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החרפה.אתלמחות
אלמלא•::כהנאז•::כ

ש;אל;תעליהוהפער;תהשחרועלה
: T T - - -T : - ; T "," T ;-

"חד;נו;:ז"~ץקיב,~.רא iJך ? ת~~~היאה'~יפ
זכהו. ?7 ~ 1~זכנו ?i~ל~ל;ןא;ת

ק;רד tiJ;כפוןזז~ת ת;נ?; o/iJ~ך~ה Qז;ו 1

1 ; Q רוהו?!~ o/ וו(;!~כו~ה iJ ן~לים
חו;:ז /po:ךל.א ץ~י::דןת;תךtזף

~זזש;ת p~ל ?i םי~נ;~י::~!;כוו 1
 ...סך~ה iJ~תח;ת ?7ל

 ...סך~ה iJ~תח;ת ?7ל

~ר piJ:נ;ת fה; ,ענ;'רי::~ש;ת ,;ה"

~יגיבוע;ת ?7ן f~לושל.סם iJ~ת
:ריבוע;ר~תך~~ש'ט~מ;.זרינוו~jן~ץ

~ק~ים;ךים n ~~רו Wךז;ו~;ריסם
 ט~~ל'א הכw ·??rל·א ,ק; n ~~תל.א

ך~חינו~:;נינו~ירי ב~~ iJךלנוךב_א; ן;י;~ iJ~י
ז;ז~ה aן~ר ?i~יזה~דעי ?iו~זכר

 "?סך~ה iJ~תח;ת ?7ל~ליבו

"~ Ni? !" ון~ע;תה, 9חךחו_ךי-;ז;כיo/ ,ח;ר

ר re .ד?? iJגוף jJו!;כך~רדם iJק .Pךד

כ;ן~קין tpiJtp לpזז;p~~rז iJ~ר WiJך
"~ Ni? !" א·לך~ישTJ/ א;סזז~עi? ז~;רז:;ן;נד] 

ףןרים iJך~ע;רוזכר t?iJ ה.ל~~ו~rכר
דיrכה 7PiJז:וקןה iJךלו qך~jן~נזירים iJך

 ה~~ fך::י~ן~ה!?דחים iJך~~נו

סך~ה iJ~תח;ת ?7ל ...~~סכו1כן~ה 9 ~

 141ן 1גוי

 ש'~~~ס~~ץקיםךנ,םרא.~ iJ;:זר;~זכב TJJך "
" iJ כה "?סך!{הr~תו~iJ ~;ת"ץק~~נו 'ן;י~iJ סך!{ה

ים Wזכ~~זPע ?iזכ~יםגו~ים qל:ךי;ת:;גנו wך
i] ה.~יפמ;ךג,יjJ ה.ך~יפ ?~ךןiJ נ;ס? 

~יח;חית iJס~~לה ה~(;!ה~ךלקןא
ו;נג;ןל"ר~ז .?i ~י::י a~י תד{!~ י~~

~א 9ך~ש;ו::זט,י [i , 99נ;~ל.א
החרפה.את;ת nלמההרוגהועל

: --:-T : • •: T : •: -

רגולנטשמואל :מערבית
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כב,-השלושיםיום,. '8
ושלרשיםשבעבמכר, 11

- nאשערתבערדבבוקר.
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למרתלהפסיקרוציםאבללרם,
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אלופתלתלה,קשהבדרךהיום,
 .ממנונשגבשאיןיעד

חייםמרהמדינה,·נשיאכבוז

הרצרג.

נאוק--30בבפתח.מדרידועידת

נציגיאחרלשולחןיישבוטרנד
ופ-ערבמרינותישראל'מרינת

נשיאייישבוובנשיאותלשתינאים
לשיםכבסיון-ובריה"מארה"ב

ההיס-לסכסוךולתמיר'אחתקץ'
והערבים.היהודיםביןטור;

הנובעתהאופטימיות,יודע,אני

להיר-עלולההללו'השררותמן
איןלא, :אומראךתמימה.אות
האורביםמהקשייםמתעלםאני

ישראלגםיודע,אני .בדרך
עמדותמציגיםהערביםרגם

כמעטאפשריותבלתיפתיחה
אלהאך .שמנגדהצדעבור

רמתןלמשאפתיחהעמדותהן
למור-שמוליךוממושך'קשה
כאמורוהיעד'ולעליות,דרת
שאיןהנשגבוהואשקובע,הוא

ישיםהוארקכי .ממנולמעלה
העשריםבנישללמורתקץ

ול-לשכוללצער,והשלושים,
לכן'מהם.קשיםשאיןאומללות

לנרשמצפהממהלהיבהלאין
לש-ואףלהתעודדוישבדרך'
בסופה.לנרשמצפהממהמרח

הקשהומתן .המשאהכל'ככלות
עליהיהשיהיה'העצביםומורט
מלחמהלקראתולאשלוםתנאי
למעןולאהחייםלמעןקשה,
ההרג.

בסופההמחיר.אבללי,'יגידוכן
 .יקריהיההמחירהדרךשל

לחש-דעתי'לעניותנצטרך'
לאשטחיםעלויתורעםלים

אךהשטחים,כללאמעטים,
אנימהם.גדולחלקבהחלט

קשרחשמהציבורשחלקיודע,
להיסטו-הקשוריםלשטחיםעז

קשףרושעמנועמנו'שלדיה
ניתןאלה.לשטחיםהיסטורית

בשלביםשישראללומר,יהיה

ול-זוועידהלהצלחתתפילהכולנו
באזורנו.השלוםעירןשלראשיתו
אליך'פונהזההיסטוריבצומת
פא"ןמרכזהמדינה,נשיאכבוד

הבינל-לפא"ןהמסונףבישראל,
היחיד'הסופריםארגון-אומי

בעולםמרכזים 104בתוכוהמאגד

 .פרסט·מוררניזם
גל' , 77(עתרןהפרסט-מרדרניזםעל nהרב-ש~אתרבבענייןקראתי

שפתחהשטרנהאל,זירהשללרבדיהממשיכיםהיושלאחבל .) 138-139
בא,-הפרסט-מרדרניזםכירבדיה,לאדריכלות.בהתייחסותהרב-שיחאת

מלףךיםלהיותראוייםהיוהשמרנים,בשנותפריחתולשיאהגיעויבלות
עדידבריגםהאדריכלים.שלבנייניהםובצילומיעבודותיהםבפירוט
נאמרוהפוסט-מודרניזם,כמבשר )-1887 1965 (לה-קורבוזיהעל ,אופיר

 .בנייןשלדוגמהאוהסברכלבלא
עיטרשהעיתוןבשעהבההפוסט-מודרני'הציורעלדבריםמצאתילאכן'
משנותמענייניםציוריםבצילומיהרב-שיחשלהמילוליהטקסטאת
חו"ל.בניצייריםשל-10-80ה

לועזישירשלודוגמהפוסט-מודרניסטיתלשירההתייחסותגםליחסרה
עברי.או

התייחסות 77עיתוןשלהבאיםהגליונותבאחדלקרוארוצההייתי
 •מראש.כךעללעורךמודהואניאלה,להערותיי
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בגב,-חייתהקיומהשלשונים
אינוזהאךומשתנים,שוניםלות

"טובים",לאנשיםביחסתופס
ל"מחנהמנטליתשייכיםאשר

לאדמה,שלהםהיחסהלאומי".
והל-הדתייםולסמליםלאתרים
הגירני-עיונייחסאיננוארמיים

 .אמרצירנאליאלא
יעשומאמין'אניהם,גםאבל
ויתרנוהנה,נפשם.חשבוןאת

אר·ןהואאיןנכון' .סיניכלעל
בוישאבלההיסטורית,ישראל
ושט-בששים,בטלשאינונפט,
פוטנציאלבעלינרחביםחים

שהםשטחיםבטחוני-אסטרטגי,

וכר'.תיירותיתמבחינהאוצרות

שלשנים ?בתמורהקיבלנורמה
חיבוקים'לאנכוןמוחלט.שלום

אחדחייללאאףאבלונישוקים,
היוומצריים.ישראלבגבולנורה

גםקוררתתקריותאבלתקריות.
שלתוצאהוהןעצמהבישראל
הפלסטיניםעםשלרםהיעדר

השלוםשלולאערב,ומדינות
מצריים.עם

אבל .הפרקטיברובדזהכל
חשובפחותלארובד'עודיש

מאףנוטללאאישהרי .מבחינתי
רקלמקרםהרגשייחסראתאחד
בגבולאיננושהמקוםמשרם

רכי .ישראלשלהמדיני-לאומי
לנועשלום,כשיהיהיפריע,מי

ארץעריבכלפחדללאחופשי

בתוךשיהירבאלהגם .ישראל
בפרך-אופלסטין'שלשטחה

כדאי ?הפלסטינית-ירדניתציה

אתלהפעילבךומפציר-כולו
וחמוס-הנשיאותיתסמכותךמלוא
איינישלהמיידילשיחרורוריח
העק-פעילותועלממאסרנתן
השלוםלמעןוהבלתי-נלאיתבית

באזורנו.

נשיא.מצדכזאתנאצלת.יוזמה
רב-לסמלתיהפך.ישראלמדינת
בי-השלוםשוחרילכלהשראה
ובעולם.שואל

רעידתבימי , 1991בנובמבר-3ב

הקונגרסבווינהיתכנסמדריד'

הבינל-פא"ןשל-56ההעולמי
מאסרויועלהזהבקונגרס .ארמי

בעולםמוכרשקולרנתן'איינישו
מרב-כפרשההשלום",כ"קרלכולו
הביטוילחופשהנרגעבכלזית

בישראל.
שללשיחררררהמיידיתפעולתך

מירכיתלתהודהתזכהנתןאייני
והןבווינהפא"ןבקונגרסהן

האמתאתולשנןלחזוראולי
בשלנקבעוגברלרת ,:.i 'הפשוטה.

ולאלהם,שמעברמאלההפחד
שהםוהשלווההביטחוןבשל

הע-לאגבולשרםמספקים.
מאחוריו,ליושביםביטחוןניק

נחרץ-והראייההוא.נהפוך

והביצוריםגבולות,לבצרהיה
רק .הפחדבפניכמגןעמדו

אתלהסירהיהניתןכאשר
מספראתלהקטיןהביצורים,

החייליםמספרואתהנשקכלי
הביטחוןגברהגבול,שללאורכו

 .מעברושישבוהאנשיםבלב
אתשנסירמאמיןעדייןאני

ששבילימהגבולות.התילגדרי
יהפכולגבולותמסביבהבט"ש

פיקניקולאתריטיוליםלשדרות
הוועידהישראל.להמוניומנגל
האחוזיםבמאתמבטיחהאינה

לפחותהיאאךהזה,החזוןאת
 .אפשריכירוןעלמצביעה

האמנים,הסופרים,עלעלינו,
ההומניסטיםהאקדמאים,

-ולפלסטיניםערביםיהודים,
עלהבקרהאתהפעםלהדק

השל-כי .השלטוןעלהשררה,
ולאשלום,שיעשהזההואטון

להיותבידינוישאבל .אנחנו
אצבעהמריםהקפדן'המבקר

 :לאמורמאיימת,ואףמראה
ראתהכברההיסטוריהזהירות,

תעבורלאהיאדומים.דברים
 •.תפשלוכאןאםהיוםסדרעל

/8 9lfl ~ .. :· -o· 

ובעולםבישראלסופריםבקרב
הנצחייםהערכיםאתותבטאכולו
ישראל.עםשל

לצולהיענותךובתקווהבהוקרה
היהודי.לבך

ברטובחנוך

בישראל T "פאמרכזנשיא

המערכתהערת

נפלו ) 140(מס'הקורםבגיליון
שלמאמריהםבעימודשיבושים

שלשיריומבחרעל tגלזמןלאה
עלתורן'אילןושלפלד'עודד

נסיםשלבמחזותיוהתפאורה
אלוני.

שנגרמולקשייםערההמערכת
שנגרמההנעימותולאילקוראים
כך.עלומתנצלתלכותבים,

המ'לצת
ןוו lג,ת

:מסילתאלפלפלדאחרון
מקמילןמקסררל ;ברזל

 . 1991כתר,צדהתפר;

אלכדרך :קנזיהושע
עובד,;עםהחתולים
 • 1991 ;לעםספרייה

עם ;עשיו :שלומאיר
 ;לעםהספרייהעובד,
1991 • 

 ;וידוי :רם nבן·ניונתן
 . 1991 ;ביתןזמורה

הזמןחסד :יעקביגד

 ;פועליםספריית ;(שירים)
1991 . 

יאסו :בן·עזראדוברתענת

ספרי ;(שירים)איזכלה
 • 1991 ; 77עתרן

הסיפור :,לריטס·הלרייואב
הקיבוץ ;להבהשל

 • 1991 ;המאוחד

להיות :שאןנארה
 ;המאוחדהקיבוץ ;שחקנית

1991 • 

המות ;רבינרביץמאריאן

הקיבוץ ;ואנירילקה
 • 1991המאוחד;

כקצה;עלמהאריכאעמוס
 • 1991 ;ביתןזמורה ;הכפר

 :(עררן)שטריתשמערן
עירן(פרקיכדמעהחלוצים

 jאפריקה)צפרןיהדותעל

 • 1991 ;עובדעם

 ;מוראשלתנים :גילרחל
 • 1991 ;פועליםספריית

עלהכית :טריפרנרביורי
 • 1991שרקן;הנהר;גדת

 ;פיתיון :לפידשולמית
 jכתרמקמילןמקסררל

1991 • 

השמשאותיות :לויאיתמר
מקסררל ;הירחאותיות
 jהתפרצד •כתרמקמילן

1991 • 

5 
 1991אוקםובר

בהוקרה

שג,לשמואל
ת"א



בן·דודיערה

~1 5 
~ן
~ 

מפריםביקורת •

.שירה

לפימסע
חוקי

האוהבים

 :בז'רנומאיה
 ;(שירים)לויתן

המאוחר'הקיבוץ

לספרותת"אקרן
 ; 1990 ;ולאמנות

עמ' 44

6 

~::,, t::,i :~ לויתןבז'דנומאיהשלפדה

 ~~~ס~ל :~:נ,;י~~ואתי~וי~~~ 11
שידתה .במינומיוחדאוהבים

עד-מראשיתהעודלעצמהסיגלה
ואלהמודדניסטיים,פואטייםכים

בקובץההולםהלבושאתמהווים
הנוכחי.

"סקס-הספדשלהראשוןחלקו
-אהבה"מכןולאחדמכונית
לתוכנימסעשללפואמהמתקרב

מיסוכי-המכונית .וזולתוהאני
יהזמןולדהרתסועדתלחוויהמית

יבוהנוסעעלרישומוהמשאיר
מהווהגםהמכונית .בתוכוהזורם

ההתרחשויותביןמקשרמוטיב

שלהשירלפנימיות.החיצוניות
ההוויהאתלתעדמצליחבז'דנו

ריב-בחיוניותהמאופיינתהזוגית,

המ-שלתנועתהידיעלמית,

חליפות.ונעצרתהדוהרתכונית

יומיומימתכתיאובייקטבעזרת

בפ-היחסיםמעדנתמשתקפתזה

שבנוערב"לעתובדעיכתה.דיחתה
שנמצאההמכונית / :למכונית

ערבלעתתמיד /למראשותינו
לילהולעת /המכוניתאלשבנו
בתוךהיאפעם " ...הביתאלהגענו

כמת-לה,מחוצהופעםהמכונית

הדרךכבדתעלמבחוץברננת
'זרה,היא"הנה :שעבדההרגשית

והוא, ,'"-:1יtזהגנובההמכוניתלה
כמשקיכי·ין ,"מךבתוכה,היושב

שוד · r"אדו .•או,רגע".שלאדון
 ' c ~ i·א iל•התהבתחילתמהווהרגע"

ולב-רגעות,לחכהמתבקשעולם,
מופלאהחוויההדוברתעםורא

העולם.בריאתכמלאכת
במסענפתחלאהראשוןהשיר
המפגשחווייתלוקודמת .עצמו
שידעםכמפגשכמוהופעמייהחד

"לידידי :במליםנפתחהוא .נולד
יבהמשךואומנם,מספרת".אני

סיפורית-ידיעההמשודדתפורשת

עלילתית,התפתחותעםאגדתית

ויוצרתהזינוקנקודתאלהחוזרת
לאודךהדוקיםתימטייםקישורים

העלםהידוק","העלםהשיר:
מת-אותהמוציאהעלומים""מתוך
עצבותה,אתמעליהמגוללברמתה,
אתועזבהשנעזבהאשה"עצבות

חוקי"לפייתנהלהמסעבעלה".
מקבליםלכךבהתאםהאוהבים".

 :מטאפודיתמשמעותהנהיגהחוקי
לפניםמביטיםבמכונית"בנהיגה

המכונית /לפעמיםואחודהבעיקר
היטב,לכוונהוישקדימהשועטת

והדגל".הידהעיןבין;:זל.ב~זנ.ךך /
הך-הבגדיםהחלפתשלהאקטגם

סימלי-אקטהואמסעבבגדיגילים

לבדיוןמעבדהמצייןיתיאטדלי
זמניםביןחלקהגלישה :ולאשליה
מקומההמפנהשמשמתחלפים,
ואודצלשלזוהריםל"דסיסים
אלמסעדקזהאיןידקדק".

שנייםביןהאמיתיתההתוודעות

כמעטאחרת,ב"מהידותהמצויים

האמתאלמסעאלאחיכוך",אפס
כיאמת,"דקהצרופה.השידית

הפניםוהעמדותהזיופיםכלאת
ולפעםלאחדיםהשלכנו /דחינו

כלאתכוללתלדדךהצידהאחרת",
 :האפשרייםהאמנותייםהמדיומים
פסלוניספרים,תמונות,מוסיקה,

"גרן-הם,ודקהם,וקרמיקה.עץ

גלגליארבעתואמת". קר-.:זקים
המשודדתבידיהנהוגההמכונית,

מיטונימיתגםלהיותוהעשויה
לה,לצייתאמוריםהשיר,למעשה

לאדקאם / ?לידק"האמנםאך
אבכה /נוראריגושתוךאלאגלוש

אכןזומחוכמתבדדךאצעק".או

הריגושאתלעקוףבידיהעולה
 .לשירהמסוכן

באותההואבז'דנושלהרגישותסף
החיצוניהמראהביןחיבורנקודת

הראשונהבחניהתרגומו.לבין
ודשא"זיתעציפרגים"בשדה

נגסנו".הלשון"בכדמי :מגלההיא
הראשוניהדובראתלבטלמבלי
כאןלדאותישאידוטית,אהבהשל
השיכרון-הנוסףהדובראתגם

 :והתוצאההשיר,מעשהמעצם
כפג- /וזוהרתשוביפה"נעשיתי

 /מירוץמכוניתשלהקדמייםסיה
בלילה".
מקומותזמנים,מגמאתזומכונית

ביןנעכאןהתנועהרצףותחושות.

לביןקדחתניתמתמשכתאופקיות
כשםונפילה,נסיקהשלאנכיות

בזרימהמאופייניםעצמםשהשירים

 .יותרשקטהולעתיםסועדת
מצטיידתאלהבשיריםהבדיחה
ממציאותבמכוניתבשנייםכבדיחה

הוויהאלומציקהלוחצתעירונית
הטבעאללציביליזציה,שמחוץ

מזוההמקוםשאינוהגבולות,חסד
 :מובהקלוקאליאפיוןחסדוהוא
החוףאלודךועודדקלועוד"דקל
בשימושגםמתבטאהדברהלח"

"הלכנו :לשוניתכשגדההמכוון
חניה".מצאנוולאסרטלדאות
אלבבדיחההמתאפשרתהחידות

באמידהחיזוקמקבלתהפתוחהנוף
שלהמילולייםמטעניוהישירה.

יומיומיתמשפהשאוביםהשיר

 .עושרוגלוםוכאןותוססת,חיה
מיתי-אגדיבלבושהידוק""העלם

שאליומהטבע,אינטגרליחלקהוא
מבליתחילהברצון'נאספתהיא

המסתמלתהאניתחושתאתלאבד
בידיה.הנהוגהבמכונית

ביטוילידיבאיםוהפרדההניתוק
בעודמהמכוניתהנהגתביציאת

עםבנסיעתהממשיכההמכונית

מגיחההיאפעםומדיהעלם,

בתרנה"יושבכשהואהזיכרוןאל
IJ7? רגע".שלאדוןבמשקפי~ך

באופןקשורהאוהביםמסעסוף

הסואנתהעידאללשיבהגםהדוק
הג-"בחוםמהטבע,הפרדהאחדי

היאדעות".חודשבצומתדול,
משכ-מתרחקתמהמכונית,יוצאת

וחוזרתהטבעשמציעהחושיםדון

אםהיאהתנועההאודבאני.לנוף
החיצו-במסגרתהןמחזורית,כן

"תמיד :הפנימיתבמסגרתוהןבית

המכונית".אלשבנוערבלעת
כמ-לאכיאםנמשך'המסע
גוףבכלחיכוך"באפסציאות,

רבדשלכסופושנינו".לנוזד
שמלתאת"השיבי :האהובתובע

עםמשתנההמוסיקהגםהמסע".

למ-אופרהשד"וויצק :הניתוק
 /האחרוניםברגעיהאהובתודיה

הפעםמtזימה".חנוקיםמשפטים

מכוניתבלאסופית,היאהבדיחה
~י Q ~"השחורההמסעשמלתובלא

אחדות",פניםנהיו /הדרךבמודד

עםקונוטטיבימעגלנסגרכאן
 .לעגנוןאחרותמפניםהציטוט

הפרדהחווייתשלהאינטנסיביות
חווייתשלמזובעוצמתהנופלתלא

נוצרתהניתוקברגעיההתאהבות.

הלקוחיםביטוייםביןאינטגרציה
נדדךנמתח,"עודי :שוניםמדברים

היפההעלםלמראהבהתיסדות /
אדון !רגעאדון,איש,שנעשה /

הרגעבדדךרגע,ליחכה /עולם
אניעלם,הדרךמודתאני /

רבתנטושהלה ttאני /הדרך'
מטוןמתחלפתהנימהתמיד"חסד'
לאהבהלנקמנות,לתחנונים,תקיף

מתייסרת.

כשידיהבז'דנומטמיעהכאמוד'

המו-מעולםמודרנייםאלמנטים
אינהאךוהקולנוע,הפיסולסיקה,

שימושועושהבכך,מסתפקת

המשפטים,פרוזה.קטעיבציטוט

מפניםשוניםממקומותהלקוחים
בצדאלהוהמונחיםלעגנוןאחרות
קולאז'שלאפקטיוצריםאלה,
שעבדההנפשילתהליךהנוגע

המ-הקטעזוכהכךהמשודדת.

הבאתעצםמחודשת.להארהצוטט

סגנוניעולםהמייצגיעגנוניטקסט
(להוציאמעולמהשונהורוחני
בטבע),וההתמזגותהזוגיתההוויה

תשומתאתלהסבאולינועדה
"פניםבעלפואטילאנטגוניזםהלב

בכתיבתה.אחדות"

נושאיםהנוספיםהפרוזהקטעי

ממלאיםוהםעדות,יומןשלאופי
שה,-החלליםאתהווייתםבעצם
חלליטבעם'מעצםהשיריםתירו
ב"דישומיםלמשל,כך,ומקום.זמן
הציוריתההתייחסותברקד"של

הדףבליהמתקתקהזהבלשעון
שלטעמואתמבהירהבביתה

תודעתכשידיה.הבולטהזמןיסוד
והיאלמדייאצלהמפותחתהזמן

יחסית.בבטחהאותההמקבעת

הספד,שמושעל"לריחן",השיר
בקובץ'הטוביםהשיריםאחדהוא

באמידהמאופייןהוא .לטעמי
מעצו-חסרתקדחתנית,משולחת,

במוטיבהשימושבולטבוגםוים.
"כל :החנוקההעידובמוטיבהרגע
רגעכל /נודדלתקןמחוץרגע
יקדרגע /שלירגע-שלואני

;:זיכרןערדשלרגע /ואובדמושלך
המאוד,בשמןעודיהיכון /לכעוד

הזמןוזק.:םיהלויתןבשדשמן /
 " ...נתן

שלהמינימליסטייםהעץחיתוכי
היטבמשתלביםהופמןמשה

אתנחתאומהוויםהשיריבמרקם

 • .לביןביןמעניינתויזואלית

שבתאיליו iק

• 
עיניעלידינכפותחופהכשאני

:•.•:-• T :--ז-••-

?? i2 סא'~ל~תרזץ.תiJ י~יב~
~וקך~זןל.קותסי /oרו~ה

o/ סיw ךשות~שוקותrטפוחרו~

ןה iJזקחול iJ~.רחי~ך
j2 ס~טו~ים~תוך וו(;!~~ם

ס:ה

 ה~ך;:

לrכץ t~iJ;כירפר.רץקיטור
iJ ןזקים.כזום~

ב'iוי

;:זחום::זrכםססלב
השרשכזיםכאביאתמרטיב

-: • :• : •• --T : • • 
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~סיםקובי

כתיבה

כהנצחה

-65הבןהאחכותבכלה","אחות
לאחותו )-1987בנכתב(המחזור

אתרקכואבהואאיןהקטנה.

כיו"קטנה","אחות"שלהצירוף
המרכיביםמןאחדכלגםאם

ומצטללתמתחדדתבכך .בבידודו
העברתי"אתמולהכאב.תחושת

זמנינובין /הכבישאתאותך

לא-שחיברתזה / I 1 ••• 1צו nשפ
אחותו .) 161(עמ'אליך"עודא.אבו
דהה-ממשית,אחותחינהאופןשל

באחייניתה,מתגלגלתשלהנצחה
לייחידה"בת :הכותבשלבתו

-חנה /קוראהבשמך / ... / /
בשחוקה"שוחקתאתגם / ... / /

כלהאחותי"חיתה .) 238(עמ'

מתבקש .) 200(עמ'כלה"עד /
 )?הנצחהבבחינת(עוד~זכורכאן

אבאשלהפואמהקטנה",ל"אחותי
 ,) 1967פועלים,(ספרייתקובנו

כל-בבחינתהיאהאחותשבה
קובנו'אצל .כולןהאחיותאחות,

 /לשולחןיושבתבהינומה"אחותי
חתןקול /אבליםמחביוןלבדה.
 /שולחןנערוךבלעדיך /קרב.

עמ'(שם,תיכתב"באבןהכתובה

לבשרק ,עצמומוטיבאותו .) 28
מתגלגלבפניו,לעמודיוכלאבן

 :אופןאצלשנהעשריםכעבור
שאיןפנים /צועפתכדין"הינומה

הוא /בקירהאישאתראי /להכיר
ההרבראש / ... / /-שבחיר-ליבן

כתר /כתריםחופתנעמיד /השקוע

ןיש" j2ל.דתרש j2 ; /הזויחרמון
כיאה ,העליזהריתמוס .) 223(עמ'

החופה,אלהכלההבאתלשירי
ומוסיףהעצבאתבצרימתומחריף

המרירות.אתעליו
מנסהשירים,שלמצומצםבמספר

ברצינותשובבותרוחלהפיחאופן
עליו).שנגזרה(אועצמועלשגזר
שאלהשלבדרךזאתעושההוא

חורגתאינהשלוהקומיותרטורית.
שאין"וספרמוצו.שכברמדפוסים

רבי-בשוקדינומה /בוקוראים

הוא ,) 59(עמ'מעלה" /שלהמכר
בחשיבותלמעטבכוונתיאין .שואל
במבטבעצמולהציץיכולתועצם

מתרחקהואשאזאלאאירוני'
כל-אדם,עלבכותבולטעמי,מדי,
אדם.שכלהיותהסטריאוטיפעל

 / /בעיתוןכתבולאמותו"על
מתכברהוא /חדשלאזהאמרו

"שלשום"ורק ; ) 92(עמ'שלשום"
(באופןאופןתרגם ) 1965(בשנת

שלמשיריולציין)ישיביותרחביב

איתןמרים

לוויתניםשעשועי

~~ליארz;ריףט·ז5~ש

מפנילארםטובכיחושבהנני"

לוטובכיהקרובה,הצרה

הראשונהשהוא".כמרלהיות

 . 26 ',זפרקהקררינתיים,אל

. · D נח•נn , הכת•נהאיפז.של
הנצחה.שלתהליךמבטאת . ·. ··.··.

שלםדברבבחינתהיאאין •
אוסף.מתוךקטעאםכיומוגמר,

ואותםתמידי'עיסוקהואהאיסוף

שביםנאספושכברזכרונותפריטי

מזדמניםבהקשריםומתגלגלים
בכלומקום.זמןשלחדשים

ההנצחהמצטרפות,שהמליםפעם
אבניםבהוספתכמומתחדשת.

אצלניכרתזותפיסהקיים.לגלעד
במידהבההאישיים,בשיריואופן

זכרהנצחתשלויההנצחהשבשירי
במסכתבשואה.שנספוקרוביו

הספרחובק ,) 1986 ,(עקדאב

לאביו,אופןשלזיכרוןשיריכולו
אסוציאטיביתבזיקההמתאפיינים

מקומותאלממשית)או(רעיונית
(העירשיראלארץברחביואתרים

שבחברוןהמכפלהמערת ;צפת
עצמה,הרוחבאותהוכיוצ"ב).

שבספרואם""תפארתשירימחזור

לבטאמיטיבאופןהחדש.
ההנצחהשבמהלכיהכאבאת

יותרהתובעתמשימההמילולית,
ובכלות ;אדםחיימשבפרקזמן

צורךההנצחה"מייצרת"החיים,

בשונהלהנצחה.-ומתחדששב
סיזיפוס,שלהגדולההאבןמן

כורחו'בעלמידיוהנשמטת
קטנותהןהאבניםאופןאצל

שבהןהסבלטעםומקורומרובות,
רק(ולאמהותןמעצםגםהיגר
אינןהןכובדן).מועקתמפני

בכדי :מושלכותאםכינופלות,
לשובבכדילמחות,בכדילפגוע,

להנציח.בכדימחדש,ולהצטבר
לעקורקרואה /מרהחולת"אישה

אתאוסףובן / / ל~?;! /אבני
סוףעדאסן· w i~ןה iJאבני
 ,אופןעבור .) 130(עמ'ימיו"

ןנבעתאינההמליםשלנוקשותן
עליהןעושהשהואההשלכהמןרק

השניםרבתהתבטאותומאכנים.

שאיננההעברית,בשפהבמלים

אותואילצהשלו'האםשפת
 .למרותושסרועדכהןלהתייסר

דיברת"שלא(מבוא)",ב"שפת-אם
אליךשפת-אם-והנה /מימיכה

בחרכי /כבד-לשוןילד /ממני

ההזדהות .) 111(עמ'כגאולה"
שפתעםגרמניה,יוצאאופן'של

 :העבריתאתבומגלגלתהאבות,
קולךלאאםמהו /ליהזר"וקולי

מילימהן / / ... / ...השתתקךלפני /
המושאלכאב /מילותלאאם

 .) 119(עמ'ממך"

זה,בספרנוסףשיריםבמחזור

if .זז:זירי:;

ארz;ריף~~ליןזpןp~:;ניב;:זבrהוםז5ל
זp~זפרג~י

שלילבבהואז-ר  • •: T T :י :- :

ךן Qסוחרת.כ:;ב~~ךית

נברעדעלידהרי
-:-• T f --: 

ארדזpלןאר~ים fפו ?.7ו~
סךחי~ה י.ל~~~ז5ל
W לןךס~יםמושבם

דואיםל·אכאלודואים • t : • • 

נראיםל·אכאלונראים  . :• . :י . :·
ברביעאינםוכאלוברכים

• f • : T •• • 

~ןם fק~~ן~יןו:;כ~לוקר~ים
 ה~~ qלסם~יןו:;כ~לו~ה~ים

l ~~לוסה, ?7~ק.;נה ,י
ז5~על.א~סם,ז5~ע
ק, W~גל.אך~;נם,ז5תק W~ג
!~זקם. ד·ב~~~י

ממשהשיר'וסיום ;קסטנראדיך

השאלהובסגנוןקסטנרשיריברוח
"רק :אזשלהרטורית-סאטירית

כמתחשובאני /לעצמואמר
זהמה //חשובזהמהאך /

מןכמה .) 92(עמ'חשוב"כאמת

מגלגלשאופןהכבוליםהצירופים
ידלון", n-ה n"קרנוסחבמילותיו,

כןכמצועצעים.לצלצלעלולים
חז"ל'בממרותבשימושוהאמור
קרבהשלבדבקמצרפןוהואשיש

לחסוךהיהשיכולאפשרסמיכה.
אחרים,בשירים :והראיהבכך,

רבותהקצרות-מקוטעותהשורות

לפרפרזות.להצטרךמבליעוצמה
 /מארובות"אך :מוצלחתדוגמה
ועדין / ... / /עשןהיתמר /נשר

נשר /מעלעשנותכנפיים /
 .) 164-5(עמ'מלאכך"כנפי 11

אליהולמערתבזיקהנכתבזה
שלמתחדשבהקשריהכרמלשעל

לשםחדשובקשרנוף-הקדומים

מכתתשהואישהחיפאית.השכונה

עדהקטועיםהמשפטיםצירופיאת

 /"תפילת :בשורהאחתמלהלכדי
רת.~ג:זל Iמוות /ג:זל / ה~~~-15ל 15

ויוסיףיש /~ךףתגזעגם /-

להיות /קןכרלהיות / /לצמוח
להזכיר /האובדלבן //בית /

שליכולתו .)-140 1(עמ'נשמות"

חדשותמשמעויותלצקתאופן
בנקודותדווקאמחודדותו/או

שביןכרווחיםכלומרהשבירה,
באותםוכעיקרוהשורותהמלים
- nמהמרומזות,המשמעויותשבין
עוצמהה"סדוקים"לשיריםדירה

מוצקה.

לבחירתמודעשאופןספקאין
חמק-כאותםגםולסגנון'המלים

 .ביקורתעליולעוררשעלוליםוים
עליואמרו /מופשטכותב"הוא

אכפתלאלמהאומראינולמה /
התופת /עכשיושנעשהמה /לו

אצל .) 57(עמ'עכשיו"שנעשה

בסוףחותמתנקודהאיןאופן'

ומ-מודעתבחירהמתוך ;השירים

חובקתלמשמעותהתכוונותתוך
שאתםהזה,השיראומר:כאילו .כל

מתוךאחדרקהואבו'קוראים

שיריימילותשלאינסופיצרור
והאמור ;ושאכתובכתבתי(שכבר

מפזרואנימאוד)פורהבמשורר

דרך'אבניכמוהדפיםעלאותם
מיורות.אושמוטותאבניםכמר

לו,שקדםמהאתשכהנציחויוצא
ועודיעודזאתכלומנציחאופןשב

כראימשתקפתהנצחהכלכאילו
ידעו"ולאלה.שקדמוההנצחות

מלים ך~~ /כךעלכךעלכי
לומר /הרבהעטיםזv~ר /הרכה
 /ניתןשלאכללא-קיימתכשפה
 ,כןאכן .) 5 7(עמ'אנוש"בשפת

נוגעיםהיותרהשיריםזאת,ועם

הםהחדשה,כשירההמצוילקורא
באישיאופןנוגעהואשבהםאותם

להיפך).(כלאהמופשטכתחומי

אבנים"מגלגלעודובשלו,אופן
שעודמלים /הרחובבמעלה /

שח / /שךשעלתרמיל /כתבלא
אחרי/לתוך ... /חושךלהרימעבר
 /עודמוראעליואיןשם /האופק

אבנימגלגל //דומיםהאימיםוכל
ספרייתעייף'ברחוב(שיריםגולל"

 8 .) 61עמ' , 1984פועלים,

1@ 
 Eו

 •םפריסביקורת

 •שירה

מי :אופןיהודה

הולידשפעם
 ;עקר ;כוכב
עמ'. 240 ; 1990
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מפריםביקורת •

.שירה

הצבע

והעומק

 :גוכדיןמיכל
 ;מליםגופי

הקיבוץ

 1990 ;המאוחד

דבשכאגליהחרםניגרמצחך"על
 " ...המבריק /הקוקוספריעל

אלאתפאורה,ערדאינוהנוף
האנישלהמופנםמעולמוחלק
השר.

איד,-ל"תמרנרתממשיךהמסע
המצהירבשירדווקאפאירת".

אירופאיות",כ"תמרנרתעצמועל

דברכלבתמונותמצאתילא
עלבאירופהדווקאאותןשימקם

דימוייםאלהאחר.מקרםכלפני
אותרומקבעיםלירירגעהתופסים
-לעצמהמודעתמארדביצירה

המידה.עליתראפילואולי
ראשעלציפוים"שלרשבשיר

גרבריןמנסחת ) 32(עמ'אנטנה"

כדיאלק-היטב,הפואטיקהאת
החולףההרףתפיסתשביןטיקה
המסוגלהיצירה,מעשהלבין

אךהחוויה,הרגע,אתלאצור

בשררה,מתחשבתשאינהשירה

צורני.אפיוןבכלארבאורכה,
בפרוזה,נרגעתהיאלמעשה

עלילה.נטרלתלעולםהיאאך
קטעים,שלרשהשייכיםזהלסוג

 ) 49(עמ'"דם"שכותרותיהם

שעל- ) 55(עמ'מלים"ר"גרפי
שיריםשני .הספרנקראשמר

בשתינרגעיםאלהמתפרצים
באיש-מארדפנימיותנקודות

נרגע"דם" :הכותבתשלירתה
וכאם,כאישהלזהותהלנשירתה,

ולהתרחשותהלידהלרגעובעיקר
נרגעמלים""גרפיארתה.המלווה
המעברברגעמתפרצתבצררה

לעצםוהמודעותהידיעהשבין
המתהווה,להתרחשותאר ,הנראה

שלשלבשזהרהאמירה,רגעלבין
דברמתרחשרגעמאותריצירה.

שאמרבתיםאומרת"אני :נוסף

בתנועתבמלט,בלבנים,אישכבר
הן ." ...הנתכןעלהכףהעברת
וחת-הלידהברגעהעוסקבשיר

אפשראיבאחרים,והןרחשרתה,

המר,-שלמחלקהלהתעלם
 :בשיריםהתרבותיתוהידיעהערת
הנוטףהשליהדםמתוקמה"אח,
הגגות,המטפסות,העזים ...כחלב

 ,האבןכיפתהפסגהרעלהכביסה,
הוגרשלהברלינאית,העגולה,
כרגמן".

שלעמדהמתוךכתובהספר
רגעאחרהעוקברגיש,מתבונן

פע-ליצירה.היותשביןהמעבר
זיכ-הואהיצירהחומרמים

פענוח,הדורשרגשופעמיםרון

רגעאר'זרה,בארץחולףמראה
לספרשמעניקמהלידה.של

אתגרבריןמיכלשלשיריה
הואהאישיתהאצבעותטביעת

מארגשבההדרךאלאהנושא,לא
העשירהתרבותיהאסוציאציות

לחוריהוהעומקהצבעאתמעניק
 • .האנושית

8 
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tl ,ההורה /.וים
להתחפש /בנלעגותמתאמץ
לעבר."

שי-לספרהפתיחהשוררתאלה
ומכאן .גרבריןמיכלשלריח
חוקיותאחרהחיפושמתחילגם

נחרטבספרההעוברהזיכרון

עדהמראותהשתנות-השני

 .בשירמליםהירתם
הזיכ-צררת :שעריםששהבספר

תמונותיהודרמסעשיריירון

תל-בקרליליחאפראירופאיות,
הנ-יפרשיריירושלים,אביב

למעשה,לספירה.ובאחדביאים,
עמדת .אוטוביוגרפיבמסעמדובר

המאפיינתהיאוחקירההתבוננות

השיריםבקובץיש .הספראת

אישיייומןשלמאופירמשהר
לאי-מאפשרשאינומסע,יומן

מעברלהעלםולרשמיםרועים
התמודדותמעיןהשיכחה,למסך

החוויהעולםעםאינטלקטואלית
האנושי.

- oהערקצריםשיריםאחדמצד
כמופירוש,הדורשתבחוריהקים

האב,מרתעםהמתמודדיםשירים

לרגשותשםרמתןהאובדןשאלת
החדשים.

אינם /ותאריוהאלכנריי"כל
בתה,-לחזרת /עקיפיןדרכיאלא
העפר".מןבךהקם /הרוךמרת

במלים,חסכנייםקצרים,שירים
מארדומאופקיםמינימליסטיים

בקטע, .מתוכםהערליםברגשות
התחרשהתיעודלמעשהשהוא

שלהקרובמרתהעלהמחלחלת
גרבריןפותחת ,) 12(עמ'האם

הת-הפנמתתהליךלהבנתחלון
למלים,הגייתןבאמצעותחושות,

אחרתלמלה"זורקת"מלהכל
ומ~פירושלעצמהמבקשתוזר
שהואהאסוציאטיבי,במארגקרם

ובין-אישיכלליתרבותימדורג,

יהודיתרבותיובעיקרגםאך

למאמרילדעתיהראוי(נושא
-,הקערת"התהפכותנפרד).

הברשה,המעורטל,הכאבהירח,
הקרבמרתהעלהמחנקהערגה,

מצבאתלשנותגםבזמןבר
"כתר :הנתפסהרגעשלהצבירה
תק-סבוב ...להרף/נאסףשחרר
פריכותאת /ואוצרממיסליט

רמזלנרניתןזהבשער ".הרגע
להתפתחאולישעתידמהעל

לשתיגרבריןשלשירתהמתוך
זרושרנותמעניינותאפשרויות

חידודהיאאחתאפשרות .מזר

הקשרלשכלולהשירשלומתיחה
שהיאהצורהלביןהמלהבין

לכ-אפשרשאולישירהמבטאה,
תשומת .באופיה ""מושגיתנרתח

מהתוכןלחלוטיןניתקתהלב
מאבדהתוכןכיעדהצורה,לעבר

כדאיזאת,לערמת .משמערתו
לתמונה,המוצאלנקודתלבלשים

כך .השירנפתחשממנולרגעאר
(עמ'האמצעית""השדרהבשיר

בדרךהשדרהאתהמתאר ) 35

מליםפירוקכדיעדצורנית
לאורכהאחתמלהשלופיזורה

תוךכמרבןשלמה,שררהשל
משמערתהביןקשרעלשמירה

הצורניתכתיבתהדרךלאיותה,

 :הבאותהשררותעםויחסה
שק"מפו

שקמפו

שק"מפו

"המוניהשירהואנוספתדוגמה

 ,) 24(עמ' "כצלליותהאיכרים

עמודיםשנישללאורכםהמפוזר
לבטאהאמורה ,אלכסוניתבצררה

האיכריםשלהילוכםדרךאת
אישייבאופןבשדרת.ההררים

אובייקטיביתכנקודהדווקאולאר

ממר-מארדנהניתאנילביקורת,

בשירים,וההתנסותהמשחקכיב

ללאנשארתאניימאידךאך
משאיריםאינםהם .רגשימשקע

 .החזרתיהרושםמלבדרושם,כל
החורגת ,אמירהארתהליחסרה

 .השירשללקיומומעבר
שירההיאהשנייההאפשרות

הש-אסוציאטיבית,מתפרצת,

רבמשמ-המליםבזרימתקרעה
 .עצמןמתוךמעלותשהןעריות

"רה-אר ".אמאשלבדהירה

הרבהצריךכיוהגרף,רחמים,

רכישאמרכמרלגרף,רחמים

 " ...נחמן
שיריםכוללהודר"מסע"שירי
בהםנמצאתשהמשוררתקצרים,

מעורבותללאהתבוננות,בעמדת
במחזורהשירשלנוחררגשית.

שלה.התיאורביכולתתלויזה
בתיאורשכוחהכאןלצייןמעניין
אלה,בשיריםגדולהאדםדמות

הטבעהטבע.בתיאורימכוחה

תפאורהרקהואאלהבשירים
לדמותובעיקרהאדם,לדמות
כלונסאותכקומץ"אשההאישה.

האבןגרעיניאתלמנותשפרפה /
הע-כרבדשלבסבלנות /מזהזה

טע,-שמיםושל /הטרופייםלים
השיארגעיחרדל".בגרגרינים

שבהםרגעים,אותםהםבשיר

התבוננותמעמדתחורגתהיא

דמותאתארעצמהאתומערבת

אתהמסייםבשירכךאהובה.

אתהצראדי"על :הודרשידישער
עדהארוךהגזעעלמטפסערלה,

אתהשדיסנסיניאת /הצמדת

מנחהכלהברתבכפותיךחרפה
זרימהבשירמתקיימת .מלאות"
הנוףומאפייניפרטיביןטבעית

 :;רה nהלאדםיהאקזוטייההררי

עמיתפנינה

שםלונתתישלאהרבו
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בראלימאירכוזביעדין

• 
ריגול
לבני

הנעורים

** 
ציונות

בארץ

 •ספריםביקורתאחרת

 ~~~כ. ן~~~מ ~~~' T ןח~~~( 1
מצבסיטואציה,·•מעצב

להתנזרמשתדלמורכב.אנושי
לה-משתדלמיותרת.מליטרריות

מעלהשהואהדמויותלחיים.תקרב
לרובעגולותהןהבמה""קרשיעל

המעשיםכלומר' .בהתנהגויותיהן
בנסי-הסביבה,בהתנהגותמותנים

-,מולאהסיפור'מןהנובעותכרת
עלילהכתוצאתמלאכותיתלכשות

מאולצת.
פסקשלו'הראשוןברומןהיהכך

לשעבר,המוסדסוכןשגיבורו,זמן,
משימהלבצעמנתעלמחדשמגויס

החומ-המהפכהבאירועיהקשורה

"אנטיהסוכן' .באיראןייניסטית

תנועהכבדבאופיו'אופנתיגיבור"

מוגזם.באופןלאאךושמנמן'
ודם.מבשריותרלא-כלומר
גםלוישהאמורה,למשימהנוסף

כמויותר'פשוטותאנושיותבעיות

וכיוצאגוףמיחושיצער,אהבה,

אתמבצעהואכשצריך,אךבאלה,
 .עליוהמוטל

במלחמתהעוסקהשני'ספרוגם
אתהמזכירבגיבור'מאוישלבנון'
יותר,מבוגראךזמן,פסקגיבור

הואהשנים.במשךמעטושהשמין

כדיותוךגירושין'בהליכינשוי'
"מתעסק"הואהמשימהביצוע

הואגםהחשודים.אחדאשתעם

דומהלאסטראוטיפי'לאאנושי'
גור'גב'שלהמשטרהלקציני
 ...למשל

הואהחכמיםהמאך,ביםאחרון

אמנוןשלביותרהשלםספרו
נבון.ספרזהוכה.עדז'קונט

שבע-עשרה'בןנעררוני'גיבורו'

איננובארה"ב,משפחתועםהחי

אבלפרויד'בכתביכנראה,מומחה,
באביוומקנאבאמומאוהבהוא

האב,טינה.לונוטראפילו-
עבורכנראהמרגלמסתורין'איש

 .ישראלמדינת
מב,-מיעלמתנהליםכאילוהחיים

שמשהולרוני'שמתגלהעדחרת,
שהיאבטוחהוא-לאמוקורה

היא,הצרהריגול.בעסקימעורבת
אחרים,גםזאתיודעיםרונישמלבד

בא-עליהמאיימיםאשר"הרעים",
עלגם-עליהרקולא .מצעדתו
הנוסףהמישהומיהונוסף.מישהו

 ?המאייםמיהכלב.קבורכאן ?הזה

אבאקשוראיך ?אמאעושהמה

הואמי :העיקריםועיקר ?לעניין
החכמים,המאהביםאחרוןהאיש,

 ?בסכנהושחייואוהבת,שאמא

הנ"ל'השאלותלכללהשיבמנתעל
מסמרותהרפתקאותהנערעובר

כתובהכל .ומסתכןסובלשיער'
אואפשרייםהמצביםאמין'נקי'

 .האפשריגבולעל
ספריולשנישבדומהלהעיר,רצוי

ספרגםכפוףז'קונט,שלהקודמים
מצויההפעםשהיו.לאירועיםזה

פולארד.פרשתהעלילהברקע
ספרבהחלטוזהוהספר'שליופיו
ספרמהיותובעיקרנובעיפה,

תוךמתבגררוני .ביסודוחינוכי

בסיוןעובר.שהואההרפתקאותכדי

לומזמנתשהפרשההחדשהחיים
שס-הדמויות .עיניואתפוקח

יותרראליות,יותרהופכותביבו
מהילתה,מאבדתאמואמיתיות.

הדודזכות.נקודותנוספותלאביו
כמ-הנמעןשהואבעבר,שנערץ

בסיוםמופיערוני,שכותבחברות

בלשוןמחמיא,לאבאורהספר
ששובלומד,עצמווהנערהמעטה.

ושניתןבאחרים,תלויכהאינו
להתחשבחשובבאחרים,להיעזר
להאמיןצריךתמידלאאךבהם,
הואדברכלשלא-ועודלהם.
שהחייםנראה.שהואכפיבאמת

ספרזהוכלומר' .מאודמורכבים
הואהסוףאפילוחיובי.חינוך
לישראלמגיעההמשפחה :טוב

מהאב,בנפרדחיהאומנםוהאם

אינוזההבוגררוניבעיניאבל
מוקדמת,לפנסיהשיצאהאב, .אסון

 .תל-אביבישבפוכרבביתומצייר
טוב.הכל-טובסוף

 1s-17. 8לגילאימומלץבהחלט

הספרשלהרבהשיבותר ,:: 1 :,:
הטריט,- .שלובנושאהיא ...

תנועהאומנםהואריאליזם • •
היהאולםקטנה,הייתהשהשפעתה

והוויכוחליהודים,לומרמהלה
בוויכוחיםהקשהאולי,היה,אתה
בשלדווקאזאתלציונות.שהיו

מצבםגביליסודבהנחותהזהות
ראשיתשלבאירופההיהודיםשל

מסויםובדמיוןהעשריםהמאה

שגםמקרהזהאיןהמוצע.בפתרון

אוטואמנסיפ-פינסקר'שלספרו
מדינתהרצל,שלספרורגםציה,

מתאימיםשהםכךנכתבוהיהודים,

מאשרפחותלאלטריטוריאליזם
מפנהכבימינישלספרולציונות.
זה.חשובלנושאלבתשומת
אתממלאשהספרלומרקשה

הטרי-עלטובהסברבספרהצורך

שבעליהטריטוריותועלטוריאליזם
חלקיוברוב .חיפשוהזאתהדעה
חש,-ההצעותהיומהללמודקשה
השונותהטריטוריותאופימהכרת,

לטריטוריא-שקסםבהןהיהומה

האופיביןהבחנהגםאיןליסטים.
כש-למשל'ההצעות.שלהשונה
בהחלטקשורבירובידג'ןשללונה

ההצעהשלהבולשביסטיבאופי
לכךנוסף ;בהגשמתההטיפולושל

היהודים,בשבילמקוםשבחרו

 .ממנומרוחקלמצואהיהשקשה
-טובתיאוראיןאוגנדהעל
ולאבדיוק,והיכןהוצעמהלא
כיוםהה;צעה.מאחוריהיהמה

הבריטיים 'הארכיוניםכברפתוחים

לבדוקואפשרההיאמהתקופה
טושטשבשעתו.חסוישהיהחומר

ומדועאיךהסיפור'שלסופוגם
ההצעה.בוטלה

ההבדלשלמזיקטשטושבספריש
תנועותוסתםטריטוריאליזםבין

אירופה,ממזרחיהודיםשלהגירה
עולם",("עםתנועותשהיובין

פילנט-פעילויותשהיווביןלמשל)
חירש)הברוןשליק"א(כמורופיות
היה,-האוכלוסייהאתלפזרוהרצון

(פרשתארצות-הבריתפניעלדית

גאלווסטון).
הואבספרהמערכתיהטיפולגם

שלמיקומןלמשל' .למדיפגום
קריאה,תוךנתקל,אתהההערות.
נמצאתפעםוכלהערה,שלבמספר
מקוםלרובאחר,במקוםההערה

באהההערהלפעמיםצפוי.לא
טריטוריהעלסיפורשלבסופו

פרקשלבסופולפעמיםמסוימת,
מוצ-טריטוריותשלבקבוצההדן
בליבאמצעסתםולפעמיםערת,
 .היגיוןכל

הטרי-בקרבגישותשתיהיוכידוע

ולצי,-ישראללארץטוריאליסטים

המוקדם,בטריטוריאליזםהןכרת,
והןזנגוויל'ישראלשלבראשותו

בראשותוהמאוחרבטריטוריאליזם
היושטיינברג.נחמןיצחקשל

חט-אחתישראלבארץשראו

ביותר'המתאימהלאריטוריות,
בהגשמההתקדמותכלעלושמחו

לציונותשהתנגדוהיוהציונית.
ההבחנההערבים.בגללעקרונית,

בספר.כללמוסברתאינההזאת
הקוראלידיעתלהביאמאודחשוב
חט-התנועהשלמהותהאתהעברי

(סוציא-חלקיהעלריטרריאליסטית
למהסוציאליסטים),ולאליסטים

הנסיונות.כלנכשלוומדועקיווהם
זאת,לעשותמצליחאינוזהספר
תסגורהופעתואםיהיהמאודוחבל
יותרטוביםספריםלפניהשעראת

שלמחקריםאלהשיהיוביןבנושא,
שיהיווביןבארץעברייםמחברים

ספרולמשלכמותרגומים,אלה
עלאסטורפרופסורשל(ביידיש)
ליגע"."פריילאנדשלתולדותיה

לטפלשירצהמיכלזאת,עם
רבהתועלתיפיקלהבא,בנושא

 • .כבימיניאליהושלמעבודתו

•• 
 :ז'קונטאמנון
המאהביםאחרון

 ;החכמים
מקמילןמקסוול

 184 ; 1991כתר;

עמ'

 :כבימיניאליהו *
 ;ליהודיםמדינות
המאוחדהקיבוץ

 ;פועליםוספריית
עמ' 304

 lAUן~בספרי

אלה!בימיםהופיע

איזבלהיאסו
שלישישלשיריםספר

בן·עזראזברתענת

ידיעלחייםחוויותלבבאומץחושפתשירה
ומדייקת.חריפהמטפוריקה

משלה,לשוןזהבספרהיוצרתדנות-בן-עזראענת
ומשוחררת.נשיתרגישה,
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מפרים.ביקורת

•שירה

חיותעל
ארםובני

 :רארלג'ראלר
 ;האליםגן

גבי :מאנגלית
ספריית ;פלג

 ; 1991 ;מעריב

עמ' 212

 :רארלג'ראלר
 ;השארוכלסנדל

גבי :מאנגלית
ספריית ;פלג

 ; 1991 ;מעריב

עמ' 211

10 

). r ~;מ·י~נ~~א~:ינ~ר~ל:~~ 
האלכסנדרונית,הרביעייה .,

הג-כידידןספריובכלמתגלה-
מספרהואשעליהןהחיות,שלדול

הםספריוגיבורירבה.באהבה

תבלבחלקישמצאוחיות,אנשים
משנותרבותעמם.והתיידדשונים

בעולם,בנסיעותעליועברוחייו
נולדהואחיות.ובצילומיבכתיבה
באישניםחי ,-1925בבהודו

משלחותבראשעמדיקררפרהיווני
באפריקהברחיותלאיסוףמדעיות

מטעםצילםהלטינית,ובאמריקה
באוסטרליה,הבריטיתהטלוויזיה
ארגןהרחוק,ובמזרחבניר-זילנד

זואולוגייםרפארקיםטבעשמורות
העולם.ברחבי

-ספריונולדואלהבעקבות
שע-אלהלדעתי,בהם,ובולטים

ישיבתובשנותעוסקותלילותיהם
מש-בקרבבאיבילדותויבקררפר
שהופיעהאלים,גןהמוזרה.פחתו
ןוהראשאינועברייבתרגוםעתה

משפחתילוקדמואלה.בספרים
רק-ציפוריםירת, mאחרותוחיות

באנגליתשיצאבגן-האלים,רובים.
אתלטוותדארלממשיך ,-1978ב

משפחתובנישלשהותםסיפור
בילהיפותשניםחמש :בקררפר

אמריעםיעשרבןמהיותרבאיי

העשרים-בניולדלילארי~חיו
מדגוואחותווהתשע-עשרהושלרש

מרז-כולםהשמונה-עשרה.בת
אינדיבידראליס-בהתנהגותם,וים

המיוחדאתלבטאהמבקשיםטים
והצומחהחירקעעלשבאישיותם

"המטורפים"האנשיםהציורי.באי

מס,-לחלקהופכיםכאילוהאלה
ברמשתלביםזה,טבעשלדרתיר
והציפורים.החרקיםהחיות,כמר

משהרברשישאלים""גןזהר
בעתביותרופשוטמסתוריראשוני,

ג'ראלדשהילדדרמהאחת.רבעונה
והמספר-הכלומביןהכלרואה

משפחתובניאתמציגשהתבגר

באותהובחביבותם.בחולשותיהם
היצוריםאתמתארהואשעה

כשהרפתקרתבדבקות,החימעולם
מת-שוניםמסיפוריםוסיפורים

כאמור,רכך,אלה.לתיאוריםלווים
האנשיםומשפחתהחיותמשפחת

 .בהומורהכתובבספרימתאחדות
טובה,בעיןסביבומסתכלהמספר
ותמונותפעילויותרעשים,קולט

ההוא"הקיץ :בצבעוניותןעסיסיות

נראה ;במיוחדעשירקיץהיה

גודשמהאיהפיקהשהשמשהיה

לנרהיהלאמעולםשכןמיוחדי

ופרחים,פיררתשלכזהשפע

ומלאחמיםכההיםהיהלאמעולם
ציפוריםגידלולאמעולםדגים,
ומעולםיגוזליהןאתרבותכה
כהוחרקיםפרפריםעיטרולא

הזוהרים.בצבעיהםהנוףאתרבים

כשלגוקריררענןשבשרםמלונים
מעשהככדורי-תרתחנראוורודי

גדולמהםאחדכלהטבע,ידי
מהעצים .עירלהחריבדירוכבד
ארכתומיםענקיים,אפרסקיםנתלו

וציפותיהםקציריבעתכירחורודים

במיץהתמלאווהקטיפתיותהעברת
ארו-היוהתירסקלחי ...מתוק
נגסתוכאשרזרוע,כאורךכים

הגרג-שלהצהובבמעשה-התשבץ
אתהחלבי.מיצםלפיךפרץוים,

ואגוזי-מלךשקדיםנימדדהעצים
ומתפטמיםמתנפחיםיהירקןבצבע

מב-חלקים,וזיתיםהסתיר,לקראת
ביןנשזרוכביצי-ציפורים,ריקים

העלים".
ג'ראלדמפליגשלואחריםבספרים
גיארג-ולמרחביםלמרחקיםדארל
ני,-ולאייםלארצותשונים,רפיים
לחפשכדיולסוונה,לג'ונגלחים,
אתירודיהגדולההפילהאתשם

בשםהידועההקדושההציפור

אתיהקאמיקיערףאתהלעג,ציפור
הדור,-והיוניםהזהוביםהעטלפים

נמצאיםאלהמספריםרבים ...דרת
חברברי :העבריהקוראבידיכבר

עםפגישות •השיכורהיערהסורבה,

קרובתיציפור-הלעג,בעלי-חיים,
אחרות,ומהרמותהפיקניק •ררזי

ודרדרת.ויוניםזהוביםעטלפים
משמשיםבספריורביםבדפים

צפריה,בלתיעלילהבערבוביית
ריאליהושעשועים,חוויותתיאורי

שלורצינותמבודחמבטיודמיון
טבע.חוקר

-,הגן-האליםלאחרמעטיםימים

ידארלשלנוסףספרבעבריתפיע
שברוהפרקיםיהשאררכלסנדל
העיקרייםהפרקיםאתחופפיםכמר

תחנותמסמליםיהמחברשלבחייו
 .אותרהסובבהעולםאתבהיכרותו

לעתיםהספריפרקיביןודבקכקשר
דארלמשמשלמדיירופףדבק
יהמסופרבמרכזבעומרויעצמו

ועבודתיומשפחתיאניבבחינת

אותיהמלוויםשלי,והחיותוידידיי
וחמק,- .ברנמצאשאנימקרםבכל

המופיעיםמקומרתאותםהםמרת

הואכאןאךהאחרים,בספריוגם

להעלאתכרקעיותראותםמנצל

אלהמקריםמשעשעים.מקרים
מעבראףומותחמרשךשהואיש

להר-ראוי"בשר"לספקליכולתם
האק-יסודותיועלסיפורשלכבתר

שיהיר.ככלמפתיעיםיהירזרטיים,
אותנומחזירהואהראשוןבפרק

ומספרהקסום,לקררפרילדותו,לאי
כלמשתתפיםשבההרפתקה,על
 .וחבריהםמשפחתובני

יבלונדוןדארלנמצאהשניבפרק
מחמד.חיותלממכרבחנותעובד

באנג-פוגשהואתפקידובמסגרת

תמהרניםלים

מתרחשתהשלישיהפרקעלילת
מחוזקציןשלבביתובאפריקה,

נוטליםהמצחיקיםובמקריםאנגליי
יהססגוניהאפריקניהטבעחלק

ביט-חסריקולוניאלייםפקידים
המבקשיםשחוריםומשרתיםחון

חן.לשאת
המחברשבוהחמישיהרביעיבפרק

ודמויותמקריםומתארלאנגליה,
היום-יום.מחיימשעשעים

קלילותאךומרפרף,קלילהכל
לטובתהשמורהמידהאינהזר

כאשרגםהוא,הרושםכיבעליה.
להציגמתכווןוהוארציניתכתיבתו

מוזריםאנשיםשלקייםעולם
עוסקהואשאיןמוזרים,ודברים

תיאר-הבפרפראות.אלא •בעיקר
ארוחההכנתשלהארוכיםוים

הקולוניאליתבחברהרשמילאורח
הטיפולשלהשחורה,באפריקה

החשיבותושלמהאףדםבנזילת
היווניבאקליםקרחלארגזהנודעת
והבלתיהקולחותוהשיחותהחם,

מזכיריםהגיבורים,ביןמחייבות

 •סברןברעותנעים,פטפוטתכופות
שמפניה.בכרסקצף

מכיש-זרכתיבהשמצילמה
לכשרון-המספרכמרבןנוסף •לרן

הראייההיא •דארלשלהטבעי
ההומוריסטית,האווירההמבודחת,

הכל.עלהמרחפתהדקההלגלגנות
וחת-מעשיהםעלמלגלגדארל

ושלאחיושל .אמרשלבהגרתם
הבריטייםהפקידיםעל •אחותו

האנג-הג'נטלמניםעלבמושבות,
באורחותיהםגיחוךהמעורריםלים

אתמרכךרזהמחשבתם.ובדפוסי

רק-אנושייםאותםעושההדברים,

מהסיטואציותרבותל"עיכול".·לים
שלבשביונופלותכאןהמתוארות

אווירהבזכות .האנגליההומור
כייודעיםאנחנוזווגישהזר

בקמרוןהבריטיהמחוזנציבכאשר

רעלצואהשלבררלתוךצונח
צמחייהשלמאווררנופלראשו

מגיחשמתוכהאפריקנית,טרופית

כאשריביותרוקטלניארסינחשגם
אבודיםנראיםמשפחתוובנידארל
 ,בלידלק,בלייביווןנידחבחוף
שלבסופר-מיםובלימזון
לנפשותמאומהיקרהלאדבר

ושלמיםבריאיםכולםהפועלות,
ימושלאוהחיוךהמהומהמכל

 • .המספרשלמפניו

-שטרנפלדצביקה
הטרנסיביריתשל'פרוזהמתון

מצרפת'הקטנהז'ןשל
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 20כגיל .ולפרסלסיןומשםלמוסקבהברכבתברח 16בגיל . re Freoorc Sa.ו rהשם

מסוימתובתקופהבעולםלהסתובבהמשיךשנהכעבוראךדבורים,לגדללצרפתשב
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נתנזוןמלכה

~קסי
עלמה
וגדעון

. ' bt אצלנוהצמיחהאינתיפאדה

וסי-מחאהשיריספוראין 1 ·· ·ו
מע-לאאקטואלייםפורים •

אלאריכאהצטרףעכשיוטים.

נשעןסיפורםאשרהכותבים,מעגל
הואומתוכוהאינתיפאדה,רקעעל

עוטהחברתית,ביקורתאליוצא
עמוקיםרבדיםואלמקראי'לבוש
תוךה"אני",חיפוששליותר

"צלילה-מודעהחתאלצלילה
 .) 287 (הנפש"כיסאל

הספרותיתדרכואתהתחילאריכא
סי-בפרסום , soה-שנותבתחילת

סופרידורעלונמנהקצרים,פורים
פמליה.הספרותיהקובץ

אתפרסם , 21בןוהוא ,-1955ב

הש-הכומתותשלוהראשוןהרומן
רקעעלשנכתבהראשון-חדרדת
אתלראשונהוהעלה-צה"ל
האימך-בבסיסיהטרטוריםבעיית

טובותבביקורותזכההספרנים.

בכלכמעטאוהדתולהתייחסות
"הבוקר",-לספרותהמוספים
"קול"חרות",הצעיר","הפועל
הושםאדוכבר-ועודהעם"

וכשרונוהדרמטיכשרונועלהדגש
הדמויות.בעיצוב

השניהרומןאתפרסם-1959ב

שנכתבהראשוןעולה,המסךשלו,
שהכירהתיאטרון'חיירקעעל

 .בעצמותיאטרוןאישהיותומשנות
הספרותבפרסאותוזיכההספר

כמ-הדה,לספרברש.אשרע"ש
"ידיעותשלואמנותספרותדור

גרשוןהסופרהקדישאחרונות",

העברית,הספרותמגדולישיפמן'
היתררבין"נצנוצים",מדורואת

עםנסחפתילאכבר"זה :כתב
אלהדפיםעםכמרבספרקריאה

לפ-והרריההררילפנינושמגוללים
נרעדותהפתעות ...הקלעיםמןנים
כוח .צעדכלעלוירטואוזיות-

 ."שכיח.בלתידלטריסטי
ליל-רביםספריםפרסםאריכא

שתיביניהםהנעורים,ולבניוים
זכואלהספריםגםטרילוגיות.
פרי,-יוסףמצדדרמהלהתייחסות

לפידשולמית ;("מאדנים")לנדר
אופקאוריאלרד"ר ;("מעריב")

לספרות אופק("לכסיקרןהמנוח
ילדים").

באנגליתאריכאפרסםמכןלאחר
רומניםשלשררהאחרותוכשפרת
וערביבינלאומיבטרורהעוסiוים
היומספריושנייםהרחב.בעול~
פניוקיבלההביקורת .מכרלרבי

 PUBLISHERS "-בפניםבמאור

WEEKLY ". 
 ,) 1981 (הליצןשעתספררעל

שלחייהםרקעעלהמתרחש
במקביל ... "נכתב:חב"ד,חסידי
הסופרבנההמרכזי'הסיפורלציר
המצטיינותמשנהעלילותרבדי

ומאדירותרבהספרותיתביכולת
הסיפור".שלהמתחעוצמתאת

ברנההכפרבקצהעלמהבספר

הנשעןטקסטואלימבנהאריכא
בת-(דוד'המקראמןדמויותעל

שימושתוךשמשרן),אוריה,שבע,

והעקדה,העדןגןכגוןבמרטיבים

השטן-מיתולוגייםאלמנטים
התופתמןומרטיבים-והגיהינום

במסילהשרנות"תחנות :ונטהשל
"המסע ,) 286(עמיהעקלקלה"

 .) 290(עמיבתחילתו"רקהנפתל

יותרעמוקמימואריכאמעניקבכך

 .משמעותואתומרחיבלסיפור
עלמה,שלהיפהפיהאמהמיכל,
שרתכליהופכיםידידיהכלאשר

המ-חתימהאתמייצגתבידיה,

רתרצ-הפיתוי-ברומןרכזית

בוחןאבןמשמשתמיכל .אותיר
גדעון' :ארתההסובביםלגברים
עלמה,שלואביההראשוןבעלה
מסופרשלוהראייהמדוריתאשר

ומחפשעדייןבהמאוהבהסיפור'

שעמןהנשיםבכלדמותהאת
אפילו .מזדמןפורקןמוצאהוא
מצליחהאינהוהצעירההיפהנוגה

ונשארההייתהמיכלמלבר.לעקרה
מהפורקן .שלוהתורפהנקודת

בשתייה.מוצאהואלמצוקותיו

שהיהמימיכל'שלמאהבהדוד'
השומר'"בתנועתגדעוןשלמדריכו
עליוהממונהכךואחרהצעיר"
הינדהביטחון'ובמשרדבמוסד

שלוהשתעבדותוהערצתומושא
ד tכטפעםמתוארהוא .גדעון

יחסומתבטארככךכאל'ופעם
גדעוןשלוהדר-ערכיהאמביוולנטי

כלפיר.
בעלההנפש,ואצילהתואריפהחנן

לה-מצליחלאמיכל'שלהנוכחי
עליושאבדהררמנטידם,מןתנתק
השוניםלערכיםולהסתגלהכלח,

"חרטהנעדרחנן .מעולמוכךכל
מיכל'שללבגידתהמודעשדרה"
 .עיןלהעליםומעדיף
דוד'שלרעייתועתליה'אפילו

יונקת"כמראותרואוהבתהמעריצה

שרבע"יודעתואינהתוכהאלאותר
המתנהללרומןמודעת ,) 101(עמי
אנושילאובאופןלמיכל'דודבין

ונותנתלחולשותיומבינהכמעט,

(האקספ,-הדמויותשלהז,נקדמית

היסודותאתאריכאהניחדיציה),

גם .בהמשךשפיתחלמרטיבים
אחתלאמיטרנימייםהנוףתיאורי

אריכאעמוס

ע

אתמקבלתהיא .לכךחסותהאת
וידידה.כאחרתמיכל

ארכוןעדבהמאוהבים"כולנו
התייחסותם .) 31(עמיהחרשים"

אתרבהבמידהקובעתאליה
דמותם.

מל

הנפש.לרחשי
האינטנ-היכרבספרהבולטהדבר

ונשנהחודרשימוש-סיפיקציה

חודרותוציטטותוחרשך'אורשל
בדחיפותהכלהמקרא,מןונשנות
והןהניגודיםהןוהולכת.גרברת

מבשרתתחושהיוצריםהמובאות שלדמותהמקבילהדרמבחינה
אסרן. מדורמביאאיננוהדעת""עץמ-וזרחברט,שללדמותהמיכל

המר,- :הואנהפוךבצלו.לחרסיםשבאופייןהגםלהמינגררי,השמש
לגיבוריאכילסעקבהופכתערת .לחלוטיןשרנותהן

למעגלאותםומכניסההסיפור,הפ-לבעיהרגישותהאשרעלמה,
זרמבחינההטראגיים"."הגיבוריםנשארתלכלירנה,מביאהלסטינית
חינםהגיבוריםכלכילומרניתן .המרסופהעדלעקרונותיה,נאמנה

הםהמודעות,חרףשכן'סיזיפיים,באידיארלרגיהלהחזיקכסירנותיה
משכבר.כמננהגםלנהרגממשיכים"החלש"מלחמתאתוללחוםשלה
אחרת.יכוליםאינםהםבעירתמעליםתפיסתה,פיעל

דמותה,משנההארכיטיפיתהאםנקלעההישראליתשהחברהיסוד
נקבוביותכלדרךמתנקזתוהפעםואתהאחרונות,בשניםאליהן
גדעוןביןהיחסים .גדעוןשלעוררוהמוסרההגינות,הצדק,שאלות

וההתעלותהיופירגעיחינםלעלמהאליים.·הארניברס
למ-גדעון'אתמזכיםוהםבסיפור'פקוחהבוחנת,בעיןניחנהעלמה
רבות.זכרתבנקודותחולשתו'רותשלהפסולההערכיםלמערכתוערה
-הפנימייושרוגםלכךתורםהנרגעבכלאךוחבריהם,הרריה

להצדיקמוכןהואאיןמקרהבשרםמרכתהיאהפלסטיניםלחבריה
דואגהוא-.להיפךחולשותיואתמרסא,ידידה .לחלוטיןעיוורון

משיגרככךחומרתן'בכללהבליטןסייעהשלוהתמים","הסטודנט
איזושהי'הגנהיוצר :מטרותמספרכיעורובמלואבפניהנחשףרבות,

-, n ;העצמיוההרסהקנאהכנגדהחמאס.ומראשיאכזררוצח-
"היכולתמעצםלכוחהופכתלשתושמראףכייתבררשלימיםמוסא,
מבחינההישגשהואאשם,להרגיש"המל-בידילאינוסהמביאמזויף,

הת-עלכשחושביםהתפתחותית,שלאולהשתתפותה,העזתי"שין
·העצמי'"שמכרנהמהשלגבשרתתוךהאכזרית,ברציחתומדעת,

המלך"אדיפרס 1ל"סרפרקלס(מבראיותרומאוחרזה,דבראינוסה.כדי
 ;שבתאי)אהווןתרגום 19עמיסדרהבגידה,בדברהאמתחשיפת
פנימיתלהזדככותמגיעאףהואומבי-הרגישה,בנפשההפיךבלתי
להערכתזוכהואפילו(קתרזיס),הפנימי.עולמהלהתמוטטותאים

הקורא.הקופה,כלעלמשחקאריכא
המייצגותבספר'הדמויותכלכנגדמורכבאמנותיסיפורמהצגתולבד

ערכיםסולםאחרתארזרבדרךהתודעהזרםעלהבנויואקטואלי'
מקס,אתאריכאמציגמזויף,והתחקותהנפשחקראל(ירידה
מהים"אחדלילהשבא"האישמפעילהואהאדם),התנהגותאחר
פניופניוברונזהכ"יצרק ,) l l(עמיעלכציירהוויזואליכושרואתגם

 ,) 121(עמיאלים"ב'יןאל ,נפילבצררההקורא,לפנילהעמידמבוז

דבריםהנושאוגילוף'פיסול"אמן-העברמןתמונותמוחשית,
וניטשה,אפלטוןהומרוס,משלהררי'ריחות,צבעים,ילדות,נרפי

(עמיאלוהים"שלמחולומחוללניחוחותערכים,תפיסות,תרבות,

גדעוןאתשהרכילהאיש ,) 219שלוהארבעיםהשלושיםשנות
גנוזיםלעולמותמפתחותל"iובלתשי-תוךהכל-פלשתינא-א"י

1 , 
 .) 16(עמירוח"שלומטפורותמפתיעיםבדימוייםמוש

בסיפורדומיננטיתדמותהיכרמקסמרובות.
גדעוןעלהרבההשפעתובשלהןבאותןמאופייןהדמויותתיאורגם

להסתאבותנגדכמשקלהןועלמה,ההצגהמאופןועומק.איכויות

כלהאוכלת(החומרנותהחברתית
הערכיםוהתמוטטותטובהחלקה

האנלוגיהמפאתוהןרהאידיאלים),

לביןבינוטבעיבאופןהמתקיימת
 .ברומןהדמויותיתר

הזמןכמימואףקשורהסיפור

אתומשיבקדומים"),("נרפים

בסיסשהואקדרם,לזמןהקורא
הפראותאתומייצגכולה,האנושות

המוביליםמושגים-והברבריות
לשינויאףואולילתהייההקוראאת

לנוגה.שקורהכפייסוד'תפיסות
-,מהחושית,לחוריהמעבר

אינטלקט,א-חוריהלקוראבטחת
אמיתית.לית

אריכאהוכיחהכפרבקצהעבלמה
באבחנתושיפמןקלעכמהעד

 •הדקה.

lfil 1 ~ 

 :אריכאעמוס
בקצחעלמה
זמורה· ;הכפר

 ; 1991ביתן;
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הגלילבישוביבעיקר • •

הגבוה")הגליל("לבההררי
בסוריהבעיקר ,ובמזרח-התיכון

ומחקריםלספריםזכתהלאולבנון'
באודו,עדהעלהכותביםרוברבים.
עלומיםהיוומקורותיהםלהמחוץ
מספרדולתופעהבחלקם.מהם,
הגיאוגרפיפיזורם :בסיסיותסיבות

מספרםאךמחד-גיסא,הנרחב

תפיסתםמאידך-גיסא,המועט

הערביתמהאומהאינטגראליכחלק
להיחשףרצונםוחוסרהגדולה,

שמירתמטעמיאחרותעדותבפני

 .החברתי-כלכליומעמדםדתם
מסורתיתנטייההיא,נוספתסיבה

המקומילשליטלנאמנות
להיחשףאי-רצוןוכךוהעכשווי,

אורנטאציהבעלתמגובשתכעדה
חד-משמעית.פוליטית-מדינית

בישראל",מעוטיםהב"סקר
ללימודיבמכון-1972בשהתבצע

באוניברסיטהואפריקהאסיה

וחרמונהכהןאריק(ד"רהעברית

הדרוזיםמצוייניםלאגרונאו),
בכפריהםנפקדיםוהםנפרדתכעדה

בעודדבר'לכלסרבייםכערבים
נסקרותאחרותקיקיוניותשעדות

בוכרים,ערבים :רבהבקפדנות

מוגרבים,כושים,כורדים,בוסניים,

תורכמניםצ'רסקים,מצריים,

 ...ואחרים
ופורסמושנכתבוהספריםמרבית

סקירותוסוקריםכלליים,'הםבארץ
עיקריומסורת,מנהגיםהיסטוריות,

החברהומרכיביחוקיםהדת,

משוםבהםאיןאךהדרוזית,

האובייקטיבי-הדקדקני'המחקר

להיבטיםמעברסוגיותהמעלה
התיאוריים.

אורישל"מטעם"הספריםהםכאלו
ערביםלענייניהיועץשהיהנדל'שט

ספרואת-1972בופיוסם

וכךההסברה,במרכז"מיעוטים"

עבודתאתשעיבדפאלחסלמאן
הדרוזיםב"תולדותשלו,המוסמך
היועץבלשכת-1974בבישראל"

וכןרה"מ,במשרדערבים,לענייני
חלבימוסבאחשלספרו-אלבומו

בהוצאתבישראל""הדרוזים-
 .-1973במילוא

הוציאההטבע"להגנת"החברה
--1982בצנועהחוברתלאור

גרנות,יגאלמאת"הדרוזים",

 ,בציבוריותרוחותסערתשעוררה

יהתנהגוירתתיאוריבשלהדרוזית,
שהקוראיהעדתיבפולקלורשונות
לפרשםהיהיכולמיומןהלא

קורבנותוכהקרבותפגאניםכמנהגי

אלו'כוללנייםפירסומיםלצדחיים.
קלאסייםספריםמספרלטובזכורים

הרבוהאחרוניםשהכותבים

א.בלנק,חיים :עליהםלהתבסס
כיסיםדנהבן-צביייצחקיאפשטיין

ועדהשלושיםמשנותהחלואחרים,
מספרגםנכתבוהשישים.שנות

אךהדרוזים,כפריעלמונוגרפיות
יגיאוגרפימקיףמחקרלכלל

נמצאיםאנוהיסטורי'אוסוציולוגי
חסרים.

באסאלח,שכיבד"רשלספרו
בשלהןהחסר.אתקמעא,למלא
והתייחסותונושאיומיגורןיהיקפו

שעיקרםאקטואליים,לנושאים
פוליטיים-מדיניים.

ההתפתחותההיסטוריה,כאמור

מעכבגורםמהוויםומסתרי-הדת,

עומדועל-כךהדרוזיתהעדהבחקר
במבוארבינוביץאיתמרפרופ'גם

דו'מכשלהעללהתגברכדי .לספר
המצוייםבחומריםרקהמחברעסק

ותוך-ובאנגליהבארץבארכיונים
היהיכולהמסמכיםחשיפתכדי

יותראנליטייםלתיאוריםלהגיע
הרחב.לציבורעד-כהנודעושלא
גםספרואתמועידהמחבראמנם

שוחרלציבורוגםהאקדמאילציבור
ואוכלוסייתה,יישובהארץ-ישראל'

מהעברפרשיותעללמדשהואתוך
המדיניתבהווייהומורכבותןהקרוב

עדייןומצוייםנמצאובההייחודית

המדינהיותושביבכלל'הדרוזים
לאמביוולנ-בעיקרוהכוונה ;בפרט
בלבנוןלדרוזיםביחסםטירת

לבנון","במלחמתובסוריה
נאמנותםעליברמת-הגולןלדרוזים
למדינותוהמשולשת,הכפולה
הערביתולחברהלעדההשונות,
וכןאותםהסובבתוהיהודית

לדמויותנרחבתלהתייחסות
למנהיגובפרטנערצותמנהיגים

ג'ונבלאט,כמאלבלבנון'הדרוזים
שכולה"טליתאינושתיאורו
תכלת".

אצלםהטבעישהריבויהדרוזים,
הבין-ההגירהושיעוריגבוה,

הולכיםנמוכים,שלהםאזוריות
ובעיקרבארצנונכבדחלקותופסים

"ששתבמלחמת .התיכוןבגליל
-כ(דרוזיםאלף-33כנמנוהימים"

% l 8%וכהאוכלוסייהמכלל-
הלא-יהודית),האוכלוסייהמכלל

-52כנמנו ,) 1981 (האחרוןבמפקד

המצוינכבדמיעוטזהאלף.
ולמרותקשות,דהותיותבדילמות

חובותיהםאתממלאיםשהם
עםלהזדהותיותרונוטיםהצבאיות

מספקתהתייחסותאיןהיישוב,כלל
מפתחיםבמו-ידינוואנולצרכיהם,

והאיבההתיסכולרגשותאת
האחרונות,בשניםאצלםשגוברים

מיליטאנטיםצעיריםאצלבפרט
 . 1982מאז

נוסףצוהרבפנינופותחהספר

אםוגםזו'ייחודיתעדהלהכרת
בשלפנימית,ביקורתבותוטח

חשובשהואהרינוספת,היחשפות

יוגםעצמהלעדהגםלעין-ערוך
תאבי-הדעת.•הקוראים,לכלל

... 1 .· l::r::::_r מלחמותקיימותאומנם
-הצערלמרבה ?נחוצות 1-י

 'למשלאפשר'האם .כן •
אבל ?עצמךעלתגןאל :לעםלומר

המלחמותכלוליתומיםלאמהות
במפרץהמלחמההאםמיותרות.הן

ערדייכתבכךעל ?נחוצההפרסי
יוציאוכאשרסיומה.לאחרהרבה
לאחרחכמים-המסקנותאת

אינהזומלחמהכיייתכןהמעשה.
ממלחמתשהוסקהמסקנהאלא

כיפרצהאשרהשנייה,העולם
סיבהראולארצו,לאידעו,לא

החצוףמצעדואתלהפסיקמספקת
זהובתחילתו.כברהיטלרשל
המפרץמלחמתשלההיבטיםאחד

אלאהואאיןאםגם-הפרסי
אחרות.מטרותהמכסהתירוץ

אשאירזהנושאעלהרהוריםאבל,
יכולאינניזאת,עםלפוליטיקאים.

התוקפיםמהרהורים,להשתחרר
הלא-גדול,ספרוקריאתעםאותי

מאצ'יישלהעוצמה,בעלאך
המ-המלחמהחיילרז'אנובסקי

סיפרושלזקכת~בזהויותרת.
 'עולמחברסופראשראותנטי,

ולאדימירהאדום,הצבארס"רידי
 .באפגניסטןהרפתקאותיועל ,'ט

היחידהניצולהיהט'ולאדימיר
בגיהינוםחיילים, 30בתמפלוגה

והאכזריתהמוזרההמלחמהשל
תמימות.שניםעשרשארכההזאת,

שם,שחוברובשיריםשזורהסיפור

מכת-בקטעיוכןמהמולדת,רחוק
אותנטיים.בים

לומרשנהוגמהבהתחלהאומר
לימזדמןרחוקותלעתים :בסיום
הריואנימזעזע,כהספרלקרוא
השואהספריאתבקפידהקורא

 ...ובחו"לבישראללאורהיוצאים
אלכסנדרשלשירפותחהסיפוראת

-השחורהצבעוני-רוזנבאום
"הצב- .באפגניסטןלנופליםהמנון
שבוהמטוס,שםהיההשחור"עוני

ארגזילמולדתמאפגניסטןהועברו
המ-גופותיהםאתשהכילואבץ'

הסובייטיים.החייליםשלהוללות
ידיעלפעמייםהופלכזהמטוס
הנרמזדבר-הפרטיזניםאש

הפךאשררוזנבאום,שלבשירו

כשהוא :ה"אפגנצים"המנוןלהיות
קםבאולםהקהלבמה,מעלנקרא
 .הלאומיבהמנוןכמורגליו'על

מאלמא- 20בןחייל ,'טולדימיר
 .באפגניסטןלשירותהתנדבאטא,
רומנ-הרפתקהבכךראההוא

ההיא,-אותושהטעוייתכן ...טיח

הסוביי-בעיתונותהאידילייםוים

אצלנושתקושניםשבע ... "טיח:
כשתקרא ...אפגניסטןמלחמתעל
ההםהימיםמןהעיתוניםאת

התעסקהסובייטיהצבאכיתלמד'
עציםונטיעתבתיםבבנייתשם

12 
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 •אכןהמציאות, ...ישרותבשדרות
באפג-איש ...לגמדישונההייתה

 ...בפרחיםפנינואתקיבללאניסטן

- nלובמוקשים."באשהיותרלכל
לקא-שנשלחוהסובייטים,יילים
בממשלהשםלתמוךכדיבול

שלעוינותציפתההקומוניסטית,

הצבאחייליוגםהאוכלוסייה,רוב
שלתיאורולפי-הממלכתי
בוג-אלאהיולא-ולאדימיר

עברואשרסוכניםועריקים,זים

הפרטיזנים,לשורותהזדמנותבכל
הסובייטיםהחייליםבפישכונו

רפאים"."רוחות

הטעםחוסרעלאודשופךהספד
השתקפותהעלהזאת,שבמלחמה
הסוב-התקשורתבאמצעיהמזויפת

המצי-ועלגיסא,מחדייטיים

קרבגיסא.מאידךהאכזריתאות

 :פרטיםבפרטימתוארבלבדאחד
הפלוגהכלאבדהשבוהקרב
שהוצבהיחידה .ולאדימירשל

שבגבולק~נארבפלך •באסאדאבד
מקבריטבחשלתיאורזהו .פקיסטן

הסודקיםהחיילים-גששים,-30ב
מדהימההרריתבסביבהפראיואדי

העםבדלימאוכלסתאךכיופיה,
הצליחורפאים""רוחותהאפגני.
דלג-הסובייטיתהיחידהאתלכתר
המסתתריםהחייליםכלאתלות
הדלילהבצמחייהה~ןסות,בין
מגורי-ה"קישלאקים"באחדאו

את(זמנית)שעזבוהענייםהאיכרים

תשעהשלאחרונה,קבוצההמקום.
במוקשיםעצמהאתפוצצהחיילים,

הפרטיזנים,בשביליפולשלאכדי
אב-בעינוייםמוותשמשמעותו

עלסרטיםלכןקודם"ראיתיזריים.
-ן;ל;דיהמספר-פשיסטים"

לאלה,בהשוואההפשיסטים"אך
אינם •ליהאמן •לךנשבעאני
תמימות.לנערותפנימייהאלא
השמשתחתשאיןשוכנעתיאז

מהאסייתים.יותראכזריותחיות

-,מהםרביםדורותשללמסורת
חדשים".הישגיםפעםמדיסיפים

ידידווביניהםשחבריויולזימיו
לנגדנפלוויקטור,ביותר,הטוב
אקדחעםדדךלופינה •עיניו
רימון-התאבדות,ובשנייהאחתביד

 •חצי-חיממשלתית.לעמדהוהגיע
באיםאחריוכילשקרעודידע

הורגיםהיואחרתשכןאחרים,

האפגנים.בני-הבריתאותו

טדג-כיסהסמיךשתיקהמסך

שםהייתה"לאגדולה.דיה
ידידותיתעזרהאלאמלחמהשום

בטעות.הודוכךאחרבלבד."
שי-שמם,ימחיקר,מחיר"איזה

אניעתה .אפגניסטןעבורלמכר
לא'טעות'.מזהכשעושיםנדהם

איךכזאת.הגדרהבמוחימסתדרת

בחייהםהעולהטעותלטעותאפשר
 ?שםמתואשדאנשים,אלפישל

לכלוהרי ,משלנואלף 15הרגו
ואחים,אחיותואמא,אבאהיואחד

 ,,וילדים.נשיםהיוולרבים

לו,שקדההנסהמופלאה,הצלתו
שלה"הפני-אנד"אתמסמניםאינם
היהמהניצל,אםוולודיה.חיי

מכר ?בחבריובגדאולי ?המחיר

השאלותבעקבות ?לאויבנפשואת
-שואהאשמותחקירות,באו

ביותרהגדולהאויבאנוש.קנאת
ידידושלאמוהיאולזימיושל

נשאשאותו •ויקטור •מכלהיקר
שמתעד-כדודיםשלברדתחת

 .מכתביםכתבה"היא .בזרועותיו
 ...אשתיאלאלא .אלידווקאלאו

ייוולדושילדיכםכולכם,שתתפגרו
לרגעתעזובלאבתיכםשאתנכים,
אתכם,מקללתאני,קשה.מחלה

 ?ומדוע- ,,האם.-אנימקללת.

מת.וויקטורחישאניזהבגללרק
מספיק."זההאםבשביל

הש-הלבמתוךסיפורמכאיב.ספר
דורעםנוקבבחשבוןמסתייםסוע

המשאיריםסובייטיים,אבותשל
 :חדרנה""אדמהבירושהלבניהם
כלעם .נישארואנותמותו"אתם
בעצמךהרי ...הגזלעםהזה,הבוץ
שלכינוסיםבשלושהכףמחאת

כיבפריחה,אנוכיקבעתהמפלגה,
גגבה.זנות,נרקומנים,אצלנואין

הפועלשבומפותחסוציאליזם
ואיןלביתומבית-החרושתהחוזר
מסיבהמרגישגנובחפץשוםאתו

 ,, .אבודיום .ואומללחולהזו
באפג-"בילו"מדירביםאנשים

לטשטשיהיהשאפשרמכדי •ניסטן
אפשראיוכשכבדהטעות.את

ההמונים,מחאתאתלהחרישהיה
 •נכיםרקמשםשחוזרים"כתבו

שהרוצחפושעים.אלכוהוליסטים,
 ...'אפגניץ'הואביותרהזולהשכיר
לאידיוטיםאותנוחושביםרבים

מןכתוצאהלחולי-נפשגמורים,
המלחמה".

לחנוקיהיהקל"לא :זאתובכל
כעת,בייחודאותנו.למחוקהכל,

הוחזרהולחברההפהכשנפתח
בקולולהתבטאלחשובהיכולת

אתלנויזכירובמערבגםוהרידם.
בבדיה"מ, •שאנוכשם •אפגניסטן

 " ...וייטנםאתלאמריקניםמזכירים
המלחמהחיילאתאםאתפלאלא

לסרטלתסריט,יעבדוהלא-נחוצה
הפךבינתייםאנטי-מלחמתי.מתח
 • .בפוליןלדב-מכרהספד

שתלשמואל

באמצעותהקונקרטיאתלדמות
 /החוצהר"לפדוץהאבסטרקטי

"מהו .) 14(עמ'המחשה"כמו

הע-קצה •דדיכ~ת;לאאםחתול
 •עבורי ,) 9(עמ'בזנבו"צבנרת
המתעורר",לביעםהישנה"אני
עלהחושךבחדדהטורחת"אני

ה"נגאטיב"הלילה".מןהנגאטיב
השלילי.אתהמזכירהתשליל,הוא

ביןמתנדנדיםההלומים"חיי"חצי
רביןבחלום,שעבדההחייםמחצית

מצי-וחצייםחלוםשחצייםחיים
כשהואגםקייםהשאלהסימןאות.

סוף-פסוקונקודתקביעה,מסיים

 .לסופרסימןאינה
שלשכלתנות-הספדשידת
בהיש ;בה"והפרךבה"הפרך

 •האיזוןכנגדי~גרמשחקיתהגרת
ומאזיןראשו"מאגןכשהקוראגם

אגי .) 32(עמ'החכמה"לזרימת
"אבהס~סהאם :מהססת,משערל
הסוסיםכלסיבתהיאאחת)(מלה

(עמ' "?הסופיסרס [iזההאם /

ה'ישסרסכלבראשכיאף ,) 22
 ...הידיעה
 ,) 9(עמ'האוקסימורון""קסמי

אתמגשימיםוסתרי",ה"תדתי

ב"קפיצי :שלהםבצלילגםעצמם
שלכפתר"בפרוותאצוריםציפורניו

 ,'ה ,Pה'משחקים ,) 9(עמ'החתול
שבעצםכשםר'הדיש','הצדי'

"תרתיארהאוקסימורון""קסמי

 .קרנסרננטיערבולישוסתרי"
היאחי,כל~םהאהבה,אפילו
בשרפה"נאכלת •משחקינושא

(עמ'לאיטה"ברעדתארמרהיבה
1 o ( צמגידיםתשרקרתיו"ערדפיn -

סרגלעלנעה"האהבהקרקים".
- nכמ •המיכנילשיאהעדהזמן"

 ,) 23-25(עמ'הגרף""צררתזרד

ורחם".שדייםב"אלרהיהמסתיים
~מםפטמתהחליפו /"התינוקות

ל"הדוהגיעואשתם"בפטמת /

בגלימתפשטלמ~ץ /מתחרט
(סוף 11 •חרדולשחרררס.רקרתענוג
היאה"אהבהאכן .) 25,עמ' rמכוו

"דמההםוהחייםלטאה"בליזנב
ל·~כין"ביןברמבחיניםשאיןך~ה"
לבין /מעופראגבהשרגלכרוב
 .) 34(עמ'נייד"פיסת
סגנוןשלרעננותמשערלגי )t נ;:יש

ל~טמת"להיצמדיודעתהיאיבש.
להיצמד ,) 20(עמ'המחשבה"

הנפשתנוחת/שהיאהגרףל"צרדת
 ,) 20(עמ'מבפנים"לת 1;9ה7זי /

אמרתואתבשוררת-שידולבטא

"גרףכי •ריטגנשטייןהפילוסוףשל
שלהנאמנהתמונתההואהאדם
גםמשערלאגיהאדם".נשמת
-,שבשתישיד •כלאחד-ידלוחשת

לאלוהיםונעזורנתחתן"ברא :רות
- ) 19(עמ'יופיו"אתלמשש /

הת;צרכביכול,הוא,האלוהיהיופי
 Tהאהבה.קט )tשל

;;: f :,,.;:; משערללאגיעוזרההומור :השרררתייםבןשיר• 
"לתפוסנס",כוסעל"הגוהרת /עכשיוהזאת."השמחהד1
לאהשפירית".בכנפי /הפיהאתפאטה-מררגאנההואהאם • •
בפינהשיחכו"אלוהים,לה ..אכפתהיהיכול ,) 12(עמ' "?ה~צבשל

ל"זמידישרהוהיאנבוט"עםהשאלהסימןאלמלאז;ןכתם,להיות
גרביך",עלהרקומים /הצמר'מ~ברהקוראאתהמטלטלבסופר,
הה-בכירוןומעצבןמתעתע"פרשמשתמשתמשערלאגיבר.לכתוב
 •מעמ'(מתומצתלפ~דן". /פרךכדיהפאטה-מררגנה,שלכק.סם

"הזמןכיעצובשלהההומור .) 36
שאהיה"הדק.נהאלאותימוביל

לתכריך"מתעבההילדותר"שר~ל
 :לסדקאזםמגיעההומור .) 50(עמ'

"~ברבלבינך"ביניהיהאויד"כמטר
"אני ; ) 31(עמ'מחיים"ומרצין

אתלאתרהמ~ברתביןמדפדפת
מרעידהשנשיכתו ,"םית?,~pזה~ז

אתהשמיד"האושר ;הווילון"את
מג;בהלהתחיללש~בכדיעצמו

ה;אהנסבלותכשתחילתנסבל",
בל. .9 ~

"שי-מליםמחדשתמשערלאגי
רחובבמילותומשתמשתקוקיות"
שלחי~תהשוקקותהשוק,מעגת
"תביאכמרביטויים .דיבורשפת

כלעשרת"עסוקהעיניים",את
מהקרמ-"ביטחונןלביבה",ממנה

בקרמביני~"המפלסומאהבפאקט"
מלבבים,לביטוייםהפכיםזונים",
אתאלינוהמקרביםעיניים,מאירי

כיסויעלינוומאהיבים"ביטחונן"
כקומבינציהטפחייםוגילויטפח

מליםאיןטובה.בשירהלגיטימית
ניתןאםכשרתבליןכלפסולות.
ומוסיףהתבשילאתתואםבמידה,
הטוב.לטעם

(עמ'במלה"עולם"לברואהיכולת
חששות,בהשאיןקלהבאות ,) 31
המשודרבידי .הכל-יכולשלהיא

נרפלר~ /בזרזרנתקלות"מלרחיו
"מתחתהריקה",כרסולידרמה.נע

"הפ-כאשרגםהבדולח".לנברשת
מהחושךהאור)(אתאותרדדנו

מאוכלסאותרעשינו /הכללי
"מקסם-שרא ,) 30(עמ'תדהמתנו"

ב~רק .משערלאגישלשר;ה"
והמרות"החייםיהלשוןק;סמת

רציניאוקסימורוןהלשון",בידהם
במופשטלמוחשיב"כמיההונרצץ
עצמך"אתטשטשתשאליוהזה,
"משרטטתמשערלאגי ... ) 35(עמ'
-ב,החלום,בתרךפיג'מהעם

היאלצבע,מצבעההדרגתימעבר
 ,, .השיראלעצמהאתמעבירה

 .) 51עמ'על(פראפראזה

"גםרוצהמשערלאגיכןפיעלואף
לירושליםולעוףהגבאתלהכניף
כיהאומרותעי~י;אלרלהאסף
משנינו /חכמהיותרהאהבה

תמיד:"תמיד ) 52(עמ'הטיפשיים"

ליכשישגםאהוביאתמחפשתאני
יש .) 53(עמ'אותר."מחפשתאני

רחמיםאוליארהסדקאזם,מןכאן
לאהובהיכולתאיעלעצמיים
היכ;לתעלאולישלמה,אהבה
אכןהאהבה"."עשייתאתלאהוב
המשתפתזאת,היאטובהשירה

נשאגישבה,בrכתrכתיםהקוראאת

לא-רוצה"אתה :ליאומרתמשערל
,?עצמך"קצתל;לרתכדיאותיהרב
 .) 56(עמ'
פאקסי-"יונתמסיימתהספראת

נקראהתמהרנישמהשעלמיליה",
אגיאוליארזאת,יונה .הספר

פניעל"מרחפתעצמה,משערל
"מת-בראשית,פרשתשלהמים"

חרדעםמדףלחייהאהבהאתמירה
ומבריגהאררטבהריהספרותיסעט

כדיהאוזןבתנוךפנינהאחרפנינה

למעוף".הראשאתשט jZל
נתקבלה.הפאקסימיליה

1 
 •מפריונביקורת

ירכת :משערלאגי
-פקסימיליה

הקיבוץ ;שירים

 ; 1991 ;המאוחד

עמ' 64

קסמי

חאוק-

סימורון

13 



אבי·רורמ'

 5וי~
ן~
~ 

מפרים.ביקורת

עצמועם

אחריםועם

*** 
האינדיאני

האציל

 :בוצ'ןיעקב •
 ;(סיפורים)צרעה
 /עובדעם

אחרונותידיעות

 ;חמדספרי /
עמ' 194 ; 1991

 :מונטסקייה **
 ;פרסייםמכתבים

מצרפתית:

 ;ברקאביבה
ז'אן :הקדמה

 ;סטארובינסקי
ביאליקמוסד

ירושלים-
והאוניברסיטה

תל-הפתוחה
 ; 1991 ;אביב

עמ' 266

שתים-לפניהופיעאשר :::::·::':
~ 

הכי-רומןויותרשנהעשרה . . •
שנייכרצ'ןיעקבשלנרדים ..,_

-שעלפניופתחהואיעקב,חיי
דאזהצעירההפרוזהאלוים

אי-נתיכהשלכ"זרם"והשתלב
שלמודרנייםסממניםנעלתשית,

תיא,-וחילופירדדךזהרתחיפושי

אלנאכרצ'ןופנים.חרץשלוים
לאמנותספרביתכנוגדהספרות

כמקצועו.וגרפיקאי

שלקונץהואצרעה,החרש,ספרר
וכדרכם-לרובקצריםסיפורים
כסיפורקדורנית.אווירהשולטת

שישיסודותמתגליםראשוןכגרף
ראייהשלמקורטוביותרכהם

ומארד-חיצונייםאירועיםפסימית.

שלחיינו,למציאותהחודריםערת,
אלמצטרפיםהכלליושלהפרט
המספריהאנישלסכרךפנימיעולם
מעט"שכורה"השתקפותשהוא

רעםנשיםעםעצמו,עםיחסירשל
גלגוליאחריאךהאנושית.סביבתו
- nהתראחריומחשכות,תחושות
כמר-עלילתיותארעלילתיותשרירת

מגיעיםהרבדיםאיןופסיכולוגיות,

הגיבורשאיןוכוודאי-לפתרון
המנוחהאלמגיעיםהגיבוריםאר

חוסרשלכדררההרגשהוהנחלה.
אחתמפעםיותרמתוארתמוצא

כמרסיפור,שלכפתיחתוככר
כלילהיושב"גבר :צועניםאכדר

כפרתכיןראשויהשולחןליד
רואההואעצומותכעיניים .ידיר

לומעבריחלוןמולוארכרנר.את
השיחיםכיןעומדתהיאחשכה.

דווקאאיננה.היא-אותרורואה

הלילייםכרחובותנמצאהואעכשיו
מדרכותעלהגשומה,העירשל

כמטרכהסתר-פניםעומרנרצצות,

כתרךמחכה.לה.מחכההוארק.
שריקתלכרכתרךהמראות.כלעיניו
פח,-יורעערפל.מרצףהואהרם.

גבר .נשימותיהסערתזוכר .הגילוי
טרופת-עצביםמשנתו.כלילהקם

האדמהעלניתךהגשם .גופרתנועת

רגליוכפרתהכתים.עלהעציםעל
הקרה.הרצפהעלרועדותהיחפות

איומים.שריריוכפיר.קופאתזעקה

כלי .חייואתלשאתכוחכלי
ממרגלותעיניויבשותכגדרנו.מלה

כמרהולדתו.יוםהיוםממתח.
פינההעולםככלאיןכזירה,שרר

 .לטירופומרגועכהלמצואשירכל
רבד-מה.לולהגירשירכלאישאין
אישה".חיקאין

וצובעתככיפהשולטתזרכדירות

גםכהים,כצבעיםהסיפוריםאת

נחכרתנמצאיםהגיבוריםכאשר

כמ-ארכמחשכהאחרים,אנשים

העכרמןהאישהעםציארת,

קיימת,ראינהקיימתשכהורה,וזר

כעקשנותוחוזרתמפניהםחומקת

והרגשותהמחשבותעולםלתוך
גבריםעםיהרףכלילהטרידםכרי

המת-יותר,ארפחותתמהרניים

ראינהשלהםשהיאכאישהקשרים
עצמםעםהםכאשררגםשלהם,
רלחיכ,-לחוויותיהםנתוניםכלכרי
ניצבמארדכרדדהנפשיים.טיהם

א-כסיפורכצה"ל,מילואיםחייל

העקשניותשתיקותיהמוליבדאדדי
כרצועתערבייהאישהשלומנטה

יוםמלחמתשלפניכתקופהעזה
ישראלייםחייליםכאשרהכיפורים,
אתפעםאחרפעםככיתהמחפשים

המואשםמנוקשפלסטיניכעלה,
מעברגיבורהואכרדד ;כטרור

עםמיטתואתהמחלקלשדה,
נמשךאךרכות,צעירותנשים

המעניקהירדנה,אלקסםכחבלי
הוא;כרדדמזרקןלגבראהבתהאת
כיןינסדטוילדןמהסיפורעומריאף

היפהואחותהמיראכלהיפהאשתו
 ...כאריההפיסחת,פחות,לא

המונולוגים,וקטעיהמונולוגים
כסיפוריחשובמקרםהתופסים

בכתיבתוכמוצרעההקונץ

אתמבטאיםיכרצ'ןשלהקורמת
תחושותכעלארםשלמאמציו

יותרעצמועםלחיותדקרת
 •אחרים.עםמאשר

מכנהשמרנטסקייהכפירומן',

הגרתי-פילוסופייחיבורושלאותר)
רפן-חברתיותשאלותשעניינו
שצ-ליצירהנחשבהספרליטירת.

תרבותראשיתאתלמעשה,יינה,
הרעותהרגיכצרפת.ההשכלה

כיניהםיכיותרהנודעיםהצרפתיים

ירר'אלמכררידדוידרסויררלטר
כרירדארימונטסקייהאתהעריצו

הרוחני.אביהםאתרכה,כמירה

שלהמרכזייםמערכיה"אחרים
רציונאליזם,-ההשכלהתרבות

וחירויותופוליטיתדתיתסובלנות
שלערכיהגםהם-הפרט

המכ-המוחותאחרמונטסקייה,

 , l-8הכמאהצרפתשלריקים

נאוריואישמלירהאריסטוקראט
אפשרליברליות,נטיותשגילה
כתקופהדמוקרטיות,גםלומר

הצרפתי,האכסולרטיזםשלהקשה
כ-לפרסמווהעזזהספרכתב

המוסראתלחשוףכרי 1721
החכרתיהמוסרואתהלקויהנוצרי

וזאת .כארצוהפגוםוהשלטוני
הנשלחיםמכתכים,שלכהסוואה

כשםפרסיאציליריעלכרוכם

המודרנית.הליברליתהדמוקרטיה

היהקרפדפנימרריימס ,-אחיאתהiורראימצאזהכספר
1 11 1 -i _ 

האמהמספריםראשוןרב..והמבריקיםהראשונים,הניסוחים
ראשוןרגם-ריקניים- ..קוראיםהללו",הערכיםשליכיותר

אתשיצר-כעולםהמספריםהעבריתהמהדורהשלכפתחהאנו
עכרוחייוהאינדיאנים.רומןז'ז~נרפרסיים.מכתביםשל

 1851השניםשכיןכאמריקהעליו

נקבעושכהתקופה , 1789-

"העולםשלהחרשיםהחייםדפוסי
האוכלוסייההוכחדהשכההחרש",

והציוויליז-המקוריתהאינדיאנית
היערותאתככשההלכנהציה

"פראי"רבדכלהשמירהוהערכות,
היהאשרכלאתלהיסטוריהוהפכה
האדםבואלפניאמריקהכצפון
שלושהלמעשהכתבקופד .הלכן
ורא-כראשהמיוערתסיפורת,סוגי

היס-רומנים :הנעוריםלכנישרנה

סקרט,ראלטרבהשפעתטוריים,
והרפתקותהמלחיםמהררירומניםכראשיתכאירופההמנקראוזנק,

כצישניםשששירתעצמו(הואיםכותבאלהכמנתכים .-18ההמאה
מחייוסיפוריםהימים)בכלושייטמןהבוכריםכאמצעותמרנטסקייה

שלגדולתהעלהמוסלמיהמזרח

*** 
פנימורג'יימס

אחרון :קופד

 ;המוהיקנים
חנה :מאנגלית

 :איורים ;לבנת
כריסטופר

זמורה ;ברדבורי

עמ'. 246 ;ביתן

החשב **ל

וערכים

חמאהמן

1s-ח 

14 

מאתפרסייםמכתביםספר ·;•.··;:. 11 ::: ..
.. · .......... . 

כאןהמרגשמרנטסקייה,- ...

כתרגוםכמלואו.לראשונה •
למאהאופיינימיזוגמהווהעכרי,

('מעיןספרותיתיצירהשלוי-8ה

-,עכרחובותיה,המהומהפויס,

שלנוחרצרפת,מלךשלצמתו
שלדאגותיויוחוקתוהאפיפיור

אורחותכיןהניגודעל ;-14הלראי

אלהלכיןכמזרחהנשיםשלחייהן
קרמ,י-עלכמערב,הנשיםשל

יהיהמה ;נפריסוהאופרהפרנסן

כיןרמההדיןכיוםהנוצריםעל
העלי,- ;האיסלאםלכיןהנצררת

כצרפתהמעמדותכלשכנינדת
החכרהתיאור ;לעצמםמייחסים
איש-שלרירקנרתיהם :הגבוהה
משורר,שלמרורה,שלכספים,

רודףשלשנע-ימים,קציןשל
 ;נפריסוהמסחרהחרושת ;נשים

שלוסכנותיומגרעותיומעלותיו,
 .רעודרעודכנסייתיימשטר

אלה"מכתכים"כתבמרנטסקייה
ומודרניתחיהצרפתיתכלשרן
לדוגמההמשמשכסגנוןכמעט,

פרטיםכידינומוסרהואולמרפת.

וכעיקרואנשיה,תקופתועלרכים

 .תקופתורוחעל
המתקש-כאיוריםמלווההספר
כתבממצההקרמה .כתוכנווים

טועה,איני(אםסטארוכינסקיז'אן

מג-לאחרהנחשבשוויצרי),יהודי
ולספרותהלהגותההמומחיםדולי
 .-18ההמאהשל

מכתביםשלהעבריתהמהדורה
קורסכמסגרתאורראתהפרסיים

עלהפתוחההאוניברסיטהשל
ואמנותהגות-ההשכלהתרבות

 • .-18ההמאהשלכאירופה .

כיערותוהתרחשויותהאינדיאנים

ער.

שם-לושהניאהואזהאחרוןז'אנר
מהסוגיםשסיפוריוכשעהעולם,

כמיוחדנשכחו.כמעטהאחרים

הקוראיםשללכםאתמושכים
מחזורתבלרחבימכלהצעירים
הציירשלמעלליועלהספרים
הצב-צייד-כמפרנתנאלהאמיץ

הגשש,המוהיקנים,אחרוןאים,

והערבה. •פוזמק-העדר

כתר-הופיעושניםשלושלפני

והשלישיהראשוןחרשעכריגרם
זכינולאחרונהואילואלה,מספרים

המ-שלחרשהעבריתכמהרודה
המוהיקנים.אחרוןשכהם,פורסם

רקאינוזושכמהרודההמיוחד

הרואהיוהמעודכןהחרשכתרגום

חמישהאוארבעהאחריארד

אלאקורמים,עברייםתרגומים
הספרישלכרמיתהאלכצורהגם

המנוקרהטקסט :הגראפיכיופיה

המודפסיםשוניםכרישומיםמלווה
ומפרתוכאיוריםהספרכעמודי

חרם.שצבעםמיוחדיםכעמודים

שכרהאזורשלמפרתכאןיש
כצ-השבטיםשלהסיפורימתרחש

אנגלייםמכצריםשלאמריקה,פרן
-18ההמאהכאמצעוצרפתיים

בא-והציפוריםהחיותשלוציורים
שלוכליםלכושחלקישלזרד,

ואינדיאניםיערותשוכניאינדיאנים

שהיונשקכלישלמישורים,שוכני
ובתיםאוהליםשלכשימוש,אז

 .ועורועוראינדיאניים
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מוראשלתנים
גילחרל

בן·דודיערח

הדומייה

שבחוץ

קיוםואיזה

בתוכה

שורשיתהיאהפחדשהווייתכן'

מצבשלתולדהראינה"ומהותית"
עשויההיאהיותרלכלמשתנה.
הכריחה .לסירוגיןולדעוךלהתחזק
כנפיים"גםאפשרית.כלתיממנה

הארד-לתניםוכדרמהכהן".דילא
משחדיםשצליליםלילות"ישבים,

אניעצומותבעיניים /לפתחיי
הפחדונלקחת".לחניםפורטת

 :ביולוגיפחדוראשונהבראשהוא
 /צראךיעלואשיםירדאת"אקח

מורא".שםשישמע

האנישלהפנימיעולמותכולתעל
"וכל :הבאיםהדבריםיעידוהשר
כנמצאואין /בי /שבימה

למה /אפשרותאיזוזולתדבר
בספקמוטלתהיאוגם /שאינו

 /מוטלתדרכיםבצידיאו /
סימנים".כהרומסיםעגלותגלגלי

מורכבותאתהמתעדשירזהו

ייסטנציאליסטי TRאשיריההוויה
כל .בקובץרביםכשיריםכמוהו

מוטלה"אני"להווייתשמעבדמה
האחריםהדבריםהתאיינותבספק.

מוטלהאחרהישודאית,היא
בספק.

עםלמגענכספתגילרחלאבל
לחלוםאורבתשהיאכשםהמוות

עםהמגעאחדות.בהזדמנויות

אתבחשבוןמביאאינוהמרות

לעולםהנראהעולםביןהגבולות
הגן-הטמנתשעל"האישהצללים.

סליחההנפטרמןבקש /פות
ביןרגעשלקשרמנוגן /ומחילה,

שנלקח".זהובין /הנמצאיםאלה
לשמיםמצביעההאבלהוהאישה

 /~ל ליג;::~מסמנתחיתה"כמו
ממנו".ודאישאיןבןכרתמאגר

אחתמקשההופכיםוארץשמים

עםהמגעהמשודרת.שלכראייתה

להוויהשמעברמהעםהמוות,
קורטובעםמגעהואהעכשווית,

"חשבתי :לעתידוסיכויתקווה
בבהונותיואולי / .לרגליו~זpב
חדה.ש."/התחלהליתמצא
במי-גםמצוי:יזלמגעהנה~יה

 :ל"אתה""אני"שביןהיחסיםשוד
רקיש /אומריאניידיבהשג"הכל

שאצבעותהזההאבראתלהושיט
המגעאבלוליiעת".בשוליומצויות

בקירםלגעתוהשי&פה Tתעתרע,הוא
חללמולהמשוררתאתמותירה

מפנילהתגונןהצורךומולפעור
הרגעיתלהוריה~עברהתעתוע.

נימהלעתיםהמרעידהחלום,קיים
יגוחן"אניואזכלשהי'כבושה

 ל~~תלויהחופהכמרציפיה /
המ-אבלממתין".אני /לדאזקי,
"שמןחלוםמציעהאינהציאות
מקומואתאותו".לחלוםהראוי
ועיניונפוחהשבטנואישתופס

לצליליגרפואת"מניעבוערות .
היאאחרבמקרםעתיק". /רקריאם

מעט"לאטוםהצורךעםמשלימה
את"להזםלעולם,הפתחים"כלאת
שמתרקם",חלוםעלהשומעותכל

ניגר"כשהחושךאז'שדווקאאלא
מנוסאיןנחלם.הוא "י~~על

מההוויהחלקשהואהחלום,מפחד
הקיומית.

חורגתלישועההסיכויהתאפסות

Jוי'וiC!בוכםילעו

אורשראוהשירה,ספריין ·ן:. ·~·, .

לבלתשומתראויבאחרונה, ..,

תניםגילרחלשלספרה-
הואזהצנועקובץמורא.שו

הממזגייחודי'עולםאלמסע
המופשטעםהקונקרטיאתהיטב

השיריםאתקוראאתה .רהמטאפיסי

המצרינסתריללחןכמולהםונענה
 .נשמתךבשורשכנראה
עלמצביעמורא"של"תניםהשם

דומיננטיתכתחושההפחדתחושת

על"הצעקהמןמשהו .זובשירה
ומכהמהדהדמונקשל .הגשר"

משווה"מורא"המלהבחירת .כאן
ובהשתלבהפיוטי,גובהלפחד

מצוקהממחישההיאהתניםעם

שתחושהדומה,לכאורה,קיומית.
מכאיבמנתקנובעתזוחריפה

מתנכרת,עמדההנוקטהזולת,מן
 /מעט.נדברמחר"אולימרוחקת:

מישורים /:r:רז:זםנימוסשלפולחן
שוליוישחזר iואסורמותרשל

אםמסתבר,פעם".של /מורא

היא .האישימהמישורבהרבה

מציאותשלקיומהמהכרתנובעת
חת-המזמינהמאיימת,ארמעוותת

פרטי"עצבעםהכותבתשלייחדות
היא"איןמכךכתוצאהמשלה".

מנקים, /קטניםפלשתיניםדואה
מישואבים /אשפה,מעלימים /

השירבסוףאבלמררפשים".ישועה
אינהמפניהםשהסתגרותהמסתברי

גםבהחלטנוגעתוהיאמוחלטת
אתה"למה :שלהםקיומםבשאלת
היא / ?ילדאחריםאצלמנקה

 "?משליףאשפהליףאין /שואלת.

בעוצמותמופיעיםוהאתההאני

ביניהם,היחסיםמבחינתשורת

שלחשיבותונה gקלעתיםאך
ערההתודעהלעולם.ביחסהאני

ולה-הפחדהווייתבתוךלהשתהות
עםההתמודדותממנה.שתחררות

מההתמ,,-פחותלאחזקההפחד

בלעדיחייםכייהעדרועםדרת
"פחדכנראה.ייתכנו,לאהמורא

אזאבל /מזמן'פגכבר.ריחו /
לאעוד /שיפוגכךכלכשרציתי

של /הזאתהשקיפותאתידעתי

עםפוסקהבלתיהחיכוךהעדרו".
כמדרמה,הנותן'הואהקיוםאימת

עליהם.ולכתיבהלחייםוטעםתוכן
בשיר'הדוברתשלהפחדתחושת

גבולותתוחמתזולתה,שלזרכמר
פחדמולידהוכמוביניהםברורים

שליףהפחדאתר!$ה.ך"הכי :נוסף
ברקותקטניםמרחקיםחדלם /
 /כאן~ישלקוצנייםגדרות /

ונסרג".

הפנימיעולמהעלהליריהדיווח
מבקשתהיאתנועה.במיןנתון

גםאךהדברים,פניםאלללכת
לרגעלצאתימבחוץאותםלבחון
בחיוך(לעתיםולהתבונןמעצמה

למשל,כך,בבבואתה.משועשע)
שללבכיוה~ר~יימים","ישבשיר
אומרתאני / ?ברכה"אריה :אריה

מי". /יודעתולא ...לאמי /בלבי
ונסגרנפתחמפה"אלך"אניהשיר

מאיימת,כמעטנחרצת,באמידה

גםממנהנעדרתלאזאתרעם
נטועהלהיותהנואשתהתחינה
אותי"החזיקו :העכשויבקיום

 /"ןל'א :מכןלאחרומידחזק",
ליד /~חרירהאינסופיסדיקאפילו

השיריםאחדזהרשלי".ההעלמות
משתלח,שהיגדובקונץ'המעטים
לא"איש :בגלוימתמרדמתריס,
שלבים /שליהשנאהאתיטביע
ן:קים.כיבושיךבדברי /נחמות,

מהמוכרים /תגרנים,כולם /

ולא /להשיגניתןהכישכלאר
שקריותעלרקלאדמים".בעבור
עצמהעםגםמוחה.היאהעולם

"מן :מודעותמתוךמקפידההיא

"לא ,"י wמעעלשאקפידהראוי
כך".כללהתרגשצדיך

המצי-כלפיגילרחלשלעמדתה
שניערהממנה,עצמהשרוקנהאות,

מלהיותדחוקהחוצנה,אתממנה
מובילהרכךוסלחנית.מתפייסת

הפנימיבעולםלהסתגרותהדרך
רגעלעתיםהמספקהמגונן-משהוי

טרםשבגדול"ע~:;נריםהארהשל
ושרב /הרחמים.כל~י~ייבשו
~ין /פרפורכרשבאמייש

 /היום"דקשלאחרונהעדית
מרוקןהעולםסוגדים".מחדכי

הואאכללב,מפעילותעכשיו
ברגע :אחתבנקודהברגליורוקע

המתייחסההיגדאפילוהקיומי.
 :ומרוחקמנוכרהואהרגשלדום
ונוזל /משאבהפהחיתהפעם"כן
והלם". /בחדריםהלם

המשוררתמהסההשיריתבאמידתה

מס-היאכךועל-ידיהצעקה,את

אומנםבהעצמתה.דווקאייעת

היא"האתה"אלהתכופהבפנייה
מעוניינתשאינהעצמהעלמעידה
להמירהארהצעקהאתלסכור
הבנויהמפוקפקת"המיה"באיזו

קן-קייםזוובנקודהרמזים,על

"אני :"האתה"לביןבינהנפליקט
חזק"הכירוצה",אניבצעקה /

לומדאפשרלמעשהרוצה".אני
ביןהשיראתכהלכהמנתבתשהיא

וקולות /"רעשיםשגולחהאמירה
אחותהלידאותשמרקדותואותיות

אמירהלביןמשוגע"ריקוד /
המקננתהצעקה,ברמזים.מצועפת

ניתנהממנה,מנוסושאיןבשירים

בט-החוצהוהסתננההנכוןבמינון

t;כי~ים.ללאהרתה,
המציאותשלהחוזרתהפלישה
לה-המנסה"האני"שללתחומו

השארביןמשתקפתממנהתחמק

מוציאהשהפסיחהילשוןבשגרת
"הוא :מ"שלררתה"קצתארתה
 "?החייםעםרמהארr:רי.שאל

לביטויההתייחסותלכךבדרמה
המנהרה"שבקצה"הארדהשגור

דווקאדבריםשלמפשוטםחורגת
ממשיכאורהאורראייתידיעל

כך .הבזבוזמפנילכברתושיש
הראשוניבמובןגםהשירמתעשר

מכ-החנקהשפירושויהביטוישל
מכבהשהאדםתקורהזיקשלורבת

הארדעל .קונדסיכבמשחקלעצמו
אותרשולחתמוותרת,היאהזה

ממנה". /מואר"לחללהדחק
לחרשאפשרהשיריםבקריאת
ההוויה,למורכבותהעמוקבקשב
מבניםמשנההיאשלמענוקשב

המ-איןרבותפעמיםתחביריים.

- nהתלרצףמחריבותחשהשוררת
שתיקהחללייוצרהקיטוע .בידי

מטילתכאוטיתהרריההמבטאים
דת-פרטיםמקבץבשירישנואימה.

תחושתאתהמקנהדבר-מונות

לביןהמשוררתביןהרגשיהסבך
וברקעהעולם,לביןרבינהעצמה
לדעתעצמוהמאבדצליל'נשאר
לגעתלהגיע,שלוהחזקברצון

החוםארצותש~ל"ומיולהעלם.
אולי /בדרך~תעהאולי /מחר /

:~ l ע". • 

IJ 
~1 ~ 

 :גילרחל
מ;ןאשלתנים

ספריית ;(שירים)

 ; 1991 ;פועלים

עמ' 38

לה

עוזבבמפר,נתנאלהסדרה,גיבור
הלבניםשלישיבתםתחוםאת

רהאינדיא-היערותלשטחיועובר
ואפילואמונםאתרוכשנים,
כשדונותיובזכותהערצתם.את

מוענקובעוזמהרלפעולויכולתו
"עיןהכינויאדומי-העורמפילו

ועלעצמועלמגןנלחם,הואהנץ".
גיבורבקיצור,-מתאהבאחרים,

בספרואםעלילה.ספרישלאמיתי
סכנותרצוףלמסעיוצאהואהגשש

מייבלאתלהביאכדיוהרפתקות
במצודההנמצאאביה,אלהיפה
שאבחרוןהריאךנטדיר,אגםבאזור

אתלהביאמסייעהואהמוהיקנים
שלבנותיושתיואליס,קררה

שבפיקודו.למצודהבריטי,קולונל
המ-בתקופתמתרחשתהעלילה
חש-עלוצרפתאנגליהביןלחמה
מעך-שבהאמריקה,בצפוןליטה
השב-אתגםהמעצמותשתיכרת

מסתייעבמפרהאינדיאניים.טים

ידידיובשניהמסוכנתבמשימתו

צ'ינצ'גוקהאינדיאניםהנאמנים,

גםמופיעבספרבנו.-ואונקס

הואיטמנרנדהזקןהשבטמנהיג

המוהיקנים.אחרון

כייעצמועלהעידהגדולבלזאק
קראכאשרהתלהבות"מרוב"בכה
 •קופד.פנימורשלספריואת
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יעוזחנה

 5וי~
ן~
~ 

 :שלומאיר
הספרייה ;עשיו

 ;עובדעםלעסו
1991 ; 

 . ..הדוניזם
ו'בסט-סלר'

מעשה-על
ההרכבה

הרומןשל
'עשיו'

התגובותלעתיםבהתאם.מגיבה
התחושהאתסותרותהאנליטיות
המש-קונפליקט,ונוצרהנהנתנית,

השיפוט.עלפיע

נמצא •עשיךשלו,מאירשלספרו
שתיביןהתפרקועללדעתי

עשויהספר .לעילהנזכרותהגישות
דיג,-והפעלהקריאההנאתלגרום

הקוראים,מןניכרחלקאצלשיח
זאתסלד".ל"בסטהפךולפיכך

חלקאצלמלווההקריאה :ועוד
שי-מערכתבהפעלתהקוראיםמן

קרובותשלעתיםמיומנת,פרטית
ראההספרלטובתפסקה

במוספיםשהתפרסמוהביקורות

הספרותיים.

מודההקוראיםמןחלקאולם,
ואיננהשלמהאיננהההנאהכי

המ-שלהתגובותואףמלאה,
עלמצביעותאינןהשיפוטיתערכת
נמ-שאניהיותבלבד.שבחדברי

האחרונההתגובותקבוצתעלבית
טיעוניםמספרלהעלותאנסה-

והשגות.

שלומאיר
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שלהבסיסיותההנאות ...-
אכילה, :האנושיהיצור 1 •

המכוריםישוכד'.מיןשינה,

מתוךבלעדיהיכוליםואינםלה
הכרהמתוך .צורךמתוך .הרגל

יתרהאבלובמשמעות,בחשיבות

אחרחיפושמתוךמזאת

שתחזורמוכרתהנאהחוויית

בפניתעלהישותם.אתותשטוף

אוספרשלשם;:דדוניסטקורא

חווהיצירותיושעםיוצרשלשם
והוא-קריאהתענוגותבעבר

בעצםההנאהמןשמץוחשחוזר

היצירה.עלהדיבוראוההיזכרות
הנאתכייודע,מתמכרקוראכל

נדירשילובהינהבמיטבההקריאה

אסתטיועונגרוחניתהנאהשל
וגופניות.נפשיותתגובותעם

אוגיסאמחדאכסטטיתתחושה

גיסא,מאידךמשחררתהרפיה

מעברעמולשאתמסוגלשהקורא
כיספקכלאיןהקריאה.לשעת

אפשריתהשפעהנודעתלקריאה
הקריאה,בעתאםהרוח,מצביעל
שקט,אי-להבסמוךואם
עשוייםדכדוךאףולעתיםרוגז

נושאיםבעליטקסטיםללוות
זאתולעומתטראומתיים,

עשויותרצוןשביעותאושמחה

בטקסטיםלקריאהלהתלוות
בעלידמויותאועלילותהמציגים

הטקסטואףמתח,ומעורריעניין

 •ובמקוריותובייחודו .כשלעצמו
לקורא.הנאהשלמקורלהוותעשוי
מפ-מיומןקורא :כןעליתר
שלאאוביודעיןבמקביל,עיל

ואב-ניתוחכלימערכת .ביודעין

קריאהמתוךלעצמושרכש .חון
מופעלתמכךוכתוצאהמרובה,

כלהשוואתית.אנליטיתמערכת

 •לנסיובו .ליכולתובהתאםקורא
המחיהבמרחבהשתקעותוולמידת

כוכביושלהספרותיתהיצירהשל
הביקורת, :ממנההניזוניםהלכת

יש .הספרותיוהמחקרהפרשנות

הקוראשלהריגושיותשהתגובות

מל-סימוכיןלהןמוצאותהנהנתן
בגישהשלו,האנליטיבכושראים

שרכשהידעובמעגלהביקורתית
השיפוטיתהמערכתואזי-לו

הבעייתיותלהצגתהבולטהדגם

"סיפורהואהקוראמבחינת

הספרבראשהמופיעהמפתח",

אנטון"הדוכסושמו ) 7-27(עמ'

נובלהמעיןזוהיזוגה".והמשרתת
מעיןלשמששנועדהעצמאית,

תיאבוןמעוררתראשונה""מנה

המזומנתהעשירהה"ארוחה"לפני
ובעונהבעתמכילהוהיאלקורא,
וחלקמוקדמים~פייםרמזיםאחת
המ- .עצמולרומןהמפתחותמן

שלובכיכובםאחרבזמןתרחש
הק-בעתלגמרי.שוניםגיבורים

בולטיםהפתיחה"ב"סיפורריאה
הקוראאתלמשוךשנועדוהיסודות

קסוםעולםתיאור :ההדוניסטי
אצולהדמויותשלזרויותומלא

מסערקעעלודקדנטיות,מפונקות
עלייהבנוסחלירושליםמאירופה

רומנטיים-תיאוריםשעיקרה .לרגל
הת-בסוףירושליםשלאירוניים

לפרטיםירידהתוךהתורכית,קופה
 .לווייתוובניהנוסעשלאינטימיים

הצ-הדוכס-המרכזיתהדמות

מתפתחת,איננה-אנטוןעיר

מגילמעקבאחריהנערךכיאם

בנוסחבהתאבדותמותהועדחמש

במיירלינג,האוסטריהעצריורש
ופנ-אירונינופךמצורףשאליה

המעמדאת"לשבור"שנועדטסטי'
הרומנטי.

כיצירההמוצגהפתיחה","סיפור

הבחינות,מכלעצמהבפניהעומדת
סיטואציותשלעשירקטלוגמכיל

מכ-בידשובצואשרפיקנטיות,

שלהפעולהבצירומאומנתודנת
מתפתחת.שאיננה •מרכזדמות

המ-לקוראהמזומנתההנאהעיקר
אגבסיפורישלשרשרת-מוצע

מעשהכשמיכההבנוייםולוואי,
הקווצבע.צורהעשירתטלאים,
ולמוות,לארוטיקהקשורהמרכזי

בפיקנט- •בעושר .בחןמפותחהוא

כלהמלווהאירונית,ובקריצהדיה

אותה.וחוסמתרומנטיתגלישה
לקוראהצפויהההנאהעיקראבל

הנמוך"ל"~יקטיבפנייהמקורה
והיאפריי),ב'שלנוסחו(לפי

מרן-;:,רגליםהצגתסביבסובבת
שונים,גוףלחלקי"הקשוריםוים

בונההמחברלהם.יפהשהצנעה
להס-שנועדהמורכבת,סיטואציה

הדוכסשלהאומנתמדועביד
"לאחוזבילדותועודנצטוותה
לצרכיוכשנפנהולכוונהבזכרותו
זוזכותהשפיעהוכיצדהקטנים"

-בבחרותוהמינייםהרגליועל
-,הב(המוקדששלםקטעכולל
שקיבלוולכינוייםלשמותמור)

בבתיהצעירהדוכסשלהרגליו
אירופה.שלהמפורסמיםהבושת
ב"קריצה"מלווההמפורטהתיאור

הצלחתיראה, :הקוראכלפיקלה
לשעשע.אףואוליאותךלהפתיע
אתמלווהיותרחזקה"קריצה"
ההרגלבדברהפיקנטיהסיפור

באפ-אחוריולקנחהדוכסשל
המוזרהמנהגושובאווזים,רוחי

כמ-"קודם :מילולילבושלובש
והמחברבפלומה",ואח"כקור
בצרפתית,המשפטאתמצרףאף

"האותנטיות".מידתאתלחזקכדי
והלוואיהאגבסיפורירוב •ואכן

וההפרשה,הרבייהלאבריקשורים
-,לאוהמרכזיתלדמותמיוחסים

מלוויםוהםאותה,הסובבותמריות
בה,-הכרוכיםובהעשרהבפיתוח

מקאבריתבאירוניה •שחורמור

אףאולם,שובבה.עיןובקריצת
בעלתאיננהמהסיטואציותאחת

תוך-וכולןעלילתית,משמעות

כיהקורא,שללתחושתומות
בכרטיססרטים"מספרמקבלהוא

ריבוימהרה,עדאולםאחד".
עללהעיקמתחילהסיטואציות

תב-מדייותרהקוראים.מןחלק

יותרפיקנטריה,מדייותרלינים,

שחלקם •כנףואמרותפתגמיםמדי
אתמסכמיםוהם •למדימאולצים

אי-ברוחהפיקנטיותהסיטואציות

רצינותשלפניםהמעמידהרונית
למדנית.

בהרבהמשתנהאיננהזועיצובדרך

וסי-האגבסיפורישלכשהמיקוד

אלהמרכזמגיבורנעהלוואיפורי
שםאף .אותוהסובבותהדמויות

שלעשירקטלוגסביבנעההעלילה
הגרדוםכגוןפיקנטיותסיטואציות

הצ-הדוכסידיעלהנמסר •הנייד
 .באיסטנבוללסולטןכמתנהעיר

"כארוןמוצגהמקאבריהמכשיר

ידיעלהמופעלגלגלים"עלתמים
להגיעויכולופרד",טכנאים"שני

כוללהמדינהברחבימקוםלכל
באותו"כברנדחים.הררייםכפרים

סמוךלקסרקטיןהשרלטןפרשיום
עלהחדשההמתנהאתלנסות

פיקנטיסיפור .) 13(עמ'אסיריו"

שהאירוניהישמשחקת.ואירוניה

והאירועים •האבסורדאלמובילה
הריא-שביןהדקבגבולמתרחשים

לכךדוגמההפנטסיה.לביןליה
סיטואציההמצייר •קטןסיפורהוא

בקסמיהןהצעירהדוכסנלכדשבה
המוש-בדואיות,נערותכמהשל
לרחובמתחתלמחילהאותוכרת
למחרתחוזרהדוכסהעתיקה.בעיר

אתמקשטותקעקעכשכתובות

להע-כדי .וחוטמועוולתו .ישבנו
שישנוסףכמימוהמעמדאתשיר

נאמר •והאבסורדהאירוניהמןבו

שקולףהעורקטעכימכןלאחר
שלמאפומקצועיתבידמכןלאחר

"מיקרוגרפיההכילהנ"להגיבור
מפרקפסוקיםתריסרשלמדהימה

הכתובוכיבראשית",בספרכ"ה

קריצהשובוכאן ...בעבריתנעשה

בספרכ"הפרקכיהקורא,כלפי
.ודמויותיוכרוניקליעיקרובראשית
(אברהםוישמעאליצחקאברהם
נותןליצחק.לואשרכלמעביר
ומשלחם.הפילגשיםלבנימתנות

שלהכרוניקהאברהם,מותציון

מותו-והסיום •ובניוישמעאל
הופ-אלודמויותישמעאל).של
משמעותלבעלותמכןלאחרכרת

"עשיו".ברומןמרכזית

יגלה •הרומןקריאתמשנשלמה
ז5פייםרמזיםשלשורהכיהקורא

הפ-ב"סיפורשובצומוקדמים

שנשתלומוטיביםהנזכר.תיחה"

-הפתיחה:'ב"סיפורושובצו
ברומןבהרחבהמכןלאחרפותחו
 7(עמ'התאומיםמוטיב :עצמו

תאוםאחהיההצעירלדוכס-
הלחםמוטיבציד),בתאונתשנהרג

האבלההאם- 8(עמ'והמאפייה
למ-בוכייההולכתהתאומיםשל

ככרותשםואוכלתהארמוןאפיית
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הפסיפסמהתנור),צאתםעםלחם

מופיע ) 10(עמ'בהרחבההמתואר

משמערתבעלנפריטמכןלאחר

ששניהםוהנערהעשיריעקב,ביחסי

הכאבים,מרטיבבה.מאוהבים

הצעיר,הדוכסאצלומופיעהחוזר
אביהםאתמכןלאחרמאפיין

רנןזקנתו.לעתהתאומיםשל
למעיןהפתיחה""סיפורהופך
פרשנות,המבקשחידה""נתב

ארההבדלים"את"מצאמעין
הקטנההנובלהביןהדמיוןקררי

היריעהעשירהרומןלביןבפתיחה
שלאחריו.

הפ-ל"סיפררבדרמהעשיו'הרומן
שלרבממספרמורכבתיחח",
עלהשזוריםולרואיאגבסיפורי
לב-היכולתהמרכזי.הסיפורחרט

משעשעת,פיקנטית,סיטואציהכרת

אירונית,משמעותובעלתחריגה
נוטהאוסרקסטיתאףולפעמים

המחבראתמייחדתהאבסורד'אל
הדמויותאתלעצבבבואואף

זומעיןעיצובדרךהמרכזיות.

לוי'שרהשלדמותהאתמאפיינת
יעקבהתאומיםשלאמםהגיורת,
ועשיר.

נדמותברומןמוצגתזרנשיתדמות

ויופירגילבלתיפיזינוחבעלת
מוצקהבלונדינית,גויהשלזר

עלשקיבלהאיברים,ושופעת
החלטתובשלהיהדותאתעצמה

משפחתזוהיאביה.שלהנמרצת
אכילתעלשוויתרהמרוסיה,גרים
אותה,לאהובביהדותודבקהבשר
מסורה,נאמנה,רגש,עשירתוהיא

עדהשכלה.וחסרתהלינותפשוטת
שלהפיתוחאולםהריאלי'הצדכאן

גובלבדמותהקשורותהסיטואציות
הרומן :בפנטסיהקרובותלעתים
רותמתשבהבסיטואציהנפתח

למרכבתועצמהאתזראישה
אתומסיעההיווני'הפטריארךשל

שניואתלרצונו)(בניגודבעלה
בלילהמירושליםהקטניםילדיה
והיאאדמה,רעידתהתרחשהשבר

המאפייהואתביתהאתובונהשבה

הרחקהמשפחהבניאתהמפרנסת

מעוצבתהדמותהקודש.מעיר

הדגשתתוךובצבעוניות,בעושר

ה'הוספת(נגרןומוזרותה.זרותה

היוצאפרטישםלכלהידיעה
"היעקב"קוראתהיאלבנהמפיה.
הנשיםמדמויותניכרחלקונר').

רקעעלהןאףמוצגותהאחרות
למשלפנטסטיות,מוזרויותשל

העת,כלזורםשחלבהאישה
גםתינוקותלהיניקיכולהוהיא
דמויותזאת,לערמת .מבוגרבגיל

 :המרכזדמויותובעיקרהגברים,
דמויותהןרעשיו,יעקבאברהם,

חייםסיפורלהןשישריאליסטירת,
ואפילועוצמה.בהןאיןאבל
ברומןהמספר""האנישהואעשיו

במדרשיםעוצמהבעלתדמות-
בספרהופכת-חז"לובאגדות
פגיעהרגישה,מבויתת,לדמות

ומינורית.

בשיבוץהואהרומןשלנוחר

שחלקןהסיטואציות,שלהעשיר

ארהעלילה,אתבמקצתמקדם
דמויות.רעלבעיותעלאורמקרין

גרעיןסביבבנויהסיטואציהכל
ריאליסטי'יסודבושישעלילתי'
אירוניהבהומור'מלווהוהפיתוח

לדוגמהכך .אבסורדעדמגיעאו
-מ,סאלומו"אליהועלהסיפור

מכללוהגיעשצמחאשכנזי",וים
עצמ-ליחידהקטןסיפוריגרעין
עלהפתיחהלסיפורבדומהאית,

 .) 213-237(עמ'אנטון""הדוכס
-,מ"משפחה-הריאליהצד

שבנהסאלומו,בשםנאסטרילית"
ירושלמית,לנערהמשתדךהבכור

המיוחדותהגופניותשתכונותיה

לאחרדעתואתעליומבלבלות
לחולההופךוהואהכלולות,ליל

קשות,ממגדנותהסובלקנאה'
לרגע,אףאשתואתעוזבשאינו
פןממבטיהמבטבכלוחושד
אףהואהסיפור(לפיבותבגוד
שבחצר'הכיסאלביתאותהמלווה

נכנסהיה-השכנותואלמלא
סופר ) ...שםאףעליהלשמורעמה
ערבירועהידיעלנהרגשהוא

נאנסת,אשתובכיתר'שהעסיק

שלבחרבונכרתהמפוארשדה
בעתידועלנעקרתועינההערבי,
רהפיקנט-המוזרות .המחרידהאונס

המשפחה,נוהגיסביבסובבותדיה

שלוהתעסוקההפרנסהמקורות
במזעור(התמחותהמשפחהבני

גרגיריעלונתיבתםהקודשנתבי
-ונד'כפתוריםצדפים,חיטה,

ההתעניינותנושאימיקרוגרפיה).

הכוכביםהשמים,-הגבריםשל
האינם,-"ההקטנהעלוויכוחים

האישותמנהגיהמוחלט",שלפית
חייהםודרךעולמםתפיסתשלהם,

חסרתההתפעלותאתלכךצרף-
שלהעליוןמחלקוהפרופורציה

הנוראההקנאהשופע,אישהגוף

וצורתהמתוארבבעלשאוחזת
ריאליזםמערביםאלוכל-מותר

פנטסטיות.במוזרויות

סאלומו"אליהועלהסיפורגרעיני
לאחרמופיעיםאשכנזי"ומרים
שלבדמותהמשובציםכשהםמכן

התאומים.אבישלאחותוהדודה,

הקטניםבסיפוריםקיימתהעוצמה

ובפנטסיה,בצבעוניותוהגדולים,
-ב,"אברתהקושרתבעלילהולא
סיפוראישה.ואהבתאםאהבתנים,

וזיכרון"כאבומסירות,שנולשל
הספר).עטיפתעלדברים(ראהונר'

משמערתבעלתאיננההעלילה
התשתית(להוציאייחודובעלת

נושאשהיאהמעניינת,הת"ננית

הד-עצמאית).ביקורתלרשימת
אבלעוצמה,חסרותברובןמריות

בפיק-בצבע,עשיריםהסיפורים

ולעתיםבאירוניהבהומור,נטריח,
תערובתהאבסורד.אלבנטייהאף
שללבואתלמשוךנועדהזו

מציגיםהםשנןהנהנתן'הקורא

עשירגדולקליידוסקופמעיןלפניו
המנוונתוהטלטלהובצבע,בצררה
והצורההצבעהרכביאתליצור
ומתוכננתמיומנתבצררהנעשית

 • .עצמוהסופרידיעל

ושוקעיםשחולביםמכמנים
שיבחהשלבתחום

יחסךמחופרוזה,כותבתבעיקרעצמהשרואהכמי

 ?הדואליותמדוע ?לשירה

אלהבימיםאכןפרוזאיקכית.בעיקרעצמירואהינני ~ ..

שלכת'בתומס"מתאב'פרוזה.בע'קרכותבת ' Jא 1 '··':':,.· ..•• ,,:.-.·;·,·· ' . __ · R תוךגם,אולם.למדי.רבזמןעלי,שעבדתיר,מן ובסבלנות,במשמעתכרוכהשהייתהזר,עבודהכדי 1 '-
שכיםלפכיכותבתהתחלתישירה.פעםמדיכתבתי

שלבהתלהבותלוותההתחלה,שלכדרכהוההתחלה,מועטות,
שלחדשהבצררהבהתאהבותגילוי,שלבחגיגיותעשייה,ראשית
לשוןלהםוהתאימהיום,מהיוםמעטמוגבהיםהיואלהכלביטוי.

ארתההאמירה.אתלהשהותמבליהעיקראמירתצמצום,של
עםכעשרבראשית,שלהתלהמותארתההמתרחש,בפלאצפייה
הדואליותפרוזה.עלעבודהשאפשרהיומיומית,לעשייההזמן
אנימטבעיבשירה.רגםשליבפרוזהגםביטוילידיבאההזו

בעתשכתבתיהשיריםאתאוספתכשהתחלתיסיפורים.מספרת
תמידאניבפרוזהואילואחד.סיפורשענייכםגיליתיהאחרונה,

לידייבוארוהדיוקהלשוןעלההקפדהמקצתבהשגםמקווה
ביטוי.

qו
 Eו

 •מפריםביקורת

שיחה•

חמטפוריקחאתשואבתאתשמחםהמקורותאתתגדיריאיך

שלך?חשירית

אלאראצירכלית,בבחירהמדוברשלאמשוםלענותיכולהאינני
 .ממכיגבוהיםבאילנותאתלהאולילכן .אינטואיטיבימהבדבר

אחד(שהיהגרריחייםהופתעהפרס,קבלתלרגלשכערכהבפגישה
קריאתבעת .חילונימביתחילוניתבחורהלפניולראותהשופטים)

ואני .למהדריןדתירקעעםבכותבתשמדוברבטוחהיההשירים
בשיריי.שככרכרתכ"כיותקונוטציותאותןכללמשמעהופתעתי
לעולםבולטתדיאלוגיתזיקהמצאנוהשיריםשלהפואטי"בעיצוב
והפילוסופיותהספרותיותהמיתיות,ולתשתיותיוהיהודיתהמסורת

שבמקרא."

מדובראיןהשופטים.חברשלבנימוקיםהשאר,ביןככתב,כך
מודע.אומתוככןבתהליך

במיוחדשנוצרהכשפחכתוביםששירייךחושבתאתהאם

זאת?למלאכה

'שפתי'.אתמכירשאיכרלמילמדימוזרהלהישמעעלולההשאלה
דוראנייום.יוםשלשפהבעבוריהןתכ"כירתקונוטציותאותןכל

מראשמוצאהמשפחתי .בלבדעבריתשדיברואנשיםשלששי
אמם,שפתאתלהחליףנאלציםמהגריםשבושלבואותרפיכה,
איןזאתכלרעם .שנולדתיקררםרבותשכיםבמשפחהכערך

פשטותעלבהקפדהאלאבסרבולה.ארהשפהבהגבהתמדובר
בהםהיום-יומישהשימושובפעליםבמליםשימושועלדיוקרעל

אתלהמירנטייהרווחתהאנגלית,פלישתעקב .כדירוכעשההולך
פעליםבשלושהכך,כלבהםמצטיינתשהעבריתהפעלים,כל

גורמיםהםגשם,מורידיםאיכםהעננים'גרם'.הוא,בהםשהעיקרי

וחשבתיבתכ"ך'וקוראתשבההתחלתיבאחרונהרקגשם.לירידת
רכלשינחה,שלבתהוםושרקעיםשהולכיםמכמכיםאותםכלעל
השפה'.'התפתחותלככותרהיוםשמקובליתהליךמיןבחסרתזאת

מבינהאתכיצד .כללבדרךרווחיצירה"של ..."אמתהמונח
 ?אותוומיישמתאותו

יצירה".של"אמתמהייודעתאינני

באחדמבקרתכתבהקרה,לאכלוםהקודם,ספרילאורכשיצא
עיצובויכולתהפרטיםראייתהיפות,ההבחנותשלמרותהעיתונים,

עודהסתייגות.הנושאמעוררכלםר,מלאדרמטיתסיטואציהשל
ערבהשאיכנהצעקהברשכלחשתידעתילאורהספרשיצאקודם

אלהלכלאולימשלהם.כוחהיההנכתביםלדבריםאבל .במיוחד
 •יצירה".של"אמתשקראתלמהכלשהינגיעהיש

ג•לרחל

כוזביעדין :שוחח
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ושיגעון,נשיםספרה ,' ,;:,_ :ליבליךעמיה
אסתראתצ'סלרמצטטת 11 ;שוקן ;רקמות

מניעבעלת"אישה-הרינג: ;עמ' 309 ; 1991
כמרתבביצועמעמדתחזיקאישי

חד-גונית,עבודהשלאינסופית

נשמתה.בארנוןלהסתכןבלא
להשליםמסוגלתהיאלדוגמה,
תפרים,באינספורהכרוכהרקמה,

מסריםלמקרםמיועדתזראם
עדלסרוגמסוגלתהיאבביתה.

לבעלהוגרבייםסודריםסוףאין
 .) 80(עמ'ולבניה"
מרתשלהצמרגרביאףזכורים

הללו",המייגעים"הגרבייםומסיי.
עבורגמרלידילהביאמנסהשהיא

 •המגדלורמפעילשלהקטןבנר
התעלמותהעלזרעםבעלהבערד
להםיאפשרשלאהאוויר,ממזג
המ,-הרציונליות"אי .אליולהגיע
מעירה(היאשבהערתה"פלגת

כיורן",משנהשהרוח"יש-

שלבאכזבתועומדתאינהכי

למגדלורשהטיולמהאפשרותבנה

שלשבמרחן"ההכלותיבוטל),
(אלחמתו"אתהעלתהנשים

 .) 34עמ'ודלף,רירג'יניה ,המגדלור

מספרבספרהמתייחסתליבליךע'
משהיאהרקמה.לענייןפעמים
מובנתאינהבארוןשדבררהחשה

"המליםאחרמגששתהיאלה,
הע-הרקמהאתלתקןהמתאימות

 ." ...לרגעבינינונקרעהשכמרדינה,

והקשרבארוןדבררהשלדמותה
מעשההםהמספרתלביןבינה
שסיפוריהכשם .ליבליךשלרקמה
 ,במלים""רקמההםבארוןשל

הבדויההסופרתידיעלהמושרות
 :העיירהרוקמתשללעבודתה
שלהרקמהמעשיהיו"בעיירתי

עולמותגדולה,אומנותמעשיבתיה
בפינהאצלהלהתקפליכלושלמים
ככףאלאאינוגודלהאשראחת,

'מןאותםהיאערשהכיאמרו .יד

לאשעשתהמהכל .ואכןהראש',
אםכי •היוספראיזהמתוךהעתקות

בדמ-לפניהשראתהממהדברים
ומואריםשלהבחרתםטבועיםיונה,

מ"עבודההופכתהרקמהבאורה".

יצירהלמעשהוטכניתחד-גונית"
המוצלרוחני""נכסעצמה,בפני

 .השרפהמןהקודשספריעם

 .בארוןדבורההסופרתשלדמותה

לתחוםשלהה"מרואיינת"את
עלעמהלשוחח"קיוויתי :עניינה
בנושאפרשנותהאתלשמועהשיר,

מספרתואףנשים",ביןהידידות

דומהבמקרהשלאסבתה,עללה

-אלכגשרליבליךאתמשמשת
היאעצמהואתהעיירה,רוקמת

רקמהזוהידרכה.כממשיכתרואה

מאישהודקארוךאחדחוטהטווה

היה,-ההיסטוריהלאורךלרעותה,
אתאףלהבקיעדיוחזקחוטדית,

המוות.מחסום

ביןרעותעלספרהוארקמות
אישהשלחיפושהועלנשים,שתי

לארוחנית","אםאחריוצרת

אותהולרצוחבהלמרודמנתעל
לשאובמנתעלאלאאדיפלי,רצח

כעלעליהולהסתמךכוחממנה
והאחווההרעותהזדהות.מודל

למוש-הישראליתבתרבותנחשבו
מסעותבזיעתשהוזנוגבריים,גיס

בשירתביטוייםומצאוקרבותובדם

מקבלתליבליךאףוגררי.אלתרמן
אותהלשפוטבליכחברהבארוןאת

עללמקמהאומוסריתמבחינה
הנפש.לבריאותהחולישביןהרצף
לשםונעזרתלהבינהמנסההיא
הסופרת,עםהתייעצותתוך .כך

הרעותשלה.הפסיכולוגיהבספרי
אלאואשבדםנרקמתאינהביניהן
בתפאורהדל,בחדרהקשבה,מתוך

עצמהרואהרבהובמידהאפורה,

בארוןשללחייהערבהליבליך
אתעבורהלעשותרוצהכשהיא

עב~עצמה rבארשעשתהמה

החסדזהר"כיהרוקמת,בתיה

 .האומןעםבמישריןשלאשגומלים
אודעת,בבלי .עצמוהואאשר

אתמפזרמתאימים,תנאיםבחוסר

והנהרוח,לכלנשמתוניצוצות
ברובאותםואוספיםאחריםבאים

הנצח".בגנזילשומרםכדיזהירות
איחדווהנסיבותהאירועיםלא
בחירתהאלאהנשים,שתיאת

החב-במתה.החיהשלהאינטימית

בטכניקת :רבדיםבשניקיימתרות

שלנמשךדיאל~שהיא .סיפרה
זכרונותיהבתוכןואףהנשים,שתי

בסימןעומדתשילדותה •בארוןשל
העיירה.מבנותשתייםעםהחברות

חברותמקיימתבארוןשלאמהאף
אישהעםמעמדייםגבולותפורצת
בסתרנפגשתהיאשעמהאחרת,

שלאבחצר,כביסהתלייתתוךאו
בפטפוטיזמנהמבטלתתיתפס
לנווטמהססתאינההמספרתסרק.
סבתאאותה .לכארוןפיזידמיון

מתייעצתהיאהמופנמתשבדמותה

דרכים.פרשותעלנבוכהבעומרה
סיפוריהכיליבליךמצהירהמראש

הפ-תכניהאתמשקפיםבארוןשל
היאובעקיפיןהסופרת,שלנימיים

הבדוייםשזכרונותיהגםמצהירה

תכניהאתמשקפיםבארוןשל
שלה.הפנימיים

מנצ-שבאמצעותו •קשריוצרהספר

תוךהמוות,אתהנשיםשתיחרת

שרא-דיאלוגיבמעגלחגרתשהן
שעוברתהתהליך .בסופושיתר

 •בארוןעםבפגישותיההמספרת
הספר,כתיבתעםשהתרחשתהליך
למידה,כתהליךידיהעלמוגדר
 :חושבתהיאמ"שיחותיהן"ובאחת

 ...אביהעםתלמודלמדה"כך
ציפורה".אתשלימדהמהוזהר

כ"תלמידהחשההיארבותפעמים

באמצ-להפתיעה".יכוליםשאין
המספרתמתפלמסתהסופרתערת
"הפסיכולוגיה :הפסיכולוגיהעם

כנזהרתהפעםאמרהמכירה,שאני

במיןרקעסקהבי,לפגועשלא
ואפילוכבוד,נתנהולאואהבה,
האדם".שלרוחולחופשמקום,
מנחהמקצוע,אשתלהיותהמעבר
לחופשבסיסיכבודליבליךאת

עצמולכלואלחופשגם-האדם
(ואולישנים. 33למשךבביתו

מרצוןלשבימשיכתהמקריתלא
הכלואהגוףכשדווקאמאונס,או

לחופשי).להמריאהנפשאתמעורר
משאתשהואפנימי,חופשאותו

פריוהסופרתהמספרתשלנפשן
:"סדרתעצמהביצירהמושגרוחה,

יכולהבספרהמתואריםהמפגשים
חופשייםאילורקלהתרחש,הייתה
ומיוהמוות,הזמןממגבלותהיינו
היצירה "?זהלחופשמייחלאיננו

אתלפרוץהנשיםלשתימסייעת
כב-האינהרנטיתמוגבלותןכבלי
מוגבלותןכבליואתאנוש,נדת

כנשים.הסביבתית

עומדתבכארוןהבחירהבבסיס

הנשים,שתיאתהמאחדתהחוויה

אולי,הבדויהההזדהות,ותחושת

הסופרת.דמותעם

ולכן .ליבליךשלהבסיסיתהחוויה
היאשלה,ההזדהותדמותשלאף

לבדןהעומדותנשיםהיותןחוויית
 .עצמןוברשות
לבדה,היאאישהדבר,של"ביסודו
גברעללהישעןתרכללאולעולם
לתתהיהיכוללאאבי ...זמןלאורך

המוקדמת,ילדותילאחרמשענתלי
כמהפנים.ליהאירעודלאוהעולם
דמעותאלה.בדבריהשמעתיייאוש
עיניי".אתהציפו

רבהשחפת,חולההאבשלמרתם
דבררהבתואתשלימדהעיירה
האחשלהבנים,כאחדתורה

בגרמניהרפואהשלמדהאהוב
שבארוןהבעל'ושלכשראהונספה
השמורותמסיבותמנועה,הייתה

הו-בהלווייתו,מהשתתפותעמה,
הזדהותועוררורישומםעליהתירו
שהתייתמההמספרת,אצלרבה

-"האבשכןהיא,אףוהתאלמנה
לבתו,ביטחוןלהקנותשיכולהוא
מאמה".יותר

יכולהשעמהדמותהואהאב
עצמילמימושהדחףבעלתהילדה

היאהאםשכןלהזדהות,וליצירה

יכולהשאינה"מובסת",דמות
 'אינטלק-מטעניםלבתהלהוריש
וב-בתבונתהלהכיראוטואליים
מוצגתבארוןשלאמהייחודה.

הילדהאתלבתה.מנוכרתכאם
מע-היאהארץעלבבכיהמתנפלת

במקוםלרגשותיה,בהפקרתהנישה
ואהבה,"חמלהעליהלהשפיע

כאביםמפניאותימחסניםשהיו

מלאההעיירהלבוא".העתידים
הסנדלראשת-סובלותבנשים
נוספת,בתשנהמדיהיולדתהמוכה

בהכנעההמקבלתהעקרהדינה
אמהבביתהמשרתתהיתרמהגט,

 10בגילהמנהלתזרארהחורגת

והמינקתהאלמןאביהביתאת
אך-בשלגשמתההאלמנה
מסיפוריםהערלההמחאהלמרות
אזנשיםשלגורלןעלאלה

הממלאתאישהבספראין(והיום),
ועםהמסורתיהנשיייעודהאת

חוםאותובתרנהאוצרתזאת

חדה,הבחנהיכולתראותהאנושי
הנימה .ומסיימרתבררנהשבהם

אינט-בעקרותלוקההפמיניסטית
הילדהדבורה,ולכןלקטואלית,

מגורלהבדיןנחלצתהדופן'יוצאת
העיירהשבנותכשם •המסורתי

בארון .אחריוממלאותהאחרות
גיבורותבסיפוריהבחרהלאעצמה

היאסגולה.ויחידותדופןיוצאות
להבחיןשלמדהבפראדל,בחרה

ובחיה-פרומה,לאוהב,אויבבין
בא-ולהתגלותלהתעלותשזכתה
לאוחביצה.חליבהעבודתמצעות

מיוחדיםכישוריםבעלותנשיםרק
שלאכשםמלפניה,זכאיותיצאו
כזכאיםהוצגוכאלהגבריםרק

מופיעיםהרחמיםולאושר.לכבוד
ידיעליותרהמופעלכרגשבספר
שלמחקריהםמסקנותלפינשים,

(מובןמוסרי"שיפוטשל"חוקרים
חוקריםלדעתמטים,שהרחמים

אךהמוסרי),השיפוטאתאלה,
עלמרחמתאינהבארוןשלאמה

הנשים .בבכיהממררתהתינוקת

כדמויותלאאךכקורבנות,מוצגות
שכן •עצמןבזכותאהדהמעוררות

ליבליךשלבספרההרוקמתעל
הרקמה .ובהירחדשאורהוטללא

משמעותה.אתששינתההיאעצמה

המ-מנסההדיאלוגיםבאמצעות

החידהכתבאתלפענחספרת
מדוע :בחייהבארוןדבורהשכתבה

מגילבביתהעצמהלכלואבחרה
מדוע ? 69בגיללמותהרעד 35
לבתיציפורהבתהאתשלחהלא

בצילהציפורהחיהומדועספר
פשרהיהמה ?מסורהכמטפלת
האפשרויות ?המסתוריתמחלתה

לפיענוחהמספרתשמעלההרבות
הקוראאתמרכילותהחידהכתב

עלאותוומעמידותשוניםבשבילים
ברילקה,נזכרת"אני :מורכבותה

 :האומרבארוןדבורהשלבקולה
צעיר,אישהשאלה,אתאהב

לתשובהחותרמשאתהפחותלא
אניחידה,נשארהעוד ...עליה

מקווה".

לשברמתייחסיםמהפתרונותחלק
הסופרתשלחייהאתשביקע
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והסתג-הסתגרותה :תקנהללא
פוסקבלתיכאבלמוצגותפותה
האהוביםוהאחהאבמותעל
 .כולוהישן""העולםמותועל

מוצגתלמצריםמתל-אביבההגליה
חת-לאמעולםשבארוןכטראומה,

מהפתרונותחלקממנה.אוששה
העולםכלפיהמחאהאתמעלים
והעסקנותהמעששלהטובהכפוי

האפשרותמועליתואףהציבורית,
מבתהלהיפרדסירבהשבארון
מדיהמוקדםניתוקהעלכפיצוי

לעולםכשיצאה , 15בגילמהוריה,
פרנסהבולחפשונדנדי""קר

ומפותחתמעניינת .דרךבוולפלס
בארוןשלהסתגרותההיאמכולן

החייםשביןלקונפליקטכפתרון
האמנותית.ליצירה

חושףבספר,אחרנושאמכליותר
אתליצירההחייםביןהקונפליקט
דבורהושלהמספרתשלדמויותיהן

הדדית,ביוגרפיהויוצרבארון'

 .לסירוגיןהשתייםמשתקפותשבה
בעלהלצדשעבדההמספרת,

כש-בניין'ובאותומוסדבאותו

ערב,-יחסיביניהםשורריםלעתים
לפ-הזדמנותבמותורואהמעביד'

ידיעלשהוקמומחסומיםרוץ
שאלותומעלההמקצועית,הקרבה

והמגוונתהמוגברתכתיבתהעל
היאהכתיבההאם :התאלמנהמאז
והבדידות,הכאבעללהתגברדרך

שלאוהדרגתיתהבשלהשלתוצר
ההתמודדות ?הבעלמצלשחרור

- nמבחייהמרכזיותשאלותעם
לחשיפהליבליךעמיהאתייכח

שללדמותהאףומקנהאמיצה
לא :אוניברסליאנושימימךבארון
ספקמטורפתספקתמהונית,עוד

בדרכההפותרתאישהאלאגאונית,
המעסיקותבעיותהאינדיבידואלית

מגברים.יותרונשיםבכלל'יוצרים
מארוסיךבארוןשלמדההלקח
הסכנה"עלהואשרטוןעלשעלו

רוחהובכבילתהאישהכשיעבוד
בןעםקשריהידיעלהיוצרת

לכךשייקראכפי'בעלה'-זוגה
מחזיקהמחדההמספרתבשפתנו".

לאישלתתעודאוכל"לא :אחריה
מות .רוחי"אתחיי'אתלבעול
שלמעורביםרגשותמעוררהבעל
שלגםאךובדידותנטישהאבל'

חופשי,וביטויעצמיגילוישחרור,

בןמותכלפיהאמביוולנטיותואולי
האמביוולנטיותאתמשקפתהזוג
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נצטווה- ,, !בשםקראנזקם,"קרא-

ממ-ניתרכשהואשבאולם,מהקהלחלק
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כשהםהחצרנים,נשתאגר !לומד-

שרבלקרועהמסתמןהסיכויעלמתענגים
 .לגזריםמישהואת
עצר- ...ארזגולאזאתבכללא,-

כמעטשרבופתאוםבדיבורוחדרשצ'רב

אקוםהנה-המבוקשתהעצםאתשזרק

 ! ?ואומד
בהתמכרותלשחקקצתערדהמשיךהוא

"ארזגוזה,ומשחק-למחצהבעינוי-למחצה

נאנחכשהואאמדכןואחדיא;זגד",לא-
החלטית:

ושמא .כךאסורזאתבכל ...חבריםלא,-
אלחברים,לא, ?שקריתהלשנהפשוטזר

הלשנות-שקדעל-פיכאשדאדור,זמןאותר
אנשיםמשמידיםואפילוכולאים,היו

 !ערדתהיהולאחזרהאיןסובייטיים,

שזהאנשיםאותם-אתםסבוריםרמה

כףמחאושרבטים, Qלשצמאיםהיועתה
 .מעצורוללאבטירוף

ושרבטאלייבסמרךשישב ,] 8 [שרסטקרביץ'
ברכיו'עלהפתוחבפנקסומשהרהדףבלא
 :במקרטעלילחש

משלי,שיטהאלכסנדדרביץ',יבגנילי,-
פניםמעמידאניכף.ממחיאותלהימנעכדי

האלה.הגאונייםהרעיונותאתדרשםשאני

עסוקות.שידיידואיםהכללאל'תרדה
ההיסטורית"ב"פגישהנתרחשזהכלאך

 .הראשונההייתהכןולפניהשנייה.

 ?האמריקניםיתלומיאת

"הקדם-ערדהייתההראשונההפגישהלפני
 , 1957בשנתטועה,אינניאםראשונה".

לאאנילעיר.שמחוץהממשלהמושבבבית
עדי-הדאייהסיפוריעל-פיאךאז'הוזמנתי
שם.שנתרחשמהעלכדררמושגלירכשתי

;?קפי"מ"מרעדרנימפוחדהיהחדרשצ'רב

התע-.שלהפרשנותשעל-פיבהונגריה, ] 9 [
שלנחשים"מאודותהיושלנרמולה

האי-המודיעיןשידרתיקרנטד-דברלרציה".
שבהונגריהתמידלולחשושלנרדיארלרגי

הסרפדים",שלם zב~טהתחילהכלכן"גם
הדומןאתכעימותמציגיםשהםתוך
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לבדוהלחםעללא ] 10 [דףדינצבשל
ה:קנ~תעל ] 11 [פרמרנ;בשלומאמרו
המ-הסופריםבביתשנערךבדירןבספרות.

שקדםהראשון'ררמן-הפרסטדריקהעלרכזי
הבירררקר-נגדרכףןןלפרסטרריקהבהרבה

הסופרלהברתחוצבבנאוםהופיעטיח,
מים,בצבעימציירכאילומטבעו,הרך

בלתי-צפריבתפקיד .] 12 [פארסטרבסקי

תיארומרקיע,חושףשלהמאזיניםלכל
הביורוקרטיהשלהחדש""המעמדאת

נתקלהואשלראשונהבמדינה,המפלגתית
 .לחר"להראשוןמסערבעתב;נלצףתבר

הנרבררישיםשלמעצמההמרוצההבררות
ברם .אותרזיעזעהשלנרהסוציאליסטיים

עלרקנתמכהפארסטרבסקישלהופעתו
אלכסנדרשלקצראימפולסיבינאוםידי
ממשהתחילוהאחריםהנואמים .] 13 [בק

שנשטףשעררדרדינצב,דרדינצב.אתלחסל
חיהכשלעיניואחת,לעיסההפךקרהזיעה

ההאשמותכלפישנאהזיקיצולפותנרדפת
שכ-משקפייםגבימעלכנגרר,המוטחות

רוח,בעוזעמד-מחוטמולמחצהשמטר
הזאביםשלהקתחצרלכלבבדרמהאיתן'

מצטנףוהוא,מעבריםעליוסוגרתהעוטה
אותיזיעזעכלפיהם.שיניוחושףבפינתו,

בנאומו'שהעלההזיכרוןנפשיעמקיעד
האומלליםחיילינובבהלההתרוצצואיך

שהומטרולפצצותמתחת 1941בשנת
המרוביםהגרמנייםמהמפציציםעליהם
וברדדקטןסובייטי"נץ"ורקספרד'לאין
להפריעם.נפשבחירוףניסה

בהיותושדווקאכךעלדיברדרדינצב
לרא-הביןקטלניתהפצצהלאותהנתרן
שלההתרברבותהייתהנפשעתמהשרנה

בערצמתנרשלנרהמפלגתייםהביורוקרטים
קיימתאינהדברשלשלאמיתרהצבאית,

פריל.ז'אייבה,פאבלרבנהמאריהועיקר.כלל
לנין'שלהסנטימנטליתהביוגרפיהבעלת

אםהלא"חברים, :הבמהמעלהצרריחה
פרטכולנואתיתלוהםהאמריקנים,יבראו

 "!לדרדינצב

החברלספרות,המכוןסטודנטאזהייתי
ובהופעתיהסופרים,איגודשלביותרהצעיר
שלבוטהברשעותפרילז'אייבהאתשאלתי
מדוע"ובעצם,ה~'כרבי:הרע""הילד

עשוייםשהאמריקניםכךכלבטרחהאת
שלבערצמתרמאמינהאינךכלרם ?לברא
נתקפהפרילז'אייבה "?שלנרהאדוםהצבא
פתקילנשיאותמשגרתהתחילהבהלה,
עלזכרתמלמדכשאניעלובים.הסברה

חדש'שירהבמהמעלקראתידרדינצב,
 : ] 14 [מז'יררבשללאיש,מוכרלאעדיין
האג-אתמפגיזשלנרהתותחנים"חיל
ייחסתימז'יררב,בקשתלפי " ...שלנרשים
אלמונילמשודראלהבנסיבותהשיראת

האזיןמז'יררב .סטאלינגראדבמבראישנפל
זר'משורדשלהיוכאילושירו'לחרוזי
היהסנטרובר.הבחנתיואניהיציע,מעל

האספהלאחרדמעות.מלארעיניומתערות,
אמת.זה"והלא :מרהבאירוניהליאמד
שניצלואלהגםדורי'בניהמשודריםכל

במלחמה".נפלובחיים,ונותרומהרדיפות
מהמכוןהורחקתיהופעתילאחרמועטזמן

לספרות.
הרביזיוניסטיות""התנודותשלבעיצומן

IJ 
~1 ~ 

 •מםה

אבן-שרשןשלמהעםיבטרשנקריבגני
 5.12.88שדה-נחרם

הסופריםאתחררשצ'רבכינסאזשל
שמ-הקדם-ראשונהההיסטורית"ל"פגישה

לעיר.חרץ
מילאהקדם-ראשונההפגישהבתקופת
 ,] 15 [סרברל~בליארנידביותרשפלתפקיד
רבה-בבלתי-מפלגתירתרהתרברבשתמיד

ועכשיולמדינה'אמוניםשומרנתיןיותר
שאיןעללהתאונןהזדמנותלבסוףלומצא
השלטוןמצדמספקתלהערכהזוכההוא

 .אהבת-נפשאוהבהואשאותרהסובייטי'
ללאפרגמטיתמטפורהאזהביאהוא

ברשה:

נוכחרג'ייביץ', 9ניקיטהכאן'הנה-

ברבררבניקרב.הח'מוסקבה,מועצתיר"ד

מכתביםאחדותפעמיםאליושיגרתיכבר
חם,מרסןלרשותישיעמידווביקשתי

במקומיהיהאילותוצאות.שרםוללא
המוח-העובדהסמךעלהיהסופר-משמיץ'

השליליותהכללותיואתמסיקהזאתשיח
מוסקבההעירמועצתשלפעולתהעל

אנואךברבררבניקרב.החברעלואישית
עלבונותינומעללהתעלותחייביםכסרפדים
זוטרתאלאאינוזהשכלמשרםהאישיים,

שלהאינטרסיםעםבהשוואהלסלקןשנקל
שלנר.העם

האינטליגנטקיבלזהברשהנטרלבאורח
גםאלאחם,מרסןרקלאהזההמזויף

מקרםרספס"ר,שלהסופריםאיגודאת
עקרונותללארבותשניםישב-ראששבר

אלחגיגיותפשיטותוביצעגדול'ובעסק
הרוסיות.האוטונומיותהרפובליקות

קרב-ראשונהקדם-פגישהבאותהכשניסה

סרברל~באתלרסן ] 16 [סימרנרבסטאנטין
כראויהוערכושלאאחדיםר"פטרירטים

אלופנהשלהם,החזהעלהמכיםלהם"
ופעיליהסופריםכיבאזכורחררשצ'רב

אותרשיסעלקרב,חבריםהיוגחהמפל
 :בחריפותחררשצ'רב

שנארגןסימרנרב,חבררצונך'כןאםמה-

בהאשרחדשהמלחמהלמענךבמיוחד
 ?שלךהפטריוטיותאתישרבתגלה

שיסענימוס,בחוסרהתנהגחררשצ'רב

שניסתה ,] 17 [אליגרמרגריטהאתבגסות
הסופרים.חבריהעללגונן

תיארשברהציירים,אחדעםראיוןזכררני

שאי-מכךהעזההתרשמותואתבהתפעלות
רברדירני,ן;רןשילרבכדוגמתמעלהרמישים

הממשלתיות,בשדרותבדרכולושכזרמנו
מןכמעט(אזבזקנובידידותתופסיםהיו

ן;רןשילרבגראדשהעירלתארהיההנמנע
לרגאנסק).להיותתחזור

בקדם-לא ,-1962בשנים,חמשמקץ
חרא-ההיסטוריתב"פגישהאלאראשונה,

היולאכבדהאינטליגנציה",עםשרנה
גרת.בגראלאבזקן'אותנותופסים

 "?מלך·ינוקאמלקח,לך"מה

 • 1963מארס ,בקרמליןס.ךרדלרבאולם

- jZמ"השמאארהמפלגה",לעי jZמ"מישהו
ראסילב-ואנדהזרהייתהלא(כלרםלעירת"
תמיםראיוןקצףבשצף],ציטט 18 [?סקאיה

רבופולני'כתב-עתלאיזהשניתןבהחלט
שהיחסים ,] 19 [ן;זנסנסקי ,המרואייןאמר

בקרלאמתפתחיםהספרותייםהדורותבין
המשודרכלומר' .מאונךבקראלאמארזן
כבןעצמוחששהואבכךלהבהירביקש
הקרוביםקשישיםמשורריםהרבהשלדורם

מבניאחדיםלוזריםבזמןרבוברוח,לו
אחר.גילבנילונראיםשהםכךכדיעדגילו

למדיצנועהמטפוריתהנחהזרהריבעצם
לביןאברתביןרוחניתאחדותאפשרותעל

חררשצ'רבבמפגיעאותרשתבעדברבנים,

פרימיטיביבאורחמכחישכשהואעצמו,

שהואכמהרבניםאברתשלהבעיהעצםאת
פטריוטי.אנטיכמעט

שבקרמליןס.ךרדלרבבאולםהאווירהאך
אבסורד'כדיעדמלוהטת,כךכלהייתה
לנימוקיםארזןלהטותרצוןשרםהיהשלא
גינוי.היה-ויכוחהיהלאמישהו.של
היהדיאישים.אלאנימוקים,לאגרנו

ררזנסנסקישלשמראתהבמהעללהשמיע
מאונך""קרמארזן","קרהמליםואת
החלנתנענע,נתפעפע,האולםרכל-

השבוע""דברהשבועון

 , 1963לשנת 16-10
 19עדבמארס-8הלמן

באפריל.
 :גאיז_וסטניארנסט ] 7 [

נרדףיהוד~.פסל-אמן.
בשלחררשצ'רבעל-ידי

מאמנותהסתייגותואי

זאתעםאבסטרקטית.

אתלעצבעל-ידירנתבקש
וכןפטירתו,לאחרמצבתו

היה.

שוסטקוביץ'דימיטרי ] 8 [

מגדולי :) 1975-1906 (
בני-הסובייטייםהמלחינים

זמננו.

שםעלמועדונים ] 9 [
- 1823 (קפי pשאנדור

הלאומימשוררה ,) 1849
הונגריה.של

דודינצבולאדימיר ] 10 [
פרוזאיקן .-1918בנולד

 .ליבראליסובייטי
על"לאשלוהרומן
בישרלבדו"הלחם

ה"הפשרה"גיאותאת

כשםהפוסט-סטאלינית,

עליוהפרועהשההתקפה

הרומןקיצה.אתבישרה

עברי,בתרגוםאורראה

עידון,וגדפלגחייםבידי
פועלים,ספריתבהוצאת

1957 . 

 :פו~ןנצבולאדימיר ] 11נ
פרוזאיקן .-1907בנולד

 .ליבראליסובייטי
קונסטאנטין ] 12 [

 1892- (פאוסטובסקי

הסופריםמבכירי : ) 1968

ואוהבליבראלהרוסים.
עברי,בתרגוםישראל.

הופיעו:צור,יצחקבידי

ספריתהזהב","שושנת

"השנים ; 1963פועלים,
עובד,עםהרחוקות",

חסרי"נעורים ; 1966

 . 1967עובד,עםמנוח",

 1903- (:;נקאלכסנדר ] 13 [

סובייטיסופר : ) 1972

רחבהלתפוצהליבראלי.
הסופרשלמכורתובאץר

ספרוזכההעולםוברחבי
 ,-1941במוסקבההגנתעל

ורלוקולאמסק","כביש
בשםכרנהעברישבתרגום

שלושת .פאנפילוב""אנשי
"אנשיעלהטרילוגיהספרי

לעבריתתורגמופאנפילרב"
אבן-שושןשלמהבידי
הקיבץובהרצאתאורוראו

 , 1946בשניםהמאוחד
1961 , 1962 . 

-
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ז_כז'יר;כאלכסנדר ] 14 [

משורר . 19 2כ-ננולד
 .ליבראליסובייטי

סוכול?.כליאוניד ] 15 (
) 19 7 סופר- ) 1-1898

 .פרוזאיקן .שמרניסובייטי
היםעל-יצירתועיקר

 .והימאים

סימונוכקונסטאנטין ] 16 [

) 19  ,משורר :) 79-1915

 .סובייטיומחזאיפר gמ
השנייההעולםבמלחמת-

שירו .צבאיכתבשימש

כל-לפרסוםזכה "ליחכי"

שלבתרגומוהשירעולמי.
כידי .הולחןונסקישלא'

גםללהיטונהיהזהבידוד
 :לעבריתתורגמוכן .כארץ

שירים, ,ובלעדיך"עמך"
 .שושן-אבןש' :תרגם

המאוח,דהקיבוץהוצאת

 ,"ולילותימים" ; 1942
שלונסקי, 'א :תירגםרומן,

 ; 1945פועלים,ספריית

רבן,תרגםהלוחמת",סין"
 ; 1950פועליםספריית

 'שתרגםמחזה, ,"הרביעי"

הקיבוץהוצאת .אכן-שושן

-1943ב . 1966 ,המאוחד

מחזהו "הבימה"בהוצג

כתרגומו ,"רוסיהי"אנש

-כ .לוינסוןאברהםשל

קונסטאנטיןביקר 1966

כאורחכישראלסימונוכ

 .העבריםהסופריםאגודת

גראלימרגריטה ] 17 [
משוררת .-1915כנולדה

שיריםיהודייה. .סובייטית

תורגמומשלהבודדים
אחרוניאריהבידילעברית
 .אבן-שושןושלמה

ואסילכסקאיהואנדה ] 18 (
סופרת .-1905בנולדה

פולנית-סובייטית.
עלבספריה .שמרנית

הנאציםשלהזוועהמעשי

למלהזכראיןבמלחמה
כמסעחלקנטלהיהודי"."

הסופריםנגדהסטאליני
 . ,,"הקוסמופוליטים

ספריההופיעוכעברית

תרגמהכענן","קשת

ספריתכת-מרים,יוכבד

"פשוט ; 1942פועלים,
מלכהתרגמה ,"אהבה

מסדה""הוצאת .בלבן
1946 . 

נולדווזנסנסקיאגררי ] 191
השירהמגדולי . 3-193ב

הומאניסט,בימינו.הרוסית

לקטבאנטישמיות.לוחם
שיר","עשריםמשיריו,

אחרוני,אריהשלבתרגומו
הוצאתכעברית,אורראה

 ..-1989כ . 1967"אלף",

הסופרתורעיית; קנ;;:אלכסנדרהסופר

 15.3.1964מוסקבה, ,לוקונאטאליה

ביללה.ופתחהלתחייהשרבקמהנסנסקי,
בגללבנרונוטרנרקםאתהמדוע-

כברכשהואחררשצ'רב,שאל- ?הרריך
אנחנו-שלומצרחנותוקמעאעייף

אותם.מבכים

-אדםבשרםלנקרםמתנורןאינני-
הררייאך-אקסירנרבראשוהשפיל
בחיים.

החררהמשגה,עשהכישהביןחררשצ'רב,

ניחא,משמע, :תרערמנית-פייסניתתנועה

לה-שאיןמצבזההרי .למקומךחזור
ארתךגורריםפעמיםכאשרבר'תקנא

ופעמיםשפטים,בךלעשרתכדיממקומך
אקסירנרבעצבי .אליובחזרהארתךזורקים

אצלבעצםהיהשזהכפימרוטים,היו
האינטליגנציה"עם"הפגישהלאחרכולנו.
אקסירנרב,ךסטני'.~איז-מהקרמליןיצאנו

ואנרכי. ] 20 [ררז'דסטבנסקי

השעההגיעהכלרםהבריא,בכן'
- ?במחבושיושיבושרבצנימים,לייבש

רשפיםמתיזותכשעיניורסטני'.נאיזשאל
נזעמים-עליזים.

בלאו,חשיבותימושבע,כאידיאליסטאני,
-~כשלארובוט' .העבראלחזרהתיתכןלא

 :בדכדוךשמחה,בלאראשוהנידאיז.רסטני,
עלולהכלשהיוםהייתיסבורואני .-

 .] 21 [-37השנתואפילולחזור,

ימאני~זבכיכררגע,באותואקסירנרב

התפרצוהמדרגות,עלבערב,בראךהחשה,
 :רותחתכלבההמלים,מפיר

שלנרשהממשלהמביןאינךמה,אתה-
 ?לכלהמסוגלתכגופייההיא

באיוולתם,לאאםהחיים,כאשרכן'אחרי
ולאבינינומריבההטילובשפלותם,אזי

שירבתיכתבתיזה,עםזהערדהשלמנו
אילועליביןלהם,יאזיןשהואבתקורה
 :בהםמדוברמדרגות

26 

מיץהתיזוכאילורמתיילל'ותרססחומר
עלעלהררזנסנסקיסררה.תמיסתעללימון
כברמשהר,לומרהספיקובטרםהבמה,
המאייםאגרופוהינףראשומעלנתעופף

 :חררשצ'רבשל
לכלוהסתלקדרכונךאתמכאןסלק-

 !ררזנסנסקיאדוןהרוחות,

החצרניםפמלייתשלניצחוןחוגגילל
בעלשלהרוחגסותאחריהחזיק-החדה

ובזרישנואהואכללשבדרךשלהם,הבית
כאליל.נערץרגעבאותואךעליהם,

 !הסתלק !הסתלק-

כלפיראשואטררזנסנסקיהפנהכאשראך
חומתאתשהציבהאישולפניחררשצ'רב,

כמעטהאוקיינוס,על-פניושגררברלין'
מוסתריםטיליםארצות-הברית,חרפיעד

הל;גניםהנדהמים,פניוהופיעובחיטה,
רועסמלשלולאמרחשי'אדםשלמאימה
בגינתהחזיריבזרברברהמחבלפרצוףנטרל
חררשצ'רבהצריחשלנר'הסובייטיתהירק
תמררה,ברחלהאטאטאךמשהר,ערד

פתוחה,לכף-ידאגרופופטישאתוהופך
 :בריבגדושבעתידאלהאתהחניק

וקולרהרטין'- ...משהראמררנר'-
 .תלייןכשללאאךרוטן'סבאכשלכבר

הואשאיןאמרמלים,בקרשיפלטררזנסנסקי
אתקראהמולדת,בליחייםלעצמומתאר
אי-אםספק .בכךלראותוליהיהצר .שיריו
הולמות,לאבנסיבותשיריםהוקראופעם

דםצמאתעוינותבקרבכאלו'משפילות
ררזנס-אצלכךאחרה,פ;ע,בכדילאשכזר.
בשריקההנוחתיםמגלביםעלשיריםנסקי

לך"מההשררותהגב."שעלב"בליל-הבשר
בעדהדת,בעבורכלרם ?מלך-ינרקאמלקה.

חררשצ'רב.אלכמרבןמופנות "?המולדת
השכילפאבלרבהקרמרסרמרלמרכזמזכיר
באטייהשליטהשבמסורהפעם,אילנחש
אניגםהתכוונתירוסי""שעשועבשירי

דורנושמשורריכךעלהגרסהלחררשצ'רב.
שלכןואחריחררשצ'רב,שלחביביהםהיו
כמעטאנדררפרב,שלכןואחריךז'נייב,.ב

הכלבסךחינה-שלהםהחצרמשוררי
החרושתבביתומפוברקתמזויפתבררתה

דיסאינפורמציה.שלהמסורתיהממלכתי
השניםשבאותןמעמיתינו'אחדיםכאשר

"ארקטיאבר"העתבכתבפעולהשיתפו
מאמריםוכתבוקר~'טרבהסטאליניסטעם

חררשצ'רבשלפרועה.הההשתלחותבזכות
אךאז'המרודיםהענייםהצעירים,בסרפדינו

בשחצנותעתהמנסים-ברוחםהנועזים

איןהחצר'אנשיהיינוכאילואותנולהאשים
 .בברזמהולהתמיההאלאאצלימעוררזה

מהחצרנותפחותהאינהשלנרה"חצרנרת"
ללכתנאלץהמזלשלרועפרשקין'של
זכרתללמדכדיגנקנדררףואלהצאראל
שלאדברלחיים,דינםר"שייגזשיריו,על

יותרזאתיודעראקסירנרב .בידיועלהתמיד

השניםשבאותןמשרםאחר'אדםמכל
עם"פגישהבאותהלזה.זהסמוכיםהיינו

באורחחררשצ'רב,העלההאינטליגנציה"
כעלהבמהעלאקסירנרבאתאינסטינקטיבי'

 :אצבעברתקע~טגח,במת
 ?המשפחהשםמה ?אתהמי-

סופר.אקסירנרב.-

מררן-הרפתהעתהשזההחצרנים,כנופיית

~ n ן~דיילר~יvז:
קיר ל~~ ?:7רדויזר·~ק
שםכאלו,מדוגרתעל

ש;ירשד Tרגלים'~שנר"
• : -: -• •• • T t 

התהומית,ושנאתר

ii :ל"א:p ר~ל~ייל~יpז~
~ס~ייארך;גינוסיו

;:זץקם.~רוך ,וי~:;:ך~ן

רצהשלאאראלה,שיריםשמעלאהואאך
קנאתנרתמתוךלואפשרושלאארלשמוע,
כמרבןהואבחייםביותרהנוראלשמוע.
ידידותשלמרתהגםזהובכללהמרות,
ישנה.

הקרקטבליתהמרפסתאלחוזראניאך
אקסירנרב,עםישבנושבהכשלג,הצחורה
 1968באוגוסט-21לאוררבאלטרגלאדילין

צ'כוסלובקיהגורליהיהמהלנחשוניסינו
 ".הפראגאי"האביבעם

 :מרירבחיוךנתחייךבאלטר
אידיאליסטמיןאיזהז'~ניה,ז'~ניה,-

ברגעשדווקאאפשר ...זאתבכלאתה
גבולאתשלנרהטנקיםחוציםכברזה

צ'כוסלובקיה.

 ...רחםאותם,האכלנואנחנו

אונים,חסרילרהט,בוקרעםלמחרת
גולגלותינורגלינו,עלבקרשיעומדים

ברחובאקסירנרבעםהפסענרמתפוצצות,

כרסלרפואהמחפשיםיקרקטבלשלהחרף
 .שכרוננולהפיגיי"ש
תמידלישנראהאוקראיניסופרלנרנזדמן
יםצדפיהמלקטמזיקובלתינלהבכזקן

שעוןעמדהואהפעםאךטניס.וחובב

ואתנייד,רדיולמקלטצמררהאזנולמעקה,
שלו'ה~רשרגלישעלהמורחביםהוורידים
והבולטותהשזופותבמקצת,העקומות

רטטהרעידקצרים,גברדיןמכנסימתוך

חדורה.של
בעלי-הריע- !בפראגשלנרהטנקים-
להצטרףאותנווהזמיןבנר'כשהבחיןצרת

כולו.העםושלשלוהניצחוןלחגיגת
יהסובייטיהרדיוהודעתאתמששמענו

עלג~ב~לס,בהשראתכאילוהמנוסחת
העם~דיעלהוזמנושלנרשהטנקיםכך

יואניאקסירנרבפנינו'יעצמוהצ'כוסלובקי
שברמקרםהפוכר'מסעדתלעברדוממים
וודקהנמכרהההםנשכחיםהבלתיבימים
שתרצה.שעהבכל

הפתיחהבשעתהחתההמסעדהמרפסת

החמה,הוודקהאתמזגנוכמעט.ריקה

מחציתשלבקבוקמתוךכמעט,הלוהטת
אלוהרקנושחררהשזרבוביתוהליטר
מתוךאחתבלגימהזהמארסמשקהקרבנו
ירקותבסלטקינחנוורודות.פלסטיקכרסות
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שתינומהורהרים.מליחראשיעםמפולפל
מר~מה'שלבדמעות-אני :ובכינו

מורת.שנאתשלבדמעות-אקסיונוב
שלידוראינושניבקבוקלקחתהחלטנו
מבטיםלעברנוהמפזילתורצץהקופה
לנולהניחרוצהאינוובפירושנזעמים
לונגעולאהפוליטיותדמעותינו .לעבור

המתנדנדאקסיונוב,פנהופתאוםזה.כהוא

 :התוראלבדבריםומייאוש'מוודקה
 ?הזההלילהאירעמהאתםהיודעים-

שתק.התור

שלנו"פראיים",נופשיםבעיקרםאלההיו
איזואלשנדחקואוהחוףעלבאוהלים

להשכרה.הניתנתעלובהפינה
עדעירוםגברתן'בחורמהם,אחדלבסוף

השחומותברכיוגבו,עלתרמילוהחגורה,
בחך-אפוייםכתפוחיםמזדקרותמשיזפון

בקולהרטיןדהויים,ג'ינסמכנסישלריחם
 :נזעם

שלנוהבחורים ...מיוחדדברשום-
המעד-מגרמניהשהתוקפניםכדי ...בפראג

ראוייםהצ'כיםוגםשמה.יידחקולאבית
כך ...והםאותם,האכלנואנחנוללקח.
 ...כשררהשהבל

התכולהדחןןעלרעלהאקסירנרבקפץאזי
צלחתבנעלומועךכשהואפלסטיק,העשוי

ופנהרפוי'בקולשנתפצחהסלטשייריעם
 :לפריקלסהיאהבנאוםהתוראל

עבדיםאתם ?אתםמיאתםהיודעים

לשלטוןרקלאעבדיםאתםעלובים.
אתםבהחלט.לוראוייםשאתםהסובייטי,

האדישותשלשלכם,הב~ר~תשלעבדים
הסלט,צלחתשלעבדיםאתםשלכם.
ובהכעת.עומדיםאתםלקבלתהשבתור
החירותאתשלנוהטנקיםחונקיםבשעה
עבדות,שאותהרוציםשאתםמשרםבפראג,

מקום.בכלתשרוראצלנו,ששוררת
באקסיונוב,עינייםתחילהלטשהתור

אךדעתו,שנתבלעהעלובשיכורכבאיזה
שיכור,הואאםשגםתופס,החלאטאט

הגברתן'הבחורמעליב.משהראומרהריהו
עםמבטיםשהחליףהחגורה'עדהעירום
להסירהתחילכבדכמוהו'הגברתניםידידיו

המנומשות.האדירותמכתפיוהתרמילאת
אקסיונוב,אתלהכותשמתכווניםהבינותי
עלהעמלבדיבדגליהם.בולבעוטכיוייתכן
משמיעהיהובדרךמשם,להוציאובידי

באזנילעבד~תבנרגעהאשמותיואתבצעקה
שתפסולנשיםגם-בדרכושנקרהמיכל
התיירים,בסיסשלבמרתףלמקלחתתור
ביתלידבגיטרהשניגנולסטודנטיםגם

שסחבתילי,גםזאתרעם ,] 22 [ו~לרשין
להביאוכוחעצרתילבסוף .גביעלאותר
הביתה,בהגיעיולהשכיבו.שלולקרטג'עד

נקלעולקולוהרדיו'מקלטעלמידעטתי
רק.מיהעיתונאיהטוב,ידידישלקולו

גאנ!לקהןאידז'החברועםשיחדזיקמ~נד
כמעט"טאטדה",הצ'כית,במכוניתועשה

"סטאנציהאתזהובכללכולו'העולםאת
דודישלבמתכןלנושםמקום ,] 23 [זימה"

אגרריי.

- ?ליאתההמאזיןיבטושנקו'ז'~ניה

יחדישבנואיךאתההזוכר-רק.מיצעק

ודיברנוהולדתךמחוזבסיבירהמדורהליד
ז~ניה, ?אנושיצלםלושישסוציאליזםעל

אתשלכםהטנקיםרומסיםאפואמדוע
 ?רחובותינו

שניוכתבתיהכתיבהשולחןאלהלכתי
רבורז'נייב.בשלשמועלאחד-מבדקים
והשנילצ'כוסלובקיה,פלישתנועלמחאתי

רבובמוסקבהצ'כוסלובקיהלשגרירות-
 .ק'~ב~דבממשלתהמוסריתתמיכתיהבעת
לדירתסרתיהקרקטבליתלמברקהבדרכי

המבדקים.אתלו-להראות-אקסיונוב
בקושיפקחהואמשנתו.עורותיועמלבדי
 :בביטולידוהניעשקרא,ולאחרעיניו'את
בשינהשקיב.ושוב- ...לשואזהכל-

עמוקה.

אתממניקיבלההצעידההמנוקהפקידת
כדיכדיותוךהמליםאתספרההמברקים,
 :בפחדהפטירה

 ...שמתרחשמהשמתרחש,מהאריה,-
ימיםשלרשהכעבורבכדי'לאפחדההיא

בבכי'ממררתבריצה,אלייבאההיא
שקיבלהשרםעלשפוטרו~רהרדיעתני

לקג"בנסעתישלי.המברקיםאתלשיגור
לאשאםעליהם,ואיימתיפיארדוסיהשל

אשם,מכלהחפההזאתלנעדרנתיניחו
שלעיתונאיםמסיבתואכנסלמוסקבהאסע
חר"ל.עיתונותכתבי

אך-אמרתי-מריהיהסופיאולי-
לטשטשנאלצוהםסופכם.גםיהיהכזה

נפתחהלמוסקבה,כשחזרתי .הענייןאת
סופית.איןמוחותשטיפתשלמערכהשם

ספריםשלאימררתפיזרומופעים.נאסרו
בלילהאחתפעם .ארדלראותשעמדו
 ] 24 [ב~.רךלקינרגאליהאשתיעםישבתי

ליגאלית,איספררתשקרוי.מהשםושדפנו

 .אותילאסורשעומדיםבטוחיםהיינוכי
לי.הניחרכאילוכןאחדיששרפנו.חבל
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בישראל.

ךנסקי_ררז·דסטרובוט ] 20 [

מהבולטים .-1932בנולד
אחדים .הדורבמשוררי

לעבריתתורגמומשיריו

ונכללואתרוגיאריהבידי

השירהמןב"מחררזת

ספריתהצעריה",הרוסית

 . 1962פועלים,

הטרורשנת ] 21נ

 .לשמצההידועההסטאליני
ררלרשיןמאכסימיליאן ] 22 [
משורר :) 1932-1877 (

ימירבאחריתרוסי.ומבקר

רבית-בקרקטבל,רמתזי

למועדוןהוסבשםז:גרריר
משיריו .שמרעלוקררי
משירת"בילקוטהובאו

אברהםבעריכתרוסיה",

גרלדברג.ולאהשלרנסקי
זימה"·סטאנציה·· ] 23 [

הישובשלשמרזה-
שברהקטןהסיבירי

יבגני 1939בשנתנולד
יבטרשנקר.

שברמרסקבאיפוכר ] 24 [

יבטרשנקר.מתגורר
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חייבאני

פנימית.כהפרדה

הפרדהללא
צריךחייתיכזו

עללהחליט
כאחדבחירה

התחומים,משני

שאינניוחיות

לוותריכול
הכתיבה,על

מחליטחייתי
החייםאתלנטוש

הציבוריים.
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שביהשניות • •יעקביגד
בפרטיםהשיחהאתנתחילאולי

ביוגרפיים.

אינוכללבדרךשאדםדברים,שניש 1
שתי .ומותולידתו-עליהםמחליט

בידינו'אינןבחיינוהחשובותההחלטות
במידהלהחלטתנונתוןשביניהםמהוגם
נולדתימקום,מכלאני,מוגבלת.מאד

בעפולה,ליולדותהחוליםבבית-1935ב'
רוסיהילידיהורי .ויתקיןבכפרוגדלתי
ממייסדיהשלישית,העלייהאנשיופולין'

ההירואיתבתקופהגדלתי .ויתקיןכפר
הגדולההכמיההבתקופתההתיישבות,של

באווירהישראליבארץיהודיתלמדינה
ולאומיתפוליטיתציבורית,מעורבותשל

שראיתיהעברייםהעיתוניםמאד.גבוהה

"דבר"היושחים-עשרהגילעדבבית
הצעיר".ו"הפועל

 .שלךהשיריםבאחדכךעלכותבאתה

בכפר.למדתישמונה-עשרהגילעד .נכון
האק-בעתודהפסיכולוגיהלמדתיכךאחר

משוםממנה,פרשתיאבלבצה"ל,רמאית
פסיכולוג.להיותרוצהשאיננישהחלטתי

כךואחררגיל,צבאילשירותחזרתי
תוארלימודיסיימתיהחברה.מדעילמדתי
המדינהובמדעיבכלכלהושניראשון

כךכדיותרןאביב,תלבאוניברסיטת
שש-בגילכברציבורית.בפעילותעסקתי
ב"הפועלורשימותמאמריםפרסמתיעשרה

מאוחרהמושבים.תנועתובעיתוןהצעיר"

שללהתיישבותהמחלקהאתניהלתייותר,
לעבודליהציעדייןמשהמפא"י.מרכז
שניםכמהובמשךהחקלאות,במשרדאתו

גםמכןולאחרונדוברר,כעוזרושימשתי
המשרדשלהכלכלייםהשירותיםכראש

החקלאות.משרדמנכ"למקוםוכממלא
בגללגם-יפהמאדתקופההייתהזו

המרתקהאדםשהיהידייןמשהעםהעבודה

העבודהבשלוגםיחייבימישהכרתיביותר
תקופתמרתקת,תקופהחיתהזרעצמה.

הכל-החברתיות,והבעיותההמוניתהעלייה
ראשיתאתשאפיינווההתיישבותיותכלירת

כברהייתיתקופהבאותההששים.שנות

כחברנבחרתי-1966במפא"י.מרכזחבר

ולהנהלתההסתדרותשלהמרכזתהוועדה
לראשונהנבחרתי-1969רבהעובדים,חברת
קצרזמןהעבודה.מפלגתמטעםלכנסת
התחבורה.שרלסגןמרביתימכןלאחר

כשררביןלממשלתהצטרפתי-1970ב
גדולותלהחלטותשותףוהייתיהתחבורה

ושיקוםהבינייםהסדראנטבה,מבצעכמו

לאורךהכיפורים.יוםמלחמתלאחרהמשק
שמאדאנשיםעםעבדתיהזאתהדרךכל

ב-פחות.שחיבבתיאנשיםועםחיבבתי'

לאופוזיציה.והלכנובבחירותהפסדנו 1977
שלהכלכלהרעדתראשליושבהתמניתי
מפלגתשלהכלכליהצוותולראשהכנסת

האחדותממשלתהרקמה-1984בהעבודה.
הכלכלהכשרבהששימשתיהלאומית,
חברהייתיכןהתקשורת.וכשרוהתכנון

והבטחוני.המדיניובקבינטהכלכליבקבינט
ממושכים,היסוסיםלאחרהתפניתי,אזרק

פרסמתילכןקררםשירים.ספרלהוצאת
לבחור'החופשאיכות,שלעוצמתהאת

ספריארבעה-כיווןוקריאתהממשלה
שלושהוכןיהפוליטיבתחוםועיוןהגות
ילדים.ספרי

 ?לשידהבקשרמה

היו .ילדכשהייתינכתבוהראשוניםשירי
להםקוראיםהיושהיוםשירים,בהם

שלאישייםשיריםוגםפוליטיים,שירים
הדחף,נעלםכךאחרמאד.מופנםילד
חת-ארוכה.תקופהלמשךנגנזאוחלף
הראשוןהילדועדשמההתבגרותקופה
האנרגיותכלאתשוחקת.תקופההייתה
כדיהחיצוניתלסביבהאזרתמתישלי

ולהשפיעמלאיםפוליטייםחייםלחיות
למאמץאותיחייבהדברסביבתי.על

אםאותי'מחייבועדייןמסוים'נפשי

זאתועושהמיומןיותראניהיוםכי

חזרתיבמלאכתו.שרגילמקצועכבעל
שלרשים,בגילבערךספרותיתלכתיבה
הרבה .בדעתימעטהתיישבתיכברכאשר

למגרה.שיריםמאותלמגרה,כתבתיזמן
רומןלכתובהתחלתי ,-1977ב ,יותרמאוחר

אוטוביוגרפיים.מרכיביםבעלמאדגדול
כבר,סיימתיהרומןמטיוטתשלישכשני
 .נעשוטרםהסופיוהגיבוששהעריכהאלא

שירהראשונהבפעםפרסמתי-1982ב

ששמעתיסיפורבהשפעתשכתבתישלי'
אחדמשפט .לכנרןבמלחמתהשריונרמבני
שהכתיבכטריגרשימשאזליאמרשהוא

שיר.לי

 ?המשפטחיהמה
ברדס,-עלשיושביםהלבנים"ההריםעל

הלוחמיםבנר,ומביטיםבמרפסותתיחם
היהשיכולהזה,המשפטמלחמתם".את

שעותביחלחלדו-משמעיבאופןלהתפרש
נפשיתהתנגדותשלבמצבאזהייתי .מספר
תחושהמיןביוהייתהלמלחמה,נסערת

עלהשיראתכתבתיפנימית.התפוצצותשל
לזיסיבדריבשםשמסרתיהלבנים,ההרים
חיתהזובשביליאחרונות".ב"ידיעותסתווי
שהיהומבוצר,מוצקפנימימחסוםפריצת

שנה.עשריםבמשךלחלוטיןחדירבלתי
ב"סימןשירהלפרסםהתחלתיבהדרגה
ולאחדרב"מאזניים", " 77ב"עיתרןקריאה",

העיתוניםשללספרותבמוספיםגםיזמן
היומיים.

לפרסםאםמתלבטאניאחדותשניםמזה
להיותעלולשהעד~בחששתי,שידה.ספד

אתלערבעשוימישהולשירים.לרועץ

הספד,-הכתיבהעםשליהפוליטיהעיסוק
המהדריםהשירים,עלצליוטלוכךתית,

ליהמאפשרמרכיבבנפש,מרכזימרכיב
 .אנושיקיוםהמשך

נקראהספדאתשפותחהראשוןהשיר

לאיזולרדת".מבקשאתהתחנה"לאיזו
באמת?

שא-מבליפנימית,אמתשלחייםלחיות
דברים,עלעצמיבפנילהתביישצטדך

התחנהזו-התנהגויותעלמעשים,על
לאשאניחושבאני .אותישמעניינתהיחידה
בכתיבתיולאהציבורייםבחייםלאמזייף,

אישלאאני .שליהאנושיתבהתנהגותולא
אבלהגדול,חסרוניזהאוליפנים.שמעמיד

הפנימית.התחנהזר

יוצראישית,אמתחווייתליצורמנתעל
עלמסתמךואינומשלוילשוןהמשודד
 .לושקדמומאלחיורששהואחשפה
 ?משלךלשוןשיצרתמדגישיאתההאם

מטאפרדיתשפההיאהשיריתהשפה

קל-יוצרתצלולה,תמציתית,מרומזת,
חושבאניכן'הקורא.שלבמוחויידוסקופ
 .משלישידהשפתשפיתחתי

 ?אותהלהגדיריכולאתההאם

הכ-שפתהחווייתית.באמתמתחילהכל
בהשיששפההיאשליהאישיתתיבה
מאדמרכיבזההטבע.חווייתשליסוד
עץשלוים,חולותשלהשילובאצלי.חזק

אתשחייםאנשיםופרדס,אדמהשלופרח,
הבעיותעםומתמודדיםהאמיתייםהחיים

תשתיתסמליהםאלהכל .ביותרהבסיסיות
ביתעלכותבכשאניאפילו .שליבשירים
כפרמהתמונהעולהבלונדון'הקברות
 .ויתקין
חפי-הקוהואהשידיתבשפתינוסףמרכיב

האישיותממבנההנובעיהמכלילוסופיל
בחוויהדקהשיראתמשאידלאאני .שלי

מתקשרתמידהואהספציפית.הפרטית

בניסיוןמדוברלא .יותררחבלמשהו
אבלהעולם,בעירתלפתרוןנוסחהלהציב
דברופסיכולוגית.פילוסופיתחוריהישנה
מתיאורמנותקיםאינםהשירים-אחד

עצמההשפההחוויה.המפגש,האירוע,

הבדליםכמרבן'יש'צבעונית.פלסטית,
לפימשתנהוהשפהשונים,שיריםבין

שלהם.והתכניםההקשרים

בדבריםחרבהמופיעה"אמת"חמלה
ילהעידיכולאניכותבכאדםשאמדת.
בעצםהואח"אמת"שלחזהשהנושא
אפשראיך .ככתיבההמרכזיתהבעיה

אומדאניאםחדי ?האמתאתלומד
המושגלאכבדהיא"אמת"חמלהאת
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לחיותלימאפשרת
מתמודדאתהאיךלבטא.באחשהיא
זה?עם

השאלהובעייתית.קשההתמודדותזו

בזמןהכותבאתמדריךמההיא,המרכזית

מתחבטשהואהעובדה,עצםהריהכתיבה.

בדרךנמצאשהואכךעלמצביעהבבעיה,
אבלמשמעית.חדתשובהלזהאיןהנכונה.

לאותולהגיעהניסיוןעצםהחיפוש,עצם

פעםשאףסופייגבישייצלוליגרעיניידבר
הרצוןעצםהחשוב.הואאליו,מגיעיםלא

שהאמתמשוםהאמת.כברהואלהתקרב
הקרובבאופןלנסחמסוגלשאתהמההיא

העומדותבמליםביותרוהמוחלטביותר
לרשותך.

למשלנוסטלגית,מנימהחוששלאאתה
 ?'דבר"'קוראים"אנשיםבשיר

שלמסוימתמידהביישמזה.חוששלאאני
אינואםגםאדם,כלאצלנוסטלגית.נימה
הרב-כאשרנוסטלגיתנימהישלכ,ךמודע
ילנערותוילילדותוילזכרונותיומגיעיםריס

אהוביםלאנשיםאולהוריו,שלולקשר
אינושהזכרתהשירמתגעגע.הואשאליהם

עלעצובפילוסופישירהואנוסטלגי.שיר
אינםוששרידיהםמזבחעלשעלואנשים
זההעכשווית.במציאותביטוילידיבאים
הוא .מאדגדוליםבכאביםשנכתבשיר
נוסטלגי.אינו

נע·בטבע,לעסוקמרבהאתהבשיריך
ברוחות.צים,

אבלטבע,שיריאינםבספרהשיריםרוב

איננישירה.שלתיאורטיקןאינניאני
הייתיזאת,עם .שירייבמיוןלעסוקמתיימר
אימפרסיוניסטיתכשירהשירתיאתמגדיר

נטורליסטית.כשירהלא-פוטוריסטית
אלאאינוהטבעמרכיברבים,בשירים

אירועשלפנימית,נפשית,השתקפות
חזקהטבעשמרכיבינכון .כלשהוחיצוני
אוליבמשפחתייהקשוריםבשיריםבעיקר
 .והספציפיהריאליההתרחשותרקעבגלל
שיריםשלקטןלאמספרבספרישאגב,

שם,במקרה.לאוזהבחו"ל.שנכתבו
להיותשליהיכולתמהסביבה,שליהניתוק
לזהלקרואמותראם-צופהשלבמצב

יותרחופשיתכתיבהליאפשרו-כך
לוחצתבסביבהחיאניפה .בארץמאשר

בולטהטבעתיאורימרכיבגםלכןועירונית,
בכךהנוגעיםבסימבוליםהשימושפחות.
בשירתםמאשריותראוליבשירתיקיים
פנימיתלחוויהביטויומשמשאחרים,של

עובר.שאני

בשירה,עסקורביםפוליטייםמנהיגים
כתיבתם'אתגייסוככולםרובםאבל
גםהפוליטי.למאבקםממנה,חלקאר

מינורית.מארדאבלביקורת,ישבשיריך

גםהפרזה.בלשוןמשתמששלאאדםאני
זהבוטה.אישלאאניהפוליטייםבחיים
שלפנימית,תרבותשלאופי,שלעניין
.בלשמשתמשיםאנשיםישמידה.חוש

דברשלבסופוהםגבוהה.באוקטבההזמן
כך-להםמקשיבלאאחדואףנצרדים,

דבריםשלשערכםיודעיםכולנו .ברכטטען
במובןלאפוליטייםשיריםישבספר .יחסי
מחאה,שירישלבמובןאלאשלהם,.הצר
המוטושהיאמוסרית-פוליטיתחוויהשל
"עמנואלשלהם.המניעהכוחהשירים.של

מובהקמחאהשירהואלמשלישומרון",
עיוורוןונגדבשומרוןההתנחלותנגד

בתלקופצים"ילדיםצדדית.החדהראייה
ל'פיטיםעםהזדהותשלשירהוארומידה"

קונג"חוגג"מפרץבשירגםכךפלסטינים.
מאודקשהשירשהוא"ציווי",השיראו

שולליהולכתתופעותנגדמחאהשל
בכמויותסביבירואהשאניוכחשיערומה

כזאתשירהאםיודעאינניוהולכות.גדלות
כמכשירינכתבלאזהלא.אומכשירהיא
שלי,ההכרהבתתהתודעה,בתתאוליאבל

לאמירהכביטויגםאלהשיריםכתבתי
הפוליטייםבחייםלומרמסוגללאשאני

במידהתיראההיאששםמשוםהרגילים,
בשירהתחסדות.שלכאמירהאחרתאוזו

שלכתוצאהכאמיתיים,מתקבליםהדברים
שליטה.איכדיעדחריפותפנימיותחוויות

לפעמיםהתפוצצות.שלתחושהממשזו
בינוצרתזהעםאבליאותימפרקממשזה

כשאנשיםילכן .פורקןשלחריפהתחושה
הרבדיםאצליחייםאיךאותישואלים
אניזה,בצדזההעשייהשלהשונים

ביןהשלמהשלמסויימתמידהשישטוען
בטוחלאאניהללו.הפנימייםהקטעים
הציבורייםבחיים.להמשיךיכולשהייתי

יששלכאורהינכוןכותב.הייתילאאם
המנוגדיםהתחומים,שניביןחריפהסתירה

החשיבההפעולה,דפוסיבכלבמהותם
שלהםהסמוךהקיוםאבלשבהם,והתגובה

לחיות.לימאפשריםהזאת,השניותיאצלי
שלאחרתאוזומידהלימאפשריםהם

ממנישמונעיםפרספקטיבה,שלשפיות,
מהתחוםוהסתלקותבעיטהכדיעדהקצנה
 .חיאנישבוהעיקרי
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בבנייתבעצםעוסקבמלים,שעוסקאדם
שחראשסופרמכאן'מיקרר·קרסמרסים.

מכליותרלראותמרחיקפוליטיקאיגם
 .אחרפוליטיקאי

ולהכללה,להשלכההזוהיכולתאולי
פוליטיותבסיטואציותילישאפשרההיא

למשלי .מועדבעודדבריםלחזותרבות
ברגעכאסוןראיתילבנוןמלחמתאת

לזהשהולכיםלישנודעמרגעשהתחילה.
יאוכלוסיןצפוףבאזורשמדוברטענתי,

דרוזיםאש"ף,נוצרים,בושמתרוצצים

ליהיהכולו.מסוכסךאזורומוסלמים.
אתשתסבךביצה,להיותחייבתשזוברור

אמרתינורא.מחירממנהותתבעישראל
מבחינהאליקרוביםשהיולאנשיםזאת

מטורף.כעלעלייהביטווהםפוליטית,
בצילוםכמובסרט,כמוזאתראיתיאני

שלהנכונההכלכלהבענייןגםכך .רנטגן
באופוריהאזהסתובבואנשיםארידור.

סמיםמזריקיםמחירים,מורידיםהנה-

הכלנפלאה.תחושההציבור.לעורקי
סגולים,ורודים,צבעיםילמישריןהולך
זאתראיתיאניברחובות.זורםהכסף

העובדה,בגללגםאולילאסון,כמרשם
מחולייתו.מתמלאאיננושהבורשידעתי

עלמציאותשלפיקציהליצוראפשראי
ענןעלתהום,עלחלולים,בורותבסיס

החודש•שיחת

קרניהאתעליותטילשהשמששברגע
עםמתנגשאניכאלהבעניינים .יתנדף-

בישראל,והרילכאורה.ריאליסטייםאנשים
דעהכלולאחידות,לאחדותהרצוןבגלל
שלאפטריוטיזם,לאנטינחשבתשונה

בינינוהחיצונישהקונפליקטכךעללדבר
ההילהאתמארדהגבירערבמדינותלבין

יכולבישראלגיבורהכוח.סביבשיצרנו

הרוח,גיבוראיןבצבא.גיבוררקלהיות
אינטלקטואלייגיבוראיןחברתייגיבוראין
וסנסציוניפרובוקטיביאדםהואאםאלא

החיצוניהקונפליקטליבוביץ'.כמומאוד,
מועטהמידהיצרשלנוהחברהעלוהאיום
שונות,שלגילוילכלסובלנותשלמאוד

ספרותי,ביטוילכללשבאהלשונותובוודאי

 r1 50 'נעמהמשך
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כסיפורדיון

לש"יפרנהיים
עגנון

כפרקשקדגרשון ] 1 [

"תקבולותהידוע
אמנותכספרר ,"וזימונים

(ספרייתעגנוןשלהסיפור

 64-עמ' ,) 1973 ;פועלים
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ומוצאלכיתרשכאדם ] 2 [
מחדשלהחיותיכולשאינו

שחלףהזמן .עכרואת
רעדהכיתאתשעזבד~ע_זק

עלאותותיונתןאליושרכו
כאופןוהוא,הכית,כני

המוע,דאתאיחדכלשהו,

ההזדמנות,אתהחמיץ

שכורה.שרקתכפניועומד

ר"שידיהאובד"הכן"שידי

גרלדכדגללאההדרך"סוף
זה.מרטיבסניכסוככים

גםדומיננטיזהמרטיב

למישורהעקובכ-והיה
מנשה-מוצאשםלעגנון'
הכיתה,שוכרעםחיים,

עםחייםדואהשאשתו

אירוניעיבודאחד.איש

עכדמצריזהמרטיבשל

הגיבורשכשםהנה,

ומוצאלבית-שאינו-כיתר
דדר nשהחדד-שאינר-

כשלכאילוממנונלקח
שאינומיותרעיכוב

יידוןזהמרטיב .כאשמתו

רקעעלכהמשךכהרחבה
שלוהה;זקךיהפדרטרטיפ

המתאחדתשיכתר-

שנקייהאודיסאוסשל
הפלא","למרבההיא,

ל"שיכהשישמההשלכות

מרטיבעלמאוחדת".
עמדוכפרנהייםהשיבה

צרריקיהודיתלאחרונה

שלכ'פדנהיים'כ"עירן
למחקר"דפים ;עגנון"

עמ' ; 1985 ; 2כספרות"

לשם-עזרארדנה , 223-224

 ;ארד-עם ;כ"פדנהיים"
 _ 44-51;עמ' 1987

 . 48עמ'שם,שקד, ] 3 [

שלגודלהכיןהניגוד ] 4 [
לגודלהפדנהייםמשפחת

שטייבומשפחתשל
העובדה,ידיעלמתחדד
ראינגהפדנהייםשלשכנם

חייםשלסיפור
 ~;~~;~~רפהעל~לדרב;גנרן תור'~;~ר

שלהן'והלא-המוחלטיםהפתוחים •
נדלותהבלתיהקריאהאפשרויותעל

א;~ךסיפורשכלכךרעלבהן'שמוצעות
שלכלכךעל ;היפוכואתגםבחרבו
"כפיל") ,"לצ"(בבראהישמרכזיתדמות
שלה,נאמנהכמעטהשתקפותמעיןשהיא

תרנןשלהחצנהבה,מסריםפןשלהרחבה
ניגודה,ו/ארשלהמודעלאארמודענפשי

טכניקתכן,כמרשלה.האחדתהאפשרות
עלילותשתינבנותשעל-פיההתקבולות,

מאירותוהןלזרזראנטי.זכיטי;תכמעט
טכניקהגם-ניגודןבשלזראתזר

העולםמספררתעגנוןשאבשארתהזר,
ברצוני .] 1 [ולהמשגהלתיאורזכתה-

נוספתפעםדבריםאותםכללהדגים
הארכיטקטונישמכנהרפרנהיים,בסיפור

רגםלעגנון)אופייני(הלאהמושלם
לשרןנוסחאותכלומדשלו,הטרמינולוגיה

שתיביןמתחיוצרותבר'שחוזרותקבועות

דיאלית-קרנקדטית,האחת :הפרכותעלילות
אפשרית.ובלתיפנטסטיתוהשנייה
הפנטסטיתהעלילההפלא,למרבה
מןפחותלאוקונקרטיתכאפשריתמתגלה

הםוזמנהמקרמהשהיא,אלאהדיאלית,
אחד",ב"שטחהמתחוללאחד","סיפור
 .לזמןמעבדשהואובזמן

שלנוסףעיבודשהואפרנהיים,הסיפור
עלבנרי ,] 2 [המאוחדת""השיבהמרטיב
פדנהיים,ררדנד :זוגותשניביןהקבלה
למצואכדידקהמלחמהמןהביתהששב

שלאשטייבו,רהיינץאותר,נטשהשאשתו
כביתר,רגםעסקיו,מחמתלמלחמהגריס
הסירםנקודתכרגיל"."העסקיםאשתו,עם

עםאשתועםביחסיופדנהייםהגיעשאליה
יציבותרקעעלאפואמתבלטתלכיתרשרבו

בטחהיושביםואשתושטייבושליחסיהם
אחדיםבסיפוריםכמרשלאבחררילתם.

בהםמעלהשעגנוןהנה)עדועינם,(עירו
אינוביניהןשהקשרמקבילות"עלילות

 ,] 3 [הדיאלי-חיצרני"במישורלפחותגלוי,

המרכזיתהעלילהאתלספראפשרכלומד,
האנלוגיותהמשנהמעלילותהתעלמותתוך
היחסיםמערכותשתיאחוזותבפרנהיים-

וקשריינתק,בלבקשרבזרזרהמקבילות
-הנשיםשתיהעלילה.ממהרתהואזה

אשתורגדטדרד'פדנהייםשלאשתואינגה'
-הגבריםשני ;אחיותהןשטייבו'של

להמוצאתפדנהייםשלאשתוגיסים.
גיסהשלבחררילתםבעלהמפני"מקלט"
עליה"מגוננים"דקלאואלהואחותה,

בהםלהיתקלצדיךפדנהייםכלומדמפניו,
דבכיייתכןאלאבאשתו'שייתקללפני
בעלה.אתלעזובאינגהשלבהחלטהחלקם
בערעורוידלוישהבטוח"ש"הזרגמשמע
המעורער"."הזרגשלהגמור
בהעמדתמ~~הלאפרנהייםהסיפורואולם

פשטנית-משהר,מנוגדת,יחסיםמערכת

הזרגמתערבשבה ,] 4 [זוגותשניבין

באמצעהחלש.הזרגשלבגודלוהחזק
המרובעלמבנהנוסףזרגמשתחלהסיפור

והקומפוזיציה,עגנון,שהעמידוהסימטרי

הופכתהטקסט,שלמשמערתוגםכמר
בעלהמבנהכמה.פימורכבתבבת-אחת

ההולכיםזוגותשניהמרכיבהצלעות,ארבע
הופעתהרקעעלמזדעזעהפרכה,בדדך
אללהתחברהעומדתחמישית,צלעשל
חמישיתצלעהקיים.במבנההצלעותאחת

שלאהובהשהיהמיכייס,קולהיאזר
כייס,קוללפדנהיים.נישאהטרםאינגה

אלפתאוםשבשנים,מזהמתשנחשב
כבעלהפדנהייםאתלהחליףומאייםהחיים
קולהזרגמחליפיםרגעמאותראינגה.של
כאנטיתזהשטייבוהזרגאתראינגהכייס

העימותלכאודה,ראינגה.פדנהייםלזרג
לעימותמצטמצםהחדשיםהזוגותשניבין
היאאינגהשכןכייס,לקולפדנהייםבין
היחסיםמערכותלשתימשותפתצלע

מרמז,עגנוןשהעמידהמבנהואולםהאלה,
ואומנםעצמה.עםבעימותעומדתשאינגה

אשתואינגהעםפדנהייםשלהפגישה
שלאמביוולנטייחסשלבסימןעומדת
כלפישגםשמלמדדברבעלה,כלפיאינגה
 .חד-משמעייחסהאיןכייסקול

ימצא,פרנהייםשל ,,בפרקהמעיין

אינגהידיעלפדנהייםשלשדחייתו
 :וגיסתוגיסוידיעללדחייתודרמהאינה

ראינהמוחלטתהיאהאחרוניםשלדחייתם
לאאניאולם .] 5 [פניםלשתימשתמעת

שלהה;ןיתשבסיטואציהבאינגה'אעסוק
כייסולקוללפדנהייםאולישייכתהסיפור

הזוגותשניביןההקבלהאחת.רבעונהבעת
קוללערמתפדנהיים-אינגה-"החדשים"
המ-לקדמתשייכתאינה-נייס-אינגה

הזוגותביןההקבלה(כמרבסיפורארדערת
שטיינד-גדטדרד),לערמתפדנהיים-אינגה

"החדש"הצמדאתמעמתתהיאאלא
מעבדהרבהזמנים,מרחביעלהזוגותשל

הקרוב,העבד .הסיפורשלהפיקטיבילהורה
עםמערמתזרג,היוראינגהפדנהייםשבר

כייסקולשבהםעתיד,רעםדחוקעבד
זרג.ולהיותלשרבועתידיםזרגהיוראינגה

מתוךוהזדקרשעלהראינגה,כייסקולהזרג
והמתמסמסהקצרבהורהורמזיםשיחרת

שאינוטעון-שינויים,הורההסיפור,של
מחבקעמדות,והבהרתמעבדתקופתאלא

ראינגה,פדנהייםהזרגאתגדולדבבחיבוק
דבריוהעולם.מןלבטלולחרנקר,ועומד
העברעםההורהאתהמעמתפרנהיים,של

לויששבהםקצריםזמניםשני-הקרוב
וכאפסכאיןהם-אינגהאלשייכותעדיין
אתשיעבירווהעתיד,הרחוקהעברכנגד

עלאף"שמא :מהעולםכלילזושייכותו
לשםלאואםלשמוע.לךכדאיכןפי

הריקרואלאכאורחכאןשעומדזהרודנו

אינגבודגעםליכנסשזכהרררנראותולשם
שלפרנהייםורדנושל"ב).(עמ'לחופה"

הזמן-אזשלפרנהייםוורנרכנגדעתה
אותועודשאיננועדבגורלותהפוכותחולל
אותוועתהאז-כייסקולכךלאאדם.
השפעההייתהלאשחלףהרבלזמןאדם.
גורלו.על
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של"צלקתומימזיס'שלהראשוןבפרק
ש"גיבוריאוארבךאדיךמצייןאודיסיאוס",

מהתהוותכךכלמעטבהםישהומירוס
מופיעיםשהםעדלהווה,עברוממהפך

אגאממנוןאכילס,נסטור,כגון-לרוב
אודיסיאוס,אפילומראש.קבועבגיל-

הרביםובמאורעותהזמןבאורךהמניח

איןחיי-אדם,להתפתחותפתחהמתרחשים,
טילימאכוסאמנםממנה.כלוםכמעטבו

נער,נעשהילדשכלכשםבינתיים,נתבגר
ילדות-עלבשלווהמסופרובפרשת-הצלקת

פינילופה,אבלבחרותו.וראשיתאודיסיאוס
נשתנתהשלאכמעטשנה,עשריםבמשך
אודיסיאוסשלהגופניתהזדקנותו .כלל
התערבותהעל-ידימהעיןנעלמתהיאגם

מראהלוהמשאילהאתיני,שלהמרובה
מחוץדרישת-המצב.לפיהכלזקן'אוצעיר

חוזרובעצםכלום,בכללנרמזלאלגופניות
אתשעזבכמוממש,הביתה,אודיסיאוס

סיפורובכן .] 6 [שנה"עשריםלפניאיתאקה
שיצאאודיסיאוסעלהאדיסיאה,שלהאגדה

לבית,מחוץרבזמןשההטרויה,למלחמת
משמשבנאמנות,לוהמחכהאשתואלוחזר

זותשתיתגביעלפרנהיים.לסיפורתשתית
האחד :מקביליםסיפוריםשניעגנוןבנה

שלהאבודהשיבתוזוהי-למיתוסמנוגד
זוהי-למיתוסדומהוהאחד ;פרנהיים
שטייבובעודכייס.קולשלהניסיתשיבתו

הליכתושמאזלפרנהייםלהסבירמנסה
(עמ'בעולם"משהו"נשתנהלמלחמה
המלחמהבשעתשהנחת"הזמןשכ"ה),
(עמ'נשתנה"ענייננועיקרואףנשתנה

אלאשמריועלקפאלאהזמןכלומר ,) Tשכ"
החולףלזמןמה,שמשוםהרישלו,אתעשה

(כמובתוכוהמתרחשיםהרביםולמאורעות

משהכדתלפרנהייםאינגהשלנישואיה
קולשלשיבתועלהשפעהאין ) !וישראל

מלחמהלאחרשבבמיתוסאודיסיאוסכייס.
אשתושלחתניהאתהורגלביתו'ממושכת
מןאתההמשותפיםחייואתוממשיך

חוזרבפרנהייםכייסקול ;שנטשםהנקודה
לוו"איןלביתו'ממושכתהעורותלאחר
העולם"מןפרנהייםורדנואתלהעבידאלא
אהובתועםיחסיואתולהמשיךש"ל)(עמ'
שילדההילדאפילושנטשם.הנקודהמן

שהשניםכרי ,] 7 [מתלפרנהייםאינגה

היו,כלאלגביויהיוגייסקולנתעלםשבהן
 .עתידועלמשקעאואותשוםישאירולא

שלחייוגורלעלתוקףלושישהזמן'
גייס,קולעלהשפעהלוואיןפרנהיים
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שעות .רב-מימדילטיפולבפרנהייםזוכה
ועתיד,הווהעבדושכים,חודשיםוימים,

מעברשהםודבריםבזמןהתלוייםדברים
שאפילוהרעיון'אתלשרתבאיםלזמן
הכלאחריהואזמןכמואובייקטיבינושא

ובעל-פכירת.הפכפךערוך'לאיןסובייקטיבי
בנפשו:זמ~ך;תכרגעיםותמורותיוהזמןפגעי

השלישיתועלאחותנפשעלמדלגיםאחת,
(ראהבלבדוחיצוניתשטחיתנגיעתם

שלשהייתואתלהאריך"עלולים"כייס
מבליעההשטייכרים,שלבביתםפדכהיים

סיפורכלומר' .כאחדהסיפוריםשכיאת
העדרותוכייס,קולשלהכיסיתהתחיותו

ולבסוףוהעלומה,הממושכתהמסתורית,
מובכתבלתי-מובכתהבלתישיבתו
אכן-הארוכההתעלמותורקעעלבעיקר

שהדמויותסיפור'אפית,הרחבהדורשים

 :בומעוניינותאיכןפרכהייםעםהמשוחחות

שהמספרברורלמה"),לומריודעאיני
-הסיפורשלסופואלמהרלהגיעשואף

ואיכגה'פדכהיים ,שהזיווגהואשמבחינתו

שכתןהטעםאבל-זיווגלהיותחדל
שלהחפוזולסיוםהזיווגלקץהמספר
שומעושלדעתואתמניחאיכרהסיפור
שלסיפורואתשקיבלפרכהיים,הדגיש.
לקבלמוכןלאמסוימת,כקודהעדשטייבו

שסופו"הלא-סיפורי",הדחוק,סופואת

סיפוריםשלוסיפור

Q 
י ::iי

 •מםה

שהשמיכהבאיכגה,שחלוהקליםהשינויים
אפואהיאאיכגהשערה).אתוקיצרהקמעה

כמוקשותבהפגעלאהזמן-בינייםדמות
כמולזמןמעלעומדתהיאואיןבפדכהיים,

מסתעפיםשממכההצומתהיאכייס.קול
העורותשלהפוכיםסיפוריםשכילכאודה
כעייןשאםאלאצפויה.לאושיבהארוכה
לוקיםהסיפוריםששנינמצאבדבריםהיטב
שלההעדדותסיפורהןלמעשה, ..בחסד

כייסקולשלההעדרותסיפורוהןפרכהיים
פרכהייםאתששואלתאיכגה, :מסופריםלא

אבלשכ"ט),(עמ'כלהשכים?"היית"היכן·
איכנהלסיפורו'להקשיבסבלנותלהאין

לדעתמתעקשכשהואלולענותמסוגלת
כלכייס]נקדלהיה"היכןפעמייםושואל

והשימושהשכים""כל(כוסחתהשכים".
בטקסטבהשכעשהוהרב-תכליתיהמהופך

הזמןשלשרתו"יל"גמאחתדוגמהדקהם
בפרנהיים)זוכהשהואהמורכבולטיפול

ההיעדרות,סיפורישכיסרפדולאמדוע .] 8 [
כייסקולושלמזה,פדכהייםוודכדשל

מזה?

פך-שלסיפורופשוטה.שהתשובהכדמה
האדישותחומתמחמתס~;ןדלאנהיים
כדחףעצמופדכהיים .כתקלהואשבה

מאזיניושלבעל-כורחםואפילולספר'
להשחילמצליחהואמעונייניםהבלתי

ידועגםנשביח.חייועלפרטיםאי-אילו
שאבוא"כתבתי :הביתעםקשרעלששמר
פלונית"וברכבתפלוניתבשעהפלוניביום
כייסקולככגדומהתמרמרותושכ"ה),(עמ'

לאחייםבספריכתב,לא"אגרות-
עצמושהואמסתבר- ,)ל"ש(עמ'ככתב"
דאג.כןחייםסימניולגלותכתבכןאגדות
כיאפוא,סופר,לאפדכהייםשלסיפורו

כברמספר("כשהתחלתימאזיניםלואין
ככגדוורכרטועןאחר",במקוםאדנייךהיו

איןפרנהייםלוורכרשל"ב).בעמ'איכגה
הוא ;שטייבובביתמשמיעיםואיןשומעים

ולכןבמהרהממכהלהיפטרשישאישיות
 .זמןוגוזלמיותרהואעמהדיבורכל

ארבעעלבנויפרקיו,ארבעתעלפרנהיים,
דמויות,ארבעעםפרכהייםשמכהלשיחות

בשיחותנאמדשלאמהלפרק.דמות-
הובאלאאפית,הרחבהודורשאלה

היעדרותוסיפורשהןוהעובדהבטקסט.

קולשלהיעדרותוסיפורוהןפדכהייםשל

שכ"ח)(עמ'סיפורים"לספרעסקי"אין
כשמבקשדוחבקוצרשטייבוטוען-

זהאיךלהסברמתחכן'כמעטפדכהיים,
זה"דבר ;החייםביןנמצאכייסשקול
טוענת-ש"ל)(עמ'הוא"אדוןסיפור
היההיכןכן"אםשואלכשפרכהייםאיכגה

והסיפורזמן'לוקחסיפורכלהשכים".כל
ולוודכרוכמה,כמהאחתעלכייסקולעל
מספרים.אין

שמפאתההנחה,אתלסתורכדיכמואבל
סופדלאפדכהייםעםלשוחחסבלנותחוסר

הייכץשדווקאמתבררכייס,קולשלסיפורו
בביתוהמחליטההחזקההאישיותשטייבו'
הדיבוראתמלהרחיבכמנעלאשטייבו,

מדובר-מסופדעודכלאבלפדכהיים,עם
אומכםהבאותהנוסחאות .עצמובפרכהיים

 :פדכהייםעםמספרששטייכרמעידות
הגדתלאאתהאםשמע,וודכר"ואתה

מבקשאתה"אם ;אני"לךאגידלך
היינו"במה ;לך"להסבירםאנימוכן

ובכן .וורכדמבקשאתההסבר ?מסיחים

טוענתאיכגהגםהדברים".מתחילתנתחיל
מפכיולאארוך'שהסיפורמפכישלא

אצלה'ישיבתויאריךשפרכהייםהחשש
שלהעלמותוסיפוראתמספרתהיאאין
ידיהעלמסופראינוזהסיפורכייס.קול

לספריודעת"שאינימשום :אחרתמסיבה
סיפורואתלספרכדיובכן .)םש(סיפורים"

יותר .סיפורלספרלדעתצויןכייסקולשל
מסויםסוגלספרכנראה,לדעת,צריךמזה,
בעצםמתברר'כךשטייבו'כיסיפורשל

מיוזמתו,הוא,הכהסיפורים.לספריודע
שלובטוןבסבלנותפדכהייםבאוזנימשמיע

סיפורואתשלו'סיפורואתסיפור-אגדה
שלושעלשעומדסיפורעצמו'פדכהייםשל

טוביםבתבכערה"מעשה :פועלותכפשות
שעדייןאלאאחד'לאדםמיועדתשחיתה

ונתלווההדברנתגלגלחיתוכים.היולא
מיועדשהיהזהכעלםשנתלווה.מילו

והתחיללזהשכטפלזהובאהנערהלאותה
ונישאהלושכתרצתהעדהנערהאתמסבב

שטייבושלדבריוהמשך .) Tשכ"(עמ'לו"
שלו,תהייהוהםהסיפור,ממעשהחורגים

כערה""אותהמדועהמספר'שטייבושל
לאחר(לפרכהיים)."לו"כתרצתה(איכגה)
ונישאהכתרצתה("למהזורטוריתתהייה

אניחידות.לחכמיאנימניחזהדבר ?לו

היהלאמתחילתו"שכברמטעםהזיווגשל
פרכהייםביןודבריםדיןלאחדזיווג".הזיווג

ככנעהזיווג,שללסופוהטעםעללשטייכד
"ובכן :לסיפורואחרסוףוכרתןשטייבו
נמצאלומיועדתחיתהשהנערההאיש
פרכהייםעליוכשלוחץשכ"ח).(עמ'חי"

שלהתחיותובסיפורולהתרכזלהמשיך
סיפורואתנוגדזהסיפורשהריכייס,קול
קולשלמותועלהימיםמשכבדשלו
"אין :רוחבקוצרשטייבועונה ,] 9 [כייס

תמוה,ענייןזהו .סיפורים"לספרעסקי
סיפור,סיפרממשזהרגעעדהואשהרי

עסקיםאישתואםשלאבכישרוןואפילו
 .כמוהוומפוכחקר

דברכבדהואכייסקולשלסיפורואבל
(עמ'אחר""בשטחנמצאהואאחר,

שט-היינץבפסקנותשהכריזכפישכ"ח),

בשטחנמצאלאכייסקולשלסיפורו .יינו
אפילוויהיורגילים,סיפוריםשמספרי
 .בולעמודיכוליםשטייבו'כמומוכשרים

מסופראיכרכייסקולשלסיפורוכךמשום
הןבפרנהיים.מהדמויותאחתאףידיעל
רקחייווסיפורכייסקול .לכךמסוגלותלא

עלמופיעיםלאהם ;בפרנהייםמרומזים
ולמציאותלפרכהייםרק .] 10 [השטחפכי
פכיעלמוחשיתנוכחותישהעגומהחייו

חיים,שלסיפורהואפרנהייםהשטח:

להםאיןוהמיתוסוהאגדהוכואב,אמיתי

כדמיוןמבצבציםרקהאחרוניםנחלה.בו
שאוליכאפשרותתשתית,כסיפורתעתועים,

 ,הלא-נודעבעתידאוהקדוםבעבדפעם,

 cd 50 ·בעמהמשך

קברמותרשעםנראהמת.

כיןשהיהמהאתעמו

שלרבדיו(ראההדרגכני
 'כעמלאשתופרנהיים
עלהייתי"אתמול :של"א
סכורה .כניכרשלקברו
שהיהכלעמושקברנואת

כנםדיגי,ואילו )"כינינו

דרכה •רגרטררדשטייבושל
כיצירה.ינררהלהבלטה

נושאתגרטררד •כןעליתר
כךעלנוסף.תינוקכקרנה

צרריק,שלכמאמרהראה
 . 234עמ'שם,

כפתיחהלעייןדי ] 5 [
מתחילשם ',כפרקשל

גרטררדכיןהעימות

כהשוואהלפרנהיים,
שם ',דפרקשללפתיחה
אינגהכיןהעימותמתחיל

עללעמודכדילפרנהיים,

הפתיחותכשתיזה.הנדל
דרמות,לשרןנוסחאותיש

הםהדקיםההבדליםולכן
כפתיחההמשמעותיים.

גרטררד :נאמר 'כלפרק
פניםכסכראותר"קיבלה

שמץכלא ...אכל ...יפות
שכ"כ). '(עמ "שמחהשל

הדברים ,,לפרקכפתיחה

אלאכך,כלנחרציםאינם
-,,להכנהפתוחיםהם

קיבלה"אינגה :משמעית
יפות.פניםכסכראותר

אתידענולאאלמלא
סכוריםהיינויודעיםשאנו

לראותו"שמחהשחיתה
 .)ט"שכ '(עמ

מימזיס, :ארארכךאדיך ] 6 (

המציאותהתגלמות
מוסד jהמערבכספרות

 . 14עמ' iתשכ"ט ;ביאליק
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הבדידותרקאתכם"נותרה

ורקהאחרונהלנשימהעד
מיהיהשלאהמחשבות,

לו."להעכירן
אלהאל" : 'כררכיץמ"(מ

 ) 1943 ; "שנפלו

10: 23 - 6-10-1991 

כורכיץ'מיכאל *
 :כרררכרכיץ')מקסימיליאן(

היסטוריוןפולני,סופר
הספרותשלוסוציולוג

יהודיתולדותוחוקר

כ-כקרקרכנולד .פרלין
1 1 19 / 0 1 I / I . לימודיואת

הפולניתהספרותכתחום
כאוניברסיטהסיים

כקרקרכהיאגילרנית
פרוץעד . 1936כשנת

שררהפרסםהמלחמה

ורשימותמאמריםשל
חיברהספרות.כביקורת

והגזעהאהבהרומן'

) 193 ראשונהיצירה ,) 8

כהשפעתשנולדהאולי,
נירנכרגחרקישלהתקנתם
 "האריר"הסעיףכגרמניה

 .לשמצההידוע

היההמלחמהכזמן
המרותכמחנהכלוא

אחרי .כלכרכיאנרכסקי
נטלדרמטית,כריחה

עלהפיקודאתכידיו
שלפרטיזניתיחידה

-קראירכה"ארמיה"
 .הפולניתהמחתרתצבא
נטלהמלחמהכתרם

הורעדהניהולאתלידיו
היהודיתההיסטורית

שהוקםמוסד-כקרקרכ

ופרסוםאיסוףלשם
הטראגיגורלםעלהעדריות

כפרליןהיהודיםשל
זמןכאותו .הכבושה

שגרעיניהםספרים,פרסם

המלחמהכזמןערדנזרעו
האישיבסירנומתוךוצמחו

השארכין .המחברשל

ונים,יהבראוניברסיטת

קובץכמחנה,הספרות

כמחנהשנכתבו ,שירים

כשםהפרטיזנית,וכיחידה

אתהכלשוןהמוותעם

 ,) 1946כשנתאלה(כל

 .) 194 7 (הטרוףארגוןרכן

יותרמאוחרתכתקופה

עסקשםלצרפת,עכר
תקופתכחקרכעיקר

 .השואה

נפטר 'נרביץמיכאל
כ-צרפתכדרוס

28.8 . וכהתאם . 1987

כישראל'נקברלמשאלתו
 • .ככריכקיבוץ
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בורביץ'מקרא

במרץליןופאתעזבבורביץ'*.,כאל, .:: :::.
כשטרק-קצרהשהותאחרי . 194711,ו

עדנסעשממנהבפריז'נחתהולם ••
בעזרתושמההגיעהואלניר-יורק.מהרה

פרידמן'פיליפההיסטוריוןידידו'של
באוניברסיטתעשהכמעטשנהובמשך

לאהואואולםמחקר.כעובדקולומביה
זאתלערמתבמקרם.להתאקלםהצליח
כעבוראליהחזרואכןילפריזמארדנמשך

קצר.זמן

פרנסתואתקשה.היההחומרימצבו

עבורשקיבלבתגמוליםזמןבאותומצא
ללאהיהודית.לעיתונותשכתבמאמרים

עלהעבודהאותרהעסיקהכךעםקשר
נדחהשפרסומםספרותיים,מפעליםשני
ספר-אלבוםוקיבץערךהוא . l 955שנתעד

שלחייםשנות 1000בשםרב-לשוני,ענק,
אוסףביידישערךוכןכפוליםהיהודים
ארישעשנקראהשראה,מתקופתתעודות

שקדזועבודהעלאריים).(ניירותפאפירן
שהקיםיפרליןיהודיתולדותלחקרבמרכז
בראשו.ועמד

בצררההצרפתיתהלשוןאתלמדבזמןבר
כביכול,תרגיל,לשםמארד.אינטנסיבית

זכרונרתיר,ספרתרגוםעלעבדזר,כלשרן
אז . l 946בשנתשהוציאכמחנה,הספרות

מדובר-מקרובבררביץ'אתהכרתיגם

עמונפגשוהייתי- 1950שנתבתחילת
שלביתםאללהביאנהגהואתכופות.
שביצע.מהתרגוםדפיםהמשותפיםמכרינו

שנעשוולתיקונים,לשיחהנושאשימשזה
ברהיטות.השפהאתשידעואנשים,ידיעל

המעוגנותסברות,להציערוצההייתילא
בר,נשחקושהעובדותבזכרוני,ורקאך

עלהמתבססותאינטואיטיביותובדעות
זהממצברמושפעעצמיאני .בלבדזכררנרת

 .לוודאימאודהקרובומניחושבררביץ'של
המתורגםהחומרהתחילשלפיוניחרש,
לתפוח,המחבר,שלבידיולגדולכאילו
רצהלאוהואושינויים,השלמותלתבוע

מלהכניסםלהימנעסיבהמצאלארגם
בטקסט.

שורשיהאתלגלותמנסהאניאפוא,יכאן
קצרזמןכעבורשהוגשמההיוזמה,של

באופןלעבדהיוזמה :מעולהכהבצורה
בספ-שהוצגהנושא,אתוממצהמפורט

בלבד'ומקוטערופףבאופןהפולנירון
הגשיםזהרעיוןזכרונות.שלבמתכונת

בעלתמדעיתעבודהשלבצורהבורביץ'
תוארלשםאוניברסיטאיחיבורשלאופי

 , 1954בשנתבדפוסשיצאלספר,דוקטור.

 . :בצרפתיתהמחברקרא

Ecrits oos condamre:; a mort soLS 

-) 1939-1945 ( L'acrupation Allemanoo 

. Etuoo sociologiqt.E 

הכיבושתחתלמוותהנידונים"כתבי :היינו
סוציולוגי".מחקר-הגרמני

שפרסםוהמורחבת,השנייהבמהדורה

 _ :כלהלןהכותרתאתשינה , 1973בשנת
Ecrits oos condamre:; soLS L 'acrupation " 

" ... nazi ואילו ,)" ...הנאציהשלטון("תחת
 .ביטלתת-כותרהאת

חסר-משמעות.היהלאזהששינויסבורני,
המחבר.שלבדעותיוחידושעלהצביעהוא
תליינםשלהחותםמחיקתמעיןבכךהיה
היהודיםשללכלומעל-אירופהעמישל
עלוהעמסתויהגרמניהעםעלשהוטבע-

שהכריעיהגרמניהעםשלבלבדפלגאותו
היסטורית.תקופהבאותה

והכוונה-כךעלמצביעשהכלידומה
שברך--הביבליוגרפיהשלנכונהלהבנה

מעיןחיבורכתיבתרבזמןמזההגהביץ'

הספרותית,יצירתואתשחידשמהרגע :זה

פעילותואתבזמןובוהמלחמה,אחרי
בוועדהובארגוןבעריכהלאוריבהוצאה

קרקוב.מולדתו,בעירהיהודיתההיסטורית
זכרםלהנצחתכולההוקדשהזופעילות

לתיאורם,יעדייןהטרייםהמאורעותשל
יהודילגורלרכן-מקורותיהםלחיפוש

הייתהפעילותואלה.במאורעותפולין
האירועים.שלהספרותילהיבטגםמכוונת

הביןהפרובלמטיקהשלחשיבותהאת
היהאףאולימאוד,מוקדםבורביץ'
בבעייתהיההעיקריעניינו .בפוליןהראשון
שלבאווירהבעולםהספרותיתהיצירה
טוטאלית.השמדה

הספרותכמוכאלה,פרסומים-לכךראיה
המנוס- ,) 194 7 (הטירוףארגוןאוכמחנה

המחברשלהאישיותחוויותיועלסים
עלבהםומדוברבלבוב,יאנובסקיבמחנה

והספרותייםהאינטלקטואלייםהשורשים
ממשראיית-עלהאנטישמית.התעמולהשל
יהודיעלשיריםשלהאנתולוגיההיא

השיר-הגרמניהכיבושתחתפולין
הה-וראשונהובראש ,) 194 7 (שלםישרוד
נפרדת,בהדפסהאנתולוגיה,לאותהקדמה

האוב-שלשירםבשםלהפצה,שנועדה
היהודיםשליצירתםמתולדות-דים
לזרהמכוונתכותרת, .הנאציהכיבושתחת

הצרפתית.לדיסרטציהכךאחרשניתנה
בפול-שנכתבוברוביהשלאלהעבודותיו

והנושאים,הבעיותשלעיבודמכילותבית,
הנידוניםבכתכיכךאחרמקומםאתשמצאו

בבחינתעדייןשהואעיבוד,-למוות
בחסרלוקיםוהמסקנותהתיאורים :קיצור
מוגבלשהואהוא,בוביותרשמהותיומה"
 .פוליןיהודישללעניינםורקאך

דוקטורלתוארכורביץ'שלהסמכתוטקס
 • 1953ביוני-9בבסורבוןהתקיים

לפילנוזכורהריהיההמסמיך
הסוציולוג-הראשונההמהדורהכותר
בחברישבועמוגורביץ'. ' Tז'ורפרופ'

פרופ'החדש,הזמןהיסטוריוןהשופטים

שעסקהספרות,והיסטוריוןךנף~ןרנה

 .;~ברז'ןפרופ'הפולנית,בספרותגם
מכלביותרהמצויןהסברזההיה

מחבר .בסורברןזמןבאותוהאפשריים

חברבדפוס,שהופיעהלגרסהההקדמה
פרסחתןיותרומאוחרהצרפתיהמכון

בסיפוק,מדגישקסן,רנהלשלום,נובל
כהמדעמאנשיהמורכבו::ובר,כי

בורביץ'שלבחיבורוהכירברלט~ם.
מאוד").("נכבד " TRES HONORABLE "-כ

הנרצחיםשלכתביהםכיאומר,הואכן
וכלההיסטוריה.מעמקידרך"נודדים

סבלותיהםיהיולאזכרם,יישמרעוד
למחברתודהמביעגםהוא .לשוא"

מבצרישבסורבוןיש"~פשריכךעל
קולםיצלצלהאנושית,והמחשבההרוח

להשאיןהטרגדיה,מעונישלוייעודם
 ] 1 [שילומים".

בפעםאלייבאשבורביץ'"שעה
עבודתלילהציגהצעתו,עםהראשונה
רבים"ספקותליהיוכזאת,דוקטור

בסורבוןגורביץ'ז'ורז'אמר

וחשבוןדיןעודלנושיספקי"חששתי
להיותיכולזהבמחנות.הסבלעל

עבודתזואיןאבליומענייןחשוב
אניהרבהרצונילשביעותדוקטור.
מדעיתגישהעלשמרשבורביץ'קובע,

אישייםרגשותעלהתעלהטהורה.
מעניו".עללעלותהגביהלכךוהודות

] 2 [ 

טקסמהלךעלשדיווחמילוש,צ'סלב
העתידים"לחוקריםכייצייןההסמכה,

ערךבעלותבורביץ'שלעבודותיויהיו
הןמידע,כמקורותהןבמעלה,ראשון
שלמפיושבאההעובדות,פרשנותבשל
כעבורואילו .] 3 [ומשתתף"ראייהעד

-זויצירהכיהוסיף,המאהרבע
הכיבושספרותשלכלשהושחוקראסור
 ] 4 [עליה".ידלג

הסיפורמהלךאתלהפסיקראויכאןדווקא
להתעכבכדייצירה,אותהשלראשיתהעל
שבתוךהנני,סבורשכןעצמה.היצירהעל

בפולנית,שנכתבוספריםהמכילההרכב,
שלעצומהכמותוכןויידישצרפתית
בתוךהמפוזריםומסות,מחקריםמאמרים,

הישגואתזויצירהמהווהרבים,עתכתבי

אתבורביץ',שלביותרהבולטהיצירתי
הרבהמשקלובעלתהחשובההפוזיציה

היאזריצירההמדעיים.בכתביוביותר

זהובתחוםמונוגרפי,מבנהבעלתבמלואה
יצירהאחריו.באולאלוקדםלאאיש

מסוגה.בודדת

שלהמונוגרפיהשלסוגהבהגדרתהקושי
אינטרדיסציפלינרית.מהיותהנובעבורביץ'

הגבולעלמחקרשזהוילומרהראוימן
תולדותהסוציולוגיה,ההיסטוריה,שבין

בעזרתהפילולוגית.והביקורתהספרות
למדעיםהאופיינייםהמתודולוגיים,הכלים
כךואחריומיוןתיאורהמחברערךאלה,

תיארמהמבוססות.מסקנותוהוציאהסביר

 ?מסקנותיואתהוציאמהגביול
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שנוצרההספרות.הייתהטיפולונושא
הפשיסטיתגרמניהבידיהכבושהבאירופה

כרחבתבצררהוהמובכת 1939-1945בשנים

בתנאיםשנוצרהספררת. .ביותרורב-צדדית

זה,כיבושידיעלשהוכתבוובכסיבות,
הה-במחכותבבתי-הכלא,בגיטארת.היינו,

ובחייבמחבוא,הפרטיזנים,בגדודישמרה,

ניירותבעזרתשהושגוהכוזבים,החופש

רבות,כלשוכרתשככתבהספררתמזויפים.
ואשרהכיבוש'קררבכרתשכעשראנשיםבידי

האירם :ביניהםקישרמחרידמשותףמככה

במורת.המתמיד

ברורהמטרהלכתיבההייתהכזהבמצב
הרדיפות.שלעובדתיתמסירה :ומוגדרת

אלה,ולמעןלאלה'והעברתןכדוגמתןשאין
הקררבכרתמפיהידיעההעברת ;שישרדו

כלשהו,סימןלהשאירהרצון ;קיומםעל
משמערתאלהאחרוניםברגעיםלהעניק

עצמם.לחיי
דישו-כרוניקות,דיווחים,זכררכרת,יומנים,

 ;בבתי-כלאסתריםפתקירכןומכתבים,מים
כתרבותאפילו .ומכתמיםזמריםשירים

אפילו ,המרות .תא~קיררתעל :שכחר~ר
לפכיהאחרוניםברגעיםשהושמעוהצעקות
שהגיע"האדםשכן .כאןכחשבותהמרות

הכתובהבמלהמצאקיומוגבולותקצרתאל
השמדתומפכיהגנתואחריתאתפעםערד

"דברר,-בררביץ'כותב-המבודדת"

המבולבל,ארהקצביהצולע,ארהמובחר
להודיעלהתבטא,רצונואתרקשירת

 ] 5 [האמת".אתולהעביר

לפשעיםהראיותאתלהנציחזהדחף
במיכהיחידהספררתיצרלייסוריםועדריות

רב--טקסטיםשלאוסףבהיסטוריה.
שאת-רבותתרבויותומייצגילשוניים

הע,-ההרכבמהורהשלהםהרגשיהמטען
ידיעלאפילוהמדברהתיאור'שלבדתי
דווקאבכאלית.ארפרימיטיביתעריכה
להשמדההכידוניםיצירותשלזרתכרנה
 •ידליצקייז'יהפולני'ההיסטוריוןמדגיש
בזמןוברבדרכיהשלוהנברןהרגישקוראו
לניסיוןזרעדרתלהפוך"כיצדשואלהוא

המשעבדת"היומיומיותעולםשלרחרכמה
פתיחה.שאלהכשארזה"כיצד" .] 6 [

הבהירה ' r ·בררבישלבספררהקריאה •אכן
באופןהחשובתפקידה"אתמילרשלצ'סלב

שללקיומהחמלהשלהכללמןיוצא

ופירשוחזרזאתרשםהואהאנושיות".

שלהמחקרייםכהישגיומספרפעמים
שלתעודתהעלהרצאותבששבררביץ'

הררררדבאוניברסיטתשהשמיעהשירה,

 1983בשנתואשר , 1981/1982בשנים
 .] 7 [ובאנגליתבפולניתבדפוספורסמו

בתודעתםהיטבמוצפנתהייתהזרחשיבות

חרבה-עצמושבררביץ'הכותבים,של
עליהםכמכה-כאןשרבזאתלהזכיר

עם-שיריומקובץמחציתהרי .כעד

י"שיר- ) 1946 (אתהכלשוןהמוות
שככתבוהשיריםאתמכילה-המחכות"
ספ-במפגשיםכקראושם .יאכרבסקיבמחכה

הוברחובמחכה,הופצושםסודיים,ודתיים

q 
 Eו

 •ממה

שירה•

חציוסומקרוני

 :, ~ורולינסהנר•

מטורףלאמשועמם,

א"ל~;נל ,ז.יזק~זקם-~ן~זקם. wז.יס~הרה~א~דדם w ~ wר~כ;ןש~ת.ס~הדה w~כ;ן
 .~~ין~דזן iב~תן"ת qלהסלזק~מ~ם~ז-ן;ן .r:זד~ין Qf עש~י:iJ ~Jן~ןpזק~ח:שב;;נטןף.

דקנ;ג;ןןה~מדר;~ ה'¼ W~י q ר;ב~~ .~ז~ע רז:r~~ז~עין 1P נ;; iJ 1f ·~ן~ל-"~ז;דזקד"
ה zסןהךת..מ~פו~~תהדיםמ~~ין,~ת ז:rי~ iJה~א .ל~ד~מ~לפ;ןה. Q ~·ש q ם~~
פשמע?"מהאד,"היי,בעב;דה.חכך;אד.

::r:י~~שי iw ~ מ~תמ~י~לים~לרלרש·םמ~ךם~~דל~ל~ס·דט~ףך~~הw מרתw ~לנ
 ".שעברבשב~ענכמ; .בספריי

:•זז--די :-::·

אד".ת;דה"ל"א t T •• 

חוילה."נכלא;תםלדא;תנ~כלברידא;.אלם";ב nבר"סי~טסרטיל"נכאתלי"יש
•• • :• •:•• • •: •.•: :•: -•: T T די:-

 ."ד~ג;יןא;ת iJ"ל
לג;;נ.רי.;;נטןף~ד
 .~~ין.ך~לזן iב~לל~ב;דג;יr:זיל iJן~~ין iJ~תח j2ל .תך.~·;פ~ iJ~ת ז:rי~ jJה~א
 .אל·~מל.ר~ל·ה w '¼ד;נדא;ת;· .~ס.ר~ל:קל~ם י~~~ א·, w~דרr:ימרr:ימר

ךדר·ת.ל"אא;ת;ל·א. . ;, wמןpין ר;~ f~ג;ןב;גן • ;ד~ f~ין Q~שב,~דזvיי
;;נטןף.ל"א~;נל;;נזp~זקם,ה~אי~כ;ן

/ 

אורקובי :מאגנלית

ררלינסמזהחץר .המשוררשלהמקועקעגברצילוםאתליהראההואררלינסהגריעלפרטיםאורמקרביכשכקשתי
 .האמריקניהרחובשלהאשפהפחיאתלהריחאפשרוכשיריופאנקלהקתסולןה;א
כצראו.המעומלנתהשירהלמילון'טירוף'המילהאתמחזירהכשיריווהקריאה ,לרדידישרהמיליםאתמזריקהוא

לאורהרצאותידיעלפרסוםלשםהחוצה
שלהכבדהבאווירהזהכלמחתרתיות.

ובימיםבשערתבהישארותהביטחוןחוסר

שיבואר.

תרככיתפיעלשכבכהזה,בספרפרקכל
להיותעשויפרטים,לפרטיעדמשורטטת

ביותרפורייםודיוניםלניתוחיםנושא
השפעוהיסטורית-רעיונית.מדעיתמבחינה

עשירמאוצרבאהדוגמאותחומרשל
רבות,לארצותוכרגעמקררותשלביותר
 .ורככורקהתליין-עצמהגרמניהלרבות
תיעודשלביותרהרבהשפעאתואולם

סיפקהטרגיבאורחהקלועותהעובדות
היהודים.-ובתוכהפרלין'
האלמנטיםשלתיאורםליסודהפךזהחומר
שלההשכלה,התרבות,הספרות,חיישל

החוגיםשלעיצובם,שלוהצוררתהאופנים
חומרהמחברים.שלוהלאומייםהחברתיים

היצירהאתלהגדיראפשרותכתןזה
ביטויהסגנונותאתסוגיה,אתהספרותית,

הספרותית-המסורתעםהקשראתהלשוני'
יצירותאלהגישהדרכיאתהיסטורית,

דרכיאת-הכלללכחלתהפיכתןאלה,
הריכוז"מחכותשלבעולם"התקשורת

 .לתחומיוומחוץ

אחרשכעשההמתוארות,התופעותניתוח

תכונותיהאתלקבועלבררביץ'~פשרכך'
שנולדהספררת,ארתהשלהאופייניות
להןקראמילרשואשרזה,ב"ערלם"
 ."חרקים"

אמי-תנאי'ללאככרתהקביעתשייכתלכך
ללאשנוצרו,הטקסטיםחווייתשלתותה
שהושמעהאמת,שלפרימיטיביותמסכה.

במצבורקאךלהשגההניתכתבפתיחות,
אתגםלחשוףיש .רבדןראקיצוניתחרדה

להן'כזקקושהכותביםהלשוןקטגוריות
השירהשכן'המשוררים.וראשונהובראש

מחת-לפואטיקהסגנוניתמבחינההשתייכה
כדינוצרזהסגנוןהטרום-מלחמתית.קופה

היוטרםצמיחתושבעתתככיםלהביע

שלא-החדשאתלבטאכדי :קיימים
לאאףכלשהם.במושגיםמקרםלוהיה

אפשרייםשהיוהמילולית.ההבעהבאמצעי
אז.עד

הריכוז"מחכותב"ערלםשנוצרההספרות
שללתעודהבלבדולארקלאהפכה

נוצרה.שבהםוהנסיבות.המקוםהתקופה,

כי •להבחיןקשההיהלאהזמןשחלףככל
ממלאתהיאשהריעצמה.עלעלתההיא

היצירהעבורהתייחסותנקודתשלתפקיד
הה-הרעיוניות.השיטותעבורהספרותית.

וחרג-באירופההאינטלקטואלייםרכבים
המלחמה.סירםמאז-השפעתה

מתגלהזההיסטורי-ספררתיבהקשר •אכן
בררביץ'.שליצירתושלהעצוםמשקלה

ואתרצדכםאתכביכולוקייםמילאהוא
עליו.גםההשמדה.קררבכרתשלצוואתם

צ'סלבבוודאיחשבבדרכיהמיכאלעל
בשטוקהולםשקיבלבשעהכשאמר •רשמיל
 •עמנוהחיים •"אלה :לספרותכרבלפרסאת

שהשתתקואלה,מכלשליחותמקבלים
רקהםיכוליםחרבתםאתלמלא :לעולמים

היהאשראתבדייקנותלשחזרבהשתדלם
 .] 8 [ומאגדות"מכזביםהעבראתובחלצם
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המשחקסוף
היסטוריאירועמתרחשעינינונגד ;;~;, 1 · ..

שזיעזעמזהבערצמתרנופלשאינו-
ארק-מהפכת-העולםאתבזמנו ,,.,
ואיכריםפועליםמהפכת , 1917שלטרנד

אז .סוציאליסטימשטרהקמתעלשהכריזה
שזיעזערימיםעשרהריר''רןגכדבריהיו'

שזיעזערימיםשלרשההיועתההעולם,את
על-ידישבוצעכושלמהפך-העולםאת

 ).ד.ר.ק.נ(החשאיתהמשטרההצבא,ראשי

אתלסובבשנרעדמהפךהפנים,ומשרד
מהפרסטרריקהאחורנית,ההיסטוריהגלגל
שה-הפיקודית-ביורוקרטית,השיטהאל

הניסיוןפחת.פילעבריהמהפכהאתביאה
התהליכיםאתוזירזהחישהואאבלנכשל'

כפיהסובייטיתהשיטהאתשמסכנים

אלין'סטבימיובייחודלנין'בימישעוצבה
פעילותאחת.מפלגהבשליטתכמדינה
ורכושההרשעתההקומוניסטיתהמפלגה

המדינה.לידיעובר
(קונטר-שכנגדמהפכה ?התהליךהיהמה

שהיהמשטרקריסתארבלע"ז),רברלרציה
היסטוריותנסיבותבתוקףלכישלוןנדרן
הסוציאליסטייםהמשטרים ?לבטלןשאין

המ-באירופהברית-המועצותשבהנהגת

זה.אחרבזהקרסווהמרכזיתזוהית

גורל,אותרנרעדלברית-המועצותגםהאם
הסובייטית,האימפריהפירוקעםבד-בבד

מדוע ?הצאריתמרוסיההמהפכהשירשה

העתידחברתשלהיפההחלוםהתפוצץ
שהיאנדמהכשהיהדווקאהקומוניסטית

התלהבות,הרבהכךכלהרי ?ידבהישג
במפעלהושקעואנושיומרץרוחרוממות

נפשי,וטוהראמונההרבהכךכלהמהפכה,
מזבחעלהוקרבוקררבנרתהרבהכךכל

 ?לשוואהכלהאם-המהפכה

1 

הואהרוסיתהמהפכהשלהגדולייחודה
אףמסוימתובמידהבה,שהשתלבובכך

הייתה(רוסיהמזהופיגורנחשלותהתמזגו,
היווהאיכרים :באירופההנחשלתהארץ

מתקדמיםורעיונותמהאכלרסייה) 80%
בנסיבותבייסוריםקנתהשארתםביותר'

היההנמנעמןמזה.צאריסטי,דינרישל

זהייחרד :במהפכהיתבטאלאזהששילוב
הפנימיות,סתירותיהאתמהלכה,אתקבע

קבעגםהואוכשלרבותיה.הישגיהאת
האנושיתבדרמההאחרוניםהשלביםאת

עתה.להםעדיםשאנוהזאת,הגדולה
ונפלולרוסיה,חדרוהמתקדמיםהרעיונות

גמלההמהפכה-פורייהקרקעעלשם
באיכריםהאחוזותבעלילשליטתמתחת

האינטליגנציהמסרהבנוסף,המשועבדים.
ההתלהבותלפידאתלדורמדורהרוסית

להם.והמסירותהמהפכנייםלרעיונות
בשנותוהתגבשקםברוסיההמארכסיזם

ניגודתוךהקודמת,המאהשל-80ה

(נאדו,-המקוריהרוסילסוציאליזםגמור

האיכ-קהילייתעלשהתבססניצ'ייסטרר),
על-כךומשרם(ארכשצ'ינה),ריס

כתבלכךבניגודלסוציאליזם.הדרךקיצור
משנתשלו'הראשוןבחיבורפליחאנרב

הפ,-והמאבק"הסוציאליזם- 1883
השלטון'תפיסתאינהשהבעיה-ליטי"
"ארגוןהסוציאליסטי.הייצורארגוןאלא

כלכמרפליחאנרב,כתבסוציאליסטי",
לו.המתאיםליסודזקוקאחר,ארגון
בת-זמננו".ברוסיהאינוהזההיסודואילו
(צורים)וקרטים"באמצעות :כתבוערד

היחסיםלאופיזריםתנאיםתיצררלא
צרהיהזההזה."הזמןשלהכלכליים

הפרולטריוןאתלהכין :הרוסיהמארכסיזם
אותרלשלבשלויההיסטוריהייעודלמילוי
לכךבניגודהאירופית.הפועליםבתנועת

הסוציאליזםשלהמבשרהרצן'א'כתב
 :) 1851 (-19ההמאהבאמצעערדהרוסי

מטירוףמשהרבאמתיששלנר"בחיים
איןחוסר-טעם,בהםאיןאולםהדעת,
בקרתנותדבקותשרםאיןבנושנות,דבקות

לאלעולם"רוסיה :וערדבעל-ביתית".
לאלעולםרוסיההזהב.שבילתהיה

מהצארלהיפטרבמטרהמהפכהתחולל
בצארים-נציגים,אותרולהחליףניקרלאי

בצארים-שוטרים".צארים-שופטים,

אמתישמהןאחתשלכלהשקפות,שתי
מציאותמהןאחתכלושמאחורימשלה,
 ?ביניהןלגשראפשרהאםמעורערת.בלתי

בתרךזרםבזירההופיעהמאהבראשית

נהג-הבולשביקיהזרםהרוסי'המארכסיזם
לחלוטיןהנאמןזרם-לניןשלהגתר

הוא :משלודגשיםבעלאבללמארכסיזם
כמ-אלאהבורגניבליבראליזםהאמיןלא

עםהבריתעלוסמךהאיכרים,שלדרגות
שללדיקטטורההטיףהוא jהזאתהמרדנות

כדיקטטורהארתהתפסאולםהפרולטריון'
מקצועיים","מהפכניםשלהאוונגרד'של

עצמם,עלוהמשליטיםחתללאהעשויים
כמ-צידדהוא ;ברזלמשמעתאחרים,רעל

בווריאנטאבלבורגנית-דמוקרטית,הפכה

האיכריםעםהפועליםברית-ראדיקלי
ממהפכהמסוימיםבתנאיםישירומעבר

האםסוציאליסטית.למהפכהדמוקרטית
נטייתמשרםזה,בתדרוךזר,בתרכניתאין

הסוציאליזםלביןהמארכסיזםביןגשר
 ?הרוסי

הבולש-ידיעלמונהגתאוקטובר'מהפכת
ההתמרדותגליעלנישאתניצחה,ביקים,

אתמהויהילהפסיקשרצוהחיילים,של
לאדמה.הרעביםהאיכרים,ושלהמלחמה,

הכישלון'זרעאתבקרבונשאזהניצחוןאך
היהלאצוריםששרםהרוסיתהנחשלותעקב

מספרת~טקיןקלארהארתה.לבטלבכרחם
 :לניןעםשניהלהשיחהעלבזכררנרתיה,

עלמרהכהלהתלונןאיןהערתי'לנין'"חבר
הקלההיאמסריםבמרבןהאנאלפבתירת.

שמרההיאהמהפכה.מפעלאתעליכם
מחדירתוהאיכרהפועלשלמרחםעל

ומטשטוש".בורגנייםוהשקפותמושגים

העיראךלכך'הסכיםשלניןמוסיפה,היא
ההסתערותבתקופתרקנכרןהיהשזה

מטעםאישורמשרםישבכךהמהפכנית.

המוזרה'למזיגהביותרגבוהיםבני-סמכא
האנא-לביןהמהפכהביןהמציאותית,אך

טמוןזהבפרדרכס ...והנחשלותלפבתירת
 .הכישלוןזרע

2 

היוהמהפכהשמחולליבכך'ספקכלאין
 :שאלותשתיכאןערלותאךהטוב,שוחרי

אתלבטלטוברצוןשלביכולתוישהאםא.
אפשרהאם .ב-, ?האובייקטיבייםהתנאים

האם ?הטובאתהזולתעלבכוחלכפרת
לכך ?אושרהואבכפייההמרכאאושר

המכרעת:והיאשאלה,ערדלהוסיףיש
ארתההמהפכה,שלהדיאלקטיקהכלרם

אתלכפרתמהניסיוןשנבעהדיאלקטיקה
 ?לרעהטובאתהפכהלאהטוב,

- nה , 1917שלהנועזותאפריל""חיזרתעד
למארכסיסטים,המשותפתבהנחהלניןזיק

במאמרלסוציאליזם.בשלהרוסיהשאין
קארטסקי),שללחוברת(הקדמה-1906מ

יסודיותהנחרתהןשאלהספק"אין :כתב
עלהרוסייםהסרציאל-דמרקרטיםכלשל

האיכ-תנועתשלסוציאליסטיהלאהאופי
הסוציאליזםהתהוותאי-אפשרותעלוים,

-1917בואילוהזעיר",האיכריםמייצור

היהסוציאליסטית.מהפכהלקראתדהר
מלחמת :הזההמפנהאתשהצדיקנימוק
למלחמהבצדקשנחשבההראשונה,העולם

מהפכניתלתסיסהגרמהאימפריאליסטית,
קריאהכאותשנתקבלהכולה,באירופה
המהפכהואילוסוציאליסטית.למהפכה
מהפכניתליוזמהכביטוינתפסהברוסיה
להבעירשנרעדכניצוץעולמי'מידהבקנה

המהפכהביןהקרעעולמית"."תבערה
נתפסהמתקדמותבארצותזרלביןברוסיה
שההיסטוריהאלאחולפת,זמנית,כתופעה
הסרציא-מהפכתביןהקרע :אחרתפסקה

המתקדמותבארצותההתפתחותלביןליזם
הסיבהטמונהוכאןקבע,לעובדתחיה

רוסיההרוסית.המהפכהשללהידרדרותה
עצמה,בנוחרתלסוציאליזםלהיאבקנאלצה
משתמשתכשהיאנחשלות,שליםבתרך
ארתההמרחיקיםיוטרורבכפייהויותריותר

הפךוהאמצעיהמטרהביןהפערמהמטרה.

המהפכה.שלהעיקריתלבעייתה
היהוהדמוקרטיההסוציאליזםביןהקרע
המ-שללהידרדרותההספציפיתלסיבה
מגבלותיה,כלעלהדמוקרטיה,הפכה.
מפניהעובדיםלהגנתיעילנשקמהורה
האזרחזכריותלהגנתיעילנשקניצולי
פסלההבולשביקיתהמהפכה .העובדשל
 הכיr,..,כבורגנית,בהצגתההדמוקרטיהאת
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למקהלת ,"ןכ"אומרילעדרהעםאת
הסיבההייתהזאתלמנהיגים.תהילהאומרי

הראשונההסיבהואםלהידרדרות.השנייה
אובייקטיביות,נסיבותשלפריהייתה

פריכל-כולההייתההשנייההסיבההרי
"צנטרליזםהקרויהכוזבת,מדיניותשל

אתבהמבטלשהצנטרליזםדמוקרטי",
הדמוקרטיהשלמקומהאתהדמוקרטיה.

בשניםשהופנההשרירותי,הטרודתפס

מכןולאחרהחוצה,בעיקרהראשונות
רקמתלניווןהדברהוביללאכלוםפנימה.

המהפכה?

-אדירמנגנוןיצרההמהפכהולבסוף,
בעלמנגנון-וצבאיכלכליפוליטיי

והיהמיליוניםשמנהנרחבות,זכויות-יתר
אומנםגירשההמהפכה .מיתיהאהשולט

אולםוהקפיטליסטים,האחוזותבעליאת
הביורוקרטיהאת :חדשעליוןמעמדיצרה

הערכיםאתזנחהזוובדרךהכל-יכולה,
לחי,-השלישיתהסיבההרילהם.שהטיפה
המרכזישהביטאוןהפלא,כןאםמהדרדרת.

במאמרוכותב"הקומוניסט",המפלגה,של
על ) 1991יוני , 9מס'(גיליוןהראשי

 :הבאיםהדבריםאתהסובייטיהסוציאליזם
מצילאינוהסובייטי)(הסוציאליזם"הוא

לאריבודלכך(נוסףעמוקסוציאלימריבוד
וספסרות,יתרמזכויותעבודה),תוצאותלפי

ביורוקרטים.שלוהשתלטותמשחיתות
צורותמקבלתזאתבשיטההאדםניצול

פניםבשוםאבלמימיקריה,עוברתחדשות,
להיזכרואםאלה.בימיםאפילונעלמתלא

יסטאליןבימימיליוניםשלהניצולבצורות

לחוק,בניגודשפוטיםאואיכריםאלהויהיו
אלהשצורותלקבועשלאאפשרשאיהרי
 :העיקריםועיקרטרום-קפיטליסטיות.היו

חומריבסיסיוצראינוממלכתיסוציאליזם
החפת-בשבילומשפטייםפוליטייםותנאים

האישיות.הפרט,שלבאמתחופשיתחרת
סיכוםזהוסוציאליזם".לאעדייןזהמשמע,
יכולהאםבקיאים.שלכמוהומאיןחמור
שסוציאליזםמתגלה ?מכךלמעלהלהיות
סוציאליזם.אינוכללכפוי
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פאזותבשתילהבחיןניתןהרוסיתבמהפכה
שתיביןולאומית.בין-לאומית :(שלבים)

חרא-בתקופהברורים.קוויםמבדיליםאלה
כלהזררכזושנים,כחמששנמשכהשונה,

זהעולמית.במהפכהוהחישוביםהתקוות

המהפכה :והמכריעהראשוןהכישלוןהיה
הלני-המהפכהלפועל.יצאהלאהעולמית
להתקפל :קשהבררהבפניהועמדהניסטית

מדינתאחת,מדינהבמסגרתלהמשיךאו
וכאןוחמורה,קשהבררהנחשלת.איכרים
במקום :לניןשלהגורליתטעותוהייתה
דעיכתהשעםיכךעםולהשליםלהבין
המגמהגםדעכההעולמיתהמהפכהשל

להפכהבמקוםברוסיה,הסוציאליסטית
ביותרהראדיקליתהדמוקרטיתלמהפכה
כזאת),להיותהייתהיכולה(והיאבעולם

הסוציאליסטיתהמגמהעלהתעקשהוא
הגורםחשיבותשליתרהערכתמתוך

הפרולטריון"של("הדיקטטורההכוחני
עזרלאהכוחנישהגורםאלאבידיו),הייתה

שבעתיים.אותהסיבךואףהבעיה,לפתרון
שקיבלשימושבכוח,הנרחבהשימוש
כלאיכליסטאליןבימימפלצתייםמימדים
-שהכוחהובררבמהפכה.טובהחלקה

 .הכליענהלא-הדיקטטורה
פנהבמערב,מהפכהבהעדרבררה,באין

למארכסיזם(הזרהלחידהחייובערובלנין
תיזתבתקיפות,קודםשדחהבמהותה)

אמונתומהאיכרות.הסוציאליזםצמיחת
שלהקואופרציה"דרךהייתההחדשה
שהייתהאלאהסוציאליזם".אלהאיכרים

נשארזהלניניתדרוךהשנייה.טעותוזו
הקולקטיביזציהבאהובמקומויהניירעל

המשקאתשהרסהיאליןסטשלהכפויה
חת-רבים.אדםקורבנותוגבתההחקלאי
בידיהחקלאיהמשקהמדינה,בידיעשייה

והמדינההמדינה,שבפיקוחהקולחוזים
הנה-הפרולטרית""הדיקטטורהבידי
הייתהזו !הסוציאליזםשלדגםמוכן

עלכוללתבעלותאדירה.עצמיתהונאה
כךלשםסוציאליזם.אינהעדייןהמדינה
סולד-עלהמושתתיםאנושיחסידרושים

שלאחררוסיההייתהומכךיושוויוןרדיות
האידיאלביןהפער .מאודרחוקההמהפכה

לפערוגרםמאודיגדולהיההמציאותלבין
תחומילכלחדרהשקרומעשה.דיבורבין

כולה.המדינהאתוהציףהחיים
שתישביןלמצבנקלעההרוסיתהמהפכה
מזה,העולמיתהמהפכהאשליית :אשליות
יותר,מאוחרבשלבקואופרציה,ואשליית

לא :האשליותשתיאתקטעסטאליןמזה.
בארץ"סוציאליזםאלאעולמיתמהפכה
קולקטיביזציהאלאקואופרציהולאאחת",

לפאזההמעברהתחוללכךמאונס.-
 :הלאומיתהפאזהיהמהפכהשלהשנייה
צמצום .לכלמעלהסובייטיתהמולדת
ומפגרת,נחשלתאחת,למדינההמהפכה

לתיעושאמצעיםלגיוסבהכרחהוליך
נותרההחייםורמתהעם,חשבוןעל

הפשוט.לאזרחעלבוןכדיעדנמוכה
ולעבור""להשיגהסיסמהשלהשקריות

השקריותוהאלימות,הכפייה .לעיןבלטה
הסוציא-שלאורגנילחלקהפכווהסילוף,

לנקודתהידרדרההמהפכה .הסובייטיליזם
כלופחד.חשבוןשללשיטהשלה,השפל

בלתי-נמנעתתוצאההיוהללוהתהפוכות
הולמת,וחברתיתכלכליתתשתיתהעדרשל

 .ושעלצעדכלעלאותותיואתשנתןהעדר
פאזותשלשתיילצייןישהאמתלמען
מהפאזהשצמחנוסף,שלבהתווסףאלה

למהפכההמקוריתהשאיפה :הלאומית
הרחבת :חדשהצורהקיבלהעולמית,
המדינהשלהשפעתהותחומיגבולותיה

אםכיהאידיאה,מצעדלאהסובייטית.
המעצמ·הפאזההייתהזוהנשק.מצעד

במלחמתהמפוארמהניצחוןשנבעהתית,
לעוררשהתיימרהמהפכההשנייה.העולם

לקראתהדלהוהאיכרותהפרולטריוןאת
הדברשלבסופוהפכהחדשיעולםבניין

עמים.עלהשולטתלמעצמת-על
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אין-תקופותאיןהאנושיתבהיסטוריה

הסובייטיהקומוניזםתקופתוגםסופיות,

בגלללקיצההגיעההיאקיצה.אלהגיע
משוםבעיקראךורבות,שונותסיבות

הולמתהיאאיןשובעצמה,אתשמיצתה
המהפכהליכדהבראשיתה .הזמןרוחאת

הופיעהלה,ומחוצהברוסיהאדםבניהמון
היאמפעליה.היווגדוליםהדשה,כדת

יהממוןובעליהאחוזותבעליאתגירשה
המ-משפלהנחותותהשכבותאתהעלתה
לידיהאדמהבעלותאתהעבירהדרגה,

ופתחהתעשייהמפעליהלאימהאיכרים,
הנמר-המעמדותבפניהאוניברסיטאותאת

 :ההיסטוריהבדיןרחמיםשאיןאלאכים.
לסר·בשלהשלאבארץהתחוללההמהפכה
וכשהגיעקדימה,רוץהרחיקהציאליזם,

אללחזורלסגת,הייתהשצריכההרגע
עתהזאת.עשתהלאיהאפשריגבו"לות
מחיראתלשלםברית-המועצותחייבת

וזהועכשיו,רקהמתבצעתבנסיגה,האיחור

כבד.מחיר

שש-הפרסטרויקה,אתנסעללהריםיש
מהכבליםהסובייטיתהמדינהאתחררה
לחברהוהתירההך;גמה,מעלתההודשל

הקומ,-מדינתניווןתהליךחופשית.נשימה
חש-ובעשרותימזמןהחלהסובייטיתביזם
מהפכה .לחלוטין iiהקפיאהאחרונות,נים

כלפיגםמהפכניתלהיותיודעתשאינה
והירידההניווןומתנוונת.נעצרת-עצמה

ולב-הסובייטית,המדינהבאושיותכרסמו
מלקקתכיוםהחוצה.המוגלהפרצהסוף

בזעםומסתכלתפצעיהאתברית-המועצות
הסובייטיהסוציאליזםשלהצרהעברה.על

זה .כמצויהרצויאתשקיבליבכךהייתה
זובדרךוהזיופים.ההונאותכלמקורהיה
שללסוציאליזםעצמוהסוציאליזםהפך

לבואהייתהחייבתההתפכחותהונאה.
עתה,באהוהיאבמאוחר,אובמוקדם

משחררתהמהפכה-הפרסטרויקהבצורת

מידיה-היא:עצמהאת

אינוהסובייטיהקומוניזםתקופתשלקיצה
והקומוניזםהסוציאליזםקץאתמחייב
ותנועותרעיונותשלההיסטוריהבעולם.

תדעוהיאהסובייטי,בפרקהתעשרהאלה
ויורשהזה.מפרקהלקחיםאתלהפיק

לק-שניעלעכשיו,כברלהצביעלי
מתגלהכפויסוציאליזםא. :עיקרייםחים

משחקיב.כלא-סוציאליזםדברשלבסופו
סובייטיקוס","הומרהחדש,האדםיצירת

אינוהאדםטבענפש.במפחהסתיימו

לחירותהדרךארוכהבמהירות.משתנה
 •סוציאליסטית.
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 ח-21כמאחחומאניזם

llfOi והמרותשהחייםשאומרים,פי

לומראפשרכךהלשון'בידהם...... •
רהאי-ראצירנלירתהראצירנלירת יכ.,,...

צצהמידוכאןההיסטוריה.בידהן

 ?מהיהעשריםהמאה :השאלה
ארהטירוף'אי-הראצירנלירתבצד

אפשר-התוקפנותהיצרים,הדחפים,

הקולוניאליזם,האימפריאליזם,אתלמנות
הקומוניזם,גלגוליההיטלריזם,הפאשיזם,
רעבהאבטלה, ,הכלכלייםהמשברים

 ,העבריינותהסמים,השלישי,העולם
בצדמצרים.מכרתרכלהדתיתהקנאות

ניתןמוגבל'בערבוןאפילוהראצירנלירת,
והטכנולוגיה,הרפואההישגיאתלמנות
שפעייוגילהחיים,תוחלתהארכת
עולמיותדמיםמלחמרתולאחרחומרי,
שהתגלמו,העמיםביןקואופרציהגישושי

בכינוןמקרטע,באופןארבגמגוםאף

האומרתארגוןבשעתו'הלאומיםחבר
הקהילייהליכודבימינו,המאוחדות
יציאתהקרה,המלחמהסירםהאירופית,

מאכזבתזראפילולחירות,מדוכאיםעמים
האנושיים,והישגיהבתוצאותיהאחתלא

היאוהשאלהוהתרבותיים.החומריים

לאורךלהתקייםיוסיףכלרם :מעתה
העדיןאי-האיזוןלכנרתשניתןמהימים

אי-לביןהססניתראצירנלירתבין
עמיםביןימארדבוטהלעתיםראצירנלירת,

 ?ומעמדות
מדלפי,ארראקלשאיננה ,""עתידנותככל

אתאולישמאפייןמהאךהדעות,נחלקות
המבצבצתהאמרנההיאהזאתהמאהסוף

ארטרפיסטיתאר"משיחית",שאינה-

בהיס-הראשונהבפעםשאולי-בעלמא
וכמ-מעתה,לצעודיהיהניתןטוריה
שלטון-יתרלקראתהבאה,המאהרוצת
ולא,-חברהאדם,ביחסיהתבונהשל

מנומקתאמונהבסיסעלואומנם,מים.
בינלאומית,אגודה-1989בקמהכזאת

INTERNATIONAL SOCהקרויה IETY FOR 

UN IV ERSALISM , ביןל"דיאלרג"הקוראת
החתירהעידודלשםוקברניטים,הוגים
חררה,בניכלביןאוניברסליתלהבנה

שלהראשוןהגיליוןמונחשולחננורעל
רהרמאניזם"."דר-שיחהקרויביטויה,כלי

 :אלהשררותכותבמצדברורותכאןוייאמר
מחייביביןרקיתקייםל.אהמיוחלהדיאלוג
לארניבך-התקרבותארהבנה,מעיןושוללי
המחייביםבמחנהגםיתקייםהואסלידת.

סוחפותהכללותארתמה,נאיביותשל
כברמוחשית.משמערתכלאיןשמאחוריהן

המלצהלמעיןוראיהדוגמהאביאכאן

קשורשיהיהשאסורעיקרי'פגםשכןעצמו'

מירחהואחדשה,הרמאניסטיתבאמונה

הפותחהמאמר :בעקבותיהללכתשאין
לא,-האידיאיהבסיסעלממליץבחוברת

מהעלמרשתתלהיותהואחייב :ניברסליזם
ומטא-תיאוריח,מטא-פילוסופיחשםשקדרי
ה"מטא"משמערתמהברוריהיהולמען
יחידהפילוסופיהש"שרםמיד'מוטעם

הבעיותאתולחבוקלהקיףמסוגלתאינה
"הארניברסליזםהאנושות".שלהגלובליות

כלשלוהעדכוןההיסטוריהאתלחבוקחייב
המדעיםהפילוסופיות,לרבותהתיאוריות,

אםוהרי, .") WISDOM (העמיםןחןכמת

כלהדתות,כלה~שנרת,כלהתורות,כל
ב"מטא"ולערבבןלאמצןישהאמונות,

-מרובה"תפסתחכמינואמררכבראחד'
יצרתערבובמרובמזאת,וגרועתפסת",לא

כהאמורפית,כהסמיכה'כהערברבייה

שה"ארניברסליזם"ומטשטשת,מטושטשת

מחשבתשלגרוטאותלמחסןהופךהמומלץ
ובכלהיבשותבכלהדורות,בכלהאדם

 .הצירריליזצירת

הער-אתלרשת"ישהמחבר'אומרודאי'
התרבויותכלשלביותרהאותנטייםכים

רמהאותנטימהיקבעמיאךהלאומיות",
המחברמסכםבכדילא ?ומיושןמסולף

ממשיש"כלרם :מינוריבטוןגרסתואת
שאלהעללהשיבארכללא ?זהבחזרן

וניב-שהאהעובדהאתאדגישורקזרי

ביחסאףביקורתיביקורתי'הוארסליזם
לשאלתחזרנוכלומר,לשאיפותיו-הוא".

ההרמאניסטיהארניברסליזם-המוצא
שניתןהעיקרי,ארהיחיד,והדבר-מהר?

ש"חג-הנחתוהואהפותח,מדברילאמץ
שהפךהארץ'בכדררבררך".לובליזציח

לאמצעיתודותאחת",ל"עיירההופךאר
והתרבות,המדעיםההשכלה,התקשורת,

גםמשהרלהיווצריבכךנרצהאםעשוי,
עלינוששומהגלובלי,רגםהרמאניסטי

אפשרי,שהואתחילה,לעצמנו,להוכיח
לכלללהביאויסודותאילועלולברר
 • 21ה-במאהמימוש

ומהרס-רכיםעדייןהגישושים,מןנתחיל
הנחהמתוךנצאלאאםלזהותם,שניתןסים,

השמש.תחתחדשואיןהבל-הבליםשהבל
מוגבלראשון'ניסיוןהיההלאומיםחבר

כוחמבחינתשיניים"ר"חסרטריטוריאלית
גדר'פורציעמיםנגדשבידיוהענישה

עמים,ביחסייותרתבוניסדרלהכניסכדי
מדינהבכלפנים,בשירותיקדמהיתרלרבות

אתפתחהמאוחדותהאומרתארגוןומדינה.

הקולוניאליים,העמיםלכללרווחהשעריו

כמ-עתה,תבל.עמילכלכמעטולמעשה
שלקואליציהנוצרהכאשרהמפרץ'לחמת

למדינהפלישההדוחותמדינותשלרשים
גםאם"שיניים",זהארגוןהצמיחריבונית,

לעינינואמריקניות.שינייםבעיקרןאלההיו
אותנושהביאההקרההמלחמהמתחסלת

תהליךמתחילעינינולנגדהתהום.פיאל
עי-לנגדהאטומי.הנשקפירוקשלמבררן

הבאלטיים,כעמיםעמים,משתחרריםנינו

נתוניםכהעדשהיוסובייטיים,כעמים

הדמרקר-כעמיכיברשית,ל"ררסיפיקאציה"
לאומיותםשאפילולשעבר'העממיתטיח

שתיעלפוסחתנראיתעדייןהמתחדשת
ודתית.אזרחיתלרגרסיהקדמהביןסעיפים

הנימוקיםמןמקצתונביא-יטענוערד

שלכ-המצוירות""הגלריותנגדהנשמעים
התמרנהכי-כאןמצייריםאנואורה

יהיהוהצדקורודה,מלהיותרחוקההכללית
הנירוןהואהקובעזאת,עםהטוענים.עם

החת-שלהבלעדי'אינושבוודאיהעיקרי'
המשתתפיםאחדלמשל'אומר'פתחרת.
לאירועיםאנו"עדים :שלפנינוהעתבכתב

גתהמודרתמרטתה ) 1 :מכריעיםעולמיים
התהליך ) 2 ;הסובייטיתהאימפריהשל

המאמץ ) 3 ;אירופהעמיאיחרדשלהמתמיד
לאמץהשלישיהעולםעמירובשלהמתואם
הכלכלי'במשטרםהטכנולוגיהאתלעצמם
כיהגוברתהאמרנה ) 4 ;והחינוכיהמדיני

המלה,שלהרחבבמרבןהיא,הדמוקרטיה
הארגוןשלביותרהפרודוקטיביתהשיטה

מרחקאנורחוקיםכימידיודגשהחברתי".

העולמי"הדרום"בעיותמפתרוןעצרם
גםהשבע,"הצפון"לערמתוהרעב,העני
והחינוךדיור'וחוסראבטלהברקיימיםאם

חסריםלאמחדלים .לכלאינםוההשכלה
היאלמחדלהמורעותעצםאךמקרם,בכל
בנושאיעיוותיםלתיקוןכוחרבגררםעתה

דמוקרטי,ממשלוהאזרח,האדםזכריות
החייםברמתהענקפעריוסתימתוהקטנת

ומתפתחות.מפותחותארצותבין

לפתעהפכההאנושותכיטועןאיננואיש
המתפל-כנפיים,בעלימלאכיםללהקת

מופלאואףטובלעולםיום-יוםלים

עדייןשמאל'וישימיןישעדיין .יותר
עדייןוגלובליים.לוקאלייםאינטרסיםיש
עדייןקונפליקטים,ישעדייןתחרות,יש
עראופקוצרתשוביניסטיתלאומנותיש

המשחת-אחדאומר-"עדיין"לייאוש.
חייםשערדעמים"יש-בקובץפיס

אידיארלרגייםאודתייםקנאים .בעבר
למלחמות".וקוראיםלשנאהמטיפיםעדיין
"עדייןארניברסליסט'אותראומרלכן'
ביחסמאושרבלתילהיותצידוקיש
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הבעיותסבךנוכחאדההתפתחות,לקצב

השדאות,לתדירותביחסמזמנת,שהיא
פיעלואףלהתקיים".המוסיףהערכי

"צידדיליזציהשלבנדחההואמאמיןכן
לשמשהיא"חייבת •לדעתוגלובלית".

שלאחריםמרכיביםישתיתושעליו •יסדר
פעולתם,אתגלובליתצידדיליזציהארתה
איכ-אוניברסליים,דטככדלדגיהמדע :והם

 ) CODE (חדשהוהלכהמשותפיםטרסים

תתבססמהעלברם,גלובלי".~חרסשל
הגלובלית""הציוויליזציהאתזאת.בכל

- ?ה"אוכיברסליסטים"מדבריםשעליה

ו"מטא-"מטא-תיאוריה",אותןעלכלום
 •שהאוכיברסליזם •לכונראה ?פילוסופיה"

בהירות,ביתרחייביםההומאכיזם,או

שיהיורוציםאיןאם •יותרחדהבהגדרה

 .בלבדהטפהבגדר
דיבוראיכםבקובץהמאמריםמןאחדים

קונקרטיתממשותבהםישאלאבעלמא,
הבלתיהעולםאםרקזאת,גםאולם-

לעלותאומריגמורחייםאנושבומושלם
ישלדעתם,והקדמה.התברכהפסיעל

מורשת :בעידננולאוכיברסליזםאחדפירוש
מהבכימתמבכי-השיח,אחדאומרהמערב.

לאוכיברסליזם"השאיפה :הצטדקותשל
עלאחתתרבותשלשלטוןשאיפתאיכה

עמיביןלאחדותשאיפהאלא •רעותיה
בשוםהדבר,פירושאיןהשונים.העולם
ולאמודלהעריךלכואסורכי •ואופןפכים
חרוצהכיותרמסוימתתרבותהישגיאת

הישגיםאחרות.לעומתמתקדמת,ויותר
להכירעלינוהיסטוריות.עובדותהםאלה

זאת,בעליונותוביושר .בגלויולהודות
אחרות,תרבויותעללהטילהניסיוןללא

האצבעאתשיםולמעןלה".הכפופות
 :בן-שיחאותומטעיםהרגישההנקודהעל

אתלתתעלינוזאתמגישה"כתוצאה
המהפכהשללאידיאליםהמלאאישורנו

משמע,הצרפתית,והמהפכההאמריקנית

יסודכעקרונותוהאחווה,החופש •השוויון

החברתיים".החייםבארגון

בערכיההתמקדותגםכייתבררעוד

היישוםמצורךאותנופוטרתאיכההמערב

והשוויוןהאחווההחופש,ססמאותשל
עלינוהבאהבמאהשאתוביתר •לעידננו
החדהההגדרהכיברור,זאתעםלטובה.
מהסכמתעצוםמרחקרחוקה •כאןשהובאה

המשחת-אחדאומרוהדרום.המזרחעמי

בעולםמהירבמבטנא"הסתכלו :פים
ובאפריקההמזרחיתבאירופההמוסלמי,

לאאזוריםבאותםהאנושיותהחברות-
כאידי-שראוממהמהתאכזבותןעדייןחרגו

הסוציאליזםמןכלומר'מערביות,וגירתאדל
רבים,במקריםחוזרות,הללווהקפיטליזם.
כתשובותהלאומיים,אוהדתייםלשורשיהן
כאן ..והסוציאליות"המדיניותלבעיותיהן

ועליודרכים,פרשתעלהאוכיברסליזםניצב
ירצההכסאות","ביןשיישבאו :להכריע
ולאחווהלאחדותויקראכולםאתלפייס
תפיסה,שיאמץאוממשי,תוכןכלללא

הדינמיקהראייתבהשישואתית,היסטורית

מתפתחת,שהיאכפיהגלובליתההיסטורית
עולמי.בהיקףלמעשה,הלכה
עריסתו •הקדמוןשהעולםכשם :כאןאו~ר
החומ-שהציוויליזציה,כשםבאסיה,הייתה

לאגןמכןלאחרעברהוהרוחנית,ריח
 •האטלנטיהאוקיינוסלאזור •התיכוןהים

עתידהכןהשקט,לאוקיינוסיותרומאוחר
להיותהגלובליתהעולמיתהציוויליזציה

איןהמערבית.לציוויליזציהמאודקרובה
בתרבויותזהכהואלפגועכדי •כמרבן •בכך

עמישלופולקלוריותאמנותיותלשוניות,
טעמי,לפיאךשם.הםבאשרתבל

בעליהיההבאההמאהשלהאוניברסליזם
כלל.ידזיהשלאאו-"מערביים"תכנים
העידןל·שהתרבותשעיקרמשוםוזאת,

מושתתיהיהלטובה,נקווהעלינו,הבא
הראציונליזם.שכוכהמהעלככולורובו

כולוהמושתתהראציונליזם, :כןואומכם

עלהמחקר,כושרעלהאנושי,השכלעל
לרסנה)(שישוהשל"טההעצמיתהשליטה

לרווחתהמפתחהוא •כולוהטבעעל
וצריךאפשרשגםחומרי,שפעלחייהכלל,

 .מירכיותרבותירוחנילשפעלעשותו
אופטימיתבנימההמשתתפיםאחדאומר

"האנושות :מאודלסייגהצריךשעוד
ביותרהחזקותהאומותחדש.לעידןתיכנס
יותרמאוחדותעתההןהארץבכדור

הסביבה,עלבהגנההשלום,אחריברדיפה
תרבותימסחרי,כלכלי,בשיתוף-פעולה

עודפורה".קואופרציהשלבמסגרתומדעי,
הדיבוררשותאתניתןועוד •למועדחזון

זאת.אופטימיתתחזיתעלהחולקיםלאחד
האחודההחופש,שססמאותמאחראך

בניבעינינלעגותאחתלאכראותוהשוויון
במערבאפילוקשה,במצוקההנתוניםאדם

בקובץהממשתפיםאחדבא"השבע",

להעלותיהיהאפשרכיצדלהגדירומנסה
והומאניזםלאומיתכלכלהאחדבקנה
 :עובדותהואקובעכלקודם .מירכי
מעורבת,לכלכלההפךהקפיטליסטיהשוק

 •וממלכתיציבורי •פרטיממגזרהמורכבת
ופועליםבזירהשולטיםענקתאגידיושבה

כלכלהוזעירים.בינונייםמפעליםעםבידיד
מעורבותמידתתובעתכזאתמעורבת

התמדנה-כאןעדמרכזית".ממלכתית
המת-לרפורמותומכאן •לפנינוהנפרשת
הכלכלהכילהבטיחכדילדעתו,בקשות,
הומאניסטית,כלכלהגםתהיההמדינית

לדעתו,מוגבל.בערבוןאפילוהדברויהא
בקרהא) :לכלולחייבתהחדשההמדינה
סוכנויותבידיאמצעי,ובלתיאמצעיוויסות,

 ;כמכלולהחברהניהוללשםממשלתיות,
ברכההבאתלשםמיוחדותסוכנויותב)

החינו,ךכגוןבתחומיםכולה,לחברה
המידעהבריאות,הסביבה,עלההגנה

ביטוחג) ;מיוחדיםבמקצועותוהמחקר

עזרהלהושיטכדירווחהוחברתסוציאלי
סוכנויותד) ;כולההחברהלסוועלזקוקים
כאןעד .כלליתכנוןלצונימיוחדות
האמור,כלעםאלהשדרותכותבמסכים
הממשיות"האופציות :האומרלסיפא,פרט
בחירהאלאסוציאליזם,אוקפיטליזםאינן
מעורבת".כלכלהשלשוניםמבניםבין

עםמחבואיםמשחקלשחקאוהבאינני
בהירות,הנראותהגדרותעםאועצמי,

שאיןלדבריםכיסוימשמשותולמעשה
שכן'בהם.להודותמשום-מה,רוצים,

היאאךטובה,לפנינוהמוצעתהתוכנית
צורתמעיןולא •מתוקןקפיטליזם:ולה

משטריםביןבפועל,קיימתשאינהביניים,
אפשרי,סוציאליזםאומנםביסודם.מנוגדים

"האישלטובתרפורמותשורתשינקוטכזה,
זולתסוציאליזםאיןאך .מאודרצויהקטן"

הייצוראמצעיעלהפרטיהקנייןביטול
ההגדרהזואל-מעמדית.חברהוכינון

סבירהאינהזדואפשרותהיחידה,התקפה

הקרוב.בעתיד

ומאלףמיוחדבמאמר •דיילגרשוןפרופסור
הישראליהעתבכתבשהופיע •ביותר

(נע-ומדינה"חברהבינלאומיות,"בעיות
למעשהסותרמושקט),מ'פרופסוררינת

הואהשארבין .לעילהאמורכלאת
"אין :הלשוןבזדכפולה,טענהטוען
להוכיחכדימארדנרחביםבנימוקיםצררך

לשררה,האוניברסליסטידתהתביעותכי
 .יתממשולאלעולםוהאמת,השלוםבשם

דבראיננוהאוניברסליזם •טיפוסיבאורח
ודווקאבהיקף-ענק,לפרטיקולריזםפרט

מן-דיילמאוד".מסוכןהואכךמשום

בכלהופיעהלאוכיברסליזםשהיומרהניר,
היולכךהאחרוניםוהמועמדיםהדורות,

בעידננו.והסוציאליזםבשעתה,הנצרות
מורשתשלכביכול"הפרטיקולריזם"על

וסבוריםזה,במאמרעמדנוכברהמערב

(שלאמאונסקארלבעקבותדווקאאנו,
המערבי)הקפיטליזםלגביביותרסלחןהיה
המערב,אלאיתניםבכוחנמשךהמזרחכי

באורחאוניברסלית.תרבותתקדםגםוכך
אתדיילפרופסורשפסללאחרקוריוזי,

אתמשליךהואהכוזב,האוניברסלידם
 trans nationalמכנהשהואמהעליהבו

consensus -אדלאומי,טראנסקונצנסוס
"מהםעצמואתשואלהוא .בין-לאומי
טראנסקונצנסוסמעיןשיצוףהסיכויים

זושמא(אותקווה"יש :ומשיבלאומי",
תכריע,הרווחהשאוניברסליות )?אשליה

כלשלהייחוד"אלהתשוקהאתתכניע,או
השאיפההיאלדעתו,רווחה,ולשדן.אומה
הטובים.לחיים
הטראנסהקונצנסוסאם :אניאשאלכאן

הדברפירושלאוניברסליזם,מנוגדלאומי
אוליבו,מאמיןדיילשגרשוןשהקונצנסוס

הצר,בהיקפוכולומצומצםחלקי,באופן
הטכנולוגיהאתנניח,אזי,חובקוהוא

המדעיתהגישהאתלאואפילו •בלבד
מאודאזקרובזהצרקונצנסדסברם,כולה.

-,רבעקבותשלפיו,הקיים,לסטאטדס-ק,,
ייפגשולאומערבמזרחקיפלינג,ויארד
לא,דתודיילשלהריאלידםדהראםלעולם.
~חלומעיןשלארטדפיסטשהואסבורני

ההתפתחותאתרואההואואיןאחורנית,

 .לדבניגודקדימה.במהלכההעולמית
וקול,-אימפריאליזם,לאחרכיאנימאמין

התעשייתיותהמהפכותומצוקותניאלידם,
השטניות,העולםומלחמותהאכזריות,

כולנו,בהכחדתהמאיימתגרעיניתופצצה

ואםלקחה,אתלאטההאנושותלומדת
-הפיתוחתתחיסוללקראתכצעדאומנם
שהואהומאניזםלכלהגדולההסכנהשהוא

תהיהרווחהשלמסוימתמידהראם-
תבונה,יתרעידןכולו,האנושיהמיןנחלת
לאגדה.עודיהיהלאאוניברסליזם,הקרוי

• 
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פלםטיתאמנות •

פינה•חצי

חושבאני

יששלאמן
שלכמרתפקיד
חרא :אלוהים

כמרעולםירצד
דואהשחרא

עולם-אותר
 .סובייקטיבי

בראאלוהים
עםהאדםאת

עיניים,שתי

אתלקחרפיקסר
שלהאלמנטים

ובנחאדם,ראש

בעזיטחאותם

לךישאחרת.
אפשרותכאמן

פנטסטית

כמרלהדגיש
ולברואאלוהים

כמראדםגרף

 .רוצחשאתה
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בארץמוכרפופולרי'תה ....-
F:II .לךהיוובחו"לs4 תערוכות

אתמכיריםהכללאאבליחידי 11 ,
 .שלךהביוגרפיה

ראמאמארוסה,באאבאבירושלים.נולדתי
העתיקה.בעירבירושלים,רביעידודהייתה

- nר ,עבדידקדוקמארדאהבתיבילדותי
בדרכיםבסוף,לדקדוק.מרדהלהיותלמתי

ללמודכשגמדתי .לבצלאלהגעתישרנות,
אבלגרפיקה,במשדדשנהעבדתישם
שנהואחדיזה,אתלסבוליכולתילא

לאירופה.לחר"ל,וברחתיקמתיפשוט
הסתובבתיהששים.שנותבאמצעהיהזה

לקבוצותשייךהייתיכביטניק,שניםארבע
כשהתחילהרמאראיסטירת.אנאדכיסטירת

כשש- .בבריסלהייתיהימיםששתמלחמת

השניםארבעכלפתאוםהמלחמה,עלמעתי
גדוליסדיןלקחתי ...נעלמוהביטניקירתשל

ימהחלוןהרצאתידודימגןעליוציידתי
שםהייתההישראלית.לשגרירותוהלכתי
עמדההיא .הידעלמספרעםזקנהאישה

רגעובאותורככתה,לשגרירותבכניסה
החבורותלכלשייךלאשאניהחלטתי

עםשליהנפשיוהקשריאתןשהסתובבתי
עםמהקשריותרהרבהגדולהזרהאישה

 ,לישראלחזרתיהאנאדכיסטים.חברייכל
חמשלמדתינגמד.בחייהבינלאומיוהחלק
ישלצייד.והמשכתייהארץידיעתשנים

מארדרזהיסכיזופרניהציודיסדרתלי
אניאחדמצד :מדגיששאנילמהמתאים
בינלאומי,אלים,מנוכר,קד,עולםמצייד

בייששניומצדמזהים,פרטיםחסד

ספדישניכתבתי :הסנטימנטליהחלקאת
טיוליםספדיששהוהרצאתירומנטייםשידה

בארץ.

ההתפתחותעלאירופההשפיעהאיך
 ?שלךהאמנותית

פיגורטיבית,אנטיהיאהישראליתהאמנות

- nההצבעוניותארתהמאפיינתשניומצד
"התבשלתי"אני .התיכוןהיםשלריפה
החלקכאשדיבצפרןבאירופה,דווקא

לפחותבעצמות.ליבעדלאהישראלי
שליהצבעוניותלכן .הציודבענייןלא

הרגילה.הישראליתמהצבעוניותשרנה
פיגורטיביים,היותמידשליהנושאים
כלנגדשלימלחמההייתהשזרלמרות
 .האמנותיהממסד

עלספציפיתהשפיעאירופהבצפוןמה
 ?שלךהציודים

לדוגמה,הרבה,עוסקהישראליהציוד

בגרףדווקאעוסקאנידוח.ובמצביבנרפים

ברטיפלוכךכלשלאנושאשהואהאדם,
 .הישראליבציוד

 .קטועיםיבורריםגוףחלקימציידאתה
הסיבה?מה

שלי,בציודהמרכזיהנושאהואהאדםאם

שלכמרתפקידיששלאמןחושבאני
דואהשהואכמרעולםירצדהוא :אלוהים

בראאלוהיםסובייקטיבי.עולם-אותר
לקחרפיקסרעיניים,שתיעםהאדםאת
רכנההאדם,ראששלהאלמנטיםאת

אפשרותכאמןלךישאחרת.בשיטהאותם
גרףולברואאלוהיםכמרלהדגישפנטסטית

רוצה.שאתהכמראדם

אנשיםהיושלךהראשונהבתערוכה
חייםלבעלירומיםקטנים,מעוותים,

שאתהלומדאפשר .לאנשיםמאשדיותר
 ?מיזנטדופ

בצורתודווקאלארהאדםגרףאתדואהאני
היצריםיותראותימענייניםהחיצונית.

מתבטאיםואלובריששולטיםוהנוחרת
גרףאתלבטאאפשרחיצונית.בצררהאצלי
הפרטיהגהינרםביטוי :צוררתבשתיהאדם

אותרמעורתאתהואז-אדםכלשל
 :המודרנייםהלחציםביטויאר .חרץכלפי

-העירונייםהלחציםהפחדים,החרדות,
כמרחיצונייםאביזריםמוסיףאתהואז

האדם.גרףעלששולטיםעינויים,מכשירי
מיןקצת.מטורףעולםזהשמתקבלמה

מינו.כשאינומיןערבובארפאדסה,

אתהאבלהמודרני'האדםעלריבדת
בצי-העכשווייםהלחציםאתעוטף
מחת-גינוניםובעולםבפדאק,ליכדו'
הוויקטוריאנית.קופה

-מודרנייםשהחייםשככלחושבאני
מדעימכשרדלוישלירח,טסהאדם
כמרעדייןנשארוהיצרים-וכר'מדהים

אהבה,נקמה, :המעדותשוכניאצלשהיו
שתמידדבריםאלהרעב.פחד,שנאה,

האדםהחיצוניתהעטיפהומלבדינשארו

זההאחרונות.השניםבאלפיהשתנהלא
 :אבסורדתיאטדרןכמרממשלינדאה

במאיאיןאבלבמה,עלהולכותהדמויות
יודעיםלאאבלשאלה,דקישטקסט.ואין
בפדאקהתשובה.מהיודעיםולאהיא,מה
בכרונהמפקיעאני .תיאטדלימשהריש
,ארתרהופךאניעכשיו.מזמןהציודאת

יבזמןקשורשלאאבסורדתיאטדרןלמין
עצמוהציוד .הללוהאביזריםבאמצעות

לאבכרונההתפאורהאבלעכשוויימארד
מימואתמעבידפשוטאני .בזמןקשורה

 .אבסטרקטילמשהוהזמן

מציידלאשאמןהטוענת,הנחהיש
לומדמחליטלאהוא .מראשסמלים
הואאלאמתאים,סמלומחפשמשהו'
רוצה,הואשכךמשוםהסמלאתמצייד
 .מתפרשזהכךואחד

ערשה,שאנימהמביןאניתמידלאנכרן.
שניםכמהלילוקח .כךחושבשאנילמרות
פעםאףגםאניעשיתי.מהולהביןלדאות

כהתענוכלאעשה.מהמראשיודעלא
משלךעולםולברואילבןבדלקחתהוא

עומדאתהמהיודעלאבאמתכשאתה
אמןשלוהלחציםהדיפדסיהכללעשרת.

ואיךלהתחילאיךיודעלאשהואבגללהם
הכרחזההאמנות,שלההרפתקה_זרלגמור.

הפנטסטי.

משודדימצייד'-משולביוצראתה
 .כרירהזההשילובפרוזה.כותבואפילו

מסלוליכוללערשה,שאניהדבריםבכל
 .בציודגםסיפורים.מספראניהטיולים,

יתיאטדרןשםוערשהבדיארניידלוקחאתה
 .ברקררהמהשיודעהיחידאנישלפעמים

והציידישיריבאופןהכלמספריםתמידלא
שלרשכל .הבדעלשלוהסודרתאתמחביא
שלשוניםצדדיםלמעשההןהיצירהצוררת
בשידה,יוצאהרומנטיהחלק :ירצדאותר
והחלקהארץבאהבתהסנטימנטליהחלק
כולם.שלבתשלובתוהמנוכרהקד

אומדכשאתהמתכווןאתהלמה
 ?"רומנטי"

סודית,אהבהבמיןקשורהשליהשידה
אותרהכלשם.מרומזהכללפרסום.שלא

מיןשנים.עשרותכבדשמתקייםסיפור,

היאשליהשידהכלאפשרית.בלתיאהבה
אפשרי.בלתינושאאותרעל

 ?שלךהפרוזהעםמה

שכתבתירמהפרוזה,כותבלאכמעטאני
גםכותבאניאבללמגדה.כללבדדךעובד

זהסיפורים.גםבעצםשהםטיולים,מסלולי
הסמליםבכלשקשורשלי,החושניהחלק
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א:דמה, :פאשיסטייםשהםלומדשאוהבים
משהו-פדותגלליריחקוצים,אבנים,
חושני.גשמי,ארצי,מאוד

כקהילייתחריגאתה .שכךלציירנחזור
ייחודיהואשלךהציור .כארץהציירים

 .נדירוזהיכמוךמציירלאאחדאף-
נדירוזהיאותךמחקהלאגםאחדאף

יותר.אפילו

שאניחושבאניכהחלט.מסכיםאני
זוולרע.לטובאחדיאדםשלאסכולה
 .שליהכיווןאתממשיכיםשלאעובדה

שהכשלתיכגללכנראהיכרדדזאבאני
הציודאתכללכדדךמחקיםכאןכאירופה.
יאניואילויההיגיוןאתשמדגישיהניר-יורקי

ולאברגשות,עוסקיהאירופאיכציודכמו
להיותגדולהמחמאהזוכשבילי .כהיגיון
המופשטשכהןכתקופותבודד"."זאב

פיגורטיבי.ציידתיאניהאופנה,שיאהיה

מהלפיגורטיבי,חוזריםכשכולםעכשיו,
יותרכמשךאכלנורמליינדאהעושהשאני

 .טאכוממשהיהזהשנהמעשרים

 .חקומבחינתגםחריגאתה
שליצירהלדאותנהדרת.מחמאהזותודה,

החתימה,אתלדאותכליכלשהו,ציידאמן,
אני •זו-שלוהתמונהאתמדחוקולזהות
שיש.גדולההכיהמחמאהחושב,

כפוסט·רבעיסוקישלאחרונה
ישלךהראשונההתערוכהמודרניזם.

למעשהחייתההששים,כשנוrועוד
פוסט·מודרניסטית.

"פוסט-כמלהמתכווןאתהלמה
 ?מודרניזם"

כאמצעיםכשימושזהאתרואהאני

כלאתלקחת :אחתכיצירהשונים
אותםולרכזכתקופה,הרווחיםהדברים

רקלאמופשטירקלא .מיוןללא
 ~יחדחבל .נקיקורקלאפיגורטיביי

חושבאני .'-64ככבדזהאתעשיתי ,נכון

מפניעושה,שאנילמהאופיינימאודשזה
קומיקס,:מופשט,אסכולותכיןקופץשאני

הואהזההערבובוכולי.גנגסטריםדמויות
חדלאהםימסוכךבנוייםשהחייםמפני

לאאניכקיצוניות.מאמיןלאאנימימדיים.
להיפר .תמידצודקתאחתשאסכולהחושב

האמתישאחדלכלצודקים.כולם-

כהומלבישתפאורה,לוקחאניאזשלו.
שכולםתקופה,אותהשלהסממניםכלאת

 .נכוןאותםלערבבלדעתדקצדיךנכונים.

 .שלךחדשהתערוכהתיפתחכקרוב
-9כשתיפתחרטרוספקטיבית,תערוכהיכן

תציגהיאהרצליה.כמוזיאוןלנובמבר
 .שליהתקופותמכלעבודות,כחמישים

חדשות.עבודותיהיומהתערוכהכחצי

 ?כלשהומא~ין""אניכתערוכהיש

שהיאחושבאניהתערוכה,טיבמבחינת

 .כחיישעשיתיהטובותמהשתייםאחת
 ,-1976כתל-אביבכמוזיאוןהייתההאחדת

הכירשהקהלהראשונההפעםוהייתה
 .שליוהמעוותיםהחולנייםהרישומיםאת

ליחשוכהוהיאסיכום,תערוכתזועכשיו
מכידשאינושלםדודשישמפנימאודי

חשובמאודקודמות.משניםעבודותייאת

דרכיימתחילתישנים,דבריםלהראותלי
אסכולות,כיןהגדולותהקפיצותלמרותכי
משתדלאניכקטלוגמסוים.מחברקויש

אותודואהשאניכמוהזה,הקואתלהסביר

 •הזמן.ממרחק
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 •פלםטיחאמנות
שיחה•

מפקיעאני

הציודאתככרונה

אני .עכשיומזמן

למיןאותרחופך
אבסורדתיאטדון

קשורשלא
כאמצעותיבזמן

הציוד .אביזרים

מאורעצמו

שאניחושבאני

שלאסכולה
אחר,ארם

זרולרע.לטוב
שלאעוברה

אתממשיכים

אני .שליהכיוון
כנראהבורריזאב

שהכשלתיכגלל
כאןכאירופה.

ברדךמחקים

הציודאתכלל
יהניר·ירדקי

אתשמרגיש

ואילויההיגיון
כציודכמריאני

עוסקיהאירופאי

ולאכרגשות,
 .כהיגיון

כסריעקב :שוחח

39 
 1991אדקטדבר



סטודיוסטודיו
לאמנותעתכתב

סטודיו
לאמנותעתכתב

למנוייםתלוש

וכבור

חביבהנבעחואמנויוחהמרכז ""סטודיו

 37850מנשה .נ.ר

 ""סטודיועווחחוםברצוני

 )חוברוח 11 (שנהבמשך

משרוחכוררש"ח 11 0סךערהמחאהב"מצ

 .משרוחכוווואח" W 100 :ך"וחומנוי

 _ _______משפחהשם

 _ _________ובח nכ

 _ ___rנרפו, ____מיקוך

-אריר nימהחת

מחנהד

 !!!מנוי

ירחון

האמנות

היחיד

בישראל

מתנהלמנויתלוש

מחנהמנויעווחחוםברצוני

 )חוברוח 11 (שנהבמשך

עבור:

 _ _______משפחהשם

 _ _________ובח nכ

----rנרפוז ____מיקוך

----,חאריר ____חחימה

 :המחנה nוו wיפרט

משפחהשם

 nוב nכ

מיקור

ימה nח

rנרפון

n אריך

ושוחצוםרח w1צרםושוחצוםושוחצוםושוחצום nו w1צרםושוחצום nר w1צרם nו w1צרםרח w1צרםרח w1 uוצרח w1צרם

ומזוזה-הכינות?תרמילמפה,אטלס,
באירופהלמיטילהמדירך •

אירופהבמזרחלמיטילהמדריך •-מכ~והחשוב בצ'כוסלובקיהלמיטילהמדירך •ן ' •••
בטורקיהלמיטיל.המדירך

מסלולאתלןשיתןהמדריך
סופו.ועדמראשיתוהטיול

מירבאתלןשיתןהמדריך
 .ארץכלעלהמידע

שלכתובותלןשיתןהמדריך
להםשתזדקקהמקומותכל

 .בטיולן

ביותרהנפוץהמדריך

מדריכיאתהמלווההמדריך
הטיולים

 ...זמןלאורןנאמןידיד
בע"מרותםהוצאת
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בן·נוןיגאל

נקמת

הציירת

'' li'::ia רואהאנילי'סלחי

 ;;~:; ~~א~,~=~·•י
בעקבותמאירלרבקהלומרלי

שמיעה).(עדקנסיאליאסדברי
שקנסיאמנית,היאמאיררבקה

העומדתדמותכאותהמתארהיה

להציקאחריםשלבנסיובם
ולאבאישמביטהשאינהלה,

איןמתגרה.מבטבאיששולחת
לכלמנוחה.אלארוצההיא

ולשאוףלרחובלצאתהיותר
ראווהבחלוןלהביטאוויר'
לחושמבליבוגרשובברחוב
שמשתקףמאחור,המאייםבמבט

המאיים,המבטשלפנים.בזכוכית
המשתקףהדימויהואמאיר'עבור

חלוןמכלשעהשעהאלינו
כרזתמכלקניות,במרכזיראווה
ומכלטלוויזיהמסךמכלפרסום,
המאייםהמבטתקשורת.ערוץ

כהגדרתושרק"מ"תמונותנובע

(מיתולוגיות).;~דתדולןשל
בקפידההוכנואלהתמונות

ראווה,חלונותמעצביידיעל
סרטיבמאיגראפיים,מעצבים

רעיונאיםשירות,ותשדיריפרסומת

דעתומעצביפרסוםבמשרדי

 :אחתמטרתםלמיניהם.קהל
שלאברור'מסרלנולשדר
 .לכוונותיובאשרספקמותיר

ען-החיים.אתלנומעצביםכך
שלתפיסתהפיעלזה,למגר
תמו-שלאוסףאלאאינומאיר,

אחרשמישהושקריות,שרקגרת

כדיתחילה,בכוונהעבורנובחר
שגםותגובות,תחושותבנולעורר
מחושבבאופןמראשהוחלטעליהן
הופכותאלהתמונותביותר.
איקונוגראפייםסימניםשללמסכת

נעדרימורכבות,חסרימוסכמים,

ונטולימחלוקתלעורריכולתכל
מינימלית, oבסיאמתשלמטען

האמנות.מתייחסתשאליה
שאנוהעיוות,עללהתגברכדי

כי-שנותינומיטבאתבומבלים
מאירמודרניים,עירונייםצורים

מאיתנואחדכלעבורלבצעמציעה
שמהגםזהו-ראייה""בדיקות

בגלריההמתקיימתתערוכתהשל
לאמ-למוריםשבמדרשהלצילום

בועז :(אוצרהשרוןברמתגרת

אינןמאירשמציעההבדיקותטל).
הפיזיקלית.האופטומטריהמתחום
הקוגניטיבית,בראייהיותרעניינן

אבחוןבשיטותבודקתהיאשאותה

המש-דרךאלטרנטיביות.וריפוי
מאירלנושמרכיבההחדשותקפיים

באובייקט,רקלאמבחיניםאנו
המושגית.בתדמיתובעיקראלא

מוסףערךהןהמשקפייםעדשות

שלמטפוריתראייהלנוהמאפשר
המ-אתלהפוךומתאמצותהעולם
נוקטתמאיררבקהלחלום.ציאות

רדיקאליתאלטרנטיביתבמתודה
ייחודימינוחבעלתפשרות,וחסרת

"תע-מציגההיאאיןלמשלכךלה.
צילום". 1טקסט 1"חדראלארוכה"

צילומיהאתמדפיסההיאאין
ניירעלאלארגילצילוםניירעל

היאאיןהעתקה.מכונתשלצבעוני
מסגרותבתוךעבודותיהאתתולה
מדביקההיאזכוכית.כיסוייעם

ציפויללאתעשייתיחומרעלאותן
קומותבשתיאותןותולהנוסף

התלייהבכלליהמתגרהובצפיפות
המקובלים.

יכולהתערוכהשלהכלליהמראה
עיתונים,שלקיוסקבנקללהזכיר

עב,-בתוךמעטלאמופיעשבעצמו

שזוהיכללביטחוןאיןאךדותיה.
עב,-להציגביותרהמשכנעתהדרך

שכלאמנות","ספראלה.רות
וב-נפרדעמודתופסתבועבודה

פתרוןהואדפדוףשלברצףמצאת
מורכבתלתערוכהנכוןפחותלא
רצונהלמרותדבר'שלמיתרלא .זו
מוסכמהבכללבעוטהאמניתשל

האמ-המשחקלכלליהקשורה
עבודהבאופנינוקטתהיאגותי'

מקצבומאמצתשיטתייםמאוד

סט-לההמכתיבקפדני,ויזואלי
 :עבודותיהלכלאחידה 'טורהרוק

כללבדרךמוצגהעליוןבחלק
לרובשכוללומטופל'מבויםצילום

 body-ה-במסורתעצמיפורטרט
art : צי-מוקףמסכה,עםדיוקן

שלהשתקפותהאואוריגמי'פורי
חלוןרקעעלכצלמתהאמנית
החת-גםמשתקפתשממנוראווה,

לצילוםמתחתברחוב.וחשות
מן-עצמיתיצירהשהואהמרכזי'

קט-צילומיםשנימופיעיםבהקת,

נלקחומהםשאחדיםיותר'נים
טלוויזיה,ממסכיבאקראיכאילו

כאי-שוליים,כהערותומתפקדים
- nהתייכמוקדאולפיענוחנדקס
ובלתיחדשדיאלוגליצירתסרת

הואגובהוומידתהדיבורצפוי.

לע-בתערוכה.מרכזינושאבעצם
פיל,-שיחלרמתמתעלההואתים

הצילוםגביעלבכיתובכאשרסופי'
קנטי'אליאס ,תד~;דולןמצוטטים
ולע-ריץ',ואדריאןודלףוירג'יניה

עלהמסתכלתהעיןלגובהיורדתים
הדיא-התל-אביבי.הרחובאפסות

שלהשקריהעולםאתמעמתלדג
המתאכזרתהמודרנית,התקשורת

האינטרו.בוטיעולמהעםלפרט,
המ-רגישהאמניתשלוהמיוסר

המוחצנותעםרבדי.וימ~ד~סחפשת

והמסחר.הפרסוםסביבתשל
חבלעלמתהלכתמאיררבקה

לה.הצפויותבסכנותומתגרהדק
החוצהבגבוללמאבקיוצאתהיא

הפלסטיתהאמנותביןכללבדרך
עבורהכתובה.המלהאמנותלבין
זוהיהציירת-פסלתמאיררבקה

עםאינטגרציהליצורהזדמנות
שיטתכמשוררת.הנוסףעיסוקה

חט-למרקעהאופייניתהכתוביות,

נמצאתשהיאמאומה,מעדנתאינה

נמצאאינןשאתהבמקוםבדיוק

שלראשיתההיאזוידיעה-בו

האהבה)שיח(מתוךהכתיבה"

מצאהעברי,הסופראלמוג,אחרון
מק-דבריםלומרנאותההזדמנות

בסדנהדמיונישומעיםלקהלבילים
הסופר'בביתהמתקיימתלפרוזה

שלעקשנותהלהבנתמתאימיםוהם
 :הציוריתבמוסכמהלבעוטמאיר
שב- .השארביןמתכוון'"אני

המפתיםהיום,שלהתקשורתתנאי
אלאבספרות,רקלאכשלעצמם,

צריךהחיים,מתחומיתחוםבכל
מהמאחריםיותרלדעתסופר

ולכתובהזהההבליםבירידמקומו
גםימצאואםלעצמו.כלקודם

מתנהזוהריבדבריוענייןאחרים

תהיהכןלאשאם ...השמיםמן
מאירנוהגתכךמיותרת."כתיבתם

בשיחלפגיעהסיכוןתוךביצירתה,
והתכת-סביבההמתנהלהאמנותי

האמנותית.תזונתהממקורותקרת

• 

ה Iיא·,
במוטתציפורלההתפוצצהפעםדיאלוגיוצרת ,ת··הישראללרדידיה

שניםושבעעשריםשלכנפייםאקראיותביןלתמונה,טקסטבין
זהמסוגמשפטיםעורב".בצווחותהשכבהביןמדוקדק,תכנוןלבין

המכיליםמאיר,רבקהשלמכתביהשמתחתה.השכבהלביןהעילית
במקצתמתרככיםנואשת,זעקהבעלחדש,ביטוימימונוצרכך

מצעגביעלנשתליםהםכאשרוהרמוניהצפויותלאמשמעויות
החשיפהבשיטתמורכבצילומימפתיעה.

הרוחניעולמהלאכלוסהכפולה.תופסתמאיררבקהשלבתימתיקה
ידידותיות,דמויותמגייסתהיאניתן .כבודמקוםהנשיתהישות

הב-מהבליפורשתהיאשאתןהיאמאשרשיותרולומר,להסתכן
סופריםלצדהיום-יום.שלבאליהמע-המינים,שוויוןלמעןלוחמת
מיליראפלאתסילביהויסמן'כוולטעלמיני'ס~ןטיזםמאירריפה

~דתהציירותמצטרפותדיקנסוןהדוגלתהפמיניסטיתהמסורתפי
ר 9ל~יה-קוס 1אןט, Qj2מרימוריסו,הןבאשרלנשיםזכויותבהענקת

המשמעותיתהערובהשיקגו.וג'ודיממכ-התעלמותתוךלאאןנשים,
שלאמירתהלאותנטיותביותרלאהגברים.עולםעםמשותפיםנים

רמזאמנותה.ביעדקשורהמאירשלדמותהומופיעהחוזרתבמקרה
דבריובציטוטנמצאלכךברורבך- Denise Bombardierהסופרת

גבימעלבכיתובבדתדולןשלשה,-כפי •מאירשלמצילומיהבים
כותביםשאין"הידיעה :צילוםהמן-"אפוסטרוף"בתוכניתפיעו

שאנישהדבריםהאחר,בשבילזובתוכניתהשני.בערוץקרנת

באישיעוררולאלכתובעומדאתהפמיניסטיתהסופרתהפתיעה

לאהובהרצוןאתאוהבשאניבהתלהבותםשנסחפוהמשתתפים,
 .כללמפצהאינהשהכתיבה .אותיז'ואןדוןשלהאירוטייםמתיאוריו

בכ-שכבשקטינותנערותעל
הוקיעההיאאובססיביות.מריות

והאשימהאלגנטיתבנחרצותאותו
בעברהבקטינות,בהתעללותאותו
הילדותובהפיכתהחוק,עלגסה

צרכיולסיפוקמינייםלאובייקטים
הואכאובייקטהאישההסדיסטיים.

להמירשואפתמאירשרבקהסיוט,
גםהיאהאםאבלבאשה-אמנית.

הציירתכמובגברים,נקמהמחפשת

המאהמןג'נטילסקיארטמיזיה
שלחבריוידיעלשנאנסה ,-17ה

בנקמהנחמתהאתומצאהאביה

 ?המתוקה

האמנותעםלןקשהבאמת"אולי
דמיוני'לאהובמאיראומרתשלי",

אתי".החבילהעסקתזאת"אולם
החייםבהנאותעדייןמעוגנתמאיר

לוותרמוכנהואינההמוחשיים
היאשבאמצעותההאמנות,על

היאושובאחרים,למחוזותמגיעה
שניביןדקחבלעלמהלכת

כרוקמתאבדתי"כמעטהעולמות.
 /משםחזרתיאולםהתחרה,

 •פלסטיתאמנות

 •ביקורת



שפרחש'

!בוי~
1 ~ ~ 

42 

 .,-,,·i'• :,.11•'י11י:י
מסיפורפרק

שנתאתלחשוףולבקששנותיראתלמנותשהתחיל ~\

;,סםפר~~ ·~~מא ,~~~ ,~~~, ·~~,;~:נ·~~~·~ל~~ח י~;~ ~.:.··,··•~. ;·~·;·י·:·:·\:.·.·,.~.
השעראלהגענוכאילולפני'שנהכעשריםבנירשם ...... , ... : , , : ;·

השאולחוק;תהחיים,אותרתמכלמתנצליםהאחרון'-
כאילובחשכה.נטבעברניכנסאךאםרעדיה,עירוםיחדיר,צדקו
נפש.לרצחרידברתשלחשנותירומנייןלידתותאריךידיעתעצם
ראשהעלזרה.אישהאמיישנה,פספררטתמרנתזכרתיואני

עלמסתלסליםנרצציםפאייטים ,ברכאריבנוסחחבושהמטפחת
ולשמאלהשלרשכבתילדהלימינה .מזרחימראהלהלשררתמצחה
יכרניה,אחישטעןכפימלבר,בדהלאאבי.סיפראמתתינוק.

בפספררטהרישוםשיניים.מקהותתרדקציצותלאכוללפתותני
כוזב.היההתורכי

נהפךהישרדותי,לקראתואניסופרלקראתהואהמשותף,במסע
הצלחתישבקרשיספרמתוךפנימישערכחול'דףלסיוטלי

מתוךנתלשאשרדףשקוף'דבקניירבעזרתשלמותרעללשמור
הלךכאשרבאקראיאותרמצאאבאאבי-אבא.סבי,שלגמרא

ביוםקברועלקדישלומרבעלותוסבי,שלבשטיבללהתפלל
מחלה.ארסערהבימיאףלקיימוהקפידאשרמנהגלמותר,השנה
מדועלבארירכללאאחרתלו'מוכרנראההגמראבכריכתמשהר
הדףגביעלהזה.הספראתדווקאבכונניתהספריםמכלמשך

לציור,מעלרשומהדקה,בציפורןמחוספס,עבהניירהכחול,
לאדוד'.ביתמלכי'קבראמנו',רחל'קבררש"י,בכתבכתובת

חמש,אוליארבע,אוליהייתי,כמהבןבביתנו,צבעיםולאנייר
בעלימבניםהילדציירבשחרר,דקהציפורןבשרבוטיאבא.סיפר

צריחלחרמה,מעברמיתמרדקלבזהב,חרמהאבניפרספקטיבה,
קררישלסימטריהבלתיהמתאראיךמוזר,עגולה.וכיפהמסגד,
עלנרקמוכך'כלשכשתגדרלמבניםחייםלהעניקהצליחהחרמה
במסגרותהשכניםבבתיהקירעלונתלו ,ה~~~-םחללכיסוימפיות

בבאסבא,שלידובכתבהגמרא,זהרקומים.גרבלניםמקיפות
נחבאיכרניהמרההרה"צחתןשרלמןמלמדנפתלילה'שייךקמא,
הפרדס,אלהכניסהשערזהשנית.תרבב"אירושליםבעיה"קז"ל
בפתחועומדיםאביה.בזרועותהמכונפתהילדהבעיניענק,שער
משתרגיםעלים,פרועיועדינים,רדודיםלבניםבררדדיעטור
החלומותביתאלשבילהשערומןהאב,מראשאפילוגברהגברה

ציפור,מעוףעםמלקרשרסיסינוטפיםהוורדיםזלזליבפרדס.
מבהיקהעגולהכיפהמציצהומעליהאבנים,חומתמוקףוהבית
אתהמקיפההחרמהומן .מעלארתהחובקותתמריםכפרתמגשם.
כחולות,עינייםבאלףבנרומביטים~ע;ניתפרחיגולשיםהבית,

כתליוהפרדס,בתרךנטועוהבית ,הביתאלהשערמןמוליךושביל
החרמה.מעלניבטיםהשטוחיםוגגותיר~רבכיפתורקייראו,לא

החרמההיאהראשונה,מןגבוההחרמהמוקףהואגםוהפרדס

אוליילדה'בזרועותיו'מכונפתובתרהאב,עומדבשערהאשר
השחורההאדמהמאימתבזרועותיו,שלרש,ואולישנתייםבת

שלבשליחותההידקרןלשפתהכפראלבדרךמגשםהטובענית
רקבשער,נכנסנוולאכביסה.ליוםעפיפהאתלהזמיןאמא

השחורהמגבעתועלנושריםמלקרשרסיסימרחוק.בביתמביטים
רחוץ'ריחובאווירהתינוקת,לחיעלצונחיםוממנההאבשל

נכנסנוולאדומם,נעצרתהפרדס,משאבתהבאר,נשמתואפילו
רכותנרגעיםמבכיר'גדיללטףכורעיםהכפראלבדרך .בשער
לגביע,לבשימיכלנית,זראיןלא,משוננים,ןמומיתבעלי
 .ה~אבוןעשןלריחמרחוקנחירייםמרחיביםלתפארת.גביע
גוזליו,עליעירכנשראבאהגדולה,המלחמהבלבכך,אחר

הפרימרסיסאתברלהדליקנפטיהיהשלאאמררפרחו,והשמועות
 'סואץבתעלתהמעבריםאתיסגרושהגרמניםמפניוהפתיליות,

 i1 ·המצואדמדמהחמרהמאדמתאמיתיטאבוןגובלאבאבחצר,

הרפתמן~אולימ.קשבגבעוליבלולהשלאל'הבשוליבשפע

לנרהיהממשכזהשלרם-עליכמית.מצנפתהחבושהחלבןשל
השכניםרכלהטאבון'מןלחםרודהראמאמספר'הואבצפת,
אתמניחההיאמגשעלבפלא.להביטמהלקטיםהחולמרחוב

אתומטעימהבוצעתהיאזריזותבאצבעותרגע,ממתינההכיכרות,

הםאףוריקיגרטהגחלים.וריחוחםהבלהמעלהבלחםהסובבים
גרטה,והיא,בלהיטות,כךואחרבזהירותתחילהנוגסהוא .כאן

פיהאלומגישהפירוריםממנהתולשתהלחם,בפיסתמחזיקה
ואבאהרעה,ליוםנפטחבירתכמהקברובאדמה, .אמרןבחוסר

האבבעקבותנשרכיםגרומיםכלביםכמונו.לנהרגלגרטהיעץ
והואהמועלםפניאתמקבליםשלרם,בברכתבהלה,ללאובתר.
וגאווה.ביטחוןבההנוסכתבכפרכפהוהילדהבלשונם,משיב

כיהבנתיגםרכךאבא,שללידתושנתאתלפענחהצלחנולא
הואבעיניי,חןנשאכךשכלהגמרא,שערעלהילדותיהציורלא

מעולם .הספרמתוךהכחולהשערדףאתלתלושלאבאשגרם
ובוודאיהמלים,מפנירקהספרים,מפניכברדיראתלוהייתהלא

בכףלנוחותו'לשנייםמקופלבספרקורא .הכריכותמפנישלא
מבערכלהסיגריה,מןעשןבשנייהלמשוךחופשיהאחת,ידו

כמרעיניים,ובעצימתבדחייהשפתיראתלערותאותרמעורררגשני
קצפתעלקרם,מצרפותערגותעלמקושקשים,מאכליםעלשהגיב
עגנוןסיפוריאתשפטרוכמררוקוקו,-מבטלידבהינףמתוקה,

אשרהכחוללדףמעברחג.בערבלספרותבמוספיםנדפסואשר
בעיפרוןתאריכיםרשומיםהתמימים,ציוריואתהילדציירעליו

בשבתרביעימרים :אחדבטורלאאפילוסדר,ללאמרושל,
מגדלתזכוכיתבעזרתאבא.זpםשמאלה,קצתומתחת,תר"ס,
זקןיותרהרבההואכיהחליטואבאהשנה,אתלפענחעמלנו
הראשונהבפעםכיליונדמהשלו,הזהותבתעודתשנרשםמכפי
שעראתובדקנוחזרנואבאשלביוזמתומבוגר.ולאזקןהגה

למעני,ובעיקרלמענוניסיתיואנימזומנות,לעתיםהכחולהגמרא
חושבת,אתכךנרן.ולאסמךזרתסתכל,טועה,אתהלשדלו,
השמורהכחולהדףאתוהרצי,,שבאחדיםימיםוכעבור ?באמת
גזורותאותיותלאכסוןשימשרהראשד !ההמחברמןבאחתעמו

הןלבן'בדעשויותכרזותגביעללהדבקהמבריקכחולמנייר
אתעמודיהןאת;נר 9ל~מבליכךאחררשםשבהןהמחברותהן

בפיהמשותק,המשותף,הביתבמרפסתהשולחןעלחייותולדות
כדינמכראשרהחולברחובהאדמהעלהביתבמקרםשקםאבא,

בראשונהאבא.מתעקשנרן,שזרבטוחאניטועה,אתלהחריבו.
נרכלאמר,התאריכים,אתנפענחאםהפחד.אתמפנייהעלים
הבכורה.אחותיהיאהלאנעמי,כמהבתולתמידאחתלדעת
הסבתאאמר,מרתאחרימירושליםכשחזראזכמרמבוהל,הוא
באכיהוד,ונוראקומתו,הגביההצערכאילומתמיד,גברהחנה,
ילדהמהירתוחדלתייתרם,אבאלעצמי,אמרתיואניהמרות,בסוד
הלילהמפניפחדתישבגללהלחשכהמעתהחשוףהואגםקטנה,

עץמעלדומיהקברות,ביתגבעתמעל,;מילשמש,והתפללתי
כאשרערב-ערב,פרטיתתפילהממציאהלשקוע,תמהריאלהך;ם,

בכיסאנרדמתארהבית,אתהמקיפההצפוניתבמדרכהנוטההצל
עלארהחורף,בלילותהאוכלבחדרהרעשבלבבטלטלההנוח

לדלתמעלשלההחשופההחשמלנורתשעלהגדולההמרפסת
אנילילה,יבראשלאעשהחרקים.אלפימתעופפיםשתי-כנפיים,

מילאתיכאשרלחלותביקשתיפניהשאתנסתרהישרתאלפונה
קטנה'.'רבניתביידישלישקראהעדהרבאשתלמעןשליחויות

שביןהצרבסדקהביתאליזחלולאהשלאלמןשהנחשיםעשה
התקרהמןבחבליםתלויהמיטהלעצמימדמיינתוהסף.הדלת

בבשרהננעציםרגליםי~ר~יעקרביםמפניאותישמרדימתחננת, 1
הגואלהמלאךלעולם,יחיוראמאשאבאעשהלנתקם.אפשרראי

קניתיאניהרבנית.שלברכיהביןאלהצצתילאאנירע.מכלאותי
צוללים .שלאלהסףשומרתהרבניתוחלבה,לחםבמכולתלמענה

ארדומסוגר,סגורריקישלהביתממנו,וערליםבחשכהתוכראל
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לדלתתאומהשתי-כנפיים,הדלתשלהעבהלשמשהמבעדעמום
משחקיםאולילבנים.שלהםהזכוכיתריבועירקבביתנו,אשר

ושניוהנכרי,הזרבחדרהגדול,האליפטי,השולחןסביבקלפים
הירוקה.העיןבעללרדיומימיןלמעננומוכניםכסאות

העדינהבאוזןמחזיקמסרב,איננואבאלקפה.ערוךהשולחן
בסלסלתהזקנה,בלשוןב:נרנב:נון'סוכריה,מגישיםליבזהירות.

אביוקלאוסמ~להבראש,הזקנההאליפטי,לשולחןמסביבכסף.
מושכתתורומגיענאשררוטטת.בידבקלפיםמחזיקריקי'של

לינדמה .במרכזהמונחתהקלפיםמחפיסתקלףגרטהלמענו
הרוטטתהידלמראהמיאוסהאתלהסתירמצליחהאינהכי

כאילוכמניפה.הפתוחההקלפיםבחפיסתקלףלקבועהמתאמצת
אתלקבלנסעהמאזהעצבנית.בתנועהמתרכזתאין-אדנותוכל

מטיוליהגרטהחדלהבגפו,הגיעאשרבעלה,אחימרקשלפניו
מצויריםמכסהושוליאשרהקנקןמן .החולברחובארסקלעם

עלהשומרתהצמרבובת .הנוכחיםלכלקפהמוזגתהיאבזהב,
כךמתפרציםאנחנומדועלצדו.גבה,עלעכשיומונחתחומו,

לאודאיאזלאבא.החדשותחשובותכךכלמדועלתחומם,
המכושף,בביתלביקוריםהמתנתיאפילוואולישאלות,הצגתי
מהלהם,ספריהביתה,בשובנובידענותיהתגאהתמידואבא

ממשחקחדליםהשולחןסביבהיושביםבחדשות.היוםשמענו
המהבילהספלאתלהגישממהרתגרטהקפה.לשתותכדיהקלפים
אוליהמטבח,אלוחזורהלוךמטיילתהספל,אתמניחהלשפתיה,

מלבדהשאר'כלגםכךאבלעברית,מלהאףמבינהשאינהמפני
הדודבןשללשמאלוהיושבת'הנסיכה',להקוראתשאניהאישה,

הנגר.

הוורודותולחייומרקצוחקמסומם,עכברכמולהתרוצץתפסיקי
הזקנה, .לריפודמתחתעכברוןלךגםתקעריקיאולימתכדררות,
נברשתלאורבלובנומבהיקכפחםהשחורבשערהשהשביל
קרקפתעורומגלההשולחן'מרכזמעלהמשתלשלתהבדולח
לאפעםאףריקימנוחה,תןהצעיר,בבנהגוערתאדמדם,

לשמעמבטמשפיליםהמסרביםכל .שליבכיסאעכברוןתקע
המטבח.אלוחזורהלוךלהתרוצץמוסיפהגרטההכחשותיה.

אחימפציררדיו,נקנהמתיאבאהירוקה.לעיןאוזןכולואבא
רקלאנוכלמעטשעודלכםמבטיחאני ;ותראוחכויכוניה.
 ;הכסףעלחבלבראינוע,כמוחדשות, iדאתלראותגםאלאלשמוע

לעיןצמודיםערבמדיואניאבאבינתיים, .מודרנימכשירנקנהואז
בחפיסתהמחזיקותשידיוהנגרהדודבןהמכושף.בביתהירוקה

היושבת'הנסיכה'אוזןעללוחשמפוליטורה,חומותהקלפים
נערה'הנסיכה',משחירות.שינייםהחושףעוגבבחיוךלשמאלו'

אתומפעילהבחוטיםמושכתהיאכיליונדמההזה,לשולחןזרה
בביתקלפיםשיחקההיארקהחול'רחובשכנימכל .יושביוכל

מכברלאהגיעאשרריקי,שלדודומארק,לימינה,המכושף.
במבטאהאבל'הנסיכה',שללשונהעלמתגלגלתהגרמניתמשם.
באוזנינונדמתהאשרהשיןשריקותאתלהדמיםמצליחההיאהזר

תנועות,בהגייתהמלאותשפתיהאתמכווצתאינה ;בלשונםשלטת
ובעיקרנר.לכבותרוח,להשיבכאילוהאחרים,כלשהגוכדרך

ברשרושראשוהשולחניירנחשלמראההמידבקהחםצחוקה
איזהד~ם.ד~ם.מכנסיו.מכיסאותושולףמארקפיה.לעומת
להדביiומצליחההנסיכהאבלהזקנה.בוגוערתודאיכךטמטום,

אלונשפךידובכףרועדוהקפהקלאוסאת.אפילובצחוקה
התחתית.

מלבישההצחוק,לקולשבההמטבח,אלמגיחותיהבאחתגרטה,
האופה .בכךלעמודתוכלאיכההסרוגה,השמלהאתהקפהלקנקן

אז,ואני-הנסיכהכתפיעלהפרווהשמעילסיפרה,הגדולה
חיהשלעורלובשתאישהבחיים,באמת,ראיתיהראשונהבפעם

הצעירה.לאישהמארקשלזנוניםתשלוםהוא-כתפיהעל
רב,שלבתולכם,תארו ?והיאנפשות,בסכנתבדרכים,בעלה

עליהוקרעשבעהישבשאביהפלאמהצפתיות,גנבעיני ,תית~;~
אוטובוסנהגשלמשכורתאוטובוס.נהגעםכשהתחתנהקריעה
הכתפייםעלפרווהעםמסתובבתגדול'אלוהיםאבל !ופרווה
הרבאביה,עלמרחםגדול,אלוהיםשטוחה.ריקה,-והבטן
התם,צחוקהאבללה.יוולדשלאמוטבנידה,בןנכדמצפת,

ערבאבא,אתמברכתהיאשבהמבוכה,כלללאהישירות,וגם
 .הגדולההאופהשלרשעותהאתמכחישיםהמורה,אדוניטוב
לימינה,הנגר,הדודבןואל ,לשמאלהקלאוס,אלמחייכתהיא

ופעםלימיןפעםעיניה,עלגולשושערהשוות,מבהיקות,בשיניים
אללהימלטממהרואינוהשולחןלידיושבריקיאפילו .לשמאל

צמודהשאנימפניאוליהרצפה,עלמטוסיםלבנותהשינהחדר
היושבתהנסיכהבגללבעיקרלא,אבל .הרדיולידהכיסאאל

אתלנשקמתכופפתכשהיאמשערהנודףלימוןניחוח .מולו
צורךואיןשפתיו,עלולאלחייועללאראשו,עלתמידשערו,
תרנגולמארנקהשולפתרואה.באיןידבכףהלחותאתלמחות
לאשהיאחבל .ז,נס~~רתפוחהביאהפעםצלופן'עטוףצבעוני
אותוגנבהאחתפעםצהוב.אוורירימתוק,צמרלולהביאיכולה
'הצוענייה',בלבולהקראריקיאבלגנבה,ממשלאשלם,ליום
אתמהאותה,קנטרהסבתוהזקנה,להסכים.בתחילהסירבהואמו

לויזיקלאלטובתו'התערבואביו .הילדאתלךשתגנובפוחדת,
ללקקהתביישהלאו'הנסיכה'אדם.פראכמוגדלהעירה,לנסוע
שלשונהפעםבכלוצחקהברחוב,המתוקההפקעתאתכמוהו

האנשיםכלהדקים.הקוריםשלהצהובהבפקעתהתבלבלה
בנה,שהואחשבוובטחיפה,כךכלשהייתהמפניאחריהםהביטו
נהגעםמדברתהעולם,כלאתמכירהמאוד.בההתגאהוריקי

המלצרועםהמתוקה,הצמריריתהפקעתמוכרועםהאוטובוס,
עכשיוגםמולולשבתכךיכלהאילוהים.שפתעלהקפהבבית
הנחשאתשולףמארקאבלהמתוקה,הפקעתאתבנחתוללקק

אתלהאריךהיהאפשראילו .בקולצוחקתוהיאמכיסוהמרשרש
משובצתבסיכהצווארהאלרכוסהכחולה,בשמלה ,כניסתהרגע
ארוכותבאצבעותזרועותיה,אלהדוקיםושרווליהאודםאבני

אתלנשקרוכנתארנקה,אבזםאתפותחתהיאאדוםמשוחות
בריצה,השלאלאתעברהכאילובכניסתה,מתנשמתתמידשערו,
העמק,אתאוהבור,אתעברהכאילוחשבודאיריקיאבל

גםויורדתעולהשמלתהצווארוןאתהרוכסתוהסיכהבריצה,
שואלתהדלת,אלגבההקבוע,במקומהמתיישבתשהיאלאחר
בשמותאליהופונהמופגנתאהבהלההנוטההזקנהלשלוםתמיד

 •ן w .זק.ן •ן w .מתחנחן •שורקבצלילתמידהמסתיימיםברבחי
הואדיקזpן'גבוה,נעריבקולהמזמרבתקליטריקישלשמוכמו

לוסלחהלאואמולרסיסיםאחדיוםריקישבראשר_התקליט
בחדרבלידתההקשתהאשרמזלה~זכמוצווחה ' 9אחיקולמאז'

בעלתהאישהמפיהקוליצאאיךידעתיולאשלנו.האמבטיה
אוזניה.עלשבלוליםכשנילההמגולגלותהעדינותהצמות

החורפי'האווירלשלום.ואניאבאניפרדהחדשות,יסתיימורק
שלשבועאחריגבוהיםשמיםלבן.לילהבאפנו.יכההצלול,
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•ויi:י N.~: ~••ו:ו  N.~:~•• 1:ו
אחד .לפועלמההוצאהאנשיםשניהגיעוחמש ~'
14h ~ f 'it4:4 '""''~~ בביתהחפציםאתהזמןכלןזיע &~ iiik ~ר' t""'-"'*JV ,נח ,ומשמןמהםI ן  .מסטיקולעסהמקררעלנשעןהשניטפסים.ומילא " 111

''-)"'" i "'"" , לשה"הסתבכתiו ,,,,,,,,,,,,(, ",,,,,,,,,,,,,, ,"אל"לאברם.אמרהוא "?אה' 
לוחתםראני .חבראני,"לאבראשאברםנד ,

אתופתחהאדישאמרסתבכת"האז ?אה"ערבות,הערבות".על
"תיקח" .פתוחקולהבקבוקעלהצביע "?"אפשרהמקררדלת
הואככהתאכל, .למטהבמגרהפירותגםיש"תיקח,אברםאמר
עלחשבתילא"וואלה,למטה".אותוכשתורידקליותריהיה
בלי"זההפלסטיק.מבקבוקשרילגימהושתההאדישאמרזה".

למטבחבדיוקשנכנסלשמןאמר"קאופמן"באכזבה.צייןגזים"
 ,,מקולה,אותיעזובנסים,"בחייך "?אהקולה,קצת"רוצה
נסיםאמרצריך""לא "?עובדשאנירואהלא"אתההשמןהתרגז
אינטשיםכמה"תגיד,אברםאלניגשהשמןלגימה.עודולקח

"מסך,מבולבלאברםשאל "?מסךאיזה ?"מסך "?המסךזה
השמןאמרשינה"בחדרבקרטוןזאתיהטלוויזיה,שלהמסך
אלאבל .אינטשיםושתייםעשרים ?"הטלוויזיה .סבלנותבחוסר
להישהבאשבועשלי.לאמאמתנהזהשלי,לאהיאבה,תגעו

חקר "?אותהקנית"אתהלחודש"עשרהבחמשששים,יומולדת
-עללאברםוטפחהשמןאמר"חבר," " ...אבלאני ,"כןהשמן
שלאטוביותרחובותלשלםמסוגלשלא"מימזיעהבידהכתף
מבטבאברםתקעהאחרהעובדמהחדר.יצאהשמןמתנות."יקנה

ליומולדתועודמתנה,לאמאאילהבלאזהמעליב"איזהעצוב
 "?אה"הסתבכתענה.לאאברםהמונוטוני.בקולואמרששים"

למטבחחזרהשמןשקט.שלדקותמספראחריהאדיששובאמר
למרפסת,השמןאחריהלךאברםלסלון".רגעאתיבוא"חבר,
 .השמןשאל "?זה"מההענק.הקסמיםארגזלידהשמןעצרשם
השמןצמצם ,,"קסמים,אברם.אמרשלי"הקסמיםארגז"זה

שאני"הקסמים ."?קסמיםאומרתזאת"מהבחשדנותעיניואת

שלי."הציודאתישובארגזקוסם"אניאברםאמראתם,"מופיע
הזמן"כללמרפסת,אחריהםשנגררהאדישהתלהב"וואלה,"
אברםאתהמאיפה.ידעתיולאמוכרלינראהשאתהחשבתי
המתולתלעםהילדיםבתוכניותשמופיעהזההקוסםקדאברם
שליהבן ?נכוןקסם,עושיםאיךמלמדאתהשבועכלההוא.

 "?כסףהרבהשווההזה"הציוד ." ...רקהואהיוםכל .עליךמת
אמרמכסף"יותרהמון'שווההוא"בשבילי .השמןאותוקטע
זה"אתבכתפיו.משךאברם " ...אחרמישהובשביל"אבלאברם

הארגז,אתפתחאברם .אותו""תפתחהשמןאמראחליט,"אני
 'מטות,ממחטות,מטפחות,דברים,מיניכלממנולהוציאוהחל

תיבתעלוהצביעהשמןשאל "?זה"מה .עץוקופסאותצנצנות
שלתמונהחרוטההייתהשלההמכסהשעלבינוניבגודלעץ

מבטבשמןונעץאברםאמר ,,לך'אראה"אניאש.יורקדרקון
הצילינדרמכובעהאבקאתניגבלחש,קסם,""זהמשועשע.
קדאברםהקסמים".מארץ"קסםראשועלאותווחבשהשחור

מהחשמלאותוניתקהמזנון'עלמונחשהיהלשעון-רדיוניגש
פעמייםהמכסהעלונקשאמר"הוקוס-פוקוס"בתיבה.אותוושם

התיבההתיבה.אתשובפתחהואמהארגז.ששלףהמטותבאחד
מיד,הזההשעוןאת"תחזירבהערכה.שרקנסיםריקה.הייתה

אברםשלפניומולונופףהשמןצעק "?שומעאתהמידאבל
קדאברםקבלה".כברעליולך"הוצאתישבידוהטפסיםבאחד
שחורה.גלימהמונחתהייתהבתוכההתיבה,אתשובופתחחייך

 ,"אלהשינה.לחדרוהלךידועלהגלימהאתהניחקדאברם
 ,, !ומידתיכףהשעוןאתתחזיר ?שומעאתה Iחבראותיתעצבן

קופסתעלהגלימהאתפרשקדאברם .אחריושנשרךהשמןצווח
אתה"מהלאמו.שקנההטלוויזיהמונחתהייתהשבההקרטון

בעיניוישרבוהביט.קדאברםהשמןהתרגז"?עושהשאתהחושב

בפתאומיות.הגלימהאתומשךלחשקאזום"אללהקאזאם"אללה
אתפתחקדאברם .לרווחהנשםהשמןבמקומו.נותרהקרטון
ריק.היההקרטוןבידו.שאחזהמטהקצהבעזרתהקרטוןמכסה

בהתלהבות.כפייםמחאהשמןשלכתפומאחורישהציץנסים
שעשיתשמהחבר,לך"תדעהשמןאמרהגזמת"באמת"עכשיו

עכשיואותי?שומעאתהגנבה.כמובדיוקזהפלילית,עברהזה
 ."?שומעאתהעכשיו,למשטרה.זהעללדווחהולךאני

היה"זהנסים.ואתאברםאתרקבומשאירמהחדריצאהשמן

הזההקאופמןלך,תדע"אבלנסיםהתלהבמדהים"ממשמדהים
וגרראברםאמרנורא""לאלמשטרה".ילךבאמתהואנבלה,
לחזורלו"יקחלמיטהמתחתלמחבואהמחוץהטלוויזיהאת
אתלהעבירבשבילזמןמספיקשעה,חצילפחותהמשטרהעם
הטלוויזיה.אתלהריםלאברםעזרנסיםההורים".שללביתזה

גםשמחיומולדתשלךלאמא"תמסוראברם.אמר ,,"תודה,
בראשוהנהןאברם ,,אותה.מכירלאשאניאפילו ?אח ,ממני
בדלתהיהכשכברנסיםאחריוצעקאברם""הימהחדר.ויצא

בכובעחבושנסיםעמדבמסדרוןוהסתובב.עצראברםהדירה.

מצאתי"מה"תראהשחיו.ביתתחתהמטהאתומחזיקהצילינדר
אתשכח"קאופמןמילאשהשמןהטפסיםבחבילתלאברםנופף

דחסשאותו Iקטןלכדורהטפסיםכלאתמעךנסים ,, .כאןזה
לחשקאזום"אללהקאזאם,"אללההמאוגרפת.ימינוידלכף
המאוגרפת.הידכףאתפתחהוא .הקפוץבאגרוףהמטהעםונגע

מראשוהצילינדראתהסירנסים,קרא"טא-דאם"נעלמו.הטפסים
 •והשתחווה.
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בריאות,מבטיחיםלנוחותו'הכרחייםלאושרו' .· ....•
ללמודהיהיכולהשני.המיןהערצתאתארחרכמה,

שנגלוביותרהקטניםמהפרטיםהחנותשלאופיהעלהרבה
 ,קטנותתמידהיוהיוקרהבחנויותלמשל.המחירתוויותבחלונה.
שיקוליובמערכתהמשנילמקומםמודעותכמעט,חשיבותחסרות

בהםשנתקלהענקיםהמחירמתגיכךכלשרנותהקרנה.של
כשהמלהצבעוניות,ספררתנושאימודגשים,אחרות.בחנויות

בעקבותיהם.משתרכתלבנה,קידושבאותיותבלבד" ... "

מזרן'מעבדיבשמים, .בענייןהמוצריםאתלבחרןנהגהוא
היוחלקם .בטהיטיחופשהבהן'היושבאתהמעסותכורסאות

בדיוקהיהרזהכסף,עלוהםלהשגה.ניתניםהיוכולםאבליקרים,
אחדכלזמן'מספיקימתיןמספיק,יחסוךאםהרוויח.שג'ףמה

הייתהביניהםהבחירהשלו.להיותיכולהללוהנפלאיםמהדברים
בתחשיביו'כךכלהתעמקלפעמיםכדאיות.שלשאלהפשוט
טרחתמיד .מולוהממהריםהאורחמעובריבאחדנתקלשהיה

היההאחר'באשמתבפירושהייתהההתנגשותאםגם .להתנצל
חישוביו.אתתקטעשלאכדימספיקמהירה"סליחה",פולט

רבותפעמיםהראווה.בחלונותהשינוייםאחרילעקרבאהבג'ף
אחר.ארזהעסקשלכשלדנוארהצלחתועלמהםלהסיקהצליח
ג'ףוהוזלות.מבצעיםחדשים,מוצריםהחלון'בעיצובשינויים

ארתהשללהתפתחותהסימןהםאםלהביןאותם,לנתחאהב
 .כושלעסקשלאחרוניםגסיסהלפרפוריאותדווקאארחנות,

הייתהכשלרנהאתשחזהוחנותעצמן'אתאימתוכשהשערותיו
סיפוקתחושתמתמלאג'ףהיהתחתיה,נפתחתואחרתנסגרת

 .להביןבדיוקהצליחלאשורשהשאתעצומה'
שרנה.הרגשתוהייתההיוםאבל

לחנותפעםשייךשהיהחלוןחדש,ראווהחלוןמולנעצרהוא
הצטברותפיעלסגירתהאתמזמןכברחזהשג'ףצעצועים,

העובדהפירעלבה,המוצריםפניעלהסמיכההאבקשכבת
צעצועארחשמלימשחקאףהכיללאשלההראווהשחלון

תמידעמדהחלוןבמרכזפרפרלארית.טלוויזיהסדרתעלהמבוסס
רגליועלרבבקרשיעצמואתשייצבירוק,פלסטיקדינרזארררס
הסירובמהדינרזאררירת,משהרהזרהחנותבכלהיההאחוריות.

החנויותכלשהכתיבוהאטרקטיביותמשחקלחרקילהיכנעהעיקש
לאהמוצריםשמחירג'ףנזכרכך,עלכשחשבעכשיו,האחרות.

 .בחלוןמעולםהופיע
המוגשמת,לנבואתושהתלוותההניצחוןלהנאתמודעהיהג'ף
התגעגעהואאותר.שמילאהעצבותבתחושתהפעםטובעהזראך

הקרב,מטוסישלהפלסטיקלדגמיהמאובק,ה"שבץ-נא"ללוח
חוטיםדקים.ניילוןבחרטיהראווהחלוןמתקרתקשוריםשהיו
 .לעיןבלטוהמעצבכוונתאףשעל

הפר-אמררשעליוהקוורץ","שערןבחיפזון'בשעונוהביטג'ף
 .דקרתמעשריותרבזבזהוא ,".לךישקרלא"שלעולםסומרת,

תגיעושלרשיםשמרנהשלוהחשמליתמטופשות,במחשבות
יאחרארתה,יאחרימהרלאאםמדקה.פחותערדהפינתיתלתחנה

טוב,רושםלהרוסמשרועבזבוזזהיהיהשטות.בגלללעבודה,
בחנותמכרומה ...מוללהתבטלשבחרבגללרקרב,בעמלשיצר

 ?בכללהזוהחדשה

כדיבידרעיניועלמסרנךהחלון'לשמשתפניואתהצמידהוא
נתקלשברהראשוןהדברמהרחוב.האורהשתקפותעללגבור
שג'ףכזהמיוחד,יופיבההיההמוכרת.שלפניההיומבטו
כרכבתכמרהשקיעה,כמריפההייתהלאהיאהכיר.לאאךזכר

לבחורכמראחר,היהירפיהממילר.ונוסשלתמונתהכמרקולנוע,

עלללכתכמרראשון'שנתיטיולכמרגלידה,בחנותטעמים
פניהמכושף,לחנותנכנסהואאחד.מאףעזרהבליגדרקורת
דברוכלהכל,אתמילאההיאהווייתו.אתמציפיםהמוכרתשל

לוגרמההיאחשוב.לאסתמי,ריק,חללהיהמלבדה,בעולם
לפתעסיבה.כלבליכך'סתםלחייך'לשנות,לנסות,לרצות
 .במבטוהבחינההיא ...במלאהרגיש

התמלאג'ףעיניים,לנערץ Iכךסתםלחנותלהיכנסמנרמסלאמארד
רוצההייתי"סליחה,ולחש,מהססבצעדאליהניגשהואמברכה.
רקאם .כאןמוכריםמהידעלאאפילוהואלעזאזל' ," ...לקנות

בזריזותלסקורממנה,עיניואתלנתקכוח,דילאזורמצליחהיה
היארגםלבצע,שהצליחהיחידההפעולהאבלהחנות.חללאת

כלמעוניין'מארד ... "למלמל,הייתהמרובים,במאמציםלועלתה
 " ...לקנותרוצהכך

בת-התחתרנהשפתהאתנושכתבסקרנות,ברהביטההמוכרת

בדיוקנשמעקולהכהד,אחריוחזרה "?"לקנותמשתאה.מימרת
כמר Iהזקןגאות'שלמהעץתפוחיםגנובלכמר .אותרשדמייןכפי

אדוני,"אבל " ...רוצהמארדהייתי"כן, ...כמרראשונה,פעםלנשק
"או'הנדהמת.בתשובתהאותרקטעהדבר",שרםמוכריםאיננו

התכוונתי ?לקנות"אמרתיג'ף.עצמותיקןמצדי",טיפשיכמה
לג'ףהיהאכפתלארגע,באותו ," ...רוצהנוראהייתילשכור.
היהכךידיעלאםהידרארליים,בלמיםעםזבלמשאיתלשכור
 .אחדרגעעודבהלהביטבחנות,להישארלגיטימציהלוקרנה

מבולבלת.המוכרת,לחשהכלום",משכיריםלאגםאנחנו"אדוני,
ג'ףחקרעושים,"בדיוקאתםמהאז , ...לשכךכלרוצהאני"אבל
זהדבר,שרםעושיםלא"אנחנו "?כסףמרוויחיםאתםמה"על
הצליחג'ףמתנצל.כמעטבקולהמוכרתאמרהכזה"שירותמין

הסובייקטיביתשהתחרשהלגלותונדהםממנה,מבטואתלקרוע
חללהיהמלבדההכלנכונה.הייתהלחנות,בכניסתועמושנשא
תרדהומלמלאליה,עיניואתהשיבהואחשוב.לאסתמי,ריק,

 •מברישת.

ו"ב l ,..יי
בערצמה,המד'עה, ,,,בכףהר'מרןאתלפת'אף

אתלהכילירכלכוחדייפעילשאםהאמיןכאילו '" "'"''',.:

הקפוצות.אצבעותיוביןההרסניהפוטנציאל Iן" :: '

שנשלחוהחייליםחמשתעלמבטואתהעבירהוא
לחובשצעקהואממנו.התעלמומצדםהםהמבנה,אתלטהראתר
אתתיקח"אללרעודהחלגרפוענה.לאהחובשמדממת,שידר

לעצמו.מלמליראני"אישיתזה
פשוטזהעוניםלאשהםזה .משהרארעליךכועסיםשהםלא"זה

במצבעושההיהרמימהלחשובניסההואמתים."שהםבגלל
כזה.

קוראהואכאילולעצמושינןחבריו"מרתאתנרקםהיה"רמי
 .בקיבוץהחגלכברדמסכתבאיזהתפקיד
לידיושנפלמחבלכלוהורגחדראחריחדרסורקהיה"רמי
 ." !עיןתחתעין

שתרגלכמוהחדרים,לאחדהרימוןאתוגלגלהנצרהאתשלףהוא
הפיצוץשנשמעלאחרהסיירת.שלהלש"בבתרגיליפעמיםעשרות

במבצעהגדול'אחיורמי'כמרבדיוק .לחדרונכנסצרורותשניירה
נדמהלפעמים .'-67בהתחמושתבגבעתאבירכמרבדיוקליטני,
נטייתםהייתהמשפחתובניעםבמשותףלושהיהמהשכללוהיה

נכנסהואתכולתם.עלהרבהידעושלאלחדריםרימוניםלהטיל
שהציגומלוקקותצבאיותכרזותדבוקותהיוהקירותעל .לחדר

לטכנילהצטרףהמודעהמקוראהמבקשיםשינייםלבניחיילים

 •סיפור
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כלליתדגםקרביתכהנדסהוענייןסיפוקלמצואהאוויר'חילשל
מהפיצוץכתוצאהדחדדכדתקרועותהידהן .הופעתואתלשפד
כמדכדיוקהגיונית,כלתיכעקשנותלקירלהידבקהמשיכואכל

מונחותדיהשעליההחדר'רצפתעלכאימההביטהוא .תוכנן
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איומה.

 .בךהאוחזותהקטנותידיהצחוקה.אתשומעאתהלפתע
לאהיארחוקה.בארץרחוקה,מארץהבאיםאנשיםשניהייתם
שפתה.אתהשפתך,ידעה

ריחה.ממך.מרפהאינוגופהתחושתזכרון

הרחוקה,בארצךאחרבגברתפגשיואתיבואיוםידעת,אז

אותי.אהבתכאשראותוותאהבי

סביבידייךתכרכיואת, .גופךריחיריחופנייך'שערךילטףהוא
הספורותהדקותהאחרונה,פגישתנוכזכרוןתרפי,לאצווארו,
שנותרו.

מרפה.שאינוזיכרון

קפהבתינהר.לצדגדולה,זרה,עיררחוקים.מראותכאותם
בגופך.האוחזותידיירוקדים,אנשיםמנגנת,תזמורתאדם,הומים

הקיץ.סוף

בגליל.עירלאיזושעלהבאוטובוסנסעתבנעורים,שנים,לפני
פגששםמשפטים.נפריס,למדבנעוריוכישסיפרזקןישבלצדך
אצולה.למשפחתבתמשכילה.סטודנטיתיפה,פולנייהבנערה
בגאווה.ציין-היה"שגריר"אחיה

מריראמר.עזה,אהבהאהבוהםהמלחמה.לפניהרבההיהזה
למשפחתה.אותוהביאההיאכיסיפרגםהואיכןשמה.היה

אחיה.אמר-תינשאי"לאאת"ליהודי

לאהוב .ביהודילפגושבשבילךהיהזהמהתוההאנילעתים
יהודי.

אחדיהודילאאףגויים.ביןהיחידהיהודיהייתייהיינושבהבעיר
"יודנגסה".-בהפתעהקראתצרהסמטהבאיזולפתע,היה.

אךיהודי,ישמכריםבמשפחתמה,בהיסוססיפרת,מכןלאחר

 .הדבראתשםמסתירים
אמרת.-זה"עלמדברים"לא

הוא .דיןעורך .זקןאותושלבעיניוהלחלוחיתאתזוכראתה
 .מבריסלטובהיהודייהנערהלךלהכירהציע
 .לולהינשאמדיהביקשהזמןכעבורכי •וסיפרהמשיךמכןלאחר
בהריון"."אניאמרה,לכנסייה","נלך

בכתה.היאשנה.כחצילאחרהיהזה
אתמולרקזהכלכאילועדינותה.יופיה,אתזוכרהואהיוםעד

שנה.ארבעים-וחמשחלפולאכמוהיה.

שנה.ארבעים-וחמש

הסכים.לבסוף
הצהריים,אחר"בשעותוסיפר,המשיךראשון",יום"באותו

שעתיים".שעה.הכנסייה.לידלה.חיכיתי
מישהואותה.ראיתילא"מאזאמר,הייתה"לאהיאבאתי,"אני
המלחמה".בזמןמתהכישמעתייותרמאוחרנישאה.כיליסיפר

אתהאםמשמים.אותבזהרואהאתהזכרת. "·בכנסייה"נפגשנו

בשמים.יושבבשבילימיהכנסייה.בשבילימהייודעת
הקדושה.מדיהשלבדמותהקמעצווארךעלישולך
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עלידעתאתמההלכת,שבהםהרחובותעלידעתיאניומה
יהודי.היותעברם,עלצמחתי,שביניהםהאנשים

אחרת.נראההיההכלאולישפתי.אתיודעתהייתלפחותלו
רבים,בקשייםדברלךלומרשביקשתישעהפעם,איךזוכראני

בשפהלייסבירכברבבית"מישהוואמרתלפתעאותיהפסקת
אבין".שאני

 ?בזההתכוונתלמה

הלל•גל

• 
שסיפרהשווייצרית,בנערהפגשתיגבול,עירבאיזוימים,באותם

מזאיר.אפריקנילבחורנישאהכי
בחוזקה.מחובקים,ראיתיםבערב

באחותהפגשממקסיקו'אחרתנערהליסיפרהכךמארצי'ואדם
שלושהמקץישוב.כיהבטיחלילהאיזהלאחרמביתה.הרחקלא

אמרהכךליהודייה,הייתההיאכן'לאישה.ונשאהבאחודשים
 .בןלהםנולדאףנערה.אותהלי

~י;:זה fל"א
ךה;;~הז:י;ד"ם

-ךהן;ו~~י

 .לאחדהעולםאתלעשותיכוליםהיינואהבתנובקיוםיודעת.את
מת-לעבר,אותנוהקושרדברמכלומשתחרריםהולכיםהיינו

ממהאחרים,חדשים,בחייםופותחיםחדשהבארץיישבים

שידענו.

דבר.מכלהרחקקטן'בכפראפילואולי
 .שליהעברגםזה-אנייודע.ואני
הבסיסיים,הרגשותכללעומתזהכלמהתוהה.אנילעתיםאך

לזו.זהלנושקראוהראשוניים,הפשוטים,

להפרידשנינו,ביןולאשהיה,מהלכלכך'התרנופתאוםמה
 .בינינושכזובצורה

אתהרגשתיבוקרלקראתכיצד .נפרדנושבוהלילהאתזוכראני
מבקשוהיהבושהיההכאבכלבידינאכללאכמוקל'כהלבי

הגוף.עםמעלהמעלהלעוף
 .נסעתיבוקרבאותו

יום,עודהטובאתלמשוךיכולהייתיעתה.חושבאניאלוהים.

יומיים.עוד

בעולם.חלקעודכבשתיכמואותך'ולכבושלהמשיך

הייתםמהלכיםנערה.אהבתנעוריךימיבסוףתשכח,לאופעם,
בחדרימסתתריםהיורד'הגשםתחתבלילות,העיר'ברחובות
הגניםספסליעליושביםהמוקדמות.הבוקרלשעותעדהמדרגות,
שלמים.לילותבביתך'אוהריקודים.במועדוניבחוזקה,מחובקים

נשכח.לאממךדבר

אוחזותידיההיואיךאהבה.שלדבריםאילושאמרה.המליםאף
שפתיה.בך,

ונסעה.קמהלבסוף
אותה.שמעתלאראית,לאמאז
לא-.זהאףלבסוףגלויה.מכתב,שלחהפעםמדי
למדת.רקאז' .אכזבתךאתכואבשותק,אתההיום
המשוררים.מדברילאאףמהספרים,לא

"תמיד'כי .לךשאמרהאחדמשפטוזוכרשבאתהמהמשום
לך".שתהיהאישהבכלאקנאתמיד
את.מי .אנימי .אניאיפהיודעתהיאהאםהיום.היאאיפה
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 •מפריסביקורת

שירה•

הבאמשהו'בךהיהקורא.ממרחקים-אלייהקוראגופך
רחוקזיכרוןמיןזורמים.דמיבתוךשכוחים,אחרים,מעולמות

הסוד.אתיודעתגופך,בתוךאת,בריאה.עםאףאולישהיה.למה

 .לצדימתהלכתהייתמשהו'יהירהסלחנית,שלווהבמין

ומסובבקםפעםמדיהספרים.לצדבביתי,כאןיושבאניוהיום,
לכאןותבואמעטעודחמימה.ערבשעתהחלון.מולבחדר,

כברלין,זושנהכיונישהופיע"קורקינט",הספרמתוךגצוכ,ורדההציירתשלליטוגרפיהאוהבה.בשפתיבשפתה.עמהאשוחחאוהב.אשרהאישה
 .זכרונותיה-זכרונותיי .עברי-ע-ברה

 ,לעתיםומתרחק.הולךהיה.מתוקלזיכרוןשבינינומהכל
 • .בגוויתחלוףרעדהעירך'שםאתמשאשמע

גרמניה.

מנפרדידיעללגרמניתשתורגמו .הלליגלשלשיריםוקבוצתליטוגרפיות 4מכילהספר
מקל.כריסטוףהגרמניהמשוררכידיושוכתבווינקלר,
 r . 49עמי-שטיינכגלריהמוצגהספר
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שמצבמקווהאניואסתטי.תרבותיאמנותי,

המציאותזובינתייםאבלפעם,ישתנהזה
ללאפנימית.בהפרדהחייבאנילכן .אצלנו
בחירהעללהחליטצריךהייתיכזוהפרדה
יכולשאינניוהיותהתחומים,משניבאחד
לנטושמחליטהייתיהכתיבה,עללוותר

הציבוריים.החייםאת

 ?להוסיףרוצחשאתהמשחוישהאם

הישראלית.בחברהלשינוימתפללאני
לשלום.נגיעאםלקרותיכולכזהשינוי
של tביטחוןשלבשלוםשמדוברמובן
לאאניכזה,שלוםללאהדדי,קיום

להשת-תוכלהישראליתשהחברהמאמין
 tהחברתי tהרוחני tהתרבותיבמובןגרת

כךלשםאבל .והמדעיהטכנולוגי tהכלכלי
הפנימיהעדיפויותסדראתלשנותעלינו
החיצונילעולםשלנוההתייחסותאת tשלנו

כמרכזולקיומנוהתנאיגםזהולעצמנו.
ליהודיניראהזהבליהיהודי.העםשל

עניים,דודיםכבניהאינטלקטואליםהמערב
בפאתיהחייםלרחמים,וראוייםמנוונים

 •התיכון.הים
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אינגהשלהמתלבנם ] 7 [

הוקדשולארפרנהיים
אנואיןבטקסט.פרטים

נסיבותשמר'אתיודעים

מרתוזמןארגילומותר'
 "?התינוקמת("אימתי

אינגה,אתפרנהייםשואל
וראיתיקברועל"הייתי

ושכחתימצבתואת

 'עמ-התאריך"את

הבןשלהפונקציהשל"ג).
סמליתאפואהיאהמת

סמלמהיותהלבדגרידא.
אינגהביןהיחסיםלמ;ת

לבלשים(ישרפרנהיים
מדברכשפרנהייםשבדיוק

המתבנםעלאינגהעם

התוססבנםדיגי'מתדפק

רגרטררד'שטייבושל
המחשה-הדלתעל

שניביןלניגודנוספת
שלשמרתוהריהזוגות),

אתסוללהמשותףהבן
ת ..rהמרשל,לשיבתוהדרך

שהזמןכייס,קולשל
חיבלולאותמורותיו
 .באפשרותה

לאאחרת.יהיה,אפשראוהיה,אפשר

איננוגייסקולועכשיו.כאןלאבהווה.
כפילוהואפרנהיים.שליריבובהכרח
-אודיסיאוסכמוממש tהחידתי tהאגדי

והשיבותמתרחשיםעדייןהגיסיםבשטחם

זהבעולםהזמןמצליחות.המאוחרות
סוגרולאעקבותמשאירלאאגדותשל

כשפרנהיים tהסיפורבסירםאפשרויות.

רעתהלה"והלכה"נסתלקהשאינגהנוכח
השטחאתון;~נותלקרםאלאלונותרלא

"עכשיו :לעצמואומרהוא tהאגדילמחליפו
 tברורזהדבר .מכאןללכתאלאליאין

בשטחנמצאיםכברהדבריםכלושאר
(עמ'אומר"המכרכרגיסישהיהכמר tאחר

ההתרפקויותהתקררת,האשליות,של"ה).
החוזרותוההזדמנויותהנסעלהנוסטלגיות

בסי- tאחרבשטחנמצאותמחדשלהתחיל
סיפורופרנהיים.שלבסיפורולאאחר,פור
הפרכהכביכול,מהורה,גייסקולשל

המאוחרת","השיבהמוסכמתשלאירונית
לתקרן",ירכללאש"מעררתהקלישאהשל

לושאיןהזמן"פערעלהדיבוריםכלשל
פררטרטיפרקהואזהסיפוראבלגישור".
וחוללוברחיבלווהמציאותשהזמן tאוטופי

אתהולידוהםלכת.מרחיקישינוייםבר
הקדום,הסיפורשברפרנהיים,שלסיפורו

מתחתמרצדרקהסיפורים,עולםשלזה
השטחעלמסרפד.ממשלאהשטח,לפני

השפופה,קומתובמלואעומדהחשוף
הנסודאותשלברורההפרכה-פרנהיים

 •השיבה.אפשרותושל

הזאתהשאלהנוסחת ] 8 [
כייסקוללגבירררנרשל

ש"ל, 'בעמפעמייםחוזרת

חוזרתהנוסחהולמעשה
ערדשרנותבווריאציות

 :בטקסטאחדותפעמים
לפניפרנהייםכשיושב
אותרש"קיבלהגרטררד
 ...אבל ...יפותפניםבסבר
שמחה",שלשמץבלא
"כאילולטביהיושבהוא

שלאשניםיצאולא
שכ"ב)(עמ'אותר"ראתה

לאדישותהביטוי-
כלפיר.גרטררדשל

כךעלהתמרמרותכביטוי
לשטיינריםלהםשמוטב

ובעיקררלשטארקמאטים,

שרררנרעצמו,כייסלקול

העולםמןעצמו"יעקור
כייסקולשהאדרךכדי
הגברתאתלאשהיקח

טועןפרנהיים",אינגה

ישהכלאףשעלרנהיים,פ
ולחיותלהתקייםבזעתר
שלאהשניםכל"אחר
של"א).(עמ'חיים"ראה

להיתלותהמבקשרררנר,
אשתושלאמירהבכל

בדיבורים,מרבהשאינה

משרנה"רכיכלפיה,טוען
השניםכלשאחרבעיניך
נמשךאניראיתיךשלא

(עמ' "?דבריםאחר

הזמןמימדעלשל"ג).
המעורערתההורה(תחושת

ההולכתפרנהייםשל
מדברתמוזערת)לקראת

ב"הרראתשקדמלכה

 ;לעגנרך"'פרנהיים'הסיפור
 ;תשכ"ז ;ל"ט"החנון"

 . 204-203עמ'

מאמרוראהכךרעל ] 9 [
"מעורת :שביטעוזישל
 ;לתקרן"ירכללא

 ; 1979 ;מ"ט"מאזניים"

 . 127-133עמ'

שלב"המשכראפילו ] 10 [
 ,) 25.2 . 72 ,(הארץסיפור"

רקלאחיבלשלדעתי
שלהמושלםבמבנה

בקסםגםאלאפרנהיים

רטובהפתוח,סיומו

הכלילושלאעגנוןעשה
כייסלקולבפרנהיים,

והואפיזית,נוכחותאין

מאחוריחברישםגםנשאר

לבדרלפרנהייםהקלעים.
מוחשית-נוכחותיש

בטקסט.חושנית

 _ 43מעמ'המשך

נרגעיםכמעטזקופים,המרפסתשומריהברושים,ריקים.מבול,
רעות,מבשרשקטידי,בכףיחזיקאבאמתרח.האווירבשמים,

סיגריות.עשןדחוסהחדרמאחורינו,יגיד.שולל,ללכתאסוריגיד,
הנפטתנורכסף.שלארוכהבפומיתסיגריהמעשנתשלי'הנסיכה'

הבטיח,הנצחית,השמשארץתקלל,הזקנהלפינה,יוסטהגברה
אשרלשעבר,בעלהלבלרם,בוודאימתכוונתחלומות,חלומות,
לולכנרתהמאהבראשיתארצהרעלהמאחוריוארתההשאיר

אבירקלארס,האחד,הבנים,שניעםנותרהוהיאחדשים,חיים
הודתההאםבררה.נותרהשלאעדמארק.דרדר,והשני,ריקישל

מעלההתנורעכשיו .הנולדאתראהכלרםכילבינהבינהפעםאי
גרמיבקבוקגרטה,כלתה,מכניסהולמיטתהנפטשלסירחון

עלתקליטויניחהתיבה,מכסהאתיפתחמארקאסיאתים.חם,

שביןהריבוערצפתעלכהה.ירוקלבדבאריגהמרופדתהתחתית
הנסיכה,שלבמותניהמארקיאחזהשינה,חדרודלתהשולחן
הדודבן .קיפודכמר tשיערקצוץ tכמעטכתפיהעדמגיעראשו

אולי tהשולחןבראשיישארלארסרקלרקודגרטהאתיזמיןהנגר
איךיראההואריקי.יעשהרמההעבה.הבוליםקטלוגאתיוציא
לשרןשולחהצוענייה,מותניאתהקצרהבידרמקיףמארקדרדר

והיא tליצןמעשהצווארה,בפתחאשרהאודםאבןאתולרקק
יצדיעפתאום,למותניהיניחהואותצחק.לאחורראשהתצניח

היומהאצילה,מזרחיתסרסהלה,ישתחווהאוליאריד,במועל
הדודבןשלמזרועותיותימלטגרטהידעו.לובברליןשםאומרים

ר'הנסיכה'דום,דום,בר,ותגערתשובהזקנההמטבח.אלהנגר
לריקיתנשקהיאחטאה.במהתביןלאריקי,שלה'צרענייה'שלי,
לשלום,כולםאתתברךהחיה,ערראתכתפיהעלתשיםראשו,על

הדלת.לעבראחורהותצעד
נולדכאשרהגדולה.האופהשלקללותיההרעילולאכך,אחר

המכושף.בביתביקוריהבאחתחדלוה'נסיכה',שלהבכורתינוקה
החול.מרחובנעלמהלתפוח,בטנהכשהחלהלכןקררםערד

אבלהתרחבה.שלההטאליהבטח,הסבירה,הגדולההאופה
ראההברושים,בראשיהמתוחהאוויררקההוא,החורפיבערב

עלתקרא tהקיץבלבכיידעהלאהנרגנתהזקנה .הנולדאת
ירכללאואישלשעבר,בעלהשלבשמרצווחהבקולהמרפסת
ישראלמדינתהטפסים,גבבבתרךהנערנעלםאנהוהנער,להרשיע.
את·מטשטשיםוהמכתביםודממה.ולאחלאםמכתביםמשגרת
שםואפילו tמאזחלפואשרהשניםמןפחותלאהנערשלדמותו

היום.שהואמההיהלאהגמראשלהפנימיהשערבדףמשפחתנו
מודיעהביטחוןמשרדמטעה.בעיפרוןמילאשאבאהשאלון
הנ"לשלפטירתותאריךהבריאותומשרדהצבאהודעתשלפי
כאשרהמצבהעלמצאתיאומנםרכךושלרש,חמישיםלשנישני

אבא,שלמקברובדרךפתאומיתבהחלטהארתהלפקודבאתי
 • .בעיפרוןהטופסגביעלאבאשרשםכפי tלשניראשוןולא
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 :המרכזתהוועדהוחכרופיתוחקליטהמחלקתראש

לאהממשלה
מספיקעושה

ובריחהלודג'בגטו"עבר'אחרי ,ן-949ןבפוליןילידאני

אתזוכרעדייןאנילארץ.לעלותהוריהחליטולרוסיה,

עלתמיההוהביעהגבול,במעבראותנושפגשהפולניהקצין
גבורהאותותובעלהפולניבצבאבכירקציןשהיהשאבי,
אבלשלו.המבטיחההקריירהואתפוליןאתעוזברבים,
להמשיךמקוםאיכההאנטישמיתשפוליןברור,היהלהורי

בו.ולחיות

לק-המחלקהכי'ו'רומכהןהמרכזתהוועדהחבראניכיום
למחלקההדברים,אתרואהשאניכפיבהסתדרות.ליטה
שיאפשרוואמצעיםאדםכוחיכולת,ישבראשהעומדשאני

החך-העוליםשלקליטתםבתהליךמרכזיתפקידלמלאלה

באחריותשנושאתשהממשלה,היא,הגעייה .בארץשים
איכהביותר,מספקבלתיבאופןזאתושעושהלקליטה

ישראלשלבשמוההסתדרות.עםפעולהלשתףמרככה
והארגוניםהמוסדותכלאתלגייסלממשלההצעתיקיסר

המושטת.הידאתקבלולאהםהקליטה.לנושאשלנו
התעלמו.שתעלבוומהיוזמותכעכו,לאששלחנומכתבים

שרפורוש.השרהואשלנולהצעותשהגיבהיחידהשר
בקליטה.לאורק-דברבכלעוסקהצער,למרבההקליטה,

החברתית.הקליטהבנושאהממשלהטיפולהיאלכןדוגמה
על-שקלמולשקלאיחהלפעוללממשלההצעתיאני
שקלההסתדרותתיתןזה,לנושאשיוקדששלהםשקלכל

ארבעיםרקמוקצביםהחברתיתשלקליטהלי,נאמרמשלה.

כשהגישה !עוליםמיליוןלחצישקלאלףארבעים .שקלאלף
לדבר.מיעםלדעתנו,אין,כזו,היא

הממשלהשלהטיפולדדןעלשליהיחידההביקורתלאזו
סדריאי-קביעתהיאשלההמרכזיתהגעייההקליטה.בנושא

בתחומיםושטחימקומיוטיפולתקציבים,לחלוקתעדיפויות
אתלדוגמא,ניקח,ארון.לטווחותכנוןחשיבהשדורשים

אתהוכיחההיאמטרייםגבולעדהישירה.הקליטהנושא
מהוכגמרות.הולכותהפנויותהדיוריחידותאבלעצמה,

או ,קבלניםאצלדירותלקנותצריכההממשלה ?אזיקרה
אתפותריםזהבמקוםדירות.ולהשכירקבלנים,זרןלבכות

מלכודותהםהקארווכים .אסוןשהם ,קארווכיםעםהגעייה

וצפיפותדוחקשלבתנאיםשםחייםואנשיםמסוככות,אש
העוליםבקרבהפשיעהכיום,לפשע.חממהלהיותשיכולים
להשתנות.עלולשזהחוששאניאבליחסית,נמוכה

והממשלהביותרגבוהיםכישוריםעםעוליםלארץהגיעו

 .אותםולכווןשימושבהםלעשותיודעתאיכה
צה"ל.ומשוחרריהצעיריםהזוגותאתלשכוחאסורבמקביל,

תשאירמהםההתעלמותולדיור.לעבודהלדאוגישלהםגם
מכיווןאותהעוזביםהארץילידיומכאן.מכאןקרחיםאותנו

לתופעהעדיםאנוולאחרונהודיור,תעסוקהמוצאיםשאיכם
טלפוןקבלתיאתמולרקהחדשים.העוליםבקרבגםדומה

הבןשם,כשארהאבלרוסיה.לחזורשרוצהרוסיתממשפחה
מוצאתאיכההאםלעבו,דיכולואינושיתוקבארץקיבל

כתובתאיןהללולאנשיםכי ?אליפכוהםמדועעבודה.

היאהממשלההיוםאבלבהם,טיפלההסוככותפעםאחרת.
זהמדבריםאיכםבקליטהשעוסקיםהשריםושם,האחראית,

בהתאבדותלאיים ?לעשותהללולאנשיםכשארמהזה.עם
הארץ.אתלעזובאו-האיוםאתמממשיםאףוחלקם-

לידמרוסיהעוליםשלהעצומיםהתוריםאתלראותצריך
עללדברשלאמדובר,במהלהביןכדיהרוסיתהקונסוליה

וקנדה.גרמניהארה"ב,שלהקונסוליותלידהתורים

שלנוהעבודהמתוןשגוי.האתיופייםבקליטתהטיפולגם
הממשלהשלשהגישהעולהאתיופיים,עוליםעםבשטח

ואיכםרוציםאיכםעדייןכיוםהאתיופייםשגויות.והסוככות

כמ-ולחיותלהמשיךמעונייניםהםבחברה.להיטמעבשלים
הדתיים,מנהיגיהםעומדיםשבראשהשלהםהעדתיתסגרת

ניטלוהקייסיםשלהדתיותהסמכויותכלאבל .הקייסים
האתיופייםלזאת,בנוסףהראשית.הרבנותידיעלמהם

להשתלבשיוכלוכדייסודיתולהדרכהלהכשרהזקוקים
בגללתזוכה,מתתסובליםלמשל,מהם,רביםבחברה.
 .שלהםבתפריטהחדהשינוי
שלפעולהשיתוףהיעדרולמרותמתפקידה,זהשאיןלמרות

בנושארבותפועלתולפיתוחלקליטההמחלקההממשלה,
אנוהתעסוקהבמקומותהעובדיםועדיבאמצעותהקליטה.
עוסקיםאנועבודה.במקומותלהיקלטלעוליםמסייעים
שי-בהוצאתבכתב,ופרסוםבהסברהתרבותית,בפעילות

ובשיתוף ,עיוןוימיסמינריםמארגניםאנו .מקצועייםחונים

לסין,בביתשבוע,מדימקיימיםולחינוןלתרבותהמחלקה
אלהלאירועיםחדשים.עוליםשל(בתשלום)הופעותערבי

בשיתוףעבודה.להםלהציעשיכוליםאמרגנים,גםמוזמנים
ילדי-4500לקייטנותארגנוהקיימתוהקרןהסוככותעם

עולים.

ההסתדרותעלגםכ,ןולשםרבות,לעתידשלנוהתכניות

למצבאותםלהתאיםשלה,העדיפויותסדריאתלשכות
בכיווןפועליםאנוהקליטה.לנושאמשאביםיותרולהקצות

זו,פעילותלהעמיקועלינולהסתדרותהעולהקירובשל
לפניווהמתכ"סיםהמועדוניםאתלפתוחהביתה,אליולבוא
ונו'.

הדבריםמתנהליםואיןדמוקרטיה,זומהיודעאינוהעולה
יישובו,במקוםוהדרכהסיוריםלועורכיםאנחנובישראל.

עכשיו,השונים.והארגוניםהציבורמוסדותאתשיכירכדי

להוציאהכללי.הציוניבתחוםההסברהאתלהגבירבכוכתיכו
החקלאותעלהציונות,שלההיסטוריהעלהסברהחוברות

 .ונו'הפוליטיתהמערכתהכלכלה,הארץ-ישראלית,
ההסתר-אבלהעליה,בקליטתמאדגדולותבעיותצופהאני

 .לעוליםלסייעורוצהיכולהמתפקידה,זהשאיןלמרותרות,
כגדמחאהלהפגנותלצאתצריךההסתדרות,לאאםמי,

כיוםמאורגניםאנשיםאלפיעשרות ?בקליטההמחדלים
אדםוכוחמיומןמכגנוןלכוישהזה.הגדולהמקצועיבאיגוד

פעולהלשתףמוכניםואנושטח,בעבודתניסיוןהרבהעם
 •בכן.שירצהגורםכלעם

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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חוויית .מהפיתוחשחוזרותהתמונותעםגנמרוואח"קויק"עםמתחיוואציוום
שאתהבתנאי ,רחבהיותרוחרבהמרתקתיותרחרבהכשביודוחיותיכווחהצילום

 .מהמסגרתוצאתמוכן
- 'חפוטוקוואזרעיוןאתוהמציאמהמסגרתויצאחעיזוצוםצייר'אמן'חוקנידיוויד
אחת.תמונהותוךחסצינחאת 11אוץ 11ובמקום:פשוטעיקרוןעושמבוססגדוורעיון

מהתמונהקטערקמתעדתתמונהכשכו .משנחצילומיומספרסצינחאתמחוקים
 .חכווית

מהמסגרת(צאתאותךמזמינהקודאק
-כמובן)קודאקנייר(עלמהפיתוחחוזרותשהתמונותאחרימגיעהמענייןהחוק
החבריםשוחחתוו,עםמשחקהידושווגמריפרטיקוואז'והרכיביכוואתהעכשיו
וחנותותווכמהמסגרתוצאקודאקתגידאז .בויוחהחירותספושואובטיוושוך

כרדתתלעןוק,תליבתךורקתבת mצתלי mלתנתכנס .ואחרתחדשהצילוםמחוויית

 ~ ,., d kשגיתזינולב tnבנשוא-צלי
 ~י' o a 11ק,זאק 11תגיד

 .בישראלומינולטהקודאקשלהבלעדייםהמפיצים-מ"בעלםיפדלתה
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