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ר,משוו?אתלפתחךוצים
 D1ן 70לען 7ר,יו/ר,מסלולעלעלו

עצמאית,עורכת-דיןאואדריכליתאתאם
בעלאומהנדס,בקליניקה,רופאאתהאם

אתםבדיסקונט-אחרחופשימקצוע

ליהנותהראוייםעסקים,לאנשינחשבים
עלולעלותהבנקשלהחדשהמהגישה
לעסקים.הירוקהמסלול

'/עסקים?הירוקהמס'וו'ומהו
כשהבנקהעסק,אתלפתחאפשרבעזרתו
שרותיםויוזםהתפתחותואתמקרובמלווה

הירוקהמסלולעלכשעוליםחדשניים.

מועדףעסקיחשבוןלבעליהופכיםלעסקים
ליהנותוזכאיםהבנקשלהעסקיםבמחלקת
,כגון:יותרטוביםמתנאים

ומתמשכתקבועהאשראימסגרת •

ריבית,עםטרה" oאקקונט o"דיבתוכנית

(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
שרותיקונט, oדישלהעסקים"ב"מועדון

העסקמביתמתקדמתבטכנולוגיהבנק
ועוד.שלך

חשבון'ובע'ויעסקיםויסקונט

מועדףעסקי

לעסקיםהירוקלמסלולההצטרפותעם
"דיסקונטבמסגרתהעסקיהחשבוןנכלל

אישיבכרטיסאתכם,ומזכהעסקים"

מיוחדים.שיקיםופנקסי

הירוק?המס'וו'וע'ועו'ויםאיך
איתוובדקוהסניףמנהלאלהיכנסו

לעסקים,הירוקהמסלולעלעוליםכיצד
לקוחותאינכםעדייןאםאפילו

קונט. oבדי

ב"טלבנקגםלקבלניתןנוספיםפרטים
 . 03-5651920מבצעים"
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ק"א :מיידישתרגםליטא

 :מדעיתעריכה ;ברתיני
בן·יעקב.ברוניה ,,,,
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קריאה
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 1מקמילן 1מקסררל ;הדגים

נתר

קצהעל :טרכרלסקיקורט
 •המאוחדהקיבוץ ;המזלג

לתרבותהציבוריתהמועצה
לתרגוםהמפעלולאמנות,

 :דבראחרית ;מרפתספרי
 .ארנוןיוחנן

 ,קישינרבנפגעיעדריות

על·ידישגנברכפי 1903
הה· ;וחבריוביאליקח"נ
דבריוהקדיםהסביר •דיר

טבנ·יד ;גררןיעקב :מברא

 ;המאוחדהקיבוץ •קין
מביתרשימות :גרריחיים

ביתןזמורה ;היין

 :עורכים iבמפץרמלחמה
ספ· ;רענןוצבישחםנתן

 .פועליםרית
(שנין~ךל.אר :אראגרןלראי

יורם :מצרפתית ;כרכים)

ספ·עובד,עםבררנרבסקי;

 .לעםריח
שיעורי :הראננלבר::זמיל
ולמתקך·למבוגריםריקוד
שמירהתחתרכבות ;מים

יהודית :כית'מצ ;צמודה

פרוזהעובד,עםבוגר;

 .אחרת

דקהדממה :אלוןאבדר
הקברץ ;(שירים) ;ודוקרת

המאוחד

מחיקת :פורחאלישע
 ;אחריםוסיפוריםעורגות

זמררה·ביתן

 40-ישראל :שחםדוד

עובדעם ;השנים

-נתבים :עליכםשלרם

הורעבהאישאייני
תוסרתופענה,אלהששודרתשלאחדמקווהממשני

.*. . ..···.·.· N איינישללראשומעלהיוםהמרחפתהחייםסכנת
 .יותרטוביםולימיםלשלוםהורעבהאישגתן' ... ·.· ,

אתבקרוב'פס'ק ' Jער"הפס'קלאשאםמקורהאב' .. . ·•
 .משהווהפתטיתמשהוהתמימהשלו'הרעבשביתת

ישראל'שלוהדמוגרפיתהפוליטיתשבמציאותשחושבמישכן
שובתעםהזדהותשלאוידהיצירתעל-ידיהמוגיםגרוףלניתן
ממששלפוליטיאישאיננושתהיה,ככלנשגבתמטרהלמעןרעב

היושבהעםשלהחברתיתהפסיכולוגיהשללעומקהירדדואיננו
כאן.

מחושבתמאד'מתוחכמתמעדנתהגהבישראלהפוליטיתהמעדנת
מיטבמוות.עדמלידה-חייגושטחיכלאתומקיפההסוףעד

אותה.בגולמיניהם,המפלגתיתהפונקציונריותאמניהאשפים,
באירופהמפלגתיתבפעילותשהצטברהניסיוןאתהפעילוהם

מנוגהחיתהוזו .,,-המלחה"עסוףעד-19ההמאהמאמצע
ארגונית.בעיקר'ואוליוגם,אידאולוגית,גם-היטבמשומנת

כל-כךנוקשה,כל-כךהיאאצלנוהביגמפלגתיתהחלוקהלכן'
כאןהאזרחשלחייוכלהפתעות.חסרתוכל-כךחד-משמעית

בגן,תלמידהיותומאזזאת,מעדנתעל-ידילמעשה,מונחים,
הממלכתי-חילוניאוהחרדי'החינוךשלבתיכוןאוהעממיבביה"ס

הפועליהחינוךשדידיגםאצלנוקיימיםועודהלאומי-דתי'אר
חורבות.כמעטבלבד'שרידיםלצעדי-

ולקבלחולה"סתם"להיותיכולאינואדםהרפואי,ובתחום
באחתחברלהיותעליוחולה,"סתם"שהואמשוםטיפול"סתם"

מוגדרים.וארגונייםפוליטייםלזרמיםהשייכותמקופות-החולים
לפי"סתם",עזר)לאהטיפול(אםולהיקברלמותגםלואסור
להיקבררוצההואאם .מצפונולפיאועולמוהשקפתלפירצונו'
קדישא""חברהשלדיגהאתלקבלעליוהמקובלת,השיגדהבדדך

•• 
 .מאדמוגדראידאי-פוליטיזדםשלתרצדוהיאשגם

בהחלואםואףועידנים,עידןזההשתנתהלאזאתתמונה
בכוחםהיהשלאעדמזערייםכל-כךשהיוהדימסוימים,שינויים
להעבידאחדגושהצליחביותר'הטובבמקדה .מהותידברלקבוע
כךעל-ידיולהטותהמתנגד'הגושעל-חשבוןמנדטיםשלושה

 .לטובתו-2.4%בכף-המאזנייםאת
לידיהציבוראתלהביאצודךישלבטלו,אוחוק,לשגותכדי

וזהשינוי.הטעוןהקייםהחוקשל~זקרלגודלעמוקהמודעות
הכוחותשלהפעולהדרכיבגללוגםלעילהנאמדבשלגם-

בלתי-אפשרי.נדאההיום,שהםכפיהפוליטיים
מחאה,תנועותשתיאצלנוקמוהנאמד,כלשעל-אףגנון,

לשדודלהתארגן'הצליחוהישגיהן'להערכתלהינגסשמבלי
בהתארגנויותמדוברמסוים.לשינוילגדוםואףזמן-מהלמשך
ממשלתהלקריסתושהביאויום-הכיפוריםמלחמתלאחדשקמו
עממיתמחאהלתנועתשהתאחדוובהתארגנויותמאיד'גולדהשל

דבר'שלבסופוושגדמו'ושתילהסברהאירועיאחדירחבה
פומביתקריאהלהשמיעגברן'יצחק-דאזהמדינהלנשיא

שתוצ-ממלכתית,ועדת-חקירההקמתתבעבהלממשלת-ישראל
משמששדוןאיןלה,הודותואשדזכורים,עדייןעבודתהאות
 .השיכוןכשד ""דקאלאממשלה,כראשאוביטחוןכשדכיום

להצליחיכולאינוגתן'איינישלזהכמומאבק-הקרבה'ועם-זאת
המ-ובגללהמפלגתי-אידאי-פוליטיהפיצולבגללדקלאאצלנו,
ייגו n-nאודבשלגםאלא ;הנזכרותהנוקשותהפוליטיותסגורת
בשטחיםהכיבושמצבשלקיומובגללמחרידות,מלחמותהרצוף
הציבור .יחדגםוהכובשיםהנכבשיםבקרברביםקרבנותהתובע

נגרגר'העולםשכלמהאקסיומהשניםעשרותמשךניזוןשלגו
חיותשלאוסףאלאאיננושאש"ףחרבנו,עללחיותשעלינו

· I .שלומגיקיםשלקטנהקבוצהלהוציאכזה,ציבוררך-רגליות
 .גתןאייניכמוומקסיםיקדוניתמהאחדיילךלאשדופים,

ידידיחיהשפעםקרייםייוסי
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 :לדוגמהיוסי.שלהילדותיתתמימותואתניצלומעטיםלאאגשיםשאלתיקריים,יוסיעלההספדיםכלאתשקראתיאחד
להדפיסוהחלטתיויזלטיד.נגדחריףמאמרל"פדוזה"העבידמוקדאותו,אהבואלהכותביםבאמתהאם-עצמיאת "' ~

שהיהיוסיעדנתי).אותרהאחרון"פרוזה"(גלירן 4מס'~גלירןשאישנדאה ?בדיחהלעג,אלאבדבריהםאיןואולי
מאמרלהדפסתעיקשתהתנגדותהתנגדאז,"פרוזה"שלהמו"לאולי,מלבד,שכתבלמהברצינותהתייחסלאמהם
שאדאגוהבטחתילהדפיסושישעל-כךעמדתיאניואילוזה,משוםטוב,לבבעלהיהשהואב"האדץ"שאמדלארד,

התעקש.יוסיאבלהבא.בגליוןתגובהלמאמרלמרותעבורו,שביצעדד 9עבודתעלפרוטהממגרלקחשלא
דעהיוסיהביעלאלכןקודםאף-פעם .מוזרלינראההענייןאף-פעם ?טובהכספימצברהיהרמתידע.בכיהיההכספישמצבר
"אני-מוזרהחיתהלדבריתגובתוגםהספרות.בתחוםכלשהינכנס )-1976(בפעםצווארו.עלגושיםתמידנרדף,תמידבחייו.
לעררךבהחלטמסרגלאנילכן-אמדהוא-אינטיליגנטיקוראראשוןסימןאוליוהתעלף.החשבון'אתלוסגדושםלבנק,

אתך".יחד .הלבלמעידת
קדה.מההבנתילאאותו,בלמהאותו,ליוותהזופגיעהמנעוריו.פגועאדםהיהיוסי

אחד'פופולרימשודדבבית-העתרגאיםפגשתיימיםמספרלאחרלמצביםאותרשהוליכהאישיות .אישיותואתעיצבהולבסוף
קוראלפיהזו"אפשרות"עלליוסיש"סיפד"שהואלישסיפרממנומגעהמימושםשאתהראלייםוהסיפוקיםבלתי-אפשריים.

ובהמשךעודך.בעצמולהיותיכולהוא,-כלומדאינטיליגגטי,בנייתשלבדדךבדיות,באמצעותלעצמונטלהפגועה,אישיותו
כאלהביניהםאחדים,רביםועודמשודדשאותרלי,התבדרהזוידברכלשכמואלאמחדש.פעםבכלהאמיןבוהזויעולם
להציבשחשובאזחשבוהמסכן'יוסיאתאלהבימיםשהספידותחליףהיהנחוץואזבמהירות,מתנפץזהעולםהיהובדוי'
ומתחזק.ההולךקריאה""סימןנגדקדמיתכעמדה"פרוזה"אתהתנפצותושובחדשהבדיהשנרצד.החללאתשימלאמהיד
במרכזהיההואלאאבלליוסי,לעזורשצדיךאמדוכלומד,בניעבודובעיקרעבורו,כואבים,חיים-סה"כחלילה.וחוזר

חייכו.אותו,תקפוגבוומאחודילעצמם,דאגתםאלאמחשבתםמשפחתו.
היההואכלשהי.במסיבהבופגשתילאחרונהמותו.אתכואבאניאיתנה,ידידותלבינייוסיביןקישרהמשמעותית,תקופהלאודך
היווניהאיעלהסיפוראתאזליסיפרהואאני.גםבמקצת.שתוימותו,יוםעדלמעשה,פג,לאכלפיו,בישהיההחםוהדגש
לכתוב,שהתחילגםאמדסוסים.לגדללנסועעומדהואאליוהבוגדנייםמהלכיו,בגללביטוי,לונתתיתמידשלאלמרות
ונישקחיבקהוא ." 77ל"עתוןיתןשלוהראשוןהסיפורושאתקייםבושגםתמיד,ידעתיעם-זאת,קשות.בישפגעוכמעט,
 .בחייובעודרהליכתואתכאבתי .סתרדמעתהגרתיאזכבד .אותיהגדולהריבבחודשיגםפעםלאהביעאותוחםדגשאותוכלפי
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עינתעמלה

חליבת·
שוליים
חכמה

עםטיילתישכיםמספרפכי 1111 11
בסימטארתבירשטייןירסל ,

בהליכההואשערים.מאה
מר-שרטוטישמעבירהכיברחית,

דרךפוסקתבלתיבזרימהאות
שפתיראלהקררצכית,עינוזרוית

לנעימתמקשיבהואניהחייכניות.
דרךורואהבפירהמתנגנתהמלים
עםהעומדהעבדקןהאבאתמבטו

המכופףובכרבנותיוששאשתו,

פנסימולשלוהכפרותתרנגולאת
כתבאתלוהמאיריםהאוטובוס
מולהנדהםהנהגואתהתפילה.
שצמחוהתרנגולשלכנפיוקרטועי
האדם"פקק"בתרךלפתעבחלונו
 .הצרהשכונתיברחובאותרשחרסם

אתםואחרים,זהסיפור-תמרנה

מכי-בספריכעתונפגשתיחזרתי

חיוניותארתהבכתוביםבתרכםלים
בה-התכסיתיבהישירהחווייתית

שללצידוהחי~המופלאהלינה
שלהתרקמותםתוך-כדיהמספרי
aן·לזרותחושה .בפירהדברים

שלשמץללאקולחת,סיפוריות
יומך-ללאמאולצת,ספררתנרת

שלבראייה-הואנהפוךגרת,
אי-היותהשעםעצמית,אירוניה

לחלוטיןמשוחררתהריהירונית
הראשונההתחרשההיאממרירות,

ניר-הספר.מדפיהערלהוהכובשת
טבעיותבאותהסיפורמספרשטיין

וסי-נשימה,שלאגב,אמירתשל
ממשייםחייםשלפניםלובשפורר

לצידומהלכיםאנווכברתוך-כדי,
ממ-הליכת-נגיעהבריאותיוולצד
סימניאתמיידיתהמשכיחהשית

ארתה.המעורריםהדפוס

אגבייחייכניימגעבאותוירכך

אתגםבירשטייןשוזריכביכול
המאגדת,העלילתיתההתפתחות

הררמכיסטיהמבנהאת-קרי

נפתלינוחשלדמותוסביבהסובב
 .טירבשטיין

מארה"בבזקנתומגיעטירבשטיין

עללהעלותעל-מנתלירושלים
לצורךחייו.אהבתסיפוראתהכתב
שניםמשךהאישעסקזרכתיבה

ותעודותמסמכיםבאיסוףארוכות

חולב-לאירועיםהשייכותרבות
לשם .התקופתיולרקעםכטייס
אלהמסמכיםשלוסידורםמיונם

המ-המספרשללעזרתופונההוא
ובמפגשיעברבנסיקותאליותלווה
נכתבדברשלשבסופרעדהורה,
שלבדרךהאחרוןעל-ידיהרומן
מענייןפסיכולוגי-ספררתיתחכום

יוזכר.שערד

טי-עסוקהכתיבה,לענייןבנוסף
קרוביואחריבחיפושגםרבשטיין

בידרשהפקיד Iניטמןשלמהשל
ברוריאיכרמקורראשר Iממונואת

להשאירמבליהעולםמןונפטר
מפורטות.הנחיותלגביר
-,קאחריוהמעקבהחיפושדרך

הנשקפתהגדולההאהבהרות
-,,ת·הנקראיםהמסמכיםמקטעי

מסערתובאמצעותתירקם,כדי

יורשיועםמפגשיםלצורךההורה
מתעצבתיניטמןשלהאפשריים

ייחודיות-דמויותשלגלריה

ושחקןכתבןיאיסלר :וקיבוציות
כוחבכלהמכסהמפורסםאידי

יעדייןברהקייםהעצמיתההונאה

לבדליתשומת-ארזןשאריותללקט
הא-הירושלמיבמדרחובהופעתו

אתהמושךהקשיש,חוטינודיש.

הקירתמרנתמולהרופסחייוחרט
האלגיהאתהממסגרתבחדרו,

מרתעלשחיברה"מרנרמכטלית"
טי-חיברעליונרייביש .אשתו

כל-בפרוזהאלגיהרבשטיין
הגורריםיידישסופרי-אלה
ירושליםברחובותעברםחיותאת

שיקוףאלאאיכהשעבורםההררית
המזרח-אירופאיותהולדתםערי

כולםהגדולה.המלחמהשבטרם
בשלטירבשטייןסביבחוברים
שלאלידיושנתגלגלהירושהארתה
היא,ורקהיאואשרלדעתם,יכדין

אתלפתורעשויהיהנכוןבשימושה
יצירותיהםשלהישרדותןבעיית

 .לגאולתןהמחכותהעבשות
החוזרדרבסרןדייריו-ולצידם

מקי-ניטמןשלואחותובתשובה
שלהחולהואחותוילרן.יברץ

השכונתיתהמכולתובעלתחרטינר,
שלהמנייניםושכיהפימהבעלת

כהת-המקבליםוהזקנותהזקנים
היידישסופרשלפניואתרגשות
בתל-אביב.בבית-הסופרהדגול
-להורההפולשהעברוברקע
היי-סופריגדול-דרבשיןלייב
טי-שלאהובתואתהגוזלדיש

בדרכומתמהמהכשזהרבשטיין

ימבנזיןהמשוררתרטייבלהאליה,
מב-המשודדת-ירדבדגושדה

שלאאחריםרביםוערד-ריסק
רזכדרכן-פניהםמתבלבליםפעם
מהל-כשהםבאלה,אלהתיחם
המטושטשהגבולקרעל .כים

מודעותתוךלאי-חיים,חייםשבין
ותרןהפיזיקיומםלסופיותבדורה
חריתתעלאחרוןמאבקניסיון
התרבותבפכתיארןהיצירתיזכרם

הלאומית.
רהמע-הדמויותאין-סוףרבין

בניעהונקשריםהמוסחיםשים

רב-בזמןודב-כיווניתלא._פרסקת
האהבהמסערישום-מרחב

טי-שלהאבסורדי-מכחם-מכדלי
סיןדרךמפרלין-רבשטיין

מסעבארצות-הברית.אהובתואל
התממשות.חסר Iכצפריישסיומו

מדא- Iסיכויכלאיןמידהבאותה
למימושגםדברים,שלשיתם

חת-הכרוכות, .הרומןשלכתיבתו
כולםהדמויות,התמוכות,עודרת,

אלאמאורגנת,להפעלהמרככים
להג-מסרגלאינושטירבשטיין

ודקהדברים,עלילתאתשים
תכ-שלבמצבלקראתהלהיערך

אףהמספר,ואילותמידי.נרן
אופיבעזרתעצמואתפותרהוא

מהתמר,-יגיבורושלהתנהגותו
רמסתפ,קדחוסה,דרמכיסטיתדרת

ההתפת-קרשלשבדידיבשרטוט
בלבדהחולף-נרגעהעלילתיחרת

רזדים nהמרסטים-סיפוריהןבשולי
השוכרת.הדמויותשל
שלשמבחינתוישדומניאלא

הדרמ-העלילהמבנהלאהמחבר,
 .ענייןשלעיקרוהייתהכיסטית
ניתןהמפוררת,שזירתודווקא

רההיט-ההתמעטותתהליךלומד'
רמהידמויותיושלמורתעדשטשרת
בעקבותיו,אבסורדיבאופןשקורה

ואמירתומהותועיקרלטעמי,הם,
הספד.של

דירתהרמת.איסלדמת.חוטינו
באשעלתהטירבשטייןשלהחדר

וממוינים,האסופיםניידותיהכלעל
היעלמותכעלםעצמוהואואילו

 .בדורלאשפשרה
טירבשטייןשכתבהאחדהדבר

תחילתומאזוכתבוחזרבממש

גיוס-אין-ספררהיוהסיפור'של
ממשימנכסהריקותצוואתואות

כלשהו.
טירבשטייןשלהגדולהקנאתו

הייתההתגוררביניהםבחרדים

לקחובההלוויותיהםב"שמחת"
בכי-הנוערומכרבדנכבדחלק

שלהם.
שלפרט,שלמותר-המרות

תרבות,קטעשלחברתית,תופעה
עליהשאיןדיןקבלתבבחינתהוא

המציקההשאלהלגביר.עוררין
אלהממתיםכותרמההיאלו

שםאינותריםהאםאחריהם.

קבורתם.לאחרזדעם-ןכרםנושאי
צל-לצדלומהלךבידשטייןואילו
בחיוכושלוטירבשטייןשלליתר

הסבלני-סובלניייהשלרם-עלייכמי
שרידיאתהנגזרים,אתומכין

עמוהנישאיםהיידישיסטיעולמו
נדן-ארצותכלדדךפרליןמאז
שאיכההחרדיתירושליםרעדדיר
היה,-מקבילתהשלשיקופהאלא
לקבורתהנושנה,האירופאיתזית
חניטהתוך-כדיאולםסופית.חסד
נסאתבמפתיע,עטריבהםערשה

ההחייאה.

הרמת.איסלרגםמת.חוטינו
באשעלוטידבשטייןשלניידותיו

אבדהלא"ערד-אלהכלרעם
בך-נמצאיםערדכלכי .תקורתו
עמנואלשלתורתותמציתשרתו
הסי-והקופסה Iפרליןמפתקאנט,

עםיוהגווילהקמיערתעםבית
הנפלאהשירעםהחרוך,המכתב

תלתלירעםמבדיסק,המשודרתשל
אתלספרירכל- . ,.דשלהעדורה
 ...מצרפתלרקדניתאהבתופרשת

צחוקהאתלראשונהשכששמע
קודם.בגלגולבהפגששכבדידע
גלגוליובכלבשמהיקראעתה

פניהאתויראהשישובעדבעתידי

הצוחק"קולהאתוישמעבענן
 .) 214(עמ'

היי-תרבותשלזרחוזרתהחייאה
בקולמוסבחיינו'ונושאיהדיש

מה-המשוחררוחכםחייכניאוהב,

אותנושהציףהטדאגיהרגשיעומס

היא,-השראהמאזאליהםביחס
שלהגדולההספרותיתזכותואולי,

כובש-לב.בדומן-הליכהבידשטיין
 •זה.

qו
 Eו

 •םפריסביקורת

 •שירה

 :בירשטייןיוסל
חספ· ;בענןפנים

החרשה,ריח

חמ·הקיבוץ

סימןספרי tאוחר

 • 1991 ;קריאה
t 

 .עמ' 214
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 77ן 8גגות

סומקרוני

טרקטורים

טוךים Rד ?tמודרים ה,ל~~~ ,,,,ל Wס;~ים
 .גארי ?tל~ט~ ז~~ינ:7~יז w~ר.רדז

ס~ן~ה,~ת~rןדשאוסם~ה 7R!W:ני
 ,ץ~ ה~~~
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 •: TT 1 'מפלצת.

.: ...... 

המבול ;תרעיםכרכבים
 :מיידיש ;כרכים)(שני
אהררני.אריה

הסטודנט :לאברופיליפ
אביטל :מצרפתית ;הזר

ספריה ;עוברעם ;ענבר

לעם
ןלאמשפט :ריזנטלשמערן
הנא-ציירשלסיפורונקם,
 ;מסחיים :מגרמנית ;צים

מעריב

ה~לףשירי :איתןאיתן
(שירה)לבני-ארםושירים

מעבר :פרנץ'מרילין
איריס :מאנגלית ;לערצמה
זמורה-ביתן ;ברעם

 ;המדברדור :שחםתנן
יריעותפועלים,ספרית

חמרספריאחרונות,

וחגרהאתגר :בדאוןמרדכי

-קרשלמבצעהדרך-
למורשתהמרכז ; 1956

- yבאוניברסיטתבן-גוריון'
בנגבגוריון

(שי-מושב :מסגסביבה

המאוחרהקיבוץ ;וים)

 ;מליםגרפי :גרבריןמיכל
המאוחרהקיבוץ ;(שירים)

הקשהבררך :שוהםוארנן

פפיררס ;בשירה)(עיונים

 ;החתימהגמרער :למי
פועליםספרית

 ;האבןמתת :קרייסג'ים
 ;רהטאופירה :מאנגלית
מעריב

כדורים :זמירשלמה
ספרית ;(שירים)רןבירח

פועלים
במרדף :מאיררביץאהרן

 ;(סיפורים)השמשעם
רשפים
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גילרחל
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םפריס.ביקורת

• 
הפריצה

מהגיטו

זאת.כלעםבנאליים.תחומים
באחריתמציינתשהסופרתכפי

לפחותתמצאקוראהכלאםהדבר.
לגרש-ישימההנראיתאחתנקודה
הספריצאארתה.המטרידיםאים

 •חובתו.ידי

מלאךאיילה •
הלה- :פיינס

עםטרטנית;

נע-ערברואנשים

 ; 1990 ;בררה

עמ'. 203

•• 
עטיפות

הנפש

 :קוסמןארמיאל **
 ;רכיםסמרטוטים

בהרצאתשירים

 tהמאוחרהקיבוץ

תל-קרןריתמוס.
ול-לספרותאביב

 ; 1990 ;אמנות

עמ' 79

N י'לודבספרהייהרדיאן
לאבןשהיה(ספראישה'
הפמיניסטיתבהגרתיסוד

בן·דודיערההמעד-שלביחסןעוסקתזמננו)בת
 'המג-והפוליטיותהחברתיותכרת

שלהפריון''כישוריאלורנות
מערכותכיטוענת.היאהאישה.

אוכלוסייתמכמחציתשוללותאלה
בעניי-לפסוקהזכרתאתהעולם

אלהמערכותלחייה.הנרגעיםנים
אחריותמכלהגבראתפוטרות
חציצהויוצרותלאבהותאותנטית
לביןה'פרט'חייביןמסוכנת

גזרהדבריהלפיה'ציברר'.חיי
לחיותהנשיםעלכמוסדהאמהות

מכוחן.וגרעהבגטו.

פיינסמלאךאיילהשלהנשים
והןהזההגטואתמעטפרצו

הספרשםאתהנושאשירבמועסקותהןואולם,עובדות.נשים
לא,-רכים""סמרטוטיםבמקצר-מועסקותמגברים,פחות
מתקוממתקוסמןמיאלסטטוסעל-ידיהמאופייניםערת
 tעכור"קירםנגדהמשוררנפשמופלותכמוכרת.ומשנוררתנמרך

כביטוימארס".יוםערדורפש.פחותומקבלותבעבודתן,לרעה
מתעטפתהיאזרלהתקוממותהעבודה.ארתהעבורמגבריםכסף

להגנה.~דקה.זכוכית"כמרלההמחסומיםכלאתמרנההספר
רכים".בסמרטוטיםעלבונה.אתהעובדתהאישהבפניהעומדים
רישול-במתכווןצבעוני.רוךישאתמתארוחיצוניים),(פנימיים

שםרכים"."סמרטוטיםבצירוףלתתומנסההשוניםהמקצועות
לסמרטוטיםמשררה"רכים"התוארופתרונותהתמודדותשלטכניקות
הנפשרגשית-מטאפררית.ערכיותשלרזהבכלל'לחץשללבעירת
מבעדחליפותונחבאתמתגלההסופרתבפרט.העובדתהאישה

תרצו.ראםהמגוננות.לעטיפותלכ-גבריםביןלהבדליםמתייחסת
.v ניכורתחושתגםזהצירוףמעבירהעבודה.מןהציפיותמבחינתיים

תנועתהמציאות.כלפימסוימתהמשפחהדרישותביןהקונפליקט
וקננההנפשפצעישלהחבישהבמר,-המחסורהעבודה.שללאלה
הקרכמדרמה.היא.וקננהעל-גביהי-וחוסרלחיקוי,מתאימיםלים

השירים.כין ... ~ 1 ,,נ.הכראשהקריירהאתלהעמידכולת

- ?המשורר•חשימצריוהיכןהעדיפויות.סולם

במחיצתהרבהמסתופפתהיאבסרגייהלדוןניסיוןכלעללברךיש
היאוהילדים.האישההמשפחה.כשהבלדווקא.אלה,בימיםהזאת,
יושבישלהפנימייםלחייםקשובהמכשולשרםולכאורהאפשרי,נראה
ודאגה.חששאהבה,מתוךהביתהמעוניינתאישהבפניעומדאינו

המשוררוקולטחשלמשל'כך'קריירה'.'לעשרתארלעבודהלצאת
רימונים""עדרשלמציאותואתמרעדתהמחברתשאפילואלא

"הםמשםלבניין'מתחתבשדהאמורהשהיאהמהמורותבאותן
לפיצרפההאישהאלינו".יעלוהספר,מפרקיאחדנגדן.לצאת

יפרוץ"אשרמאורעבביתסימניםכפסיכרל,-העובדתאישהשעניינו

אלההכרהמסך /רעה,חיהכמר"נירה :המליםבאלונפתחגית,
בחרשךאסרן".וימיטהבית,תוךומלאתאינטליגנטיתאישההיא

החפצים ת~י~"אתהמשוררחש ;ושמרנהשלרשיםבתחיוניות,

תנועהרחשושומעהמפוררים"רה,-שחוררתעיניהשחרר,שערה
השישעל /כפקעת"כרס . ;בביתלשערישומושכת."נשיתפעתה
/עלבשקטו;ונ;י~ןהובגדבמטבח,לאגבריםעבודתעלסקירהששרם
האויב,ל.י 'i " :לעצמוומעירקולב",עיניוצבעבתיאורנפתחתהייתה
לעולםכך,להתבטא /מותראםהאיש.של

נחים".אינםהמחקריתהרמהמןגולשכשהספר
הרימו-אלאאינםהאויב""כלי"כיצדכגרןבעצרתהיישומיתזראל

קוסמןאיןבנפש.המסתתרים~יםבניירתשלטי ?רצונךאתלהשיג
-ב,בשברירירקלהתמקדמקפידאתביעילותנצליישולחנךעל
לקונקרטינגיעה.וברינראיםריסמרחבמצטמצםשלך",השיאזמן

המופשטעםושיגשיחישבשיריולכדימעמידשהמחקרהאפשרויות

המישורמזיןרכךהסירטי.רעם

הרובדאתהמציאותשלהסמוי

שנכנסה"התזזית :שלההחיצוני
אתברילרנרתוהפכה /לחדרפתאם

המצר,-הילדיםלרעלות, /הקפלים
רוכביםלהיותהפכוהםגם /חים
והשולחןהכסארת.על /קלים

להתגלגלעשויהסירטיסוסים".
 .אגדיכמרבחלרם-זקשו~ב,בנקל
בשי-הקונקרטיתהמוצאנקודת

קיומית.מצוקהלבטאבאהריס
-כפולה""יתמותהשירברקע
הלובשתקיומיתכבעיההכסף

 :סרריאליסטייםמאיימים,מימדים
" iJ .נוזקהiJf עומדחול,של /ר

מש-בניבחוגהמשורר ." jJרמתג~

שלמתחלפותתחושותמעצבפחתו
אהבה.אושר,חמלה,חרטה,כאב,
לבת.ארלאישהפונהשהואיש
יאליהןמתוודעיםמשאנויותראך
רואהשברלאופןמתוודעיםאנו

 :העולםאתבאמצעותןהמשורר
יהטלפוןמשיחתלינותר"מה

בשחהדקקולךפס / ?אשתי
ודליודברים.אומרבלי /רחוק,

געגועים".בחבלנקשרצרארעל /
"ולאכותב:הוא"שבת"ובשיר
 /יערדלא .בתיייהגרףבמאמץ
ידייםתנועתרקכישרנה,החרק

טסיעלילךהכל /תגישזעירה
החגיגית".המטהאלקטניםזהב

כל-האופייניתהלשונית,הרגישות
ככ-לעתיםמשמשתילשיריוכך

על-ידיכולו.לשירמוצאקורת
הפנייהלשרןשלהמיוחדהגרון

לצומתשהפכה"תראי",השגורה
אתמבטאהואועתידיציורישל

לאהוביביחסולאמו.הרגשייחסר
נקייאחדידיבור"מבוקשנפשר

מקלט / .ספסלשישמשרחםנעים
ביחסאךשלי".קרובהלמישהי,
 :עצמיתאירוניהמסתמנתלעצמו
 /אתםעזרתכם.עללכם"תרדה
אשר /והידידים,המשפחהכלכם,
לבלרבות /שניםבימיניתמכתם
אניהנצחרןפיררתסךאת //אמרט.

לקרן-צאן-נכסי-ברזל /היוםתורם
כלים,דירה, /שמי.עלשתקרא

לזרגיפה /מפרנסמקצועבגדים.
הווידוינימתגםוכר'.ילדים"עם
"חת-כדוגמתמהשירים,נעדרתלא

עלהכאהכעיןברשישנצלות",
ממשהולהיטהררצוןרבכןחטא

מתעורר","אניהשירארמעיק,

המסריטת,השינהבמרטיבהנפתח

"חרטההמשוררמביעשלאחריה
מיאיןאך /ברכים.בקולכנה /

שפתי".אתכאןשיבין

היאהאנליטית,המדויקת,הראייה
 .קוסמןאדמיאלשלשירתוביסוד
 .לפרטיוהנעשהאתמתערהוא

- nההת"הרמוניה",הפותח,בשיר
הגרףתנועותאחרהמפורטתקרת

להתיישבהמבקשהשרהאנישל
ההתחקותלמעשההיאהכיסאעל

עםבהרמוניההרוחתנועותאחר

צררה.לוצרהדומםכאשרהגרף,
והנפשהגרףשלהמגעתיעודעולם
אחדשהואהדומם,הכיסאעם

גםפירושוהמציאות,ממרכיבי

האמ-והיחסהניכורתחושתתיעוד

המצי-כלפילמשוררשישביררלנטי
הכיסאעלהישיבהאופנישניאות.

לתה-אסוציאציהגםמעוררים
הכותב.עלשעוברהכתיבהלין

ספונטנית,היאהישיבהתחילה
אלסוערתהתקרבותשל"תנועה

הראשוןהנוסחלאחרהזה".העץ
עלמבוקרתלחזרההמשוררנדרש
 .הסופילליטושועדהשירמעשה
עלההתיישבותמבוצעתהפעם
 Slowב-כמרבשלבים,הכיסא

Motion . ,המוגמר,בשיראר-אז

"נעשית tמרכיביוביןהרמוניהשיש

ברוחהגרףשלההתחברות-לדעת
באופן. .ביותרהמדויקבאופן /

והנכון".והשלםהמלא
גםערךישל~זןל""עצרתלשיר

~ךס-כהצהרהרגםפלסטיכתיאור
אפש-בדברהמשוררשלפואטית

יצירתית.אמירהשלשרנותרדיות
מתחקהכאןגםכןהקודםכבשיר

היצירה.מלאכתאחרהמשורר
לצאתאמררראינויכולאינוהחומר
מייעץלכן .היוצרנגדלמאבק
מןמעט"הרפה :לפסלהכותב

 /באמירה.דיהללו.הלחיצות
 .הפעם"תספיקרכהאמירהאפילו

הפסלכמרמעצבשהואהשירים,
הפושטלרצונונשמעיםהחומריאת

הואפעם :שרנותצוררתולובש
להיותדיויציבש"הראשירגיש

ופעםהמקומר"הגרמעלנופל /
שבסגנונוהאחר'השיראתיעדיף

וחרטקרמהזקיפות"מעטיש

לשירישווהרזה-חזק"שידרה
אהובה)לאישהאגב,(המדומה,

שמימיוחן /עדינות,שלדקיק"קר
יתואר".לא

הואהאישהעםהאהבהקשר

שמי-אחרת,הרריהלחבוקכעילה
 :מהגברמבקשתהאישהמית.

בקר-בידיך, /חנוני"בלולאות
מלמעלה,זהירות,שלקטניםסים

כל".מקפתתכולה,/אחת,לירידה
עיסוקואתרואהקוסמןאדמיאל
בניגודהמשורר-האמןשלהעיקרי
פנילשינויבמאבקלאהדתלאיש

לשקפה"בניסיוןאלאהמציאות,
המדויקבאופןולאחריםלעצמו
אפריל(מאזנים",ביותר"והנאמן

השי-אחד"פסנתרן",השיר .) 1991

לטעמייבקובץ'ביותרהיפיםריס
העולם .קיומישירבהחלטהוא

כילמשורר,לו,"מתנגן"הממשי
הרך /הזההעולםעל"מונחהוא

פניעל / /חזקומנגןרגליבאצבעות
מוצק".פסנתר-כנף.וגרפי /המים.

הקתרזיסאתשמאפשרהואוהניגון

המנגןגםדברשלבסופר .האמיתי
הפורטהניגוןמזרימתחלקהופך
שלשירתוההוויה.נימיכלעל

מבחינתדתיתשירהאינהקוסמן

רא-ממבטלעיןהנראיםהחומרים
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הםיותרקשובהבקריאהאך •שרן

כך .לחלוטיןממנהנעדריםאינם
תחושההמשורראתאופפתלמשל
חלונותמול"נרעשבשירדתית

מופשטת,ישרת"ארתה :השמש"

פטרתבעצמךבצעירותךאתהאשר

ואך'השמימיים.ביןאל /ותשלח
חיים, /חריפים,כאלוברגעים

וחוזר /לה,נזקקאתהחזק,כסם
לסלוח /ארתהומבקשבך'אתה

ינוק"רב"במעברלכאן".ולשרב
שלהתנ"כיתהקונוטציהמצריה
 .והמלאךיעקב

מוצאב"מאזנים"דבריובהמשך

מפגשנקודתזאתבכלקוסמן
-המנוגדיםהטיפוסיםשניבין

"שואפיםשניהםדת.ואישמשורר

- nאבאופןהמציאותאתלראות
להיותממאןהדת"אישאךדרתי",

הקרוע,זהשבהורה,המשוררזה

פנימייםוניגודיםסתירותהמלא
ותיקונו".השלמתואתומבקש
כנביאלאקוסמןמתהלךואומכם,
שחרעםדת.כאישלאבעירו,

לסיידויוצאמעילואתלרכשהוא
מורדלאכזאת,"בשעה .בעירו

לכרשנביאולאמתקןלאבכלום.
שליבממלכתילסייריצאתיאדרת.
פתאםולראותה /תמיםטיול

אחרת".

זיכהבלעדיהארהנביאאדרתעם
אי-בשירהקוסמןאדמיאלאותנו
 .להמשך .ציפייההמעוררתנרתיח

• 
חצי,סומקרוני

cו
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בפתחניצבישראליוטו-
מד-נציגותשלהבניין .

כלורושםסובייטיתעית
מד-דוגמההיש-שנכנסמי

התגייסותהלמימדייותרהימה
למלחמהכן-גוריוןממשלתשל

החמי-בשנותהאמריקניתהקרה

שמגוללתהמחרידהסיפור ?שים
ה-ש"בהתנכלותעלכהןרבקה

שלישיגוףראשון,גוףבחבר-חייה,
כיהואראוי-באחרונהשהופיע

 .ישראליקפקאיכמחדהיוצג
מאחוריכולוהתנהלמשפט-חיפה

 ) 1962 (פסק-הדיןסגורות.דלתיים
הדה.היוםעצםעדפורסםלא
משפט-ראווה.היהלאאפילוכך

אתהראשונהבפעםמגלההספר
הראל'איסרשניהלהחקירהנוסח
עד,-ואתכהןאחרוןשלהגנתואת

והפילוסוףחזןיעקבשלירחיהם
גרסותיהםאתרכןכרכר'מרטין

בת-כהןשללדרךחבריושל
להתקרבותבליגההקיבוצית,נרעה

הישראלי.ובשמאליהודית-ערבית

בטרםערד :בן-גוריוןהיההקול
עלישאםהמשפטי'היועץהחליט

כבר ,לדיןהקררכןאתלהעמידמה
ראש-אדשהיהמיוהודיענזדרז

בפשע"חשודכהןכיהממשלה,
הידייםואילולמשפט."ועומדכבד
הראל'איסרידיתקופהכאותההיו

 .יחדגםרב-ש"בב"מרסד"ששלט
אהררנצ'יקשל"ידיד"כאמצעות

גישושלשיחתפגישהלוקבע
אותרמסראחר-כך ,) 17.10.58 (

ה-ש"כ,עלהישירהממונהלידי
שאלוהוושרבשרבמנור.עמוס
-שיסתכןכתקורהשאלות,אותן

מנגנון-החושך'אתלשרתיסכיםאר
"לזרועות"ידידו".זאתשעשהכפי

בתרךאףקשראנשיהיוהביטחון

יוסיכותבהארצי",וכקיבוץמפ"ם

 :מצייןבית-הלחמיובנימיןאמיתי'
היהשהממסדספקשרם"אין

שגמלכשםרחבה,בידלוגומל
ללכתמסכיםהיהאילולאחרים,
ארבעכמשךעינוי-הדיןגםבתלם."
-1958בכהןשלממעצרושנים,

אומר ,-1962במשפט-חיפהעד

 ...דרשני

המזימה

 ?נאיביקררכןכהןאחרוןהיההאם

"הוא .כךחושבתאינהכהןרבקה

בראיונהאמרהתמים",היהלא

"מי . 1987באוגוסטל"חדשרת"
שהיהידעמקרובאותרשהכיר

מארדפרקטיחריף,חכם,איש

חשלאפשוטהוא .ישרואיש
המ-הביוגרפיה ,, .סביבוהולךמה

חלוץ"),של"דרכו(מעיןפורטת
עררך-דינר'בקשתעל-פישחיבר
תי-המאשרלמכבירחומרמכילה

שצירופןהחיוביותתכונותיואור

השלווהעצםאך-באדםנדיר
דפי-מאהלרישוםדרושהשהייתה

ולא-פעם ,חיכהבאופןדפוס
עלזאתעםמעידהפירטי'אף

מנוסחתמימות.שלרבהמידה
-ש,הראלשלהמתחסדתהחקירה

לאעדייןדוכימתבררליחיר
עלהקררבןאתלהעמידהספיקה

יוצאיותר'מאוחררק .ררדפירכוונת

ל"חדשרת",כהןרבקהשלמדבריה
מהיודע,אניכי"סבורני :הסיק

עצמיאתשאמנעכדירצומחיר

לשלםנכוןהייתילאתלאות.אותן
 .לשלמוחייבשאינימחירכל

מצטערי~י tt ,קרניאשרכלולאחר
 ,, .נקטתיאשרהעמדהעלרגעאף

זההיה :מפורשותקבעהואשתו

לשי-אהרונצ'יקאתלפתות"ניסיון
תגובתואךה-ש"ב,עםפעולהתוף

אמיצה."הייתה

המדינה"בטחון"חרקבתוקף

מתוךכיאותרהאשימו 1957משנת

המדעיהסגלאנשיעםמגעיועצם
בחזקתהיהבירושליםהסובייטי

אידההמדינה.בטחוןסודרתמוסר

"קרנספירטרר"אידה"בוגד",מין

כלאתשרשםאדם-תפסו
טלפונית,שיחהכלפגישותיו, 17

בדייקנות .בביתושהחדיקםביומניו

היהלולאאומרהייתי ,"חק~"של
 ,חזןיעקבאפילובסאראביה.יליד
"אני :כשהעידקצתחייךלי'נדמה
 ,,היטב.זוכראךרושםאינני

בן-בחדרמדועהסיבה,אתגם

בערד-ברדווקאומנגנונוגוריון

המשלחתבביתהמבקריםשארכל
-והודרכוהודהרוהסובייטית

אוליבאיחור.רקכהןאחרוןגילה
רק :התנועהמשמעתגםפעלה
בער- ,העליוןהמשפטשביתאחרי
כהןאחרוןאתדינה ,) 26.9.62 (ערר

"לא :ההרשעהמעיקרפה-אחד
סודית",ארבטחרניתידיעהמסר

להטמין"רצו :יערימאירכתב
 ...אהררנצ'יקאתותפסולמפ"םפח
אתלהרוסורוציםמלכודתלנרעשו

הברכיים".עללהעמידארהתנועה
"אמרתי-כיאומנםטעןיערי

שאיןנראהאבלהזמן",כלזאת
לכך.תיעוד

בנימיןאוליניסחכולההאמתאת
כהן'שלמרתו(אחרבית-הלחמי

הקיבוץשלולכבודו ,)-1980ב
לאורהספראתשהוציאהארצי
 :דוקשהאמירהפרסוםואפשר

אתלחסלניסיוןהיה"המשפט
על-ידיבמפ"ם,השמאלקבוצות
יותראותןשסימלהאיששלחיסולו
רבים.שותפיםהיוזהלניסיוןמכל.

המשפטשלההיסטוריתהתוצאה
שלההיימנהתהליךאומנםהייתה
אלה.ימינועדהנמשךמפ"ם,

כהן'אחרוןאתהשתיקלאהמשפט
אנשים,שללהשתקתםגרםהואאך

פחותהיהשלהםהלבשאומץ

הדרךקץלמעשההיהוהואמשלו'
עליתרמפ"ם."שלהמארכסיסטית

כהןאהווןהיסטורית,"כדמות :כן

ההיסטוריתההזדמנותאתסימל
הייתהדוהציונות.שלהמוחמצת

- nרהאהראשונהההזדמנותכנראה
לפשרהלהגיעהציונותשלרונה
כאלההיושמסביבה.העולםעם

מעולםדרהזדמנותכישאמדר
הייתהאםאךקיימת,הייתהלא

שבהבצורההייתההיאקיימת,

יחדללכת :אהררנצ'יקארתהראה
העולםעםויחדהמזרח-התיכוןעם

אך ...נגדםלאכולו,השלישי
הלכהלאשבההדרךבדיוקדוהי

הציונות."

ומעשחזוןאיש

הקוראימצאהביוגרפיהדפיבמאה

בשנותטהור-לבחלוץשלאפרס
ובהכשרהבלימודודרכוהעשרים
וקי-תנועהבחייפיזית,לעבודה

ובחתירהעובדיםבייצוגברץ'

מלחמתבתחילתערדלקדמה.
"מא-אלחדרהשנייההעולם
יהודי,נוערלהצילהקורים"חורי
הליגהכנציגיצא,המלחמהבימי

במלחמהברית-המועצותלעזרת
לטהרן,מטרהלאותההיטלר,נגד
בקרבקיומנואתגרעלעמדרשם
לקרוא,מלהיב .המזרח-התיכוןעמי

למרותערבית,למדמהירותבאידו
אלהתחברמהרהעד :הקשייםכל

ברברכפרופסוריםדגוליםאישים
חלת-הליגהבראשוהוצבוסימון
 .יהודי-ערביושיתוף-פעולהקרבות
גבולללאויושרוהעמוקהתבונתו
תנועתובקירותמהרהעדנתקלו

העצמאותבמלחמת :המהוססת
אלובבעירתפנימימאבק"נסתמן
ביקשזהועקבציין'מפ"ם",בתרך

שהניחועדהתפקידמןלשחררו
יותר,הנרחבהמשבר .-1950בלו

לאבמפ"ם,השמאלרגלידחיקת
ערדנבחרלאתחילהלבוא.איחר
הארצי,הקיבוץשלהפועללרועד

במוסדרתפעילותוהפסיק 54-19וב
מפ"ם.

בהדרכתקיבוצו,בענייניעשהמאד

וכךערב,בבעירתובעיקרנוער

ישראלעלהיסודייםספריואתכתב
הרביעיספרראת .הערביוהעולם
-,פתרגומיםבבית-הסוהר.השלים
שונות.עולםובבירותבקהירוסמר

עררךלאיןעשהזהמפעל-חייו
של"הלאומית"מפעלתנותםיותר
דרכו.מ~רי

האגתר

כאשרראשונה,אכזבהבאהלאלה
פסיקתבוטלההמאבקבעקבות

המשפטביתעל-ידימשפט-חיפה
אחרישוחררואהררנצ'יקהעליון'

המדינהנשיאבידימאסרחודשי 1 7

בן-התפטרותאחרייומיים-

אכזבההממשלה.מראשותגוריון
הכנסתכאשרלהם,זומנהשנייה
המדינהבטחרןחרקאתריככה

 ) ! (מפ"םבקולותשאושרזה-

 .-1967בחדש,ברוב ,-1957ב

אףלשנות.הרבהנותרזאתעם
איסרחזרערדהשמרניםבשנות

-סובייטיריגולבספרר ,הראל
עלילתעל ,ישראלבארץקומוניזם
המדויק,"המהלךכהן".א'"פרשת
שוחזרלאהראל'לפיטורישהביא

ב"ידי-גבירץיעלכתבההיום",עד
 .) 19.4.91 (זה-עתהאחרונות"ערת

גרנדיוזייםמבצעיםאחרברדיפתו

דרש'ירודהמודיעיןעבודתתוך

הגרמנייםהמדעניםפרשתרקעעל
מסיביותבפעולותלפתוחבמצרים,

כנראהנתקלוכאן-גרמניהנגד
 .פטרונושלהפוליטיתבהתנגדותו

מאירשלעדותולפיגלילי'ישראל
ש"האישבשעתו'עליואמרעמית,
ממהקטןיותרערדהואהזההקטן

ידעבוודאיוהוא-רואה"שהעין

 .מרמזהואמהעל
הראל",לאיסרלכתוברוצה"הייתי
עלבצערהכהןרבקהכותבת
ידידותי"מכתבנכדיה,חוויות

 ?ערשהאתהמה :אותוולשאול

ולהוסיףרכיםלבבותלהרעיללמה
ואתכהן rאהרשםאתלהכפיש
לאמיתההאמתהרי .לוהשייך
בדברילהודות.ומותריודע,אתה
שלמקריםידועיםהאנושותימי

 ,, ...רהביליטציה
הפטירההספרשבסירםבשירה

מארדרקוב"משהר :בצעררבקה

פתח,אזשלהריקבוןבמדינה".
השחתהתהליךהצער,למרבה

ישאם :שאלהמנקרתמעמיקה.
שבאמיכלהמחשידחוקעדיין
-ההוא""הגרשנציגותעםבמגע
 ?היחסיםשנותקוהיהטובאולי

מתארשלישי'גוףראשוןגוףהספר
שבמרכזהציבורית,דרמהומתעד

ורב-שוחר-טובישר-דרך'אדם

ישבאגדות"."כמרחלוץפעלים,
 •רחבה.הפצהלולאחל
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שתלשמואל

מונומנט
או

ליברית
למיוזיקל

 •ספריםביקורת

שירה•

חייעל;נלאדההואספרה .. :~·. ', '
אמ-שלבארה"בהכושים . . . ' מתרחשתהעלילהריקה. 1

כמ-ליטל-ררק,בעיר , 1957בשנת
האינט-הואונושאההדרוםרינת

בבית-כרשים Tילדיםשלגרציה
לבנים.ילדיםמאוכלסעירוני,ספר

אפייםשיריםמעשרהבנריהספר

תקורה.שלסירםושיר
הקדמה,מעיןהואהראשוןהשיר

בדרוםהצפוןמלחמתועניינו
קולר"נשמעבר ,) 1861-1865 (

רעדמניר-יורקלינקולןשלהעז
ארמה,שרםתיכון"לא :טכסאס"

בגי-סררת".וחציהעבדיםחציהאם

העבדכאן"זכההמלחמה,כתוצאת
נאלץאךוכדין",כדתלחופש
 /יריםשתילמכירה"להגיש
בשירחדשים".אזיקיםולשאת
משכ-בהרחבהמתואריםהשני,

הכושיועובד-האדמההערניגרת

פס-נוףבשלוותבשקט","הצועד
הבאיםהשיריםשמונת .טרראלי

השנימלילעצמה,העלילההם
הלב-מתארגניםשברבספטמבר,

רעדלאינטגרציההמתנגדיםנים
שברבספטמבר,השלישיבוקר

בריונית,אבניםבצרורותנחסמה
הכר-הילדיםתשעתשלכניסתם

מסתייםהספר .לבית-הספרשים
"ארץשלליטל-ררק""ל~לדיבשיר
ואיש"איששבהוחרות",שמחה

אהבה".שכולושולחןאלישבערד
במל-ליטל-ררקילדילאאםמי'

האדם,וזכריותהצדקעלחמתם

"ילדיםשלהלבבותאתיחממו
 /לים .Pאגיטארתאסירישחררי-ערר'

שרופי-אשמכבר'ה t~;?י-אהבה'חש

 .) 69(עמ' ?השנאה"
אספתאתבפןט~תמתארתהעלילה
מדבריםשבההלבנים,האזרחים

רמיסטרושופט,סנאטררגבוהה

שפתםכשעלליק, Qרמיסטרקלוד
חצופהעירומה,"השנאה,מפעפעת

אלוהיםבשםמדבריםהם ;וקשה"
ובשםשחף"רבניעורבים"שברא

מאברת-אברתינרהדרום,"גבורת

עדסכר"נשיםשבכוחהירשנו"

הש~רר".למבול~נשימה,כלות
חרקינו,עליאייםמישהו"אם

~ P. עמ'זכותנו"זאת ;החרקאתר)

"נושאים ,לערמתםהכושים .) 19
הזעם"שרטצלקותאתסזםעל
בנג'מיןךנד.ה.ך~הרוחני'ם iררו

"עיןהדורשיםאתמרגיע~לין'
בשמים,"האבעלוסומךעין"תחת

מגיעכךבלבבות".רחמיםהזורע
"ילדשברבספטמבר'-3הבוקר

כש-ספריםשלחבילהןץ'(כרשי)
עד ) 56(עמ'ושמח"מאושרמאלו,

הרוחאבן'של"מערבולתשפתאום
רחובכלזעםברובורגם /הסעיר

גרפה,ש"עלתלמידה ;שבעיר"
"מע~~הקרועה",הלבנההשמלה
ש"אתואבא ;רדיפה"אחרכצביה

אלמדברמל~ף'הנפחדבנרראש
"אלוהים :ואוהב"רךבקוללבר
לא /מכולכםוגיבורחזקהוא
ישמור"אלוהינו /אישבךייגע

אחרוניםדבריםלואמר"וכטרם
הלב-כנרפיתאותרהשיגהכבר /

:;~אגרוףשניהםאתהיכרהםנים.

עצמו"קורעהבן .) 67(עמ'ר~לה"
 /ובבוץבזיעה /מאימת-המצרר

הואעכשיוכאילו /רבדםבעפר
סם,העלילהסיפורהאדם."גברא,
הדמעותלערמתראג~י'חירורסיפור
 :מיעוטיםבניאת.שכשלוהדם

באירופהיהודיםבתורכיה,ארמנים

היטלרשואתואחרילפנישל
בכרשים,השולטיםכרשיםואפילו

בספררגריזגראהםשתיארכפי

בהאיטי.החייםעל"שחקנים",

בגרף-הארץ'אמריקאיחראהספר

 ;הדיבורשפתבניבייים, n-ה nבארר
"הא-מדמעות",גואה"המיסיסיפי

"הרחובבפלנטאצירת",נותרדון
הג'אזוהמולתיי"שמרובמגהק

ההתבדלות ; ) 15(עוב'מתגברת"
גםשולטתהעררצבעבנישל

הלבן"בגרפהייגעשהניגר"לפני
ביידיש,הספראתקראתילא .) 20 (

שלהיפהתרגומואךהמקרר'שפת
נכתבהספרכאילושוטףיונתן'נתן

האמריקאית.בזv"פה

הכושים,ילדישלהעינייםרק
הדורות",מוראכלמתוכןש"נשקף
~לההיוכאילוהכתוב,מןניבטות
הצערכלאתשספגויהודיותעיניים

שפת-האםביידיש,הטבועוהפחד

המשוררת.של
מאהארוכים,הםהספרשירי

שר'חקקל"רוחשבהןויותר'שוררת
~מרתוקולעהחושךעםבמשובה

גב wשררות .) 48 (ערבה"בענפי

 / .שחלילה"כדיאותגר'מרוממות
הרש-ךשע~תבנפשנותדבקלא

לעולםאותגרומעבירות ) 36 (עים"
"כמרנשמעשברמע~ןן'ספררתי

שה"צי-בשעהבגנים",עליםרחש
 .) 36 (שחר"עםהשכימופורים

"הלילהבהןעשירות,המטאפרררת
ארובותצומחותרנים j2וכמרשעיר

האמרוק-הפרסומתבית".מכל
'של'"כתרבתעל-ידימיוצגתאית

מצדיעהפח,שלטעלמתנוצצת
 ."םי~~~קרייזלר,שללפרסומת

בניבבתיםבחרוזים,נכתבהספר

-,לששחגד.ליםשוררת,ארבע
סוחףלקצבובהתאםשוררתשמרנה

שוררתעשרשלגדוליםבבתיםגם
סטאקאטרנעשהכשהקצב .ויותר

 :השררותמתקצרותרוקנרול'-
גבנות /בסחרחורת /ובורג"מסמר

 ) 29 ("-~ף /בר~ים /צראר /
נתן !שלמהשררהאחת,מלה-

הריתמוסאתבתרגומומסריונתן

הגרףואתהניגוןאתסנה, wה~

"הסערהאתוהאדם,הטבע .של
שצייךכפיהמוסרי",רהפאתרס

רה-"הדרקרמנט: :לספרבהקדמתו

הביאחראב"דרקרמנט"מונומנט".

כפיהמאורעותהשתלשלותאת
אתלצייןשכחאךשהתרחשו'

העירמרשלכיבדבר'הגרוטסקי

האלימהההתנגדותאתש"~רגן"
על-לתפקידונבחרלאינטגרציה,

איזנהאראר'רכיהדמוקרטיםידי

החרקאתש~~ףארה"ב,נשיא

 •רפובליקאידווקאהיההדמוקרטי'
ה"דררם".מפלגתבן

מונומנטחראהספרכיהעיקר'

והואיונתך'נתךהגדרתלפיפירטי'
המתפעלהקורא,לבאתמרעיד

האדםשוויוןמרשימים.ממבנים

שלאפליהבליאדם,חראבאשר
רודפיאתהזעיקוומוצא,צבע

פלאאיןחירם.רעדמאזהצדק,
-רבותלשפותתורגםשהספר
עב- .וערדרוסיתצרפתית,אנגלית,

הצגתיבעברית,כשהופיעשיר'

הפוליטיתהשירהמדףעלאותר
הטובה.

השירהלסגנוןשייךהספראין
הגי-מןלאבר,איןזמננו.בת
הריעוני'והתחכוםרמטי ijהברש

עד-כדיהלשוניתמהשליטהולא
 .והתחבירהדקדוק 'שלמכ~ןןעיוות
העלילההעשירה,ההבעהאבל

התקררהושירהפרולוגהמתפתחת,
ליבריתלשמשיכוליםבסיומו'
למין-מוטבאר'לאופרהלמרפת

לתתיכולההמרלטי-~דיה .זיקל
ונפרש'ךש.מתפרב-מימדי'ביטוי

 .ובמחולבתנועהבצליל'באומר'
יכולהפירטי""המונומנטבימוי
לי-ומעמיקחזרתיביטוילתת
דורהשלהגדולההשיריתצירה

 •טייטלברים.

 :טייטלבריםורדה
ליטר·עלחב'ווח

מיי·-רויק;

 ;ירנתןבחן :דיש
עמ'י 72-

 ;פעוליםספריית
1990 ; 

סיוןאריה,
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v מר~ד:;ןי~f כקrכתז;כי~ד~ה~ךr~
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באורחהרזאתהחיים 1 "
והללו-ורעמסולף
מאבדים-מארדרבים

ומוסיפיםעצמם'גבילרקאותר
הלאה,להעבירואף-על-פי-כן

לדעתבליחתרם,מכתבכמסור
באמ~ערתהאם-כלל"זאת
למשוררמכתכיםמתוךזהמרטו
 ,,כיסהוילקהשלצעיר

העמודים 323אתלסכםגררסמן
וחרתןהחושפניבסיפורהדחוסים

מילדותהמושהההמעברשל
אהווןגיבורושללכעררים

כדיברישהאם ?קלייכפלד
מאחוריעומדמהלהסביר
כמעטההרואי-העצוםהמאמץ

המסוריםכלקריעתשל
קריאתלשםוהמדומיםהאמיתיים

ש"יתרעד"ובלבדכשמם,דברים
אחד'ילדשלהפרטימקרהו

לחגוגיכוליםשאכאליטיקאים
הרהוריו,מעשיר,כקרביכפשפוש

ראכתררפרלרגיםוייסוריו'דמירכרתיר
עלבהבחכרתירלהיעזרעשויים
אלשפרץהאשכנזיםדוראפיוני
כערריםוללאהרריםללאבגרותו

וקצרמרחיךצרומותש,עייף-

חשובות,הןהשאלות ?אופקים
וככתבדחוסהואשהסיפורמשרם '

עלויתרלאמחברוכאיכטכסיבירת.
רלוונטילהיותהעשויקטעשרם

כמעטארשיהיה,ככלאכזרי-
לצורך .מילולילכיסוחניתןשלא

שמעולםעגהכרמועליתהדיוק
ולשרןספררתילרישוםזכתהלא

הל-כמציאותשנגיעותיהאישית
מבכהלווכקבערופפות,הןשונית
לספרכדיזאתכל .ומכרקדחמור
שלכשלעצמו,קשהפרטי,מקרה

אפילוברשכרמזבליאחד'ילד
כסירנוודווקא .שמעברמסריםעל

מכחםשלזה)(במקרההמגושם
כדיבמינו'כשאיכרמיןלערבפרי

משמעריותלמסופרוליחסלכסרת
שלמברכתועלמעיד-ברשאיכן

בעמדואי-נוחרתשחשהקורא,פרי

אלהנשפכתהרותחתהלבהמול
אלאלוכותרכשלאהקורא,עבר

ותרלבההיאשלבהלהשלים

הרשלהעצומהרהשפעילרתלא,
שלי-שרםעמהנושאתאיכההגעש
ייוותרושרישומהמשמעותית,חרת

באמצעותהמגעשלכרישומורק
חומרשלזרימתועוצמתעםהמסך
שיכהשבפליטתוורותח,מבעבע

 .שהקיאוההרבמראהמשהראולי
בראשהמוטוהובאאלמלאגם

באורחאולי,לכסח,היהניתזהספר
גכא,-תבניתמיזומגרשםיותרגס

מוזנחיםבעציםשראשיתהלוגית,

החי-עלשהמאבקשורשים,נטרלי
כהםהותירשלאכמעטשררות
שאיכרכרףכתרךוהחייםעלה,

מכ-עליהם,וסוגרההולךשלהם,
שייריאתומסתיריםאותםרוצים

שיוצאשמהברור'רהתירכירת.החן

דרמהאיכרכזרמראשיתוממשיך

-ליערשלאוודאיחורשלשרם
עולםתוךאלצמיחהשלרזאותר
מעיןכמאבקמסולףומסתוריעלום

למאבקפרטדברברכותרשלאזה
להתקיים.הזכרתעצםעל
שלסיפורוהאםזאת,עםיחד

הפיזיתשצמיחתוקלייכפלד'אהוון
גראסשלג'כגיבורוושלאכעצרה,

תרעלתשרםממכהמפיקאיכר
להתברגןיכולאיברגררסמן(רגם

בעולםאחרתבדרךכאמצעותו
בהגלגולכמרושלאגראס),כמר
למצברמסתגלאיכרקפקאשל

מבוגרשלהשלמהמתוךהחדש
סיזיפימאבקכאבקאלאשהותש,

הבקיעהאתגילומבכילמנועכדי
רקהואהכעורים,אלהילדותמן

שיעכירודרדרתשלהגרדאהסיפור
בהםיהיהולאהמסולף,המסראת

גיבורמרמיק,שלמנוחרמשהר
לשאול'לפרוץ'אהבהערךעיין

שישליםבלילהביןולכסרתלתהות
שלעיקרושהריספק. ?גורלועם

שלמציאותםשיקוףאיכרהספר
מועברתשהיאכפיהרז'מעכירי

המתכונן-המקבלשלכנגטיב
שבא-ספקאיןכיאם-בהם

קשים,היבטיםנחשפיםמצעדתו

שיירישלבחוריהטאברהיושררכם
איכרגםהסיפורהאשכנזית.החברה

כשיפרוץלגיבורו,צפרימהמרמז
מתרדויבקעהמחיצהאתסוף-סוף

שלההיתוךנרדאלשלוהטוהר
קייםכיאם-הבוגרהעולם
הסיפורמסולף.מסרשיעבירחשש

הגיבור'שלבאקזיסטנציהמתמקד
שלב.אחרישלבאחריהועוקב

זר-בעלילתואחתסטייהרק
הגיבוראבישלפריצתםכסירןשל

עלמגורלםכלרםעדנהושככתר
פותחלזקנה,מנגררתהמעברסף

רובדכאןקייםשמאלהשערהפתח

נוסף.

היה,משללאקלייכפלדאהוון
לגררסמןלייחסהניסיוןכןרעל
כאללגיבורולהזדקקהכרוכהאת

תרםכיןהנחכרתלהעכרתאמצעי
והגסות,הצרהפיכחוןלביןוטוהר

אחריםהגרתקטעילהעברתאר
משרםולוהדעת,עלמתקבלאיכר

דינמיתהיאגיבורושלשהווייתו
- nהאהגיבוריםוכמוהרומשתכה,

דמותםרהמכרגרים,גילובכיוים,
שללזר(פרטסופיתעוצבהלא

כממ-כמרהבלוםעדנההאם).
 40בגיל-אחרוןשלשיכה

ילדותיות,בחזירתשוגההיאעדיין
מעדע-התרםלשימורומאמציה

וממיטיםעולמהאתעליהריס
יכולה _איכהכאשרמתמשך'הרס

הגרףצרכישביןבמתחלעמן;
לקשרהכפשצרכיושללמגע

האזוטריהמצבלביןמשמערתי
אבירמישה,ואילואליו.שכקלעה

האחרונהבפעםמכסהאחרון'של
האופציהאתלעצמולהשיבכחייו
בזכותונאהבאוהבכעלםלכהרג
משתכיםהצעיריםהגיבורים .עצמו

מהם,כפרדיםאנואךעינינו,לכגד
הושלםלאאחדאףשלכשאישיותו

עיצובה.

-מ,מפורטמעקבהספרשלעיקרו
שלהתנתקותותהליךאחרדוקדק
ולסובבלוהמשותףמכלאחרון

ובתוךעצמו'בתוךוהתכנסותו

הצפניםשליההדרגתיהאיבודכך
דרמהבדרךהמתפענחיםהלשוניים

שמצ-ככלזולתו'ועל-ידיעל-ידו
והאיכ-ההתעניינותטווחטמצם

לבינם,שכיכרהמשותפיםטרסים
שמ-כאוטיעולםכתוךוהתחפרותו

מכות-שלווהמסובבהסיכהערכת
המשותףהאנושיהניסיוןמןקים

חב-התכסויותכאמצעותהעוכר

(אחרוןמתווכים.ובאמצעותדתיות

הוא .לכךפנאילואין-קוראאיכר
תקשורת,אמצעישלצרכןאיכרגם

סוערת-גועשתהארץשכלובימים
עסוקהואהמתקרבתהמלחמהבצל

המיןסימניהתגלותאחרבמעקב
-האחרוןחברואצלהמשכיים
גדעון).

אחרוןשלהפיזיגידולועצירת
משמעריותנושאתאיכההיאגם

מהאמת,עובדה.להיותהמחוץ
סביבה,שמתרחשומהלהשקודם

מסוימת,סביבהשלתוצרהוא
שלהאחרוניםהפרקיםואלמלא
של"השתכללותו"שענייכםהספר'
עצמו'בתוךומסעותיוהגיבור

זושאולילשער'היהאפשר
העולםלחשיפתאמתלאשימשה
והוולגרימתחשבהלאהאכזר,

הקרובה.בסביבתוהמבוגריםשל
כןמתמשכתשהעלילהככלאולם,
והםהמבוגריםשלתפקידםקטן

וממלאיםהבמה,שוליאלכסוגים
אוניםחסריצופיםשלתפקידיותר
הגי-התחמקותמולמביכיםולא
אוהאמיתיתשליטתםמתחוםבור

המדומה.

היכןגדלשאלמלאספק,אין
תועהאחרוןכותרהיהלאשגדל'
שהבלמובן'לאעולםכתוךלבד
מסתמכיםושאיןממידותיו'גדולכר
לרע,טובכיןלהבחיןסימניםבו
 .לקטןגדולביןלתומך'מאייםכין

מרגעגידולוכעצרזומכחינה
ופגשהמשפחה,מתחוםשיצא

ביןהרכהשאיןאחר'בעולם
לביןולשוכומושגיוטקסיו'סדריו'
ראשיתה .בביתווהכירשרכשאלה
ההזיות,עולםאלהבריחהשל
לכיןבינןשאיןההמצאותאל

ההישרדותכלום.ולאהמציאות
כוסח(ההצגותמובןהלאבעולם
הביתלשרןשביןבזרותחיההרדיכי)

שלהפנימי""הדקדוקארומושגיו'
בכישל.אלהלביןהמשפחה,בכי

זמןכלומוריהם.הוריהםגילו,
אתהלמושלוהבדיחהשאמצעי

שלותפיסתםהתעניינותםדפוסי
לזודמתהזרותו-גילובכי
וחלומותיה.נסיפוריהםגיבורישל

(ואחרוןוהשתכרצמחוומשאלה

וה-הגופנייםכסימניםרקמבחין

השיער-השתכרתםשלחיצוניים
שמתעבההקולהשחי'ביתתחת

במקוםכותרהואהפה),וכיבול
למהלךמחוץ-תמידשהיה
 .גילובכישלהרגיל
אחרים,התבגרותככסיפורישלא
להתעללותמושאהופךהגיבוראין
מאיימת.איכהזרותוגילו,בכישל
הםהמבוגריםנעזב.פשוטהוא

בכיבעיקר-כלפיושמתאכזרים
שישהיחידיםהאנשיםמשפחתו'

לכאורה.עמםמשותפתלשוןלו
לשוכם,שלוממילאעולמם,דלות

העולםבפכיוסגירותםואלימותו'
לראשיתשגורמיםהםשמסביב,
הפנימי'הדקדוקשלהיווצרותו
אחרון'עםאחרוןשללדיאלוג
בעינינו,והופךומתמשך,ההולך

הסתגרושמפניולעולםהשייכים
בכם,בפכיאותווכעלוההורים
הי-אחריוהגוררמטורףלדיאלוג
לדיסאו,-ומובילהסובבמןכתקרת

שלבהתמקדותומוחלטת.ייכטציה
בתוךהקומוניקציהבהעדרגרוסמן

לכאורההמתפתחיםצעיריםקבוצת
ישזההתרבותית-חברתיתבסביבה

גרוסמןלמעשה,חידוש.משרם
בבכיגםמהגריםשלסימניםכרתן
גי-שאצלשבעודאלאהשני'הדור
המהגריםלבכיהיווהופמןקכזבורי

שהבחינובולטיםחיצונייםסימנים
אהווןהריהאחרים,לביןבינם

כלכמולכאורה,כמוהו,קלייכפלד
סימןרקולכיתה.לשיכוןחבריו
-שלוהשוניעלמרמזאחדסמוי

שמותשכרשאיםאלה"השחורים",
בליבעיניוכחשביםאיכםמזרחיים,

שביניהם,למשותףמודעשהוא
סביבתושלהבגידהמסימניואחד
כחש-ה"לאשלהשתלבותםהוא
חש-אשלייתהקבוצה.בתוךבים"
הגיבור'אצלנוצרתהחיצוניתייכרת
ההוריםכמושהוריומשוםאולי'

והתחככובארץשנולדוהאחרים,
דיבורםאולם,עברית.מדבריםבה,

וכדיודל,מאולץהואהעברי
כלשהיומשמעותתוכןשיתמלא
שלהפרטייםהקודיםבונוספים

וה-מהיידישהשאוליםהמשפחה,
הריטואלהואושעניינםפולנית,

כל-גםמשמשיםוהםהמשפחתי

הזולת.להערכתכביכול'סתר'שרן
שוכהקלייכפלדאהווןשלמקרהו

בספ-אחריםילדיםשלממקריהם
קבוצתו,בעיני"זר"הואאיןרות.

סימנים.כרכרתכיםאיןגובהווחרף

ואיכרשוכה,חשאיכרגםהוא

וגובריםההולכיםלמאמציםמודע
להיוותרשלאכדילהשקיע,שעליו
איכםהם-הוריווכמוהו .כחוץ

חשאינורככםשונים,עצמםחשים

האםיעל'שלאמא-בשונותם
נתפסתקמעא,הילדותיתהצברית
גדעוןשלואבאכזרה,בעיניו
וכךהשונה,נתפסכמחקרהעוסק

לבכרהמרשהצחישלאבאגם
דורכלכלומר'-באופנועלכהרג

הנורמהעדיין .הארץילידיההודים
שכותרוהאשכנזיםהמהגריםשל

"דלתשלהנורמה-מאחוד
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כיאםכשולטת,נראיתהלבנים"
הכיוונים.מכלכבדנפרצההיא

שלצמיחתוהפסקתכי •ייתכן
מצברשלפדרייקציההיאאחרון

לביןבינוהתקשורתקשייהקיומי.
פנימה.מתועליםמשפחתובני

רעיםעםמתכתבתירכיאחותו

שה-לאחדבשקטומרדדתלעט,
שאיןחד-משמעיבאורחלהתבדר
בנילביןבינהלהידברותסיכוי

בגילוייםמתבטאהמדדמשפחתה.
מי-לאלדוב •אוהדיחסשל

אחרון-הדופןליוצאי •לולי
שלהציפיותבניפוץ-וסבתא

מצדובהסתגרותבשתיקהההררים,

ושיטתיתשקטהובעשייהאחד

כלפיהם.מהמחריבותלהינתקכדי
אח-שלהפיזיתהתפתחותועצירת

התפתחותואתגםמעכבתדון,

העלב,- •סבלווחדףהמנטאלית,
נאחזחראהאכזריות,וגילוייגרת

כביכולהיחידה,הבטוחהבמשענת
שחבריובערד .ומשפחתוהרדיו-

מת-מתנתקיםמילדותם,הבוקעים
ירצ-ויעלגדעון-בהרריה.םלרחם
עובדצחי •אדרךעבודהלמחנהאים
בלי-מאחדיםוהאחדיםהחרק,על

ראשונותמיןבחוויותמתנסיםלוח,
כשהרריהםגםכעצמאים,ונוהגים

דק .בסתרארבגלויבהםתומכים
 •לביתובטבורקשורהמעונהאחרון

הע-הנערדמותשתפרוץובמקרם

rזהזירתבתרךמתחפרחראצמאי,

בכךמשמבחיניםומתנתק.הילריות
אונים,חסדיעומדיםהםהרדיו

סולם-לאשמתםמודעיםואינם

ומגרשם,דלחראשלהםהתגובות
החיצונייםהסימניםסביבוסובב

בא-גדילהלידה,החיים.מעגלשל
ומורתחולינישואים, •מזרןמצערת

והמסובבהסיבהכשמערכת-

איןולעולםוגסה,פשטניתהיא
קשרשישהאפשרותבהנכללת

הזולת.תגובתלביןהתנהגותםבין
-אדיאבשלהתאוריהפיעל

כשלבקיימתאינההילדותבעולמם
נתפסהילדומלכתחילה •עצמאי

מ- nהתרכלקטן'כמבוגדבעיניהם
כסטייה,הדיהןזהמגודלקריותיו
שחדףמשמע,עליה.להעניששיש

ומודרני'אירופימסורהבעליהירתם
חירם,שללעולםשייכיםהםאין

אחרוןשלהאחדתסביבתובערד
בהרבה.ומורכבתמודרניתהיא

החוץועולםהביתעולםלמעשה,
שרנות,לשונותבשתימשדדים
סירנותיושבב •הילדנקלעוביניהם
הסרב-במעגליםהקורהאתלהבין
עליהם,תגובותיוואתאותרבים
בהשישפרטיתצפניםמערכתירצד

והרבההעולמותמשניאלמנטים
חול-(ואלהמשלומקורייםיסודות

מתנתקשחראככלומתרביםכים
הגרףמשפתהשאוליםמסביבתו),
בת-שניתניםומסימניםותגובותיו

לתרגמםשקשהובמראותגרברת

במערכתישהאםהמלים.ללשון
-,אתופעהשלייצוגמשרםזר

צירוףמתחומיהחורגתניבדסלית,
שלאחד •ייתכן ?הפרטיהמקדים
יהיהניתןיותרמדוקדקתבחינה

המסוימתהסיטואציהמןלהעביד
מכל .יותרכוללתהחוריאלהזר

בכ,ךמקלאינוגדרסמןדודמקרם,
בעיצובמושקעיםשמאמציומשרם

מצבים,שללהדהיםעדמדויק
בלילשוניים.וביטוייםתגובות

ההליכהלצדהדיכנראה,שהתכוון
שחלותהתמרדותאחדבצעדצעד

דרשםכשחרא •גיבורושלבעולמו
פנימי""דקדוקוירצדניואנסכל

מורכביםהופכיםוסימניושכלליו
מנציחגדרסמןועמוסים,ויותריותר

עדזכתהשלאאשכנזיתתת-תרבות
פולקלוריסטית.לאלהתייחסותכה

 •לשרןבוראגדרסמןכךבתרך
בסיסיתועבריתפולניתשיידיש'
אינהושלמעשה,ארתה,מרכיבות

אלאכלשחר'דיאלקטשלחיקוי
שלביטוידרכישלמדהיםערבוב
רחי-ירושלמיםשלאחדותקבוצות

ושל-30המשנותמהגריםשלקים,
הררישללשונם(כמרניצולי-שראה

הכלרסןאהבה),ערךעבייןמרמיק
ממ-מנותקתקבוצהמאפייןשלה
הפנימי""הדקדוקומזמנה.קרמה

רזוהבוגדתהסביבהשלוהלשון
משקפותרבית-הספדהשכרנהשל

העולמות.ביןהשוניאתמכליותר
הלשוןשלופסיכולוגיםבלשנים
מדהים.חומדכאןלמצואעשויים
העצוםהמאמץאםספקכאמוד

לשונותלברואכדיגדרסמןשעשה
זכהשלאמשהרלהנציחנרעדאלו

לתחוםכדיאלא •ספררתילשיקוף
שדים'מתגשאינםהתחומיםאת

אחת.מקשההםחרץכלפיכיאם
שלרששלזהבר-זמניקירםהאם

מקררחראזרבתרךזרתרבויות

מקרראתהמסמןוחראהבעיה,

 ?דודשלמנוסחתהלאמצוקתו

ייתכן.

קל-אחרוןשלהתפתחותוסיפור
שאיננובמקרםמסתייםיינפלד
רעלממנו'יתמשךמהלשעריכולים

יתגלגלאםלקבוע,יכוליםאיננוכן
שהמגווןלמימנותק,מאינטדרבדט

והבחינהביטוידרכי-שלהרב

יהפכושלוהמדוקדקתהעצמית
ריע-הסובב,עםלהתמודדותמנוף
ליצירה,עצומיםכוחותלוניקר
 •מןגרוסדוד •ברדארשלאלוכמר
ומתנורןחנוקיישארשחראאר

 .עצמוסביבשעגהמעגלבתרך
אתלהגדירמארדמסרכןכן'על

כאישאמןשלכדיוקןהיצירה
במסופראיןמקרםומכלצעיר'
המובילהמסלולאתלהאירכדי

כדרריוצרת.בגדותאלמילדות
דודשלזהמרוכזשבמאמץדק,

ער~מרתשלאלובתופעותגדר~מן
חדשבעולםילדותשלנפגשיםלא

ומנוונת,אנאכדרניסטיתבגדותושל
המדהימההלשוניתיכולתונחשפו

רגישותומוגבלת,בלתירהכמעט
כדיעד-שלוהאמפתיהויכולת
 •הזולת.עם-זהרתאיבוד

בין

 . ..ארוס
לטנאטרס

: T T 

שכ•בןנ•כרד•םספדג•נר eל
מתוךלציידהמנסהמחזורים ...... _·

הדמיון""צלילותתעתועי '
בנע-פל tJרמהאדם"של"מצבראת

 .כיוצר"האני"שלנרדיוקייתירת
חב- ,"םיק~,ה~"משאשידיעשרת

רהמ-הקצרהשני,בחלקולולים
אתמזכירים •הקובץשלעניין

רהשכ~חההימיםעתיקתמחותר

נביאי-שידי'ההפנומןשללעתים
מתוךהפנימיה"משא"נפןקבר

הד,-תוךהקדוש""השיגעוןמצב

 .חזירנומושאעםהנושאהרת
ב 15שר [i "ליוסףבדרמהיהויקים,

בנרד" [i "מןrךלרם" י.לנ;:~ fעזמר
 ) 12ע'-הראשוןהשירים(מחזור

עצמו,אתההוזההחזריאלאאינו
היוצרה"אני"שלובבואתוכפילו
הגבריוהאכזר,הענוגחזיונותאת

הארציוהמערות,השפוי •והנשי

והשטניהאנושיוהטרנסצנדנטי,

היצירהדחףבתוכו.המתרוצצים

המזכירהבדדךאלהבשיריםנתפש
-הקדומהההתנבאותמצביאת

פסינו-פיזיתחררייהשלבדמויים
"בתח~שרתקשורוחראמועצמת,

וארכון.חיףתשלקזה",
הנשלח"החוזה"מןבשרנהאולם,

 •לושמחוץכוחעל-ידיומופעל
בשיריםעצמואתהמשודדחררה

"~;כג~ןהאר~יסטית,כישרתאלה
ןה K ~"כ ) 43 , 45 'ע(~.ךגך" .P~ז;י

f תון~ K "כיחידה ,) 12 'ע<ןה

אתהמספקתומבוצרת"קר~:;נ~ז:וית"

 'ע(ז;י~זה"גכה 1"סדואףעצמה,

ה"עמדת-שלטקטיקהבבחינת ) 43
ז~לתירת.בפניוהתגוננותפנים

הבוראתיצירההריהי"אלחים ,;
הה-ל"אתה".דקיקותללאעצמה

עב-היאל"יהריקים"שתעבורת
לעצמה.ופולחנהרותח
כמדירםלהתבטאהמשאלההיא

ז, 15;נ("ג'וןנוסףשרנה,אמנותי

f97 "לסחוףכרי ,) 11ע'-ט
עמורלהתל:פד"ךמ~גט""סמרן",

- r;,iJ " ,"ף~~ iJ "קרל", iJ "באמצעות
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•מםה 1

 :עילםיגאל
הפקר·ממלאי

 /מקסררל ;דרת
 ;מקמילןוכתד

עמ' 221 ; 1990

12 

האחריותשאלת
"ממלאישלאחריותם.אלת. . . .,

ו/ארהפעולה,משתפיהפקודות", .
בשעתמיםפיהםהממלאיםשל

היסטוריים,מאורעותשלומהלכםעיצובם
שלהחדשחיבורובמרכזהעומדתהיא
שלכעדותוזר,הפקודות.ממלאיעילםיגאל
שנתגבשהבהכרה,גיסאמחדראשיתהעילם,
בדברשונים,היסטורייםבמחקריםאצלו

מאורעותבעיצובהמנהיגותשלהשולימקרמה
כיסודהחלטותקבלתותהליךההיסטוריה

ומאידךבהיסטוריה,הפועליםהכוחותלהנעת
שפקודהשאפשר ] ... [המבהיל"ברעיוןגיסא,

כלל'ניתנהלאהיהודיםלהשמדתמכדעת
פקודהלהוציאגמורהכרחהיהשלאכיורן
לדחוףהצליחומרעיווחברוהיטלר ;כזאת
לפקודהלהיזקקבלאההשמדה,עגלתאת

להתמודדמנתעל ] 10[עמ' " ... !מפורשת
הפקודות""ממלאישלאחריותםשאלתעם

מהלכםבעיצובהמנהיגותשלמקרמהובעיית
שואלעילםאיןהיסטוריים,מאורעותשל

זאתהיהודים.השמדתתהליךשללפרטיו
בסופראינהלדעתו'המרכזית,שהבעיהמשרם
השתלשלותנתאפשרהכיצדאלאדברשל

מיליוןששהשללהשמדתםשהביאהאירועים
לאשאכןיתברראםשכן' ?אירופהמיהודי
היהודיםשללהשמדתםמפורשתפקודההייתה
ההחלטות,קבלתתהליך :דברשלפירושו
שולייםהיוהמנהיגות,שלמקרמהוממילא
אתהדוחףהכרחשאתאפוא,ברור,ביותר.

דווקאלחפשעלינויהיהההשמדה""עגלת
בעומדיםגםכמרעצמםבממלאי-הפקודות

מים.פיהםוהממלאיםמהצד
הפקודהשלאי-הימצאותהארהימצאותה
שללגרסתואפואהיא,היהודיםלהשמדת

ולשאלתמזה,האחריותלשאלתהמפתחעילם,
ההיסטורייםהמאורעותאתהמעצביםהכוחות

ופקודהטענה,אינהמצינר"ר"לאמאחרמזה.
ויותרבנמצא,איןאכןהיהודיםלהשמדת

ויהאאחד,מקרהשחקרמכיורן-מכך

בידינולהעמידבכוחואיןשיהא,ככלגדול
והכללהלאנלוגיהעילםנזקק •כללידגם
"מןלוהמוכריםהיסטורייםמאורעותשל

להכירכדיוהישראלית,הציוניתההיסטוריה
הכרעותבצמתיעצמועלהחוזרהדגםאת

דופןיוצאיבאירועיםגםכמרהיסטוריות

[עמ'הזמן"פניעלעמוקרושםהמטביעים
אתעילםפותחזאתלגישהבהתאם .] 10

הפקודהשלהיעלמותהחידתבהצגתספרו
אתלראותישכאמורשבההיהודים,להשמדת

פניההארתתוךזאתהנוכחי.לחיבורוהדחף
פקודהלהעליםהיהניתןאםהשאלה,של

ניתנהלאכזושפקודהייתכןואםניתנה,אילו
שיהיהוהכללה'אנלוגיהלשם •מכאן .כלל
לתהליךאוניברסלידגםעללהעמידנוכדיבהן

עילםעוברהיסטוריים,מאורעותשלעיצובם
בשנותהישובשלמתולדותיואםלפרשיות
או"פטאדיה"פרשתכדוגמתשבדרךהמדינה

מלחמתשלמתולדותיהםואם •רה-האןרצח
בריחתםשאלתכמוישראל,ומדינתהעצמאות

ופרשיותארץ-ישראלמערבייהמוניםשל
 .מדינת-ישראלשלהראשונותמשנותיהשונות

שמאזכרבאחרותגםכמוהנ"ל,הפרשיותבכל
עצמועלאחדבסיסידגם"חוזרעילם,

התפקידאתממלאהאינה rהמנהיגוו-
איננההיא ;נבחרהלשמוואשרלההמיוחס
החלטות.קבלתשלמסודרהליךמקיימת

אנשיואילו ;עליונותפקודותמפיקההיא
ממלאיהשונים,בדרגיםהמבצעיםהשורה,

רגעאףשוקטיםואינםנחיםאינםהפקודות,

בנסי-יכולתםכמיטבפועליםהם .שמדיהםעל

הידועההדבריםלרוחובהתאםהקיימותכרת
להשתלשלותאחריותםעליהם,ומקובלתלהם

בהרבהגדולהמעורביםהיושבהםהאירועים
נעמ'בו".ולהודותלהכירמוכניםשהםמכפי

במהלכההערביםבבריחת ,לדוגמה ,כך ]-13 12
העובדה,לעיןבולטתהעצמאותמלחמתשל

ברורההחלטהקיבלהלאישראלשממשלת
על-ידישנכבשובשטחיםהערביםגורללגבי
ולפועליםבדברלנוגעיםאולםרה"הגנה".צה"ל
הרצויההמדיניותמהיספקהיהלאבשטח
יזמוואףפעלו,לכךובהתאםלערבים,ביחס

הערבים.שלהבריחהמגמתלעיךן·ךפעולות
אחריותמליטולשנמנעההפוליטית,המנהיגות

מעוניינתהייתההערבים,כלפיהמדיניהקועל
והדמוגרפיותהפוליטיותבתוצאותבפירוש

צבאייםלגורמיםוהניחההערביםבריחתשל
אתלהגבירכדימפריעבאיןלפעולואזרחיים
מפורסמותבפרשיותלזה,בדומההבריחה.
קאסםבכפרהרצחפרשתכדוגמתאחרות

היוהראשייםהגיבוריםהביש",ב"עסקאו

ממלאיהביצועאנשיבשטח,האפוריםהאנשים
הבנתמתוךלב",ב"תוםפעלוהםהפקודות.
בפעולהאותםהמחייביםהמיוחדיםהתנאים
בתוכניחמישי"כ"גיסשנחשבבזיכלפינמרצת
לתפקידמסירותמתוךאו •ישראלמדינת

יפה""יודעיםהםכאשרזאתבמשימה.ודבקות

עליהם.המוטלאת

עילם,אותםשמאירכפיהאלו,המקריםלכל
מרסנת,ידהיעדר :הבאיםההיבטיםמשותפים

לכל'ברורההרצויבדברהכלליתהתפיסה
מתנך-ותוצאותיהםמתרחשיםהדבריםוכאשר

אחריותליטולהמוכןאחדאיןכל,לעיןרות
הפוליטיתהמערכתהןקאסם,בכפרכך'להם.
קיומםעלאיוםליצירתתרמוהמשפטיתוהן
חמישי"כ"גיס ,שמלכתחילההערבים,של

בקושי.ונסבלמיותרלגורםנחשבובפוטנציה,
ה"משמשתהביש",ה"עסקבפרשתלזהבדרמה
המדיניהדרגשבהלהתרחשותמובהקתדוגמה
בשדה,לפעולהומדיחמסיתגורםמשמש
ציווהלאגםוהואעליהשליטהכללושאין

עצמו,עלהחוזרזה,מדגםכתוצאהבמפורש".
אוניברסלי'דגםעללדברעילםשללדעתוניתן
שלהתרחשותםאתלהסבירכדיבושיש

להודותמוכןאינושאישהיסטוריים,אירועים
אתנתן"מי-שואלאחדוכללהםבאחריות
 "?ההוראה

שביחסיבאירועיםרקאמוריםהדבריםואין

כביכול.האויב,הואכשהנפגעערבים,יהודים
הםהחפיםהקררבנותכאשראףהםכאלה
דומהתהליךשהרייצחק"."עקדתבחינת

שבהפאטריה",ב"פרשתאףלמצואניתן
השתיקהלקשרהצטרפוהאנייהניצוליאפילו
בידי"לסייעמוכניםהיוואףהפרשהסביב

הפרשהאתלעטוףשדרשוהקטורת,מקטירי
שלמלאכתווקדושה".מסתוריןשלסמיךבענן
כאשרזאת .אחריםעל-ידינעשתההמדיניהדרג

שלבמסגרתההיוואףידועותהיועמדותיו
 :יותרמודרניבמינוחאוהכללית",ה"הסכמה
המדיני"הדרגהלאומי.הקונצנזוסבמסגרת

עללהחלטהאחריותעליומלקבל ] ... [נמנע
הצבאילדרגהניחהוא ;ב'פאטריה'פיגוע
שלאאךבידיעתוקטנה,חבלהפעולתליזום

אוליניתן"כך :עילםרמסכם ".דעתועל
מעשהאלהמדיניהדרגשלזיקתואתלהגדיר

רביםדבריםהתגלגלודומהבאופן"פאטריה".
והישובהציונותבתולדותחשוביםומעשים
 .] 114[עמ'ישראל"בארץהחדשהיהודי

כמוואחרות,אלופרשיותשלבחינתןבעקבות
שמעליםשונותבתובנותהתבוננותתוךגם

ניתוחתוךובמיוחד •ודוסטוייבסקיטולסטוי
מהשדים,ווירכובהסקיסטבורגיןביןהיחסים

תמונהמצטיירתלפרטם,המקוםכאןשלא
ואנשיהמנהיג-אבות"שכיישלפשעשבה

ומוסריתרעיוניתחוליהמהווההמנהיגהביצוע.
לפשע.המוליךבתהליךפיקודיתולאו-דווקא
המקדיםברובהמייצריםהאנשיםהםהמבצעים

העי-והדוחפיםהיוזמיםהם ;הפקודותאתגם

ממלאתאליהם,בהשוואההמנהיגות,קריים.
בחשיבותלטעותאיןאולם ;פאסיביתפקיד

שלוהרשאתההשראתהללא ;הזההתפקיד
המנהיגות ;להתבצעיכולהפשעאיןהמנהיגות

אותולמנועאוהתהליךאתלעצוריכולה
 .] 138[עמ' " ...מלכתחילה

ככצרהמשמשתאכןהמנהיגותהמקריםברוב

בגללאםשבהםמקרים,ישנםאולםבלם,או

אךמסוימותתוצאותלהשיגרוצהשהמנהיגות
אלה,תוצאותבהשגתהכרוכותלסככותמודעת

מוסדיותחוקיות,למגבלותערהבהיותהאר
מתירה"היאבהןלהתחשבשישופוליטיות

בלתילגורמיםומניחהעיןמעלימההחבל'את
אףהיאולפעמיםזממם".אתלבצעאחראיים
בשדההכוחותהמרצתכדי"עדלכתמרחיקה
[עמ'רשמית"הוראהשיקבלובלאלפעול'

לצייןדיאלהמעיןלמקדיםביחסואכן, .] 141
שלהעיקרייםשמיהמנאמלינקי'שלדבריואת

הייתהלא"הפקודה :קאסםבכפרהטבחפרשת
ההיא.התקופהברוחלהשתבץיכלהשלאכזו
עללהתקבליכלהשלאכזאתהייתהלאהיא

תקופה.ארתהבבעיותהמעורהאדםשלהדעת
אלוףזאתאמראםאבלכקיצונית,אותהראיתי
דרמהבאורחכמנעת".בלתיהיאכנראהמשכה,

מוטקהשלדבריואףזאתאמתממחישים
"העסקבפרשתשפעלההיחידהמפקדבנצור'
רקופועלחיהואשאיןהטעיםבנצררהביש".
לתפקידוהקשורבכלמטכ"ל.פקודותעל-פי
מעיתונות,מסוימת,מאווירה ] ... ["ניזוןהוא

מאשרפחותלאאנשים",אםממגעמהרצאות,
ישפעילותוואתהפרשהאתלכןמפקודות.

ש"האווירהבזמןבארץשהייתורקעעללהבין
שהמצבהמחשבהאתבישהולידהכזאתהייתה

קשה."יותרונהיההולך

אלומעיןהיסטורייםמאורעות :אומרהווה
שפעלוטבעייםכוחותתוצאתבעצםהםשכבחכו

המערכתשלהשוניםובממדיהבמרחביה
החלטותקבלתשלישירהתוצאהולאהנדונה
משכילהפשוטהמנהיגותהמנהיגות.על-ידי
דוגמאותאלה.בכוחותלהשתמשרבותפעמים
שלבתולדותיהעילםלכךמוצאלמכביר
בן-גוריוןשלהשונותובמניפולציותהציונות
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אינםאפילו"הםגיסאמאידךאולםשלפנינו),
המטרהלמעןלפעולכדילפקודותנזקקים

 .] 179נעמ'להם"המקודשתהקיבוצית
המנהיגותשביןאפוא,ברורזהבהקשר

מורכביםגומליןיחסיקיימיםהמונהגיםלבין
אינםעילם,שמאידםכפיאלו,יחסיםביותר.
ברםמאחריותה,המנהיגותאתאומנםפוטרים

המונהגיםשלאחריותםאתמחריפיםהם
אףהןחשבוןשלבסופרוממלאי-הפקודות.

על-ידינקבעיםוהישרדותהעצמההמנהיגות
במסגרת .הכלליהקונצנזוסאתלשרתיכולתה

מוגדרתתפקידיםחלוקתמעיןנקבעתזאת
מדברת."המנהיגות :והעםהמנהיגותבין

אףלפעמיםמוכנה,המנהיגותערשה.העם
למעשים ] ... [האחריותאתעליהלקבלנאלצת,

"המנהיגות :עילםמסיקאומר,הורההנעשים".
מבקשיםבני-אדםשברבמקרםומשגשגתערלה

להופעתהבסיסהיהזההאחריות.מןלהתנער
האנושית"ההיסטוריהימימשחרהמנהיגות

לביןהעושיםביןזרתפקידיםחלוקת .] 179נעמ'
אחריות,כביכול,עליה,המקבלתהמנהיגות

ההיסטוריהלאורךמרכזיתתופעהאפואחינה
מסקנתואתלראותישזרובנקודהברם,כולה.

סוברשלפנינו'החיבורשלביותרהחשובה
צידוקהאתהמוצאתתפקידיםחלוקתעילם,
במיוחדלבעייתיתהופכתמאורגן'מבנהבכל

זכרתםעלמרצוןמוותרים"הרביםכאשר
גורלםאתהקובעיםבענייניםלהחליטוחרבתם

"זה-כןעליתר .בחיים"חלקםומנת
 .] 184[עמ'אחריות"חוסרשלמשרועגילוי
 ] ... [כתיקונםש"בזמניםהפשוטהמהסיבהזאת

החלטהלקבלמתקשההפוליטיתהמנהיגות
חוששתהיאכןיותר'אחראיתשהמנהיגותוככל
שלעולםחשוביםבענייניםהחלטותלקבליותר
כדיהצורךדיעליהםלדעתיכולההיאאין

[עמ'אליהם"ביחסרציונליתהחלטהלקבל
184 [. 

המנהיגותזאת,מאי-יכולתהיוצאכפועל
שהיאהחלטותשלאחדסרגרקשישלמדה

הנהנותהחלטותאותןהןאלו .להעבירמסוגלת
יתרהציבורי.מהקונצנזוסארנלהבת,מהסכמה

המנהיגותהשכילהההיסטוריהבמהלךכן'על
הסכמהעליהםשישש"בענייניםלהביןהנבוכה

קבלתשלמסודרבתהליךצררךכללאיןרבתי
ליצורהואלעשרתשצריךכל ] ... [החלטות

שערים.פתיחתחרצובות,שחרורשלמצב
[עמ'שלהם"אתכבריעשוהלחץכוחות

המעצביםתהליכיםשלעיצובםבבחינת .] 185
צריכההלבתשומתההיסטוריהשלפניהאת

בנותני"לאההמון'באנשיאפוא,להתמקד'
בתודעה :קריבמבצעיהן",אםכיהפקודות

ונורמות,ערכיםאתההנושאתהקולקטיבית
שכן .החיצוןהעולםעלרסטריארטיפיםמושגים

לתמונתהמפתח"אתלנרהמספקתזרהיא
שמטעיםוכפי ,,מדינית.חברהכלשלהעתיד
יותרעמוקענייןלנרהיהרק"אילועילם,

אזכישלנר'הקרטלקטיביתהתודעהבחשיפת
שברהקסמיםראיאתבידינומחזיקיםהיינו

 .] 186נעמ'גורלנו"משתקףהיה
באורעללהצביעכדיהנ"לבדבריםשאיןברור

לאירועיםהסברגםכמרלשואה,הסבראר
יידרשוממציםשהסבריםמשרםזאתאחרים.

למרכיביםגםכמרהמיוחדיםולזמןלמקרם
ההקשריםכמרההיסטורית,החוויהשלאחרים

וכדרמה,החברתייםהכלכליים,התרבותיים,
בהםישברםשהתרחש.מההתרחששבהם

והמאפשריםהמעצביםהתנאיםעללהצביעכדי
בהקשר .אחרארזהמאורעשלהתרחשותואת
חשיבותןעלאגבבהערתלסייםהראוימןזה

ולאר-דווקאאלו'אבחנותשלבמיוחדהרבה
וברא-בראשנמצאתזאתההיסטוריה.בחקר

עללהעמידנוכדיבהשישבתובנהשרנה
תרבות,שביןהזיקהשלוחשיבותהמשמערתה

עיצובהחשברזשלבסופרוהיסטוריה.חברה
הנעשהתהליךאינהקולקטיביתתודעהשל

אףמודעותושאיפרתמגמרת .בלבדבמסתרים

כךמשרם .מבוטללאחלקבהנוטלותהז
קוררתשלועיצובושהחינוךהואטבעיאך

חשובחלקנוטלותלדורמדורהנמסרותהעם
מעצבימחנכים,אףבזרעלזהבתהליך

להימלטיכוליםאינםוהיסטוריוניםקהלדעת
נשםההיסטוריה,שלמהלנהעלמאחריות
מאחריותלהימלטיכוליםאינםעםארשחברה

 •כביכולנבחרת.הנהגהעלארתהבהשליכםזאת
 •.ארתהליטולרוצהאינהואףיכולהשאינה

 •םפריסביקורת

YJ םה• 

 •שירה

לכן,אינו,זרשלנוחהמקרר .] 140-146[עמ'
רבותבסיטואציותשבני-אדםהעובדהאלא

ומוסריםהאחריותערלאתמעליהםמסירים
להתמסרהמרכןאדםלידיהענייניםניהולאת

נוחהגםמכאןעליהם.נפשרולמסורלעניין
לאהשראתהשללאהמנהיגות.שלואחריותה

מבצעישלאשמתםכאןאולםפועלים.היו
השותקים.שלובעיקרהפקודות

שממנהלשאלהעילםשבזרבתובנהמצריד
רמתיכיצד :שלפנינוהמסהשלבראשיתהיצא

כלרם ?אירופהיהודילהשמדתהפקודהניתנה
ומורכבתמכריעהכהשפעולההדברייתכן

מענייננוזהאין ?מפורשתפקודהללאתתבצע
בכללםידועיםאלהדירנו.פרטיאתלבדוק

ברצעההיהודיםהשמדת :ועיקרם •נברזה

שרםהיהלאמזרחה.הפינוימבצעבמסגרת
זרהשמדתם.עלרשת iמפבפקודהצררך

הלך-הרוח.הכללית.ההסכמהיסודעלברצעה
הפקודות.ממלאיליהודים.ביחסוהאווירה

השונותהרשויותופקידיהרררמנטאס.האס.

בעיצוב"עסקוהיהודיםבהשמדתחלקשנטלו
היהודים,בעייתשלהסופיהפיתררןוגיבוש
פשטהנאצית.בהכרהוקדחשבעבעפיתררן

בראשיתובוהוהתוהוכמרצררה,ולבשצררה
מעל"מרחפתהיטלרשלרוחובערדהבריאה,

 .] 172[עמ'
שאלתלעיל.כאמוראלו.דיוניםשלבמוקדם
רביןהמנהיגותביןהיחסיםובעייתהאחריות

הפרע-גםנמרהאידאליסטיםממלאי-הפקודות,
והמוניבלבדיביורוקרטית-מכניתבדרךלים

ואכןמים.פיהםאתלרובהממלאיםהמונהגים.
 :המסכם"הפרקהספר'שלהאחרוןבפרקו
מסקנותמספרעילםמעלההאחריות",אימת

אולםהמנהיגות.שללאחריותההנדרשות
 .בכללהעםושלהחברהשללאחריותהבעיקר
שלייחרדואתלראותיש •לדעתידווקא,ובאלו

~דירןחורגזהחיבורושבגינושלפנינו'החיבור
שלהעדרהארהימצאותהבשאלתהיסטורי
לעילהאמורמכלהיסטוריים.באירועיםפקודה
ישתפרלאלעולםהפקודות"ש"ממלאימשתמע
שלהקונצנזוסמןהחורגותפקודותעםפעולה

לדוגמה(ראהמשתייכיםהםשאליההקבוצה
בחיבורהשלישיבפרקקאסם,כפרפרשת

בן·דודיערה

• 
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גנוסריאירח

e רשימה

ונחלהחלק
איתןאיתןהמשוררלזכר

ובמריבות-הקרעהגדוליםחתכיה f'6 :.·פו:
הארץ-ישראליתהתרבותבתרך 1

מחוברשהומניזםתחושההייתהיייי'
לפ-ואילולפרולטריון'העבודה,לתנועת

להפסיד'מהאיןהתודעהבעלררלטרירן
סתירה-תחושתנוצרה .כבליואתאלא

לביןהומניזםביןסכנת-סתירהארעמומה
ה"כנענירת",הזרבנקודהלמולדת.נאמנות
מוצא,כנקודתלמולדתכשייכרתשבחרה
קוטבבאדם,לאבאדמה,בחירההייתה
הומני.לאימין,

הכנעניותהרדיקלי,ציאליזםהסשניהם,
הריא-ההיסטוריה.על-ידיהוכרהרדיקלית,

בדיקהרקלאודאייתבעההיסטוריליזם
אףאלאשנזדעזעו,תאוריותשלמחודשת

למצביםה"ריאליזם",לעצםיתר-עמדה
השטח".כז.ן"המדברים

"רעיוןשמכונהבמהמרכ:זייםחלקים
 :הממשיתההיסטוריהעל-ידינדחוכנעני"
מאזארצהיהודיםשלהחזקההזרימה

הה-חשיבותאת ,בדיעבד ,ביטלה , 1948
יהודילביןאדם-ילידי-ישראליביןבחנה

המדינהקוםלפנישנוצרההבחנה"גלותי",
באמת.נבדלותבישויותמדונ:רכאילו

"כנענית",כישותהשמיאחדות-המרחב

בהיסטך-נחשפהבני-המקוםכללהתמזגות

יהודיםביןדמיםכמלחמתהמקומיתדיה
שנה.למאהמעלהנמשכתפלסטינים,לבין

נותרההכנעניהרעיוןאפשרויותבתוךאולם
מחובראדםשלהחוויהוחזקהאמינה

הזה.בנוףונחלהחלקבעללמולדת,
לחוד'וערביותלחודיהודיותתחושות,

בנקודהההווה.בלשוןלבטן'המחוברות
יפים.שיריםכתבאיתןאיתןהמשוררהזו

הזיתיםובכרם

;:ז~tקןק;:ז~ךה~tזתהזיתים~ככדם

 r:revזpל ם;"ז:;ם i:;נע םי,;~~~לי ל-~ט·;~ב
 ,ת;ענ;~~קצ;ת~ל~ז;ךד;ק.ק.תד:ם, i~ת· wפ;~~לה
 ן;~~ג~לה Rלי T~ם
;ןה wרת.א;ק.ק;ל~:;נלי~לה:;נלי
ה ?7ח; י~~ה n;?7 י~~

~~דליםשדימגדליםשדי
ה;ך~יםב~ךיר T~;לכים ~יו~;

~~;· o ף;~~ w ף-,01 ~ים;~~ w ים
ןק;ת;נכ~א;תןק;תבב~א;ת
:;נהיד;תך;rקט;תבהיד;ת~;טט;ת

ל;מ;ת pל;ם p ~. ~;ז~~זרת
 ינ;:~ה~ ינ;:~ה~

א;היךtזה

אהףבי:פלי

:פלי י-;ף~~
 .ןםזpל:ם~פגיה ~-, ~ינ;~
 • v י.?~~לת pנ;~צמ;הע;ם T ~•ע;

א;ך~לא .הךqזנ;:·.·~ךיה~;•:םר.~~

14 

למולדתוהנאמנותשהשייכותמסתבר
הזמןבתחזקה,מחוויהחלקהיאולשפה

קיימתהיאהיוםאנאכרוניסטית.לאהזה.
אירופהמזרחבארצותהמאבקיםבתרךגם

מתבטלתואיננההשלישי,העולםובארצות
ממולדתההמוניותההגירהתנועותכלעם

למולדת-חדשה.
חוויה-ניסיוןפעםלא-חזקהחוויה
קשים,מסובכים,באנגלית),אחת(מלה
המחולליםמורכב,ניסכוןקשה,חוויה

בניבתוךלעם,עםביןומריבותנאמנויות
 .עצמולביןהאדםוביןהעם
-טשרניחובסקישלהיפהפההביטויגם

האדםקטנה,ארץקרקעאלאאינו"האדם
מכיל-מולדתו"נוףתבניתאלאאינו

וכוונתכתיבתובעצםופרדוקססתירה

שלההולדתנוףברוסיה,לפינהכתיבתו
לישראל,השיריתשייכותומולהמשורר,

שפתדוברישלהמולדתנוף Iאחרלנוף
המשורר.

(מתוךהזיתיםובכרםאיתןאיתןשלשירו
במת-בנויאדם)לבניושיריםהאלףשירי
הדוברתהיאה"נחלה"ובתוכהמסגרתכדנת

שלאפיוניםבאיתורפותחהשירהלירית.
הנסדק,השדהפאתהזיתים,בכרםפינה

 .הקיץשלהיוםבעצםענפיםעלירטט
שלמזוויתמלאכעולםמוצגהקטןהאתר .

הזה.בעולםהזה.כמקוםונחלהחלק

קצותעלמתרוממתירים,פושטת"נחלה
אצבעות,

גופהעלמחליקה
 " ...שירהאומרתקולובלימלהבלי

"חלקהצליליםמחברהעבריהניבבעקבות
- nמ ..."נחלההאחרהרצףנוצרונחלה",

שלבשירוההמשךשורתגופה".עלליקח
אומרתקולובלימלה"בלי :איתןאיתן

העבריתהשירהמסורתמתוךהיאשירה"

והבריאההקודשדממתאתכךהמציגה

"אין :בנוסחקולללאדיבורכשתיקה,
אולםקולם".נשמעבלידברים,ואיןאומר

ואיננהמודגשתאיננהלקודשהרמיזה
י"ט(תהיליםהתנכ"יבמקורכמושמימית

אומראין ...אלכבודמספריםהשמים : 4

איתןאצל .) ...קולם"נשמעבלידבריםואין
;נה 9qזוהמקום,פינתשלסמויקודשזהו

כאישהלה qהנביןטראגייםאהבהליחסי

הםאלהאהבהיחסיאהוב.אדםלבין
השיר.זית rrבהמודגשים

-המציגיםוהסיוםהפתיחהמסגרתבתוך
בל-הנחלה.מדברתכ"היא",הנחלהאת

כתמונההנוףביןיפהחיבורישנושונה

התרם,סמלכמעטמקום,פינתקונקרטית,
תמונתקטנה.ארץקרקעשהיאמולדת

אבלמדעת.וחפהתמימהמולדתנוף
מדעת.וחפהתמימהאינההנוףתמונת

מתוךהואשבתמונההדומם""הטבע

בהיס-הארץ-ישראלית.ההיסטוריהמסורת
הםומגדל""חומההארץ-ישראליתטוריה
 /חומהאניחומה"אני-מוכרפרק
ללאאומרתמגדלים",שדימגדליםשדי
האישה-נחלה .הזוהקודשפינתשירתiוול

ומגדל""חומהשללהיסטוריה~חוברת
בחומרודחוסהמעובההשיריתוהתמונה

השירים,שירעםמגעהמעניקנוסף,שירי

ומיתוסלגבר,אישהביןאהבהשירשהוא
מחברתהלשוניתהתמונה .מוכרהיסטורי
מקוםתמונתשניים.לארבדים,שלושה
"חומההתום,סמלכמעטנאיבי,כשיר

ביןוהקשרהיישובראשיתשלומגדל"
פונהשבה tהשיריםשירללשון~להשני

עצמהומציגהנפשי""שאהבהאלהאישה
 :לאהובה

בעיניוהייתיאזכמגדלותושדיחומה"אני
ח'פרקהשירים(שיר ,,שלום.כמוצאת

 . ) 10פסוק

טראגיתכאהבההארץאהבתשלהמסורת
אלכסנדרשלמשירוגםיפהזכורהלאישה

 ." ...בדםליארסתיך ...אדמתי"אדמהפן
אהבתמחוברתאיתןאיתןשלבשירוגם

כרםעלבשירהדמים.מחירודעתהארץ
עושר'ישנואורמלאבשדההזיתים
מדומה,תמימותשלסוגבאיזההמוגש

המקצועיתהשיריתהעשייהביןהמפרידה

הקורא.עבורהנוצרהתמימות,לאפקט
כמעטמוכריםלשוןצרופיעלהבונהשירה
המקומיתובלשוןבהיסטוריההבקיאלכל

אליטיסטית.לא-ממוצעתבiויאות
היאגםוטראגיתמלאהאהבהשלה~וויה
מורכבת,איננהכאילוולכן"גדולה"חוויה
מדי.ופשוטהמראשמוכרתרדודה,כאילו

בהאיןפאתוס.בהישאירוניה,בהאין

הרחוקיםהזהב"ל"איימטאפיזיתבקשה
משירתהשמים,כלתחתגריםשעשונו
שלהטרגדיהמשורראיתןאיתןביאליק.

שלהשיריתהיכולתלאדמה.אדםזיקת
וכמעטקולחבאופןכך'לחבראיתןאיתן

למשמעך-הקטנההתמונהביןכמו-נאיבי
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-שיריותוהמיתיותההיסטוריותירתיח
בפסוקהחבריהשלוםחלוםעלאףלרמוז
בגרףאותרלצטטמבלי-השיריםמשיר
"אז :בשררההרמזאתלסייםבליהשיר'
הזרהיכולתשלרם",כמוצאתבעיניוהייתי

יכולתהיא .אמנותיחיתוךהיאלסלקציה
שלו'שיריתההאמתאתהשרמשורר
 .השיריקולרבמלוא

מושבניקכנרת,המושבהאישאיתן'איתן

ונחלה.רכושחסרהיהלאמושבניק,בן
 .הגרןדעת,נקיאדםאבלסוציאליסט'לא
משורר.הואקאנרני.משוררלאהואלא,

מלך :לאורהוציאשידהקבצישלרשה
האלףשויריאמור' .ארץברהטים,אסור

בעלמקרמימשורראדם.לבניושירים
"הכנע-התפיסהמתוךעמידיםאלמנטים

משאלותבעלארטנטית,נוחרתבעלבית",
אחורהעלהדחוקהחלוםביניהםוחלומות,

שמגישההאבסורדיםביןיהודית-ערבית.

להיותעצמוהמחנךהאדםישנוהמציאות
הקררבנרת,תובעתהמולדתלמעןלמרתנכרן
למוותלאממאדת,למחלהקורכןהואוהנה

כנדת,המושבהאישאיתן'איתןכך .הירואי

המקום,אצילותהמלים,אצילותמשודד
התנהגותזכראחריווהותירלמנוחתוששב

אצילה.

אתהנפלאיתן'איתןאחיעליך'ליצר
 •ולמקום.לאדםאהבתך

IJ 
~1 

 •רשימה
שירה•

בת·צ•וןאלה

• 
הt;כןקז:יי P:זק:;נילמ; p:ז;נ~r;זזקב;מיזק:;ניל 1זק:;ניל;נל

יע;סיס <;tל~ ר~~סלקת P:ז;נזקע;ל

ןקזקע;ל iJ:;בק~הל iJ ~ Wר.ךזןו~ל
~זןמ;ןדה i7P;11ןח i ~ י~~~י:ז

מ;ר;ת r1 ~ q:זג;יr:זז:ייםז:י~~הך.ךר /iJoל~~ן~r;זז:יי Wו
רחי.ס:;כא 1ה~ם .P ~ן 1:פ <;t~י

 ר~~~דr:זת Rל.זכ~י~י ן~נ;: 1
סן~בך~ת q~י iסך~ת q א~~ iJך~ת qדקא 1ה~זןמ;ן iJו

;:ןך~ה iJוזזתה R1ז;יש iJוזזת ,~·עסזזתסקי~ייז:יך~י
ל.יל;ת.זקל;זvה 1~ז;ניםזקל;זvהז;ני 1סצז;נ:פלחג;ןר;ק~י

באחתנמחקבחלוםשראיתימה

חדשספר:פ;תבתאני
:-• ••• ••• •• ."• T T 

בג;נכז-ובששרםמהמפענחת

b נ;ז_סד;זדף~~ i להוע;ד~לה·ה~
 :,~יז;ני iJר 9ל~דף iJ~יד w ר~;וiJ i~ןק~~שרת reז;נג;י~

:;נר"ך 1סךק~לךלהא;סךלr:ז~ק
~רלב;אלךלהע;דא;סךלr:ז~ק

• 
בבחינ;תוכזפהמ:פזפהמשפלתוהשירהיש

ז;ננ"לך~ןה.היא;נך ...·~זקלא Rדך~א /oן
שירה:פתר:פתרלהי;תמתהפכת 1

• : -:• :• • : :• :• :• :• • T 

ד~ד iJ~~דר wכל p:וע;, ,;ע~:;נחיקסר f,iJו
דבראחריהם 1ישאירול"א 1יפלוכד;מהעשירים

:-
0 

• : -." 
0 • : : -: • -:-•• ."" T T 

ם ry~ח.רי~ז;נים.זכא,ריך יה~~~ l~ה 1ז r:p:ז~יס _/po:יןהי wו;:ז

• 
זvט;ת 1מז;נךה 1 ,~~ףם";יג;ןא

מ;ת 1~צ~יגךם p:ןא;רזfiזןח
ג w י~;:,אה;

• 
 : i2 ~ 1~לוהךזקז;נידףקחי

iJ ה 1 ~נ;: 1:;בג;י;יךהל~רזזתזקליז;ני~

~ליא.;סרז-ו;ליר wג w י~;:,אזזתזvלr;זז:יי
א;רלן;גרזקליסהג w י~;:,א 1סא;רזזתלר~וזזהא,~י

;ל n ~~~ים;:זן;ריםקים 1חק
עליהםנחרתל"אשדבר

." 0 T T :•::•יד :-•• :• 

• 
אינפיאניגם nאינפשהיאההרעל
 nא·~·ננ ..'היא-גםנמצאתשאניההרעל

-T T 0 
-: •: • : •• -

 יד•.• •• 0

i ז;נג;י;,~~רירי~דw ט:p :;י~;:י~ן 1;,יגר 1 ו~ז 

• 
 .~~ךץקרא,;גזpיr:ז~לחו~ללךזן i:;נז:יי wס

• 
 עג;~ז:;~םך~ה q ז:;ז;נ~~שז;נז-ן;זן:;ז~ןה

 ,~;~ךכזנ;ף p:ןזקע;ת ת;ו~~;ענ;:ז;:ע;ת 1בגז;נין

 .~ר ה~~~וסלזן~ר~קיק p: 1ן~:;ננ
הר 1יהדפל"אפי 1גשרירי:פ"ל
;ב n:פללפרע-הרעה-את'לבל'םויש

- : • T Tצדמנכ"ל~להפ.רע

צרהליהיית• Tרא~
~~יזvה 1ג 1קזןרל w ת;~ T ~-~ת 1~ה ו;~

 ק;,א~ p:ע;ךיא;ר וvזכ;:~

רוחהעל
מעש"ה 1חדשה~ד~להתחיל

: -: 
0 ."" •• T T -:-:• 

• 
:p ל.י 1שiJ ס~ירל.י 1שדף:p זן;ריםל.י 1ש:;

פניםלהאירהעדהרשמז-וי
הפרידהלי 1בגשה~יחהלי 1בבשה:~זגזרנש;ל;

 T • :-חן~ה·א; ;~~ ~י:ז~~י;ג~ W ·~~ידל'א

W ד:;ביזזתי;זקם~בןז:ייR ררלי~זןvז
·~וכה w:;ביה R~דןס~.ךב~ד

:p סךל.י 1שn כס~ף~ןה~ז;יבג;;ב;tז;נזקע;לז;נ
בבח"רשה 1שפסענהראש;נהוהפעם

:די- :-יד•: T •יד---:

סזז~~ע;תר.רר 1~רצ wוס~;:ן;ה·ם n ~:;ו
;:זן;ריםל.י 1ז;נישפ;ך:;זיםס~יגךם ט~~ך.ךזן
ר re ~וה;~:;כים~ך~ז r:;זזל

~t;םי~~כ :p ;למ~W כי~א,ןזקה~ךם;tR1 ה
ף iP.7PiJל:;ביזזת~זקקים 1

מתחדש 1פ;עםלבביחוילהשלנבלבב;
 ..- : .~ל'חים~ל i-~לךך.רת i~ד י~~

• 
א

~לךך:;כסב 7PiJגי Qן ח~~
ז;נוyזן~סק iJגי Qן ח~~

~~r:ן תזQ 1גיW ר·אןה~w ך
הש;שפהלפנימפחת
מצטברכפסיפסלפנימפחת--~א

א;תי;מגנטי-נ~תמ:עזצרלי-;שע; -:-. . -:---. : -: : . . 

 ת,ק~ד.~;ר p:א,~י
ב

:P רא;ת~p;:r סל;םQ י~ס-w ק,ט
;ת f ~~ה R1:;בג;ןשסך 1ןמוחt;כ.זכ;וt;כ;ה

וyק i~ג;ןא;ר n ;דו:tית /o~ה w ;שז:;

;:זס.ךסק.י rןה i ~כ;:~
נשמט nור.אש

ימים:פשל;שה.ימ;םהאר;כה
 • Tלי. w~בוןה ciלזכד w ..~יו

15 
 1991יוני



שקדגרשון

•חיאטרון

• 

הנסיכהעל

האמריקאית

מאת

אלונינסים

16 

טראגיקומיתאלגיח
הקודםמחגליוןסוף

התך-התביעותלהוכחתנוספתרפליקה
 :נמעניומקהללאלונישישנוחיות
לחיי-גם .נכרןזהלא,(לקפיטן) :פרדי
משהרישאלוהים.ישאלוהים.יששים
לאלוהיליעזרוהואבמיתולוגיה.כזה

 .) 42 ( "!טרגדיה ...התיישים
(הטדאגרסהתיששביןהקשרידיעתגם

מוגבלתהטרגדיהלביןלעזעזל)השעיר-
הרמיזהדקאינההבעיה .נבחרצופיםלקהל
העצום,וגיוונןהרמיזותעושראלאהזאת

מא-ואינםהנושאעלחותמםהמטביעים
לקהלוקלהחלקהחדה,הבנהפשרים
הרחב.הצופים

הואכאן'האמורמכלשמשתמעמה
היהאלונישלהמיועדהנמעניםשקהל
ישדא-אינטליגנציהשלמצומצםקהל
שלהתרגומיםברכיעלשנתחנכהלית,
אתקראהונסקי'שלשלמרוסיתספירשק

האקיז-הפילוסוףמיהרוידעהדרסטריבסקי
אלה .סאדטד'אן-פרל Tהצרפתיטנציאליסט
לאדברלהםאמדרלאאלהשקונוטציות

הפאדרדייםהאפקטיםמןחלקאלאקלטר
כאלורמזיםלדמויותוהתייחסוהמחזהשל

אלונינסיםשלבהחלטפרטיותבדיחות
ושחקניו.

התיאטדרןאולי,(כמר,אלונישלהתיאטדרן
הזזשלזהפחותהבמידהגםואולישהםשל

מוגבלת,לעיליתתיאטדרןהוארגרלדבדג)
בטקסטהמרומזתשהאינטרטקסטראלירת

ומ-דברמתוךדברוהמבינהלהנהירה
הרמזיםורמזיהרמזיםאחדילעקרבסוגלת
במבנההמובלעיםוהמיתוסיםהלשוןשל

שלעממיותהלמרותהטקסט.שלהכללי
מחזהאיננואלונישלמחזהוהדיהלשון'
והכמוספשוטיםאינםשלוהמסרים .עממי

 .והחשוףהגלוימןבהםדבוהמכוסה
שהמחזהגם,מרמזתהאינטרטקסטראלירת

שנייה,למשמעותמטאפרדהמעיןהואכולו
הרפליקותרביןהשיטיןביןהמסתתרת

 .לעיןגלריהראינה

ה

 .כללבדדךהיאהאבסורדבמחזההעלילה
חסרתנראיתהיאלכאודהמימדית.דב

מכילההיאלמעשהאךומיותרת,משמערת
שנייה,כמשמעותהמשתמענוסף,מימו

תוךבה,להדהדכביכולמתחייבשהצופה
 .לפניונגולהחסרת-המשמעותשהעלילה
מתאר,בקט,שללגורומחכיםהמחזה
יחדיממההמבליםנורדים,שנילמשל,
לעולם.לבראעתידשאינולמיומצפים

בזרגגםמתבונניםהםציפייהכדיתוך

גפניהםומופיעלהםהמזדמןנוסף'אנשים
מקרובזהבמעשהמתבונניםאםפעמיים.

האבס,-עלומצביעמשמערתחסדהוא
שניבמבטהאנושית.העלילהשלרדיות

ציפיית-השוואשיוצרתשהחסרמסתבר'

שפעולות-השוואכשםהעלילה,היאהיא
הזמרתהכיסאות,כמרלמחזרתהאופייניות

הןירנסקרשלוהשעורהקרחת,בעלת
הואשמתרחשמהרכלעצמןהעלילות

הפעולותשרצףשנראהלמרותשיש'מה
עירן .לחלוטיןאבסורדיהואבהןהמתרחש

במחזהאינטרטקסטראלייםבגורמיםנוסף
מרמזיםשלהםבדיאלוגיםובפעריםזה
שבאמצעותהנוספת,כמוסהעלילהעל

המצבאתאחרתארזובדרךלפרשאפשר
החיצונית.בעלילההמתגלההאבסורדי
מחזהשלכדמויותמייצגים,הגיבורים

אדם","כלהבינייםימישלוהמוסדהנס
הקישורומןרארכיטיפיםסמליםאומדהורה

 10המרבלע.המסרמשתמעביניהם

תלת-הואהאמריקאיתהנסיכההמחזה
לעלילתבנוסף :עלילתומבחינתממדי

הואהסמויהוהעלילההג:לריההאבסורד
מלודרמטית.אינטריגהעלילתגםמכיל

פיתררןשישפניםלהעמידמנסהאלוני
בלתישנדאהמה .האבסורדלעלילתסביר
לה-ועשוימלכתחילהראי-רציונליסביר
"משמערתשלחשיפהבאמצעותרקסתבד

בדרךהסוףלקראתעל-ידונפתרשנייה",
כאןשהיהנראההמחזהבפתחאםפשטנית.

הנמקותכמהניתנותובהמשכואב,רצח

בסופרהריהדורות,ביןהיחסיםלמערכת
נרמזשלאחידהלפתורהמחברמנסה
למחזהבדרמההמחזה.במשךכמעטעליה
דמותהואמיתיהאשהרוצחמסתבר'בלשי
לרצחושההנמקות ;צפריהבלתימשנית

עדהמחזהמןשכשתמעןההנמקותאינן

מסתייםהמחזה .לחלוטיןאחרותאלאכאן
פותרת•;נסיגהבשםמכנהשלמוטבמה

שלהראותמנקודתההורהאתהמפרשת

חדשה.משמערתלהורהומעניקההעבר
ולמחזרתהבלשילרומןאופייניזהסירם

במקרםהרוצחמתגלהשבהםהבלשיים,
צפרי.בלתי

הואהמלךלרצחשגדםשמימסתבר,
רלמ-לסטודיולבראלמלךשהציעהשחקן

שהכניסגםהואמריטה.אתשםצרא

שרצהמ"שרםפרד'שללאקדחחייםכדורים
מןשנבעהנקמת-קנאתו'אתבמלךלנקרם

אתולאהמלךאתאהבהשהנסיכההעובדה
 12ם. nהפאילעםלבסוףוברחההשחקן,

פחותהואהמלודרמטישהגילוילי'נראה
ראשון'ממבטנראהשהדברמכפימרעיש

שהשחקןההנחה,מתוךיוצאיםאנחנואם

המבקשיםהקושריםלשררתהואגםמצטרף
הבןלביןהאבביןהתנגשותלידילהביא
הגורל"מ"כרחרתאחדאלאאינווהוא

לנסיכה,מצטרף(הואלרצח.המביאים
קרופניקלמריטה,הראשוןהמניעשהיא
להלן).כךרעל-עצמוולבן

בזמןבאפילוגכאמורנפתחת,העלילה
הבמה.בזמןפרולוגהמשמשהמעוצב,
העלילה .אביראתרצחשהבןמסתבר'

בשגגהרצחהיהשזהלהסביר'מנסהכולה
הבמהעלהמופיעיםשוניםושגורמים
אבלעליה'מופיעיםושאינם(השחקן)
עליהםשומעיםאר(קררפניק)עליהנשמעים

רגעיםשני .ברמעורבים(הנסיכה)בה

הראשון :העלילהאתמניעיםעיקריים
ושולחזכרונרתיראתמקליטכשהאב-

-והשניהאמריקאית"ל"נסיכהאותם
לעשותקררפניקאתמשכנעתכשהנסיכה
ארהאמיתייםחייועלסרטאלהמזכררנרת
שלהולדתולמןבעבדהמלךשלהמדומים

קררפניקוהגלות.למהפכהועדהכתרנסיך
לפתותומנסהאמריקאיתהדרוםלארץמגיע
בסרט.להשתתףהאבאתלשכנעהבןאת
משמערתכלבהורההבמהבזמןלעלילהאין
ההגנהנאוםהואהבמהזמן :העברזמןבלא
זמן .מיגלהקפיטןלפניהמתייצבפרדשל

הסרטתולדותאתמספרהקרובהעבר
שבעברהעברבזמןהאב.לרצחהמוביל

) Plus guam perfect ( המ-העברמתואר

במולדתםהוהנשראדןמשפחתשלטושטש
הנסיכהלגלות.יציאתםלפניברגרמאניה

להב-מבקשיםרהבןקררפניקהאמריקאית,
למעיןאותוולהפוךהרחוקהעבראתציח

הולךהזמניםמשחקצלרלרידית.נצחמגילת
מכירוןהעלילה.בפיתוחמרכזיגרדםונעשה

אתופתחהלצופיםידועהשהקטסטרופה
באפילוגהמופיעהנאשםמרבההבמה,זמן

שהיוומדגישעליהלרמזלקטסטרופה
הקטסטרופה,אליה.שהובילורבותחזויות
מןומחריבתנמנעתבלתיחיתההוא,טוען

 :הדרמטייםהנתונים
 ?פונהפרסקפיטן'זאת,מייודע"אתה :פרד

תרבותליאיןידעתי.לאאניגםשה-שה.

העיתונותהכל.זהאלה,חיתההיאקלאסית.
כמלכתארתההכתירה-אז-היוונית

התסריטלפיקפיטן' .מביןאתה .השאול
השניבחלקלהופיעצריךקררפניק,של

הזקן".המלך

להיותמפסיקאני :פשוטזהשהולךמהואז
אבי'שלבנרלהיותוהופךעצמישלאבא

קררפניק !בסרטכדורים.חמישהבוותרקע

 ) 23 ("למשהו.התכווןבטח
מהביןשהגבולותהיאהיסודיתההנחה
ה"תיאטררןלביןבמחיתמציאותשמכרנה
מיטשטשים.(הסרט)התיאטרון"שבתוך

זהאבלבסרט'להיותצריךהיה"זה
הפסיקההמצלמההמרות.בחיים.-יצא

 .) 70 (".תמשם,מונחהיהואבילצלם,
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האבודההמלכותעל

משחקבתוךמשחקמעיןשהואהסרט'

הופעתאובהמלט, qהשחקכי(כהופעת
הוא 13קיץ)לילבחלוםהשחקניםקב;צת
חרא-הבדיוניבמישורמשכיבדיונימישור

מעיןגם-כןשלגובמחזהשהואשוכי,
שלשהופעתומשוםמשכי'בדיונימישור
הנאשמיםספסלעלוכאשםכעדפרד

כסוהרהמשמשמיגל'קפיטןבפכיוהעדים
הצגהמעיןהיאגםחוקר'שופטוכמעין

תהליךאתלפרשאפשרהצגה.בתוך
הבדיוןממישורהפורץכחלוםההסרטה
משמעותומעניקהבדיוןאלהבדיוןשבתוך
המתגשםחלוםהואהסרט .לבדיוןחדשה

להיותצריךהיה"זה :הנמחיתבמציאות
בחיים."-יצאזהאבלסרט

הה-תהליךהואהעיקריחכמתיהתהליך
המאבקיםמתגליםהגשמתוכדיתוךסרטה.
לעכבמכסההאב :לכגוהאבשביןהשוגים

שהתסריטחששהואמשוםההסרטה,את

מסולףבמימושקיומואתלהרוסמבקש
שלהרגשתולפי .העברשלאמיתיואפילו
המחודשגלגולולהווה,העברפריצת'המלך
לקטסטרופה.להביאעשוי

אירועים,אלרגימעצבההסרטהבתהליך
אתומדגישיםדרמטיתמשמעותבעלישהם

 :לכגוהאבשביןהטראגיקומיהאנטגוניזם
 ;הכתרעלהשנייםשלהקרמיהמאבק
תחנתלידבכולביןהאבשביןהפגישה
שהאבמריטה,זרגה,לאותהבדרךהרכבת
 ; ) 37-35 (חייואהבתכאלאליהמתייחס
"אשת"אותהעםשרכבשהבןהחשיפה

הניגודיםאתמבליטיםאלהכל-אביו
אתהאבמעניקיותרמאוחרהשניים.בין

ומקורהלמריטההנסיכהמןשקיבלהכסף
חדשיורשולהולידלאישהאותהלשאת
כררמכ-עצמולביןביכרמקורהכשהוא

 .בעולמולאהבהסיכוישישתמיםטיקן
אתהעניקהשמריטהפרד'מרמזתחילה
מתבררמכןלאחרשלה,לסרסורהכסף

כגאלהומריטהוהלכוהסתבכוכשהיחסים

והסרסורהכנסהמסבעזרתהסרסורמן

ומבקשמריטהאתגאלהאב .הסוהרבבית
אולי'לחזור'מכתעללפאריסעמהלנסוע

המלךמוותרהסיוםלקראת ...לבוגומאכיה
פאתטיכעשהוהואהרונמטיהחלוםעל

ומכרדדמרומהשהואחשהוא .יותר

להיותומעדיףהמדומהמלכרתועלומוותר
והופכתמשתכההעלילהלצרפתית.מררה

פאתטית.עדלטראגיקרמיתקרמיתמעלילה

שלכסיכה !אורזההיא"אבל :המלך
(חרש) !קררפכיקיםשלכסיכה !ארוזים
גרגירים,ראיתי ...כנוןורעב, ...חלשהייתי

ללולהתגלגלתיכמעט !ברשתהבחנתילא
קרקרמא-גברתשלהשוקקלפכתיאוןהזה,
מזירתכביאיםמרדליסטירתשללצידםקיס,

חסרהיהמלך " ...הקולנועאוהבוקס
תרנגולמין ...לתיאבוןקרועמלך ... !לה

 ...כרצותמרוטמוזר'זקן'
דרכי,פיעללקרקרלימגיחהאפילוחיתה

חסרזהמלך-מוקיון' ...השמחהאתלהגדיל
הייתי ...הזאתהארוזה ...שלהבאוסףלה

 !אלוהיםבחסד !כסין !מרקיז !כןמלך'

ארמונייודע.אני .עודצורךביאיןאבל
אתדרסו.שליהפטוניהגגיאתכהרס.

לאעכשיוכמשוגעת.מציגיםאתםהמלכה
 ...לפרודיהחייאתלהפוךאלאעודכותר
 .) 59 ( " •••קולנוע ...סרט

לצ-המורהמכסהלמדיאבסורדיתבצורה
היאהשלמההמציאות.עםלהשליםופתית
הרומנטי,החלוםלחורבןפאתטיביטוי

שלהפרוזאיתלהוויהוככיעהלרזיגכציה
בידאחתאהבהמעדיףהואהחדשה.העת

 .העץעלחלומות-גדולהמעשרה
רצחשלסיפורהיאהריאליתהעלילה
 .מתוככןרצחאלאשאיכנושמסתברבשגגה
אבלהקטס~ררפהאתלעצורמכסההאב
לקראתו.מוביליםהאחריםהנוחרתכל

דמויימקישוריםרחוקההאבסורדעלילת
הסיפור .כלשהוריאליוממסומןמציאות

רחילצרפתיתלמורהשהפךגולהמלךעל
רחוקה,אמריקאיתדרוםבארץבכרעם

עםהחופשיזמנואתמבלההואשבה
כברהואלה,שותפיםובכהשהואזרגה,
רצףהוחדרזהכשלסיפורמופלג.סיפור

האמ-הנסיכהשמכרכהמהעלהמעשים

בעגהאלאקיימתשאיכה(כסיכהריקאית
"כסיכותיהודיותכערותהמנכההיהודית

המבקשת ,)"פא'ג"אמריקאיות"יהודיות

גברשלהמלודרמטייםחייועלסרטלממן
האבסורדהולךמכירה,שאיכהחלומות
הסרטשלבמאיובייחודיותר,חשוףוכעשה
באובדןהמצטייןמטורףחציאדםנבחר

נעליים.
איןסינתטיאואנליטילמחזהבכיגור

אוסודשלאיטיבגילויעשויההעלילה
מורכבאלאקטסטרופהשלאיטיחישוף
קשהמהםשחלקאינפורמציה,מקטעי
האם :מציאותאוחלוםהםאםלדעת
העובדההאב,שלנשותיובלידתה,שמתה

הנסיכהאישה.לאותהקשוריםשהשניים
כדיטייפ,שלסליליםששלחהקרקומאקיס

שלהופעתוזכרוכרתיו'אתיקליטשהמלך
מקרטעותהללוהתופעותכל-קרופכיק

לקשורצריךוהנמעןסבירות)תמיד(ולא
הפערים.ביןולגשרביניהן

נע-הנראיתהריאלית,העלילהבתשתית
אדיפלית.עלילהמוכחתאבסורדית,לילה
ישןלנושאנוספתוריאציהיצראלרגי
יחסיםמערכתוהמחיזחזרהוא 14כרשן.

במחזהוכמרלבכראבשביןאדיפלית

בשגגה.אביואתהבןכאןגםרוצחהמקורי

מבקשיםהמחזהלעלילתהגורמיםכל
 .הבןעל-ידיהאבלרצחלהביא
בגלגולוועובדהוסטהמקוריהמיתוס
לפינרקםהבן :שוכרתבצוררתזהבמחזה

האםכקמתאתהעלילהשלהפסבדומיתרס
שכשתגעהארבלדתהשמתה(ססיליה)

עלהאבאתרוצחהבןאיןהאב.שלבעטיו
האבעםמתמודדאלאהאםעםלשכבמכת
מעיןהמשמשתקטנהזוכהשלחסדיהעל

לפעמים,מריטה,עם"אבל :לאםתחליף
לרגע"מצחיק. .) 12 (" •••בכרשאגיהרגשתי
שליאבאקליק. .שליהלבאתהרגשתי

 ?זוכר .שליאמא-פלוסמריטהפלוס

ליוישעייף.אניאבלקליק.בפכים.ואני
בראכרסהזה.הערפלרקזהאוליבחילה.
בכלמיד)כעצראך(הולך'פאדרה.כוצ'ס,
 .) 36בלב."(קליקמוזר.זהזאת,

ובכר'האבמתחריםשעליהלמריטהבנוסף
נע-הגורמתבחייהםנוספתאישהקיימת

הנסיכה-האבלמרתובמישריןקיפין
העלילההקרקרמאיקיס.-האמריקאית

האבביןהתחרותאתמדגישההחיצונית

התשתיתעלילתמריטה,שלחסדיהעללבכר
פרספרנה,היאהיאשהקוקומאקיסמרמזת

תהומותיהאלהמושכתהמחשכים,אלילת
שליחבאמצעותהבןאתומפתההאבאת

כאןנתפסתהנסתרתהאם .אביואתלרצוח
האבאתהעדיפההיאלרצח.הסיבותכסיבת

לשחדומסוגלתהשחקן'הקרמי'כפילועל
המקור'למרתלהביאכדיכולו'העולםאת

הנסיכהמרותה.אתמהמשוםקיבלשלא
(קוקומאקיס-פרספוגה),האמריקאית-יוונית

-,ההכוחותאתהמייצגתהמיתיתהדמות

למריות,הנזקקהמודרני'העולםשלמרביים
אתלהרוסכדישוגיםולשליחיםלכסף

סובלתשאיכהמשוםהרומנטיים,החלומות
צלולויד.שלחומרילגוףהופךשאינוחלום

הגדולההאםשלהערכיםעםשמזדההמי

נובעתהשגגה .כורחובעללרוצחהופך
ערכיהעםמודעתובלתימודעתמהזדהות

אביראתרוצחהאדיפליהבןהשולחת.של
האםעםמזדההשהואמשוםהישע,חסר

האבהאב.אתלסלקהמבקשתהגדולה
וחבריושבכוממהיותרלחיותרוצהאינו

הרומנטיקןהוא, .חיאותולראותרוצים
הקיוםעםלהתמודדמסרגלאיכרהמתוסכל'

חראשלווהיחידהאחדהקיוםוסינרי
המציאותחודרתלשםוגםבלבדבבדיון

אתכביכולמזמיןשהואמשוםהאכזרית,
מותו.

אגדייםרקוויאםדבריבמיןמסתייםהמחזה

 ;השולחתאלקשורהיהשהבןהמלמדים,
הרוצחתשלמשליחיהאחדוהשחקן
מותחאתמבנחהמלך)--את(ששחק

חיאטרוו•

 •מםה
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 .הבןמןפחותלאהמלכותשלוידידתה
נסיכה"חיתה"היה :פרדי

 . ,, ...מלןהיה"היה :השחקן
 ) 72 (וחלילים)(תופים

עקדן-לשניהמחברנזקקהדמויותבעיצוב
שאפשרמכפייותרלזהזההקרוביםנדת
עיצובמניפסט .ראשוןממבטלשערהיה

המצהיריהשחקןבפימושמעהדמויות

ושהמשחקמשלהןזהותאיןשלדמויות
מסכות.משחקאלאאינוהבמהעלהמתנהל
במידהמתכווןאןיעצמועלמדברהשחקן
 :כולןהדמויותלכלמסוימת
(שותה) !המלךלמות !"מצוין :השחקן

מתאדםזהיהנסיךאדונידגוליאדם
משתומםעדייןוהוא !שליהמוטוזה-

אדונייכן ?פרטישםאיןיליילימדוע
בליפרטיישםבלי :אניכזה-הנסיך

על(לוחש !אגרבליפניםבליעצמיות,
 !פלאסטייםניתוחיםדקפרדי)שלאוזנו

 !דפוסיהשום !-מצוין nומצב-רו !עשרות

לפנינעליםלחלוץבטובולינאירשה
 .) 4 7 (".שאתפוצץ
ניתוחבא,ניתוח :יותר)(קלהשחקן
 !כלרםנשארלאשליהאחודיםומןיחולך

הקול-לאמנותקודש !סדררס !כלרםאבל
 :העשריםהמאהזוהיאבל ) 48 (" !נרע

דק ...הפניםאתרקומטפחים ... !יושבים

 ...האופי ...האישיתהביוגרפיה ...האגואת
מאההר,(פאתטי) !קונפקציה(צועק)

 ) 48 ("!אומללה

המ-שאלה !קולגים--- ,, :השחקן

 :היאיהאחרוןבזמןהעולם,בחללבסרת
האדםנרקבת.שאלחאכן ?מחר-האדם

קרלגים,להשיב,נאויורשהמהר.-
 !פלאסטייםניתוחים-כן :נרקבתתשרנה

מחדש,ניתוחיוםכלכפיים)(מחיאות
ערבכל !חדשותפניםבוקרכל !קרלגים

אופיטויח,אישיתביוגרפיהרענן'אגו

איאחרת(לעצמו) !הקשתצבעיבשלל
הזהב,תורלחייקולו)את(מדיםאפשר.
כפיים)(מחיאות !הארדאלקדימה !קולגים
 :רענניםקולגיםלכם,להגידנאוהרשו
ליצר !מריחאני !גדולסרטעושיםאתם

 !'אן-פול Tבראוו, !הסוףעדנשארשאינני

חב-ההנחה .) 61(עמ'(מחיאות-כפיים)"

סיכולוגי pאנילדמויותשאיןהיאסיסית
אחתשכלהדמויותושארהשחקןמוגדר.

כשחקןבמחזהמסויםברגעמתפקדתמהן

השחקןכאבהאבכבןהבןיכאביו(הבן

 .תפקידרקכלום.לאמשלהןלהןאיןכאב)
שהזהותהיאהמחברשלהעולםהשקפת
הפסבדוהיאשנותרומההיצוריםמןניטלה
(כמרזהותועללהאבקשמנסהרמיזהרת
לאבדדתואחתהמחזה)סוףלקראתהאב
למרות.כלומרהמר,הסוףעדזהותואת

שהיאכשםהבןאתמטרידההזהותבעיית

שליטשהואמאמיןהבןהאב.אתתטריד
למציאות,בדירןביןלהבדילומסרגלבמצב
להבחיןירכללאשלעולםלומוכיחהשחקן
דרמהושהחיקויושקד,אמתביןביניהם,

מים.לטיפתמיםכטיפתלמחוקה
ביןלהבחיןעתידשהואיהבןשלהאשליה

היאברשנסתבןהזהויותבמשחקהזהויות

 :מסוכנתאשליה
 .מוקיוןתמידיבךאבחין"אני :פרדי

הפנימי)המסןלפנייהשחקן(מופיע
 ,, .הנסיךאדוני"כן :השחקן

רהקפלט)הזקןהשפם,יהשחקןשלפניו(על

"אלוהים". :פרדי
ירוקירוק,ירוק,"ירוק,(מדקלם) :השחקן

 ,,-מרתומלכו,ורקהירוק,היערהיה
זקנו)אתותולשבמהירותאליו(קרב

"חום".(מסיים)השחקן

תמידיבךאבחין"אני :פרדי

המלךדברי- 20עמ'."(השררהמוקיון
 ).ש.ג

הזהויותשמשחקמשוםמסוכנתהיא

הורגשהבןכךלידימביאהזהותואובדן
מןנוטלאומשאילכשהשחקןאביריאת

 .לרציחתוומביאזהותואתהאב
אתהמדגישמשחקהואהזהויותמשחק

הואאדםכלשבההאנושית,הכפילות
ובמבנהרעהושלנרדף)שם(מעיןסינונים

מעשהכל :האנושותשלהסינונימי-הכפילי
רבהבמידהעושההואלחברוערשהשאדם
לעצמו.
מט-משלהןזהויותלדמויותשאיןההנחה,

במחזהנוסףו:זפירןעקרוןעלחותמהביעה
זרמכפילותזהבמחזההדמויותכל :זה
בסרטמשחקהבן :בסמריארבגלויזואת
במשחקכאבומשמשהצעירהאבאת

תפקידאתממלאהשחקןהמשחק.בתרך
 .הבןאתלשחקחוזרכשהבןיבבדיוןהאב
והשחקןהבןהאבביןתקבולתשישכך

מנקודת .הראשוןשלכפיליוהםוהשניים
לדמויות,שישהכפילותמעמדשלהראות

הזהרתחסרכפילוידיעלהאבנרצחהרי
סתמימשהרומייצגיזהותואתהשואל
מזלזלהבן .שלובאישיותוזהרתוחסר
בבדיוןאותםוחיחוזראבלהאב,שלבחייו
כךעמהם,להזדהותחייבהמשחקומתוך

רוצחהואהאבאתבשגגהרוצחשכשהוא

אתיעבדואת-שלובאישיותוחלקגם
והנסיכהמריטה .שבלבוהאבאתיזכדרנרתיר

הבמה,פניעלנוכחותאינןהאמריקאית
ושתיהןלהסתבכותגודמותשתיהןאבל

ולמותםלחייהםהגורמותמדרמותנסיכות
חומריתהיאמריטהונסיכים.מלכיםשל

האבידיעלנתפשתשהיאלמרותיונמוכה
ותצילשתגאלכדולצ'ינאה,קישוטיהדרן
נתפשתהבןעל-ידי .צרותיומכלאותו

המשפחהאתבכספהשתגאלכמיהנסיכה
ואשליותיה.צרותיהמכל
אינןהנשים :צודקיםאינםהגיבוריםשני

מקרבותאלאהגבריםאתוגואלותמצילות
הנשיםמןאחתכל .המדלסופםאותם
גלגולהןדרכה.לפיפאטאלפאםהיא
ובגללהעליהשהמאבקהגדולההאםשל

הגילוי .הבןולהאשמתהאבלמרתגררם
ארכספיםכסוחטותהאמיתיתזהרתןשל

מביאבחוטיםלמשוךכדיכספיםמחלקות
לקטסטרופה.לבסוף
ממתןיפהמתבדרבזהויותהמוזרהמשחק

הםהםהגיבוריםכללגיבורים.השמות
שהובלעמהמייצגיםגםהםאבלעצמם

מלכותר,"הודהואהמלךשםבשמותיהם.
-,הלביתברניפאצירס-ריקטרד-פליקסהמלך

גומא-ברעלאלוהיםבחסדמלךדן'הנשוא
ומרקיזעיליתארגרסטהנסיךיהגדולהניה
 .לשעבד(בקולר)פרק.חבל

השני)צידועלומסתובבנאנח(המלך

לצרפתית.מרדהשראנקואןפליקסעכשיו
 ) 9לשעבד."((שהרת)

לכמההאופיינישםכוללהמלךשם
המזוההשםרכןברניפאצירס :אפיפיורים

-פליקס)(ויקטורהאיטלקיתהמלכותעם
להרהנשטארפןקרובהרנשראדןמשפחהשם
הגרמניים.הקיסריםשלהשושלת-

 lSךעה""ךןחאןמטורףפיךןשן"בןגן"

טירוף),שלביטויהיאכמרבן(מאביה
אולייש(אבלרומאימושגהיאארגרסטה

השלומיאלשלהמיתיתלדמותקשרגם
דמותהואופרק"ארגרסטין")האוסטרי

ליל(חלוםשקספידשלממחזהבדיונית
בגדמ-פירושושרראנקהפרוזאיהשםקיץ).

פדדינאנד Schwank).16 (מבדח.סיפורבית

לביתהאוסטריהכתרנסיךשלשמרהוא
שנפתחהלפניבסרייבושנרצחהבסבררג
הואז'אן-פרלהראשונה.העולםמלחמת

רק-סארטדהצרפתיהפילוסוףשלשמר
שלרשםדרסייהודישםהואדרפניק
בחדהואקררפניק'אן-פרל T "(ידוע.מדק
איבאןהואהאמיתישמר !לעצמואותר

היהאביר ...עצובכנראהרזהקררפניקרב,

אבלוהכל'נאמןבולשביקדרסי'נהג
 'מע(".מהבןדחוקנופללאאבא .ממצמץ

8 (. 

הפילוסוףלשםהרוסיהשםביןהצירוף
מטשט-אחרים,צירופיםכמרהצרפתי,

שלוהאישיתהלאומיתזהרתםאתשים
הגיבורים.

מתוךשדכניתגיבורהשלשםהואדולי
 ) !דולי(הלואמריקאימרסיקלימחזה

לש-הקרוביוונישםהוארקרקרמאקיס
באופיהמזכירהוהגיבורהכארנאסיסמרת

זכאניסיאןקליידשלדמותהאתהדמוני
(ביקודדידנמאטשלמיצירתוהזקנההגברת
הזקנה)הגברת

שלהזהרתאתמטשטשיםהשמותצירופי
קרמייםיסודותביןומערביםהדמויות

(פליקס).פאתטייםיסודותלבין(שרראנק)
שםעלהרוצחנקראפרדוקסליתבצררה
שדב-ספקהיאהדמוניתוהדמותהנרצח

וספקחוטיםלקשורהמנסהמזדקנתבית
העולםבחרטיהמושכתמושחתתמלירנרית
השמותאהבתה.נקמתלנקרםומבקשת
באפיוןהן;נתאריםטשטושאתמדגישים

שלהרגשייםהמטעניםובעיצובהדמויות
הדמויותשביןהתחומיםטשטושהמחזה.

מעבירהרגשייםהמטעניםרביןהכפילות
המחזה.שלהריגרשיבאופירלדירןאותנו

תמי-מארדהרבהמעורראלונישלהמחזה
מיתוסעלהמבוססמחזהזהרז'אנדירת.הרת

בשגגהאביראתהבןרוצחשבראדיפלי'
עםיחדחברתית.ממניפולציהכתוצאהאר
(ארחיוךמרקדיהשנינתיהדיאלוגירצדזה

הזדהותמאפשריםשאינםרבים,צחוק)

הטדאגייםהמצביםעםשלמהפאתטית
 .ובפועלבכוח
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הדמויותשביןחסיםהמערכתמבחינת

מובהקת.קומדיהארטרגדיההמחזהאין

כאמוריעשוייאדיפלימצבהמתארמחזה

אילוקרמיות.ארטראגירתתגובותליצור
הזמןתפישתפיעלמוצדקהאבסילוקהיה
אילולקומדיה.קרוביםהיינוהמחבר,של
היינו-לחלוטיןמוצדקבלתיהרצחהיה

לטרגדיה.י•קרובים
יחסיםרקאיגםהאבלביןהבןשביןהיחסים

-אייררןלבין(האב)קרמיאלזרןשבין
משרםמוצדקים,שבכליו(הבן)קרמינרכל
למרת.חייבלחיותמסרגלשאינושמה
מוצדקטראגיאלזרןגםהאבאיןזהכנגד

טראגינרכלרקאיננושלורהאגטגרגיסט
מורת.מלכודתלאבירהמכיןרתככןגבל

משרםלמרת,צריךאיננושהאבנראה,
רהבןמקומראתלפגרתשעתרשהגיעה

לרשת.זמנושהגיעמשרםלנצחצריךאינו
ולרשת.להורישראוייםאיגםהצדדיםשגי
דמותזאתבכלהוא-האב yהאלזרזאתרעם

אשליה,באיזוחישהואמשרםקרמית,

יהסוףעדבהמאמיןאיננועצמושהוא

למלכותועתידושישלגלותוקץשיגיע
הנסיכהקררפגיק,שמגלגליםלסרט.מחוץ
שאיןדון-קישוטיתקרמיתאשליהזר .ובגר
מהקומדיהשלוכדרכהלהתקייםסיכוילה

שימרת.מוטבשיחיהראוישאינו

אתרואהשהואמשרםלרשת,אוליראויהבן
והיחידהאחדשהדברותופסנכוחההדברים

אותםהםהמלכותפרשתמכלשנותר
הנסיכהשמשלמתפזטרתאלפים .עשרת
אתנןלשלםאפשרושעמהםותקיליןתבין

החייםבעובדותמכירשהואמכירוןלזרגה.
"המלוכלך"בתסריטברצוןמשתתףהוא
 .אביראתוהורגהנסיכהושלקררפגיקשל

עולםרעדמעתהכביםאבירחלומות
כאסירהבמהעלהנשארהאחדוהוא

מבחינה .מעשהועלהסוהרבפגיהמתגונן
"קומדיה"שזרלאמויאוליאפשריזאת

הקרמית.בעלילההמוצדקת
אלזרןרקאינוהאב-האלזרןהריאחדמצד
שהמחבריפאתטיאלזרןגםאלאקרמי

החלומותלעולםהזדהותשליחסמורסת
חיוביהנראהשלויהמטורףקישוטיהדרן
הסאגצ'רהמטריאליסטיהעולםמןיותר

 .האייררגיהבן-האגטגרגיסטשלפאגצ'י
קישוט-דוןהביגארילניגודנזקקהמחבר
רריא-רומנטיקהוחומדירוחיפאנצ'רסנצ'ר

המעשים,ועולםהחלומותעולםליזם,
(כפילושישניגודהדמויות.שתיבהצגת
שלהכוללהמסרבעיצובמשמערתשנראה)
היצירה.

זאתראותמנקודתנתפסהבן-האייררן

של(בעידודוהמסבךקטןכגובלגם
האבאתהכל-יכולה)והנסיכהקדרפגיק
 .למרתולהביאהמוכרחיםהמעשיםברקמת
האב :טראגיתהיאהיצירהזאתמבחינה

האשמהומצבלעונשראוירהבןמוצדק
אלאקרמימצברקאינוהיצירהאתהפותח
משמעיתדריצירהזרמוצדק.טראגימצב

להתקבלעלולה)(ארהעשויהטראגיקרמית
בגללקרמית .כיצירההצופיםקהלמצד

המיקררטקסט.שלהקרמיאופיר
המעוררמרגבהפאתטילדיבורנוטההמלך
פאתטיבדיבורהמובלעהניגודבגללצחוק

הניתניםהפירושיםלביןהנתרןהמצבביןזה
מבריק,קרמילדיבור-הבן ;בדבריולו

אבסורדיתבצררההמצביםאתהמתאר

ניגודייםמצירופיםנהנהכשהואקרמית

היוצרותואסוציאציותמליםוממשחקי
 .בלשוןקרמייםמצבים
מןהמשתמעהטראגיקרמיהרגשיהמסר

בפא-(וקרמיהפאתטיהמלךשביןהיחסים
מןיפהמתקבלהאירוניבנרלביןתטירתר)
 :הבאהדיאלוג

(צועק ...סכלזקן ...מאמיןי"מאמין :מלך
 ,, !פאררדיהעושיםהםגדול)בקול

עזיזספרייעם ...פאפאליריי"תמיד :פרדי
 " ...פאתרסשל

קררפ-עם ... ?"והאמת :קול)(באותוהמלך
 ,, ...שלוהצלליםבממלכת ... ?ניק

לתיישיםגם .נכרןזה"לא, :(לקפיטן) :פרדי
במיתולוגיה.כזהמשהרישאלוהים.יש

 ,, !טרגדיה ...התיישיםלאלוהיליעזרוהוא
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לפאררדיהמקררשהואחש,המאמיןהמלך
מארדאירוניבאופןמתאררהבןאמנותית

למצבים,האבשלהפאתטירתתגובותיואת
הבן .לומכינרתאותרהסובבותשהדמויות

לעזאזלשעירהתיש,הואשהאביפה,יודע
לאלוהים,החברהידיעלהמוקרבטראגי,
המציאותעםלהתמודדמסרגלשאינומשרם

החדשה.האגטיררמנטית

יחסאתמחדשהמחברמורסתהסוףלקראת
עלהגיבורמשמוותרהדמות.אלהנמענים

הואהנכספתהזהרתעלארהמדומהזהותו
לרחמיםיותרוראוירעדיהעירוםנשאר
פליקסהמחזהבפתחלאירוניה.מאשר

אלזרןפאתטית,דמותהואהרהנשראדןפרן
לזהותוומעבדמעללחיותהמנסהמנופח

מרגעאלזרןלהיותחדלהואאךהאמיתית,
ומקבלהמדומהזהותועלמוותרשהוא
ומפוחדימפוחתקטןכתת-גיבורעצמואת

אלאונצררותלגדולותשרבשואףשאינו
הקטנטנים.חייואתלמצרתמבקש

כלאתקטנהאשעל"צלה :אומרהוא
כלובכללהמחנכים,המורים,הפילוסופים,

ילחנךלהודות,יללמדאי-פעםשהתיימרמי
 ) 69 (-וכולי"לאלף

 ...מלךאינני ...מלךאינני"אני :ומסיים
פליקסשמי ...לשעברלצרפתית,מררהאני
לצרפתיתמררהשראנק.ואן ...שראנקואן

הכתרנסיךיפרדינאנדיראתה ...לשעבר
לא ?ממנילגזוללךנותרמהיפדדינאנד

עגומה,אשה ...אחתאשהרק ...כתר

פך-היא,היכן ...הירחמרחוב ...ברדדה

החלומותמכלשנותרמה .) 70 ("?דינאנד
לצרפתיתמררהשלפאתטיתאהבהזר

לצרפתיתהמורהקטנטונת.לזונהמגוחך
האבודההמלכותחלוםאתלמכורמרבן
האלזרןעםכאןמזדהההנמעןזרגה.בעד

המנופחת.זהותורעלחזרנועלהמוותר
לבועהביחסואייררןלשמשלנמעןלוקשה

שהתפקעה.

ח

טרא-מיצירההמשתמעיםהמסריםהםמה

עלילהזר 1זאתמשמעיתודרגיקרמית
 :ועונשוחטאשלתבניתממנהשמשתמעת

בכורתאתלמכורהגיבוריםשלנכונותם
 :החטאהואדולריםנזידבעדזכררנרתיהם

אתששלחהאב,הואכךעלשנענשמי
שביקשהנסיכהלאותהזכררנרתירשלהטייפ

לעשרתשביקשהבןגםאך ;ברלהתעלל
שבררהשרקתמולניצבגדוליםרווחים
המקרריםבדולריםלזכותבמקרםוריקה.

להסבירומנסהסוהרובפנימתגרנןהוא
 .אביראתרצחולארצחכיצר

שלהכפולהההארהאתמעצבהמחבר
דולריםשלנזידבעדהמלכותמכירת

 :הבאבדיאלוג
הגלילשתמררתיודעת"הנסיכה :המלך

יואניאתהשניגריאנחנוניתןהזההצבעוני

הכתר."את

 "?פאפאמהאומר"רזה :פרדי

 "?אותישואל"אתה :המלך
 "?פאפאאנילא"למה :פרדי
 ,, .פרדיגאנדיהכתרנסיך"אתה :המלך
 "?פאפאמה,בדיוקאומר"רזה :פרדי

מהשומעאינךאתה ..."פרדיגאנד :המלך
 ...והמלכותעלמוותריםאנחנו ...שפיך
 ...במלכותכופרננגע,מוותר,אתה,אתה,
לקרות,נרכללא ...לעולםלשרב,נרכללא

עלגוזריםאנחנו ...למלכותלייחלילהאמין
 ,, ...לנצחגלותעצמנו
אבודה."המלכות"פאפאפרדי:
 ,, !לעולם !לא !"לא :המלך

שנה.עשריםכבדפיני."אבודה,פרדי:

עתרגים.תקראהעיגים.אתתפתחישן.אתה

הולךאני !עתרגיםקורא"אני :חמלך
אפוריאפורי !העירוניתלספריהיום-יום
הד-הגדולה,ברגרמאגיחזוהי-אפור

אפודים,הבתיםאפור,הבגד !מרקראטית

-,הכלכולם,היפוכונדרים ...אפורחלב
יוםכל !מתאבדים !נארררטים !מרקראטים

אתמחפשיםשהםהפלאמה !אריררןנופל
 .) 11-16(עמ' " ...כליום!בשחמם

ליושנה,עטרהלהחזירתקורהכלאיבדהבן
יכביכולימוכןראינובאשליותעדייןחיהאב

כסף.תרומתלצלרלרידחייואתלהפוך
כאלאלהדיאלוגקטעיאללהתייחםאם

המצהיריהמחברשלפנימיאמנותימניפסט
הרייגיבוריובאמצעותאמנותובעירתעל
סבלשלשהטרנספורמציההצהרה,כאןיש

גםשחראאמנות,שללאובייקטביוגרפי
 ;זנותמעשההואצריכהשלאובייקט

נוספתמשמערתגםזהלקטעישאולם
העיקריהמסראתרבהבמידההקובעת

גמעןכלששואלהשאלהזה.מחזהשל
יושבתאיפהיכמרבןהיא,ובעברבהורה

כמהשמכניםמה"בחיים",זאתיצירה

אינההיא . Sitz im Leben :תאררטיקגים

אינדיבידואלית-יצירהלהיותמתיימרת
אדיפלימאבקמממשתראינהפסיכולוגית

האנושיתהמורכבותחד-פעמית.דמותשל

שמערכתמשרםגדולה,אינההגיבוריםשל
מתייחסי)[הםמוגבלת.שלהםהיחסים

אלמועטתובמידהלזהזההיותרלכל
מדברינוהיוצאהחץו-במתירת.הדמויות

שלהלשוניתהאקזוטיותשלמרותהוא
בעלותלדמויותיותרקרובותהןהדמויות

לדמויותמאשראלגוריתארסמליתזהרת
שללדמויותיותרדרמותהןחד-פעמיות.

אותרושללדמויותמאשררירגסקרבקט

1~ 
~1 
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•תיאטרון

.מםה

•שירה

לפרשקשהלפיכךרריליאמס.טנסיארמילד
"פסיכולוגי".פירושהמחזהאת
מצדגםהמחזהאתלהביןישיוערדזאת

אווירה,זהבמחזהיצרהמחבר :התקבלותו
עלמסוימתהשפעהכנראהלהשחיתה
אחהביןשלאשלמרותיהישראליהקהל
פניםבסבראותרקיבללפרטיוהמחזה
בהרריהמחזהאתמיקםהיעדקהליפות.

להרחיקניסהשהמחברלמרותיהישראלי
שהלשוןמשרםהגיארגרפית,עדותואת

הישראליתהדיבורללשוןקרובהחיתה
אוליעדרתם.שקרבואלהשלמלשונםיותר
מחזהשלהיעדשקהליולהזכירלחזורצריך

יארמזיראתשהביןיאליטריקהלהיהזה
פרתרהששימשקהל .והשתמעויותיורמזיו
שנפרשהחידתיתמטאפרריתמערכתשל

פעילהלצפייהשנדרשקהלהיהזה .לפניו
הסתתרהבידוריללבושמתחתהמחזה.של

ולפענח.לפצחנתבקששהקהלמסר,
עלמלךרצחעלהמסובכתהאינטריגה

כדידיה,מעניבתאינההתיאטררןבמת

הלשוניותוההברקותעליהיגיבשקהל
בזהברצףבאותכשהןילעייףעשויות

ילינראה .בלבדלשמןוקיימותזהאחר
רקהםהשנינתיוהדיאלוגשהאינטריגה

המיתיתשהתשתיתכשםחיצוניימעטה

היוצריםהמרכיביםמןחלקהיאהאדיפלית
ממחזההמשתמעתהמיוחדתהאווירהאת

המחזהבמהלךלשנותביקשהמחברזה.
הפררטגרניסט.אלהקהלשליחסראת

בנריבאמצעותעצמולמרתהמביאהגיבור
חלק(ששניהםהכפילוהשחקןהכפיל
נוסטלגיחזרןלושישגיבורהואממנו)
שלעולמהשהוא"ירוק",עולםעלאלגי

נוהגיםשלעולםטוב.שכולועולםארכדיה,
ונשיםגדולותאהבותושלאריסטרקרטיים

הגברהומוזרינפלארומנטיחלוםנפלאות,
החולםהגיבורלביןבינושהפערעדכל-כך
 .טראגיקרמיגיחוךיוצראותר

הנכסףלצרפתיתמררההואבמציאות
המרכןמושחתבןלושישאבודה,למלכות
כסףתמררתהאבשלחלומואתלמכור
המופעלוהבוהמה,המריותעולם .מזרמן

יעצמואתלמכורהגיבוראתלפתותכדי
- nמההופכיםבחלומותהשלטוןמןנהנה

הוליוודיותלהזיותממשייםאנושייםלרמות
מלא.בכסףהנמכרות
החולםאתחשבוןשלבסופ;ומעדיףהמחבר
שעירהואשרראנק .י kהצבנרעלהפאתטי

מזבחעלאדםקררכןטראגרס,לעזעזל,
א~המשלחתהמריות,שלהציביליזציה

לסליליארעתיקותממכרלביתהחלומות
אריס-אמריקה.שלתורתהזר .ולרירצל

לאילנישאה(קרקרמאקיסהכסףטרקרטיית
שלאחרונהכמנהלחלומותנזקקתפחמים)
האירופיםשלה.הדשנותהכסףארוחות
הסחורה.אתמספקיםממלכותםשגלו

ט

למסרישהששיםשנותשלישראלבארץ
הצופיםקהלרבה.אנלוגיתמשמערתזה

הסיפורלביןשלומצברביןאנלוגיקשריצר
האמ-לנסיכהאירופייםחלומותמכירתעל

והבניםגדולחלוםחלמוהאבותריקאי-ת:
אתומוכריםע~רהלדברסרסוריםמשמשים
אבותיהםשלהאוטופיים-ציונייםהחלומות
חלומותאתמוכריםהבנים ...הפאתטיים
(ואוליאמריקאיתלצביליזציהאבותיהם
שימושבהןהעושההיהודיות)לנסיכות

לבידוריה.
המדברהאבאולםמדויקת,אנלוגיהזראין

רעלהגלותמןהשיבהעלגבוההגבוהה
ערלהקיטוררואה("אניהאבודההמלכות
האםהמעמקים,אלוהיהאדמה,ממעבה

לנמעןמזכיר ) 12 ("?הזאתלגלותקץיברא
הקטניםהפאתטייםהאבותאתהישראלי

עלגבוההגבוההשדיברואחרידורשל
רפאתטייםמגוחכיםוהנראיםחלומותיהם

אתלמכורהמוכניםבניהםלידכל-כך
שלהיצירה .במחירהמרבהלכלהחלומות

(במרבן"סנטימנטלית"אלגיההיאאלוני
דור,שלהאבודיםהחלומותעלשילד)של

חלומותיושלהשבורההשוקתלפניהעומד
ולאשאבדלחלוםלברבסתרונכסףוערכיו

לעולם.יחזור
ואתאבותיהםחלומותאתרצחוהבנים
מי-זהרחלומותיהם.עםהחלומותנושאי
הרוחהרוח.שלאדיפוסתסביךמרש

ואתהאבותאתרוצחתההרסניתהשלילית
- oהאידאליהאבותשלהאבודיםהחלומות

להרריהשנכספוהפאתטיים-המגרחכים,טיס
אחרת.

שלמטאפררילביטויאלונינזקקמדוע
 ?עקיפיןלדרכינזקקהואמדוע ?זאתחוריה

החוויה :מורכבתהיאזאתלשאלההתשובה
ממהחלקרקהיאהמקומיתהחברתית

מבטאת.זאתשמטאפררה

עדמודעתאינהגםואולימודחקתהיא
אלאחד-משמעיתאלגוריהאינהזרהסוף.
רגשותהמחברמבטאשברסימבוליימחזה

התמוטטותהאתהמבכהאמן,שלאלגיים
ברצחהמתבונןצרפהושלאמת,אמנותשל
ישראליושלצינייבןעל-ידיטיפאתאב
אתעיניולנגדהרואההששיםשנותשל

מבכהגדוליחברתיחלוםשלשקיעתו
ומאשיםהחולמיםשלהרוחנימרתםאת
הבניםשלהעצובה-שמחההציניותאת

למרת.לאבותיהםשעזרוהשורדים

דןכדעתמרהיבכישלוןהואזהמחזההאם
 .רב-אמןשלמחשבתמלאכתאר 1מיררןי
 :מדויקותאינןההערכותששתיילינראה
בימתיותהמצאותשלרב-אמןהואאלוני

לעתיםנסחףהואאבללשוניות,והברקות
 .עצמושלההברקותאחריקרובות

מרחי-תמונותשלתילי-תיליןמעריםהוא
המסתתריהמסרשלהקשההגרעיןעלקרת
המסתתריהפסיכולוגיכמסריהשיטיןבין

אךחלומיות,הסטותשלתילי-תיליןבין
 .לעצמןכשהןיפותוההסטותקייםהמסר

כולושהמסרהואההסטותשלמשמערתן
נהנהאלוניאםלדעתואיןמתוק-חמוץהוא

אותרמבכהארכפרדייהחורבןמתארו

מובהקתטרגיקרמדיהזרשרראנק.כפליקס
(הסיפורהשרראנק .השנינתיסגנונהלמרות

הנימהאתממעטאינוהגדולהמבדח)
 •שיטיו.ביןהמסתתרתהאלגית

20 
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אנגליהבכאודן,שנולדהמצריח ,) Joyce Mansour (מבסודג'ריס
בפריז.התישבהרבשרייץבאנגליהלמרדיהסירםלאחד .-1928ב
בברכהשניתקבל'זעקות'הראשוןשידיהקובץארדדאה-1951ב

הסרדיאליסטית.בתנועהפעילההיא'מדירם'.הסרדיאליסטיהעתבכתב
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ברודסקייוסף

כמבקריםמשוררים

הביקורת,עםהמשותףמןישיירה··. . .
המשותףמןלביקורתישמאשריותר . .

אתהמוצאהגד-הזקירהעם

הזה.בקובץאישורו

כחשיבההמוגדרתזרהפואטית,החשיבה

t;כינטטית.חשיבהאלאאינהמטפורית,
ניתוחכוללתהריהי tכזרהיותהמעצם
לניתוחמעברהרבהבהישאך tאנלי~י

האנליטי.
ואףהבלעדיתצורתהאינוהאנליטיהניתוח

(הקוגניציה).ההכרהשלהסופיתצורתהלא
ההתגלות,בדרךהמושגתהבכרהגםקיימת

המדיט-באמצעותהמושגתההכרה-רכך

באמצעותההכרהגםמצריהכךעליתרציה.
בדרךההבכרהלידימגיעהמשוררהסינ~זה.
כאשר tאומררה.ההאינטואיטיבית,הסינטזה

שואל tהמשוררלתפיסתבהתאם tהמשורר
לחרשבלא tומשמאלמימיך tלידהבאמכל
 .כךערשהשהואבעתאשמהשלרגשכלל

המקבילשלבאיננהשכזרבתורהסינטזה
השלבהיאאלאהמציאות,אלהזיקהלשלב
אחריו.שבא

הבאהשלבהיאהאינטואיטיביתהסינטזה
שלב,ביותר,הגברהאףאריותרהגברה

המציאות,אלשלוהזיקותשבמערכת
מוכתביםאשרשיקולים,על-ידימונחה
המונחשלהמלרליבמרבך(לעתיםמנחרץ
 .ידועל~קבעיםחינםמאשריותרהזה)
המצוייםהמכתיבים""הקולותמןאחד
דיוקוליתר tהלשוןהואלמציאותמחוץ

המוכר tהשפהשלההרמוניהאלמנט-
המוךה.בתוריותר

כיצד-בסיסיבאופך-חשובזהאיך

היאחשובה ;הזההקולוקובעמכתיב
סינטטיות,הכרעותקובעשהואהעובדה,

חינך-מקוםמכלקאנטדפי-אשר
הנושאעלמוסיףהנשואשבהךהכרעות,
הבה .לבדרבנושאכלולשאינו tמשהו
הסינטזהשלהיעדיםשאחד tכךעלנוסיף
של"סוגהואשהשירוכך,ההרמוניה,היא

יותרפשוטיםבמונחיםהרמונית".שלמות
תמידהיאשאנליזההיאהדברמשמערת
היאהסינטזהואלו(פרופיל),"צדודית"

לעולםהואטובושיר"חזיתית",תמיד
דירכאךשנאמרמהכי tדומני .ס\ן_ךאוסקופי

החשיבהשלבעליונותההקוראאתלשכנע
הצרופה,הביקורתיתהחשיבהעלהפואטית

של;~לגיטימיות-הפחותלכל-או
וביחסאומנותולגביהמשוררקביעות

 .זואומנותשללמטרותיה
אינוזהשיפוטסרגשלהייחודיערנכו

אלאראשונה","ידשלשיפוטבהיותו
לפניחיונישהינוהריחוק,שלבאלמנט
 .ביטוילכללזהמעיךשיפוטשלהבאתו
משהוכללבדרךהיאלריחוקהיכולת
שלבמקרהאך tמסוגויחידאו tייחודי

למ-נוגעהדברכאשר(ובייחוד tהמשורר
גםהיאזו),באנתולוגיההמיוצגיםשוררים
תודעתו.פועלתשבההסקאלה,עלמצביעה

מהווהאיננוהריחוקהמשוררשלבמקרה
בגדרהיגראלאנוספת",אחת"מגבלה
 :כלומרהזאת,למגבלהמעבראלהליכה

תכונותיואתלעצמונוטלהסטראוסקרפ
האומרלאדםהדברמשולהטלסקופ.של

שלהפנר~ךאודותחושבכזמןובו tוידוי
ההתוודות.

בהשוואהנוסףערךלוישזהפר gואולם,
איךבדרך-כלל .המקובלהספרותילמחקר
האמנותשלוטבעהבמהותההדיונים

 ,הפואטיתהחשיבהאך tבמיוחדחסכוניים

היאכלומר,"אלכסון",הריהילנר,כידוע
ביותרהקצר(הסטיליסטי)הסגנוניהמרחק

פחותהמקיף).(המשפטנקודותשתיבין

הט-בחטאהשירהאתלהאשיםניתךמכל
באב-המאמריםמצטייניםואנךאוטולוגיה.

מבחינתקיצוניתבפונקציונליותזותרלרגיה
כשהמדובר(במיוחדמייצגיםוהםהסגנון

אתופסטרנאק)צרוטאייבהבמנדלשטאם,
הרוסיתהפרוזהשלביותרהנעלההישגה
העשרים.במאה

כאלוהיםשלא-שהמשורר tאמראוךך
או-ההתנסות,בסיסעליוצר-

תהליךעלשנ~מרואלה,מליםהחוויה.
ביחסגםיפהכוחך tהאי~אננטיהיצירה

מוצגיםאשרהשירית,היצירהעללמאמרים
עלנכתבואשרמאמרים,חינםאלה .כאך

לראותאיךזאת,עםיצירתית.חוריהיסוד

אמונה""עיקרישלכאוסףהזההקובץאת
ה"אניאתמבטאהמשוררשכךפואטיים,

בשיריו.רקשלוהאמיתימא~יך"
מוכתב(לרובפררזה jJאלהפרנהמשורר
ולעתיםכלכליים,שיקוליםעל-ידיהדבר

פול-צרכיםמתוךנרבעהואיותרנדירות

מדהירההנעשיתלתפניתמשולמרסיים)
 ,)טור~(אטיתט~יפהאל(גאלופ),מלאה

ממ;שכת,בחשיפהמונומנטשללצילוםאר
רועהבתורשנהבמשךהמ~רתלאפולואר

אד~טוס.המלךשלעדריו
אלהמשוררשלפנייתואחרות,במלים
הדינאמיותשמשלמתהמסהיאהפרוזה

יוצאתלבדההפרוזהלה.שקדםלזק~אt;כיס,
מקנההדבר :כזאתמתפניתבמשהונשנכות

מנקודת-אשרתנועה,שלמסריםאלמנטלה
אךכהאצה,נראההסטאt;כיסשלהמבט
מצורותאחתאלאאינוהדינאמיותבעיני

האינרציה.

וגומלותהמיטיבותהךוהלוגיקההפרוזה
אךכנפיו,אתפל jZמפגאסרסכאשרהחסד,

מתנסותאלהכנפייםשכך tזמןלאורךלא
למענולהתנועע.מארדעזבפיתוילפתע
הזאת.האנתולוגיהקובצההזההפיתוישל

• 

~ 
ו~

 •םדנה

מאמרילקובץמברא
מ~חספרותיתבקורח

 :מאנגלית ;רוסיםמשוררים
גלזמןלאה

* 
ךרטאייבה,.צפסטרנאק,

מנדלשטאם.אכמאטרבה,

i -
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מגדללקבוצתבלעדי
הראשמג"לד, Nהביטוחקבוצתללקוחותיך!גםטובלךשטובמה
בלעדית,פנסיהתוכנית- Nוזמה Yאתעתהמציעההביטוח,של

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

לשברמלאההצמדהמעניקהוזמה" Y .) 21לגילהגיעםעדילדים
מקסימליוניצולריאליתחייםרמתעלשמירה Iבמשקהממוצע

מס.הטבותשל

למנהליהתקשראנאאישיתפגישהולקביעתנוספיםלפרטים
השיווק:

"מג"לד
 , 03 • 5637181טל.פטיקרוני
 , 04 • 351604טל.מאורזאב
 , OZ·Z91100 •טלדרורבני
 , 057 • 463110טל.לירןמשה

 , 03 · 5761813לט.יטילשןאוירזrמשון·
 , 03 • 5637194טל.קראיםצדוק•מעוז*
 . 03133113טל.מנוושלומיס*לע*

בידן!היוזמתעכשיו

לדגמחוטובהתצובק--- .....

שםשוז 11 • 11מעוזיב- •• •
חו uיבהלששאךר,



 •------------חחדחםההשלולחיםךלחרסחהמרכזעיי• שגמו•-----------·.

חכיםרן
 :המרכזתהוועדהחכר

 \רלוונטייםהדגשים

עתיד,לסיכוייםכעלי
נארץ·ישראלהעברייםהעונדיםשלהכלליתההסתדרות

ביטויאכן,נתן,הואואזשנה, 70לפנישהוקםארגוןהיא
טרם·שלבימיםו;כס,דהוא .העונדיםציבורלבעיותנכון

ארגוןסוציאלי,ביטחוןרפואי,ביטוחשלמעגליםמדינה,
שנשארהזוהסתדרותאםלעומת·זאת,היום,ונו'.מקצועי

הכרחיות,רפורמותנתונהלבצעתשכיללאמאז,במתכונתה
לתפק.דלהמשיךתוכללאהיא

לחברותהעיקריהגורםהיאשקופ"חהיאהיוםההרגשה
אתלראותחייבההסתדרותישהארגוןאלאבהסתדרות.

הזה.הקשרעלבהסתמןרקלאקיוםזכותכנעלעצוכו
עצמאי,באופןקיומואתלהצדיקצריךשלומעגלכל

הכללית.ההסתדרותפניאתליצורצריכיםיחדוכולם
הםשלטעמימעגליםחמישהאולארבעהבקצרהאתייחס

הראשוןהמעגלקיומה:הצדקתאתלהסתדרותהמעניקים
הברורהדברמדינהבכלכמעטהמקצועי.האיגודמעגלהוא

בעולםאותו.שייצגגוףצריךשהעובדהואוהטריוויאלי
 .שלהםהדומיננטיותאתהעובדיםארגונימאבדיםהמערבי
ארגון-נשלטיםעובדיםארגוניישנםמהמדינותבחלק

ארגוןולאונו';הקומוניסטיםהסוציאליסטים,שלהעובדים
קייםשזהכפישונים'זרמיםקיימיםשבתוכוארציעובדים

המאורגניםהעובדיםשלחלקםסךכלשםגםאבלאצלנו.
המאורגניםהעובדיםשנהבצרפת,כמוומצטמצם,הולן

מועסקמהעובדיםגדולוחלק ,-20%מפחותכיוםמהווים
ועדללאעונדפיטורישמאפשרחוזהאישיים,חוזיםלפי

מתפתחת,תופעהזוקיבוצי.עבודההסכםוללאעובדים
אתלראותרוצהההסתדרותואםבארץ.גםקיימתוהיא
זולבעיהלתתצריכהבהחלטהיאקדימה,צועדתעצמה

נמשא·ומתןהעובדיםכללאת ·מייצגתהיאבפועלתשובה.
העובדהבאמצעותאחרים,רכיביםועלהיוקרתוספתעל

היאאםאבל .העובדיםכללאתמייצגתהיאהחוקשבתוקף
להתחוללשהתחילולשינוייםעצמהאתלהתאיםתשכיללא

נתונם,עכשיומצוייםאנחנוושגםשנים,לפניכנרבעולם
שיטתיתהתנתקותשלבתהליךעצמהאתתמצאהיא
ותישארהפרטי,במגזרהעונדיםצינורשלרונומרוב

בהחלטוזההממשלה,מולהציבורי,במגזרבעיקרפעילה
האיגודבתחוםרה·ארגוןלהיערךחייבכלומר,לרצונה.לא

האקדמאילציבורגםלרלוונטיאותושיהפוךהמקצועי,
הפנסיה,קרנותנתחוםלהיותיכולזהבמפעלים.שנמצא
שינוי.לחולחייבאבלמערכת·חינון.בריאות,ביטוח
מעמודיאחדכאמור,המהווה,קופ"ח,תחוםהואשניתחום

מערכתהייתהלאהמדינהקוםלפניההסתדרות.שלהיסוד
שקורהמהבצדק.הוקםזהשממסדכןמסודרת,בריאות

האחריותאתבעצםעצמהעלנטלהשקופ"חהואהיום
מצורףחדשעולהכלאנשים.מיליון s.3ל·-העםלבריאות

וכןבקופ"ח,מבוטחיםהפנסיונריםרובלקופ"ח.אוטומטית
ממבוטחיכחצי-בנוסףהילדים.מרובותהמשפחותרוב

סוציאליעומסזההמינימום.תעריףאתמשלמיםקופ"ח
לקופ"חניתניםלאזועצומהלאחריותכאשרעצום,
השניםבעשרכספיים.משאבים-כלומרלאומיים,כלים

-30%מכקופ"חלהחזקתהממשלהתרומתירדההאחרונות
שולית.תרומהכמונן,זו, .-1-2%ל

תצטרךשלדעתיתשובהמתןדורשנשל·כןשנוצרוהמצב
הקופותכאשרחונה,בריאותביטוחחוקבמסגרתלהיות

ויתנוהכסףאתיגבוהןהמבטחות.הקופותיהיוהשוגות

שווה.תחרותשלבתנאיםאבלהשירות,את
במצבהמצויותהפנסיה,קרנותתחוםהואהשלישיהתחום

החיים.באורןשחלהמהותיהשינויעקבשנוצרגרעוןשל
לאחרשנים sר· oכ·יחיושאנשים"מתוכנך'היהבזמנו

כלומרל·דד.וגברים 80לגילהנשיםמגיעותכיוםפרישתם.
לגבותמשום·כןצריך .שנות·חייםר s · 20כ·למבוטחיםנוספו
 2s·20 %·למגיעיםמהמדינותבחלקואכןכסףיותרמהם

היהאפשרלכאורה .ך 7%עלמדובראצלנוואילוגבייה,
אתבמקביל,מעלה,היהזהאבלמיד,הסכוםאתלהעלות

 sooכ·בתוכןמאגדותההסתדרותיותהקרנותהעבודה.עלות
עזרתללאלהםלדאוגלהמשיךאי·אפשר .מבוטחיםאלף

לעובדיםשתיתןהכרעהזהבענייןליפולחייבתהממשלה.
כיוםנאנקתאומנםההסתדרותהממשלה.בערבותביטחון

להיערךצריכותזהבנושאאבלויעודן.הקרנותאיכותעל
התאמות.

היסודיתמטרתההעובדים.חברתתחוםהואהרביעיהתחום

מקומותיצירתהייתה-1923בשהוקמהחברת·העובדיםשל
מועסקים,אלף-200להגיעההיאהשניםנמי8ןענודה.
(היאהוגהמרביתנשחקהאחרונותהשניםשבעשרלמרות
שובנמצאתהיאכרגעדולר),ממיליארדלמעלהאיבדה
סולל·-המרכזייםהתאגידיםבכלהתייצבותשלבמצב
שהיאחשבההממשלהוהנהובו'.כורסנה,הבנקים,בונה,
כוחות.על·ידיהמשקבעיותאתולפתורלהשפיעתוכל

הממשלה .כנלתי·ריאליתהתבררהזושגישהאלאהשוק.
ב"סולל·למשל,כמו,חברת-העונדים,במפעלילהיעזרחייבת
הבנייה.בנושאהבונה"

סוציאליסטית,פילוסופיתהסתכלותמתוןעקרוני,באופן
מערכותגםחוקיתמערכתכללצדלפעולחייבות

הקיבוץ.לדוגמהוולונטריות.
מוכרח·אבלההסתדרות,לקיוםמהותיתהצדקהישלסיכום:

כיחבל,וזהגוויעה,עליהתיגזרלא,אםשינוי.בהלחול
שהגיעוקולטת,בחברהייחודי.מאודדברבהישבאמת
ישמחדש,הזמןכלשנוצרתאחד,ביוםעוליםאלף 15אליה
אתלהתאיםשתצליחכמובן,בתנאי,חשיבות,שלמקוםלה

במשךאוליוהעתידית.העכשוויתהמציאותלתנאיעצמה
ואילוהכלליתההסתדרותשלהכותרתרקר·תישאהזמן

סיכוילהםשישרלוונטיים,הדגשיםתקבלהפעולהמערכת
 •עתיד.של
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E"וו

• • 



בסריעקב

 1:~ו
החודש•שיחת

שלהעליוןחעדך
חראחמשפחח

שדירה .חשדירח

חמ·מחיר.בכל
לחיותיכולחיו

חוסראפילו
כמחחיים.

חיפחותשאתח

יותר.שודראתח

הפרדוקסזח

שכלאנשיםשל
כרישדרוחייהם

חםובסוףלחיות,
 .לשרורכריחיים

24 

לשרוד?גרוסמן:דוד
החייםכל . l-954בבירושליםנולדתי
נקרית-ירכלעממיבית-ספר .כאן

הא,-לידתיכוןבית-הכרם,ואחר-כך
ב"דבר",שנים 4בירושלים,כאןניברסיטה
עבדתיבאוניברסיטה.רתיאטררןפילוסופיה

ברדיו.

בעקבותחיהשלךהראשוןהפרסום
בית-הסופרשלבתחרותלבראופרס

בירושלים?

באוניברסיטהבתחרותזה,לפנימשהרהיה

חמורים,הסיפוראתלשםשלחתיהעברית.
בפרס.זכהוהוא

הדקדוקספראתמגדירחייתהאם

אלמנטיםבעלהתבגרותכספרהפנימי
 ?אוטוביוגרפיים

שנותשלהזמןבתחוםמתרחששהואכיורן
מרומןמשהרברשישבוודאיההתבגרות,

כשכתבתיאבלחניכה.רומןההתבגרות,

רקלהצטמצםרציתילאמארדזהאת
אדםשכלמארדחשובליהיה .הזרבזירה
למשבריישירהזיקהבלילהזדהות,ירכל
חייםשאנחנולעובדהאלאההתבגרות,גיל

בחיינו,זמןטורחישישנםמסריים,גרףבתוך

אנחנושבהםזקנים,ארילדיםכשאנחנו

הבלתיהגרףשללקפריזיותיותרחשופים
חוויםאנחנושבר.לשרירותיותהזה,נצפה

שלנרהחרותחוסראתמארדעזהבצררהאז
בשגערנותיר.שלנרהתלותאתלגרף,ביחס

 ?הפנימיהדקדוק-השםומכאן

האדם.שלהפנימיהצופןזהכן'
 .אוטוביוגרפימימובספרישאםשאלת
ארט,-לאשהואמשהרעללכתובקשה

זיקהובעלאחרת,ארזרבצררהביארגרפי
כותבשאנילפעמיםמגלהאני .אליחזקה
אלי'קשוריםשלאחושבשאנידבריםעל

שלתהליךלגביהםערשהשאניאחריאבל
שנה,עליהםעובדשאניאחריהפנמה,
שלאלימתגלהפתאום-שלרששנתיים,

שהםאלאעליהם,לכתובהמשכתיסתם
 .שלישהםאליי'מדבריםבאמת

 ?פולניממוצאשלךהמשפחה

אבישגםחושבאניצברית.שליאמא
 .שבספרמההרריםשוניםמאודאמיוגם
אתכשכתבתיעליהם.כשקראוצחקוהם

בןשאניכולםאמרואהבה"ערך"עיין
ההוריםלאאלהלא.שואה.ניצולישל
מהאווירה,שמשהוודאיהאמיתיים.שלי
במשפחותרקלאקייםהזה,החרדהחוט

ביןלקשרמעליבדייהיהוזהפולניות,
אחת.מסוימתמשפחהלביןזהספר

הוא .אורןיוסףשלהביקורתאתקראת
פוליטית.אליגוריהעלמדבר

מדי'מצומצמתראייהשזוחושבאני

אניהספר.אתלגמרילדעתישמחמיצה
ומשטחמרדדמצמצם,אורןשיוסףחושב

 .אותימאשיםהואאגבבזה .ספרכל
 .פוסלבמומרשהפוסלברוררכל-כך

המימדאתרואהאתהזאתבכלבמה
 ?שבספרהפוליטי

תיאורזה .בכללפוליטיענייןלאזה
שישבוגד,שהואאחרוןשלתחושתו
במשפחתו.הווייתו,בעצםבוגדנימשהר

התמונותאתמגלהכשהואבהתחלה,למשל
שהואשיחשבומידבטוחהואבבית,הגסות

ישהזה.לפשעשותףשהואאותן'הביא
עצמואתתופסשהואלכךרמזיםהרבה

הכללית,בהוויהשבוגדכמיהזמןכל
רמיזה .הקיבוצימה"אני"חלקלאשהוא

הממלחהאתמחזיקהוא-לעניך"קטנה"
ימי-הביניים.בציורישמופיעפרט-המרך

יהודהשלפניהממלחההאחרונהבסעודה
מרקםבספריש .תמידהפרכהקרירת,איש

תחושתרעלהנידחותעלרמזיםשלשלם
ועל-כךשייךולאבוגדאהרןשלהיותר
אלהלדברים .כךעללהיענשעתידשהוא

הפוליטיתהמציאותפוליטית.זיקהשרםאין
כמרשטרחה,אלגוריהכאיזולאנתפסת
הזה,בספרלקרואהצליחאורןשיוסף
כשאלהיותר'קיומיתברמהכהרריהאלא
הגוףמתחילואיפהשליהאנינגמראיפה

להשתייךמצליחלאאחרון'שאני'הקיבוצי
בדרכודבריםלעשרתחייבאהרןאליו.

לאכולם,הולכיםבהבדרךללכתלאשלו.
ישאומרים.שכולםהמשפטיםאתלומר
דודאני,החיצוני.לדקדוקהתנגדותכאן

מארדהרבההזהבדקדוקדיברתיגררסמן'

יכולשלאילדמסרגל.לאאחרוןשנים.
 .אותומעליבזהזה.אתלומר

נושאיםכמהישבפולניות.קצתניגע
המשפחהאתשחוציםסטראוטיפיים

יוצרשאתהחששתלאהאם .זובנקודה
מוכר?דבר

דברעלההליכהנושאשובחוזרהנה
להיותהסכנהאתבחובהשצופנתמוכר'
עלגםכברנכתבוספריםכמה .שגרתי

זההפולניה.המשפחהעלוגםהתבגרות
בדרכיזהאתלעבורצריךאני .ליחשובלא
כמה ?השואהעלנכתבוספריםכמה .שלי

אני ?השטחיםעלנכתבוומאמריםספרים
שאנשיםבזהעצמיאתלפטוריכוללא

לכתוברוצהאניזה.עלכתבוכבראחרים

סטריארטיפ.זהאםהקוראוישפוטזה,על

דמותעלהדיבוראתקצתתרחיב
הסבתא.

שמתרפקיםהסבתאלאהיאליליסבתא
פיסתמעיןהיאהעוזרת.המנחמת,עליה,

בדרן-ואחרון'מספיק,נאפתהשלאבצק
הזאתבמשפחהאליה.להתחבריכולכלל,

שרידה.שלאינטנסיביותבמיוחדקיימת
 .במשהואשםכברשמועד'מישנופל'מי
לאהיאאםבקצב,עומדתלאהסבתאאם

שקייםדברזה .במשהואשמההיאשורדת,

הערךפה.רגםאהבה"ערךב"עייןגם

שרידההשרידה.הואהמשפחהשלהעליון
חוסראפילולהיותיכולהמחיר .מחירבכל

שורדאתהחיפחותשאתהכמהחיים.

חייהםשכלאנשיםשלהפרדוקסזה .יותר
כדיחייםהםובסוףלחיות,כדישרדו

זהמזה.יותרדברעושיםלאוהםלשרוד,
מיןשישמרגיששאניעד-כדי-כךמגיע

שזהלסנטי'כמרותהחייםשלסינדרום
זה .בכלליהודיותבמשפחותשקייםדבר
ההיסטוריהבגללאבלחמור'מארדדבר

טראומהעל-ידישעוצבנומשוםשלנו'
ככללהקטיןהואהאינסטינקטשכזר'נוראה
האישיות.שלהעורפנישטחאתהיותר
 .שליהדורבבניאפילוזהאתמרגישאתה

בשורהלעמודעצמך'אתמלחשוףהפחד
אתהאזכיבחרות."אני"לומרהראשונה,

ואיזהלמטרה,הופךאתהאש,אליךמושך
להצביעולרדת,אליךלבלשיםעלולהיד

גםזריםשלאדבריםעלמדבראני .עליך
מרגישלאשאנילומריכוללאאני .לי

מיןפולניותמשפחותמיניבכלישזאת.
כישרוןחוסרבכלללאושר.כישרוןחוסר
בכללשרידהנהדרכישרוןהאלה.לחיים
לחיות.כישרוןוחוסרמחיר'
פוליטית.אמירהגםברומןישזהבמרבן

העםשלמהטרגדיהשחלקחושבאני

סביבנושחייםהעמיםכלושלפההישראלי
אישים,עמים,-שורדים.שכולנובזהנערצה

על-ידיעוצבוכולם-חברותמנהיגים,
מארד'קשההיסטוריהעל-ידיאסונות,
שהםעדסבל'שלשניםהמוןעל-ידי

מדהים.דברוזהבשרידה.מארדמיומנים

האלההמומחיםשכללחשובהיהאפשר
להימלטשיוכלוהראשוניםיהירלשרידה

כךשלאאלאפה,המצבשלמהמלכודת
קורה.

ההיפךהואלמשל'בתאנההטיפולאבל
ישנומדינותלכמהאלה.לדבריךהגמור
על-חייםשלסמל-עץשלסמל
דגל?
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אותימאלצתהכתיבה
כעלהתאנהעלחשבתישלאהיאהאמת
והאםבתאנהמטפלאבאהמדינה.סמל

חולהשלעץשאומרתזוהיא .לולועגת
העירייהפקחיאתענפים.לקצץצריך

יאייזןבשםשכןהזמיןהתאנהאתשכרתו

אמא.בעצםזואייזן .בשיכוןאייזןואין

אתלכרותכדיאותםשהזמינהזוהיא
הליבידואתלקטוםכדילנקום,כדיהעץ

הוא .שורדאינואבאאבא.שלהמתפרץ
לרצונהעצמואתשהכניעחיים,אוהבאיש
שנשיםראתהשאמאברגעאמא.של

כיסתההיאיעיןעליולשיםמתחילות
אזיודעתהיארק .שומןשלבהריםאותו

מחצבשמפיקכמייגבורתואתממנולהפיק
יכולהלאכברהיאשגםהואהעביד .יקר

אתלשורדים.שקורהמהזהזאת.לעשות
כשהייתיבחיים.הזמןכלרואהאתהזה

רדיו.ושמעתיבאוטובוסנסעתימאודקטן

זוכרואניירובינשטייןלארתוריובלהיה
הזההאיש :אמרוברדיוהכתבהשבסוף

באוטובוס,ראיתיואנימאושר.להיותיודע
שנוסעיםקשי-היוםכלאתבבוקריבשבע
ומרה,קשהמבוגרשנתאחריעייפים

אישפה,לאבאמריקה,לוחיואי-שם
 .סביבנומאודמעטרואיםזהאת .מאושר

המצב-למהקודםמהיודעלאואני
שדבקה'שלנויהזוהמיוחדתהנפשאושלנו

באופןעליומתענגתיאותומטפחתבמצב,
עודאיזה .למשלעזהאתקחומעוות.

ואני ?לעזהכל-כךנדבקהיהבעולםעם
היהמי .נפשימצבכעלעזהעלמדבר
היהמי ?שלותהיהשעזהכךכלרוצה
ואחר-כך ?אנשיםעםומיישבזהעלנלחם

אזנגדנו,הערביםהנה, :תרוץלנויש
יהמשמרעללהיותצריכיםשאנחנוודאי

הרגשיהמילוןאתלהקטיןילשרודמאומנים
תשמעמלים.מאודמעטבושישעדשלנו
האישאתלשמועמרתק .מדברשמיראת
הואמעטכמהלשמועמרתק .מדברהזה

כשאתה .אניאין"אני".המליםאתמבטא
 .פנימיאיבראיזהחושףאתה"אני"אומר

בחוץמסתובביםשלךהלבאושלךהלבלב
מישהופהאיןבהם.לפגועעלולומישהו
גדולהמערכתפהישאחריות.שלוקח

איזוכמואחראי.להאיןאבלנבלה,של
"נעשה".הכלפושע.ללאלפשע,שותפות
"ניתנה".ההוראה

ובשארסריירבתרםכמררפסודה.כרת,

בניתהאםהנעורים.לבניהקלאסיקה
למלאעל-מנתכמבררןאלהורךסימני
 ?עמוקיםבחומרים"כאחארחם

l i:I 
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 •החודששיחת

רומןזההתבגרות.ספראיברהספר

בת·האישיותשלהאנטומיהזרעמוק.
כלאתגםברישאבלההתבגרות,קופת

 :חניכהרומןשלהחיצונייםהסימנים
נאמ·שברעתחבורת,הרפתקאות,יצר

 .לשרודלאלחיותי
האישיאללהגיעהיכולתשאתודאי

רקילדעתילעשות,יכולאתהוהייחודי
שלהלבניםכלאתקודםמציבכשאתה
גדולבדיהכלשלהכוח .והמוכרהכללי
כלמציאותיות.מלבניםנבניתכשהיאיותר
התבגרות,שלהסממניםכלשמנית,מה

אצלאותםרואהאניכיוםגםאכןקיימים
בספרלהראותרציתיאניאבל .הבכורבני
אחתנפשאיך- :ההיפךאתבדיוקזה

הלבניםביןמקומהאתלמצואמצליחהלא
בכלהריונמעכת.נמחצתהיאאיךהאלה.
כלמכירישאניהאחריםהבגרותספרי

השלביםדרךהמעברכל-הזההתהליך
זהותליצירתבסוףמביאיםהחניכה,וטקסי
המנהרהמתוךשיוצאהגיבוראצלברורה
לאזהשליבספרמעוצב.בוגריכאישהזאת
כיקורס,והבנייןנמצאותהלבניםכלקורה.
הזה.הנוראבדברלעמודיכולהלאהנפש
האלהתפוחי-האדמההנה :אומראהוון

אניישדהבאיזהזרוקיםשהיואוכלישאני
 .אנייהיהמהםוחלקלתוכייאותםמכניס

 ?זהאתלתפוסאפשראיך

החידההפכהכךלספריותרשנכנסתיככל
אניפתאוםמההחיים.במישורלקשההזו

 ?כזהגוףקיבלתואתהכזהגוףקיבלתי

שלישהנפשכדימשלםשאניהמחירמה
איך ?הזההגוףשלזרויותיולכלתסתגל
כל-כךלזרותגדולהכל-כךבסמיכותחיים

זהבמובן ?גדולהכל-כךולשרירותגדולה
עלרומןזההתבגרות.רומןרקאינוהספר

 .הנפשהיוולדות

שלמרתמבחינתעיצרבית,מבחינה
האםחגיגה.ממשהראהספרה,;גסקה,

 ?הלשונילצחצוחחששתלא

מתגובותזהבעניךשונהב mככשליהחוויה
יכולתומחוסריאולינובעת,היאהקוראים.

אומרואני ...עצמואתלתפוסהכותבשל
הייתה,שליההרגשהוכאב.בצערזהאת

עלכאןמוותראניאהבה,ערךעייןשאחרי
וכל-כךשלי'לשוניותיכולותהרבהכל-כך

שלהראייהלגובהבדיוקלכווןמשתדל
הרגשהליהייתה .המעמדשלאוהספר
ליהיו .בספרלשפהביחסקשהמאוד
היאשהשפהמרגישאניעצומים.לבטים

"יידישאומריםביידישמדוברת.שפה

שליוההרגשהמידברת.יידיש-רצך"
אתהוהנהמידברת,זהבספרשהשפההיא

קטע.לכל"פוליש"מין .שעשיתיאומר
התכוונתי .לגמריאחרלדברהתכוונתיאני

אחרון.שלהעינייםלגובה

 .אהררןשלבמרחועובריםהדבריםורב
חושבאתה .פנימימרנרלרגמעיןזה

ילדשלהחשיבהרמתאכןשזאתשילד
בגילו?

אנחנו .אחדמסוייםילדעלמדבריםאנחנו
ואניזהבגילסתמיילדעלמדבריםלא

רקלאאישי'מאודמניסיוןלךלומריכול
פועלותנפשותכמהעודשלאלאשלי

 .אפשריבהחלטשזהאליי'מאודקרובות
שההיכלמותמשעראני .אפשרימאוד

אדירלפיצויגרמהאחרוןשלהגופנית
בלשון,ובעיקרהרגש,התודעה,ברמת
להרגישרגילבלתיכליבשבילושחיתה

חושני,כליגםמיני,כליגםהחיים.את
אבל .אפשריבהחלטשזהכךחווייתי'

לביןחושבשאחרוןמהביןלהבחיןצריך
שאחרוןדבריםיש .הספרש"חושב"מה

מהם.מסויימתהסתייגותישובספראומר'



 +איתאנחנוהקובעברגע

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

הישראלי.הפניקס-וחזקאחראיאמין,שותףלךישהאלהברגעים
איתן.שאנחנויורעאתההקובע,ברגע

הישרלאיהפניקס
בעיימלבטוחחברה



הילדותעללהתרפקלמשליכולאחרון
ואילולמתבגרים,אופייניתכנוסטלגיהשלו

 .מכךמסתייגהספר

 ?מובלעמחברמעין

עםכידידמהלךהזמןכלהואאכליכן
מדייותרמלהיותמאודנזהרהוא .אחרון

יכוללאשהואוכוודאימרוחק.אומובלע
 .לאחרוןעויןלהיות

עלשחשבתסימניםיש .יידישהזכרת

 ?"אחקטן"למשלהכתיבה.בזמןיידיש

כ"חיוךהערכיתכמוכראשיהייתההיידיש

 .אחרוןשלהלשוניהאקליםהיהזההגדי".
אישיותכיניסחאהבה"ערךש"עייןכמו

הוצאתיולא Iכיקיימתשהייתהמסוימת
אניכך Iכספראותהשהבהרתיעדאותה

זהאתמרגישאני .אחרוןמאודהיום

כתחומיםגםעושה,שאגידבריםכהרבה

ככלליומיום.אלאלספרות,נוגעיםשלא
מערכת.עםמגעככלשרירות,עםמגע

לא .שליאכלהתבגרות,רומןזהזהבמוכן
שספריםלטעמישראוימהוזה .אחרוןשל

הכותבים.אתשילמדו-יעשו

שישספרותיותאהבותעללהצביעתוכל
 ?העבריתבספרותאתןאינטראקציהלך

כבאלינשמעזה .שכתאי .כמובןכרכרי
שלהקריאהחווייתאתזוכראניאכל

התקבללאעדייןדברים"כש"זכרוןשכתאי
עלישהשפיעאחרספר .בארץכל-כך

ספרזה .קנזשליחידים""התגנבותהיה
בהקשרעודשלם.ממנויוצאאתהנפלא.

סיפורליהיה-ספרותיותלהשפעות
התקשרהגדי""חיוךשפורסםאחרימשונה.

וצייןאליודיברשהספרלישאמראדםאליי
 .ושולץקפקאשלהשפעתםבושבולטת

מקריםבצרוףהכרתי:לאשולץאתואני
ערבבאותוממששלובספרנתקלתימוזר
הספרכאילווהרגשתיקראתיחברים.בבית
 .אלייאישיתנכתב

ספרותשלכעיקרהןעלינוספותהשפעות

r 

אניקלווינו,אתאוהבמאודאניאירופית.
תומסכל,היינריךשלספריםכמהאוהב
קאנטי.מאן,

לח,ישהאם-העבריתלסיפורתביחס
 ?משותףמשחולדעתך'

שה-היאשליההרגשהשלא.מקווהיאנ
ארכיב-מסוייםבמובןהיאהעבריתספרות

השואה,לאחרנולדהשהיאמשוםרסלית,
עוסקתהיאאנחנוהיותנושמעצםמשום

-ולרעלטוב-אובססיביתכצורה
המוסר.בשאלת
להיותוכדיהיסטוריים,בזמניםחייםאנחנו
רשע.קצתלהיותצריךאתההיסטוריאדם
להיותצריךאתהממשלהראשלהיותכדי
שנוגעותהחלטותלקבלכדירשע.קצת

מחמיצותהןובהכרחאחד'מאדםליותר
אדםלהיותצריךאתההשני'האדםאתכבר
מהההיסטוריה.אתעושיםהרשעים .רע

רשעתבתוךכזה,רשעבאקליםליחידקורה
מרגיששאגידבריםאלה- ?הזאתהחיים
הווריאנטיםכלעלהעברית,בספרותמאוד

שלוהצלילאתנותןאחדכלשלהם.
דבריםמרגישפחותאניהזאת.בתזמורת

האירופאיתאוהאמריקאיתכספרותאלה

זונקודהלבררהיהמענייןקורא.שאני
היאמידהבאיזוהגרמנית.הספרותלגבי

אומץבאותואלהשאלותעםמתמודדת
במובן .אתןלהתמודדמנסיםאנחנוכר
היאהישראליתשהספרותחושבאניזה

היהודינתפסבהבדרךיהודית,מאוד

שלהסכנותכלעםהמוסריבתפקידותמיד
 .למוסרניהפיכתו

הספרותגבילמצייןשהייתיניואנסעוד
הרבההיוםאיןהשפה.פלאהואהעברית
עדיין'מכילבהןהכתיבהשעצםשפות
 .הממשיהיצירהמימךאתבשביליילפחות
משפטיםכותבשאגיפעמיםהרבהליקורה
קודם.בנמצאהיושלאיודעשאני

 ?עכשיועובדאתהמהעל

חצילפניהרומןאתגמרתיתאונה.ליקרתה

היהאחר.רומןלהתחילמאודורציתישנה,
מאודליחשובוהיהאחר,רומןבראשלי

יציאתלפניחדשהככתיבהמוגןלהיות
האיזוןאהר"ן'לביןביניהזיקההזה.הספר
אחרוןהממשיים.בחייכל-כךנוכחבינינו
כךכלאנידברים,הרכהבכל-כךליקודם
שניםשלושאחריכמוהולחשובמורגל

אנילאכמעטשזהאתו'חיישלטוטאליות
טובשיהיהלכן'חשבתי'הוא.בעיקראלא
באהואז .אחררומןעללחשובאתחילאם

עסוקשאהיהטובשלאוהחלטתיהמלחמה,
לכתוב.לאוהחלטתיכזה,כזמןככתיבה

לכתובבדחףומשהוהמלחמה,נגמרהוהנה
עצמיאתשואלואנידעך'ההואהרומןאת
אותיהחתיםמישהוהאם ?קרהמה-

עודמידלכתובצריךאנילפיוחוזהעל
קשה,לאורח-חייםמידשובלהיכנס ?רומן

זרותלתחושתקרובים,מאנשיםלניתוק
חשובים.לדבריםוהולכתגדלה

 ?כתיבהשעותלךאין

באותכתיבהשעותמנוחה.שעותלייש
להחליטצריךשאגיהיאאצליהבעיהלבד.
עולהאי-הכתיבהאכתוב.שלאזהעלככוח

כותב,שאניובזמןמרוביםבמאמציםלי
 .לישוןללכתעצמיאתלהכריחצריךאני
אני .ישןשאניזהעלעצמיעלכועסאני
צריכיםשבני-אדםכךעלעלבוןמתוךישן

-75מההאלה,מהחייםשלישבכלל.לישון

שערורייה,זוישנים.אנחנולנו,שיששנה
לא?

אתעבורישעושההדברהוארומן'כתיבת

יישמעלאשזהמקווהאניחיים.החיים
הכתיבה .זהאתאומרשאניממהגבוהיותר

לפתוח .לשרודולאלחיות,אותימכריחה
בדרכיםללכתהקשרים,כלאתמחדש
כמוהתבגרותרומןלכתוב .מכירלאשאני
בדרךללכתלנסותאבלילפניושהיומאה

עלגזר-דיןשהםמשפטיםלכתובאחרת,
כמה .נוכלציץהםשלנוהחיים .עצמי
היאהכתיבהכלום. ?לחיותאפשרשנים
 •האלה.החייםאתלהעציםשליהדרך

1 =iA 

~ 

החודש•שיחת

שירה•

עזהאתקחו

איזהלמשל.
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מאיררבקה

 1: ו\:

גוטליבמאודיצי

 , 1856כפברואר 21כ·נולד

כד·דרוהוכיץ:כעיירה

כמגזרלמדשם .פוליןרום
מכןולאחרהכארזיליאכי

כשלח 13כגילכגימנסיה.

למדשםלכרב,לעיר
וכ·לאמנות·ספר nככי

כיןהגרמנית.גימנסיה

למד 1874-1872השכים
שללאמנותבאקדמיה

 · nהשםוכמוזיאוניםויכה,
הציירשליצירתואלורוע

כאשר .מטייקויאןהפולני
לקבלומסכיםהאחרוןזה

שכ·כאקדמיהללימודים
חוזר ,כקראקוכניהולו,
 1875כ"לפולין.גוטליכ

 .כריכהלאקדמיהחוזרהוא
כאקדמיהלומד IX76כ"

מושפעתויצירתוכמינכן'

-גוץצבישלמכחכיו
כעיקר ',ישראל'ימי"דברי

כיהודי'ישושלכהצגתו
כאן .ומזוקןציציתעטוי

הפורטך·אחגםמגלההוא
ומושפערמברנדטשלטיס

 1877 "כ .שלוהציורמדרך

כהלגינה,גוטליכשב
שע·מיאחפוגשהוא

 ·הגאהבתולהיותחידה
ומושא ,והמייסרתדולה

-מעטיםלאלציורים
 .הכשל·רוזכפלדלאורה

בכו·לציירמוזמןהוא
 ,היסטוריתתמוכהופשט

 .מבוטלתההזמנהאולם

נכן'ילמנוסעהוא •כהמשך
כרוקמאןל"המועםלדון

שלתמונתו
• , C :·::;:.לראשונה, ,שראליברקמבבהםמיםי במוזיאוןצגתומ 'ןליפולשהנשיא =

מקיפהתערוכהאמנותלתל-אביב
ציירגוטליב,מאוריצישליצירותיושל

בשנותאמנותיתהבטחהבבחינתשהיה

וש- ,בפולין-19ההמאהשלהשבעים
בלבד.עשרים-ושלושבןבהיותונפטר

שתיים-עשרהשלעבודהפריהתערוכה,
מוזיאוןביןפעולהבשיתוףנעשתהשנים,

הלאומיהמוזיאוןלביןלאמנותתל-אביב
שלושים-ושבעלתוספתשהביאבוורשה,
 .ובבריה"מבפוליןמאוספיםיצירות
-200לקרובהקצריםבחייויצרגוטליב

בתע-ששרדו.-70כמוכרותמתוכןתמונות,

רישומים.-15ךשמןציורי 65מוצגיםרוכה

הנוגעיםוציוריםספרותיותביצירותהוא

הנוצריתהתרבותביןוהעימותבמפגש

לה-גורלניקבחרהבמאמרה .ליהדות
גוטליבשלההשתייכותבשאלתתרכז

פולני".יהודי~אויהודיפולני/"אמן-
 o 1כ--בפוליןהגדולהיהודיהמיעוט
נוכחותבעלהיה-מאוכלוסייתהאחוזים

ותרבותה.כלכלתהעלגדולותוהשפעה

רוחאתהוריובביתספגגוטליבמאוריצי
גםביטוילידישבאהההשכלה'תנועת

התקרבותוגרמנית.דיברושבביתובעובדה

בעקבותהתרחשוהפולניתולתרבותלשפה
שראהמטייקו'שללציוריוהתוודעותו

 .בווינה

ארצותבמרביתהחלה-19ההמאהבאמצע

מיצירותיורבותכנראההושמדואואבדו

שלבבתיהםכאמור,היו,מהן(שרבות
המלחמהתוםלאחררקיהודיים).אספנים

בשנותרקאולםשלוייצירותונתגלושבו
ילארץהפולניתהעלייהגלעםהחמישים,

שלמיצירותיומבוטללאמספרגםהגיע
תערוכהשלקיומהאתש~פשרגוטליב,
 •-1956ב ,בארץמיצירותיוראשונה

אתניתקהפוליןכאשר , 196 7מאז
לחי-ועדישראליעםהדיפלומטייםיחסיה
אפשרותהייתהלאשעברה,בשנהדושם

תרבותנכסילהכירישראלייםלחוקרים
עודהאחרונות,בשניםאולם, .בפולין
המדינות,שתיביןהיחסיםחידושלפני

שלמשלחותלהזמיןפוליןממשלתהחלה
התע-לקטלוגבפתח-רבדאמנות.חוקרי
התע-אוצרתגורלניק,נחמהמגוללתרוכה,
החיפוש/גילויהמחקר,מהלךאתדרכה,

מגווןמוצגבתערוכהגוטליב.שליצירותיו
ציודי :גוטליבמאודיצישלההתנסויות

ההיסטוריהמתוךבנושאיםציודיםידיוקן

להןההשראהשמקודציודיםהפולנית,

אחשוורמאוריצי
בחו"ל,פרטייםמאספניםנוספים,ציורים 2

גוטליבמאודיצי .דברשלבסופוהגיעולא
הד-ובחוגיםבפוליןבחייועודהתפרסם
הוצגותמונותיואירופה,מזרחשלהודיים

קראקוב(בוורשה,מעטותלאבתערוכות
יהודייםאספניםביןמבוקשותוהיוולכרב)

התערוכה .-19הבמאהעודולא-יהודיים

אישהתקיימהיצירתו'שלביותרהגדולה
קראקוב,שלהלאומיבמוזיאוןהוצגהפעם,

לערבעדמיצירותיו. 94בה,ונכללו-1932ב

יצירותיורובהיוהשנייההעולםמלחמת
 .בפוליןפרטייםאספניםבידימרוכזות
הנאצית,גרמניהעל-ידיכיבושהבעקבות
המנוונת","האמנותכינושהםמהוהשמדת

שלהמרכזיתמהשפעתההינתקותאירופה
קהלהעירונית.הבורגנותועלייתהכנסייה,
ציודי-הוויילוביקשהזההחדשהצרכנים

הביקושדתיים.בנושאיםציוריםעודולא

שביניהם,היהודיםגםיבעלי-הממוןשל
(מהראש,-היהודייםהצייריםאתגםהביא

לרוחל;::זענותאופנהיים)מוריץשבהם,נים
היהודיםמהוויתמונותלציירהחדשה,

גםנמצאכךמיטיביהם.שלודיוקנאות
קוראנדה,ד"רשלתמונתואתגוטליב,אצל
לושסייעיברינההיהודיתהקהילהנשיא
לאיטליה.לנסוע

הירכהימטייקויאןהנערץ'מורהובהשראת

הפול-ההיסטוריהמןסצינותלציירגוטליב
עלמציוריוברביםחזראףהואבית.

המאופיינותמטייקו,שלהקומפוזיציות
בקורבותדמויותשלבדחיסותבעיקר
הללוהחזיתיותהקומפוזיציות .בציורחזיתי

שלהשפעההואגם-שבציוריווהפאתוס
 .תיאטרלידרמטייציוריוצרות-מטייקו

עלילה,מתוךסצינהציורשלהמעשהעצם
שלגרעיןבהישספרותית,אוהיסטורית

ליחסיםביטוישנדרשמכיווןתיאטרליות,
(ג'סטות)מחוותבאמצעותהדמויותבין

דמויותיויכךשמשוםאפשרמשמעותיות.

תפקידיהמגלמיםכשחקניםלעתיםנראות
-~בבגדיםלבושותהןכאשרבפרט

וגיז'נקהאוגוסטזיגמונטבציורתקופתיים.

-א,הפולניהמלךנראיםבקירוב), 18 7 4 (
בסצינהמחובקים,יושבים-שרועיםהוכתר

שמבחינהציוד-הביתבתוךהמתרחשת

גוטליבשלהציוריםביןדופןיוצאזו
בצבעוניותהציוד,ההיסטוריים.בנושאים

ירוקים,ומעטחומים-כתומיםביןהנעה

שמופיעכפידקות,צבעבשכבותמצויר

אוגוסטזיגמונטהאחדים.מציוריוברבים

תפאורה,בתוךכיושביםנראיםוגיז'נקה

ודמויותמאחוריהם,ממסכיםהמורכבת

משניכנראהבצדודית,הנראותמפוסלות
הבגדים .חלוןאוגדולהמראהשל~דיה
העוטפיםבדיםכגלימות,נראיםעצמם
תקופ-המזוהיםבגדיםמאשדיותראותם,

מטייקושלרישוםמוצגבתערוכהתית.
דוגמהששימשזמוייסקי),יאןשל(דמותו

מבקשיםאינפאנטאבירילציודלגוטליב
נגדאוגוסטזיגמונטהמלךחסותאת

מוצגאךשדדילאזהציוד .פרדיננדהקיסר
לפרטיומתוארוהואברפרודוקציה,כאן

מטייקוגוטליב.עלהמוקדמתבספרות
ממלאהרישום,בחזיתזמוייסקיאתמצייד
ומאחוריומדרגות,ברקעישטחודובאת

המורגלותלעינינו ,-1991בנוספות.דמויות
יכוליבתיאטדוןדקזהמסוגלתלבושות

תלבושותלתכנוןדפי-סקיצותלהזכירהדף
מקורותכינניחאם .תיאטדוןלהצגת

אינםאמןשליצירתואתה~זיניםההשראה
שונים,גלגוליםעובדיםוהםישירים,כולם
ביקוריושהותירוהמשקעעללחשובניתן

שה-בתקופתיבאופרהגוטליבשלהרבים
התיאטדליתלנטייהכמקודיבמינכןייתר

בציודיו.

הרחבהציבורבקרבביותרהמזוהההציוד

מתפלליםיהודים-גוטליבשליצירתועם
מתיאטדליות.הואגםחףאינוביום-כיפורי

הנראותהעיקריות,הדמויותדיוק,ליתד
יותרהצופה,כלפימתריסותב'פ;זה',
המתוארת.הסצינה 'בתוךשקועותמאשד

דיוקניםבשלושהמופיעעצמוגוטליב
במרכזצעיריוכגברכנערכילדי :עצמיים
ההוגהתנוחתעלבואדיאציההתמונה,

 jהמעקה)עלהשעוןבראשתומכת(יד

 :פעמייםבציודמופיעהאהובתו,לא~ןה,

מסדרת :גוטליבמארריצי

 iהחכם"ל"כחןהאיורים

 iמהלהבותדחההצלח

1877 



בתפילהשקועהאינההיאלבדה,בהופיעה
כיאה •מסביבתהכמנותקתנראיתאלא

בצדנראיתהיאנוספת,פעם ;דיוקןלציור
אמה.עםמתלחשתהתמונה,
לת-הדיםנמצאגוטליבשלבציוריו
שלהשנייהבמחצית •הרומנטיקהקופת
כמ-השארביןשאופיינה ,-19ההמאה

לעברלאקזוטיקה,למסעות,למזרח,שיכה
בלבושדמויותמופיעותבציוריו .המפואר
המזרחית.מהארכיטקטורהובניינים •מזרחי

היולכךמהמקורותשאחדלהניחיש
בשנותהיושכברמארץ-הקודש,תצלומים
שנעשותחריטים ,-19ההמאהשלהשבעים
כעיבודאו •לארץ-הקודשמסעותבעקבות

ציוריםהםנוסףסבירמקור ;תצלומיםשל
שהיוהרומנטית,מהתקופהאמניםשל

המזרחית.בארכיטקטורהמושפעים

דיוקנאות

גוט-מאוריצישלציוריושבכלהמקסימים
גורלניקנחמההדיוקנאות.ציוריהםליב,

רמברנדטשלציוריוהשפעתאתמציינת
וב~פיוניםשבהם,באור-צלגוטליב,על
לראות(ואפשרצייר.אותןהדמויותשל
אתציירגוטליבהח;זקךי)בצבעגםזאת

נפרדים,בדיוקנאותאםאותו,הסובבים

בתוךראםהזיכרון'סמךעלאומהתבוננות
בולט(בעיקרשציירהגדולותהסצינות

את .ביום-כיפורמתפלליםיבהודיםהדבר
בציורפעמיים.)גוטליבצייראנה,אחותו,
לבושהנראיתהיא , 14בתבהיותה ,הראשון
אופייניתבתנוחהריריהרנסאנסיים,בבגדים

דיוקנאותגרטליבציירערד .לציורי-דיוקן
שחקןזק,ן,שיכור,נרדד,בעל-מלאכהנשים,

אלאתיאטרלית,תלבושתכלללא(דווקא
האדם').'ככלשלודיוקן

דיוקנאותמספרמצרייםהציוריםבין

הוא,בדמותומופיעהואבחלקםעצמיים.
 :שרנותדמויותעליועוטההואובאחרים
מתועדאךשרד'שלא(ציורפולניכאציל

הספרותמתוך-ברפרודוקציהבתערוכה

(ציורערביבלבוש ;האמן)עלהמוקדמת
עדריותעליונותרואךשרד,שלא , 18מ-דד
בצ-ששילבהעצמייםדיוקנאותיו ;בכתב)
מתולדותמוכרתתופעה-הגדוליםיורים

שלמביבםלאסאתלהזכיראםהאמנות,
עצמידויוקן ;ידועהאחתכדוגמהולאסקז

ביותר.המרגשיםמציוריוכאחשוור'

המפתחותאחדלגורלניקמשמשזהציור
זהותוביןמיטלטלגוטליבכיבטענתה
אתבמאמרהמציינתהיא .וכיהודיכפולני
-האחת :"אחשרור"לשםהגירסארתשתי

אחשררררשהמלךשללשמרהאסוציאציה
הציור'מסגרתגביעלשמופיע(כפי

ראשושעלמהנזרהשארביןוהניזונה
היאהשנייההגירסה ;גרטליב-אחשררר)של

באגדההנודדהיהודישורר'אחשלדמותו
הביניים,ימימאזהאירופית.העממית

גםאחשוורדמות"ביטאהגורלניק,כרתכת
מופיעהאחשוורדמותיהודים.נגדאיבה

ביןספרות,יצירותשלמארדרבבמספר
 ...ואחריםוררתסוורתשלי,גיתה,אצלהיתר

ז'אקעל-ידיחוברה'אחשוור'בשםאופרה
 .)-1852בלראשונה(והוצגההלריפרנסואה
הדמותשלביטוייהאתודאיהכירגוטליב

עצמוציירגוטליב ." ...באופרהוגםבספרות
בתמרנהעגיל'ועונדמזרחיבגדלבוש

בכפר-בחום'דרשהנושאישוהמונומנטלית
מכאן,לישו.המאזינותהדמויותכאחת

אחדאתהכירהואכימניחהגורלניק
 :אחשוורדמותעלהאגדהשלממקורותיה
שנהגישושלזמנובןיהודיקרתפילרס,

גורלניקנצחיים.לנדודיםונידוןבגסות,בו
נאחשרררעצמואתבציירו"האם :שואלת
האחריותנטלאתגוטליבעצמועלמעמיס

שרארהכפיהיהודיהעםשלההיסטורית
אתהמסמלתדמותבעצמורואהאוהגויים,

מזדהההואאוליאר ?עמושלהדורותסבל
אי-השקטבשלהנצחיהנודדהיהודיעם

חייואתהמאפייניםהאינסופייםוהנדודים

שלו?"
שברתימתהגדולהפיתויאתלהביןאפשר

לראייתגרטליבמאוריצישלחייועובדות
לזהותיהודיתזהרתביןנעים p:ציוריו

להמשיךניתןאולם,(פולנית).לאומית
פיזיתשנדדשגרטליב,אפשר :ולשאול

אירופהבמרכזשוניםתרבותמרכזיבין

ליהדותובמודעותלאחוזוניסהומזרחה,
גםנדדמכאן'פולניולפטריוטיזםמכאן
אתבציירועצמההאמנותבתוך

בתלבושותרנסאנסית;כגבירהאנה,אחותו,
האופרה,ארמהתיאטררן'כלקרחותהנראות
עדייםאותם :(למשלעצמןעלוחוזרות
-שלומיתשללדמויותיהןותסרוקת
ודחההמטביל',יוחנןראשעם'שלומית

אףאפשר ;מהלהבות')דחה'הצלת-
אתמציירגרטליבאם :ולשאוללהרחיק
שונותבזהויותשונות,בדמויותעצמו

 ;ערביכדמותנרדד'יהודישרור'כאח-
 ;לישרהמאזיןכיהודי-עתיק ;פולניכאציל
שאנו'אפשר-הכנסתבביתכיהודי

יכוליםפסיכרלרגיסטי'ממבטנקייםשאיננו
אינושגרטליבגםכאןלקרוא ,-1991ב

פיזיתלאכלשהו,למקרםלגמרישייך
תך-ביןנודדשהואאפשר ?רוחניתולא

אמנותיותתקופותביןהזדהויות,ביןברירת,

רמברנדט),שלציוריוברוח(דיוקן-עצמי
בנוסף, ?בתיאטרוןכמרדמויותמחליף
שרנותמסצינרתציוריםלהרכיבנהגגוטליב
שרנות.מתקופותאושופטיו")לפני("ישו
עליוחזקהלנרלבקשיכוליםאיננוואולי
 .בלבדלידתועובדתבשליהודי",כ"אמן
נושאיםחראגם'ציירלמשלרמברנדט,והרי

כמקררגורלניקמציינתאותם"יהודיים",
גרטליב.עלהשפעה

הציוריםשיחזור

לתערוכה,הציוריםאיסוףתקופתבמהלך
מספרשלטכנייםומחקריםבדיקותנערכו

הרס-עלהאחראילרריא,דורוןציורים.
הציוריםכימספרת"א,במוזיאוןטררציה

(החושףארלטרא-סגרלבאמצעותצולמו
את(החושףואינפרא-אדוםהשטח)פניאת

אשרגרטליב,הציור).שלהעומקשנברת
r.זחל ," Old Masters "שלבטכניקהצייר
לצבעמתחתהכנהברישומיהציוראת

אחדצבעשלבגווניםהתשתיתוחננת
הסתבר'האינפרא-אדוםמצילומי(גריזאי).

יכך :בציוריםשינוייםערןגרטליבכי
מחשוףתחילהציירחראלאורה,שלבציור

עגולמחשוףמכןלאחרעמוק,מלבני
 •הללוהשכבותמעלולבסוף' •יותרגברה
אחריםשינויים ;היוםשנראהכפיהציור

דמויתשלהידייםבתנוחותגוטליבערך
שצייר.ההמוניותבסצינות

לבשל~תהבטחהבין

להטמשקפיםגוטליבמאוריצישלציוריו
לבשלות,להיצרףזכהשלאמבטיחנעורים

ודמותוציוריו .כךבשלואפשרומאידך'
הנשארגריי","ורדיאןבתיסמונתנעטפו

צעיר-לנצח.

שללהספקנתונההראשוניתהתפעלותנו
שלבלבדשנים-6כבמהלךגרטלי=?,
הציורית.וליכולתוויצירה,לימודים
הדעתאתלתתעלינו ,-1991מבמבט

אמנותיתבהבטחהשמדוברכךעלגם
כילזכורעלינובמלואה.מומשהשלא

בטכניקותושליטהציוריתוירטואוזיות
ניחןשגרטליב ," Masters Old "שלציור
לעצםוההערכהחשיבותןכלעםבהן'

מב-אינןעדייןלבטלה,שאיןהיכולת
עצמה.האמנותבתפיסתחידושיםטיחרת

דווקאלעתים,נובעת,אמןשלגדולתו
לשלמות,השאיפהעםלהתמודדמיכולתו

הןויצירותיוז;נגבלות,עלהתגברותתוך
היאאמנותיתבשלות .הזוהדרךתוצאת
שנים.ארוךיומיומימאבקשלתוצאה
בדרךלציירממשיךהיהשגוטליבאפשר

לחךש.מצליחשהיהואפשרהמסורתית,
אמנותית,לבשלותהגיעשלאגוטליב,
עם •בלבדההבטחותעםאותנוהותיר
בפנינוהמוצגת •שלוגריי'ורדיאן'תמרנת

שיאיה,רעלפחותהמוצלחיםצדדיהעל
 •בקיומם.לכפורשאין

IJ 
 ~ו

 •פלסטיתאמנות

מגוטליבהזמנתובפרטי
על-פיאיוריםסדרת-

של "החכםנתן"המחזה

התגברותעקבלסינג. .א.ג
בר,-יבטלהאנטישמיות,

בהמשך'דוהזמנהקמאן

החלכברשגוטליבלאחר
הוא-1878ב .עליהלעבוד

רצונולרינה.וחודרשב
מתאפשרבאיטליהלבקר

קוראנדה,ד"רשלבסיועו
שםהיהודיתהקהילהנשיא
הדי-שבבתילאחר(זאת,

שלאביושבבעלותקוק
עלובדרוהוביץ',גוטליב,
מנכסיו).ירדוהואבאש,

לביקורדרכההואברומא
מט-יהנערץמורהושל
להזמנתנענהגוטליב .ייקר

לל-חודרו 79-8ןבמטייקו

אהבהבקראקוב.אצלומרד
בת-אותומסעירהשניה

(לולה)קרולין-דוקופה

הואמפלשוב.ירוזנגרטן
ברינה,אותהלפגושיוצא

לקראקובחזרהובדרכו
מנותח,במחלה,נתקףהוא

זמניתהקלהלאחראולם
 23בןנפטר,הואקצרה

 , 1879ביוליב-דובלבד,

הי-בבית-העלמיןונקבר

 •קראקוב.שלהודי

רושתו :גרטליבמארוציי
נחרםבכפרישרשל
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רשאמ•סרגרטל•ככין

 :המתרגםהערת
גןט-שליצירותיוכיז

עצמי'ד'וקן-ליכ
כ-שצויר(אחשוור)",

לפנישניםשלרשאו,ד 11
 .מותר

-,לכיכריהואאחשררר

שנוצרהאגדיתמרת

כימיהנוצריםעל-ידי
הי-זמרתהיאהכיביים,

היה,הואהנצחי.הררי

שגרסנדלרהאגדה,לפי
עכרשכהכדרך-הייסורים,

וכשביקשהצלב,אלישר
מעטלנוחלושירשהישר
הס-ארחודחהכיתר,ליד

ישראותרקיללואזנדלו
ללאלנצח,נרדדלהיות
יצירותבית.ללאמנוחה,
גדוליכידינכתבורבות

-ביזה.נושאעלהסופרים
החדש""אחשררד-כיהן

שאמיסרפרןאדלכרטמאת
המשורר-אן.או),ואד(ו

צרפתיממוצאהגרמני

של-פטרמחברהוגנוטי'
 .צילולושאכדהאישמיל'

יצירתוכיןקשרהאפשרי

שלדרלכיןגרטליכשל
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רבכןלומר?ליישמהאמרתי,מצדי,ואניאמרתי.הלאה,גלך
גתן,שחראממהיותרקיבלבינינומישהואםמרדה,אני .תשמעי

היאלישלנריוההיכרות ?אזגםלזהערהייתיהאם .אניהייתיזה
רק .יודעאינניכבר ?אזגםלזהערייתי'ההאם .מתקןגררםחיתה
שבשמייםאלוהים tמאזשניסיתימאירה,שלמרת,לייצרתשאת

לחיותאפשראיךיודעאינניעדייןאבליניסיתישבהחלט~ד
בלעדיה.

אתההרבה,נתת,אותי.משסעתלדברי,מאירהנכנסהנתת,אתה
את ,שימחת-החייםאתהזאת,האשאתנתתאתהלדעת.יכוללא

הייתיהלאבזה.תזלזלאלהצחוק,אתהקלילות,אתהנעורים,
צעירים,חייגוכשאנחנוכיקיים.זהשכללדעתבלילמרתיכולה

אתהחושבת.אני tמרבן-מאליוהיהזהכלהיה,כןזהכלאם
שאתההרגשהליחיתהתמיד .שהייתמהזהמתנת-האלים.היית
אתה,אבלזה.בכלכמרךשהיאלמישהיאםכילי,נרעדתלא

אלהוהלאהאלה.הנעוריםכלאתלי,רקלי,זהאתהענקתאתה
 .זהכלהייתכשערדאז,לך.שהיוהיחידיםהיו
שדיברתבטרחהאת ?קלילותשימחת-החיים, ?אמרתאש,

עלינו?
 .דרכנועל-פי .עלינו

הלילהבאמצעשנולדוילדיםבהיסוס.אמרתי tלומרמהיודעלא
 .אמרתי tהיינואנחנו

הצגההיינולאפעםאףטוב,אמרה,אנחנו,אמרה.יודעת,אני .
 .טפיחות-עורףטפיחות-ברך,טפיחות-כתף,הרבהבהשמרביצים

 .דרכנועל-פיעלינואמרתיאני

ואפילו ,עלינולדבראיןכךמעט.לאאותיהחרידהתשובתה
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רושםיששרבהאומנםזאת.עשתהמדועבדרך-השלילה.לא
היהנראה-תחרשרתיעםבמיוחדמהתחיותרחוקהשהיא

מזייפתאתיליהגידישמא,ארגרבה.לאבדעמדתיששרבלי
כנאחזתמתכחשתהרהרתי.בקרנות-המזבח,כנאחזתהצלילאת

ישהיוכמרתהם,כאילובדבריםלנהרגמעדיפהבקרנות-המזבח,
הרהרתי.זה,אתערשהאתמדועהמה.מעולםדבריםהיולא

זוכרתשאיננהרגעלפנילנרשטענהמילנראומרתזהאתימעניין
בחצי-פה,אמרתיוצחוק,קלהשימחהפשוטשלרגעבחיים
בשלכפריכשנפלהגםותמיד,בסרט.כמריפה.אשהבה.מתבונן

בלתי-מושגת.חיתהתמידילזררערתי
אלכוהוליסט.ואנימרסיק.'שמי ?אזאומרהייתיאיךזוכרתאת

אםבטוחלאכבראמרתי- ?מאירה'קוראיםשליולאלכוהול
 .לבדיאיפראארקודייותרליאיכפתולאלבדייפהרוקדאינני

שאנימהמאירה.היום,עדוקייםשריררזהאמרתי,זוכר,אניזה

לחיותמצליחאינניאבלמאזיסיתיינישניסיתיהואימתכוון
שלהתחרשהיבזכותךיאיתןילישחיתהההיאהתחרשהבלעדי
רכל .ליחדשיםזאת-אומרת,חדשים.חומריםשלמסעירפיתוח
היתר.

את :עצמיאתשואלגםאנייאמרתימדברישאניכמרכךאבל
האםהזה,והיסודמה.יסודעללנר,קרהזהכלמהבזכותואני,
רוצהאת ?אצלינגמר ?אצלךנגמרקיים.לאנגמריכברהוא

 ?נגמרשהואלילהגיד

שאניכמרירכך .אמרתיעצמי'אתשואלאניהזההיסודהיהמה
דיפעם,ליאמרתאתאיךנזכרגםאניאמרתי,בקול-רם,חושב

בינינו,הסיפורכלשהתחיללפניערדזוכרת.אתהאםבהתחלה,
שכרגעמשהראפרופואמרתאת .לךאזכיראניזוכרת,אתהאם
יודעת,אנימאיןלךאגידאני :היההואמהנזכראינניכבר
שתחימפניאמרת.- ?הננושאנשים-אחיםמפניאמרת.את

בני-בקרבבאיזרלציההחייםהאנשיםאחרותלכל-הרוחות
אמרת.הטוב,מרצונובזהבוחרלאאחדאףאמרת.- ?האדם

הידרעה-לשימצה.האחורה :לסיסמהזהאתהפכתואחרי-כן
זוכרת.אתהאם

 .ראותךעצמי'אתשואלאמרתי'שואל'אנישבמחשבה-שנייהכך
מיגדל-הבבללכלהתשתיתחיתההימיםשבאותםההיאהאחורה

הידרעה-לשימצההאחורההיאאיפהאומרת,אתמהשלנר'הזה
חושבת.אתמהלי'אימריכיום.איחהרמהשלנרההיא

אחתקטנהלמשפחהשנינואותנושהפכההתקשרותהתקשרות,
חיתהזאתהיוםרעדמאזלי :ומרחהבלביאנימתמרד-

גזלתהאםאותי'גירשתעכשיוהאם .שלימיתיתהאהמשפחה
זה.כלאתממני

1 

הרהרההאלה,הדבריםכלעלכל-כךיודעתאינניכבראניאישית,
בקול.מאירה

כל-כךיודעתאיננהכברהיאשאישיתאומרתהיא :בההתבוננתי
להכחישטעםאיןדפיקה.לביהחסיר-האלההדבריםכלעל

מכה.חטפתאבלמאמיןהייתלאמרסיק
עלכמחפשעצמי,אתאזאנישואלמכה,שחטףמיערשהמהאז

מכה,שחטףמיערשהמהבם.להיאחזקנה-קש,קרש,סביברתי
לא-מאופס.לעצמיאומראנילאט,ללכתרגע,זה.אתסופגיםאיך
רקשמנסהכמיגםאניכצעד-חירום,השטח'אתשמ~נהוכמי

לאלפי-שעה,לנוחלקרם,לאלהתנועע,לאעמוקות.לנשרם
קהה,לתהותשלאיכולאיננישאף-על-פי-כןבערדלחשוב.

ארעהכמרקשה,כל-כךזהאתלוקחשאניעלקהות,ולהשתומם
הצדה.אותישהשליכהתארנהפה

הקשרואני,אתכמרת-שאת,בלתי-מושגתהימים,כשכברפעם,
שיצרהיומיומית,הדדיתוהיזקקותשיתוף-פעולהשלהיהבינינו

J8 בסרמיכה :איור

הואנכרןכילהניחסביר .בינזפתיכמרלך'ציפיתמהחשבת,מה
שישהואשהטבעימפני ?אמרהאיך .הרהרתיאומרת,שהיאמה

אחת,לוממציאהואלו'איןראםפעם,אמרההיאשייכרת,לאדם
אנחנוכמהעדלבשםאתה .הרהרתיכזאת,חיתהתמידאמרה.

התמרמרתיעצמך'בשםדבריפעם.אמרה- ?לא-סנטימנטליים
 .אזארתהלהכיר'התחלתילאערדהכרתי'לאערד .בלביאז

סנטימנטלית.איננההזאתהאשה
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חזרההאלה,הרבדיםכלעלכל-כךיודעתאינניכבדאניאישית,
אניעכשיוכן,אני,עכשיואבללדייק.כמנסהחדש,מאידהואמדה
אתרצונהנגדלאבדכמתחילהבלחש.חיתהממשיכה-נזכרת

איתן,לי,כיאמדה,לי,כדמהעכשיו ?בקרנות-המזבחאחיזתה
אפריקהחושבת.אנילאפריקהלנסועכמרחיתההתחרשה
אחרת.

נשעןרבדיה,עללהוסיףהתקשתה,שהיאמצאה,שלאנדאה
רגבמרפקי'אתתומכתהאחתידימסגרת-החלון'אלבגבי

כרפהבה,התבוננתיפי,אתתרמךהאחדתהידשלאצבעותיה
 .להמשיךעליה

מאידהאמדהנשר'שלכנפייםהיוהן .עליהןשריבדתהכנפיים
נכחדו'שלאהדינוזאורים .רבדאלרבדמהורהרתכמצדפת

ציפורים.להיותהפכוהם :צודההחליפוהםכינכחדולא

התחרשהשלהסיכוםאוליזהנשרים.להיותהפכווהציפורים
-במבט-לאחודאז'התחרשהשלכן' .במבט-לאחודאז'

נאנחה.

 .מוותרלאאמדתי-ההורהגבילהתחרשהעלריבדתיאני
שתקה.מאידה

שאלתי.- ?אמדתדינוזאורים,
לפיאני .דרכךלפיאתהאמדה.דינוזאורים,היינוואניאתה
מארדמארדהיית.זעום-עפעפייםעגום-עיניים, ?זוכראתהדרכי.

אינניאםאז,הייתאתהפסקן,גאה,חשדן,כן,חשדן,מחופר,

בינינו.זדנטעעצמךאתודואהטועה.

- ?אמדתלאפריקה,לנסועבקוצר-דוח.אמדתימזמן'היהזה

 .שאלתיבדעתך'עלהזהמתי .שאלתי
שהיא.כמרתמהורהרתאמדה,מרבדים,שאנחנוכמרכעת,

תוךאל .בידאגרז-קוקוסלהחזיקכמרזהאמרה.- ?אפריקה
ומתוךהמדובלל'הסיבי'בסבךבר'שמשוקעותהאלו'העיניים
לומדיםזה.עלזהמסתכליםמביטים.והאגוזאתההאלו,העיניים
נשכחים.רבדיםדברים.

אמדתי.- ?במקדהאנילאזהאגרז-הקוקוס,
לסלקשלבמרבןאפריקה,אמדה.היאאגרז-הקוקוס,היינואנחנו
מתה.שיכבהאחדימתהשיכבהלהשילאמדה. ?המיותראת

 .שחימהעםדקלהישאר
שאנימאזדדך-אגב.נכרן,זההיה.שזהמהזהאמדה,להשיל,
מהרבאמצע-הלילהאותיישאלואםהיום.רעדעצמיאתזוכרת
לאפריקה.לנסועאענה,אנישינהמתוךשלי'החלום
שנסעת.לאחדליהתבדרבעצםזהכלאמדה,היאמה,יודעראתה
הלךזהכן'שנסעת.לאחדדקליהתבדרזהכלנזכרת,אניעכשיו

אבל .קישרתילאבהתחלהנסעת.אתהנזכרת.אניאיךדאהכך'
שעליהםכרבדיםכארשירת-ערלמי'תמידידעתישארתםרבדים
הייתיבר,נתקלתכשהייתימהם,רבדאחדירבדעומד.עולמי
לזה,מחוברתלאכבדאנילעצמי,ארמדתהייתילדעת,נוכחת

האחדקר,עליהםומעבידהלזה,ולאלזה,מחוברתלאכבדאני
ממתיאבלעצמיאתלשאולבדעתיעלהפתאוםואזהשני.אחדי

אלה.כלעםמחוברתשאינניזה

מאזנגיד,בראאנחנו.מאזמרסיק,מאז :חיתהוהתשובה
אפריקה.

היהכשזהבזמנו,כיכעתיודעתאניאפריקה.ארמדתוכשאני

אפילו .לאןלחזוריודעתואיננילחזור'כמרליהיהזהכלבינינו'
שללעיניוכאילוזהבשביליאפריקה,כעתארמדתכשאניכעת,
מרגבה,בצווארוןמכורבל,המעקהאלנשעןבספינה,מפליגאיש

במים,שקרעהיבשת·בדאשיתהיםמןוערלהמתרוממתפתאום
אפ·דיקה.אפריקה, :משםמכריזיםתופים,דקותופים,

באפריקה.לטיולארתךאקחאניבהתלהבות,דיקראתימאידה,
שרםאיןשליבמקדההלאהראשונה.בהזדמנותהלכה-למעשה.

בעירת.

אומדהייתאיךזוכראתהמאידה.התעשתהדודה,שלתקןעל
-יריםמחזיקברחובללכתיכולשלאזרגאנחנוטרגיתבהבעה
הכלים.אתלאסוףהחלהלשולחן'חזרה
תדאי.ערדאתאמדתי,לאפריקה,אתיארתךאקחאנימבטיח,אני

 ?לפעמיםברדדהאינךהאםמאידה.לי,הגידיאלוהים-אדירים,

נוטלאליה,והצטרפתיבאתי- ?לךזדרבדזהגםהאםבדידות,
במיטבח.השישאלאותםמעבידכלים,ממנה

 :מחייךממשבעיניההצצתילידהעובדהשיש'אלכליםומעביד
 .בכטחוןוהבטחתיחזרתילאפריקה,ניסעאנחנו
ערימת-אתלעבדימזיזהמפוכחת,ענתההוא,שהטבעימפני

הואלו,איןראםשייכרת.לאדםשישהואהטבעישריכזה,הכלים
מדבקת.במחלהכמרנדבק.והשני .כןאחת.לוממציא

החלהשרבמאידההלח,בספוגפני-השולחןאתכבדמרחה
 :למרחקיםלהפליג
ישהלאלישמע, ?אמדהואליזדדבר ?אמדהואבדידות

למסקנההגעתיאני ?לשמוערוצהבנושא.קטנהדיסדטציה
חסד-מישקל.ריחוףריחוף.כמרהיאשבדידות
ערשה,שאנימהזהימיכלכאילוהניוד,בתרךהכליםאתהיצבתי

איחה.כאן,

הולךבחללחסד-מישקל'ריחוף ?מדברתאנימהעליודעאתה
לשולחן'הניחהלספוג,מאידההניחה-ונעזבהולךומתרוקן'

כךכפופהשכן ;ידידותמתוךבזדרערתי'נשארתלי'נעניתהפעם
ארתה,אימצתימגבה,בהואחזתיבאתידר~ה,לאהשולחן,על

הנסירניתיסרן nהדכבת-ההאםבה.והחזקתיאלי,ארתהסובבתי
אין ?להיקלטמתחילההפעםתוצאותיה,אתלדעתאיןשעדיין
לדעת.
שואלאנישאלתי,גבר,עםהאחרונהבפעםהייתמתימאידה,

ברצינות.

ענתה.כזה,משהרשברעות,שינעהלא,שישה,לא,חמישה,לפני
מעניין.זההלאבדידות?אמדנו,סיימתי.לאאמדה,שמע,אבל

כמרהואתחזור'ואליויוצאאתהשממנוכשהבית,זהבדידות
חיתה.ארמדתשם,לאכשאתהכעתפעור,קבר

ארתה.שיסעתי- ?ברצינות

אמדה.- ?מהברצינות

 ?שברעותחמישה-שינעהלפני

הגעייה.מהאמדה,כן'

אלהאלף-ואחתבפעםזזממנה,מדפהאמדתימהכיסא,נופלאני
החלון.

כמ-אמדתיבנעליים,לכפרת-רגלייםפוטוריסטיתדרמהמיןכמר
המסלולעלמופרזכנראהבתוקףמצביעהחלון'מאצלדירות

כאןמבצעשאנימהזההלוך-ושרב.עובראניברהרצפהעל-גבי
החוצה.להביטוחזרתיאמרתיהבוקר,כל

בפינת-קטע-המידדכהעלבמעגליושביםלמטה,הפועלים
עםעתהחזרבהםהמבוגרארוחתם.באמצעעמדוהרחובות,

עלקטנהאחתשבחבורהלצעירהנחיתבעברו'נוספת.צידנית
השמיטאז,נחנקכמעטהלועס,הצעידבחיבה.שיפרלי-קרדקרדר,

כדררשלהפגיעהאתלעקוףשמנסהכמיחדה'בתנועהראשואת
ערדמשםשלפרהצידנית.אתפתחוהפועלים .כמעופרכדורגל
 •הנעימה.צינתןאתלחרשמכאןיכולתיקלה.שחיהפחיות
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•םיפור

:;ניטש, 79י;י;קףהרבאבי,מצדסביאליינגלהאחדילה
בביתושכבהואהמלחמה.לפניעודבפוליןשנפטר

הטובלתהקטנה,רחבת-העץפניעלובחוץהחלון,ליד
יהודיםמאותהצטופפוהשלגים,הפשרתשלבבוץ

במעיליםועטוייםשחוריםבכובעי-פרווהחבושים
אליו.שאתקרבליורמזאלייחייךוהואבהירותהיופניוכהים.
לסבא.התקרבאליי,התקרבלו,זכיתישלאנכדיתפחד,אלאנא

מק;נניםיהודיםשלראשיםועשרותקרהיהפתוחים,היוהחלונות
סבא,ליאמראליהם,לבתשיםאלהחדר.תוךאלפנימהנדחפו

 .אלייבואתפחדיואל
באמצע .כזורעהתכונהליישיכן ?אליידיברלשוןבאיזורגע,

לשוןבאיזולדעתמוכרחאניכיבכוונה.עוצראניהחלוםסיפור
 ?בחלוםבעצםשםדיברו
 .בעיניימאודחשובהבהחולםשאניהחלומותלשוןמהמשום
 1שאתעוררלאחרגםידיברתילשוןבאיזושאדעכךעלמקפידואני

לשוןבשבילושהייתהעברית-ספרדית,סביאליידיברהאםה;זה,
שבשביליבאידיש,אליידיברשמא?אולדברהיזכהשלאעתידית

שלהתמונותבלשוןאוליאו ?מיותרתלשון-עברהייתהאזכבר
אינני ?אידישואינהאשכנזיתואינהעבריתשאינההחלומות,

מחלומישהויפרטזוכראנילפעמיםזוכר.אינניפשוטיודע.
דווקאאבלחשוב.ולאקטןפרטזהועל-פי-רובשבועות.במשך
באיזהקראתיפעםמרפה.ואינושלילומות nבזכרון-הנתקעהוא
בפרטיםלהיאחזדווקאשישטעןהמחברהחלומות.פשרעלספר

פתרוןטמוןדווקאבהםמיותרים,שנראיםהם,הללו.הדקים
שואלשאניוהשאלותשאלה.שוםשאלתילאאניאבלהחלום.
דיברתילשוןבאיזויובכןלחלום.קשרשוםכברלהןאיןעכשיו

 ?אבימצדסביעם
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ראשונהפגישהנפגשתיבאירופהכשטיילתישניםכמהלפני
רגליווחולה.זקןכברהיההדודאמי.אחידודי,עםואחרונה
שכלמעניין .חליכ;ןבעזרתהתנהלובקושיכמעטמשותקות

לשוןבאיזונטרדתילאביתואלשלנוהתייריםממלוןהדרך
הדודנפגשיםהנהפשוט.כל-כךנראההכלשהריבינינו.נדבר
זהידברושלאבכללאפשרהאם .מארץ-ישראלובן-אחותוהזקן
שלספורותשניותלאחרשנפגשנו,הרגעמאותוובאמת ?זהעם

השבתי,ואנישאלהואמעצורים.ללאשיחתנוקלחהמבוכה,
עםבביתוישבנולהשיב.השתדלוהואשאלתיאניואחר-כך

סביבנו.טרחהו:;נת;הפיקח,וחתנוהחולניתאשתובני-משפחתו,
דיברנוהרגשתילפי .איתנוישבהמהמלוןאיתישבאהאשתיגם

קורותהתאריכים:השמותבתוכיאצורהיההכלהמשפחה.בלשון
ה:;גריסהההצלהה;::זיסעים,המצ;ד,מהמשפחה.שנותרוהשרידים

חייםאורחמנהלוהואמיהדותו,התעייףשהואידעתיאפילוהכל.
אחרים.יהודייםחייםאלמתגעגענפשובתוךאבלמתבולל.
שרן.לבאיזואשתיאתשאלתיהמלון,אלבנסיעתנומאוחר,בלילה
השתוממההיא .מאודומבולבלנרגשהייתי ?ואניהדודדיברנו

שקמההלשוןהמשפחה.לשוןהייתהשזוכמובןשאלתי.על
מורכבתיסודותמאילואבלהקשיתי,כן,העבר.מןלתחייה

ברסיסיעברית,בפירורישהבחינהאמרהאשתי ?לשון-המשפחה
אנגלית.הרבהוהרבהבאידיששנאמרושלמיםבמשפטיםצרפתית,
 .בתוכישחברוהללוהלשונותכלעלהשתוממתיההואבלילה
 :ושלמהאחידהכלשוןיצאווכשהגיחולשעת-כושר.וציפונסתרו
המשפחה.לשון
בצפון-קטנהבעירהאחרוןלילואל .אבימצדסביאלנשובובכן
ליל-האביבאלפתוחיםהחלונותליטא.גבולעליפוליןמערב

יודעאניהיום .אליווקוראניאליירומזוהוא .והקרהמוקדם
משותפת.לשוןשוםדיברנולאשהריבלשון-המשפחה.לישקרא
ההוא,בלילההאמת,ולמעןכלל.דיברתילאעדייןבעצםואני
אינוזהאבל .נולדתיטרםאפילותרצ"הבשנת~;נטחודשליל

צעירחלוץשנים.כמהבארץהיהכבראבי .בכללבחלוםמשנה
מיטתלידשםאיתנוהיההואשגםבמפורשזוכראניאבלךק;ךו:ז,
האהוביםבפרצופיםנזכראניבזכרוניהיטבמפשפשוכשאניהרב.

אחדיםהקירות.לידהםגםעומדיםשלנויהקיבוץראשונישל
בחורפיםהילכושבהםהגבוהיםבמגפי-הגומיעדייןנעוליםמהם

שלהאדמדם.שלנובבוץטבוליםומגפיהם .אצלנוהגשומים
היעראדמתשלהכההבבוץולא .מארץ-ישראלהו:זז,נןהאדמת

המדויק.צבעהמהויודעאיננישאפילוהפולנית,
אחדותמקוננות .חרישיי jJ ~קולעולההפתוחיםלחלונותמבעד
שלכניסתןמותרתהאם .ברוחןשולטותאינןכברהמרוחקבקהל
אניהדת.בחוקיבקיאיננייודע.אינני ?הגוססשלחדרואלהנשים
בהחלטשם,נשיםהיובחלומי.לילהראותשהואילומהרקיודע
בעלי-הבתיםנשותוגםהמשפחהמתוךקרובותנשיםגם .היו

הרכותהשומר-הצעירנערותוגם .העילויהרבאתכל-כךשאהבו
ואניהביתאתהקיפוכולם .לארץ-ישראללעלותהמתעתדות

עדייןהגברים .בבכיופרצוהקדימוכברמהןשאחדותשמעתי

 .וחשאינרגשבקולהתפללואלאהתאפקולאובעצם .התאפקו
 .א~א~נא~ן .הרבשיח~הא~ן .א~ןשיח~ההרב .אמןשיחיה,הרב
שלאכדי ?הפתוחיםלחלונותמתחתשםנשאוהםתפילהאיזו

סוערביםלצלולשניסהמירקחלומי.תחתיתאלצללתילהיכשל
הכללחלום.מוצקתקרקעיתאיןשעברתי.ממהמעטלשעריכול

קרובה.שטביעתיודאיתהרגשהתוקפתואותיונסחףמתערבל
ועלהחדששעוניעלבלביכברמוותרשאניקרובהכל-כך

החוף.עלאחריישהותרתיהאמריקאיםמשקפי-השמש
יאליינגלההוא:;ניטש, 79י;י;קףהרבסבי,שלהאחרוןבלילו

לשעשעניוהזמינניאלייחייךהואנולד.לאשעדייןנכדוהתינוק,
לאשעודמהראיתיכבראניהמצהיבלעורומתחתאבל .ברכיועל
לבניםנרות .שבחוץהעץמדרכותעלהמצטופפיםבני-קהילתוראו

מגבתמצחועלהעבירומישהוילמראשותיובחדרדלקוגדולים
להבחיןאפשרכברגבר.החוץמןשעלההתפילהמלמוללחה.

גדולת nבכ;'אנאחגיגית.בהשבעהכמוהנשנותהתפילהבמלות
אם~~אבכ;ו:ז-גדולתי~-ינף.בכוחך.עשהאנא, , inבכואנאי~ינף'.
הייתההתפילהלשוןהריסביישלהחיכוכיםלשוןליקשההייתה
ממש,מליםהןלו'אאםבתחילהתפסתילאשבעתיים.ליקשה

 :רחוקהתופיםהלמותכמועצמםעלהחוזריםצליליםרקאו
ומתחתהרמוסההקטנהבגינהאבל .ח~אנאבכ; .ח~א~אבכ;
כברהקהלכלרם.בקולבכוכברשברחובהעירומיםלעצים
בקולםוהגבריםוהגבוה,הצווחניבקולןהנשים .ךק;גןשחחשח,

אתוהקיפההחדרתוךאלהחוץמןנישאההתפילהלשוןהעמום.
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שחייועשה .ימינךגדולתבכוחאנא .מותרערשעלהאהובהרב
גדולהכל-כךימינךאםהחיים.ביןאלשישובעשהייפסקו.לא

 ?החייםאלמתינואתלהשיבתרכללאהאםרחזקהי
 ?הליטאיהזרםעלאזידעתימה ?הישיבותעולםעלאזידעתימה
בחל;מיאפ·~לרשהדי ?ד gהמ~תנועתגאוניעלאזידעתימה

בבית-הספדיםפעםשאשבלנחשיכולתילאביותרהמטורף
סביעלשכתבוהלבאתהצורביםדים i~סואקראשבירושלים

לגrןמתנכנעתיאפילואחתופעםובגולה.שבארץהרבניםגדולי
בירושלים.הליטאיהישיבותעולםאתלדאותויצאתיסקדנ~תיי
לינתנוגםוקצתםסביאתזכרושקצתםומנהליםמרדיםפגשתי
נכדושהייתימשרםישנתנולינדמההיהדקאוליארכברדימעט
עולםמחדשישלבגדולתםעמהםגילגלתי .'ץ p:מל~העילוי .של

הרב ,רגרודגנסקיקי 9ננדמ ttיד~יקים Qהמ~גדולי .הליטאיהישיבות
 .אבודעולםזהרשבשביליהדגשתיבתוכיאבל .ננלאזדוהרבמלצר
ה. 9רו~שכונתבמעלהוהדחוקותהצרותבלשכות;הם~·שבתי
דבריםביניהםהחליפוהםמשולחנם.מעטואכלתימכרסםשתיתי
עלהמהלראותסקרנותבהםשישהבנתיורקחתרמהיכלשרן
 .'ץ p:מל~העילוישלהחילונינכדושלבגורלו

מיטתואלהל~ננטזקר,סביימקרבניאליהםילבתשיםלא
לשונותאליומפריחאליימצייץוהואארתה.ערטריםשהנרות
בתרךתינוקצורתואלבשהקירמתוךשאצאכדימחוקרתיחיבוב
החלוםמתוךיכן .האחרוןבלילוברכיואלשאטפסכדי .החדר
החלושות.ברכיועלאותיוהנידהניעאיךזוכרשאנילינדמה
נזכראנישלפעמיםשכוחיניגוןאיזהשעדותייתוךאלזמזםאיך
החלום.בשעתבוגם

היהוצדיךמאודנחלשהרבכייברכיומעלנחטפתיואחד-כך
הרבהכל-כך .קיצולקראתולהכינויבמיטתובזהירותלהניחו
מהסיעולה~דכהיםימעיליהםמיטתו.סביבמצטופפיםיהודים

אליהםילבתשיםאלמגפיהם.שלהחריףמריחםנרתעואני
כבדמבחוץהכדים.עלהמלבינותפניואלאבימצדסבימקרבני
בגדיהם.אתקורעיםוהגבריםהלילהיאוויראתהמקוננותקורעות
מאמץאנילתחנת-האחיותממולוליםי nבבית-המיטתיעלבלילה

ההשבעהמלותבכללהיזכרחותראניובהתמדהבכוח .זכדוניאת
חלונועלהצובאיםליהודיםהייתהאםבכוח'.'אנאהתפילהשל
המליםישלהמאגיבכוחןחזקהכל-כךאמונההגוססהרבשל

 ?אותיגםלרפאבכוחןיהאשלאמדוע ?אניגםאאמיןשלאמדוע

אףשיחיה.הרבשיחיהיהרב :מהוסיםבקולותאמדופינהבכל
הנדות.שלהרוטטותלשלהבותמסביבפרפרהכבדנשמתוכי

הבדותיהיבקסםאותירתיהי?.בצירוףהזוהתפילהשלכוחהבמה
גםומקווים.המלחשיםקהלאלמצטרףאניגם ?הקדוםבמקורה

סתומים.ראשי-תיבותומשנןנוטדיקוניםימחבראותירתימצדףאני

מעולםאפ,לושיהא .מסתורימקודהשיהאקדום.מקודהשיהא
דקהתפילה.מקודמהוכללליאכפתלאכרגעהדמיוני.הקבלה
במחלקהעלייהמכבידשהאיום .יעבודהסודישהצירוף .שתפעל

ויתפצח.יוסד

אישהגאוןוהרבנתקבלה.לאשבקשתייודעאניבתוכיוהדי
משם.שבולאמעלהשללישיבהנקראהבדיותואהובהמוסד
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חמוריהןעלרוכבותערבמדיהאנגליותגבירות . '" '"'

 ~~~~~:י ם~:~~~~~,~~~~,~~~~~י:;~~י;;~~~~ 1ר
spring הכחוליםהצעיפיםאבל ,מלצייץחדלות

מיוםבח~ביומצטמצםהולךלבימרטיטים.מגבעותיהןשל
בנותשלהענוגיםצוואריהןבעננים.הלבנהכפלגליום,
ניצביםבהןשגוויהןהשקופות,·למותן wמשולימזדקריםיפת

יוסוף,שלכתונת-הרועיםלבושהאניאבלזכוכית.כבאגרטלי
אנוכיורועהלאביהם.אחיוהביאוהכאשרה,· wדמי-השותתת

הבאר.ממיאותםמשקההגמלים,ואתה.רכותהבכרותאת
אניהסדוק,הקטןהמסגדלנוכחהדרווישברקודולעת-ערב,

מתת,נותנתתאנותייואתתמרייאתהצעירותלחיות-הדבשת
אוהעירמבניאחדהביטלאמעולםאחריי.תגעינהלבל

לנוכחקהירנסיכותהמתינובחשאיהדרוויש,בעינימבנותיה
למסגדנשקרהזהבדיוקניכלריסיו.שלהחזקכההחמה
משיב-נפשמשקהלומגישהאני .הדרווישאתבלידתו
בערבולתשהוקםהחולאתוזגשיבהשושן-הדרווישבגביע
ועלמאהמדברנאתשלקרצהאלהשע~ןחמיך-ישמעאללעבר

התשושהכהןאתבאפריוןנושאיםנהניםפרחי .לואבדדיןרה
הגבירותרוכבותחמוריהןעלהכהונה.מרעדאלקרוש-קצף
העינייםאישוניסורגאצלהחםרחוב-הקבריםבמורדהאנגליות
ערך,יקרימרבדיםצבעים.בשללהמתפללהלילהלעברהזוהרים

מרצפותעדהבתיםמגגותויורדיםפרושיםלאללה,קודשוהם
הואהעש~רה'.'יוםחגשלהאדומותלרגלייםוממתיניםהרחובות
בחייםלקייםכדי ;העירשלדמהאתמ~ז:זרםל~ךחכעשרההמתסיס

בגמלאניק,ך~ךה.בשדהנהרגזהביוםאשר ,מוחמדנכדאת
כברהשיירות.כדרךזהאחרבזהדופקתובגמליםהדבשתיים

עלהנעותכתפיהםטירוף,שלב:;כרכוריםאנשיםנחרצותמדלגים
סקילת-אבנים,מפנינסיםנוצרים-כלביםכבאר.ומר nככדי-הוירוד

בעלי-מנשואי-הפנים,ער:;נייםשפיכת-האדם.היאזרועהליהודים
יהירים.סוסיםעלבסךעובריםרקומיםכאוכפיםנהניםהשררה,
מתנפלים.לאין-ספורגוויםלאין-ספורבהמותפרסותלמרמס

מגיח-ניגרדם-קטורת .שפתייאלשחור ק(:;:דדמיכבראני'
נדחקות.הנשיםהפתוחיםהחרמוניםצוהריאל .עירשלמנקביה

מתנוצצותעיני-נילוסנחיליבגרן-קינמון'כזהב-השקד' Iעיני-מגל
הקדושיםפרגולשלבהצלפותבן-המוות.ג,ר,-הנדודעלמרחפות

גביהם.עמודיאלכלי-זינםמשחיזיםזולתםישמסתגפים,הצעירים
הגג,שללמעקהמעברברננותהאנגליותהגבירותעזות-נועזות

וצללישבטרם-לבלובנינצי-צעיפי-לילהמשליכותהדרווישעל
אצבעושלזמורת-פזועלשכור-אללהגמל,עליהוארכובלבנה.
שלאורו Iמוחמדשלהלבנההיונהאתנושאהואטבעותהענוד
נכנעמוסלמיצעיראצילמרמז.הדרווישזרעקה.אניהדין.עלמא

עלוערלהמטפסהאנוכיאבל ;וחסודנאמןצעד-פרשלצעדו,
עלהיאעלולהלמעודכינאחזת,וכזנבהררי-כהמתו nגכנון-א
מצחואתמטהבלאטהדרווישלפעמיםרמוסות-כתושות.גוויות
אתעוצריםאיבריי .הןמזהבענוגותכנפי-אפו .מצחיכנגדהזהוב

ארמון'לועומדהחידקלשפתעל :לנעימותקשוביםנשמת-אפם,
 .כסתר-הקמרוןנמיםהםשניםשבעכבראמי'ושלהואאבישל
ירדלבן-הזקןהפחהשלוזקנוחנוטים,כוכביםשניהןאמיידי

צעיףאתואניגאים.מני-:-קדםאבותעלכסףשלפרוכת :עליהם

וחמי,- .מיררתיהשדה-המרעהשלבמלבוש-אביוניםהנסיכה
לאבא,"אף-תישהצעירות.המשאבהמותאתאוסרישמעאל

ובכרתימראשי,תרבושיאתבזנבומעיףךב.והשיער,ארוךגמלו
הדרווישחמיך-ישמעאל."מעדרבן-ובשתייםהוא .ם~אתאוהבת

-יומםלילה, :לאטובלכתוחגיגיתגופופלגאתמטהבחיוך

כסרמיכה :איור

מעלצליליהםמפיקיםאוכף-המלכיםשלהנוצציםגדילי-הפנינים
בתוךשוקעתבהמתנושחומים.פיפי-מרבדיםעלכמובדוויםידי

הן,חיותטיפות-גשםמפניי,זולפהחמהדליפהשלולית-דם,
בהטיףהעולםמשקהאללה :ברכת-שמיםעתובאהקרבההנה

אשרנותני-הניחוח,הפלאיםיראהלאחמיך-ישמעאלאבלעסיסו.
מתחריםצנומיםנעריםבעורפו.טומןהואראשואתיצמחו,

חפץאיננולשעוטגמלנואבלהנוגה,הדיןלעלמאהדרךעל
עלגוברותהטףשלהפיתויקריאות .מוכי-חנפןגופיהםפניעל

כברמרוכשאחדשלחוטמופרחי-הכהונה.שלתפילות-הפראים
אותזגחווההדרווישקצרת-רוח.בגבידוחקהוגרגרתומרחרחבי

לפניהםתנעלזהלמה"אדוני,שיתרחקו.הקטניםלקבצניםבידו
פיאתממריםאבותיהםכיידעתהלא ?לגן-הזהבהשעראת

תחת ?בעונשוחמיך-ישמעאלכשאתבעונשםהישאר .הקוראן
המוכה,הכופר,אביושלהחשךהדיוקןאתבלבונושאהואהאור
נארג-חלום,חזיתיואניעוניו.כהרבכיבילהביטבושוהוא
עלמאלולבקשהחסוד'יפי-תוארךמאחוריומזוכךזךכרקע
אדוני'לי'סלחהנכסים.עתירגדוד-הנדודשלבאריג-דמשקהדין
למוותככרשקודשלאחדתאבדכיקיוויתימחשבת-זדון'על

הדרוויש ,, !המזמזמתמעלת-המיתהנוכחהבאלעולםזכותו
הללומבולי-הסחבות.הטףלעברמגששברחמיו-המבוהל
אניפירמידה.ומשחקיםראש,עליראשחייהם,ובוניםהולכים

ריסאבלודם,דםאחריונגררתהוגהגהורההבהמהגבעל
העירעלנופלהריקותארובות-רואותיוצל ;בימחזיקהכהן

ר ?jניאשרשוחר-התהילה,אביובאללההואנחשותתת-הדם.
על-פניאדומיםמתבוססיםאנחנוהמעוגלים.המאורותאתמקרבו
מצוירהנילוסרוכבים.אנחנוציורבתוךגועש-מתיז.בוטהאדום

שרויההנוקשים,הבתיםעמודיאלמצחימנפצתאניבאדום.
עלמאליאבדהדדייםקברותיובזוועתקופאות.עינייבחשכה,

בחלב-הבכרההרועה.חמיך-ישמעאלבחיקנפלהואשלי,הדין
עלנטוכברפנייאךלמקפא,שהיורגלייאתרוחץהואהחמים

ה Qהח;הנילוסשוטףקפלי-מיםעוטה ;פורחיםפרחיםברוח.~דן
 .הדיןבעלמאהשוהותהנשמותגופותכלשרקבו'הגופותאת
והאצילתמיר~תםעל-פיהברוריםשלושתאתומ~רתמבחינהאני

כתשההעלוביםהמשחקים,הטףאתאזור-חלציו.על-פי.המוסלמי
הקטנות.הקבצניותהידייםאתחסריםוהם ;מרקדתפרסת-סוס

 • .הקוראןשלהילת-התפילהמרחפתקהירעל-
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אנחנועתיקים,קירותניחוחמדיפותמבגדאד '',:"'

אילמים.ואיברינורוקדותהחידקלמגדתהנסיכות. . . . . ' ' ..
יודעתאיני .ההרמוןנשותשפתאתמבינהאינני

אין ·זועלזושמקימןהואמהאו ן~ז:w ~rש~הוא ·, , 1.נ
פאריסית",מדברות"אנחנו :סולטאנןבלשון .מדברותהן

לפעמים ." chic "אדומות,שערותיה ;לימבארתשבהןהקטנה
על-פנימרחפתרעבה,אנימכרכרים.שיריםמזמזמתהיא

מפנייראהאני ;הרצפותשלהססגוניותהפסיפסתמונות
אלבסתרהמובאיםעים, wהנפוהמשקאותהרעיםהמאכלים

שותותואנחנואסוריםבשרמיניאוכלותהןהנשים.חדרי
העתכלנעיםראשינווצהובים,אדומיםמלחשיםמשקאות

מקרבו,בולטותעיניוהסריס,מפניאניבושהגםואנה.אנה
לחייו-שלנוסריסנואתלפנייבדמותיחולים.ישישים

כחלילי-המתעתעים.בעליזותמנשףוקולועגולותעוגות-,?ן
יושבבכריםהיפהעלכאן .בבגדאדשובהייתירקלו

ןר tברכיהןעלכורעותלוסביבובנותיהדודתיהסריס.
בדודותייוהזקנהרחביםמכנסייםלבושותכולןצבעים,בשלל

אותימשעמםצחוקן .פרחונירקמהמבדרחביםרחביםמכנסיים

להיכנס,רוצההייתיהאמבטיהאלהמעורטלת,פניהןוארשת

שלהזוחלקולונוכחמפנייצעיפיאתלהריםמתביישתאניאבל
מדי'הרחביםבד-הרקמהשבמכנסיזובכולן'הזקנהדודתיהסריס.
למצוותקשובותבסקרנותהאחרות ;בגדיהאתלפשוטמתחילה
 .אכזריותבוותמונותגדולספרשוטחהואהמרבדעל-פניהסריס.

שלהקודחיםהחושיםסביבשטוף-זימהנחל-נחשמתנחשל'קולו
שומרת-ההרמוןמוחמד'שליונתותחתהפרגודמאחוריהנשים.

פרגוליםמונחיםומשוננים,חדים .אביזריםניצביםהלב,רכת
רק ;לגמריהערבשכחוניובנות-דודותיידודותייואבוקות-זפת.

פגיוןכמדקרותחדותלחלומותיימבעדצווחותשהןאנייודעת
רועדת,אני .בשרןאתטורפיםהמתיםילדיהןאשראמהות,כמו

רצועהכלשלבקצה ;המרוביםהפרגוליםבאחדאוחזהסריס
אותןב~ןנואחדותפעמיםמשחיזןהוא ;עופרתשלכדורים
היקרמדיהרחבהרחבהסהרעללאיטרמנחיתןאחר-כך tבאוויר
מושיטהאללה,חיאשר,בכולן,הזקנהדודתישליקרמכל
בגנדרנות.שיניהחושפתאימים,צורחתצדדיו,כלעלאותולו
אלהשדיהן'חושפותהןבקנאה ;בנותיהיושבותהדיואןעל

שולףהפרגודמתוךנקורים-עקודים.-זהב yבפרחי-צפורפורחים
ארבעותייעלמזדחלתבלאטאניוחדות.זעירותמחטיםהסריס

 .הפרוזדורחלוןמאחוריועומדתמחדר-הנשיםהמרבדגביעל
על-פניהקטנות,סירות-הכוכביםהסירות,אחתאלאכנסרקלו

 •ויחיד.אחדהם,גדולכוכבהשמים-הבוספורוס

םיפור•

 •שירה

אלבןדן
ן

ככתביונוספתקריאהאגבהמליםנפתחותמהדממה
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מאירישראל :מאנגליתאוארבךג'ון

-~~יי• tינ1 1 1:1יי• tייןי
 :(קצרצרה)הקדמה

כתביומתוךעליאהובבמשפטלפתוחמתפתהני . .

בכתיבתולשמר.סיפורזהרהקורא,מרנטיין:שלא··. " •··· .. ':.
 :זכיתישברהתענוגזולתמטרהלשרםשאפתילא

מתח,ברתחפשאללהשתעשע.מנתעלכתבתיר
בקעזהבסיפורהמתרחשכלשכן"עלילה",אר

נטרלכהבדברמערביךאתהאםילכךאי .ראשיכתרךמקליפתו
מיידיהזההסיפורמןהיפטר :לךעצתי-עלילהכמרחשיבות

הרגע.בזה

 !הוזהרתדאה

יפרוידמאסכולת-המודרניתהפסיכולוגיהשלהתצפיתמנקודת
חייאתלדאותניתן-מניהנפקאאיןאולריארידנג,אר

על-ידימזומנותלעיתיםהנקטעיאדרךאחדכ"טדיפ"-אשמה
 .הקדמוןהחטאעללכפריארילהתחרטכראשיםניסיונות
מקפיצתובהרבהשרנהלא-בקפיצההתבטאהקדמוןהחטא
ג'ים,זה.שםהנושאקרנדאדשלהמופתבדרמאןג'יםלרדדשל

הצלה,סירתלתוךקפץבר,והאיצודחקוהארניהלצורתשחבריו
חומתמעלקפצתיאניגודלם.למדארנייתונוסעיאתבהפקידו

כחרשהבהחלטה ,משפחתיאתמפקיד , 1941באוגוסטודשהגטו
הפולנילצבאשםלהתגייסמנתעללאנגליהשבדיה,דדךלברוח,

בנאצים.ולהילחם
כשארוזה.לסיפורשייכיםשאיכםמטעמיםנכשלה,הבריחה
משתתףהייתיאחת,בשנהקפיצתיאתדחיתיאילו :העובדות

תוךכהרגהייתי ; 1943באפרילהגטושלהמפורסמתבהתקוממות
אלפיםמאותכמרטרבלינקה,שלהגזבתאיכיספהארלחימה,

 .עיריורשהמבני
כישלוןמאזלומודעהייתי .הקדמוןהחטאהיהיכןאםזה,

פעמיםמיספרניסיתיהזמןובהמשךלשבריה,שליהבריחהניסיון
לכפר.כאמור,אר,להתחרט
בחרףקטנהדיגסירתגנובלהתכוונתי 1941שלהסתירבשלהי

דאנציגשלהגסטאפראלהביאתכיזרהרפתקהלמינךה. 9ייק 1
-ובהמשךזר),כתרבתביחרותהעמוקכמה , 3(נריגארטן

עלאותיהעלתהדברשלובסופרשטרטהרף,העונשיןלמחנה
 .גורליאלהדרך

אודותעלהברית"ל"בנרתמידעהעברת :היההבאהשלב
תפקידמילאזרבפעילותהצוללות).ניבנו(בהדאנציגמיספנת

המיקרוסקופיתתרומתיחיתהוהיאישימנסקיטאדקידידיחיוני

הנאצים.להבסת

מאוחר-לשבריההקומוניסטיתמפרליןברחתיהמלחמהלאחר
הענייןלמעןהלוחמיםשררותאלוהצטרפתי-כמרבןמדיי

ככפרה,ארכחרטהזאתראואחרת,לנהרגיכולתילאהציוני.
באוניהראשיכמכונאיהאחרונהבפעםבפרליןביקרתיכרצונכם.

 ;כךעללחזוררצוןכלליהיהולאיהישראליהסוחרצישל
 .חיישלהפולניהפרקנסתיים-חשבתיכך-ובזאת
לביןפרליןביןהיחסיםחודשו-1990ב :הדברכןשלאהתברר
ידידשלילחלוטיןצפריבלתילביקוריזכיתיזאתרבעיקברתישראלי
הקטנההריגולבחולייתשותפייהנ"לשימנסקיטאדק-משכבר
לקונסוליהמידעאזהעברתי .-1942בבדאנציגהפעלתיארתה

שעבדדרסטייבשםארגנטינימסיקבאמצעותבורגבגטהבריטית
והגרמניים.השבוייםהנמליםביןשהפליגהשבדית,אוניהעל
כברסיפרתידרסטישלסיפורואת :מהנושאסטיתישרבהנה

אצלישימנסקישלבביקורועוסקיםאנחנוכרגעאחר.במקרם
 • 1990בשנתבקיסריה,

מארצותמישרהנושאיארערב,ארצותשלשליטיםכשנישלא

הלחיים.שתיעלזהאתזהנישקנוולאהתחבקנולאקומוניסטיות,
ולהסתכללהיטיבמנתעלקמעה,והתרחקנוידייםלחצנופשוט
ברעהו.איש

כי ;בהקלהאמדתי-פולניתלדברשכחתילאעדייןרבכן
דיברתישלאכמעטשנה-20כלפניהראשונהאישתימרתמאז

שלמהשרשרתביהעידהראשונהאישתיזיכרוןאך .זרבשפה
היהשלאמחשבות,שלמסלולעלאותיוהעלההקשריםשל
הראשונהשהחוויהבדעתיעלה .מוליהעומדלביןבינןקשרכל

לטעוןיכולאיניובערדכאב.שלתחושההיאבחייםוהאחרונה
ימיםשמרנהכעבוריהשניאר-הראשוןהכאבאתזוכרשאני

לעוריתעדךשררהספקבלישהואמהאתזוכרגםזוכרהריני-
אתבחזה,החודרתהדקירהאתהמוחי,השבץכאבאח :המרות

שאיניליכשנתחוררבישאחזההפאניקהאתהחרשים,עידפרל
לינדאהיהללוהאירועיםשנישביןלרגשותאשר .לרבדמסרגל
שבהם.הבולטהואשזעם
חוויתיאותםהדגשותביןבראשמקרםנטלווצערזעםיאכן
בתארוקרנראדצדקכמהעדלהוכיחעלינגזרכאילו .חייבימי
עצמית,הונאה"קצת :הואכותברכךהחיים.מסלולתמציתאת

מעטהאשליות,ניפרץואחריואושרשלנדירהבזקלרוב,חלומות
רעלינוהמתכונת,זוהישלווה.הקץ.-ולבסוףסבל,והרבהזעם

כך".עםלהשליםישתרמה.עדהזאתבטרגיקרמדיהלצפות
מהרגילגדולהמנההקומדיה,מןמעטלאבחייהיה-כןאומנם

קרנראר,ריבדעליוזעםאותרשלודבעצרםושפעטרגדיה,של
ניסיתיבהםזמניםאותםסביבבעיקרמרוכזהיההואשאצליאלא

צחוקשמעתיאלהבהזדמנויות .כמרבןלשווא-לכפרילהתחרט
אתשמעתיהנואשים.לניסירנרתימישהולועגכאילוקוסמי,אדיר,
שנהרגבני,לקבורההובאכאשרהזה,המלגלגהמתקלס,הצחוק

שעהשמעתירמכןלאחרשנים .-1943בהגטולמדדהשנהביום
ארה"ב.יבפרינסטרןחוליםבביתממוחשבסורקבתרךששכבתי

התישבנרכאשדשימנסקילטאדקסיפרתילאזהכלאודותעלאך
חרףאלמשקיפיםבקיסריה,שלנרהפרסהסלעשמולהספסלעל

יפהפה.ים-תיכוני

שאומדיםכמר , Long timeסח see-יאבק ,"רבכן :אמרטאדק,

 .ארתךמצאתיאיךשאלתלא"אפילויחייךהואבאנגלית".
וזקן".שיבהשעדרתלךיש ?יודעאתההשתנית,
כמעטקדחשאתה"מלבדיאמרתיכלל",השתניתלא"ראתה

שמעניין"מרבןשעדר.שאדירתעלידוכףאתהעבירהואלגמרי".
דקאותיהיכרתהישג.ממשזה .אותימצאתכיצדלדעתאותי
האמיתיבשמילהיקראחזרתיקררקרבסקי".יאן-הבדויבשמי

 .-1945במפרליןבדיחתילאחרדק

םיפור•

, 
. . ::'~/, .. ~'~f 

.,-

בסרמיכה :איור



:\1 t.C --ו~

44 

זוכרואני ;מאהחצילפניקרהזה-יודעאתהאמר,טאדק
שבצריף *"ה fל"~טוהיגעתברהרגעאתאתמולהיהכאילו

שמי-רבותי- Paח owie :ואמרת " 2דויק"נא *ב"רר~לאגר"*
בקבוקהרצאתואז . 9ררלסקהרחובמוורשה,ואניקררקרבסקי,יאן
יושביעםלבברוחבברוהתחלקת"סרריארטקה"וודקהשל

לנרמוסרשאתהאחדלרגעהאמיןלאשאישכמרבן .ה"שטרבה"
שאתה-הרגשנושכןמה .שלךהאמיתייםוהכתובתהשםאת

 .מדייותרמדבר
אדםלצידכינוי(זהרמישהושאל "?ה ?jב"לפא~ארתך"תפסו
הכיבוש).בזמןבפרליןעורכיםהגרמניםשהיו
נשפרכברהממזריםהתנדבתי,אניפאנרב~ה,לא.ענית,ראתה

 !יד.עלישמרכמעטבעורפי'

זהיודע,אתה :העיר- ?אותרזוכר-הרכבתעובדרךלארק

הכיהמקוםשכרגעהיאהאמתאבל ;והיפוכודברכמרמצלצל
לךישכאןבגרמניה.ממש,האריהכלרעפה,בדיוקהואבטוח
 .יחסיבביטחוןהזאתהמזופתתהמלחמהאתלעבורסבירסינרי

ארתךשואליםלא :המלחמהלפניהצרפתיהזריםליגירןכמרזה
מהעבודהתיעדראםאלא-אליךייטפלוולאשאלות,מדייותר
יזרקוכיבצרות,תהיהאזבגבינה.אותןשיתפסוארימיםכמה

 .מחורבןבאמתרזהלשניים,אפילוארלחודשלשטרטהרףארתך
טאדקבים.והלכהטבלההשמשערב,לפנותששחיתההשעה

לוהיהלאלב:שמתיולפתעהים,אלפניואלי,מופנהגבר-
צל.

דקרתלשתינזקקתישהייתי,כפיבהלהתפרשממקומי.קפצתי
על-טבעית.לתופעהעדשאנילהביןמנתעללפחות
מעשהבסיפורלהיזכר-חיתההראשונההרצירנאליתתגובתי

שלהישןהעלמיןבית :כןלפניימיםמספרשמעתיאותר
החוזרתזקנה,אשההעיר.שלבמרכזהכמעטנמצאפתח-תיקווה

אתולחצותהדרןאתלקצרמחליטהידידים,אצלמביקורהביתה
לבדה.שםלעבורזה·מעאינההאחרוןברגעאבלהקברות,בית

אדוני'ליסלח .כיורןבאותוצועדקרמהגבהגבררואההיאלפתע
המקוםאתשנחצהעדאליןאתלווהאםתתנגדשלאמקורהאני
 .כרבעואתומריםהאישעונהשלי'כולוהתענוגרב,ברצון ?הזה

רואהאנימשם.בצאתםהאשהאומרתרבה,רבהתרדהלך,תרדה
פחדתי.בחיים,:כשהייתימחייךוהואהזה.מהמקוםפוחדשאינך

ערדאינני-קודםלךאמרתישלאסליחה .רחייךהסמיקטאדק
התקף .מארדפרוזאימרות .חייךושרבהסמיק,ושרבהחיים.בין

הייתי ...שימנסקיטאדקאתלחסלכדיברהיהדייחיד,פשוט,לב
 . 59בן

שלהשביעיהעשוראתפותחשאנישעהכעת, :הירהרתיואני
 ?הזההסיפוראתלסייםבידינותרזמןכמהלילומריכולמיחיי'

מלאיםחייםלחיותממשיךמיקרית,תופעההנניאני .אחדלאאף
ענייןזההריהלוואותלקחת .שאולזמןעל-צלכולל-

 'הודרכגרןערצמהמדינות-רבות-כןנוהגיםהכל ;נירםמקובל
כאןנמרנוהקטנים,השנררריםאתלהזכירשלאמקסיקו,ברזיל,

מצאכיצדערדשאלתילאטאדקשלהסברובעיקברתבישראל.
כנראה .וכתובתיהנוכחישמיאתאפילולדעתמבליכאן'אותי

נכסףשכהמאחראולי,ההוא.בעברשם,מארדשוניםשהכללים
אלשהוליכווחסרי'קסוםמגנטיבשדהנלכדהואאלי'לדבר

 .חייכלכמעט-שנהארבעיםזהמתגורראניברהמקום
שהתבגרותינכרןואףאחר'במקוםונולדתייהורית-כןאומנם

שכןביותר,אותיהמצערתעובדה-בסמואההתרחשהלא
כעת.חיאנישבומזהיותררגועמקרםבוראיהיאסמואה

רבכהסרחרןשהדיףמקרםורשה,בגטועליעברההתבגרותי
לאופסולתאשפהמעליו.מלחלוףנמנעוציפוריםשאפילועד

שלהגרויותרקהשלטונות.בהוראתתמימה,שנהבמשךפרנו
מכרסותיום,כעבורהועמסוומחלות,מרעבברחובשמתראלו

ציבוריתתחבורהלבית-הקברות.ונלקחועגלותעלבעיתונים,
ונתונהנדירה-הגזהחשמל'המים,אספקתאין' .טלפוןאין'

צפריות.בלתילתנודות
החיים,מיסתורישלבסודםהובאתישכךשאחריאיפוא,יוצא
שלמכוחהכן'פיעלואף .עדןגןהיגרהנוכחימגוריימקום
הרגעמןהרי- ?לבדילירקמיוחדת-במינהמיוחדתכימיה

מאות-האלפיםואולי-לעשרותמודעהייתיכאןהתישבתיבו
מיספרם.אתימנהמי .אוהליהוקםבולמקוםמתחתהקבורים

אתהינחתה~ריטימהקיסריתמתישלהדורותשזעקתהיתכן
 .ביותרסבירלא ?שלההחולדיונותאלהמנוחשימנסקיטאדק
 .לחלוטיןאחריםבתחומיםמסלולועוברההוא,בעולםכעת,אפילו

שלומסילותינו,נצטלברהמאה,מחציתלפנישנים,מיספרלמשך
באהכךואחרמשותף.יעודלנרוהיהפעולהשיתפנוושלי,

במסלוליםאותנוושילחהאנושבניבגורלותהמושלתהאקראיות
כמהלאחריראותייהנוכחישהותרמקרםאלאותר-נפרדים
קמהוהיא .עדייןחיאניבההזאתהחטאההעיראלנפל'זינוקי
אלפייםכמעטשגילהזרונהדרתרשעהעיר-עינילנגדלתחיה
ברחובותיהיוםיוםאישתיעםמטיילשאניבשעהרקלא-שנה

הגבעהשעלבית-העלמיןלמןקטנים.וחפציםחרסשיבריואוסף
יאליוהנשקףרהתיאטררןהחרףעל-ידהנמלאיזרררעדבמזרח
מכבריזההעולםמןשעברואנשיםשלהרפהזעקתםאלינישאת
האם-מלאירחשללילותשינה,ללאבלילותלבדיבלכתי
אוליאו-באובאותםהמעלהזרהיאשליהייחודיתהכימיה
 :טועןמדארראר,ב~פ.זמננו,בןומדעןפילוסוף ?שלהםהכימיה

מבחינהשרנהנירםהחיאנושייצורכלזהים,לתאומיםפרט
שרנהשהואלהניחשישאלאערדולא ;אחריצורמכלגנטית

באלפילחיותשעשויאראדמותעליפעםאישחיאדםמכלגם
עררךלאיןגדולההאדםבנישלהשונות-בכוחהבאות.השנים

לביןאפשרייםאנשיםביןהיחסאחרות,במלים ;משרנותם-בפועל
יכולתמארדמוגבלתכןעל .שיעורלאיןגדולקיימיםאנשים

היושהםהואיודעשאניכל .עירישלמתיהעםשליההזדהות
תקופתבסיגנרןגלדיאטוריםבקרבותשמתרמהםישרבים.רבים

ניספראחרים ;שנצלבויש ;טרףחיותעל-ידירוטשואוהקרח,
בבתיהימורים,במאורותבהתכתשויותבין-גיזעירתבהתנגשויות

אנימידקטן'מטבע-ברונזהמריםכשאני .הנמלבפונדקיזונות,
-שנהאלפייםלפניברניקנהמה :קורותיועללהתחקותמנסה
שלאחתשעהארזהב,עשויצמידחן,אבנילנערה,ארגמןעגילי
 ?שבנמלהזונותמבתיבאחדאהבה

טאדקשלמסלולולתחוםמחוץספקללאהיהזהכלמקרם,מכל
דאנציג.שלבמספנותנשארהואהמלחמהלאחר .שימנסקי

לברוחכשניסיתחודשרקאיתנוהיית-יודע"אתה :אמרהוא
באותושלןהריקהבמיטההסתכלנואיךזוכרואניהדייג,בסירת

יחזור".ערדהואאולי ...עליךריחמנוואיךסוער,נובמברליל
כמונו,שתיתכמונו,קיללתמאיתנו,אחדכמרדיברתאתהיא~ק,
 !שונהשאתההרגשתיזאתובכל

כןעללשוחחהתכוונתילאאמרתי.תורשתית",מבחינה"אולי
הנושא.אתלהחליףוהחלטתי-

קאזיק-מעורביםזוגותשניב'שטרבה'היוטאדק, :אמרתי

הנערהעםואתה ;טאיהרוסי,קולונלשלובתוררלרדארצ'יק
כשהיינואפילואיחהשהייתיודעואני-לירכההאוקראינית,

 .דרסטישלבעסקכךכלמעורביםשנינו
 "?שואלאתה"מדוע

כאלו".שאלותלשאולהתרגלתיהשניםבמרוצת"הרגל.
המלחמה.אחריטאיהעםנשארקאזיק .לךאספרבעיות,"אין
כשהרתהאפילובקביעות,ארתהחיכהבגסות,איחהנהגהואאבל
ניספתהשהיאלוודאיוקרובלרוסיה,ארתההחזירהואלבסוףלו.

נשלחיםהיומלחמהושבריילשעברכפייהעובדיהגרלאגים.באחד
אז".לסיביר
אמרתי.לירכה",אתחיבבתי"תמיד
מוזרלפתע.דמעותמלארעיניוטאדק.אמרככה",ביתסתכל"אל

 .צלוחסרמתאדםמצדלכךציפיתילא-
אשרהזאתהמלהמשמערת"תהאאמר,לירכה",אתאהבתי"אני
רצינושיכור.כשהייתיאפילולרעה,בהנגעתילאמעולםתהא.
התחתנתילאשנה.עשריםלפנילידה,בשעתמתהוהיאתינוק,
קתוליקברותבביתימגורינומקוםבצופוט,אותהקברתישרב.

לאחרקרהזהכלררסית·אררתרדרקסית.חיתהיכמרבןהיא,-
אני :אומרהייתיכברזהמתתיאילולא . 1945באוגוסטשנעלמת,

שאמודאיםיודעאתהפתאום.נעלמתאיךזה,עללשמועמת
השתכרתשאוליחשבו-הנמלתעלתקרקעיתעלאחריךחיפשו

וטבעת".

שלגדולופלחנרצץאחדכוכבזרחובשמיםהחשיך'כברהיום
מטרים 300בים,להבחיןעדייןיכולתיהזההחלושבאורירח.

אלונשברארוןארוךבקרבאהוא .היותרלכלעומדנוממקרם
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ושרב.שרבוכסוג,באוכסוג,באבאדישות,החולאתמלחךהחרף'
הבאות.השכיםבמיליוניינהגרכךשכים,מיליוניזהנוהגהואכך

בארדמאחודי.כעתשעמדלטאדקלחשתימוזר",זה"האין
חגרכהיםעופרתמיספר ;לעיןפחותבלטצילרהיעדרהדימדרמים

בלחש.לדברשכיכראתהניעמשהרהים.שפתמעלנמרך

איתןקדהמהלילספרמוכרח"אתהטאדק,לחש"יאבק",
 ,ממךבבקשה ?עשיתמה , 1945באוגוסטמגדאכסקכשכעלמת

אנא".לדעת,חייבאני .ליספר

בבידודחשאניכי ?מדועיודעאתה-לך"אספר :אמדתי
 ...משלךכפטרתשאתהכפישלימהצלאיפטרקצרזמןשתוך
חזרתישבדיה,בטרלבררג,החרףאלשעליתילאחר :תקשיברבכן

יהודי".-ומתמידמאזשהייתימהלהי;ת

אפשרותעלחשבתילאשמעולםכשבעאני " :ראשוהניעהוא
כזר".

אפשרותעלחשבלאשאישהעובדהעלמברססהיהאליכם"בראי
כזר".

 .מזמןלאקראתיספררשאתאחדאדםישנו"טאדק, :המשכתי
טועןוהוא ;צרפתשלהקרדינאלפאריס,שלהארכיבישוףהוא

הבשר,מןהערר,מןעמוקהשהיאתעלומהזרהרייהודישלהיות
לךלכשיאבדאפילולעולם,ממכרלהיפטריכולשאינךמשהר
אינך-לדעתאמררהכנסיה,מנסיכיכאחדהוא,אולי.-צילך
למהשהפכתילאחרעשיתימהלדעתרצית ?טאדקכך'חושב

שעשיתיעל-ידילחמיאתהרווחתירבכן' ...ומעולםמאזשהייתי
קיטורדודבפחםולהזיזלהפליג, :המלחמהבזמןשלמדתימה
אוניה".של

יכןהזה.הסיפורנושאבעצםמהרכעתמביניםשהינכםכמרבן

זכירה. :הואהנושאלמטרה,קלעההתרשמותכם
זוכרשכים,מיספדזההמתהוא,טאדק.-חיתהההתחלה

שלהמגרדיםבמחכהלחדדקדרקרבסקייאןכככסברהרגעאת
כךכן,מחייו.חלקלהיותהופךובכךררדפט"***ה"דאכציגד
מתייחסיםשהבלכרשאים-וגורלותינואנחנוהדברים.מתרחשים

אלאאיכנו-זמןובכלמקרםבכלגמור'נפשבשוויוןאליהם

תנועתם,מסלולאתמראשלחזרתיכולאיששאיןבדאוןחלקיקי
 .אותנוהסובבהאפלהקוסמוסביםצפים
כמרבןכמיקרה,-כנראהנגעשלוזיכרוןחלקיק !בלגאןאיזה

כשהכירשהייתימכפישרכהאדםכעתאניכיאםמשלייבאחד-
לתקופההשייכיםזיכרונותשלמסלולעלאותיהעלהובכך ;אותי.

אתעודדמהליבויאתששבההזההדברמהר .חיישלדחוקה
תקופתעלשגברהסקרנות-הייתיאדםמיןאיזהלדעתסקרנותו
פסחכיצדגלותלמכסהעדיין'החיעצמייואני ?הארוכההביניים
מרחי'שלחיונייםכהאיזרריםפעולהמכללהוציאאשדהשבץ'

מאמץללא-עדייןמסרגללמשל'אני' .לזיכרוןהקשורכלעל
כפימרדיה,רהמדיהחרזהשלשיריועלעצמיבפכילחזור-

קראתיאותםשירים-מילרשצ'סלבבידילפולניתשתורגמו
אותם.אוהבועודניהמאה.ממחציתיותרלפכיואהבתי

האמת,(למעןטאדקשלהטרןדכייםמתחקיריולהימלטכדי
אתשקלתיאותי),להרגיעהחלכברידידישלדוחועםהמיפגש
היםלנוכחהזה,הספסלעלכאןלהירדם, :בתחבולההשימוש

משחררתשהיאיש-השינה .החושךאותרכיסהשכעתשלכר
קרואים.לאואורחיםמזיכרונותאותנו
סיפרתירבכןלדעת.לוהגיעלדעת,רצהטאדק .נרדמתילאאבל
אותרבדעתישעלהמהאתאלאלשמוע,שרצהאתלאאולילו'

רגע.

לי(חיתהלילדיימספרהייתיהזההספסלעל"טאדק, :אמדתי
הייתיירבכןהשכיח)היאהנוכחית ;הראשונהאישתיאז'אשה

אלמערבה,הזה,בכירוןתפליגואם :החמודיםלילדיימספר
לגיברלטר.הזה,היםלקצהתגיעולאופק,מעבר

עשרה.שתיםבןאזשהיהבכישאלהלאה,מפליגיםראם
לאמריקה.דברשלבסופרתגיעאז-
 ?בעדיימנעלאואיש-

אחד".אף-

הידחואולי .דבראמדולאנראההבלתיהאופקאלהשקיףטאדק
לאמריקה.בדדך

היהשכעלמתאחרי"אבלאמר,הואלשם",נסעתילא"מעולם
כרבלפרסקיבלהתפרסם,לימיםהברית.לארצותשנסעידידלי

.sדil 

סיפור•

 •שירה

קלורפלדזאב
אלגיה

מ~י 9.ריז:זננו 1f ~~דךן
אחדשחדננאותונכמר

קיד iJל~ל~חית"~ד~ללא
בכחלחלהאדירל'א
השחרעלות',;עםל'א . :----

ראשוןפרסום

פרחיםהמריא~" • : • rיי:• 

מתיםנכמרעידזפים  • ••ז ••••••

ף fסם 9

להולידחלםננעדב
 :;:זארוקךיםקולותא:ךז: י~וT ~r~ןלים,

ה;ילה"ז-וצא"אל
 T lננא~הרכ'ירצא"

~ i ךץ 1$ ~.סלדו~ם;ף.
ן~~לםהרל.דן~~ים p:~א

ערליםאוירודיםחוילהנכל
 .וקס,~יםל'~סזtיל,· i ר~~

 ~ש; ~י~~tקז:רי~ה,
~וים ~;~-י~עוד
 :למשלנכמר

דז tזv~~זזiילרת,;:פ~ק~צרת
:p כ~זקים"מוre ךץ

י.ק.צ.כש.ךשמ~ן t9 !)ז~הל fאר:
 !חידו;ים p:מו p:סיי'

• 
נופואתגם

משוחעננים.חפירשל
 T ,..- : •ז-: •-: •••

~זן~ה
=ו i~~ז-וודן

נוספיםטלאיםחי~
T T I • די• 

נמריםמתפרצים
• 1 • 1 T 1 •: 1 'ד

ונושרים

לא~ק ;~כ~
 . , .:פפדיכ~ת
ה iמנכפד~די

~ ri ל~קיםi ךי;:זל~
ןסי~rזןנר~לים

ך;:זן~הה 9 ~
חמיםניה iנכעוד

 •דידי ••• .,.. 1

~ף
עזפינותרהנכי . .,. . . 

רננותן~•ות p:ה 9ךחג;ר,~
~~צות~ןחיו~תrכה 9 ,

אצננעותי
••• 1 1 -

מרטיטיםרשמים~בינות
 • • 1- •די 1 "

• 
בrוסר iJד'ם 1$ ~

~ג;יננוגןזו ה~~~דק
-ז:ז.ןרדןן.ן'ם,~ד

iJ קידiJ וקד;נז;iJ כלre ה~
כרס p:~~יתדקישרתלי~ן:;כיר
זו p:ןהלז;ימ'דן~ל.ינ~

נר:;נלים~ןחים iJדקסן
אחריםנהיהאב~
 ...-:שו~יםל'א

מהביליםאפ;~
עבדים-לשבע

- ...- •ז-:

~~ז:ויתה 91$ז;י iJיז i~וק
:p ~,~ זלידןשון~יםז$ג~~יןrכזפ

ז-וזמדת.נושפת~בעדפנ~
1 r1 • ... ... •• 1י ••• 

שניב~
1 " 

ממעיטיםחייג~

 ...האפש;עכל
1 T די 1 •,•די



.חדר

מגרדים.•מחנה

דאנציג·••מספנות

•חדר

מגרדים.•מחנה

דאנציג•מספנות ••

46 

בוראיאתה .ונאמןטובידידנשארהואאזאפילואבללשלום,

הניהיליזם".'חטאיאתלמדתיממנוולנסה.ל.ז;-יק-שמואתיודע
 "?אותךלימד"הוא
הזאת".המלהפירושאתאפילוידעתילאאותו,שפגשתי"לפני

ומהם Iחייבהמשךואמיניםטוביםידידיםהיולי"גם :אמרתי

היום".יודעשאנימהכלכמעטלמדתי
שבלילהוניזכרתילאמריקה",הנסיעה"מסלולעלהיינועדייןאבל

להיות-מפחידזההאםאישתיאותישאלהבמיטה,שעבר,
 .סוערבלילהבים
ויבש,חם,היהלנואבללרוב,ורעמיםברקיםעםירד,שוטףגשם

סועריםבלילותשפחדתיכמובןלה,אמרתי .יחדוהיינוובטוח,
הקטנותבספינותהאוקיאנוס,גליעלקטנהמיכמורתבספינתבים,

 1הבריטיהמנדטבתקופתלחיפההמעפיליםאתשהביאווהרעועות

צישלויציבותטובותבארניותהפלגתיכשכבר Iכךאחרואפילו
אחד,צוותאיששלתפילתואתזכרתיתמידהישראלי.הסוחר

אלוהים jב'ארניות-עליהמאותןאחתעללהפלגהחבר Iפורטוגזי
 !עלינורחםזעירה,כהוספינתיעצום,כהשלךהים !שבשמים

גאיםאנרכיסטים,ספרדיםהיוהמעפיליםבארניותהימאיםמרבית
כמואין :ליוהאמינו .פורטוגזיהיהההואאבל-להתפללמכדי
שלבלינואלוהיםיראתלטעתכדיבחורףהגונהאטלנטיתסערה
אדם.כלאדם,
לעמודוניסיתיהפלגתי,טאדק.שאלותיך,עלשעניתילינראה

בהצלחהתמידלא-בחייםמצביהכתיבאותןבדרישות
האמצעיםובכל Iומצפונייכולתיכמיטבלעולםאךהדרושה,
לעקרונותבהתאםלנהוגהשתדלתיומתמידמאזלרשותי.שעמדו

את-מוסריותשלבסיסית,אנושיתהגינותשלמסויימים

לימדכאשרבוהשתמשולנסהלשקשכן Iתביןאתההזההמונח
כעתמסתכןאניאבל- ?כןלאהניהיליזם,חטאיבדבראותך

לימזכירזהאתיקה.ושלמוסרשלשונים,תחומיםבעירבוב
ביןההבדלמה :חברואתשואלאדם :באמריקהששמעתיבדיחה
 1מיןזהמוסר-מאודפשוט :החברעונה ?אתיקהלביןמוסר

המצויינתמסתואתבאחרונהשקראתילאחרכסף.זהואתיקה
אתהגדרתוהאם :תהיתיביות,העיקחוסרעלקולקובסקישל
הטקטיקה)גוועת(שבהםאלמנטריים""מצביםמכנהשהואמה

עולםכלפיאדםבנישלהמוסריתהתנהגותםלגביגםיפהכוחה
והנערהלירכהשלבגורלןמתענייןאנימדועקודםשאלת .החי

מיןלשאולהתרגלתיהשניםבמהלךהרגל. :לךועניתיהרוסית,
נקיטתתובעבארציהנוכחיהמצב Iלכךבנוסף .כאלושאלות
אנושית.ומוסריותהגינותשלבבעיותנחרצתעמדה
-היאהדחופהבעייתיזהברגעאבל Iליתצחקבוודאיאתה
מרביתאתלהורים.אותנולאמץשהחליטהושעירהשחורהכלבה
 jשוטףגשםבשעתאפילו Iשלנוהמירפסתעלמבלההיאזמנה

על-ידיתפוסכברשהואמכיווןלחדראותהלהכניסאפשרואי
 ?אותיכשפגשת Iהגדולהדניאת Iאותוראית •שלנוהכלב

היאאבלהשחורה,האפגאניתהכלבהאתאותה,לגרשניסיתי
אתפעםלהנתנהשכמותה,לברכתרעייתי,ושוב.שובחוזרת
הזנהלהשמגיעהחושבתהיאומאזכלבנו,שלארוחתושיירי

מקור,ורועדתרעבההכלבה,אתלנטושזכותליישהאםסדירה.
ונהניםלשובעאוכליםהכלב,כוללאנחנו,בעוד Iבחוץבמירפסת
צוחקאתה ?מוסריתמבחינהראויזההאם ?החדרמחמימות

 !טאדק

אתה .נזכרתיכעת Iכךנהגמתמיד-ידובכףפיואתכיסההוא

צרכי ?ומדוע-לךישצערצחק.הואיאבק,שלך,והבעיות
האם .שלךלמירפסתפרטביתלהשאיןהשחורההכלבהעללך

 ?שורשמאותובאיםוצרצער

שידיעתיבטוחאניאבל jלהםמשותףשורשאםיודעאינני
העיתונותעל-ידימוזנתליום,מיוםומתרבההולכתהצעראת

פעמיםעמוקצערשחוויתילאחרשאני,יודעאניוכןוהטלוויזיה,
בתפלשתינאיתילדהשלהוריהמרגישיםמהלהביןמסוגלהרבה,

 .ישראלינערעל-ידישנורהגומיכדורמפגיעתלהאבדהשעינה 7
הפוליטיקאיםכנופייתעםמאשראיתםלהזדהותיותרליקל

המסכנה.זומדינתיאתכרגעהמנהלת
ארציאתשניהלההכנופייהאתלראותצריךהייתהפסיקני.טאדק
עוד .טוןהשילאתבידיהםולקחווחבריולשקשבאועדשלי,
פושעים.שלחבורהאיזובחיים.אזהייתי

• 

שנות 40במשךמפוליןיותרהשתנתהישראלטאדק, :אמרתי
שהואלמנהיגיםזוכהעםשכלאומרים-יודעאתה .כאןחיי

היסטוריהעםהיהודים,לנושמגיעמהזהאוליאזלהם.ראוי

 :מכשילהתחלתינתוןישלכם,כמושלנו,כמובןשנה. 5000של

שלבפרספקטיבהאבל .ממנוגרועשאיןוגרפיהגיאהמיקום
בולטיםכעתבנוהמושליםהאנשיםשלנו,ארוכההיסטוריהאותה

ובטיפשותם.בבורותםביהירותם,שלהם,חולניתזריםבשינאת
הגרועותהאנטישמיותהקריקטורותמןהוצאושהםנדמהלעיתים
נאחזיםהםהתמדהבאיזומדהיםממשה"שטירמר".שלביותר

אתהלהם.אשרהשריםבכיסאות-מוותשלכבקיפאון-
הםאך jשלנובמסורתנפלאיםדבריםאלואיישנם-יודע
האחדות,אתנסעלהרימוהםלאחרונה .ביותרהגרוענציגיחינם

 ...ביותרהנאצלתהמטרהחינההיאכביכול
 .כךנהגושלנוהפושעיםגם :אותיוהפסיקחזרטאדק

האנושיותהפעילויותשמרביתמהעובדהבהתעלמם ... :המשכתי
ולאביחידותנעשות-ליצורלמות,להיוולד'-החשובות
 .קבוצתימיןכגוןלסטיותמתמסראתהכןאםאלא jבמשותף

 "?שםלךיש"מה .מעילומכיסמציץבקבוקראיתילפתע

קרוקובסקייאןאתבדימיוניחזיתיהנהשבאתי"לפני .חייךהוא
בקבוק-היחידרכושוועימדשנים,יובללפנילדאנציגמגיע

זה".עם-היובלאתלחגוגלנושראויחשבתי .שבכיסוהוודקה
שליהזאתבעירמעטנטיילכךואחרנתחיל'ובואאותו"פתח

לך".איכפתלאאם-
המיוחדופריךשקוףטעםאותובההיהנפלאה,חיתההוודקה

שמוהליםהתוספותכלללאאותושותיםכאשרהזהלנוזל
לאורךהלכנו .לדרךיצאנוואזשלהם.במשקאותהאמריקאים

שלשפעעליוזוריםרחובשפנסיהקיבוץ'שלהראשיהכביש
הואאםלראותכדיפעםמדימסתובבבראש,הלכתיאניאור.
קרהואזעכשיו.לעיןשובבלטהצלהיעדרבעקבותי.עדיין
 .תחתיולתחייהקםאחרומקוםנעלם,הקיבוץנוף :מוזרדבר

צדדיברחובגזשללפנסהפךהחשמלתאורתשלהחלביהאהיל
 jקטניםרחובותאותםאתיפהידעתידאנציג.בנמלמוצאללא

הקצהאלהיגעתיוכאשרהנמל'תעלתאלהיישרהםמגיעים
שלצילוכמושחוריםמאוד'כהיםוהםהתעלהמיאתראיתי
עודראיתיולאאבלבטאדק,נזכרתיולפתע jחלושגזפנסאותו

ראשיאתוסובבתיבי'אחזהבהלה .צילואתולאאותולא-
עלועבה,שחורממש,שלצלהיטלתיעדייןלרווחתי,בחיפזון.

עלונחתהתעלהלגדתמעבראלהשתרעאףהואהאספלט,פני
העכורים.הנמלמיפני
שלו-טרייםבעקבותהבחנתימזמן'לאשלגכאןירדנכוןאל
מהזכרתיהמים.עדהבטון'מישטחפניעלעוברים-שליאו

קרקעיתעלאחריךחיפשואמודאים :עתהזהטאדקליסיפר
גוררתשלמקונןצופר :קולותגםנוספועתה ...הנמלתעלת

אכןזהושמא-כסהרוריסביבהיבטתידקיקה.צוללתושריקת
רגע.אותושהייתימה

הסקנדי-היםיורדיכנסייתשלהפעמוןקולבהישמענעלםטאדק
אגדותבאותןאמתשלגרעיןשישמסתבר jחצותשצילצלנביים,

צרהלילה.בחצות- ?לאן-לחזורהמתיםשעלהמספרות
מספראותולשאולרציתיעדיין .אותינטששהואעלליהיה

כנגדלהיעזרולנסהלשקשלבדעתוישבמה :כגון ...שאלות
הלאואני ?מאורגנתבדתשמא-הטהורהניהיליזםשלחטאיו
מדייותר .כןגםהאחרותוכלהיהודית,-מאורגנתמדתסולד

--אותןהמשרתיםפנים,מעמידיצביעות,שקרים,
-שניםלפנישלי'האחרונהההשתכרותעללולספררציתי
הלוויתניםמשמיעיםאותההמוסיקהשללהקלטההאזנתיכיצד

לולספררציתיכן'האוקיאנוס.במעמקינודדיםכשהםהגדולים
אתמעוותיםהללוהעצומיםהדגיםאתראיתילילה,באותוכיצד,

אתלמצואמסוגלהייתילאואיךקיבוצי'שלושביליוכבישיו
שכההעתיקה,קיסריהשלהנמלבאיזורשעותוהתהלכתיביתי,
שבדאנציג.וייקסלמינדה-הרחוקבצפוןקודרנמללאותודמה
 jידיבהישגעודהיהלאהואאךזאת,כללולספריצאהנפשי

מיקצועיכמעטהוהשוררהניצחיהפליטלבדי'נותרתיואני
 .האקראיוגורליאני
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טפויונח

 ,, ! !אותךמבקשתאניהפה,אתתפתחליג, . . ,,
הצלילאיךמדגישהקולה,אתהרימהחנהז

העצורהכעסאתמלבהמפיההיוצאהצורם
רקדכההאגרוףה•הכמולבה,עלהמכב•ד .•

אונים.איןומתחרשתמצעדהמכווץ

הצלילאתמשחרדת?"לחשה,לימגיעזהלמהעולבישל"דיברנו
הקלה.שלקורטובבהשאיןבעצבנותוהכואבהגס

 ?בולעלאאתהלמה ...עקשןתהיהאלהפה,אתתפתח"זליג,

 "?רוצהאתהמרינהאתדקיאותיצריךלאכבדאתה

הפעםהבעה.חסרותנותרועיניופניו.אתהרעידלאשרירשרם
צובטשהיהבבכיינזוףכילדבכהולאשפתיראתעיורהלא
הברכהשלהזליגנעלב.כילדהברכהזקןאדםמברשה.לבהאת

לעמודיכולההיאאיןלשניהם.ואברילואוילה,אוי ...כתינוק
והיאשבתוכההנוקשההמדידותאתממיסותדמעותיוהזה.בבכי

 ,, ...תבכהאלזליג,די"דייממלמלת,
פיראלהכףקצהאתותחבההסמיךבנוזלכףמילאהשוב

החשוקותהאפורותהשפתייםאתמיומנתבתנועהמפשקתבכוחי

אתלכבושמנסהסיננה, "!המרקאתתבלע !"תבלעבחוזקה.
השגורות.בתנועותלשוואנתליתכעסה,

הדריכהמהצד,"אותהותכניסיכזאתבצודההכףאתתחזיקי"חנה,

חלקותבתנועותכףאחדכףפיואלוהשחילהמדינהאותה
שהנוזליםבכוח,אבלבעדינות,תדחפיתהססי,"אלושקטות.

היוהקטנותפניהלשתות."לולתתחייבתאתפנימה.ייכנסו
תינוקתכשפתיבליעהכלעםהתכווצוושפתיהבכףמרוכזות
בת-שבעפניעלשפרכהשהייתהמגןוחסרתרכהעוריתבאותה
בובותיה.אתובאחריותברצינותכשהאכילהשנים,לפנישלה,
גרףאתהלמושלאוהבהירות,הדקיקותבגבותהתבוננהחנה

שכההזה,האיזוןמחוסרנוחםשואבתוהמלא,הכבדהאיכרה
לה.נעםמרינהשלהמתנגןהרוסימבטאהרגשותיה.אתתאם

גוחנתאמהכאילוורחוק,עמוםזיכרוןבהעוררהדיבורחיתוך
מהירותבתנועותלהומודהבסכיןלאחוזאותהמלמדתמעליה,

מרינה,אלהתקרבהוהיאתפוחי-האדמה,אתלקלףכיצדובטוחות
ולהגנה.לחוםמשוועתוכל-כולהלדבריהקשובה
שצרי,ך"כמובדיוקיפה,אותומאכילהאתעכשיוחנה,"בסדר,
שלהבצורךחשהכמויכתפהעלבעידודוטפחהמדינהצחקה

במקרםהבוקרבמשמרתאותךלשבץנרכלמעט"עודבמחווה,
 ,,האחיות.אחת
חיכו "?כזהעונשלימגיעלמה ?זליגזה,אתליעשית"למה
משהרעללחשוביכלהלאהיאקטנים.כפטישיםבראשההמלים
רחשושפתיהבתוכההמבעבעהמלמולאתלעצוריכלהלאאחדי
 "?עשינומה ?ילמהזליג,כזה,עונשלנומגיע"למה :הזמןכל

 .מישהועלרעהמלהאמרלאאף-פעםטוב,אדםהיה"הוא
שלבכוחהישכאילומדינה,באוזניהתאוננה "?לומגיעזהלמה

ידע.הרבה"כל-כךלעלבונה.מרפאלהביאהלבןבחלוקהאחות
 ,, ! ?נשארמה ?נשארמהועכשיו ...מלאעולםהיה

לבהתשומתבעודמרינהענתה ,,צודקת,אתחנה,צודקת,"את
אסוראבלזה.ככהלעשות,"מההאינפוזיה,לטפטוףנתונה

אותהחיבקהמדינה ,,לקוות.צריךימשיךלחצדיךילהתייאש
היאכמהעדחשהתודה,אסירתוחנה,מקצועית,במיומנות

ולועליה,שתנוחמגוננתלידוקרוב,חםלמגעהאסוןמאזכמהה
אחריות.ועומסתחזקהידלרגע,
מוכרחאתההפה,אתתפתח !שמעתזליג,הפה,את"תפתח
חנה,:"גברתאברמסוןד"רשלבקולורדופה!,,צעקה, ! !לשתות

-זכרי !נוזליםכרסותארבעלפחותישתהשהחולהמבקשאני
 !מינימוםנוזליםכוסותארבע

 ,, .מקבלשהחולהנוזליםכמותכלבכרטיסותרשמי
יוםמאזדברשוםאכללאהוא .דוקטורלאכולירוצהלא"הוא

 " ...שלישי
הדופא'קטע ,,לוותר,לנואסורנוזליםעלאבלחשוב,לא"האוכל

שובאותולהזיןנצטרךישתהלאשלנוהחולה"אםדבריה.את
לשתות,רק-זכרי ?נכוןבזה,רוציםלאואנחנוהווריד,דרך

הבליעה."רפלקסאתיאבדשלנרשהחולהאסור !ולשתותלשתות
הרפואייםבמונחיםשימושעושהביובש,אליהדיבראברמסוןד"ר

החולים,קרוביאלפונההיהשבוהרגשוחסרהמאופקבאופן

גישתווהתלונות.הכאבהצער,בפניעצמווגודרפחדבהםמטיל
חרדהבההטילהגםאךארתה,דירבנההרחמיםוחסרתהישירה
אתכשקרבהידהאתוהרעידהעתכלארתהליורהזהפחדגדולה.

הצמודות.שפתיוביןאלארתהותחבההסמיךבמרקהמלאההכף
והכףמהמאמץהחווירוששפתיועדבכוח,פיראתקפץזליג

הסגורות.בשיניוכשפגעהנקשה

 !"תטעםפיריאלהכףאתמטהיבזעףרטנהי"ועקשןטיפש"זקן

 ,, .בשבילךשהכנתימהתטעםלפחות
שפתאתגררהוחנההסגורהפה~דימשנינשפךהצהבהבהמרק

ושבהיהחיונימהנוזלטיפהלאבדשלאמשתדלתיסנטרועלהכף
מהלחץהחשוקות.השפתייםשביןהצרהרווחאלהכףאתודחקה
מהמרקומעטהשינייםביןדקחריץלבסוףנפתח,~שנההחוזר
 .לגרוןפנימההחליק
חנהאמרה ,, !כףעודועכשיו ?זליגטוב,שהמרקנכון ?"טוב

כף"עודבקולה,הרוויהכעסאתמעמעמתמעושה,בעליזות
אחת!"

אתאליההחזירהוחנהלאכוליהמסרבכילדפניואתהסבזליג
קולהאתאונסתסבלנות,וחסרתחדהבתנועההסרבניותהפנים
 !הזההמרקאתאוהבאתה !תאכלזליג,"תאכלי :כיבושיךבדברי

אתהכוח.לךיוסךףהאוכלתאכל,בבית.כמומרקלךהכנתי
 ,, !לשתותמוכרחשאתהאמראבדמסוןדוקטורלשתות,מוכרח

להרגע,ניסתההיאלהתפקע.עדחמתהאתהעלוהחתומותשפתיו
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המבעבעתכלבהרותחתבהשתססההעצבנותעללהשתלטניסתה
הלוחץההרסניבדחףנלחמתהאדמה,שלהשקטלקרוםמתחת
למיטה.זליגאתולהחזירלכיורהמרקאתלשפוךמבפניםעליה
 !להשאסורידעההיאלהפסיק.לעצמהלהרשותיכלהלאאך

אתעכשיועדרשמההטיפוליםשולחןעלהמונחהקטןבפנקס
מספיקה.ובלתיזעירהכמרתהיום,במשךזליגשתהאותההכמות

שקשרההסינורבאריגנספגמהנוזליםוחלקורבע,כרסותשתירק
תוטב.לאשהפיג'מהכדיילצווארו

מצרפתמלמלה,מספיקה,"בלתיכמותמאוד,מעטשתה"הוא
בבוקר .משהרשהחסירהגלותלמקווההכמויות,אתבראשה
בשעה ;תהכוסרחצילבןכרסרבעעגבניות,מיץכרסחצישתה
וכעתחלבכוסבשלושה-רבעיםאותולהשקותהצליחהעשר
אימה.בההטילההקטנההכמות !הכלזה ...הזהמהמרקמעט
מהרופאיםמישהולבנה,ד"דארעמי,ד"ריבואואזיתייבשהוא

כדיתוךמתבדחיהמחטת-אבידווינעץהמחלקהשלהזוטרים
זרועועלבידההחליקהחנהטוב.לאזהלא,לא, ...מעשה

לווריד.חדירהשלקודמיםמבסירנותמחוררתשהייתהזליג,של
גימרוקטנים,דםשטפיעלשהעידוכחולים-צהובים,כתמים
עדייןהקודם,השבועשלבהתקפהלהםדי !מספיקזהלא,אותה.

בהתלוייהיהשהדברכמהעדצודק.אברמסוןד"ר !שכחהלא
רקאםהתנגדותו.על-אףבכוח,אותותשקהאותו,תשקההיא
תדאגהיאהכוסות.ארבעאתזליגיקבלבהתלויהדבריהיה
לאינפוזיה.אותרויחברושישוברתיתןלאהיא !לכך

כאילויבאוזניושיננה ,, !לבלועחייבאתהלשתות,חייב"אתה
יאברמסוןד"רשהשמיעמהמשפטמוותעדמבוהלתימביןעודנו
 " ...הבליעהרפלקסאתיאבדשלנושהחולהאסורחנה,"גברת

היא ?לבלועירכללאזליגאםיקרהמה ?אסורמדוע ?אסורמה
בנוזלהכףאתומילאהשבהבמהירות .בכךלהרהראףסירבה

"זה :אליההמופנותהחיותחסריהפניםאתמשדלתיהדייסתי
 ...טיפחעורכזה.מרקאוהבאתהחם.המרקתטעם.זליג,טוב,
אחת."כףעוד

הביטהבחלחלהזליג.אתשיאכילוהאחיותעלסמכהלאחנה
המחוברתהחומה,הפטמהאתהחוליםלפידוחפותהןכיצד

בעמידה,וממתינותחום-חלבי,בנוזלמלאגדול,יניקהלבקבוק
פעמיםשלוש .המזרןאתיינקשהחולהיבשערןמביטותשהןתוך
אתשגורותבתנועותרושמותביוםפעמיםושלושמאכילותביום
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בשררךקשורהמיטה,בקצההמידלדלהמעקבבגיליוןהכמות
המתכת.מעקהאללבן

מדווחתאנדריאהאתשמעה ", CC 250רקהיוםאכלשלרם"חכם
 .אשתועלכשחשבהוהצטמררההמשמרותחילוףבשעתלכרמלה

אותןקישרהצער .אשתו.סעדרעלשלרםחכםעללההיהצר
במיטתו,שלרםשלגופראתהפכוכשהתלמידותבהנקבועלבונה
הנקייםהמצעיםאתומותחותמושכרתלצד,מצדאותרמגלגלות

המבחנים.תוצאותרעלאמשבילוייעלכציפוריםמפטפטותבעררן
רככתה.סעדאתמולאמרה " ...משמיםהכלמאלוהים,"הכל
מצחהעלישן'במעילעטופההחולים,לביתערבמדיבאהסעד

בדברימלאיםסליםרבידהשערותיהאתהמצניעהמטפחתכרוכה
בהיכנסה,מלמלה " ...בביתעבודהצריךזמן,אין"בבוקרמאכל.

עלהמוטלבבעלהמשהבחינהכבהבעיניהשהבהבהחי~תוזיק
 .כישןפעורבפהנרשםגבר'
אומרהרופאבכלל.זזלאחמש,אוליככה,שברעותארבעה"כבר
כחמולדבריהעלחזרהסעד ,, ...יתעוררלאיישאר'ככהאולי

אתכמקבלתתפילה,שלבניגוןהמליםאתמושכתשלשרם,
במהירותכיסתההפתוחה,בדלתכשעיניהמתגנבת,רבידהדין'
גוררתבכבררת,והתיישבהשלרםחכםשלהדליםמערומיואת
הכל"משמים,ממלמלות,ושפתיהברכיהביןאלהסליםאת

 " ...משמים
בקבוקיאתמתוכםהוציאההפלסטיק,סליאתרוקנהלאטלאט
שלרם,"מסכןהארונית.עלאותםוסידרההחמוציםוצנצנותהמיץ
שלי.לאוכלרקרגיל ...ה· sכמרלאכוליכוללאחריף.אוהבהיה
היהלאהגדולה,רחל'אצלאפילובבית,רקארכלהיההשניםכל

 ,, ...בביתרקארכל'
מבחינההיאהחלוןאדןעלונאנחת.עיניהאתמסיטהחנה

לא,הבוקר.ניקויבשעתהתלמידותששכחוריקיםמיץבבקבוקי
אתשיאכילוהאלההצעירותהנערותעללסמוךיכולההיאאין
האוכלגם .מהןאחתבאףבוטחתהיאאין .שצריךכפישלהזליג

יוםמביאהוהחלהמסעדלמדהוהיאלטעמה,אינופההניתן
חתיכתאתעוטפתהיאבבוקר .ורךלבןערףבשרהביתמןיום

אתהשניםכללזליגארזהברניירבאותוודק,לבןבניירהבשר
אתמפרידהכשהיאמתחמץוגרונהלעבודתו'כשיצאהכריכים

בכרונה .הקרהבשראתועוטפתהניירותמחבילתהדקיקהנייר
לשקיתהחבילרנתאתמכניסההקצרות,אתמקפלתהיאגדולה
בבראהמידתשכח,שלאכדיהארנק,מעלבתיק,ומניחהניילון
החולים.לצוניהמיועדבמקררהבשראתלהניחהחולים,לבית
בשנותאפילומסודרת.ולאכילהלמזרןרבהחשיבותייחסהחנה

מנתיוםכליקבלווהילדיםשזליגדאגההצנע,בתקופתהחמישים,
קלמנרביץ'פסחעםקשריהאתניצלהפקפוקארברשהללא .בשר

שהגיעמכפייותרנוסף,מזרןלהשיגכדירק, nקררב-רבן-עיר
לזליגלהגישביכולתהגאהוהייתהההקצבה,בתלושילמשפחתה

יום.כלבשרארוחתולילדיה
עללעמודחנההצליחהוהבלבול,הצערלמרותעכשיו,גם

אתהקובעותהאחיותשמרתאתוקלטההמחלקהחיירצף
המתרחשאתלזהותידעהוהיאימיםעברולאהחיים.סדרי

ארוחתמרגשתמתיידעההיאוהרעשים.הצליליםעל-פיבמסדרון
חרםלמדודייכנסורמתיהכדוריםעגלתעוברתמתיידעההבוקר'
הסכינהחנההרופאים.לביקורחגיגיתבחרדהוציפתהדםולחץ

דלתצליליאתלזהותולמדהבית-החוליםלאורחותבמהירות
לפניערדהארבל,סיריאתבצהרייםהמביאהמעלית-השירות,

 .בפרוזדורהתפשטהתבשיליםשריח
אתהמורהכשערןלחנההיוהמטבחוןמפינתהערליםהצלילים
שהטילבמשימהולעמודלהמשיךארתהעוררוהםהיום.מחצית
למטבחמלהיכנסהתאפקהשיכלהככלאךאברמסרן' ,,,,עליה
משתדלתזליג,שלחדרומפתחבזהירותהציצהורקזמן'בטרם
אתהמחלקותהאחיותואתמשק-הביתעובדותאתלהרגיזשלא

אתאוהבותהאחיותשאיןראתהחנההחולים.לצלחותהאוכל
עבודתן'עלומקשיםהמטבחוןבפתחהצובאיםהחוליםקרובי
בהכנתותתחלנההסיריםאתלפרוקשתסיימנהעדהמתינהעל-כן
שאםידעההיטב .הנברןלרגעמפינתהאורבתהצהריים,מנות

העיתויאתלבחורעליהזליג,שללמזרנותוספת-מהלקבלברצונה
בסיריעלמרבמיוחדהטוביםשהירקותלפנילבקשותיה,המתאים
שלהן.הצהרייםארוחתאתהאחיותשומרותברהכחול,

חלוקתעלהממונהפלררה,אחריבעיניהלבקשהתרגלהחנה
שלהצהרייםארוחתגםמתאחרתמתעכבתורהכשפל .המזרן

פנימהלהציץניתןלמטבחוןנכנסתשפלררהאחריורקהחולים
המרקאתלהכיןכדילהםזקוקהשהיאמהירקותמעטולבקש
זליג.שלמזרנוכלאתהמהווה

 :בקולהרמחנחנתהמטבחוןבפתחחנהעומדתיום,מדירכך'
 "?זליגבשבילקישואארגזרלקבליכולהאניאולי"פלררה,
המטבחון'עובדותשלהמשתניםהרוחלמצבילהסתגלמרננה
ברצוןשלאארברצוןלהנענותלבקשותיה,הסכינושכברואלו,

כל-כךזועפתאיננהפלררהאפילוטבעה..פיעלאחתכל-
מזמינהאלאלסלקה,בידהמנפנפתראינהפניהאתמראהמשהיא
להערכתה.כאותבבלנדרלהשתמשלהומתירהפנימהארתה
מאחוריומגניבה,סלחהלוחשתארכל,"שליופיישהיום"חנה,
בשביל"קחימבושלים.בירקותמלאהקעריתפלררה,שלגבה
מהמטבח."במיוחדלךהבאתיזליג,
פניהושריריחנהעונהשלי,"המלאךאתסלחה,מלאך,"את

מעט.מתרככיםהמתוחים

וממשיכהסלחהמחייכת "!בריאותהרבהבריאות,זה"ירקות
תפרחי-דייסתאתהלבנות,הפלסטיקלצלחותבתרווד'לחלק

האדמה.

ערשההייתי"מהחנה,שפתימדובבותסלחה,"טובה,אישה"את
שלהידידותיחיוכהכיגבה,אתומפנהממהרתוהיא "?בלעדייך
 .בעיניהדמעותמעלהסלחה
יוצקתכשהיאלעצמהממלמלתהיאלבכיינית,"הפכתחנה,"חנה,
 •הבלנדראתומפעילהים Lהמבךש/ךהיךקךתהערףכךעיעלמךק

להרגיעמנסההיא "'יאכלבוודאיהיוםאבלאכל'לא"אתמול
היהזליגאיךבזכררנהומעלהבתרנההרוחשהשקטאיאת

אתונהנתניתגדולהבנשימהשואףהמרק,קעריתאתאליומקרב
חנה,גן-עדן'"ריח :ואומרשפתיראתמכרוץהריחניים,האדים

ממש."גן-עדךריח

קולאתבתרנהשומעתוהיאעיניהאתהדמעותמציפותשרב
עלשבעהשישברמהימיםובאערלהומזעקות,מבכישברראמה

לשפוךמיעלישבכי,חנה'לה,"בכי,הבכור,אחיהנתך-בררך,
 ,, ...קולךאתישמעובשמיםאוליבכי'בכי'דמעות.

הבלנדר'שלהמונוטונילצלילוומתמכרתעיניהאתעוצמתחנה
שב-הריקהומההבעהמזליגארתההמרחיקהזהברגעשמחה
לקעריתהמרקאתמוזגתמתעשתת,היאכאשמה,ומיד,עיניו,

בזהירותהמזרןאתנושאתהפרוזדור'אלמהיריםבצעדיםויוצאת
 .מיטתואלובנחישות

וחלףסכנהמכללשלהזליגיצאמאזאולםבכך'חשהלאהיא
סובבתהיאהיוםכלמנוחה.חסרתהפכהלחייו,המידיהחשש

מניעההחרדהמתרח.קפיץבעלתכברבהמרגועחסרתבמחלקה
בלילותשנתהאתמדירהישרתה,כלאתממלאתמבפנים,ארתה

היוםשערתאתממלאההיאשדככפריתבימים.ארתהוממריצה
חרםאתבודקתרקמה,יושבתויושבת,קמה-בפעולותהארוכות

הכרים,אתמטפיחההמצעים,אתמטיבהלנשימתו,מקשיבהידיר,
כאילוהיבשות,שפתירעללחלוחמקלוןמעבירהפניו'אתמנגבת

היאשרבהבאות.אתלהרחיקתצליחפוסקתהבלתיבתנועתה
דוחההמציקות,המחשבותאתהודפת-יושבתסובבת,קמה,

נתפס,ובלתיקראפור,לראשיהםמעלהתלויהסתוםהאירםאת
חירוריםדקיקים,בצעיפיםצפתאתומכסההיורדהערפלכמר

קיומם.אתומעלימיםודמותחפץכלתוכםאלהבולעיםוחדירים
המתמלאתהשקיתאחרלעקרבלהשקות,להאכיל,עסוקה,להיות
המצעיםאתלהחליףהמצח,אתלרענןהגרף,אתלרחוץבשתך,

 ,,,,להשהורהכפיהזמך'כלהזמך'רכלרע,ריחהמדיפים
השערתעםסופיאיךבמאבקכף,אחרכף !להשקותאברמסרך,
והמתמשכות.הארוכות

שלעצםהיהכאילוהצעראתלהרחיקמנסהבגרונה,חיככהחנה
עללמאבקברחהכלאתואימצהבחינה,שננעצהוחדהקטנהדג

כךהמרק,המרק. ·אתאצבעהבקצהטעמהשרבהצהריים.מרק

זליגעלמביאמימימרקהנכונה.במידהסמיךלהיותצריךלמדה,
זרבדרךכאילוכנחנק,ומשתעלמשתעלהואומכלה.סוחףשיעול

שלאסמיך'מרק ;בכוחבההאוחזמהגרףלפרוח~שמתרמבקשת
הבשרחתיכותלבלוע.זליגמתקשההמזרן'במעבדהיטבע~בד

עירורפחדבהמעוררתבפניוהערלההחנקוהבעתבגררנונתקעות
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ומכהצועקתהיא ,, !תירקזליג,תירק, ...תוציא"תוציא,ומשתק.
ובליחה.נניחמלווהנפלטת,הבשרשפיסתעדגבועל
אתבאיטיותובוחשתחנהחושבת ,,ריאות,דלקתיקבלשלא"רק

במרקהנחבאותהמזוןחתיכותוגושים.חתיכותאחרתרההמרק,

שדייודעתהמרוסק,במזוןאחריהןמחפשתהיאלאויב.לההפכו
שיערערדלקתילמוקדלהפוךכדיפנימההנסחפתקטנהבחתיכה

החוםמידתגםחייו.חוטאתעדייןהמחזיקהעדיןהאיזוןאת

חדורתומאזירותחבמרקזליגאתוהאכילהטעתהכברחשובה.
אתולבדוקידיהגבעלהמזוןמןטיפהלזלףמקפידההיאאשמה,
ילדיהם.אתכשגידלהספרראיןפעמיםשעשתהכפיהחרם,מידת

בענניםלחלוןמבעדומתבוננתעיניהאתמרימהחנה ,, ..."הילדים
יורדוטורדנידקגשםהגבעות,עלבכבדותהרובציםהשחורים

שישאירוצריךלאיבדאגהמהרהרתהיאישיבראוצריךלא .בחוץ
יבראשעמירםרוצההיאאיןלבדם.הקטניםאתכזהאווירבמזג

בדרכיםשייטלטלרוצההיאואיןמאוחדתערבבשעתלביקור
המכוניתזגוגיותעלמכהכשהגשםלבית-החולים,הארוכות

איןאדם.מעיןארתהמרחקהקטנה,העיראתומכסהירדדוערפל
הראשוןמהרגעלכלתה.בנהביןמחלוקתכאבןלשמשרוצההיא

להתארחאוהבתואיננהארתהמחבבתאינהשסמדרהרגישה
מונעתאףהיאבבית-החולים,זליגלידיושבתהיאומאזבביתם

אצלם.מלבקרעמירםאת
אתיפהבעיןדואהאינהשסמדרמדגישההיאיודעת,היאיכן

בשבוע.פעמייםארמפעםיותרבאשלאאףינסיעותיו
ובדדיוחזקגשםהיוםכליורדאצלנובבית.שתישאר"מוטב
תעשה"רמהבטלפון,לשאלתוענתהשלג,"צפרישהערבהודיעו

עמירםאתשכנעהבקלות ,, .לילעזורבאפשרותךאיןממילא ?פה
 .עלבוןתחושתנותרהבלבהאךבכך'ושמחהבביתושיישאר

אותרלשכנעכל-כךקליהיהשלאלפחותארשיבוא,רוצההייתה .
בדרכיםדבר-מהלויקדהאם ?מהלשםאבל .הביקורעללוותר

יברא.שלאמוטבלא,לעצמה.תסלחלאובערפלהמתפתלות

אתמרגיעהוהיאובהירותבדודותבראשהמתגלגלותהמחשבות
בת-שבעבת-שבע.עםהקטועההטלפוןשיחתאתבשחזרה .לבה

אחד-הצהרייםבשערתתבקרודליהשבתבכרקדשתבראהבטיחה
יסתובבולאהקטניםילדיועםבביתשיישארמוטבועמירם
חנה ...סמדראתויכעיסשלוהמעטרתהמנוחהבשערתבדרכים
מקפידותהןרבבת-שבע.בדליהגאההיאבהדהודיה.מתנחמת
במסדרוןבשמהמכריזיםברוהרגעיוםמדיאליהלהתקשר
כאילוובחרםבגאווהארתהממלאהטלפון'אללהוקוראים
הםאותה.שכחולאילדיהאתם,דואיםהנה,-דגלהניפה
לה.ודואגיםצעדהאתיודעים
אחד-כךמספרתהיאבשבת,"תבראהיאהגדולה,בתיחיתה"זאת
היאיום,כללבראלה"קשההמשמרת,לאחריותגברהבקול
תבראנהשתיהןתברא,דליהגםתבוא,בשבתאבלדחוק,גדה
ילדיההתנהגותאתלהביןחנהמשתדלתלבהבכל ,,הנכדים.עם

למחוקמנסההביקורת,הדהודיאתדוחההיאעליהם.ולגונן
דעבתרנהבידה.הדברערלהתמידלאאם-כיממחשבתה,אותם
להתנהגאפשר"איך :להתלונןשלאמתקשההיאולעתיםומד'לה

 ,, ...מיטתולידמעטלשבתשלאכדיאבןשללבצריךהדי ?ככה
מדחקבקשיימעשיהםמתרצתהיאלכת,הדחיקהכאילוומיד'

הבדידות.תחושתאתבמרירותהתגבירשלאכדיופרנסה,
מתאספיםשלוםחכםשלובנותיוכשבנירבערבים,להקשהבעיקר

ערבערבבאיםמילדיה,להבדילהם,הקטן.החדראתוגודשים
חיתהתחילההמשפחה.לראשכבודלתתילדיהםאתגםומביאים
קטניעלאףכרפיםהםהמצווה,בשםכיצ,דברתיעהמביטה
הפקוחותועיניובמיטההמוטלהסבשלידואתלנשקהקטנים
בפרוזדורממתיניםוהיופנימהלהיכנססירבונכדיההבעה.חסרות
 ,,בחוץ'"שיישארולהם.שיניחוביקשהעצמההיאסבלנות.חסדי
כפיסבאאתשיזכרומוטב"אוליהכועסת,לבת-שבעאמדה
להתכחשבידהעלהלאאבלאמרה,כךההתקף."לפנישהיה

ברכיעלישוביםסעדשלנכדיהאתבראותההקנאהלמדקרות
אותאיזהלהםשניתןעדזר,כברדלערכיכפרייםאמותיהם,

החללאתוממלאיםוהפרוזדורהמרפסתאלמתחמקיםוהםסמרי
במצהלותיהם.

עלמתאוננתהיאבלבהאומנםלבראם.להמתיןהתרגלהכבר
דברשללאמיתראךאיתם,מביאיםשהםוההמולההרעש

היאבבואם .חיוךפניהעלומעליםרוחהאתמרניניםהצלילים
ערב.מדיהחוזרבטקסמתבוננתהיאומפינתהמקפאונה,חורגת

כנותניםלמיטה,מסביבבשתיקהוניצביםהגבריםנכנסיםתחילה
סעד,עםמליםמחליפיםהםאחר-כךהמשפחה.לראשכברד

תופסותיוצאיםכשהםניחומים.תובעתושתיקתהאבלההיושבת
ארתהעוטפותסעדילידמתרווחותאלההנשים.מקומםאת

ולבההחיים,זוטותשעניינהחיות,ומלאתקולחתנשיםבשיחת
ועולמהצעידהאישהחיתהבהםלימיםבגעגועיםנצבטחנהשל
רבתעיונית,בהמולההמשפחהושלמרתילדיםגידולסביבסבב
ותקורה.חרם

ומכבדותבסקרנותהנשיםשואלות "?חנהישלךהילדים"איפה
ומיניובסוכריותלטעוםמסרבתשהיאחריפיםבמאכליםארתה

 "?אותםרואיםלא"למהלחיכה,הערביםמתיקה

השוכבשלרםבחכםתעלובשלאחרז?7,עונההיאבשבת,""יבואר
בתרדמה.שקרעבמיטה

עצבנית.בתנועהשעדהאתומסיטהשפתיהאתמכווצתחנה

צבעהברהכהההצבעעצמה.אתהזניחהכמהעדראתההבוקר

וערלהצומחתלעין'נגלתהבהשזרקהוהשיבהדההשערותיהאת
לפניםכועסתאמרהמספיק,"זה"לבית-חוליםהשיער.שורשיעם

אתשרצעוהחדשיםמהקמטיםמתעלמתבמראה,אליהשנשקפו
לבשהבמתכווןלעיניה.מתחתשהתנפחוהצערומשקיותפניה

הנעלייםאתונעלההישנותשמלותיהאתלבית-החוליםבצאתה
לצאתההרגלאתמשיםבלימבטלתבגינה,עבדהשבהןהכבדות
הנשכחיםהאבלותמנהגיאלוחוזרתבמיטבה,כשהיאמהבית
אמה.בביתשדווחו

סממניממעטהתפרקהס 1חיידאתשחררכצלההתקףכיסהמאז
מצבםהוטבשבהןהאחרונות,בשניםלעצמהשסיגלההחן

גןרה,מארץכשליחיםאלה,ולחרדה.ליאושונכנעההכלכלי,
 .השניםבמרוצתבביתהשבנתהוהחמימותהביטחוןכלאתמחקר

שהתקינוהמהודרתהעץדלת ;שבחצרהיסמיןושיחיהשסקעץ

סיפור•
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.םיפור

והיומיומית,השגורהבתנועהבספל'ידירבשתיאוחז !כולוכל
מפרכסגופררכלמהכיסאשנפללפנירגעבכרסשהחזיקכפיממש

ומתערות.

 "?אנימייודעאינושזליגאפשראיך .ייתכןלאזה"דוקטור'
ארתהכשהזמיןאבדמסרן'ד"דבאוזניטענותיהאתהשמיעה

החולה.שלמצבראתלהלהסבירכדילמשרדו
ותקבלילמחשבהשתתרגלי"ככל .בדעתואיתןהיהאבדמסרןד"ד
טובלהתמודדסיכוילךיהיהכךיותר'מהדהחדשהמצבאת

המחלה."תוצאותעםיותר
חבריותוידיהבזרועותיהעצמהחובקתלטעון'ניסתה ,,"דוקטור'

אנימבין'"זליגברעידתן'יבחיןשלאכדיהשחי'לביתמתחת
 ,, .לדברמסרגלואיננונחלשפשוטהוא .אותימכידשהואבטרחה
ענה ,,ארתך'להכירמסרגלאינוהוא·,ארתךמכידאינוהוא"לצעדי

נפגע"זליגחולפת.רכותנמסכההקשהובקולראבדמסרןד"ד
הכלהרבה,נשארלאהמוחבגזעכזרפגיעהאחדימארד.קשה
הכל-המצבאתלקבלעלייךבלרמבדג,גברתליצד !נמחק
 ,, !נמחקפשוטנעלם,

תצלומיםזליגשלהרפואיתיקומתוךהוציאאבדמסרןד"ד
הכתמיםעלהצביעובסבלנותהמוארבחלוןאותםהציבגדולים,

הבצקתטוב.לאוהמצבהפגועהאזור"זה :להוהסבירהאפרפרים
להתחדש.יכולהאיננההחמצןאספקתכלומדמתפזרת,איננה

מתחילאםלדאותכדישבוערתשלרשהמחכיםאנובדדך-כלל
חוששואניחלףכבדלצעדי,הזה,הזמןאבלהטבה,תהליך
 ,, .הפיךבלתיהואשהנזק

אתדואיםואזשבוערתשלרשהמחכיםהם !שבוערת"שלרשה
ד"דאפילוהרבה.יודעיםאינםהםבל.א ...ההתאוששותסימני

טועים.בוודאיהםמספיק.יודעיםאינםשעדייןאמדאבדמסרן

ויחזוריתאוששהואשצדיךכפירישתהיאכלאםיתאושש.זליג
לעצמו."

מעטאכלזליגבקערית.שנותרההכמותאתבעיניהארמדתחנה
את"תפתחבמחשבות.ושקעההתרשלהמהמשרםוהיא.מארד,
ומחליקהלוחשתהיא ,,יתקרר'שהמרקלפניתאכלזליג,חפה,

מציפיםהרחמים .עליושכעסהלהצד .ראשועלבאצבעותיה
 :הקטניםילדיהאלדיברהברבקולכרכרת,ארמדתוהיאארתה
תבריאתאכלאם .מאודטעיםזהחפה,אתתפתחזליגל',"בוא,

ותתחזק."

מוכרהבהובחולףלהרף-עיןבה.ומתבונןראשואתמפנהזליג
בנדב-חשעתהדקכאילובחמימות,אליהמחייךוהואבעיניו
החיכוכיםמהמריבות,מעורטלילד,שלחיוךמתוק,חיוךחרתה,

ביניהם.פרשושהשניםוהמדידות

אתבמהירותומנגבתחנהלוחשתחמודי,"תאכל,טוב,"ככה
 • ,, ...אחתכףעודיוגנמורגדולהאחתכף"עודעיניה,
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הקשתיהחלון ;הישנהדירתםאתכששיפצושנים,חמשלפני
המטבח ;המשתנהביופיוההדיםנוףנשקףדדנווהמואר'הגדול

הניצבהלבןוהטלפוןגאוותההייתהעליושמש,שטרףהמודרני,
ומקשרהגדיליםעמוסתהתחרהבמפתהמכוסהכןעלבסלון
התנפץוהבטוחהנעיםעולמהכל-האהוביםנכדיהאלארתה
אתהקטנותבשיניומכרסםהחולינשקףלבקיעיםומבעדבאחת
מאיימת.אי-ודאותשביביפינהבכלזורעוהידוע,המוכר

ברחובותבבהלההצופרבאמבולנסזליגהובלמאזיום,אחדיום
חילקהאתרהאישפניאתחנהבוחנתבית-החולים,אלהיורדים

בשכלהלתפושמתקשהשנים,וחמשארבעיםבמשךחייהאת
זהכיצד ,, !כלרםמבין"איננוהדברפירושמההרופאים.דבריאת

בבת-אחתלהפוךשלהזליגכמרוחכםספדיודענברן'אדםיכול
זליגשאסףהידעכלנעלםבלבה,תוהההיאולאן' ?ריקלכלי
 .כתמידומראיתוונרשםחיעודנוכאן'עודנווהדי ?השניםבמשך
קדה"מה :בשאלותיהוהאחיותהרופאיםאתהטרידהושרבשרב

שמים,בשםמדוע, ?ההתקףמפניאותנוהזהירולאמדוע ?לזליג
 ...גופראתהמרעידותהעוויתותאתלהפסיקכדימשהרעושיםלא

 ?החייםביןאלאותרומחזיריםאותרמעידיםאינכםומדוע
נאחזתבמסדרונות,הראשוניםבימיםסבבהדומעתעצביםכפקעת

ומקדינסיםעלהחולים,משפחותבניביןשהתהלכובסיפורים,
רעםהמדעיים,ההסבריםאתרכלמכלדוחהמופלאים,הבראה

לה.מצפהערדמכלשהגדועתוכהבתרךיודעתזאת
לבית-שנזעקורבת-שבעלדליהאמדה ,,מארד'חולהשלכם"אבא

מארד,"חולה ...חולה"הואכבקדחת.רעדוושפתיההחולים,
הרופאיםהתייחסוברהיומיומימהאופןומזועזעתנרעשתמלמלה

כינוכשהרופאיםהתמרמרההיאזליג.רעלעליהשידדהאסוןאל
לא'מחלה'המלה'מחלה'.בשםעולמהאתשהפךהשבראת

בה.שהלמווהצעדהבלבול ,הד,:;:אהתחושתאתהלמה
אדמתקדחת,סימנילזהותידעההיאמחלה.מהיידעהחנה

הנידההיאובאנגינה.בשפעתבשעלת,לטפלידעהואבעבועות.
מבניכשמישהולעשרתעליהמהוידעההילדותמחלותכלאת

סומךשהואאומדהיהזליגמהצטננות.ארשינייםמכאבסבלהבית
שגידלהאישה"כלמקופת-חולים.שולהעלמאשדיותרעליה

היאהמדינהראשיתשלבתנאיםכשלנרבריאיםילדיםשלרשה
אתלבזבזוסירבלהתבדחרגילהיהבעצמה,"אחרתחציכבד
לאעצמוחשכאשדגםלרופא,בתרדהמייגעתבהמתנהזמנו
האחרונה.בתקופהבטוב

לפורענותארתהשיכיןדברשרםהיהלאחנהשלחייהכבסירןאבל
לזליגלעזוריכלהלאכבעבד,שלאהפעם,כחטף.עליהםשנחתה
אהבתהבכוחלשנותיכלהולאומנוחה,חםתהבכרסארבגלולה

אבדמסרןד"דבאוזניהשהשמיעהחמודהדיןגזראתומסירותה

עלבונואתלבלועבייסודיו'להתייסראלאלהנותרלאהנרידרלרג.
לרווחתו.ולדאוגאותרלסעודכדיזמנהכלאתולהקדיש

מיטתולידיושבתהיאבימיםלזליג.הקדישהנפשהכלאת
בייסודיו,מתייסרתהיאהעתרכללבאותחדדההיאובלילות
לעולמוחודריםואינםברנרגעיםאינםהרופאיםשלדעתייסודים
הצהריים,מדקאתאותרמאכילהשהיאבשעהכעת,גםהחדש.

המכחשותבעיניהואףהחירור-צהבהבעודרעלעיניהמחליקות
למבטהתרגלהלאעדייןשהיה.אדםאותרזליגשאיןדואההיא

מתהפכיםעיניואישוניאתדואהשהיאאימתרכלשבעיניוהזגרגי
חזהאתמכרוצתסתומהחדדהאימה.ארתהתוקפתבארובותיהם

אמהבפקודתהממהרתמבוהלתילדהארתהעדייןהיאכאילו
הזקןירדלדב'לוצץמהיכןיודעתאינהחנההמאפייה.אל

התמרנהאבלאליה,נטפלהואומדועהאלההשניםכלאחדי
פדידלהאחיות,שתיאיךדואההיאבבהירותמדעתה.משהאינה

מפתחהזקןירדלדב'אתנושאותהבשרנית,ואיטההצולעת
כדדךלמאפייה,הסמוכהבפינהבשמשאותרומושיבותהדלת
והכדים.הכסתותאתהגדרכלונסאותעלל~ררדרדפורשותשהן
והשקופותהדקותאצבעותיומראהדקפניו'אתזוכרתהיאאין

מפירהזבהדירוחרטהשמיכהעלהמונחותבד-מינן'כאצבעות
אתלשבחמנסהבעבודה,עצמהמשקיעההיאארתה.רודפים

ידמדיםראינובשמשהמונחהאישאתדונהמזבלנערירדל'דב'
עיניה.לנגדחיעומדהואאךלו,המציקיםהזבוביםאתלהבריח

העדברבייהכל !טועיםהםהרופאים.לדבריאוזניהאתאוטמתחנה
 1כאןהואהדיזליג.עםדבררחצידברלהאיןהזאתהמדיצינית

שתלשמואל
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לסינמטק.חינםכניסהכרטיס . 2

ישראל.למוזיאוןחינםכניסהכרטיס . 3

דוד.מגדללמוזיאוןחינםכניסהכרטיס . 4

דוד.במצודתקוליהאורלחזיוןחינםכניסהכרטיס . 5
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 GTXונווו 0ן 7
הנוסחה . Castrol GTXמנועשמןעםקילומטריםיותרעושיםהעולםבכל

 SGאיכותרמת ,נסיעהשלקילומטריםיותרע,למנומבטיחההבינלאומית
אתומאריכהביותרהגבוההברמהשמןלןנותנת

ו"עזו". 11"פזבתחנותלהשיגהשמןאתמתאימה 20W1SOוצמיגותהמנוע,חיי

 כ1tקילומטריםויותרבטחוןיותרלןמציעה"פז" ~התפעול.תאניבכלשלןהמנועלדרישותבדיוק
 ~ו"עוז"."פז"תחנותבכל , Castrol GTXבאריזות

Castrol GTX -בעלוםהמובילהמנועשמן
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