקחתלאאת

חרזהעלאותיהחתמתםאתםאבלואני'
חופשותלחגים,ארתהלקחתלישמותר

אתם .הקיבוץמוסדרתעםבתארםומרעדים,

הילדהאתלקחתממנילמנועיכוליםלא
אתםשומע,אתההקיבוץ'שללאהיא .שלי
"תקשיביאותי.מפסיקוהוא ...יכוליםלא

להתווכחזמןלי"איןאומרהואטוב"
מחכיםלמשפחה,לחזורצריךאניאיתן'

לחוזיםולפנותלנסותלךמציעלאאני .לי
ערכאות.אמר,הואככהערכאות"אר

אתתראישלאלכךגררםליכולים"אנחנו
 1מארדטוביודעתואתבכלל'שלךהבת

אתאזכירשלאאחדלאבזאתעשינושכבר
חוזים.עםלהתחיללךכדאילאאזשמר.
איךיסתדר".והכללךשאומריםמהתעשי
הפעםוהדמעותזועקת,אני ?יכוליםאתם

תעזו'לאאתםורועד'גברהוקוליבאות,
אתיעשהלאשופטאף !יכוליםלאם nרא
אוליותראי,"נסיצוחקהוא "?"לאזה.
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אומרשחק", ?iהשלערותו--זז
המפורסםבמונולוגהמלט-
5 a .,כביכול,"לשמש,הואשל
לדורלהראות ...לטבעמאירהאספקלריה
וחותמם".צלמםאתולתקופה
מאזשהיווהסובייטי,הרוסיבתיאטררן

הבי-חופששלשדה-הכיסוייםומעולם
על-ידיהמופעלתהבקרהמידתושלטרי

שלמאבקםמהורהואופיה,השלטונות
לבראתזרתעודהלהגשיםשחקים ?iה

התיאטררןשלדיוקנוהמשחק.שלהמסוכן
מידתשלפועל-יוצאתמידהואבבריה"מ
במאבקהתמדתם-למצערארהצלחתם,

לאחרונהשעדהוא,טבעיאךלכןזה.
בהערצהמרחוקהחופשיהעולםהתברכן
בחופשלזכותהסובייטיםהאמניםבמאמצי

אנו,איתםהזדהכרבעיקרויצירה.ביטוי

הבודדותובהזדמנויותלמקצוע,העמיתים
"המזרח",מןהצגותלראותהצלחנושבהן
למערבשיצאלמשל'טגנקחתיאטררןאת

מןהתפעלותנונוספה"ההפשרה",בשנות
המאבק.לעצםלהערצתנוהאמנותיההישג
לבריה"מנחפזנווכולנוהברזלמסךמשכפל
כה,עדמפנינושהוסתרהבאמנותלחזרת
משםהצגותלהזמיןנחפזנויותרוערד

כמידהההתפעלותקולותגברוארצה,
- nההתיי .חשודכעשהשהדברכזאת,
מזכירה.נירם,בישראלזהלנושאסרת
מלחמת-העולםשאחריבימיםאירופהאת

לסרב-תרדההכרתמתוךכאשריהשכייה
החופשי,העולםבהצלתחלקםעלייטים
בתחום .דרסידברלכלזריםהמערבקשר

לאשאישכקלאסיקהאזהוכתרוהתיאטררן'
כמרש"מטעם",מחזרתעליהלחלוקהעז
העוסקפרגודיך'שלהאריסטוקרטים-

ההחלה- .מחדשבחיכוךמגמתיתבצררה
מהקשרבחלקהנובעתהיום,שלכרכרת

לשורשיוהעבריהתיאטררןשלהאמיתי
בעולמםההתעניינותמןבחלקההרוסיים,

עלינוהבאיםהחדשיםהערליםהמונישל
החדשה,הפתיחותמעצםובחלקהלטובה,

אומכםאלהכלוהשברירית.המבטיחה,
-,עלביןבינםאיןאךכשלעצמם,מרגשים

שייצגוההצגותכלרם.ולאאמנותייםכים
אךמקצועיותהיואצלנובריה"מאת

זהמכלליוצאותמעוף.וחסרותשמרניות
שללב(טרבסטרנרגרב),סרסשלסיפורו-
רוסטבליתיאטררןוהצגות(ינרבסקיח)כלב

שלהאמיתיתדמותואם-כןמהימגרוזיה.

לראשונהכאשרנירם,בבריה"מהתיאטררן
 ?בחירותזוכההואבתולדותיו

בת,-מרכזיותהיותרהאמנויותאחתזוהי

אפשרהיוםמצבהשאתהסובייטית,כרת

הע-והקשרשורשיה,עברה,לאוררקלהבין
השלטונות.לביןבינההקייםוהבעייתימרק

אריסיםכתיאטררןנולדהרוסיהתיאטרון
פעלהואהיום.עדכזהנשארולמעשה

אםביןהשלטון'לתכתיביבכפיפותופועל
צנזורההצאריצושלבדרךמובעיםאלה

יותר.מתוחכמותצורותאוישירה,

ברוסיהלראשונההתיאטרוןצץכאשר
בכ-אלאהיהלא , 7-1הבמאההצארית

תיאטרוניאתשחיקהצר, nתיאטרון-חיבת

עלייתעםואיטליה.גרמניהבצרפת,החצר
אריסיםתיאטרוניהאציליםהקימוהביקוש

''הפשרה''בין
בקודמיהם.בהצלחהמהרהעדשהתחרו
תשתיתששימשהואהאריסיםתיאטרון

היווסדוומאזהראשון'הציבורילתיאטרון
השלטוןשלצמודההשגחהתחתיצר

שקבעהקשוחהחוקיםלמערכתובכפיפות
השחקניםאתדירגהואףרמה,תכנים,

להםוהכתיבהמדינהבדירוגהאריסים
משעבדיםחוקיםאותםבחייהם.פרטכל

 ! 1917עדבתוקףנשארו-1825בשנקבעו

המחזאיםיצירותגםהשחקנים,רקולא
לחסדיומעולםמאזהיונתוניםברוסיה

הרי :ופושקיןגוגול-לדוגמההצנזורה.
 ,-1825בככתבהמפורסםגרדרנרבבורים

כאופרהוהוצג-1831ברקאורראהאך

המאההייתהזאתעםיחד . 18 3-7ברק

 ·הרוסיהתיאטרוןשלהזוהרתקופת-19ה
ואתטורגנייבאתשיקספיר'אתאזתרגמו

הריאליס-הדרמהאתיצרואוסטרובסקי.
כתיבתוכלאתהקדישאוסטרובסקיטיח.

המחזאימעמדאתמיסדגםהואלבמה.
למנהלונתמנהיוצר'לזכויותשזכאיכמי

שלמ-אלא .בתיאטר;ןהראשוןהמקצועי
המאהסופרישלהנכבדיםהישגיהםרות
בפיוטיאם ,הגרוטסקיבסגנוןאם ,-19ה

הבמהשאמנותהריבנטורליסטי'ואם
והעיצוב,המשחקמבחינתאחריהםפיגרה

הגיעממששללבגרותמיושנים.שנותרו
חמח"טהקמתעםרקהרוסיהתיאטרון

על-ידיבאי'המוסקהאמנותתיאטרון-
 ,-1898בונמירומיץ'-דנצ'נקוסטניסלבסקי

רק .הריאליסט.יהמשחקאסכולתפיתוחועם
לעתיםהקורההמופלאהצירוףהתרחשאז

ותיאטרון'(צ'כוב)מחזאישלנדירות,
אמנותיסגנוןמולידההמשותפתשעבודתם
הת-הדברשלמות.לכללאותוומביאה
ערבאווירתבזכותבתחילהאומנםאפשר

השלטונותב:;גרכת-אחריהאךהמהפכה,

התיאטרוןבתולדותורעאחאיןהחדשים.
התיאטרוןאזשידעולמקוריותלתעוזה

מפגרתבמדינהכשמדוברבעיקרהסובייטי'

ומבודדת.יחסית,

הצ-חמח"טמןשהסתעפוההסתעפויות

ודימדהימה,ויצירתיותסגנוניעושרמיהו

ווכטנ-מיירהולדאתזהבהקשרלהזכיר
הקונסטרוקטיביזם,הפוטוריזם,אתגוב,

וכיו"ב.הכיר-מכניקה

השלטונותשינוהשלושיםשנותבמחצית
כולה,היצירהותנופתלאמנות,יחסםאת
מאיא--הנועזיםהמחזאיםשלגם

לאחרכגדעה.ובאבל,בולגקובקובסקי,
המהפכהרוחגורעתהשנייההעולםמלחמת

"גישהלאמנותמכתיביםוהשלטונותכלילי

רקלהציגמותרלתיאטרוניםחיובית".
בסגנוןרקולשחקסוציאלי""ריאליזם

מקוצצותהסובסידיותגםסטכיסלבסקי.
הניהול . 250רקנותריםתיאטררנים-950ומ

"מטעם"בניהולבכולםמוחלףהאמנותי

 7-194ב .מחו"למחזרתהצגתכלילונאסרת

לצורךארציכללכשדונותמפקדנערך
הואשלרביםדירוגהבמה,אמנידירוג

השחקניםשלדירוגםאתמשרם-מה,מזכיר,
שוקעואילךזהמשלב .-1825בהאריסים
 .קיפאוןשלבעשורהסובייטיהתיאטרון
על-פועלותלקולקטיבים,שהפכוהלהקות,

לבינוניות.ערובהשהואהרובעיקרוןפי
"מטעם",כולה-הנכתבתהמחזאות

ובתיאטרוני-נוערלמשחקבבתי-הספרורק
היותבזכותחריגים,מתקיימיםושםפה

דילאוהאחרונים"חובבים"הראשונים
גםשהםהאמנותיים,המנהלים"חשובים".

מתמ-היחידים,לאאםהראשיים,הבמאים
בנושאהמיוצגיםהשלטונות,ל-ידי.ענים
תרבות. iדמשרדעל-ידיזה

בתקופתהרסןמשתחררהראשונהבפעם

ביטולעםיסטליןמותשלאחר"ההפשרה"
התיאטרוןשלוהקמתומחזות,עלהצנזורה
בהנהגת ,) 1957 (סרברמניק-המודרני

התיאטרוןזהוייפרמוב.והבמאיהשחקן

שנותמאזבבריה"משנוסדהראשוןהחדש

כשארתהמשחקאסכולתאומנםהשלושים.
מתחדשהרפרטואראךסטניסלבסקי'מבית

ברכט,כמושמותלראשונהבוומופיעים
אסוריםשהיורוסייםומחזאיםאוסבורן

ותיאטררןרכטגנרבתיאטרון .בעברלהצגה
בזכותלעדנההםגםזוכיםחסאטירח

והםלא-ריאליסטים,סגנונותלנסותהעזתם
גםהפורייה.מיירהולדתקופתאתמזכירים
בלנינגרדהמחדשים.ביןהצבאתיאטרון
והמחזאיםואקימוב,טובסטונוגובמביימים

נושאיםעלכותביםואליושיןזוריןליאוניד
אתלראותוזוכיםהחייםמןבעייתיים

התאבןחמח"טהבמה.עליצירותיהם
משופעהממסד'לתיאטרוןוהפךבינתיים

בר- .מענייןולאמוזיאוניאבלבתקציבים
תיאטרוניםצומחיםהרחוקותפובליקות
המשגיחהמעינוהרחקמעניינים,ומחזות

ובגרוזיה.באסטוניהבליטא, :המרכזשל
הפלישהעם .הקץמקיץ"ההפשרה"על

הגוללנסתםואיחה ,-1956בלהונגריה
מרביתהקצרצרה.האמנותיתהפריחהעל

והאולמותלתרדמהחוזריםהתיאטררנים
להחזירהניסיוןאבלומתרוקנים,הולכים

בחלקו.רקמצליחלאחורהגלגלאת
להעלותומצליחבשלוממשיךהסרברמניק

ליו-מקים-1964ובברכט,את-1960ב

טגנקחתיאטררןאתתלמידיועםבימוב
תפישתושוכן).הואשבוהרובעשם(על

לשעברהמורהשלושיטותיוהבימתית
שובמעלותוכטנגוב,שםעלבבית-הספר

הופכיםואילךומעתהמיירהולד'זכראת
והמסקרניםלחשוביםוהסרברמניקטגנקח

בריה"מ.בתיאטרוני

הבמאיםהששים,בשנותמתבלטיםעוד
פרשנויותמביאיםשניהם .וחפץאפרוס
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לפרסטרויקה
רינן-ומעורריםמוכריםלטקסטיםמיוחדות

הממוניםבחרגיוכעסהמקצוע,בחרגיהים

קר,-לעתיםנקטעתעבודתםהתרבות.על
תיאטררןאתלעזובנאלץאףוחפץכרת,
יהסובייטיהצבאתיאטררן-שלוהבית
מותומהפקתהערלותהאסוציאציותבשל
המח"טממשיךעם-זאתהאיום.איבןשל

ולשאובהשלטוןשלטיפוחיובןלהיות
נשלמתכאשרהתקציבים.מירבאתאליו

 ,עבורוומפוארחדשבנייןבניית-1969ב
הסוברמניקאתלעזובייפרמרבמתבקש
רריענרנר.המח"טניהולאתעצמועלולקבל

טענואחריםוכברדיהכרהבכךשראוהיו

לה"לסרבאפשרשאי"הצעההייתהשזר
אתלהצרהזדמנותרכןלמעלה,ובעיטה
מישםולהזכירהסוברמניקשלצעדיו
הכרס.

הש-שנותבסוףלצ'כוסלובקיההפלישה
היו-1974בסרלז'ניצ'יןשלוהגלייתושים,

תקופה.ארתהשלהשפלנקודות
לקרבממלכתיתהחלטההתקבלה-1972ב

שלהנידחיםהתיאטררניםאתהמרכזאל
אותםולהכניסהלא-רוסיותהרפובליקות

השלטר--שליטתקריי-כנפיתחתאל
ברפובליקות-הפרכההתוצאהאךגרת.

היהרוסית,לאששפתןהמרכזימןהרחוקות
מחזאיםוהתפתחויצירה,חופשיותרתמיד

הופעתםומקוריים.מענייניםרתיאטררנים

לתיאטררנימרץזריקתלכןנתנהבמוסקבה
ליברלית.אווירהנוצרהובזכותםהבירה

זכרושיטותיהםרטאיררבמיירהרלדגם
ראשוןזרובמאיברהביליטציה,-1974ב

הלאיהסובייטיבתיאטררן·לבייםאזהוזמן
רובזאת,למרותג'יימס.פיטרמרוענוהוא

לאהשבעיםשנותשלמוסקבהתיאטררני
שהציבוהאמנותילאתגרלהיענותמסרגלים
לעצמםלהחזירוכדירהסוברמניקהטגנקה

מקוריתבמחזאותלהסתכןמבליהקהלאת
פנוהמידה,עליתרממשייםבנושאיםאר

 .שיקספירואלהרוסיתחקלאסיקהאלרוכס
במאההיווסדושמאזולומר'לסכםניתן

התפתחותוכרונהלגלסנרסט,רעד-17ה
הסרב-ואחר-כךהרוסיהתיאטררןשל
סורסההטבעיתהיצירתיותמלמעלה.ייטי

המתמשךוההרגל"הקר"הפנמתעל-ידי
בחשבוןולהביאןהשלטוןבררנותאתלנחש
יותרנפגעהתיאטררן .אמנותישיקולבכל

הקהילתי.אופירבגללאחרותמאמנויות
נשמרים,לפרסום,הנאסריםתמרנהארספר
תיאטררן'אי-פעם.שיתפרסמוסינריויש

"הפ--ההורהאמנותהואלערמת-זאת,
מסריםברגעלהיווצרשצריךרמהנינג",
רצףבהיעדר .אחדברגעייווצרלאבזמן'

החיההאמנותהופכתביצירה,והמשכיות

ותר-לא.משחזרתלאמנות
ורא-העשריםשנותשלפסק-הזמןמלבד
בתיאטררניהתאפשרולאהשלושים,שית

והתחדשותדעיכהצמיחה,תהליכיבדיה"מ
ביןגומליןיחסיעלהמבוססיםטבעיים,
תיאטררניםוקהל.במאיםשחקנים,מחזאים,
וממשיכיםהמשיכוקיומםזכרתאתשאיבדו

תיאט-ואילוהממסד'חסרתבשללפעול
השולייםקבוצותכמריצירתיים,רונים
מעמדמחזיקיםאינם ,' 70השנותשל

ומשרם-כךכספיתתמיכההיעדרבגלל

הממוסדיםהתיאטררניםאתמפריםאינם

ומציאות.ממשרתמכלניתוקעלהשומרים
התיאטררןעלהפיקוחמתקייםכיצד

תיאטדרןבכל ?רשמיתצנזורהבהיעדר

ורעדהאמנותי'מנהליספררתימנהליש
חומרמחפשהספרותיהמנהלאמנותית.

מגבשהואשארתהרפרטואריתרכניתומציע

מובאתהתרכנית .האמנותיהמנהלעםיחד
מש-המורכבתהאמנותית,הורעדהלאישור
 .מבחוץויועציםטכניצררתבמאים,הקנים,

אחדיועץאראחדשמרןבהשיהיהדי

אישורלמנועכדיהתרבות,למשרדמקורב
סיכוייו"בעייתיים".להיותהעלוליםמחזרת

להינצלהמרכזמןהרחוקתיאטררןשל
תיאטררנימשלטוביםכאלהמיועצים
מקרהבכליועברזרמחזהמוסקבה.
הורעדהבסמכותהתרבות.משרדלאישור

מסוימתשהפקהלהחליטגםהאמנותית
שהושלמה.לאחראפילולקהלתיפתחלא

להיותשמעונייןבתיאטדרןמקובלרפרטואר
הרריעל"חיוביים"ממחזרתמורכב"בסדר",
הדפרבלי-מאחתמתורגםמחזהבריה"מ,

רצוי-זדומחזהרוסית,קלאסיקהקרת,
להשתתףהתיאטררןעל .המזרחיהגרשמן
-ובפסטיבליםממלכתייםבאירועיםגם
הצורך.לפי

כקולקטיביםרשמיתפועליםהתיאטררנים
כטענתבאמנות,הרובששלטוןלמרות
עיקרוןהואטרבסטרנרגרב,המצויןהבמאי

בכלאדםכוחמעודףסרבליםהם .אבסורדי
רבה,סמויהאבטלהבהםוישנההתחומים

מןיותרמועסקיםהטוביםהשחקניםשכן

הבמהאמניפיתחויחד-עם-זאת,הגדועים.

הביטויבתחוםרבהוירטואוזיותהסובייטים

אתעוקפיםהםובעזרתהיהבימתיהאמנותי

אמנותהתיאטררןהיותמשרםהמגבלות.
עלהמבוסס"הפנינג"רמיידית,רב-חושית
לומראפשרחייקהלעםישירהתקשורת

-ב,חזותייםרמזיםבשפתהבמהעל
אתמפורשות.במליםלומרשאסורוים

על-ידילעקוףאפשרהאמנותיתהורעדה
למשלניתןעדרת.המרחיקיםמחזרתבחירת

אךילכאורהאנטי-אמריקנימחזהלהעלות
(מתחתוהעכשיוהכאןאללמעשהלכרונו
בהצגהלירבימרב).החרות,פסלשללעור

להשתמשמותררחוקיםעולמותהמבקרת
במסגרתהאסוריםאמנותייםבאמצעיםגם

בתנועה,במרסיקה,-הסוציאליהריאליזם
זהבהקשרהמייצגיםמשחקבסגנונות

אזלהשתמשגםאפשר"שליליות".ארצות
כשדרתועלעורריןשאיןהיסטוריבמחזה

לירבימרב),שעשה(כפיגררקישלהאםכגרן
להםאיןחירותוגדילתשדינריולהראות
איבןשלמותוארמקדה.בשרםמחילה
 .לעילנזכרשכבדיחפץשלבבימויהאיום
הבמאים,שנישילמוזהבמקדהאם-כי
"הועזב"חפץתעוזתם.עלרבדישלבסופר

 .מארצוגלהרלירבימרבהצבאמתיאטדרן
האמנותיתהורעדהאתלעקוףנוספתדרך

למנהלהכלליות.החזרותהןהמגבילה
סגורהכלליתחזרהלקייםהזכרתהאמנותי

זרבמסגרתולהעלותימוזמןקהלעם
לפעמיםבמלואה.הבימתיתיצירתואת

לאי-גםלהסתנןהשלטוןמרגלימצליחים
עלרבקצףיצאופעםאלה,רועים

זרבמאינוכחהיהכזאתשבחזרההעובדה

האמנותיתהורעדהחברי .וילאוז'אן-
שהםלפניבהצגהשינוייםלהכניסדשאים

אוהרחב,לקהלפתיחתהאתמאשרים
זוכיםכזה,במקדהכלל.ארתהלאשרלא

עמיתיהם,שבהכרתהמעטלסיפוקהאמנים
עצמהוההצגההאמנותי'חזרנםובמימוש

בעתידרצוןשעתיאולישתימצא,עדנגנזת
אמנותייםמנהליםלחדשה.יהיהואפשר

זמןבמשךהצגהעללעבודגםרשאים
משתמשיםהםזהבסדקרגםמוגבליבלתי
החזרות,תקופתשבמשךבתקורהאחת,לא

השלטונותישנושנים,לפעמיםהמתמשכת
המחזההעלאתאתויתירודעתםאת

כזררצוןלשעת .מלכתחילהאושרשלא
גקרב,בולעל-פיכלבשללבההצגהזכתה

לפניהגלסנרסטבראשיתערדשהרעלתה
בבריה"מ.המוחרםהספרפרסוםשאושר

אםדבספקהיהעליההחזרותבתקופת
לראותה.הרחבהקהליזכה
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לתיאטרוןגםניתנההפרסטרויקה,פרוץעם
טגנקהשחקןלהתחדש.הזדמנותהסובייטי

בתחילההיהונדמההתרבות,לשרנתמנה
לתיאט-להניחהחליטופשוטשהשלטונות

להתענייןשחדלומשוםאםלנפשם,רונים
הרסןהרפייתהעתים.צוקבשלאםבהם,
פנימיים.ולשינוייםלזעזועיםמידגרמה
להיבדקהחלההיחידהבמאי-מנהלשיטת
במאיםכעתמוזמניםפעםומדימחדש

רקהאירוניה,למרבהשוב,אולם .מחו"ל
להרשותשיכוליםהםהממסדתיאטרוני

העומדיםהתקציביםבזכותלעצמם,זאת
מתפצ-מעטותלאלהקותואילולרשותם,

גםוכךהסוברמניקבתיאטרוןקרהכךלדת.
פורחים.שובהשולייםתיאטרוניבמח"ט.

תיאט-כגוןיוקרתםאתשאיבדותיאטרונים

להםוכובשיםחוזריםהסובייטיהצבארון
עושיםהנוערתיאטרוני .כבודשלמקום

בגיליוןמאמר(ראהברפרטוארמהפכה
העטלף, :ועוליםצפיםהקברטים .) 131

במרתפולפעולשבונסגר,-1908בשנולד
זכרוב :ק,-פרודוקציותמ~תרותהמקורי.

פיירבמימוןלייצואסובייטימחזמרמביים
ועונשוהחטאאתמבייםוגינקסקררן'

ז'נההשפות.ובשתידרסו-פיניתלהקהעם

שחקניםעםהמשרתות-לראשונהמוצג

כוכבישוסיימון'גילמילד'ארתורגברים'
המערבעלשעברההעירוםמהפכתעליון'
בימותאלמגיעהשנהשלושיםלפני

52 

הופעתעורךהפרטיוהמפיקמוסקבה,

 .הסובייטיבתיאטרוןבכורה
ושובאדישהקהלנעשהזה,כלועם
חלק .האמנותיהתיאטרוןאלנוהראינו
שעוברותבתהפוכותנעוץלכךההסברמן

הלכובעברהחיים.שטחיבכלעליו
אמת,שלקורטובלטעוםהתיאטרוןאל

מזויף.לאישיר,עמוק,משהולחוות
אמיתיים,והחדשותהחייםאירועיכיום

והבדיה.האמנותמןיותרומרתקיםישירים

שמלבדלהעיר,הראוימןויחד-עם-זאת,

שונותבמותקיימותהאמנותי'התיאטרון

ללכת,המוסקבאיהקהלממשיךשאליהן
הסאטירה.ותיאטרוןבלטהבולשויובראשו
החזותיהפאראלבבריה"מהרחובמשיכת
כמעטאיןמובנת.הבמותעלעינייםהמאיר
רעיונותוללאבמהפעלוליללאהצגה
התיאטרוןאלאךוצבע.עושרמלאיעיצוב
אמתשלעמוקה,חוויהשלמקוםכאל

בעיתונותכמקודם.עודהולכיםאיןוהארה,
הואהמשבראםויכוח,מתנהלהמקצועית
 .הקהלבהתנהגותאועצמובתיאטרון

חייבין'פרקולדיהמצליחהבמאילדעת
הקהל'עלולהתחרותלהיאבקהתיאטרון

אותומושכתהחדשהשהפתיחותמשום

ושטבעיהכירשלאופיתוייםגירוייםאל

מאזלראשונהכלומר,בהם.שיתעניין
בבריה"מהתיאטרוןנמצאהשלושיםשנות

התיאטרוןנתוןשבהאמיתית,בהתלבטות
לויש :ימימהמימיםבמערבהאמנותי
אךהאמנותית,דרכואתלחפשהחירות

 .הקהלאתלעצמולמצואהחובהגםעליו
חיפושביןהזהבשבילאתמוצאיםכיצד

ומגשיםמציעפרקיך ?הקהללטעםאמנותי
הואראשית, .לכךהאפשריותהדרכיםאחת
סוברמניק,שלו,הביתתיאטרוןאתעוזב

שם .האלמוניירמולובהתיאטרוןאלועובר
דומהתיאטרוניתמסגרתוהולכתמתפתחת

רפרטוארמעליםהגדולבאולם :לשלנו
הקטנים,ובאולמותהרחב,לקהלהמיועד
אמ-עושיםמקומות,-400 , 150המכילים

הפועלתלהקהלגבשמנסההואשנית,נדת.
מאפשרתזוגישהאישיים.חוזיםעל-פי
היאועם-זאתערכועל-פילשחקןלשלם
תקופהלמשךלתיאטרוןאותוקושרת
בכללעזובשחקןרשאיכיוםסבירה.

גורםהשחקניםשלהנדידהוהיקףעת,
לפטראפשראיבעבודה.חמוריםלקשיים
לרתקאפשרואיבבריה"מ,גרועשחקן

הארגונייםהשינוייםטוב.שחקןלתיאטרון
אמנותיים-אישייםדרךבחיפושיכרוכים

הבמאי-מנהלעדייןכאשריוצר'כלשל
היציבותחוסראולםהמובילה.הדמותהוא

ההגבלות,יוחזרושמאוהחששהכללי
שללאווירהרביםבתיאטרוניםגורמים

יתרלהיטות .ואכולחטוףשלבולמוס,
היאלהופיע,אולבייםכדילחו"ללצאת

רוב .האמנותיהחיפושעבודתבעוכרי

הקיימותהצגותעלנשעניםהתיאטרונים
שאותןויותר'שנהעשריםמזהברפרטואר

כדיאםלחו"ל,לשגרכדיאם"שולפים"הן
נאחזיםאחריםהריק.החללאתשימלאו

כדישיהא,ככלקלושיהאחדש'מחזהבכל
למהגריםביה"ס(ראה , inהםשגםלהוכיח

בהמשך).

אועיבודבדרך-כללמעדיףהבמאי-מנהל

מקורי'מחזאיטיפוחעלאסיקלמחזה
בסמכותלהתחלקרגילשאינומשוםאולי

שהתהליךמשוםאובתיאטרון'היצירתית
כמעטאיןפוליטיתיאטרוןגםיותר.פשוט
המיאוסתחושתמשוםבבריה"מכיום

בה.הכרוךכלעלהפוליטיקהמןהכללית
לעין'בולטתהשטחי-רלוונטימןהרתיעה

אומרכזיקולצייןאפשרהנ"ללאורואם
הריהדרךוחיפושיבגישושיםבולטתנטייה

נטייהלאסתטיקה..ח.מטיקה ?iהמעברזה
פרשנות :עיקריותצורותשלושלובשתזו

ולקלאסיקההיסטורייםלמחזותעכשווית
מאודומעטרוסית,ספרותעיבודירוסית,

מקורית.מחזאות

הואהיסטוריבמחזהכזהלטיפולדוגמה
שלבבימויומרז'קובסקי,של-1הפאבל

הצבאתיאטרוןאלשחזרחפץ'ליאוניד
עשרים-וחמשממנושגורשלאחרהסובייטי

מותאתשהעלהאחרילכן'קודםשנים
חפץ' .טולסטויכסיאלמאתהאיוםאיבן

בחקירתממשיךזמנו'אתאזשהקדים

אושורשיםבולמצואבניסיוןהעבר'
האנלוגיההקומוניסטית".ל"חוויההסבר

ראשילביןהשוניםהצאריםביןהבנאלית
הצגותיומטרתאיננההסובייטיתהמדינה

השלטון'הוויבלתי-נמנעת.היאאםגם
-, nומתפקידההמערכת,בתוךהיחסים

תהליכיהאינטלקטואלית,האצולהשלליה
הנושאיםאלההכוח,ושמירתה"הורשה"
חולשתגםכמו ,-1הבפאבלהמובלטים
כאנלוגיהאותהיפרששרוצהומיאישיותו'
 .אחריותועל-עכשווית
היאבבריה"מוחדשהמרתקתדוגמה

בינימונוהדובדבניםגןשלהפרטיתההפקה
ההצגה .אקצ'וריןמאראטהעסקיםאיששל

-הספריםארוןמתוךבוקעתכולה
כאןהמכסה-המחזהבראשיתהנזכר

נפתחותדלתותיוכולו.האחוריהקיראת
כנפ-הקהללעברמתקדמותהדמויותוכל
גןומאחוריהןספר'מתוךהיוצאותשרת

בימתיתמטפורהבתוךהפורח.הדובדבנים

דגשיםטרושקיןהבמאימציבזאת,נפלאה
שלהרעהאישאיננולופחיןחדשים.
החורבןבשרשרתהראשוןאלאהסיפור'
עצמואותומתחילה.שרקהגבריוחילופי

המהפכן-סטודנט,טרופימוב,בקרוביחסל

לחסלעתידואביהטרופימובאתואילו
אינוכרגעאומנםהגנדרן.המשרתיאשה,

לופחיןאתלנצלהמקווהאופורטוניסטאלא
שתיקחכדירנבסקייהואתעבודהלקבלת
שלוהגדולהההזדמנותאךלפריס,אותו

מעמדשיחזיקלוומובטחלהגיע,עתידה
 .תמידדרושיםמלחכי-פינכהשכןאז'עד

על-פיקדישהואבמיוחדמענייןעיבוד
זכרובמרקשלבבימויועליכם,שלום

קומסומולס-(לנינסקילנקו"םבתיאטרון
שללסנטימנטליזציהבניגודטיאטר).קיה

במערבהיהודיתוהעיירהשלום-עליכם

עלהחולבטוביהשלעולמונראהובארץ'
היאההצגה .מאודממשיהלנקו"םבימת
כתב-ומודרניתנובטי-אפיאופיבעלת
בתפאורהבמוסיקה,השימושמבחינתלית

תקופתמוצגתהראשוןבחלקהובמשחק.
הגויים.עםטוביםיחסיםובההאושר

ובחלקהפוגרום,על-ידינקטעתהאידיליה
וה-ההתבוללותהרדיפות,מוצגיםהשני

למדי.שקופהההיסטוריתההשוואהחורבן.
אתהקוראבג'ינסשחקןההצגהאתפותח

הואשאותהשלום-עליכם,שלצוואתו
לתוך"נכנס"שהואלפניהקירעלמדביק
ביתעלהפוגרוםנוחתכאשר .הסיפור
דםשלחותםידובכףמטביעהואטוביה,

הצוואה.על
ביחסבבריה"מאיןעדייןמקוריתמחזאות

פט-מלבדהמערב.בתיאטרוניהמקובל
והחושפת,הכואבתוכתיבתהרושבסקיה

נוספים,בסירנותעתהאומנםועוליםצפים
הםשעהלפיאךכשלעצמם,מעניינים
לדוגמה,כמו,בלבד,בסירנותבבחינת
ליפסקרוב,דמיטרימאתלמהגריםביה"ס
זהבלנקו"ם.אלהבימיםהואגםהמוצג
הזייתםמתממשתשבוסוריאליסטי'מחזה
שלמרקעהאחדעלובי-חיים,שנישל

הבמאי"עמך".והאחרהעליוןחמעמד
פיהיפההפקההעלהגוליאייב,הצעיר'
מהממיםאפקטיםעםחזותית,מבחינה

גםלאחרת.המתהפכתשלמהבמהשל
 .מצויןהמפורסםולובעבדשלמשחקו

כאילונדמהקלוש.עצמוהמחזהאבל
עםהתמודדותשלתהליכיםהכותבעבר
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עבדואשדהלא-עלילתית,הדרמהסגנונות
 .-so-40הבשנותהמערבעל
קן-לטובהבולטתהחדשיםהמחזרתבין

גדיגרדוהמחזאישלמרתקתפדרדרקציה
רינרביץ'-במינכןהגרלהוהסרפדגוריך

יחדצ'רנקין).איבןהחייל(הרפתקאות
ניחוחהמדיפהסאטידיתקומדיהכתבו

פרווהעםביתיחתולבשםמבטיחגרגרלי
ממוצעת.

התי-סך-כלרשם,פהיפותהפקרתלמרות
מאכזבתיאטדרנים) 30 (המרסקבאיאטדרן

צידיךנפריס,לתיאטדרןבהשוואהמארד
מקרדית,מחזאותכמעטאין .לונדוןאר

'אקדמית'המכונההמסורתיתההצגהצררת

להתקיים,ממשיכהאךהקהלאתמשעממת
מארדמקצועיהואהמקדיםבדובוהמשחק

מחזהלהעלותכדי .ומכניחייםחסדאך
רשמייםאישוריםהיוםגםנדרשיםזד

דקעדייןרצון".ר"שעתובלתי-רשמיים
הממסד,תיאטדרנישהםרהמח"ט,המאלי
מחזהלהעלותלעצמםלהרשותיכולים

האח-בשנהמחר"ל.במאיולהזמיןזד
לחציםלהפעילשוניםגודמיםשברדונה

ל"שיפרץדרישותתקציבים,מניעתעל-ידי
בראשיתשנעלמותופעותרכיר"ב,הבניין"

שדדעתעלאינםאלהלחציםהגלסנרסט.
עירונייםבגודמיםשליטתואךהתרבות,
מוגבלת.ואחדים

והקהלתכופות,ריקיםהתיאטדרןאולמות
שהזכרתיהבולטותההפקותאלדקנוהר

במאישלהפקהכלמאחדות.דגליוומדיד
מהפקהיותרמראשמושכתמחר"לאודח

סגנוניייחרדגםבהישראםמקרמית,

הבמאים-מנהליםעל-אחת-כמה-וכמה.-
להתנסותמארדרוציםהמקומייםאמנותיים
יהירשלאחוששיםאךזדים,במחזרת

שיכולמילכןצדק,עמםלעשרתמסרגלים
גםזרזד.במאימזמיןלעצמו,להרשות
במערב,עובדיםכיצדללמודהזדמנות
דיבריחדשים.ושיטותחומדיםולהכיר

זרותהצגותוהזמנתבבדיה"מהפסטיבלים
מתן-מטרהארתהמשדתהואגם

אתלהדביקהמקומייםלאמניםהזדמנות
דניםהמערב.תיאטדרנילביןבינםהפער

האנרכיהמןהנובעתהחידותאתמנצלים
בעולם,לנסועכדיהאחרונותהשנתייםשל

דבריםולנסותאורחות,הצגותלהזמין
"אני :ליאמדומבריקצעירבמאיחדשים.

קיימים".לא[השלטונות]הםכאילועובד
ולעלותלהשתנותהמצבעלולרגעבכלאך

ביוקד.הללוהנועזיםלצעירים
אלה"בימיםמנותקלהישארלתיאטדרן"אל

משתנים"אנחנו- .פרקיךולדיאומד-
 .אבררזרמעובדהלהתעלםשבוחררמיעתה
נפסיקלאהאמנים,אנחנו,אםמשהר,רעוד

לשכוחמציעלאואני-בעבדלחיות

לדברנפסיקלאאםאבל-העבדאת
כשנלחמנוהיינוגיבוריםאיזהעלהדףללא

עלגוזריםשאנוהדיובשלטונות,במשדדים
עצמנושלוהיצירתיהאמנותיהפוטנציאל

לסרפדיםבנרגעבמיוחדנכרןזהבטוח.מורת
רתימ-נושאבתרךהתקועיםהדיסידנטים,

למ-להתקדם."מסרגליםולאנושניםטיקה
העיבודיםלמרותהארגוניות,המהפכותדרת

לקלאסיקה,המיוחדותוהפרשנויותהיפים
יצליחלאבבדיה"מהתיאטדרןאםהדי

ובאיכרתבהיקףמקרדית,מחזאותלעודד
המנהיגותאםהביצועית,ליכולתומקבילים

אלהבמאיםמןתעבודלאשלוהאמנותית
לאביניהם,תתחלקלפחותארהכותבים

בלבדהמחזהמהותי.שינויכלבריחול
שלורצףההצגהסירםאחדיחייםמאדיך

שלוההמשכיותהחייםלשדהואמחזאות
כריקטירק,מצריכיםבמאים .תיאטדרןכל

לעשרתיצליחולאואחדיםייפדמרבזכדרב,

עשראשדאתהרוסיהתיאטדרןלמען
להםיימצאאםאלא tועמיתיוסטניסלבסקי

האחרונהבשנהשלהם.הצ'כרבבקרוב
והחידות-הפוליטיתבפתיחותנסיגהחלה

המקורה.מןקצרהלהיותעלולהאנרכיה
לחלוףעלולההגלסנרסטשלהכושרשעת
שהולידוהמעטאתאףשתניבמבליהפעם

שאתבדה.•ולרואיר"הדטנט"."ההפשרה"

IJ 
1 ~ 

 eתיאטרון

מםה•

מסחריתהפקהמתוך

"גןשלראשונה

הדובדבנים".

 c 49מעמ'המשך

עדיםכמהנביאדקאנחנו tעדיףדווקאזה

מהםשקיבלת tלהעידשישמחו tמהקיבוץ
לספריהיהאפשר"רגםאומד.הואאתנן",

זהלסבית,אורגיות, :שלךהבילויצררתעל
טובתמבינה,אתמשפט,בביתעובדתמיד

העלוביםומהחייםממךחשובההילדים
 " ...לךשיש
ואניהאופניים,עללומסתלקפשוטוהוא

במראותרהורגתאניאיךוהרזהעומדת

ראשואתכלקודםקורעתאניאיך tידיי

קורעת, tשלוהזיןאתאחד-כך tכתפיומעל
החלקיםאתמפזרתואחד-כךבסכיןחותכת
את tבתיאבוןשיאכלו tבקיבוץלכלבים

 .מתפקדבקרשי tצדיךלאהדיהואהזין
שהייתיבזמןערדעליועפרכבדהרכילויות

חגורהלוישרגם tהמסכןאימפוטנטשם.
אתשמרדידרעדהדפוק,הגבאתשמחזיקה

 ...לועומדלאכבדוהבגדים,החגורה
לאסליחה, ?ברכהאתשליילדהמה,

למה ?ידעתלא .כל-כךארתךלדגשרציתי
לךלבלבלטעםהיהלאכי ?סיפרתילא
אתעכשיואבלשבגדת.עדהמוחאת

 .שליהצדאתגםלהביןריכולהבוגדת,
 ?צצתמנין .איתןפתאוםמופיעהרציל

אתכימסגירילאשליוהקולשואלתאני
הדפתאתלצילהראיתיאמא,"אמא,איחה.
"שמעתיארמדת,רצילהמשק-חי"ואת
עםושיחקהזללההיאהסתתרתי'הכלי
שמעהלאתדאגי'אלבדדך'שמצאנוהגרר
הייתילאשומעת,הייתילאאםכלרם.

לך.נעזורתדאגי,אלשלי,מסכנהמאמינה.
הקבוצה.אתבזהנשתף tעררך-דיןניקח

מציעהצילדין".עורכותבתנועהלנריש
עלקופצתאתחומוס.לאכוללעכושניסע
מודאגת,ארמדתאני tמאוחדאבל .הרעיון
את .בוארלך'שיקפצויצילארמדתשטריות
דידי' .שלימתוקהזוכרתאתהכל ?זוכרת
 • . ..לנכרת
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•תיאטרון

•מםה

חנסיכחעל

האמריקאית

מאת

אלונינסים

סיפר-עלהספרמתוךפרק
לצאתהעומדומחזרתריס

 .""כתרבהרצאת
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טראגיקומיתאלגיח

א

גרמוואילךהארבעיםשנותשלהי .. חדשותוציפיותחברתייםשינויים = =
-ii לכך'הישראליהצופיםקהלשל

 .מקרריחומרתבערהעברייםשהתיאטררנים
שכתבורומנים,מספריםכיתתולפיכך
שנותוראשיתהארבעיםשנותבשלהי

שהביקושמכירוןלמחזרת.-החמישים
מהםכמהניסרההיצעעלעלהלמחזרת
סיפורתמעבדימקוריים.מחזרתגםלכתוב
מרסנזרןהנדל,שחם,ברטוב,מגד,כשמדר,
הבמהמרכזאתאפוא,תפסו,ואחרים

ניסרושחםמ~דשמיר':ומשמעתרתי

שנתנסרלאחרריאליסטייםבמחזרתידם
פנהמרסנזרן ;למחזרתשעובדובסיפורים

וכמהכמהוכתבבמישריןזאתלסוגה
 • 2חברתייםהררימחזרת

אלונינסיםגםהחלדורובניכמרבית
למדימאוחרורקמצואלעתכמספר

מכלאכזרההיסטוריהמחזהאתכתב
מן"נשאבו"זהלמחזההדמויות 3 •חמלך

היסטוריים-בנושאיםעסקוהמחזההמקרה

ההיסטורילזמןביחסגם :ממשייםחברתיים
ורחבעםירבעםתקופת-המחזהשל
והפרובלמטיקהההיסטורילזמןביחסרגם

שנות-היצירהתקופתשלהחברתית
של(ההשחתהישראלבארץהחמישים
ארץשלהפוליטיתהאוריינטציההשלטון'
שלזיקתולמרותהמעצמות).ביןישראל
אקטן-חברתיותלבעירתחמלךמכלאכזר

ומקצבוהמחזהלשרןלומעניקיםאלירת,
הדרכיםנפרדומאז .אקספרסיוניסטיאופי

האקטראליזם.לביןאלוניבין

הואהפנטסטיבתחוםשלוראשוןמחזה
אב-שלאגדתועלהמבוססהמחזה'

 1961בדצמברשהוצג ,חמלךבגרידרסן

להתרחקאלוניהמשיךמאזב"הבימה".
וכתבכלשהםריאלייםלמצביםהדוקמקשר
שגרתיים.בלתימחזרתשלארוכהשררה
ונתקלבפאריסמסוימתתקופהבילההוא
וכמ-ירנסקרשלהאבסורדבתיאטררןשם

שלהניארסימברליסטיתהתיאטררניתסררת
'אן T ) 1907-187 3 ('ארי Tפרדכאלמחזאים
 1910- (אנראירז'אן ) 1944-1882 (ז'יררדר

1987 (. 
4 

יפהניכרזאתספרותיתלמסורתהקשר
במחזה .ואילךהמלךמבגדישכתבבמחזרת
הואהאמריקאית,הנסיכהלהלן'שיידון
ז'יררדרשלליצירותיהםהלשוניבברקקרוב

החריפיםהפאררדייםובאפקטיםראנראי

לד-לתת-גיבור,שהפךהגיבורבעיצוב

 1896-ארבו(המלך'ארי Tשלצירתו

Ubu Roi הרבהמאוחרתליצירהרכן
חמלך ,) 1912 (ירנסקראריג'יןשליותר
 .) Le Roi se meurt , 1962 (למותנוטח

יותראלונינטהאלהאסכולותבהשפעת

סימברליסטיים-אבסררדיים.למחזרתויותר
הלא-המחזההואהאמריקאיתהנסיכה

תורהנשארשלאשלו,הראשוןריאליסטי
שהוצגלאחרכרפסאלאבלבדפהשבעל
 5.1963בשנת

פך-כהפקההעונותבתיאטרוןהוצגהמחזה

בנאי(יוסיהתיאטררנילממסדשמחוץטיח
הופעתו .המחברשלכבמרירחזקיה)ואבנר
רהתיאטררןהמחזהבתולדותמפנהסימנה
היהלאאשמן)(ואולישוהםמאז .בארץ
אתבמחזהשראהכאלרביבארץיוצרערד

הצגותיואתבייםגםאלוני .יצירתועיקר
כיוצרמעבודתוחלקהיוהבמהוהוראות

במתי.

ב

מערג-לאלונישקדמומחזאיםשלהמחזרת
ומתייחסיםובזמןבמקרםכללבדרךנים

ישראלייםמחזאים :חרץ-ספררתילמסומן
בארץיצירתםאתממקדיםהארץבני

 :ההמחזה)(בזמןועכשיו""כאןישראל
"השומרמקיבוציאחדעלמרמזשמיר

הררירעלהשחרורמלחמתלפניהצעיר"
מרסנזרןבשדרת)הלך(הואבפלמ"ח,החיים

(בערבותהיזzחרררמלחמתבזמןנגבהעל
 ! pאחרילמסומניםמתייחסיםואחריםהנגב)

אי-זpםממרקםהאמריקאיתהנסיכההמחזה

בלתיבמקרםאמריקאיתהדרוםביבשת
שתימדויק.בלתיקלנדריובזמןמוגדר

מארץהןרהבן'האבהראשיות,הדמויות

 .(ברגרמאניה)~מקרםלאוממקרםארץלא
 ,העיקר-יוJןהדמויותשתישלמיקומןגם

מטרש~זpהבמה,בחזיתמופיעותשאינן

הנסיכהשמכרנהמי-האחת :למדי
בארצרת-ה~ויתממוקמת-האמריקאית

וlך~תיה-ך~קררפניק,המכונהוהשנייה,

 ~קאית-רי ?1.אבהפקההעובדרוסיממוצא

 ;רמלר,אך q ·עולהמחזהמקיףאחדמצד
~~לנךי r!איורממוצאכנראה,הם,רבנוהאב
איר~פ,יהואהבמאי ;בררנציהמחייהםחלק

אחהאוסרהסוהראירופה,למזרחהקשור
ך pופ;קהואבשגגהאביראתשרצחהבן

ת,-השרנרהנשיםושמרתאמריקאידרום

מכלשאוביםאליהןמתייחסיםשהגיבורים
עבריתהיאהמחזהלשרן .הארץקצרת

לשר-משאררברבריזמיםספרדיתמתובלת
בדר-שיחמוזכרתישראלארץאירופה.גרת

בהערתאחתפעםרקלכנרהאבשבין
(כנראהמנשותיולאחתבקשראירוניתאגב

לשעבר.המלךשליהודייה)

זלדההר,זלדה,ואת,-- ,, :המלך
 "?לפלשתינהסוף-סוףעליתהאםפרציניר'

באפריקהקטנה"ארץ :(ממקומר) :פרדי

פרלק-הרבה .מארדקנאיםהמשתחררת.

 • ) 12(עמ'לדר."

קהלבפניהנאמרזהמשפטשלכוונתו
הואצחוק.לעוררהואישראליצופים
כמ-הישראלית .הפרובינציהאתמעמיד
העולםמרכזאיננהשרבישראלארץקרמה.

והבעיותשכניהלביןשבינהוהבעיות
בטבורעומדותאינןבתרנההמתרקמות

וקנאיתמתפתחתכארץהגדרתההעולם.
ההגדרות,מןלאמתיותראולי,קרובה,
להביןשניסריוצריםידיעללהשניתנו
מכפנים.ארתה

הואהמחזהשלהצופיםקהלזאתעם
אלונישלהעבריתעברית.ושפתרישראלי

שלהעבריתמןהדיבורללשוןיותרה 1=קרר
דרדר.רבניקררםדורבניהמחזאיםמוכייזיו

דוברישאינםאלוני'שלבמחזההדוברים
התנהגותםודרכישמותיהםולאורעברית

עבריתמדבריםיהודים,אינםהחיצוניים

הדובריםמרביתשלמזרקולחתיךחר
הקודמים.

ונעמודסגנוניותדוגמאותשתיכאןפכיא

 :זאתמלשרןהמשתמעיםמסריםזזע?
 .אמיגודיאס,"בואנוס :הקפיטןשלקולו

מגרס,מיגלקפיטןקפיטן'כאןליקוראים
גםהשוטרים,:;ביןגםבמשטרה,טובשם~זזה

הגדולהפהאתליתפתחאזהרוצחים,:פין
ללכלךשנתחילרוצהלאאתהאםזקלך
קוןגו'אמיארתך'נשמעהידים.אתתיכף

 .גוסטו
p בקרן-ומתבונןראשואת(מרים :ודי

 "?יגל·מלעשן'מותרהאור)

ותמחיק .. !לא :(צווחה)הקפיטןשלקולר
אביך-שלךמהפגיסהמסריחהחיוךאת
 ,, !רואלמאדולהתיקריו,עדייךהספייקלא

בצערי'להשתתףמוכרחלא"אתה :פרדי
יודע."אתה

אביך'אתרצחת"אתה :הקפיטןשלקולר
קררפ-ז'אן-פרלסניורשלבסטודיואתמול'

כדוריםכחמישהסרליבאר'אבגידהניק,
ושמרנה,שלרשיםאפסברארנינגאקדחשל
שמהמפני{כ;בשיוכאךליתחייךאלאז

אבלמסריח,חבליחליןןריקןהלןשמחכה
לךיצאלאהזההחבלרעלאמינוחדיק,

תאמיןשלך'המלוכלכתהכביסהאתלתלות
ותצילמטדור'שלן,השיראתתשירלי.
 .) 6(עמ'מארש."שלך.הנשמהאת

הכסףהיהלאזהלא,(נואק) ":פרדי
שלן,כסףהיהלאפעםאףןהשלן,
הואלאךיודעראתה !תישתיש'תיש'
שבאהזהחשמןהכסףהזה,הכסףהלן,

בסייקרהלאשלישבחייםחשבתיכשנבר
למסעדהאבלכןלמסעדה,הלךהוא ?כזה
מאר,רה-להבקאיהאל-גאטר,פרזשל

היקטךהשרץיושבבבוקר,ששם,מפני

גםרשםסטופידו'הזאת,הזונהשלוהנמרץ
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האבודההמלכותעל

שלושמחשיביםמפניסוף.הסיפור.בגמר
אותןלותשבוראפילויצאלאהזההכסף

אחריבחצות,היום.שעררמפניאחת-אחת.

 tסטופידולן.תרןולסהיאשלן,זדרןולוס

לעשות,שמחהברכות.העינייםעםהמלכה
שיזוס-מאריזד.

מאדרה-מיה.השרץ,הואהוא,לעשות,מה
לקח.לקח.פשוט.חראהעלוקה.התולעת.

הראש.אתלחיפתחהואתדברהיאואס
 tעכשיויהיהרמה tהסוזיוהברוטו'העכבר'

מפנישרב.הנורמה.לפילעבורמוכרחים
תמיר,מחכההשרץ,בבוקר,יושבשהוא

 " ...פאפאפאפא, ...לבבלילב,בלי
הלילה."מתוךארתהאפרה:"אניהמלך
 ) 42(עמ'
הלשוניותהסגולותכלאתלתארקשה

עלמברסססגנונםאלה.בקטעיםהמצוירת
שבאמצעותםספרדיים.ברבריזמיםדיברי

שלהגלותארץהיאמההמחברמאותת
שהגיבוריםהלשוןרמההכתרונסיךהמלך
המקררלשרןהיאהעבריתלה.נזקקים

שה- tהלשוניהאיתותהספרדיתהאירופית.
המקורית.בלשונםמרבדיםאינםגיבורים

שלשרןמאותתתלעצמהכשהיאהספרדית
התרבותילתחוםיותרקרובההדוברים
מאשרה"ספררי"ארהלאטיניוהלשוני
ששםלמרותהגרמנית.התרבותללשון

הרהב-הואהראשיהגיבורשלהמשפחה
כביכולושארב.הרהנשטארפן)(כמרשדאון
 .הגרמני-טבטוניהתרבותמתחרם
אינםשהדובריםהוא.הקהלשמקבלהמסר

אםהמזרח.לערותקרוביםאלאאשכנזים
צירופילדיבריזאתעוברהמצרפיםאנחנו
אלהבקטעיםהעגתייםוהניביםרז-הלש

חברתיתקבוצהשלהריבודלשרןמתקבלת
היאשהספרדיתישראלית,בעגההמרבדת

העיקריים.מתבליניהאחת
מוסדרהריתמוס .מאורמאורגנתזאתלשרן

שלמאורצפופהרשתעל-יריומובלט
ראנטרנרמזיה).גמינציר.(כאנפרררת.חזרות

רשתעל-ירימתאזניםהקצריםהמשפטים
הלשוניתשרמתו tסגנוןונרצדהחזרות
מעניקהריתמוס .הריבודללשוןקרובה

ריתמיזציהזר .ושירימסוגנןאופילו
ספרריחרתםוהטבעתהעגהלשרןשל

העגה.לשרןעלוספרדית)(לאדינוגברה
אלהדיאלוגיםשלהמבריקההחריפות

היסודותביןהצירוףמן tכמרבןנובעת.

רזיו)הסהברוטו/העכבר/ :עברית(ספרדית

רירןמרמתהמפתיעיםהמפניםמןרכן

מןכביסה).חבלתליה/(חבללשנייהאחת
שלךהשיראת(תשירהמפתיעותהאלרזירת

העסיסיותהקללותומןכרמן)-מטרור
מאמירתן).(וההנאה

כמל-לשוניתמבחינהנקלטיםרבנוהנסיך

לקהלשקרוביםכמיגולים.ספרדיםכים
לקהלקרוביםמשהםיותרהספרדיהצופים

לשניאקזוטייםהם .האשכנזיהצופים
ספרדיםמלכיםשלדמויות .כאחרהקהלים
שכבורםמלכים.של"מסכות"גולים.
חייהם.אתמוכריםוהםעפרערחולל
בצעבערקיומםואתשלהםהסיפוראת

בסרטבינונישחקןלהיותמעריףהבןכסף.
מאשרזונהכאתנןמוצאשכספר tמלודרמטי

 .כאבירלצרפתיתפרוזאימררה
הקהלמצרהלשוניתהקליטהמבחינת

"המלכיםאתהמציגישראלימחזהזהר
הרגל.אתשפשטוהישראלייםהספרדיים"

קרמיתמלודרמהזרמהםשנותרמהשכל
המת-חירורים""גששיםמצחיקה-עגומה.

אתוהופכיםשאברהמלכותעלדפקים
הטומנתגששית.קברטלהצגתהתרפקותם

זהלמחזהאין 6רצח.שלמלודרמהבחרבה
מגרירההלשוןאבל ;מוגדרומרחבזמן

פרסט tאריסטוקרטיפרסטכמחזהאותר

 .)?הראשונה(ארהשנייההעולםמלחמת
חברהשלהמרחבאפוא.הוא.המרחב

הגי-שההגדרהלמרותספרדית-ישראלית.
אמריקאית.דרוםהיאהמקוםשלארגרפית
למלכיםלהםאירעמהלהביןמנסההמחבר

מהםמשניטלהספרדיםהיהודים-ישראלים
המלכות.

חיקוימשרםבהםשיש tלשרןקטעיגםיש
כשהרמותבייחודהנמוכה.העגהלשרןשל
שייכתשאינה tיותרנמוכהרמותהיא

רבנימלכיםשלה"אריסטרקרטית"לחברה
ה"אינטלקטראלים"לחברתארהמלכים
הצרפתי-קררפניקאתלשייךאפשרשאליה
דרסי.

יכולקררפניק"סניור :החשמלאישלקולר
יגיראביאבלמאר.בן-ארסשהואלירת
תדליק. ...בורמאלילאארםבזשהואלכס

על(ארד ...הפרחאתנראהתדליק tארנסטר
וזה ...שליהאמאשלהפניםכמרהחמנית)
הפרח?מהבשביל

לאהוא(צחוק) ... ?גרעיניםשארכלמלךזה
אין tאתמול ...ממניתשמעואתםבורמאלי.
תופשהואביער.צילומיםעושיםשאבחנו

סתם.ככהקררפניק.סניורפתאום.אותי

 tליאומרהואשמעת.ליתשמעליואומר

צפור tליתגיריאזטוב,חשמלאיהלאאתה
מה tבידצפרריםשניארהעץעלאחר
ארי ...בורמאלי?ראביקזהמהאז ?טוביותר
 .מוזררבדבכללזההבן-ארס tלנרואברי

שביכלגם.מביןלאשנים.הרבהכךכלחי
זדאמאשלהעץעלאחראוביד,יצפורים

תוציאלןתתעייף.לךתעבור.לך ...שלו
 ) 24-23 (אחר."עררהנה ...שלךזדבשמזד

היסו-כלעליותרנמוכהעגהמתגברתכאן
מרבדהחשמלאיהאחרים.הלשונייםרות

-
לכלהנזקקהשנה.ימותכלשלכישראלי
המעירןתוהדקדוקיותהפונטיותהשגיאות

מוצאו.על
הרימוגדריםבלתיוהזמןשהמרחבלמרות
המחזה.שלוזמנומקומראתהלשוןמגדירה
הואשהמקוםהיצירה.בתרכןשנרמזלמרות

הלשוןממקמתהריאמריקהבדרוםשםאי
ישראלבארץהיצירהשלוזמנהמקרמהאת
 .הששיםשנותשל

ג

מןכלקודםנרבעהמחזהשלהמבנה
מצר-ללהקההמחזהאתלהתאיםהצורך
ורצונותפאררתירתממגבלותרכןמצמת
גםתשמשהריאליתשהבמההמחברשל

כסטודיומוטבארתיאטררןבתרךכתיאטררן

בעקבותאלונישלההנחההסרטה.של
-,,מצרפתייםמחזאיםוכמהפיראנדלר

במחזההמופיעותשהדמויותחיתה.דניים

בעליאנושייםיצוריםלייצגצריכותאינן
הנמקהומנומקיםאינדיבידואליותזהרת

"תפקידים"שהןאלאאמינה.פסיכולוגית
מטעניםהנושאותמהלכותמסכות-

מתמלאת.אינההבמהראיראיים.ריגרשיים
הנאבקיםדמויי-מציאות.בבני-ארםאפוא.

בזהזהנאבקיםשאנשיםכדרךבזהזה

ראשוניים.כוחותמינישהםבדמויותאלא
ויותרפחותמייצגתביניהןשההתמודדות

נוספתמוצאנקורת .ריאליאנושיממאבק
לייצגאיננוהמחזהשלשתפקידוהיא

דמויות.שלצירוףאלאכלשהיריאליה
שוניםואירועיםלשרןציוריארכיטיפירת.

אווירה.ירצדביניהםהגומליןשיחס
אינושהמחבר tלכךגורמותאלההנחרת

כדרך .המסורתיהמחזהמבנהפיעלנוהג
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הלךהוא :שמירמשה . 1
חדווהמגד,אהווןכשדוח,

ככ-ששברטוב,חנוךואני,

הנדל'יהודיתלאחד'פים
שחם,כ.המדרגותרחוב

 1949א"חמחר,יגיעוהם

ח.מהם)שבעה(הסיפור

בד-ומציאותאתגרשוהם,

גן'רמת ,הישראליתראמה
1975 . 

יגאל :יצאובדפוס . 2

ער,אשתחמרמוסנזון,

הנגב,ובערבות 194 7 ,ח"א

צדק,ישאם . 1949א,"ת

שםבליאדם , 1951ת"א,
א,"תקמביזס, , 1953א,"ת

ליקראשחם,כ. 1955
 ; 1950 ,מרחביה ,סירמקה

מרחביה,חמא,ברירחכן

א"תחדש,חשבון, 1952

שרכיםמחזרתוכן . 1954

 .ואחריםשמיר ,מגדשל
אתגרשוהם, .ח . 3

בדראמהומציאות

 , 197 5 ,גןרמתת,יהישראל

אכזרעל .-200 166עמ'

למשל,עיין,המלךמכל
"צירןמירוןדןשלבדבריו

רקלראותניתןמכריעדרך
נסיםשלהראשוןבמחזהו

המלך'מכלאכזראלרגי'
 ,מבריקהכערריםיצירת

בשעתההגוללאתשסתמה

המחזאותעל ) 19 54 (
שפרחההקיקיונית,

שגרתשלהכרחבאקלים
דן "הראשונותהמדינה

-נסיכהמחזה"מירון'
הארץ"," ,"ומאכזבמרהיב

1.3.1963 . 

 . 1 . 1 .. :זהבעניןעיין . 4

M od e rn d r11m,1 in ,חStya 

, 2 , thelJ ry 11 11d pr11ctice 

lis m , Surrealis m וS ymh l 

, d the ;\hs urd חa 

. 6 . pp ~ 11mhridge, 19 '( 

, 125 ; 124 ; 96-97 ; 45-51 

137-141 

עלמצביעקיסריאורי
למחזהשרכיםמקוררת
 ) 1961 ( "המלך"בגדי

הוא .המודרניתבמחזאות

דירנמאט,לז'ארי,מתנורן
 •קיסריאורי .וירנסקוברכט
מקוריים,מחזרתשני

 . 12.1.1962"הארץ"
מחזהועלעודכרמי,ט.
'בגדיאלוני,נסיםשל

 ""הארץהמלך',
12. בויכרחכרמי . 22 . 1961

מייחסאינוהמחזהעל

הזריםלמקורותחשיבות
גםועיין .המלךבגדישל

 200 'עמשם,שהם, .ח

ואילך.
הנ-פיעלהמובאותכל . 5

הוצאתהאמריקאית,סיכה

 • 1963 .ת"א"עמיקם",

56 

העיקריתהבנייןאבןרביםמודרנייםמחזות

למרותהמערכה.ולאהתמונההיאשלו
 :מערכותמשתיבנוישהמחזה
ומתארתתמונותשמונהמכילההראשונה
רצחלקראת(ההסתבכותעולה""עלילה
יורדת""עלילהומתארתששוהשנייההאב)

התמונותשלחשיבותןהרצח).(מימוש
בניגוד .יותרהרחבההחלוקהעלעולה

עלמבוססהמחזהאיןאנליטייםלמחזות
משוםבסיום,לפתרונההמגיעהחידה

מהומתארכאפילוגמשמששהפרולוג
שלתוצאותיההןומההמחזהבסוףאירע

הדרמטית.ההתפתחות

הדבריםאירעוכיצד :הןוהסודהחידה

שבולפרולוג-אפילוג,שהגיעועדונסתבכו
מסבירהההתרה .אביורצחעלהבןנאשם
(השחקן),משניתדמותשלפעילותהאת

פותרתהיא .הטראגילסיוםבעקיפיןשגרמה
השחקן)אתהניע(מהצפויהבלתיחידה

פיוטישיחכמחזהשנראהלמחזהומעניקה
אינההאינטריגהאינטריגה.מחזהשלאופי

הסוףלקראתנחשפתאבלבעלילה,מרומזת
משכנעתהנמקהלהתפתחותלהעניקומנסה
רצףבמישוראולי'משכנעת,זו .כלשהי

כחלקמשכנעתאינהאךהריאלי,הפעולות
ומסתברת.הכרחיתמעלילה
הואשהמחזהלומר'אפשרמבניתמבחינה

כמיןהבןפרדישמשמיעמונולוג,מעין
 .מיגלהקפיטןסוהרובפניהגנהנאום

השתלשלותאתלתארמנסהזהמונולוג
נפתחהמחזההאב.שללמותוהעניינים

(הקפיטןבימתיקהלבפנימונודיאלוגבמין
"קהל"אותובפניאחר-כךונמשךמיגל)
מצוייםהמונולוגקטעיכשבין ,) 21(בעמ'
המונולוג.אתהמדגימיםדיאלוגקטעי

קטעיהכללי'במבנהתיפקודםמבחינת
עדויות,אוהדגמותמעיןהםהדיאלוג
הק-שללידיעתוהבן-העד-הנאשםשמביא

שהביאההדרמטיתבעלילההצופהפיטן'
היאעצמההבמהושופט.כקטיגורלרצח,
מגונןשבההגנה,ובמתעדותבמתאפוא

בפניהרצחמעשהעלבשגגההרוצח
מעידהמבנה .וקהלשופטגםשהואהסוהר

באורחמוצגהמחזה :פואטיתתפישהעל
פנים-במתיקהלבפניהגנהככתבישיר

קהלבפניעדותככתבישירבלתיובאורח
הגיבורמספרההגנהבמונולוג .חוץ-במתי

ועלהשתתףשבהההצגה,איכותעלגם
גיברריה.יאופי

מסוימתבמידהמשמשהכתר)(נסיךפרדי

המניפסטעלומצהיריוצרושלשופרו
איששלהקהלבפניהמחברשלהפואטי

 .הקפיטן-שלואחד
עםקפיטן'עליז'תסריטהיה"זה :פרדי

שמתפוצץמהסוגיודע,אתה ..זיקוקים

 ; 21(עמ'בעיניים."תקרעונשארבשמים

 .) 39עמ'רכן

שהיצירהייוצרובשםלרמזמנסההגיבור
אלונידיבור.זיקוקיךשלהפגנההיא

למכהמניפסטיתרפואהכאןלקדםמנסה
שלוהשיגשהשיחטועןהואהביקורתית.

דיבורייןבזיקוקניסויאלאאינוגיבוריו
מובלעהעצמיתלאירוניהשמעברלמרות
אמיתותבחובוטומןשהמחזההרמזי

לכלמפיץשהואהזיקרקיןמןיותרעמוקות

ועבר.צד

בעיקרמושפעתהמחזהשלהטכניקה
האל-במריותהטמונותהאפשרויותמן

 ,) Flashback (לאחורהשחזור :קטרוניות

שהמחזהפרשה,שלסיומהעלהמבוסס
למדימקובלראשיתה,אתמנמקכולו

בקולותשהשימושכשםהקולנוע,בעולם
הטכניקות .ברדיומקובל .דמויותללא

לאמצעיםנזקקותהחדשות,התיאטרוניות
להשתמשלמחזאיומאפשרותאור-קוליים,
שאינםנוספים,דמויות)(קריבתפקידים

אתזאתבדרךולהרחיבהבמהעלמופיעים
להר-צררךשיהיהבלאהדמויותאוכלוסיית

עלמרמזהמחזאיהשחקנים.מספראתחיב
קרופניק,(הנסיכה,נוספותדמויותשמרנה

מריטהחשמלאי'כרוז'ישחקןמיגל'קפיטן
(השחקן)מהןשאחתשלה),והסרסור
תפקידוממלאתהמלך.שלככפילומופיעה
באינטריגה.מרכזי

ומגווןעשיראךבדמויות,עניתיאטררןזהו

הטכניים.והאמצעיםהתחבולותמבחינת
גםאך ;המדיהמתחוםנבחרוהטכניקות

ריקודופנטומימותיהטייפרקורדריהטלפון
(עמ'המלכהבדמותהמתפקדתבובהעם

הכלליבמבנהחשובתפקידממלאים ) 3 7
המחזה.של

שהאדםלהדגיש,אלהטכניקותשלכוונתן
במתעלאנלוגיובאורחהתיאטרוןבמתעל

ופנימיים,חיצונייםלקולותחשוףהחיים
פיסית.בנוכחותתלויהאינהשנוכחותם
טכ-תופעהאפוא,איננו,במדיההשימוש

עוסקכולושהמחזהמשוםבלבד'בית
לסרטמלודרמטיקיוםשלהפיכתובשאלת

מלודרמטי.
 , 55-54 , 22(עמ'הבמאיכמרדמויות
(עמ'והכרוז ) 25-23 (החשמלאי ,) 67-66
 ) 71 , 50-47עמ' (והשחקן ) 67 , 31-30

שמפעילותכמיבינייםתפקידיממלאות
הבדיוןחותםאתומטביעותהבמהאת

מעצבותכשהןהנמחית,המציאותעל
אתחשבוןשלבסופושנראהמהבפעילותן
-זהבמחזהוהיחידההאחתהמציאות
הבמה.

באמתהואהעולםכלאלונישלבעיניו
שבהבמה,כמיןנתפסהסוהרביתגםבמה.

שלוהמונולוגאתפרדי,האסיר,מדקלם
הקיום .המתבונןהסוהר-ה"קפיטן"לפני

כמלודרמהבמדיה,כהופעהאפוא,נתפס,
 .וידילזיכרון-צלוללהפוךכדיהקיימת
בגלילימשומדמלךממני"לייצר :המלך
עובדותשללטעמןרויאלפודינגוידיצלול

כזה,היסטוריתפקיד---סוציאליות
לבית-מלכותי,אתשלי,חייאתלהפוך
שווהבמחירהרחב,לציבורפתוחנכות,
 ,, !מוזיאוןאינניאני(צועק) ?נפשלכל

) 14 (. 
אתמאבדלעצמוכשהואהפיסיהקיום

לאאוהיהבכללאםוספקמשמעותו
שלדמיונםאתלפרנסכדיקייםהואהיה.

העולםוהמפיקים.הבמאיםהתסריטאים,
טובתממנהמפיקיםשמפיקיההפקה,הוא

מבק-בהצגההמשתתפותהדמויותהנאה.

שלבסופואבלההפקה,מןלהרוויחשרת
עליה.מפסידותהןגםדבר

מןחלקשדקלכךגודמתזאתטכניקה

יציאותדיאלוגעלומבוססמומחזהיצירה
פרדשלכסיפורוקייםאחרוחלקוכניסות

שביןוהיחסיםהמשותפתנערתםאביו'על
והאב.פרדקדופניק,קוקומאקיס,ה'נסיכה'

התיאטדרןשלהחזותי-קוליאופירלמרות
ספרותייםגםמחזותיוהריאלוניישל

עלמסדיובהעבדתמתבססוהואמאוד
אתהמפנהצפופה,אינטדטקסטואליתדשת

ואגדיים.מיתייםלטקסטיםבעיקרהקורא
כתב, tןהראשוןדיאליסטיהלאהמחזה

פארודיהכעיןהוא ,) 1961 (חמלךבגדי
מאתהחדשיםחמלךבגדיעל(אנטימעשיה)

אמריק·בחנסיכח sאנדדסן.כריסטיאןהאנס

וצירופיםיוונייםמיתיםאלונימאזכראית
משמעויותיהםאתהשואביםאסוציאטיביים

שונות.אירופיותממסורות

מכידלאאני"לא, :למשלשם,נאמדכך
לאאני ...פרספונחעליורקאניאותה,
 ) 22 (חרזה"שוםעלאיחהחתמתי
אתה(לקפיטן)פרספונח.-- ,, :פרדי
שה-שה. ?פדספונהיקפיטןזאת,מייודע

אסית.קלתרבותליאין .ידעתילאאניגם
היווניתהעיתונותהכל.זהאלה,חיתההיא
אתה .השאולכמלכתאותההכתירהאז

מבין.

צדיךקרופניק,שלהתסריטלפייקפיטן
מהואז .הזקןהמלךהשניבחלקלהופיע
אבאלהיותמפסיקאני :פשוטזהשהולך

ותוקעיאבישלבנולהיותוהופךעצמישל
בטחקדופניק !בסרטכדודים.חמישהבו

 ) 23 (למשהו."התכוון
לביןפדספונהשלדמותהביןקושרהמחבר
פיהכשאולשפערההאמריקאית""הנסיכה
המחזהשאולה.הגיבוריםשאדאתומושכת

סופיתכמטרההנקבעלמוות,מובילכולו
מחוץהמצויההמיתיתהדמותעל·ידי
הצ·והזונהקוקומאקיס,דוליהיא,לתחום.
באמצ·דים .Pמוהבןשהאבמריטה,עירה,

שוכבים(כששניהםחטאנוחטאאתעדתה

וה·הקונפליקטמקודהןאישה)אותהעם
בחן·מושכת"פרספונה"-דוליקטסטרופה.

השחקןבין-להתנגשותשיובילוטים,
הקוקו·שלחסדיהעלהמתחריםלאב

חסדיהאתהמבקשהאבבין :מאקיס

הואאףהמתפרנסהבןלביןהכלכליים
עלהנאבקיםלביןהאבובין ;מקורמאותו
ששניהםמדיטה·אוידידיקה,שלאהבתה

לתהוםנמלטתוהיאבחסדיהזוכיםאינם
לים.שמעברהעירשלהגדולה
אי·ממסורותשאוביםהגיבוריםשמות

למעגלימתייחסיםוהםשונותרופיות

הנתוןבטקסטהמתחבריםשונים,משמעות

לכאודה,קוסמופוליטי"אוניבדסום"למעין
הבין·הכללמןאותומחזירהשהלשון
 .הישראליהפרטאללאומי
לתבניתוהמתייחסתנוספתהערהואולי
מובהק,דרמטיאינוהמחזה :זהמחזהשל

נע·מתופקדיםאיכםהמרכיביםאומריהווה

המעברולקראתהתפתחותהלקראתלילה
ומשבר.פתרוןלקראתשיוביללמצבממצב
(גםהגיבוריםבאמצעותרומזהמחבר

הולךשהמחזההפגולוג·אפילוג)לאחר
אלהרמזיםאך ) 15 ( " ...נצח"רצח,לקראת

פחותחשוביםלהתרחששעתידמהשל
הרפליקהעלההנאהמלאתההשהיהמן
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המבריקה.

שלממחזותיוחלק(כמושיחמחזהזהאין
הלא-המחזותמןגדולוחלקשאוברנארד

הגיבוריםהעברית).במחזאותתיאטרוניים

עלמתווכחיםואינםדעותמחליפיםאינם
גםלהםשישעולם,שלברומועניינים
ממשיותחברתיותבעיותעלמיידיתהשלכה

(האבהאנטגוניסטיםשניחוץ-ספרותיות.

מתנהלנוצצים,משפטיםמחליפיםובנו)
מקדםשאינומלוליידו-קרבמעיןביניהם

כשהואקייםאלאשיאהלקראתהעלילהאת
שלחיזיון :דגורזיקוקיךשלכחיזיוןלעצמו
והןהשנינותמןהןהנהנהקהלבפנימלים

ה"מתרוצצות".המליםשלמיופיין
גםזהמסוגמחזהאפוא,לכנות,אפשר
הבןשלהציניתכששנינותושנינה,כמחזה

ערךבעליהםהםהאבשלוהרומנטית
 .עצמובפניגםהעומדאמנותי
הדיא-שלהשנינתילאופיוהדוגמאותאחת
 :הבאההדבריםחליפתלמשליהיא,לדג

כקומדיהנפוליאוןאתהציג"הוא :פרדי
מוסיקלית.

(עמ' "!מצחיקתמידהיה"נפוליאון :המלך
15 ( 

ההיס-האישיותביןהואהקומיהצירוף

צירוףמוסיקלית.קומדיהלביןטורית
מגיבשאינוהבר-שיחעל-ידיהמתאשר
כדברההנחהאתמקבלאלאבהפתעה

 .מאליוהמובן
דיאלוגלכנותשאפשרלמהנוספתודוגמה
 :מבריקשנינתי
משוםיפרדינאנדששואנק,ואן"אני :המלך

להרכיןהנסיבותפיעלאנוסשהוהנשואדן
תאחרלאשעתושעתו.שתגיעעדראש,
חייבאזעדאבלמבטיח,אנילבוא,

קרופניק,מכלנפשואתלשמורהוהנשואדן
קרופניק."איננואפילו
הזכדונותאתיודע'אן-פול T"פאפא, :פרדי
 ?אותםלוצייץמייודעאתהבעל-פה.שלך

עםהאלה,שהסליליםמפניהציפורים.לא
אךנמצאיםיבית-הוהנשואדןרוממותכל
אתם,לשחקיכולההיאחמאדאם.אצלודק

אותם."למחוקלנח,לוחעלאותםלשמור
 "?"למחוק :המלך
מספיק.זהטוויסט.עליהם:"להקליטפרדי
ז'אן-פולחסד.מטחמאדאםלא.אבל
אליונשלחיםהסליליםלניר-יורק.מגיע

הואאותם,שומעוכשהואלבית-המלון'
ושותה,שותהתאמין'לאבמכנסיים,עושה
בלינעליםמאבדלילות.ובוכה.בוכה
שוב,דוליאליוצייצהבוהיוםעד .. !סוף

 .חייועלסרטליעשהאליו'לךותאמר'
ז'אן·פולפאפוש,דולי,בליחשוב.לאכסף
 ) 16 (נרגל."מניו·יורקלכאןמגיעחיה

אתשיוצריםהםהםהמודגשיםהצירופים

המפתיעים:המעבריםהשנינתייםהאפקטים

המע·אגבלהערתלקדופניקמהתייחסות
הרמהמןהמעבד ;בספקזהותואתמידה

שלקולהבתארולמטאפודיתהליטדאלית
במושגהדו-משמעיהשימוש ;המאדאם

 ;בושת)ביתשלומטדוניתא(גברתמאדאם
המחיקהבתארוהגרוטסקייםהצירופים

הפ-ההצגה ;להקליט)לשמור'(לשחק,
(מאבקקדופניקשללהתרגשותוארסית
האירוניוהסיוםבמכנסיים)עושהנעליים

וכר')דולי(פאפוש,הלשוניותבהקטנות
הכלכליות"מגבלותיו"שלהתאוודרךוכן
שלהריבויבדגל).מגיע(היהקרופניקשל

אתמטעיםבמיקדוטקסטאלהטכניקות
יחידות .שלמותואתומפרקהטקסטקיטוע
וכללעצמןתשומת-לבמסבותהטקסט
עצמה,בפניקטנההצגהמציגהמהןאחת

יותרמתייחסתהצופהשללבושתשומתעד
 .הפאתטילמכלולמאשדקומיפרטלכל
בנטייההםוחולשתוהמחזהשלכוחו

עלהרפליקהאתהמעדיפהלהתפרקות,
ואתהמערכהעלהתמונהאתהתמונה,
 .כולוהמחזהשלהמערכה
אחתאחדותלידישתביאהרשמיםצבירת
במחזותמאשריותרזהמעיןבמחזהקשה

 .יותרמגובשים

ד

קשובלהיותצדיךהצופיםשקהלמתבררי
שלמשמעותםאתולהביןלטקסטמאוד

שלהם.הקומיהמטעןואתהלשוןצירופי
רמתעלמבוססיםהקומייםהצירופים

השאלהאתהמעודדתהלשוןשלהבנה
סוגיית .המחברשלהיעדקהלהיהמי

חשיבותבעלתהיאבתיאטדוןהיעדקהל
בשלמותהממומשהמחזהבתחוםגדולה

גומליןיחסשנוצרלאחדדקבקריאה)(לא
צופים.לקבוצתשחקניםקבוצתשבין

מצרכים,הםושידייםסיפורייםטקסטים

(אםיכולוהואלהםנזקקיחידשצדכן
 .הבנתולפיאותםלצרוךמסוגל)הוא

לביןבינוזאתעושההואכללבדדך
ממסדשללחסותוזקוקואינועצמו
הטקסטאיןיאמדנושכבדכפי .חברתי

עזרתםללאמלאמימושממומשהדרמטי
נזקקהואחוץ-טקסטואליים.גודמיםשל

 .מעבירגודםהמשמשהתיאטדונילממסד
-,מלפרטיטורה ?דומההדברלמהמשל

שאינהאופראית,אוסימפוניתסיקלית
על-ידימומשהשלאעדבמלואהקיימת
 .מוסיקליממסד

לק-המחברזקוקיימומששהטקסטכדי
לממשמוכנהשתהיהתיאטדונית,בוצה
כקבוצה),(המתפקדיעדולקהלאותו

הטקסטשלאפשריצרכניםקהלשישמש
זהטקסטלמעןהקיםאלוניהממומש.

שחקניםמשנישהורכבהתיאטדוןקבוצת

מילאעצמוהואבנאי),ודרסיחזקיהו(אבנר
(יוסלקרובלחברונזקקהבמאיתפקידאת

אפוא,ילעצמויצרהוא .כתפאורןבדגנו)
 9המחזה.למימושהאקטיבייםהתנאיםאת

בעייתיהיההמחזהשלהפאסיביהמימוש
זהמחזהשלבלשונויש .אופיובגלל

כתובהואאחדמצד :תקשורתיפרדוקס

לכלהשווהמסוגננתעגהשללשוניתבדמה
ה"המונים",בפניהיצירהאתופותחתנפש

תרבותיכושרדורשהואשנימצדאך

הנמעניםמןתובעהואהדעת.עלמתקבל
אס,-קישורוכושררחבהקלאסיתתרבות

בחברההעיליתקהלאצלהמקובלציאטיבי
צדיךלמשלייכךעם).(ובכלהישראלית

המשודדמיהולדעתהמיועדהנמעניםקהל
ומהפדספונההיאומיבדאונינגרובוטו

לביןפדספונהביןהקשרלהיותעשוי

(קהלהאמריקאית""הנסיכהשמכונהמה
באמריקהנסיכותשאיןלמשלייודע,שאינו
הנחהוגם-המחזהאתלהביןיכולאינו
ישראלארץבכלמראשנתונהאינהזאת

הששים).שנותבראשית

לאששקספידלדעתגםצריךהצופיםקהל
שהדעהלדעתהיהצריךוהוא .רוסיהיה

נטייההרוסיתלמנטליותמייחסתהקדומה
איןזהמוקדםמידעבלאווידויים.לבכיות

מעודריםואינםמצחיקיםהבאיםהמשפטים

 :הדעתעלמתקבלתקונוטציהכל

 ...מלהאף ...רוסיתמביןלאאני"לא, :פרדי
ינכוןיניסיתילאינכוןזהכן ...מדברלאגם

(מקשיב). ...הפוליטיהמצבבגלל
לאזהידרסיהיהששיקספיריודעאני

ז'אן-פול,לירי,פחותתהיהאבלחדש,
אקראאניבסדר, ...רוצהאתהמהליותגיד

עכשיוצריךלאאתהלא, ...ואגיהלך
וישיבטלפוןיוצאלאזהואגיה,לשיר,
 ...כןשעף,זה-צפודים ...צפוריםכבר

 .) 22 ( "?מה ...ואניושה
 ...'אן-פול Tלבכותתפסיק "----

אתהלא, ...ואנושקה ...ואנושה ...ואניח
אתה ...טינופתלאאתה ...זוהמהלא
לבד,שאתהיודעאני ...כלביםבןלא

 ...עינייםואחיזת ...נכוןכאב, , ...כאב,כאב,
 ) 22 (וכר"' ,בסדר
האג-גשר .נעוריימישל"האגדות :פרדי
 ...הסוסעליוירוקיושלהקונדוטיירה ...חרת

שוםסוס,שוםזוכר"אינני :המלך
 "!קונדוטיידה

 :אבא)אתלחקותניסהכאילו(חדש,פרדי
Dans Venise La Rouge 
Pas un bateau gui bouge 

) 27 (" ... Pas un 
 :ח"ןליודעיתרבותימידעגדושיםהקטעים
יוידוקיושלהקונדוטיידהשפסלהמידע,

 Verroc- ] 1435-1488 [ודוקיודל(אנדדאה
chio -באוטו-הקונדוטיירה,שלהפסל

וש"גשדבוונציה,מוצגקולאוני),לרמאו
אתהמחברבוונציהגשרהואהאנחות"

שמולובית-הסוהרעםהדודג'יםארמון
ששמוהעובדותבר-בי-דב.לכלידועאינו
מיוחדמרקשלשםמזכירקדופניקשל

במחזהגיבורשלשםהואשואניהבמינוי
הפרטיששמוואביה),(הדודצ'כובשל
צדפתיפילוסוףשלכשםהואקרופניקשל

קללההיאכלביםובןסאדטר),(ז'אן-פול
 .לכלידועותאינןהןגם-רוסית
ח"ןיודעישרקרחוקים,לשוןזכריאלה

מיעוטשרקכשם ;משמעותםאתמבינים

ומודעהצרפתייםהשידהקטעיאתמבין

יפה,עולםשלסמלהיאשוונציהלכך
סתירהאיזושקיימתמתבדרושוקע.עתיק

שלה"נמוך"הלשוניהבסיסביןמוזרה
האירופיהתרבותיהרקעלביןהדוברים

לשוןשלמוזרהתערובתשלהם.העמוק
בחוברהטומןאינטדטקסטלביןעכשווית
ותרבותיות.לשוניותאירופיותמסודות

המאמרהמשך

הקרובבגיליון

IJ 
~1 ~ 

תיאטרוו•

• 

כמהחיבראלונינסים . 6
שלמרכזייםטקסטים
הריתמוסהחירור"."הגשש

שלוההומורהלשוני
קרובזאתקברטיתקבוצה

שלולהומורלריתמוס
יוסיזה.במחזההדמויות

טקסטיםשחיברבנאי,

היהאלוניבעקבותמשלו
ב"נסיכהשחקן

מאלוניולמדהאמריקאית"
ואתהבימוידרכיאת

שלהלשוניתההצגה
פארסה(באמתהאבסורד

כאחד.חברתית)

מבניקשררואהשטייגר . 7

הדירןלביןהדרמהבין
 E. Staigerהמשפטי.,

Grundbegriffe der 
, 1956 , Poetik , Ztirich 

176-182 . s 
בתרך"המשחקלשאלת
שם,שהם,ח.עייןמשחק"

 . 216-213עמ'

ביןמסוימתקרבהיש . 8

ז'אןשלהטיפולדרך
דרךלביןבמיתוסיםאנראי

 .אלונינסיםשלהטיפול
לאנראיביחסטועןסטייאן

ראהלפיראנדלרש"בדרמה
אגדותעולםלהמציאצררך

אותנולשכנעכדיבדיוניי
רעיונותיואתלקבל

החופשאתלוולאפשר
דרכו,לפיאותםלארגן
משמערתחסרתשחיתה

במוסכמותבחראילו
זאתמובאה ,,נטורליסטיות.

גםריפהלאנראימתייחסת
J .לאלוני .L .• Styan, The 

nedy (The וDark Co 
Development of Modern 

,) Comic Tragedy 
189 . Cambridge, 1968, P 
המיתוסיםשלמקומםעל

עפרת,ג. :עייןבמחזה

הישראלית,הדראמה
עמ' , 1975ת"א,צ'ריקרבר,

מדגיש(עפרת . 223-215

פרספרנה.שלהמיתוסאת
עלגםלעמודמנסההוא

העולמותשניעלעקרון
במערכתמתגלהשזהכפי

במחזה).בינאריתניגודים

הדורפנישקד,גרשון . 9

"ידיעות ,)ב(שחקניוופני

.20אחרונות", 10. 1989 
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מאיררבקה
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פלםטיתאמנות •

בגלריהתערוכה
האוניברסיטאית

30.4.91 -19.3.91 

ביאטאוצרת

שלפפר

ההצגותתצפיתמתוך

ציריך'בשאר-שפיל-הארז
(הארנסבמלן 93g-39עונת

הוותיק)
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מפלט"עיר"צידיך
החופשכדללליצור,החופשלילת === החברהעלביקורתלמתוחלאמן =
אוליאיום,היאחי,הואשבה ........

באשרמלחמה,אמן.לגביביותר,הגדול
מלחמהליצור.האפשרותעלמאיימתהיא,

ותרבותיצירהחייומשביתהקרטעתארוכה

המדינה.שלגםאםכיהפרט,שלרקלא
ממגמדתהנובעתמלחמה,היוזמתמדינה

אתמתחומהלהבריחעלולהלארמניות,
בכללם.והאמניםשלה,החופשאנשי

לכךהמובהקהמקרההיאהנאציתגרמניה
להימלטשנאלצוהאמניםמביןהזד.במאה
אדיהדותםבשלאםהנאצי,השלטוןמאימת
אד(קומוניסטיםהפוליטיותנטיותיהםבשל

לאמניםמיוחדתבעיההייתהאנטי-נאצים),
ספררתכאנשיהשפה,הואעיסוקםשתחום

גרמניתדוברתארץשווייץ' .דתיאטרון

שיתבררכפימוגבל,(בערבוןדנייטרלית
מובנת.בחירההייתהבהמשך)

תערוכהמוצגתהאוניברסיטאיתבגלריה
בשחק-העוסקתבעיקרה,דוקומנטרית

שמצארומאוסטריהמגרמניהובמאיםנים

בתיאטרדן-דיוקליתרבשווייץ'מפלט
מ-פעלוהםכאן .בציריךהשאושפילהאוז

ותעסוקתייםפיזיים,בתנאים 1945עד 1933

הקלאסיקהממיטבמחזרתוהעלוקשים,
אנטי-ביניהםחדשים,מחזרתרכןהמערבית

רביםשבדהמלחמהסידםלאחרפשיסטיים.
שהציגווהרפרטוארמוצאםלארצותמהם

התרבותחיילחידושבסיסשימשבציריך
לזכור,שי'בציריךהמלחמה.עםשהושבתו

עלאנארכיסטיתאמנותיתתנועהנוסדה
 ,-1915ב :הקודמתהעולמיתהמלחמהרקע

קמהוולטר'בקברטהפרועיםבערבים
המאהאמנותעלשהשפיעההראראתנועת

שנפרדולאחרשניםעשרותגםהעשרים
חבריה.שלדרכיהם

בעק-חווייתימסעלמבקרמציעההתערוכה
תיעדרבאמצעותהפליטים,האמניםבדת

מעורבותו.אתהמעודדיםושחזורים

החוצהחריגים

בגרמניהלשלטוןלראשונהעלתה g 191ב-
להתמודדנאלצהאשרדמוקרטית,ממשלה

חרא-מלחמת-העולםשהותירהההרסעם
-שוניםפוליטייםיריביםרעםשדנה

דחק,-מזהדהנאצידנליסטיםהאנארכיסטים
חוקקוהדמוקרטיהתומכימזה.מדניסטים

בהעניקהכהרת-אסרן'שהתגלתהחדקה,
הכלכליהמשברעצרם.כוחהרייךלנשיא

סופיתמרטט ,-1929בשהחלהעולמי,
בנוסףהמעורערת.דיימאררפובליקתאת

הנאצידנל-שנחלוהפוליטיותלהצלחות
-1930מגברהאלד,בשניםסדציאלסיטים

אשרהאוכלוסייה,בקרבשלהםהפופולריות
לקהילהקריאתםאתרבהבאהדהקיבלה

- p ,יהודיםזרים,נטרלתגדולה,לארמנית
פציפיסטים,-אחרותפוליטיותברצות

ומדעניםאמניםצוענים,הומוסקסואלים,

חריגגדרםכלרכןמוסרית,אחריותבעלי
מציגהתערוכהשלהראשוןהחלקאחר.
מסמכים,תצלומיבאמצעותהתקופהאת

שלורפרודוקציותעיתוניםדפיכרזות,
מקוריים.תצלומים

דחוייםפליטים

ההגירהעלהאיסורלאכיפתעד
מגרמניהנמלטו ) 31.10.1941 (

בעיקרנקלטרהמהגריםנפש. soo,oooכ-
בדרום-אמריקה,בארץ-ישראל'

מכסותאת(שהגבילהבארצות-הברית
בשווייץבבריטניה,המהגרים),

תחילתעםדככרית-המדעצדת.
נמצאו ,-1939בהשנייה,מלחמת-העולם

במלכודת,למעשההגרמניםהפליטים
על-ידינכבשואירופהארצותכאשר

הנאצים.

הנפוצההדעהאתמערערתהתערוכה

בהדגישההשווייצרית,הנייטרלידתבדבר
זד'מדינהנהגהשבההכפולההמדיניותאת

לתחומה,להגיעלפליטים~פשרהכאשר

מקלטלהםלמצואמהםדרשהאולם
לא-1939מהחלאחרת.בארץמיידי
רעללעבוד,בתחומהשנשארואלדהורשו
לעוררלאוכדיבשווייץ'האבטלהרקע

הוחזקוהםהאוכלוסייה,בקרבפרובוקציות
 .שווייץרחביבכלמחנות-עבודה-60בכ

גרמניםשלפעילותםנחשפתבתערוכה
 :המלחמהשלפניבשניםבשווייץנאצים
שחייבהוהתקנהרבים,גרמניםשהדבציריך

שלהםהשהייהאשרתאתלחדשאותם
להיותעליהםכפתהשנה,מדיבשווייץ
גםהידבגרמניה.המשטרעלאהודים
נ~צידתקבוצותשלהתארגנותבסירנות

 1933ביןהתפוררוהןאולםשווייצריות,

נאציותקבוצותשלהתכנסויות .-1936ל
עבדה ,בנוסף .) ! ( 1941ב-נאסרובשווייץ

גרמניה,עבורעצמההשווייצריתהתעשייה

עםשחלהמהפךעדהמלחמה,בתקופתגם
(תחילתסטלינגרדבקרבהגרמניההפסד

שמאלנייםחוגיםניסולעומת-זאת, .) 1943
השל,-שנדתבתחילתלפעול,וליברליים

אתולהגבילעצמה,גרמניהבתרךשים,
הפוליטיקהעלהנאצייםהרעיונותהשפעת

הכן-אתלחזקבסירנותנעשורכןהרשמית,
חרגיבקרבבמיוחדהאנטי-פשיסטים,חדת

 sooכ-המקצועיים.והאיגודיםהפועלים
הרפוב-לצדנלחמושווייצריםמתנדבים

רבכןבספרד'האזרחיםבמלחמתליקבים
החוק.עלבעברההסתכנו
גלויהאפליהניכרהלא 1874שמאזלמרות
שה-הריבשווייץ'היהודיהמיעוטכנגד

כלמהיהודיםשללההסמויהאנטישמיות
קב,-שלכשלרנןלמרותפוליטית.השפעה

האנטי-אתלהעלותימניות-קיצוניותצרת
התע-מערכתהולידההשטח'פניאלשמיות
אי-סובלנות,אווירתהמהגריםכנגדמדלה
מדיניותלאותהמכרעתתרדמהתרמהאשר

המלחמה.בתקופתאמביוולנטיתהגירה
 ,ן $l~ריורעידתהתקיימה 1938יוליבחודש
בבעיהלדדןמדינות 32נציגיניסושבה

ליטים~שלר(מבליהפליטיםשלהמחריפה
ממשית).דיבוראפשרותניתנהעצמם

אתשווייץתיגברההוועידהכשלדןלאחר
שלובסופוהמזרחיגבולהעלהשמירה

בגבול.התנועהאתלחלוטיןאסרהדבר
להבדיליוכלהשווייצריהגבולשפקידכדי
תיירלבין(בלתי-רצוי)גרמניפליטבין

בדרכוניהםלהטביעהוחלט(רצדי),גרמני
הארתאתואוסטריםגרמניםיהודיםשל

" j ". זהדרכוןמחזיקינזקקומכךכתוצאה

הסכם .לשווייץלהיכנסכדימיוחדלהיתר
זכרים ?iבחילופיאושרזהשווייצרי-גרמני

התחוללשבד(היום 1938בנובמבר o 1ב-

הבדולח').'לילפוגרום

כפליטהצו~ה
בתע-המבקרמגיעזה'מידעאתרבנושאו

 , 1933במאי 10מרכזית:לנקודת-צידןרדנה

מאיןt;גמליתאריךהספרים,ש.רפתיום
האינטלקטואליהחופשלשלילתכמוהר

להמשיךכדיהחברה.ושלהפרטשל
להיותהמבקרעלבתערוכה,מסעדאת

הגבולאת"לגנוב"עליופליט-לשעה.

 135-136גויוו
 j(ריבואה)לנה:וףררלפגנג

לרדרריג j(יוחנה)בקרמדיה
במחזה j(לה-היד)דרנאט

מאתמאררליאן""העלמה
עונת jשילדפרידריך
93g-39 ן



בדרךמהגרים,אותםשנהגוכפי Iלשווייץ
אותוהמובילחשוךכמעברחוקית,כלתי

וממנוכחוזקה,מףאר Iלכןריק,למשטח
כ~ןשווייצרית.מכסתחנתשלשחזוראל
פרסומתכרזותהשאר,כיןימצא,הוא

צרמאט,-אופיינישווייצרינופשלאתר
שהופצושווייצריות,כרזותמולןהקירועל

שאינו"מי :כתובושכהן Iככתי-ספרגם .

המנקר,כמולדת".פוגעלשתוק,יכול
כשאלותמותקףפליט-לשעה,שלכמעמד

כאותושהושמעוכפימרמקוליםהנוקעות
 :כשווייץהמדוברותהשפותכשלושמעמד'

ו"גרמנית-שוויצרית",איטלקית,צרפתית,

אתההאם ?יהודיאתה"האם :כיניהן

בשווייץמכריםלךישהאם ?קומוניסט
מהי ?תייראתההאם ?לךלערובהיכולים

לךישהאם ?מקצועךמה ?לאומיותך
אתעזבתמדוע ?אחריךשתבואמשפחה

אתהמהלשם ?ך~אתההאםארצך?
שאתהיודעאתההאם ?לשווייץנכנס

עלתענהלאאםמיידיבגירושמסתכן
מטעםויזה ."?ויזהלךישהאם ?השאלות
 1כמובןהייתה,חופשיתמדינהשלקונסוליה

להימלטשרצהמיכלשלמשאת-הנפש
מוצ-להשיגההנואשיםהנסיונותמגרמניה.

במסגרתהמועלהתיאטרון" ' Tב"קולאגיס
התערוכה.

עשרהעדנאכפוהחמורותההגירהתקנות

למרותוזאתהמלחמה,תוםלפניחודשים
עלהרשויותאלמדויקמידעשהגיע
ותוך Iבגזחיסולםועלהיהודיםהשמדת
למגורשים.הצפויהגורלמהוברורהידיעה
אתבמדויקלהעריךניתןשלאלמרות

השווייצרימהגבולשגורשוהפליטיםמספר •
אלהשלמספרםכינראההמלחמה,במהלך
בשללתחומיהולהיכנסמלנסותאףשנמנעו

בהרבהעלההשווייצרים,שנקטוהאמצעים
ולאלהיכנסשניסוהפליטיםמספרעל

 1בשווייץשהוהמלחמהבמהלךבידם.עלה

יותרקצריםאואדוקיםזמןלפרקי
פליטים. 295,381

ארזושפילחהשא

אתסוקרהתערוכהשלהמרכזיחלקה
התי-בציריך'השאושפילהאוזשלפעילותו
פליטיםובמאים,שחקניםיצרושבואטרון

ביןשנים' 12במשך Iומאוסטריהמגרמניה

תרבותיתפעילותרקעעל ,-1945ל 1933
 .בשווייץנוספיםגרמניםפליטיםשל

בימההשאושפילהאוזשימש 1933לפני
ואילך-1925ןמשונות,ברמותלהצגות

יצרן Iרידדפרדיננדבידי Iפרטיכעסקנףהל
וה-השחקניםמרביתלשעבר.משקאות
בציריךבתיאטרוןשיצרוהפליטיםבמאים
המוביליםבתיאטראות 1933לפניעבדו

לי-כליאופולדבמאיםביניהםכגרמניה,
שטקלוליאונרדהארטונגגוסטבנדטברג,
הורביץ'קורטגינזברג,כארנסטושחקנים

מדיהפארילה,קארללנגהוף,וולפגאנג
הצטרפו-1938בואחרים.גיזהתרזהבקר,

רביםאוסטרים.שחקנים-פליטיםאליהם
-יחדעבדוכבראלהובמאיםמשחקנים

באמצעותשהכירואוקודמות,בשנים

הסוציאל-ציריךלמקצוע.ועמיתיםידידים

זהירהחיוביתעמדהנקטהדמוקרטית

תיאטרוןייחסובנוסףהמהגרים,כלפי
לשכתשללעצמאותהרבהחשיבותציריך

שהחזיקההשלישי,הרייךשלהתרבות
גרמנים.זמריםשלהעסקתםעלבמונופול

להפיץיכולתםכמיטבעשוהלהקהחברי
עלמידעהמקומיתהאוכלוסייהבקרב

באמצעות Iהיטלרשלבגרמניההנעשה
שערכו.וקונצרטיםהרצאותהצגות-שחרית,

מודעותפרסמושווייצריםנאצים Iמנגד

ספרכתבלנגהוףוולפגנג .התיאטרוןכנגד
שלושה-עשרעל-הביצהחיילי-

הגר-הריכוזבמחנותשלוהמעצרחודשי
בשווייץהציבורלידיעתהביאובכךמגיים,

 .-1935בכברהמחנותשלקיומםאת

מהקלאסיקהמחזותהעלההשאושפילהוז
שילד,ועדומדלייומשיקספיר-המערבית

הועלופרישמאנסשלמחזותוגיחה.לסינג
אנטי-פשיסטייםמחזותוכןלראשונהשם
אלזהאליוט,ט.ס.ויילדו,טורנטוןשל

לאואחרים.ברכטברטולדלסקר-שילד,
מימוקיבלוהקלאסייםמהמחזותמעט

התקופה.אירועירקעעלאקטואלי
זריםלענייניהפדראליתשהמשטרהמאחר

שווייץלפליטים,עבודההיתריסיפקהלא
לאנשיםבלבדמעברכארץשימשה
 .מאיירוצוקדולףלסקר-שילד' Iנרכברוק
הביאהנאציתגרמניהשללחצההגברת
מחזותהעלאתעלחמוראיסורלהטלת

 .במופגןאגרסיביים
המ-במהלךלתיאטרוןשנבחרהרפרטואר

ההומניזםאתלהדגישבעיקרנועדלחמה
ולחזקל-והכלהפרטחופשעלהמאבקואת
בנאציזם,במאבקהצופיםשלאמונתםאת

שווייץכאשר , 1940מאילאחרבעיקר
לסת-והנטייההצירבכוחותמוקפתהייתה
הממשלבחוגיגםניכרהולהשלמהגלנות

 :שהועלוהמחזותבין .ביותרהבכירים
דומיאוסטיואדט,מדיהוקדסירה,טדוילוס
טאסו'טודקואטופיגאדו'נישואיויוליה,
איפיגניה,פאוסט,טל,וילהלםקיסר,יוליוס
החכם,נתןטאדטיף,העליזות,וינרזודנשות
הבתולה Iהשנידיצ'אדרהרביעי'חברי

נבחרוקלאסי,לרפרטוארבנוסףמאודליאן.
בצורההמסראתהעבירואשרמחזות

אמאשבהםהבולטיםוביןמטאפורית,
היגדובומחזהברכט.ברטולדשלקודאז'
סטיינבק,שלשקעכהידחישיר,פוליטי

 1 1943סתיולאחררקלהעלאההיהניתן

עליונותואתאיכרהגרמניהצבאכאשר
הקרב.בשדה

תנאיעםבתערוכהלהיפגשיכולהמבקר
השחקנים,שלהקשיםהפיזייםהעבודה

ההלבשהחדרשלכשחזורוהמומחשים
מאותהשיריםבומושמעיםאשר Iכתיאטרון

ממ-עצמואתהחזיקהתיאטרוןתקופה.

זעומותמשכורותשאפשרהכרטיסים,כירת

הפעי-חודשיכשמונתרקלשחקנים,כיותר
תקנההתקיימה-1935מהחלכנוסף,לדת.
שווייץ'מגבולותלצאתלהםאפשרהשלא

לתחומה.חזרתםאתאסרהשהיאמכיוון
לעסוקהשחקניםעלנאסרמהגרים,בהיותם

במסגרתשהיא,פוליטיתפעילותבכל

להתגרותשלאשווייץעלשנכפוהאילוצים
עללשמורכדילגבולם,הסמוכיםכגרמנים

הנייטרלית.עמדתם
מה-ובמאיםשחקניםמספרכילצייןראוי

בשנותעוד Iלארץ-ישראלהגיעותיאטרון
אתלצאתעליהםשנאסר(לפניהשלושים

המלחמה.סיוםלאחרואחר-כךשווייץ)
אתבהבימהבייםלינדטברגליאופולד

(בתפקידדולףפריזריךשלמנהייםפדופ'
הב-פינקל).שמעוןהופיעמנהייםפרופ'
כשלושה , 25 .-7.34בנערכהבארץכורה

כתיאטרוןהמחזההעלאתלפניחודשים
ההצגה,שלתיעודמופיע.בתערוכהבציריך

הכנהרישוםבהשנמצאמקורית,בתוכנייה

על-ידישנעשההדמויות,לאחתלתלבושת
תצלומיםוכןלופטגלאסעמנואלהמעצב

הארכיוןבאדיבותמוצגהתיעודמהמחזה.

 .לתיאטרוןהישראלי

התיאטרוןעמדרידד,שלהתפטרותולאחר
זר(שהיההירשפלדקורטסגירה.בסכנת

המו"לשבמרכזהקבוצהול~דובשווייץ),
לה-כספיםלגייסהצליחואופרכט,אמיל

כלביותר.קצרזמןפרקתוךצלחו
החזיתשלבסירנותרקעעלנעשהזאת

המהגרים"להקתכנגדלהסיתהלאומית
הצפויהלאידושמחתםהבוכרים"היהודים

המנוס-הבורגנייםהחוגיםמקרברביםשל
השווייצריתהמחזאותלגורלשחששוסים,

שלכ"מו"לידוענשיאואשרבתיאטרון
אוסקרנבחרהתיאטרוןלמנהלמהגרים".
לכןקודםשימשאשר Iשווייצרי Iולטרלין
הגרמניהרייךשלכאופרהראשיכמפיק

הרכבאתהשאירולטרליןבפרנקפורט.
הירשפלדקורטאתומינהשהיהכפיהלהקה
מילאשאותו(תפקידהדראמטורגלתפקיד
 .) 1934-1933שלכעונה
חינההשאושפילהאוזשלחשיבותועיקר

הנובעתחשיבותותרבותית,היסטורית

שלקיומואתש~פשרהעובדהמעצם
שחים-עשרהבמשךגרמניתדוברתיאטרון

 .נאצישלטוןשלשנים

"אמא :כרכטכרטולד
הצגת ;וילדיה" ' Tקורא

 ; 19.4.1981-ככורה
 ;פישאריקה ;גיזהתרזה
וולפגנג ;פארילהקארל

לנגהוף

(ל.ךס)פארילהקארל
כהצגה ) f ~(גרטלרהיינריך

י.ו.מאתמכרליכינגן""גץ
ן 93g-39עונת ;גיחה



פלסטיתאמנות •

הםמוצאםלארצותהאנשיםחזרוכאשר
והחייאתםחידושםאתש~פשרגרעיןהיוו

ושותקושובשואשרהתרבות,חיישל

שה,-למחזאיםבנוסףהמלחמה.בתקופת
פריש,מאנסמשלמחזרתגםהועלוזכרו,
יסארטרז'אן-פולרדיקראנואליז'ירודוז'אן
ודלקלפוליארוריתומאסנריברוקבנדפרדי

לומדהתערוכהמסלולבסוףקייזר.רגיאורג
התיאטררןאנשישלפעילותםעלהמבקר
יבשווייץנשארמי-המלחמהתוםלאחר

לאשם(ונתקבלהמוצאלארצותחזרמי
נשאשלאכמישנתפסכיווןיתרהבאהדה
 .בסבליחדעמם

דרכןהיאבתערוכההאחרונההציוןנקודת

המלחמה,לאחרשהוצגהראשוןהספרים
הספרב'יוםלאופניים,המחוברתעגלהעל

שנים 13,בדיוק 1946במאי I oב-החופשי',

בגרמניהספריםשרפושבויוםמאותו

שהחזקתםספריםכאןנמצאיםהנאצית.

שחוריםימיםבאותםבעליהםאתשיגרה
חרשכלאיןבמערב :ולמוותריכוזלמחנות

פסיכואנליזה ;רמארקמאריהאריקמאת
יאלכסנררפלץברלין ;פרוידזיגמונדשל

ספריםמאונס,כתבי ;דבליןאלפרדשל

ארנולדיפויכטוונגראוןליברורימקסשל
ארוכה.ערדוהרשימהצווייג

י(ציריךהראראתנועתשלבמאניפסט
עדייןאנוהטבח,אחרי ... "נכתב: ) 1918

זכרתליאין ...מטוהרתבאנושותמאמינים
אינישלי,הנהרתוךאלאחריםלגרור
יעשהאחדוכלאחרייללכתאישמכריח

 ,, ...שלובדרכואמנותואת

שגרירותעםבשיתוףמתקיימתהתערוכה

השוויצ-האמנויותקרןבישראלישווייץ
ועירייתציריךעירייתפרו-הלבציה,רית

דבש-(בגרמניהמחקרלהקדמונירנברג.
מאותההמאורעותעדיעםוראיונותווייץ)

בסתיולראשונההוצגההתערוכהתקופה.
שעסקהמתוכניתכחלקבנירנברג, 1987

היא 1988בקיץהשווייצרית'.ב'סצנה

למקומותברירהמכןולאחרבציריךהוצגה
שישכאלהבעיקרילשווייץמחוץשונים
שלהפעילותרקלאלנושא.נגיעהלהם

עצמה,התערוכהגםאלאהשאושפילהאוז,

השוו-הממסדעל-ידיבקושיהתקבלו

מבוססת.שהתערוכהמשוםאולםיייצרי
אלאדרה.בהייתהלאמוכחות,עובדות _על

אותה."לבלוע"

תיאטרוןקולאז'מועלההתערוכהבמסגרת
קטעי-לוי)תוםד"ר :ובימוי(עריכה
האירועיםביןהמעמתיםותיאטרוןקברט

לביןתקופהבאותהבאירופהשהתרחשו
התיאטרוןאנשישלבפעילותהשתקפותם

קולנועסרטישנימוקרניםכןכמו .בציריך
כש-הגרמניםהפליטיםבנושאהעוסקים

ליאופולדשלהאחרונה,ההזדמנות :ווייץ
-ה, , 1944ב-בשווייץשנעשהלינדטברג,

קורותיהםאתתיעודיכמעטבאורחמתאר

בעלות-הבריתמצבאקציניםשלושהשל
ההרים,דרךפליטים,קבוצתלהבריחשניסו

שלמלאה,הספינה ;השווייצריהגבולאל
 ,-1980בבשווייץשנעשה ,רףאימהמרכוס

פליטיםקבוצתשלסיפורהאתומספר
לגבולסמוךשווייצרילכפרהמתגלגלת

ובסופוהמלחמה,בתקופתהנאציתגרמניה
 .גרמניהלבחזרהמגורשתדברשל

פלי-שלתצלומיםמוצגיםהכניסהבאולם
ישווייץשלשעריהעלהמתדפקיםטיס
הפליטיםועדהשנייההעולםמלחמתמאז
ובעיקראירופהממזרחהשמונים,שנותשל

הרחוקהמזרחהשלישי,העולםמארצות
לקבלהיוםגםזוכיםכולםלאאשרוהודו'

 •מקלט.בה
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סוקמןרחל
לת-היהודיתהאתנוגרפיתמשלחת-= אנסקישלבראשותוהמושב,חום = =

דברלשםהייתה 1912-14בשנים ;; 11
יצאויותרמאוחררוסיה.יהדותבקרב

ובמיוחדכולוהמערביבעולםמוניטיןלה
יוד,-שלמהיהודית.אמנותאספניאצל
שלוצלםכצייראנסקידודועםיצאבין

לאוקראינהפעמיהשמהאשרהמשלחת,
במגמהודלינהפרווניהבחבליםוהתמקדה

ברוסיה.היהודיםחייאתולתעדלתאר
ונרשמוהוקלטומסורתיים,בגדיםנאספו

נאספויהודית,ומוסיקהעממיםסיפורים

ציל,-באמצעות-תועדקדושה,תשמישי

בתי-הכנסתהרחוב,הבתים,מראה-מים

עודתילםעלשעמדוהיהודייםוהקברים
 ,הצעירהאמן ,וביןיוד .-19ךה 18ה-מהמאה

רבזמןישבעשרים,כבןההיאבעתשהיה .

האיוריםאתוהעתיקיהודיםקבריםמולאל
צילםהגדולחלקןאתהמצבות.גבימעל
כאשריותר,מאוחרורקסקיצות,הכיןאו

עלהצילוםמתוךאותםהעלההביתה,שב
הנייר.

כלעםחזרוהמשלחתוחבריאנסקי
שהאוסףאלאפיטרסבורג.לסט.הח;מך

בסופו ..מאזמעטיםלאגילגוליםעבר
במוזיאוןממנו"גדולחלקנשמרדברשל

האוסףזכהלימים .בלנינגרדלאתנוגרפיה
רביםחוקריםאנסקי".של"החומרלשם

לראותו,ניסוברית-המועצות,אתשפקדו

שיוםעדבלך-ושוב.~דחוהםלשווא.אולם
 .בלנינגרדלמוזיאוןעפרוןזוסיההגיעאחד

חזרבפיו,שגורההרוסיתשהשפהזוסיה,

בבירורלראותהצליחכיוסיפרארצה
שלה"חומראתיהמוזיאוןשלבמחסנים

יודוביןשלמה
ישראלבמוזיאון

 .האבודאנסקי"
הנראה,ככליוצג,בשלמותואנסקיאוסף

באמסטרדאם.היהודיבמוזיאון

האוסףשלהראשונההתצוגהזותהיה
תכלולוהיאהמועצות,בריתלגבולותמחוץ

יהודיתאמנותשלנאטורליסטיםהעתקים
היהודית,העיירהחיישלתיאוריםעממית,
החייםותיאוריקישוטיתיהודיתאמנות

בסגנוןהסובייטיתברוסיההיהודיבקולחוז
 .החברתיהריאליזם

יורוביןשליצירותיוהגיעוכיצר
 ?ישראללמוזיאון

צילהמרוסיההגיעהכשנתייםלפני
שישים.כבתפיזיקאית-מנצ'ריסקי

ולאלקומוניזםהערצהתוךגדלהצילה
לעםלשיוכהרבהמחשבההקדישה
היוזהבתחוםשידיעותיהכךיהיהודי

אביהאותהלקחאחדשיוםעדאפסיות,
חוויהבעקבות .נולדשבהבעיירהלביקור

היהודיבעםלהתענייןהחלהזאת
אוסףעלשמעהמהרהעדובמקורותיו.

בשתיפגשהחיפושיהובדרךאנסקי

בביתתלויותשהיויודוביןשלתמונות
צילההכירהאלהידידיםדרךידידים.

רובהיוברשותואשראמנותאספן

לשכנעוהצליחהיודובין'שלהעבודות
הציורים,מרביתאתלהלמכוראותו

עץחיתוכילוחותהדפסים,צילומים,
לספרהמקוריהידכתבאתואפילו

לאור.להוציאיודוביןשתכנןהאיורים

חת·אפטר-גבריאלרותהתערוכהאוצרת
והק-רבהברגישותזהלאוצרייחסה
הקטלוגבכתיבתמרוביםומאמץזמןדישה

מדוברכילזכור(ישהתערוכה.אתהמלווה
כתובהביבליוגרפיהשאיןיהודיבאמן

רשימותלמצואהמאמציםכלאודותיו.
היאוההנחהבתוהו,עלושלוומכתבים

הושמד.)אונעלםשהיההחומרשכל

יורוביןשלהאמנותיתדרכו

פן' .בלנינגרדלציורבאקדמיהלמדוביןיוד
עמדהאקדמיה,מנהלעתבאותהשהיה
ועודד-14הבןהנערשלטיבועלמיד
בתערוכתו .הגרפיבכיווןלהתמחותאותו

שלהמשלחתמסיורשובולאחרהראשונה
עלבד.עלשמןציורייודוביןהציגאנסקי,
ליסיצקיימלביץ :נמנועתבאותהחבריו

ואלטמן.
שםלויטבסק,יודוביןעבר 1918בשנת
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המבוססיםליבוחיתוכיאלבוםלאורהוציא
בעתשעשהוהצילומיםהרישומיםעל

בשנתיצאהאלבוםבמשלחת.שהותו
עם·הנוכחיתבתערוכהמוצגוהוא 1920

הצילומים.
בל-נערכהיודוביןשלהשנייהתערוכתו

ניירעלגרפיותעבודותהציגובהנינגרד
כל .עץחיתוכישלבטכניקההדפסיםוכן

מצבותשלאיוריםמתוךנלקחוהנושאים
ארוכהתקופה .היהודימהפולקלורובכלל
יהודיים.לנושאיםיודוביןהתמכרמאוד

ניהולאתעצמועלקיבלהשניםבמהלך
 .בלנינגרדיהודיתלאתנוגרפיההמוזיאון

לתנודותעצמואתלהתאיםידעהזמןרוב
מותולפניעודהאישים.ולחילופיהמשטר

ברויסהיודוביןשלקטלוגיצאסטאליןשל
הדברנראהלכאורה,יהודיים.מוטיביםעם

הבעיהאתלעקוףידעשיודוביןאלאמוזר
ציורלכלמתחת-מקוריתבדרךהיהודית

 .עברלזמןשייך :כתביהודימוטיבבעל
הופצץהשנייה,מלחמת-העולםבתקופת

 .נעלמוהמכתביםוכליודוביןשלביתו
רבים,דבריםנשארושלובסטודיואבל
סקי-כתב-יד'חיתוכי-עץ'גלופותכולל
חשובותוהערותצילומיםתכניות,צרת,

עבדמלחמהשנותבאותן .עבודתוגביל
פולקלורשל"ציורבשםספרעליודובין
בתחוםהאחרונהעבודתוזוהייתהיהודי".

בשנתכבריותר,מאוחרהיהודי.הנושא

יהודית,באמנותלעסוקהפסיק , 1936
היה,אי-אפשר-קיומיתסיבהמתוך

מציוריםלהתפרנסקשים,ימיםבאותם
עםקויודוביןיישרואילךמאזזה.מסוג

בסגנוןלציירוהפךהקומוניסטיהמשטר
 .המקובלהסוציאל-ריאליסטי

התערוכהמבנה

מועתקת.עממיתאמנות-ואשובחקבוצה

1911-1914 . 

שגעשויצירותעשריםכוללתזוקבוצה
המ- 'הנושאבקירוב. 1911-1914 :בשנים

מועתקיםאיורים·על-פי-רובהואתואר
אתהכיןיודוביןכיידוע .בתי-עלמיןשל

ומאוחרבמקום,בהיותובעיפרוןהסקיצות

גביעלמיםבצבעיוצייראותןעיבדיותר
העיפרון.

נימהכלללאמאוד'נאיבייםהציורים
שלכתב-ידובנוסחהשפעותאואישית
מירכיתבנאמנותמשקפותהיצירות .האמן

הקבריםעלהמקובליםהאיוריםמראהאת
תיעודשלעבודהכאןנעשתההיהודיים.
הציוריםאחדמדויקת.העתקהבאמצעות

משנתשנשתמרהקברמצבתעלאיורמתאר
ודלי-בפלךוישנייבטסבשםבעיירה 1815
ציפוריםשתישלתמיםתיאורבאיורניה.

ממנואגרטלוביניהןפרחבמקורןהאוחזות
לאגרטלמתחתקישוטיים.עליםצומחים
פנ. :העבריותהאותיותמופיעות

וגדלהההולכתרוסיהיהדותכיספקאין
אתולמצואלשובענייןתמצאבארץ

דווקאברוסיההיהודיהאיורשלהמקורות
בישראל.כאן

הדפ-יהודיים,מוטיבים-שנייחקבוצה

זולקבוצה 1920-1940ורישומים.סים
 1920משנתיודוביןשלקטלוגמצורף

בסגנוןפלקטוכןפרץי.ל.חברתבהוצאת
יהודיתמפלגהשלריאליסטיהסוציאל
וזההיידיתבשפהכתובהפלקטעממית.
דברו:

פארטיי"פאלקס"אידישע
 ,, 4צעטלפארן"שטימט

צוזאמענפאר"אידישען"צום

בעצ-היהודיהעםאתלתארחרבהיודובין
יוצאיהציוריםאחדהנו"הקבורה"בותר.

בסמליםהשימושבשלהאמןשלהדופן
תחריטזהווגולגולת.דולקתנורהעין'כמו
האחריםהנושאיםבין . 1926משנתעץ

הכנסת"ביתהמרחץ""ביתגםנמצאים

ו"הסנדלר"."המשכונאי"בויטבסק"

יהודייםעיטורים-שלישיתקבוצה
כאן 1924-1941עץ.תצריכיעממיים,

האישיסגנונואתלראשונה,האמןמשלב
לחצרי-ההשראההיהודיים.המוטיביםעם
איילות,אריות,ציורי :מהקבריםבאהבים

בתע-אחרות.בלתי-מוגדרותוחיותדובים

המקורייםהעץמלוחותארבעהיוצגורוכה
באחתוהדפס.הכנהרישוםבעלישהם

 , 1941משנתיותרהמסוגננותהעבודות

פרחיםאגרטלעל-ידזקוףאריהנראה
חצוצרה.עםוגור-אריות

סוציאליסטי'ריאליזם-רביעיתקבוצה
1936-1940 . 

ובעללהישרדות,תקווהבעלחדשסגנון
הסוציאל-לסגנוןבהשוואהאופטימיתנימה

וביןיודשלהשקט .המקובלריאליסטי

 •פלסטיתאמנות

 ;דירת ;עיפרון ;יהודיפועל
וגואשמיגורן
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הצ-רובפיוטיות.אלהבציוריםמקרין
בשניםשנעשתהלסדרהשייכיםיורים

פועלים"סדרת-והנקראת 1939-1940
חיישלתיאוריםהםאלהיהודים"ואיכרים
היהודיהפועל .לקולחוזבדרךהאיכרים

 .זקןללאמופיע
שינויעלמצביעזהסגנונישינויהאם

כורחזהשהיהאויודוביןאצלמהותי
המשטר?

חייוכלמשןנשארשאביוחושבבנו
המציאותורקהיהודייםלשורשיונאמן

כאלה.ציוריםעליוכפתההבלתי-אפשרית
אךמופיעים 1941שנתמאזכיהיאעובדה
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"תרדה,בנדיבות.לרדרריגהציע "?נקניקרד
"שבע," .בטניעלטפחתישבע."כבראני-

הרבה"כל-כךמוקסם,המלהעללרדרריגחזר
הביטהואהזר"המלהאתשמעתילאזמן'~~~-

השולחןעלמונחשהיההקבנוסנקניקעל
ילדותחווייתלשחזרלושעזרותיק,ידידכעלבחיבה,החשוף
בחוץנוסטלגי.בליטוףהנקניקקליפתעלמחליקהידונעימה,
לשמשתפניואתשהצמידרמיפגזים,קולותלפעםמפעםנשמעו
פנסיאתברעדת,הצרפתיתהכנסייהאתלראותהיהיכולהחלון
לרדרריגמשמרתם.עלשנרדמוכזקיפיםהמדרכהעלמוטליםהרחוב
באפר.נגעבהבנקודהנותרשמנוניכתםמהשמשה,פניואתהרחיק

עלאבןבברליןתישארערדכליפסיקולאהרוסים"המלוכלכים
ירכלאותרמשהרמחפשהחדרעל-פנינעמבטובזעם,סינן ".אבן
ושרידיוכיסאות,שניילשולחןמעברהרבהשםהיהלאאבלילנפץ
נקניק"אחריחייך.הואעליו.נעצרלרדרריגשלמבטונקניק.של
משך ".אין"אבלבעליצות,לעצמוזימרי"בבירהלקנחצריךכזה

 .כנזכרבכתפיו

עזרנו ,, .המזרןעיכולעליקל"זהלרדרריג,הציעלטיולי"נצא"אולי
וחזריהסמוךבחדרנעלםלרדרריג .מעילינואתללבושלזהזה

ליום-הולדתגרנתרמסבאאותר"קיבלתיעתיק,צידדרכהכשבידיו
בקבוקתמורתולקבלנרכל"אולינרצצות,עיניואמר,שבע-עשרה,"

הרחוב .זרלמקרםהוטלנווכאילולרחוב,יצאנוביררת."כמהארייין
סוףשיהיהמכדיקרהאווירמזגיברליןלהיותמכדימכרעדהיה

כפפותזרגולבששחיו,ביתתחתהדרכהאתהחזיקלרדרריגאפריל.
מקורה.בקוללחשלהתחמם"לנרתעזור"ההליכהמרופטות.צמר

כאילוידיר,כפרתעלבריכוזנושףלרדרריגהשדרה,במרדדצעדנו
הבלויות.בכפפותיוהחרדיםאתלסתרםמפירשנפלטוהאדיםיכלו
מסביבהבועריםהמבניםאךפעלו,לאשעמדוהמעטיםהרחובפנסי

דריהפיהנראהשבהמודעהלידעצרודיגרדל .ארדדילנרהעניקו
יבלינץבית-ספרבאותו"למדנובגאווהואמרעליה,הצביעהוא
שנותריהדרכהאתליטףמבטו ".מתחתייכיתרתשתיהיההוא

נוסטלגיתהבעהארתהשרבהופיעהובעיניושחיוביתתחתכנשכח
לינתןגרנתרשסבאיבלינץשנהארתהבסוףזה"היהינעימה

נגעתי"שבההראשונההבחורהאנה,עםאזהייתיהדרכה.את

הקרוע,לצמרמבעדשבצבצואצבעותיוקצרתאתלרדרריגבחך
ציוריםממתקים,פרחים,להמביאהיהבה,מאוהבהיה"אודלף
נמרך,כל-כךהיההואהזה,הקטןהבחורעלריחמתימצייר.שהיה
מקבילההשמאליתידואתלרדרריגהעמידכאן"עדלאנההגיע

אזילד.ממשמאיתנו,צעירהיהמזה"חרץסנטרו,בגרבהלקרקע
הכרזהעללרדרריגהצביעהזה"המגוחךהשפםלוהיהלאערד

למרותאנה,אחריהזההמרדףבכלפאתטימארדמשהר"היה
באההיאאחדיום .ובכברדבסבלנותאליוהתייחסהתמידשהיא

פניה,לצדהציוראתהעמידההיאארתה.ציירשברציורלילהראות
הדמותאבליפה,אומנםהייתהאנהביניהם.דמיוןהיהולאכמעט

כמראלה,מושלמת,הייתההיאמזה,יותרהרבההייתהבתמרנה
לילתתסירבהאנההספרות.כשעררילמדנושעליהןהרראלקירירת

אתאוהבתשהיאאותי,עוזבתשהיאאמרהבידי,בתמרנהלגעת

אחרילעקרבשלאיכולתילאואניאנחה,הפליט"לרדרריגאודלף.
לאבכללאמרה'לרדרריג,נהדרבחור'"אתההמתפוגגהאדענן

אמן.''אודלףעיניההבהיקואודלף,'ואילודמיון.חסראבלטיפש,
לישהביאהחדשהרובהעםהגגבעלייתביליתיהצהרייםאחרכל

כיורןלרדרריגעצמי,"אתארתה,אותר,הורגאניאיךדמיינתיסבא,
ירייה.קולמפירנפלט "!"קאברםנראית,בלתילמטרהרובהואת

התקדמנועצוב.חיוךאלייחייך ,, .דמיוןלישאיןאמרה"והיא

המלהאתירק"אמן"בפתאומיות.נעצררלרדרריגצעדים,כמהערד
של"אחכועסבקולהוסיףאמנות,"עלמשהרלךאגיד"אניבזלזול,
מסרגלהיההאדירטצהובה,בגבינהמפסלהיהזיגפריד,שלי,אמא
היהלארוחהמגיעשהיהפעםבכלשערת.גביעלשערתבהלגלף
מניחההייתהאמאמקסיקני.כרבעיונה,סרס,אחר:משהרמפסל
ימיםשלרשהואחרילראווה.שלנרהמזנוןעלהאלוהפסלוניםאת
אותםלזרוקצריךשהיהעובשיומכרסימסריחיםכל-כךהיוהם

שרועהשהייתההרחוב,מפנסיאחדבגופתבעטלרדרריג ".לעזאזל
המדרכה.עלונחתשחיולביתמתחתהחליקוהרובההקרקע,על
"גבינה .עינייאתעיניופגשוכשהתרומם .אותרלהריםהתכופףהוא

 .החלטיבטוןפסק ,, .לאכולצריךצהובה

עלארתההפךלרדרריגבגרפה.נתקלנולאלכסנדרפלאץבכניסה
שברבמקרםדופק,פעימותלחרשוניסהמיומנות,בחוסרגבה
שמלתהצעירה,אישהגרפתזאתהייתהפעם.לאמעולםהוא

בכאב.מכורכמותפניהנותרוהמרות,אחריכעת,גםבדם.ספוגה

הנערהאתונשאהבתים,אחדגדרעלהרובהאתהשעיןלרדרריג
לרדרריגארתה.לקבוריכולנושברמקרםשרםהיהלאבזרועותיו.

"פרלקסרראגן"מכוניתשלהאחוריבמושבבעדינותארתההניח
בעזרתורכיסהמעילויאתפשטהואמשם.רחוקלאשחנתהפתוחה

ואנוהעתיק,הרובהאתלקחתחזראחר-כךהסובלת.הגופהאת
רועדיבקוללרדרריגאמרמוזר"ערבאיזה"ראהבטיולנו.המשכנו

לעלמה"נתתי .הקוראתלבלרםכמנסרתמותניואתחובקותידיר
המשיך"לעזאזל"שמה,"אתיודעאיניואפילומעילי,אתהצעירה
 ,,עיניה.צבעאתאפילויודע·"אינילקפואלרדרריג

שזיפיםייןבקבוקישלרשהלרדרריגמצאהאופרהבנייןהריסותליד
הבקבוקיםמרופטת,ערבבחליפתלכרשהיההשיכורושיכור.

קידה,השיכורקדנכבדים,"אדוניםלינא"סלחוריקים.-
שיעזורמשהרעימכםיש"האם .משקלושירויאתשאיבדוכמעט
כפפותזרגרקלי"ישבראשי."ההולםהשטניהכ'אבאתלשכך

הריקיםהבקבוקיםאחדאתברחןשהואתוךלרדרריג,ענהורובה,"
יבאצבעותיוהרובהקוטראתלאמודניסה"השיכורבאכזבה.

שאמשיךציורשמשמים"כנראהבראשונדמדי."קטןזה"לא,
למצבוהחליקהרחוב,מפנסיאחדעלבגברנשעןהשיכורי"לסבול
ממרקדלאבמבטהאופרהבנייןהריסותאתלבחרןמנסהישיבה,
קבע.ממשי"מחפירהבברליןהציבורייםהבנייניםאחזקת"רמת

לכתובמחר,ליהזכר"אנאמכנסיי,בקפלימשכההשמאליתידו
אךבבקבוקלאחוזהמשיךלרדרריגהעיר."למועצתחריףמכתב
ולאשלמה,שעהכמעטמטיילים"אנובר,ענייןכלאיבדכבר

שחלףהעצבניהרעדלפילראותהיהניתןחיה."בנפשנתקלנו
אישפגשתם"לאהשיכוראמר"ודאי,"בנערה.שנזכרבגרפו,

מדברי"אתהמה"על ,,הפילהרמונית.שלבקונצרטכולםכי
"אבל ,,משנתיים.יותרמזהניגנהלא"הפילהרמוניתלרדרריגכעס

מנגניםשרבשהםבטוח"הייתילשמיםהשיכורהצביע ,,התותחים,
הבקבוקאתניפץלודוריג ,,אלף-שמרנה-מאות-ושתיים-עשרה.את

עלייוהביטלחש ,,הזאת,הרפאיםבעיראחדאף"איןבתסכולהריק
שכילתההלהבהמולאלידיכףאתבחנתישקוף."אתה"אפילו

אמר ." vita brevis ars longa "צדק.אכןהואהצרפתית,הכנסייהאת

"לא,בעיניו.מבולבלמבטלודרריג,?"שאל"סליחהבעצב.השיכור
 ,, .להתנצלשצריךזההוא"אניבאבירותהשיכורהתעקש ,,לא,

הקפיץהקפה,ביתשולחןעלהשפופההדמותשלשיעולהקול
להישמע,ברליןיכלהשקטהכמהמוזר .ממקומנולו;וויגואתאותי
הקפהביתלכיווןצעידהתוךהפגזים.לקולותשהתרגלתאחרי
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טיבה
השחמטלוחאתברחןשאניתוךללרדרריגאמרתי ,,מוזר'"זה

"ברא "?הלוחעלהכליםביןמלךאיןאםמט,להנחיתניתן"כיצד
ביציאהבשתיקה.צעדנועייף.""אנילרדרריגלחשהביתה,"נחזור

מתנצל"אני .ידובגבהלחותפניואתלרדרריגניגבמאלכסנדרפלאץ'
ראשואתלרדרריגהרכין ,,הקפה'בביתהזאתהמבישההסצינהעל

עלשהשתלטאמרק,התקףמיןזההיהלי'קרהמהיודע"איני
עשה"הוא ,, .אחליאיןאפילוהרישדיברתי'השטויותרכל .גרפי

אמר"אולי,"לעודד.ניסיתילמרת."לוהגיערעים,דבריםהרבה
בדומייתצעדיםכמהערדצעדנו ,, .יריתיזהבגלללא"אבללרדרריג
יותרשדמהמערות,צחוקלרדרריגשלגררנו.מכשנפלטהפגזים,
ערד"והיאשלוקולראתחיקה ",' ..קולקטן,אחלי'"היהלחרחור,
מודעההייתהתלויההבתיםאחדקירעל ,, .דמיוןלישאיןאמרה
בזכררניהשמורהזרעםארתההישררתידר'הפיהשלתמונתורבה
נראהבאמת"הואאמרתילרדרריג,""צדקת .הקפהבביתהאיששל
 • ,,השפם.בלייותרטוב

 r11ה-י·המוות,·ויון
פגישהלפניומרוגשת,אחרונהכהכנהבשערו'ידלרדרריגהעביר
בצבעגשםמעיללבושהיההקפהביתשולחןלידהאיש .חשובה

מטריד'באופןמוכרותנראולמשעיהמגולחותפניו .ארפנתיקרם
לפניו.המונחכליםעמוסשחמטבלוחהיומרוכזותהקטנותעיניו

מטלהנחיתלבןירכל"כיצדלעצמומלמל ,,מארד'מעניין"מעניין'
 "?מהלכיםבשלושה

חיוךעלהלפתעהיזכרות,בניסיוןמשהר'הוצרולרדרריגשלעיניו
אתה,זה"אדרלף,בשמחה.המעיללובשלעבררץוהואפניועל
לרדרריג,צחק ,,הזה,המטופשהשפםללאלרגעארתךזיהיתילא

"באמתלשפם.היתוליכתחליףהעליונה,שפתר,עלאצבעואתוהניח
הריקהבעירמוכרותפניםלפגוששמחאניכמהיודעאינךאדרלף'
נפשפגשתיולאמשעה,יותרכברברחובותמטיילאניהזאת.
היטלרבמחבואים."אתימשחקתהמחורבנתהעירכלכאילוחיה,

האחריםהשולחנותרובבעניין'השחמטלוחאתלבחרןהמשיך
פזוריםהיורביםשחמטרכליצדם,עלהפוכיםהיוהקפהבבית
מדבראינךמדועמלינץ'לרדרריגאני'זה"אדרלף' .הארץעל

באמת"זוהיברכותהמעיללובששלבכתפרלרדרריגנגע "?אליי
הימניתידושקרע,כולוכלהיטלרמלמל ,,מארד'סבוכהבעיה
בזעםלרדרריגסינן "?אהלי'לענותלכברדך"לא .עורפואתמעסה
ניתזההאחרונההמלה ,,דר'פיהבדיבור'ארתךאטריחלא"אז

הואלעשרתשעליך"כלמוגזם,באופןמודגשותהברותיהמפיר'
להקשיב."

אחלי"היהחולמני'בקוללדברוהחלהרובהעלנשעןלרדרריג
שלחוהרריי .ממנימוכשרהיההואאותר'הכרתלאקול'קטן'
התדלדל,משפחתישלשהונהאחריאךבווינה,ללימודיםאותר

לעבודוהחללימודיו,אתקולהפסיקלגרמניה,להגרונאלצנו
ותרןלס.ס.,להתנדבמיהרהמלחמהתחילתעםמזדמנות.בעבודות

עלחיוךתמיד'עליזהיהשהתגייסלפני .לקציןהתמנהקצרזמן
נד ,,עכשיו'אבלמסיבה.כלשלהחיההרוח-בפירשריקהפניו'

חסרותבפניםברחובותמהלךהיה"עכשיו'בעצבבראשולרדרריג
 .השירותבאקדחבעצמוירה .חודשיםשלרשהלפני .כזומביהבעה,

"כללרדרריגשללקולרחדרהבכיטינופת"בגללך,זהרכלשלו,'
כמעטנראית"שהבעיההיטלרמלמל ,,להודות,"עליי ,, .בגללךזה

וזועמות,לחותבעינייםברהביטלרדרריג ,, .לפיתררןניתנתבלתי
ירה.העתיקורובהושרב,סינן"טינופת"

הייתיאפילואנימשהר'ארארתךלהפחידמנסהשאנילאה ~
הנס.שלהמרותבחיוךהאמינושלאכשכרנההיחידיםכין9בב בפעםופגשתי"המרכז",לבית-ספרשהגעתיזוכרערדאני = היהשלוהאמיתישהשםהמניאק,צביקהאתהראשונה =

עלהמניאק,צביקהלוקראוכולםאבלאפלפלד'צביקה-
הראהוצביקההמניאק.אחרוןשלו,הרמאיהמכרלת'ניקהאבאשם
שממנההארץשםעל"רינה"מסגרותחנותלושהייתההנסאתלי

אותררואהמישהוושאםשד'שלבןהואשהנסאמרצביקהבא.
רעלאאיששהואהנס,זה"ובגללבמקרם.מתהואאזמחייך
לצחוק,שלאובטחלחייך'לאפעםאףעצמואתמכריחבכלל'
בפנים".לולהסתכללאביטחון'ליתרכדאייותרזאתבכלאבל
רזהלו,האמינוכולםאבלהזה,הסיפורהגיעמאיפהיודעלאאני
שזראמראבאפעם.אףחייךלאבאמתהנסכיקל'נוראהיה

שזהערירי,אדםשהואאמרהראמאילדים,שלמרושעתמעשייה
שכנעתיואפילונכרן'לאשזהחשבתיאנירגם .משדההיפךכמעט

ללכתמכלום,פחדולאבכיתה,גברההכישהיהבריחי,רוניאת
הדיבוריםשקרסתםשזהלכולםולהראותהנס,אתלהצחיקאתי
לא"אפילוהמניאק,צביקהאמראתכם",הולךלא"אניהשדףת.על

העצמאות,יוםשבאירועיאומרשלי"אחמרחוק".להסתכלבשביל
לאוהנסבדיחה,סיפרגלדרביאררדע,בכיכרשניםארבעלפני

רעודבמקרם,מתראנשיםושניכזה,קטןצחוקוצחקהתאפק,

בבלינסרןאותםאישפזרמרחוק,צוחקאותרשמערשרקחמישה
הלכנובסוףעובר".לאפעםאףרקשפעת,כמרשזהמלריה,עם

המניאק,צביקהשלמהסיפוריםפחדוהאחריםהילדיםכלכילבד'
 .בית-ספרשלבחצרלנרשיחכוואמרר
שהיובגדים,בליאיששלתמרנהשםהייתההנס,שללחנותנכנסנו
רגרבלןבכלל,שאיןארצותשלרמפותבידיים,מסמריםלותקועים

והמוןמפלצת,מתגנבתמאחוריהאבללנוח,שיושבתאישהשל
אלינוהתקרבהנס .שברמישהושבטחמסגרות,שלעץחתיכות
 ?צעירים"אדוניםלכםלעזוראפשר"במהושאל'

ערירי,בשבילאפילומצחיק,נוראמדברשהואלבשמתיישר
לכאובנוראוהתחילהכזה,מפחידבמבטעלינומסתכלושהוא

וסיפרביד'אותיהחזיקרוניאבללברוח'כבררציתי .הבטןלי
אתשנספררציתיאניאומרת,זאתעליה.שהסכמנוהבדיחהאת

התעקש,רוניאבלמטוס,שגונביםוהאנגליהצרפתיעםהבדיחה
צוחקים.לאפעםאףהמבוגריםאחרתגס,משהרלספרשצריך
ואניבעיניים.ישרליהסתכלהנסהבדיחה,אתסיפרשרוניבזמן

 •םיפור
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התבררבצעדתללכתיצטרךשליושאבאלמרת.הולךשאנייידעתי
עצוב.נוראונהייתימיגרנות,להישאבלרוצה,נוראאמאכילבד,
וכשהואהבדיחה.שללסוףהגיעכברשרונילבשמתילאזהבגלל
צריךהיההואהסוס'.",של'בתחתלאבא,אמריוסיאז ... "אמר

התרכניתלפיאומרת,זאתלצחוק,אזכורשאניבשבילאותילדחוף
הנסללעזורבשבילישהכרנואפילומהבדיחה,לצחוקצריכיםהיינו

לצחוק.

·ם rהגי . nNקו.

ו~יויו.ו .וו=~.
שהואהבנתי,ואניבפנים,אדוםונהיהחזק,הפהאתסגרהנס

"צירןלבעוט.המשכתילזרז,בליהכבישעלכששכבם-לאאבללברוח,רציתיאותנו,להצילבשביללצחוק,לאמתאמץ
אחתזקנהאיזהיגאל.אמראותר.",תהרוגאתהתפסיק, .;"פושטקים,וצעק,בפרצוףסטירהלרונינתןהנסואזלזוז.יכולתי

'אניהפסקתי,ברוסית.לצעוקוהתחילהלמרפסת,~יצאהלחצרשהגענועדלרוץהפסקנוולאברחנו,ושנינומכאן".תסתלקו
ברחנו.הבטחתי,אותר.",אהרוג--=ערדהבית-ספר.של

 .אמרמונית,שנעצוררצהיגאללאוטובוס.בתחנה וניכיח!!!!!!!! .לאלהתאפקהצליחשהנסמזללנרשישאמרהמניאק,צביקה
לחפשבניידותמסתובביםבטחושהםלמשטרה,קראהשהזקנההשדיםשלהארסאתבברזייהלשטוףלרוניעזררגםלצחוק,

יביאובטחלשניים,הראשאתלופתחת"אתהלי.אכפתלאאותנו.ואבאבמכולת,בשקיותשוקרלקנותהלכנואחר-כךמהסטירה.
בהערכה.יגאללחשאמבולנס.", •בעודף.אותנורימהפעםשרבשלו

1ח•-י
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שלהמוסףאתחטףישריגאל •עיתוןבתחנההשאירמישהו
אתמזיזהואנגנב,פשוטאתהקוראאותררואה(כשאתההספורט.

ברדיו,אחדשדרןעםראיוןישבעיתוןקטן).ילדכמרהשפתיים,
בעיתוןמספרהזההקרייןעצובים.מכתביםשמקריאהזההמתבכיין

ואנילכולם.לעזורמנסההואואיךהאנשים,כלאתאוהבהואאיך
בלרס-אנג'לס, .בכללשהואומחזי,שלי,רמאמאממנהשחרץחושב
שהואהברחטרתילשעםאבא,כולללמרת,יכוליםכולםמהםחרץ

לצחוקיפסיקלא ~הושאםיגאל,כוללשקל.לימביאלאערשה,
יגאלבבעיטה.הראשאתלואטיסאנישלו,המפגרהצחוקאת

ישלבנאדםיכדורגלמשחקיםכלביםשלבעיתוןתמרנהלימראה
 .חמורשלכמרצחוק

גזר-דיןפסקהצבאיהמשפטשביתבטלוויזיה,אמררם ~
liאנשיםמיניכלוהביאוהחיילת,אתשהרגלערבימורת ====..ו רקנגמרלחדשותמבטזהובגללזה,על~שידברר = אביזבלילה"."בלשיםאתהקרינוולארחצי=בעשר =

שלוהמסריחהפייפאתוהדליקמזההתעצבן..נורא-
אמאעלצעקהואהגדילה.אתליעוצרזהכיאסור.שאפילובבית,

שלנרהארץ"תחייה"שהצביעוכמרהמטורפיםובגללשבגללה
אמרואבאהפרסים.כלבארשממנההארץשזהיאידןכמרנראית
לאשאנישלנר,המוסרילחרסןהנזקומלבדביוקרזהעלשנשלם
זהעליעברולאהאמריקאיםגםאזזה,מהיודעשאניבטוח

בשתיקה.

שאםאמרשמשואלוןשיחה,זהעללנרעשרבבית-ספר,למחרת
המורהאזכחולים,בסרטיםכמרהזיןלועומדאזבן-אדם,תולים
עונששלגבילנרהסבירהוהמורהמהכיתה,אותרהעיפהצילה

שכבריהטמבלרצחישבלב.ענייןושזהחלוקותהדעותהמרות
הערביםשלשבלבענייןשזהואמרצחקכיתה,פעמייםנשאר

גםהעיפההמורהאזימהגרוןאותםיתלולמהלדפוקשיפסיק
אוויליותתגובותלשמועמרננהלאשהיאאמרהוהמורה .אותר

ונתנהבנרהתנקמהרגםהרגיליםבשיעוריםממשיכהושהיאנוספות
שיעורים.המרןלנר

הואמישהו,שתוליםאםהתווכחוהגדוליםהילדיםבית-ספר,אחרי
הםואחר-כךהצוואר.לושנשברבגללארנחנק,שהואבגללמת

מהעמודאותרותלוחתוליתפסושוקר'שלשקיותעלהתערבו
הצוואר.לונשברבאמתובסוףהרבה,צרחוהחתולהכדורסל,של
אמרהואכייהשוקראתלקנותהסכיםלאהזההקמצןמיקיאבל
רוצהושהואבכרונה,חזקהחתולשלבגרףמשךשג'קיבגללשזה

כולםאבלבר.יגערושלאחדש,חתולעלפעםערדזהאתלראות
ואחר-כךבכוח.הכסףאתלוולקחוקמצן'שהואבגללשזהידעו
ולחתולשקרןהואכימכרתשמשלאלוןלהרביץרצווזיוכיסים
בבית-ספרייפההכיהילדהאולישהיאיומיכל .בכללהזיןעמדלא

ואניחיות,וכמרמגעיליםכולנושאנחנוואמרהבמקרהשםעברה
 •בגללה.לאאבלבצד,והקאתיהלכתי

אוהבלאאניכאילוומתחשב",אוהבלב,"טובשהואאמרההיא
אוהביםהאלה.החנוניםכלאתמכיראנידואג.לאאניכאילוארתה,

בעולםהנחמדותכלכאילוקריזות,בלילכולם,עוזריםכולם,את
שררהשזהחושבאני ?שררהזהמהדבילים. .מהשרווללהםנשפכת

שותפים.בלי-בטרטררציניתמכהכמרזהאםרק

החזירילאאפילוהואהג'ינס.עלשלוהדםשלענקיכתםליהיה
שמרק.

משחקהיההזמןכלג'ובי.לוקראוכזה,אחדאתיהיהבטירונות
הפשעיםעלבמשטרה,שלוהתיקיםעללנרמספריעברייןארתה
היהאבלקשוח,כאילוהיההבנאדםחרתא.היההכלאבלשלו,
בוחריםהיולינראהבמחלקה.אפסכלבשבילהבללעשרתמרנן
שיחתהייתההטירונותסוףלפנייומיים .מצטייןחניךבסוףאותר
כלעליהםהגןוג'וביזונות,ממששהיוהסגל,עלדיברנומ"פ,
הפסיכיהטירונות,שלהסוףהיהכברכימפחדיהיהלאזה .הזמן
אהבוהואאותר,רהזחילר"זבל",לוקראוהםאותם.אהבהזה

אני .הביתןעללשמורנשארג'וביהאחרוןהפעילותביוםאותם.
דרךלביתןהתגנבתילמרפאהבדרךחולים,מסדרמהסמללקחתי
רחירבנתיסמל",ב"חדרהפעולהארגזאתפתחתיבשקט,החלון

כלרם.שמעולאבחוץעישןג'וביבפנים.
רציתאזבטירונות,אחרון"יוםבכלל,לדברלג'ובינתןלאהסמל
פלילי,עברליאיןשאםג'ובי,חושבאתהמהסחתן.גבר,לצאת

 ."?באצבעאותישעשראומרזה

גםאםמענייןבפנים.יוםעשריםקיבלוהואאותר,שפטהמ"פ
עליהם.להגידטוביםדבריםלוהיוזהאחרי

קררםהשני,עלאחדהמטבעותאתסידריגאלשעה,איזהחיכינו
שלרשהיגיעוהם"בסוףהשקל.ולמעלהאגורות,העשרשלהאלה

יותרעלאנילי,אכפתמהמאתיים,שיגיעואמר.בבת-אחת",
לעלות.יכוללאממילאמאחד

לעצבן.יגאלהמשיךתמיד.",זהככהמלאים,יהירכולםאבל ... "
לאבאמתשלו.המכוערתבפיאטארתהלזייןיכולהוא"מצדי,
לחשתי. ,".ילאכפת
 .חצ'קוןופוצץיגאלאמרשרמוטה","סתם

 •אני.גםלומרניסיתישרמוטה","סתם
 1991אי nאפדיו-
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בבית-הקפה.ואני,אחרוןהטובידידיתיישבנר,

והמיקום,אדיבצללנרהבטיחורחבותשמשירת ~ = iiiiiiiiiiii רכהדוחשלנכרןמינוןתרםהים,מןדחוקלא קודםדקרתכמה .הניידמפיותאתלהעיףמבלי =--
משקפי ,במיוחדזולארפטיקאיאצל ,מדדנולכן--
התנהלההשיחהסולידי.באופןמפוקפקזהה,בזרגובחרנושמש

המשפטיםכמרטובותהיוהמשפטיםביןההפסקותבנוחרת.

למראהמארדנאותנעדרתשתיהמלצרית.גםהקפה.גםעצמם.
שמנגד.בקצההסבהמבוגרותנשיםקבוצתהקפה,בפינתישבר

שנתפנתהבהפוגהמעודדיםרבצנווהגיליםהקפהבאמצע ,אנחנו
מוטבעשקנינוהמשקפייםצירשעלקצת"חבל .באקראילנר

הואובכללמארדקטןהפרפר ,דבר"אין ".קטןמוזהבפרפר
 .השולחןעלהמציתאתלעבדימחליק ,אחרוןעונהשחף"
קםמאתנו,הרחוקלאמבוגר,זרגבאחרונה.לעשןחזרתי
הקרואסוןאתבנחתלועסיםאנחנוהיציאה.לעברממושכרעכשיו

גםפלא.כלאיןקל.ראשכאבעלמתלונןאחרוןהחמים.
הקפהחבוט.הבוקרקמתיאתמול,שלהשתייהאחריאני,
לפגושאמרראנישעהבערדלמוטב.לחזורלנרעוזרכעת

שלידנובשולחן .:;נתראתאליולקחתצריךאחרוןאנשים.מספר
אנחנו .אתמולשראתהטלוויזיהסדרתעללחברתהמספרתמישהי
עלזהרתכמעטדעותמחליפיםהסביבה.אתבעצלתייםסוקרים
הייתיאמש .בחר"לכעתאשתי .שלנרהמכ"םשבטרוחהאנשים
בחורהואאחרוןלברא.שבוששכלשהראלטלפוןחיכיתימודאג.
 .מארדליעזרלמשלאתמול .לעזורמתימרגיש .ענייןמבין .נהדר

סרבללאשהואלכךאולי,פרט,חסרונותהרבהלואיןהבירה.גם
הואלגרילבשבתלפעמיםבאכשהואאלרגי. ?סרבללאמהערף.
החמישים,בשנותכנראה,התחיל,זהבשרים.~תרלהביאדואג
אתזוכראניהאומה.אתהציפוהורמוניםעתירותתרנגולותכאשר
אחרמחפש ,הבטןשיפוליאתבבהלהערבמדיברחן ,כילדעצמי
מעודףולהופיעלהקדיםאמררהיההשמועותפישעלהחרם,הפס

מזה,גדועאר,לתרנגולתהפיכתיעלבמועדולהתריעהורמונים
בעררמותירשהיההאדמדם,הפסלמראהנחרדתיפעםלאלילדה.
הרבהפשוטפיתררןהיהלאחרוןאתא.תחתונישלההדוקהגרמי
עובדה,נכרן.צעדכנראההיהזהערף.לאכולהפסיקהואיותר.
 .ובררןאיסטניסזה,עםויחדופעילמבוקשגרושכעתהואאחרון
 ,קחובגדילתם.בעלי-חייםעללהשפיעיכולהמזרןכמהעדמדהים
ואלמוניתבזריהפועלתלהפוךשמסרגלהמלכות,מזרןאת ,למשל
הרפואיוהערךדבוריםעלספרכעתקוראאניהכוורת.למלכת
הכתוביםהמופלאיםהדבריםעללאחרוןומספר ,בהןצפרןשאולי

המזרןמאברתאחדהנר"ארכל .הנברןצעדועלאותרמבדך ,בר
בלישחיתות.ארוחותבזמןלומרנוהגהואביותר"החשובים

סטודנטית,הסתםמןרסימפטית,צעידההמלצרית, .כמרבן ,ערף
שואלתאיננהשהיאיאמרלזקבחההשולחנות.ביןבנעימיםעובדת

 .בסדרבאמתשהבלמפניאולי .בסדרהכלאםדקרתחמשמדי
חמישים.כבתאישה.מתקרבתלפנינואלכסונישבקרהשולחןאל

מעברהיטב.מעוצבהשיעדמסודרת.משהר.שמנהמארד.מטופחת

שביערתאיאיזופניהעלשרכנתשלההגדוליםהשמשלמשקפי
מידומדגישעצמיאתמנסהאניסנובית,הקבוע.הסוגמןרצון

עלבאלאועדייןטרוחתיקוןמנסהאנילה,שנודענבגדתבפספוס.
גרגיריםללקטחוזריםאנחנו .אלינוגבהמתיישבת.האישה .סיפוקי

 .הספלבשלישבערךהקפההצלחת.מןשומשוםשלאחרונים
אלבאלכסוןכעתתלויהשלהימיןדגלרגליים.משכלתהאישה
סדרתשלמדוקדקתיאורנמשךלפנינוהשולחנות.שביןהמעבד

אנימשלו.נוספתסיגריהלעברימושיטאחרוןמאמש.הטלוויזיה
נמנעתהשולחנות.ביןשובלכמרחולפתהמלצרית .שליאתמעדיף

צדודיתבחצימבחיןאניהמלוכסנת.הרגלמןאדיבהבווירטואוזיות
פניה,עלערלהלאחיוךשלצלמזמינה.שהיאבזמןהאישהשל

מעלותבמספרמבטואתמזיזאחרוןאתדואהאניאטומות.ממש
הבלתיהארדקרניאחריועוקבסיגריהמציתאני .הרגלעלומתביית

לבנה,מטופחת,היאגםהרגלואישוניו.הזרהדגלשביןנראות
ערלהמוכרתארשתשלברמזמבחיןאניטובה.נעלבתרךנערצה

מאחרלאתרנגולת"לימזכירההזאת"האישה .אחרוןשלפניועל
אותישמכניסה ,הצפוימןגבוההקולבעוצמתלהגיע,המשפט
ממסעדסנטימטריםכמהאמנותיתבדייקנותנעצרתאךלכרננות
לחיה .השולחןעלכשמרפקהכעתיושבתהאישהשלה.הכיסא
 ,מארדומטופחותארוכותציפורנייםלהישהאצבעות.עלנשענת

דגלכמרממשהמגולח,הערראת"תראהוזוהרת.אדומהלכהעם
הישנההאובססיהתוךאלנשאבאחרוןאתשומעאניתרנגולת"של

המלצריתלנשים.בוחנתעיןישלכחרדבחיי, !צודקהואשלו.
כעתמגיעשלנרבספליםהקפהמרוחק.בשולחןשתייהמגישה

אני .מידקולטתוהיאחשבוןלהמאותתאחרוןהקרקעית.לקר
שרבמבטיאתומעלהבלבימסכיםהמגולחת,הדגלאתשרבברחן
המגונדרות.האצבעותעלהנשענותוהאדישותהתפרחותהפניםאל

בזריזותשולהאחרון .חשבוןצלחתמניחההמלצרית ?ממורמרת
קטןרעד ?זהמהלאישה.מרותקותעדייןעינייהכיס.מןארנק
מורגשת,בלתיכמעטהעדינה,התנועה ?טיק ?השמניםבפנים

ממשיךאניהצלחת.עלמטבעותומספרשטרמג'יחאחרוןנמשכת.
המכונית.ומפתחותהסיגריותאתאלייוגורדהאלהבפניםלהתברגן

נחלש.ולפתעומתמדתעדינה"לא"תנועתמיןכמרשם,ערדהרעד
התצפיתמןבהממוקמותערדעינייקמים.אנחנופסק.כמעט

הארוכות,הציפורנייםאתבבירורעכשיורואהאני .שליהאחורית
ביעילותעוצרות ,בלחיהצדמןנערצותהמטופחותהאדומות,

הסנוביים,מרוצים,הלאהפניםשלרצוניתהבלתיהתנועהאת
השמשמשקפיאתעינינועלהרכבנוהאלה.הנבגדיםהממורמרים,

ההורמונים,אימתזכדרןאתגרפסעולמכונית.והלכנושלנרהחדשים
 • .הפרקינסוןרעדרבכנפינ~ ,הערףשלוהאובססיה

סיפור•

דןשלהראשוןשיריוספר
-,הפנימית""רופאהכספי

כהרצאתמככרלאזהפיע
"יחדיר".

כסרמיכה :איור

~ 
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עללןיסבירוהואביטוחסרכזכלאלש
ארטד.צמדשלהבלעדייםהיתרונות

זרחיאחת".פוליסהע"רדאינהארטדצמד
ניותרוהחדשניתהיחידההביטוחפוליסת

שקטלןומקנהודירהרכבביטוחהמשלבת
בלדעיות.הטבותתוךרנטחרזנפשי

מסלולי 3!לכחיותךחדש
 !אפשרייםביטוח

 ' 'יקהדרגםתהמכרנגם
לביטוח.

 3מ·נאחדאותםלבטחלןמאפשרארטדצמד
ודירהלרכבמשולבתבפוליסהביטוח . 1 *המסלולים: פתוחהואפשרות-עכשיורכבביטוח . 2 *
בעתידהדירהלשילוב ואפשרות-עכשיוהדירהביטוח . 3 *
בעתידהרכבלשילובפתוחה

מהמסלוליםאחדבכל
המקובלותלהנחותבנוסףמיוחדבונוס * :תרזזיח-שתנחר
 !חת nאבפוילסות

תתבעלאהביטוחתקופתנמשןאם
מיוחדבבונוסתזוכההביטוח,חברתאת

שנחרת.למסלולבהתאם

,
וי=
rב. 

• a 
 ::ו

f 

תאונהלאחרהרכבעךריירדתבפניביטוח *
 !מחירתוספתללא-

נורא.לא ?יחוערכןבתאונהנפגערכנן
המבטחתהיחידההפוליסההיאארטדצמד
תארנהלאחרהרכבערןירידתמפניארתך

-!במיוחדנוחיםתלשוםתנאי * !מחירתוספתללא-
הטוניםהםארטדצמדשלהתשלוםתנאי

ניותר.והנוחים

יזלרהטחונזקימפניביטוח *
המעניקההיחידההפוליסההיאארטדצמד
(מהשקלכחדשהרכושבשרריכספיפיצוי

נזקישלבמקרההדירהלתכולתהראשרז),
טרור. במירעוםמתחיילםוהיזהרהרכבביטוח *

שונים?
ללאעבורןאותםתאחדארוסבעיה,איז
קרשי!כל

ש'ח' 250,000עד ·ניזרהשילישצדביטוח *
נפניהמבוטחאתלכסרתמורחבתהפוליסה

 !ש"ח 250,000עדשלישילצדנזקים

להצטרףהזמןעכשיו
אררטמבוטחיאלפילעשרות
 !ןהרזזיחזפנןשכנר

~אררט
'J ~ נכביטוחחגרה:U מ'
 02-249510טל. , 13שמאירח'יחילשם:סניף , 13מרנטיפיררירח'אררט,ביתת-לאניב,אריש:משח

 06-590569טל. , 33שרתרח'עפלוה:סניף 03-653252פקס. , 03-5190333טל'
 08-474677טל. , 163הרצלרח'ונות: mסניף 04-520213טל. , 5הבנקיםרח'יחפה:סניף



 u •פ\~•קה uפוינ•ןל r:.נגילי//

תרבות 1מדיניות 1:חברהישראליכתב-עת

אחהייצחמשאחת,עיר

נתל·אנינ:אחתנשעהישראליתמציאותחתיכתתופסיםהאלחהנותנים

יוילזו'נישמואלידייןיעלגוריבתיהיבבנג'יאמיריאוחובסקיגליאבנריאורי
ילונדוןירוןלבנייציחקכשריאסאטבת,שבתיזנדברג,אסתריוירשובסקימרדכי
ימירוןדןימזאויאכווהמוקדיגביראלילפיינדבלפידייאירי rליפשאויר
עבורן,בועזסאמט,שמעוןנשר,דורוןנאמן,ג'אדמנור,אהודמלצר,יהודה

צלמים 26עם Iשירדיוסישבא,שלמה ,קלדרוןנסים ,קאופמןמיקי

סאמטגדעון :העורך

חמשנשעה • 4.5נשבתנפתחתהצילוםענודותשלתערוכה
שניםששונמלאתהגלידןהופעתעםצדק.נווהדלל.סודןנמרכז

ל"פוליטיקה"

"פוליטיקה"לםנו"אות'צרפו

"פוליטיקה"
 63191תל-אביב 11טשרניחובסקירח'

 _ _____________שס

--------------כתובת

ש"ח) 1 ••(במקוםגיליונות-11לש"ח 105ע"סהמחאהמצ"ב 0

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

הוו•זה/'שראכרטכרם•סאתחייבונא 0

------------כרםיסמס'
------------תוקףתאריך

 _ ____________ת,ז,מס'

מיוחדת:הנחה " 77"עתוזלקוראי 0

זו)מודעהלשלוח(נאש"ח 50 •לשנהמנוי

ומח•ר•הסהעבריליונותנרשימתאתלישלחונא 0

 510160 • , 5101519 , 5101991בטלפוזנסלהזמיזאפשרמנוי

---

 ?ומזוזה-הכינותתרמילמפה,אטלס,
באירופהלמיטילהמדירך •

אירופהבמזרחלמיטילהמדירך •מכ~והחשוב בצ'כוסלובקיהלמיטילהמדירך •- 7י ...
בטורקיהלמיטיל.המדירך

מסלולאתלךשיתןהמדריך
 .סופוועדמראשיתוהטיול

מירבאתלךשיתןהמדריך
ארץ.כלעלהמידע

שלכתובותלךשיתןהמדריך
להםשתזדקקהמקומותכל

בטיולן.
ביותרהנפוץהמדריך

מדריכיאתהמלווההמדריך
הטיולים

 ...זמןלאורךנאמןידיד
בע"מרותםהוצאת

 03-5288679פקס: 03-296114טל':תל·אביב, ,'ב 64פינסקרדת'
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האמנותירחוןסטודיו !!מינוימתנהד
בישראלהיחיד

(אפריל·מאי) 21 • 22בגליון

הנאצים.ער-ידיהגנוביםהאמנותאוצרותבנושאארט-נירזתחקירשלבעבריתבלעדיפרסום

 :המלחמהחזיון

במפרץ.המלחמהשלהחזותייםהאספקטיםעלסימפוזיון

המלחמה)בעקבותתערוכותעל(דיווחהאטוםהחדראמנות

האמריקאיתהזווית-מלחמהמשחקיסמל:נאורה

אלג'ירבמלחמתנשיםצילומיעלנאגרקררל-שהוסרההרנגךה
 :אמנותןפ•לוסופ•ה

שחה •עפרתגדעון •טננבארםאדםעכשווית:ופילוסופיהאמנותביןהגומליןיחסיעלשוניםמאמרים

ואחריםבן-אהרןישעיהו •ברייטברג-סמל

ונבור

Qr 1 ~~~.·•····ג~ 1; ~ •. ~ •..•. ; 1ונז~י···!!.'!J נ:nu ג:lבה 1ז
 : •.•. : •••.... : ~?~ f9 g .זננ~ד.נ.

j •ךצןנi וr1 "עלם 1תt.!10 ןיןד"
 )זJ 1חזגד 1ו.(שנהבמשך

םQנtכח .. ~'~ ip ·.°'רמנודחnובחאב~iנצ

 ~ישראל.פסטיבלאירועירעלתערוכותעלדיווח .
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 1990ישראללפסטיבלברכות

ירושלים .אנג'למאפיות



בלילהשלושה
ובבימויומיטלפונקטהללמאת

נאוריגאל •דנוןתחיה •ונוןרמי

 ...דיאלוגשלרב·אמןהואמיטלפונקט ... "
 . ..מאמץללאהומורלשלבמיטיבהמצאה,רבקלוח,הדיאלוג
(מעריב) ,, ...מצויינתשלישייה

להצחיקמצליחים-ללבונוגעכובשבמשחקנאורויגאלדנון"תחיה
(חדשות) ,, ...לסירוגיןולהרטיט

המחיר
מיצ'םמייקל :במאימילרארתור :מאת

 ,דורוןדינה ,בר-שביטשלמה
(הארץ)מאדושכנעארילבשמעון ...ההצגהאתגונבשביט,ברשלמה ... "

 " ...לרגשהמצליחביצוע ...
(חדשות) ...מבטיחהשחקניםרביעיית ... "

 " ...רהוטהמקצועיתעבדוהעושיםופלגדורוןארי,לב ...

כניסה).תותרלא(למאחרים .הפסקהכוללכשעתיים:ההצגהמשן

המוזרהזוג

סיימוןנילמאתקומדיה

לבינסוןמיכה :בימוי

אליאן-קשתיונח *וייןתיקי
 *אנקוריגילת *פניניאבי *אברהמיאורי *צוריאלשרי

מורקרן

שטונדהשלאף

 'הלבפשעי
 :'ב-'אסדר(לפימשתתפיםהבליבטמאת

מנוראהוד :תרגום

גזיתעמיתבימוי:

כנעןבןמיקיותלבושות:תפאורה

בייבברנפלדיעל
לניגורןליאת
מגטפרסוןעידית

דוקטראובעמי

צ'יקמורןויקי

בארנט-צווייגנבאוםדור

עלרבהבהצלחהוהוצגה 1983בשנתפלויצרבפרסזכתההלב""פשעיהקומדיה
 .ולונדוןברדווויבימות

מיבאלידניאלהשלהצגתה

קציריהודיתמאת:

מיכאליודניאלהפאלקיורםעיבוד:
פאלקיורםבימוי:

בן·ככעןמיקיותלבושת:תפאורה

ורדיחכיתאורה:קנואבנרמוסיקה:
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- GTXונוו( Dן 7
הנוסחה . Castrol GTXמנועשמןעםקילומטריםיותרעושיםהעולםבכל

 SGאיכותרמת ,נסיעהשלקילומטריםיותרע,למנומבטיחההבינלאומית
אתומאריכהביותרהגבוההברמהשמןלןנותנת

 • 11עח 11ו 11פז 11בתחנותלהשיגהשמןאתמתאימה 20W / 50וצמיגותהמנוע,חיי

--.p;קילומטריםויותרבטחוןיותרלןמציעהייפזיי ~התפעול.תנאיבכלשןלהמנועדלרישותבדיוק
 ~ • 11עוז 11ו 11פז 11תחנותבכל , Castrol GTXבאריזות

Castrol GTX -בעלוםהמובילהמנועשמן

! 
~ 
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חחדשחמנועשמןעם 90-הלשנותשלןהמכוניתאתחכנס
יכולשאינןיתרונות SG 20 50לדלקול ! SG 201 · 50דלקול
עליחם:לוותר

למנועישמניסבדרישותביותרחמתקדסהסורגאתקיבלהשמן •
 . API-SGבעולם:בנזין

ת. tמתקדנבטכנולוגיחפותחואשרתוספותמכיל •
 .אוירומזגנסיעחתנאיבכלמעולהביצועבושרבעל •
חמומלץלמקסימוםעדחשמןחחלפתתדירותהארכתמבטיח •

 .הרכביצרניע"י

• --•••• 


	txu-oclc-4202480-136-135-001_am
	txu-oclc-4202480-136-135-002_am
	txu-oclc-4202480-136-135-003_am
	txu-oclc-4202480-136-135-004_am
	txu-oclc-4202480-136-135-005_am
	txu-oclc-4202480-136-135-006_am
	txu-oclc-4202480-136-135-007_am
	txu-oclc-4202480-136-135-008_am
	txu-oclc-4202480-136-135-009_am
	txu-oclc-4202480-136-135-010_am
	txu-oclc-4202480-136-135-011_am
	txu-oclc-4202480-136-135-012_am
	txu-oclc-4202480-136-135-013_am
	txu-oclc-4202480-136-135-014_am
	txu-oclc-4202480-136-135-015_am
	txu-oclc-4202480-136-135-016_am
	txu-oclc-4202480-136-135-017_am
	txu-oclc-4202480-136-135-018_am
	txu-oclc-4202480-136-135-019_am
	txu-oclc-4202480-136-135-020_am
	txu-oclc-4202480-136-135-021_am
	txu-oclc-4202480-136-135-022_am
	txu-oclc-4202480-136-135-023_am
	txu-oclc-4202480-136-135-024_am
	txu-oclc-4202480-136-135-025_am
	txu-oclc-4202480-136-135-026_am
	txu-oclc-4202480-136-135-027_am
	txu-oclc-4202480-136-135-028_am
	txu-oclc-4202480-136-135-029_am
	txu-oclc-4202480-136-135-030_am
	txu-oclc-4202480-136-135-031_am
	txu-oclc-4202480-136-135-032_am
	txu-oclc-4202480-136-135-033_am
	txu-oclc-4202480-136-135-034_am
	txu-oclc-4202480-136-135-035_am
	txu-oclc-4202480-136-135-036_am
	txu-oclc-4202480-136-135-037_am
	txu-oclc-4202480-136-135-038_am
	txu-oclc-4202480-136-135-039_am
	txu-oclc-4202480-136-135-040_am
	txu-oclc-4202480-136-135-041_am
	txu-oclc-4202480-136-135-042_am
	txu-oclc-4202480-136-135-043_am
	txu-oclc-4202480-136-135-044_am
	txu-oclc-4202480-136-135-045_am
	txu-oclc-4202480-136-135-046_am
	txu-oclc-4202480-136-135-047_am
	txu-oclc-4202480-136-135-048_am
	txu-oclc-4202480-136-135-049_am
	txu-oclc-4202480-136-135-050_am
	txu-oclc-4202480-136-135-051_am
	txu-oclc-4202480-136-135-052_am
	txu-oclc-4202480-136-135-053_am
	txu-oclc-4202480-136-135-054_am
	txu-oclc-4202480-136-135-055_am
	txu-oclc-4202480-136-135-056_am
	txu-oclc-4202480-136-135-057_am
	txu-oclc-4202480-136-135-058_am
	txu-oclc-4202480-136-135-059_am
	txu-oclc-4202480-136-135-060_am
	txu-oclc-4202480-136-135-061_am
	txu-oclc-4202480-136-135-062_am
	txu-oclc-4202480-136-135-063_am
	txu-oclc-4202480-136-135-064_am
	txu-oclc-4202480-136-135-065_am
	txu-oclc-4202480-136-135-066_am
	txu-oclc-4202480-136-135-067_am
	txu-oclc-4202480-136-135-068_am
	txu-oclc-4202480-136-135-069_am
	txu-oclc-4202480-136-135-070_am
	txu-oclc-4202480-136-135-071_am
	txu-oclc-4202480-136-135-072_am



