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 ;םהזודהש•כהיר:רשע:כ.אווכם.
הקיכרזהרצאתהחדשה;הםהיום

עדב 446 ; 1994הםראחד;

שאפתןםתםחהרר1נוcנבגיי,ררםן.

וחלתנערהלהחזירנסלח ,רםיסע
 •רםדר.רבי•ןזם•ה1ניםיםם-דזתב.
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 m. כacהייחדם
הזןםםםהךלוtרתרתרלסרלר.חדם.םע

כלחרp ,למינך • וNC 'Mרססנהcaירהיל
עםגבבייתםםדדרדר.רןם,סלהסבי

רם.תפיהערcaת.ררכ.רתםערם.עם:הס1נרעת

יסחיםםרעכרתרסוcר ,וברייררהםרsנnת

 •סרחררתת uזזי

ירנpםיpרaםרpייעסםוהרןםייpו "
-רם,רסג hםרר. NCלדנ.הוירגם.םים

רע.pםלסרםםרלרר.יrסםןייררתם,
רתרם.קוכי,ו ,nיםcaיחןם

הככש•ם;םע'יןרהג:רהרלהם
היקזרכ NCצרהילטןיר;התםם:תיידר&ו
עדב t-199; 102ומ.אדחו;

רהב,הרלרמהלסיברותוג.רעוםרסור,
lנOדרלסררכ,רבתיםרם,סרירום 'ילחנם

עלםברםםהםחזהרר.גםגם.רםת pתב
םרסלנגדעםםיםדרהיססרר:ייcaררע

rרע·
עלרנתבחםיpרהזר.םיפה rלםיירבה ,

רלעריזירתר,תרpםתרדגה,הרלרפה
סהרבילההתרגום•ר•םידגירתהםחזה
רcaרת"

והוגהלופה
הכבשיםמעיין

ךרעיבנםקל;דגש,זzלרנםקי:אכדרם.
וו.צאתאוד.רבי;אירהלררםם: acהרבי

לםתררםתל·איכב(ןרק~םיעילם;סיירפת
 t-199 ; 130 );קי-םנרלש-.,.,-·ראuםת

דבע

דלירברםררסלסםררר.וp ,~-t•זגס
יבןסרת.םרםםי, pסלרגםtםגתהגרת

זרוtה•ימןרתיסרם , 19sa •-,1 ~ 2הסבםי

רסזםירס Dב•גיםתנכתבהםזרר

 • ..סםרזכ
וtזר.רגירcaהיבינם •pלד-גסcaכלברם

לסרניpם:זיריתלסל• pהה•אז~ .,
זיםרנים 11רללרת, .nזזרויםת, 1,זיr:ניירדzכ

כייונוcרםרת.םזרוc,לתעדרויזםלבהם,
 ).(tו"'cוןרסלנתרי uסר

דשתוח'ל-לדרכג uלאהירם:: cח:
 194 ; 1994רשפים;ור.צוcתז•צ•רה;

דבע

לוcהסלזיריתהבכלל p,:רםהםמר
u ם.רתתי-רליםגaיב,רת.תיזרpימהזרר
J ת ~"ררםnזםם,ררתתיתכיתבהייזידו

ריוכדוזגסםס mןכרםכרpףתרי;.לער
ססרמהלזררpיב,רת,זם.םרתתכיגת:לע

זע·זכ"ררcaוtדיר mרגמי uםברוזזת

גדלדבדגלאה
ויצ;ןהד~רתתןרי

עלה•רזזע;תאתןיהשרפלד:איראל
רםצרט;שלכארמררתההכ 11 :הישח

cתנ.nעדב 175 ; 1994יבןת;ורםהר·ונ

םריסתילpןרסללםסרתהסהתייםתםם
ככללזרם.רהpיסולניס,םל,ירב;םסרהג

N נתםlסכיניה.םכררת.חסרתיעבניו

םרתDויזירתםכרDסרעpסהיסד1נלד
רוrיס nac •דלירבודזם.ר.רתרםנרסלס
הייזרהרםסיוtידוc.רמריוcהיזונסל

 • ..רלרכ rדיירעם.rב

שלהחלזזםתפרפתכ•צירן:אלה
הסופריםגרדת acהרצאתאלה•ם;
עיונ 63 ; 1994העירב;ם

ם1נרהרוcאליחם•,לשהחלזםזת•פסר
םיררםת,יעתיםרג.םס,לםערברכ,היםרת
וגיסהםסרררתסלסררזה,זיתים

עולםוtלהנמיסיםיחהיתוtהםחרבת
תח,נייסןו ,וcרילסםעים.י ,לחרים ,נרתס

-ירזע.יםוr cוcם-הל mתסרהנ

1C .וןררlC תציחן,אללרם:גtפאתכ;וע
עדב 1נ1 ; 1994ןתיב;הררםזצרהתא

p םימרו•םסםרגה·זסרסלרבז
ת uססלתבל·איבבידלותהתםרcaים
ךרתםכוסיר: mזרר.זררc.יעבםלסהריסם

םרערכתסהברהנ,רזח ,הםרםתיבתכיל
םרpםרתרעדררת pהירגחרתיעתונים,

יחרךהםערררתיזםרcaתערהלריס1נריoם,
הזע.בםםגרנזערסוcל

וצו.תאזרםתק;רפ.ךיקארמןם:ירזעאל
עדב t-199; 71ריילשו;םלrתכ;
רוpcמןם:לוrדזJלסרהיעיב ...,.,םמר
זרcה,רגםר-uםרגםיריסות mדןים

רםההגרתרלם rהםתרברת
הגרתסירי·םס1ניזית.ית 11ילרםר 11ה

יריםריםיקרםלזייריסםדזלvי-םייםם
ac ייסריםםחזרררכןלנכידם,אההבר

יםסיריםםםזררסהםםררcaם·מרוcייס.ם

 .זם.סרררידיס

המוךאדופוס

םיררנית: ;תםלךאז•פזפרסלקרם:ס
 ; 1994שרקן;וו.צאתשתכאי;אוןור.

עדב 140

לאייד'גווםרםזרזכןםרחזסם uיvו
סיוcתכסלדרpהםרם uw- •הפלך
םגייייrםדיvום.םנ ).ן 911ב•וארהC1ר

,cרתנםםחים:רנסיהרעותםברוu ם

רuaריכיםולוחינודרם 11םתוtלוtהדר
עולהי.oירתיסיםח,רםamנ,רתוcיוtנ

:םעלהיירפסאחידם;יכסם-:iוסנםארי
עיונ c.33 ; 1994ועדב;עםצרהתא

 ,דלי-הדיים1נינםרםתו.ררןםלילזת
וcדnייסנמרל,בpזירםמיריםג,נ'רע

ררסם,.םירעתםדי lCלסםתסר
רםרוcסהדייוtםדיתידר.,רעתדםרםככז

יזרתגרבים.סלרסהזילוtרתב,ם
nהרתההתרסl' עוומcיילוrםעבוpןיכ
ןיםם-םיrםחהmגסלםירrrה ~
mכבדרנ11,וrססרתרוtיינם,תםדתםנם

דרג.וג,יע.םדוtההכ,

לה; u.רפארזכשערישטןר:רינה
tלדל•ם; p'יכאtלכ'fעיר"1םפםtרםפם
 ; 1994ירושלים;םם;וארכןוו.צאת

עדב 167

ורזכזםריםיםים, .nזהיידלםיסיירזב
םסירירהרוcלםבררגים,הםכררןםםרי
דר.רזבליעתי.םיל1נםי, pו1cנרוcרףםרידר

גבודיגר lCהילדים,בסיריהםסירי
כרזכלרריםחוcלזע·כה,וcרלם,דיחרס,

ל. pםס
יסריםזםררים:סללרהס pםvזלזםם,ר

וסיריםאלגורייםסירים,םיףיסם
יף pםרהרוtרpרגסרארסרמיים:רםרcaמםיי

רמררםוc.תייריסם ll7J'"הסיס

 ע,ר,,-רחטתישגשזגניר:גרשיאל
 40שלמשזזתםחרקחזק•זתום

םםוייתהרצאתשנשזנ;תקזפזת

עדב 340 ; 1994רםעילם;
pרזתנםחרm ביסגרסגהתיליכלסmוvי
לתתםנםהדינגההיםסרריה.בםהלן
ירת pרnיסזוc.ם-לסוcלהתסרהנ
 .aזדלרםים ,Uראהםוtרסהגרסגהתלזל

םייםעז aדו·

-תפתריםכםייוחם'rrרםנד:וויהדר.
העבריתבסטירהרDק'ים ;'נזם

הרצוtתהי•ס;כםאהוח.השר

lC עדב 231 ; 1994וכ•אןלי;ת'יוכיםתט
ן: 9ה•רםהוcם.דייםעתתrrםסתוסכיןריע

 Nר•סםזיפםילבדילהדר.אתם• p8גacת
ליבלםסה 1וcבריה•בןאלישע

מרת pםסהיזיורתשתייילילגברל.ם
יcaהילcaחיררידגתיסםת.lניהם Tןיכ pםוcב
רת.מיםה rלבהיהדותםהרתסל

נwיתוtלובלדךוב. •רpהpליסריריסס.ת
רןכ .c בpv,nר •acםת "יqת(דריסם.רת
הרע.תו

םככעלtזזתנןפם•רוכיים:תK'יהל
הםארחד;הקיזרכוו.צאתםאז•ם;

199-t ; עדבש

רעיבגרע ,ריםoזג.ררזי.םלנבייםמור
םוcרס1נזהפזרנית,בגזהםכ1נר

םעגםגסראר.סם •aחvןייל·vוםילתיבכ
לםםזדיוaיםם m ,רסיוcילדליןnנר',
ידוםנ.םזכ.רכבאל

 pפםפרנ0'דטtנונבפכnר;ו:ניןדג
 ; 1954-1918רפ"זנכר,נלוא,;יע
רידרca:n rםגנילרםןםס:סריל acנסרע

עדב 4ט ; 1994ןקרש;צרהתאידלס;
M במתכביםלימתr םריםD ססרגp 

רהת.םתכתדייוםיםג.גוtרלהגר Nרלדר
-סנהרסםויורוtביעםגםילענםסתכ
לםזיוtרתהפרסיים,לחייםונרגזת
- .aניבדי-ופסרתנעליינירןכרכ.רללת

m חידןםpזם•.nזרש

רז;י xםםזויף ,הוערך ,םרםןםרילאס
לרתגוםןnת•ררב.רכן , pר Dלכל

יירםיםדתוcםדיםוcתידוםםה uתייםזל
סגל.
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שתים·עשדהבין ,וברליןפויסלרנררןכמר ,בירתוהנאורהאירופה

שילדיםאלמנסדיים,תנאיםחדסיםשהיוביממה,שערתלשש·עדשה
שלמשכדרחפישיתשהיהבשכראךמברבדיםכמרעבדו 14 • 9בני

הירםזהעודבודא.םשכדלערמתבשישיםבסלהיההראשבם ,מברדב
תנאיםהיולאהערבותשלאשהלכךנוסיףוערדאלהבכלניזכרםא

הבחירהזכרתאף ,כפשמערפשרםר ,לעבדפשרלההיתההיא ,כלל
פועליכאשדשנהפמאהלמעלהשלפנינזכרואםלהזהיתהלא

זעם,שלשחרדיםדבליםוהניפולרחובותציאושיאקברשלהסקסיםל
על·ידישנשלםהאז,שלהפדדלית·אמדיקאיתהמשםדהוכאשד

עבודהיוםשניקשרפגןחסדיבאנשיםירתהבהם,ירתההפעבידים,

זהכלאתנזכרואם •••בנרהיותרמעםושכדשערתשמרנהלש
נסכיםהיום,בדת,הערהאשה ,בדהערהאדםהשביאתשררהרב

צבעאתשהעניקהזה,שהיוםונוסיףקסבה.לאדדךכבדתשעדבנו
אתהמניעזאתעםויחדהמקופח ,המנוצלהאדםכצבערא,רדם
דדךכדבתעבדנושאמנםנסכיםבמפעל•שןחרוקיםהעולם•בלבלי
הואעולםשלש·דיברנרפניניםאיןעדייןאדרבה.ערובההדרךאבל
 ,כמרבן ,לאמוהבאפשידיר:אבחדשלרנסקיכדבר ••••עולםשלברבר
בכלהירצוהאדםהואחיינואתומקרםמקייםמניע,שברנה,שמי

המנרפאיפןהחלאר ,במפעלהמכונהשמאחודיוא.ישמןהחלהומרת,
לאישהעכשוויים.המודרניים,האיינשםייניםבגורלרכלהבנמל,
רלרצםררה,שהואתסם.חייאינםשחייותחושהעםלעולםשאבהזה,

ומקררפקרםאתלשפד ,אחדחייםבעלולאאדם,היותרפכרדח
 •צעמוהשכםחייואתהשבסשלהחיים
אופיינילהעשירם,אותם,לשפדהחיים,אתלשגרתהזה,הצורך

המפעילההיאהזאתהשאיפהעוברים.לאנשיםיוצרים,לאנשים
אחדרכלכשפתראחדכל ,במקומראחררכלבתחומואחרכל ,ארתנר

מבוזבזים.חייםעללא ,יותרפשמערתייםחייםעללהאבק ,כלשרנו
איןפמנרהמקוםאלהיפיםמןנירםשיביע ,דחדלאמאיתנופירכי
 ,צעמואתוישאלהבכרנה,המנוחהשלהמקוםהראללכת,לאןכבד

 rבועגשלפברזבזרצףהיוחייהאם-חייתיאיך ,לאחודנמנם
דא,פיתית,השאלהזאתשליוהשכםלבניפשהרהענקתיאר ,אורדי

המלם.שלהגדולהלאשלתוהמשיבהמפתחבהדק
שיש ,המשלםןבחיים,כשעוסקיםלהתעלם,אפשראםושרב,

חבכמר ,בינלאומיבכללשהואהארםדיםויש ,סינישהואוא.ומדים
הפרוסותאתמבזבזאתהמדועעניאישכששואליםלכןהעוידבם:
כלהיאהדלפוןשלתשובתופרח,רעללחםעלשלךהאחרונות

לחיות,כדיההכרחיהמזרןבשביל-לחםאחת.דגלעלהתודה
לחיות.מהבשבילשיהיהכדי-ופרח

פהלשםשיהיהרלפעןהחייםלמעןנאבקיםכולובעולםהעובדים
סוףאיןלכן •להעשירלרצוןגנרלואיןלשאיפה,גנרלואיןלחיות,
אתשמסמניםשםספלים,שמוליכים,לסמליםסרףאיןלמאב.ק
דנהםשפערתבעלי ,יותרנברנים ,יותרעשיריםחייםלמעןהאםבק
יותר.

אוגרן,ללאהזבפאבקלצהליחסינריכל rשאמזןמ,הביברהעובדים
בכללאעובדים.איבודללאלאחר>לאבד.םהפלה,(הבאברדאיללא

דד,ראיםמצקועייםאיבודיםלצעמם'לכנרתהעובדיםצהליחודא,דצרת
 •השכרהסבתדקכלומדכלכליות,מסדרתדקלצעמםרמעפידים

תנועתשלגדולתהחלקית.אבלונכרנה,צודקתתמידשהיאמסדה
איגודלכנרתביכולתההיאוהישראליתהאדז·ישדאליתהעבודה
כלעלהעובדהאדםאתוד.ואהקהילתיתמערכתכולל.פצקריע
ההשכלתית,החינוכית,דת,דברתית,הכלכלית,הזרויות:מכל ,דב,יםר

דד.עירנית.הפרליסית,
לתתאפודההפייסדים,שלכררנרתיהםעל·פיהעובדיםהסתדרות
פהדאבם,וראהמאחוריההערפדתדא,ידיארלרביהאלד"לכלתשרברת

עגול.ביברומצקריעת·ספדרתית,כלשרןמכניםשאבר
המדריכההתודהשלכזאתלתפיסהברצינותשפתייחספיעל·כן,

עובדיםשמאבקלדורשיכולאיננושנה,פמאהלמעלההעובדיםאת
הוא ,וערד •פרלייםםאבקזה •להפךפפרליםיקה.ניק ,לפשליהיה,
השאלותתבחוםלרפדמהפצקרעילאיגודשאיןלםערןיכולאיננו

שלדברשלובסופר ,האזורשלהעם,שלהשכם,שלהגורליות
לכלצבלם.הבדואיםלכלשררירןכמרמלחמה.ארשלרםכמרהעולם,
השאיפהצהורך,ומכאןתרנן.חיירחייםועובדיםשיוצריםוא.נשים

שלבינלארפיתלעוברתעובדים,שלבינלארפיתלסולידריות
עובדים.

החודש,בשיחתפדידמןערפדהשארמדתכפיהזאת,בסרלירדירת

העודבים.וא.נשיםשלהערצמה-הזהבגיליון
 8אלה:לכלניסוי Mלדיעומשרודנו
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מחוזאלמסע
ההבטחות

הרצאת ;כרקלר"'רצלקה:רן
 1994ערבו;עם

ילדה,כמעסצעירה,מארדכשהייתי
דיירבשםספרבספריהפעםי mלק
התירההספרניתמיכאל•:ובנול pבר
 •הספדאתהכירהלאאולילי'
רקאתימשיכה.היתההספדבשםכבר

אולי •כל·כךהבנתילאקסם.כאvדזת
 .שלהאציליתהפולניותזרהיתה
תרבותהמדיףהמקרשס,הזד'העולם
אולי •מעכשיוולאמכאןשלא

דוןמין-הגיבוריםשלדת,מהוניות
כשיצא •שלצידוצעירואבירקישוס
אלו'בימיםלאור •ל pבר·ד·ר
מוכר'דבררןמיןהשםלישהמיע

קראתי.בעורה.הישנהוהסקרנות

הבנה.נוספהקרפג.לאהקסם

סמונותהפולני·הקסםל•סודמעבד
הפותחיםהמהלכיםהנסחרת.בספר
רומןשלסרגמבטיחים ,ברומן

רוצה-הנער-המספרהתחנכות.

מרצה ,בדקל ,.,לסינית.ללמוד
שלומהקתדרהשהוגלהבדימוס,

הוא ,מדישברנהפהפליסתבעוון
הואמצואלעתהקלסית.ליווןמומהח
מיןהואבנומיכאללסיבית.גםמלדמ
 •וכריזמטיחלומותבעל ,צעיראביר

יוון-הדוקסררשלבאמתחתו
העבר.-הזוהרתקופתשלהקלסית
סמרןכינראהמיכאל'שלו mבאמת
יש ,אביושלכמתומחובויש •ידהעת

יפה,הוא ,והחזוןהחלומותמןבו
במזה.ראקסצנסרינועזאתלסי,
•אתה •אבירשלשכלולהואכלומר'

בכפפותולשחקבספריילקרואיכול
הערצהשליחסתפתחאלרקובסיף,

ואלאותי,לעצבןעלולזהכי ...אלי
 ••כאזשומעשאתהמהעלבחוזתדבר
אירוניממדמוסיףהואובכך ) 11<עמי

 •לדמותוומסקרן
ספרים,עמוסבביתנבלעהמספר
הדרקסררשלסיפורםאתמעלהובצעם
כדיבסירם,רקשרב,מופיעהוארבנו.

לסיפורההבסחההקצוות.אתלקשור
גםעולהכךממומשת.אינההתחנכות

הארחות.ההבסחותשלבגורלן
בדקלקורסות.המערכותכללמעשה,

והיססוריוןמבריקאינסלקסואל-
יווןמהמערכת.נפלס ,מדיתמים

המלחמה,בזמןשההבההקלסית
ומולדתובכללאירופהמאכזבת,

הופך ,הבכירתלמידו ,איכזבובפרם,
האהובהההאש ,זינילפוליטיקאי

מפילמאפריקה,התיירנעלמת,
הנגינהתיבתבעל ,הקבצןשיעמום,

 Mהמדקבתיגס·רוח,בורסתםהוא
הביתספריואפילומקסמםמאבדים
העוני.אתלעכבכדינמכרים

אלצרפת,אלבדקלשלו mבריםג
החדרת,אתמגשימהלא·החופש·

ן•ךשלו.השורשיםחוסרבגללאולי
הקלסית,יווןאתשאהבדא,ישקדבל,

התרבותיתאירופההפראית,אפריקה

נוסע-עתיקיםמרקחתובתי

לישראל.

ההבסהחמהותעלגםלתהותתמשקב
 ,כאמורשהוא,-בנרכאליבמיהסמונה

בדקל.שלמשוכלל·•דגנומעין
מיכאלעםבדקלשלסים 1nהימרעכת
קבוע.בלתיתפקידיםהיכ!וךמבסאת
הידעבעלהחכם·•הזקןהואקדבל
אתלמיכאלשהעניקזה ttהו ,הקלסי
אתהייחודיות,את ,וןו·המגהידע

מסויםמשלבחשבה. tהננועזות
שימושעושהמיכאלומוקדם,

וביכולתהזהבידעאוטונומי
להיפוךשגודםמה .דא.ינסלקסו:~-לית,

לכדקל.אבגסור.פךנזיכאלתפקידים.
 ,הסנסימבסלי ,מנסיהדו :והאלעומת
שיאומפוכח.בוגרמיכאלנדאה

אלנמשךכשמיכאלרחש nמההיפוך
כי ,מסתברובדיעבד-אביואהובת

שלממכרותיולנערהנמשן·האב
האינסלקסואליהאומז:מיכאל.
מיכאלאצלמתחלףבדקל .אחשאיפיין
החלקבסיוםלשמה.ז.עס 1כבנועזות
ביחד>(לאנמלסיםסוגיהםהראשון,
מקומם.אתמוצאיםנםיאיושניהם

אלפונההוא-דרכוסוףזו ,לכדקל
מיכאללישראל.-הזורחונהההבסחה

בדקלשלהש~רשיםחוסר •יובשיך-
-ולמניעלתכונהבכניכאלמתפתח
נודד,אבירמיכאל,·יאל. rלאיכמעס
בלתינשיםבדולות,ות tעיסכאוהב

אבסורדיים:פרויקטיםמושגות,

משכידהואלוהבנייה lקונסורציונ
תיורערימקיםכישוריו,את

נידחות.רפאיםבעיירותמלאכותיות
גדולים:מסעותבשנייים.מסחהרומן

-לאפריקה-והבןראל uליז-א,דב
 ,האב.שלחלומותמוסואשהיתה
השאלהאתמותירהפתוחהסיום

ההבסחותמומשוהאם ·-הפתוחה

לאאךפתוחה,שאלה · rהאחרונות
לחלוטין,

צלקהשסבעבמפתחותנשתמזסאם
הגדולות,ההבטחותכינו·אה-בפסר

היהתמיר •מומשולא ,.המפוארות
שאיפותלהחליףבמסע,יך 1להמסזריך

היואפשרויותהלאה.י~נועותחומים,
שהיה,הקסםבכךואולילדוב,

 • "שעדיין
גלעדישראלי·עמית

שהוחמצודפים

מןרפיםאחרון:ן:ביצחק

הרצאת ; 1993-1906ח;הלז
עמ' 220דזמארחר;הקיבוץ

לספראדםשלהו·אשוניתתגובתו
 ,בספראוחזהואפיזית:לדוב,היא,
יואצבעותאתמעביר ,זו 1בכדיכחש

כדיבעמודיוומעלעלתיהאותיועל
תרכנו.עלוללמודקנקנועללתהות

בןיצחקשלהלוח•ן lכנידפים
הראשון,מהרבעהאדם,חסואהוון,

מכרידקדופן:יוצאבספראוחזשהוא

אוםוביוגרפיהארגרפיהביולהיות
ילומים r:אלבוםלהיותמכריקסן
מכרימוזרהבצודהבנוייו ,גדפיניר

שלמסותארמאמריםף tאוכלהיות

מןדיפיסאם·כן,מהר,המחבר.

הלוח·ו
חלקים:לשלושהלמעשה,נחלק,הספר
פועלועיקרשלאוסובירגדפיתיאור

תנועתמראשי ,אחרוןבןיצחקלש
 ,בישראלהפועליםומנהיגיהעבודה
ואוסף ,ואליוממנומכתביםאסופת

במשךשנכתבו ,עסופדימאמרים

שונים.בנושאיםהשנים

ספרותיבאוצרמרובדלכאודה,
מדוברכאשרבמיוחדבלום,והיסטורי
אהוון,כבןוחשובהמובילהבדמות
למיתוסכבדהפךכידומהארש

עוברים,שלמנהיגםאמיתי:ישראלי
ממשלהחבר ,ואמיזכדיזמסיחלוז

נביאאפילו ,ואולי ,יובדעותעצמאי
לפנישנים ,העתירמאורעותאתשהזח

 ,עמועושההספדאך •שהתרחשו
בןאותובמקוםעוול:רבה,במידה
שלהרושםמתקבלונלחם,לרחםאהוון

מדמותיותרשאיננואחרוןבן

מנהיג ,בכידמפלגהחבר-פוליסית
השפעהבעלאדםלאאך-ביישוב
שהיה.כפיבאמת,מכדעת

חלוזה·נונקונפודמיסס,אהווןבן
שהואכפיומסעיר•סוערומנהיג,

לידיבאאינו ,הספדבגבמתואר
 ,הספרשלהראשוןחלקוהולם.ניסוי
אתהמתאריםקסעים·קסעיםבנוי

הדרךציוניואתדרכוראשית

ובדגשיסקסעיםבדם,בחייו:המרכזיים

כגרן ,אהרוןבןשלחייומתולדות
מקבליםלאהגרמנים,אצלהשבי
משום ,בוחראהווןובןראויההבלהס

באופןולאזכרםעליהםלפסוחמה,
כמזכ·לתקופתוגםמדי.לקוני

הדומיננטיתהתקופהההסתדרות,

מקבלת ,בחייוביותרהסועדתואולי
מרתק,מספיקולאמשהומנומנםצביון
להיות.היהשיכולכפי

הספרשלהראשוןחלקוסיוםלרקתא
בןשכתבמרגשיםמכתביםמופיעים

כפי ,יהגרובנמהשבילבנורןאהד
 •לבניבמ-כתביםבעבדשהתפרסמו

אמנםהמכתביםבתש•,.לאורשיצא
אצליוצריםהםאךוחשובים,מדגשים
ובוודאיהראשונהבפעםלא-קהורא
הקריאהבמהלך-הארחונהבפעםשלא

כלשלהערבוביהלנוכחבלבול-
הספר.מרכיבי

אלשנכתבומכתביםמכילהשביהחלק
הואהשנים.במשךידיוועלאחרוןבן

נשאלתכאןגםאךלקריאה,יותרנוח
מופיעיםאיןמרוע-השאלה

היהאשדכרונולוגי,בסדרהמכתבים
בנבכילהתמצאהקוראעלכל·כךלקמ

והמאורעות.התקופות

תחושהלחוותשלאקשהזאת,עםיחד

המכתביםחליפתלנוכחהיסטורית
מגדוליכמהעםאהווןבןשלהאישית
 ,אלוןיגאל ,גוריוןבן-וא.ומה
מןחלקואחדים.סבנקיןיצחק

המקוריידםבכתבמובאיםהמכתבים

 ,כל·כךוהצנועהפשוסהאישים,של
אינסימיותשללתקופהגעגועהמעורר

בישראל.ביישובשכזו
ועימות··עיוןמכונההשלישיהחלק
אהווןבןשכתבמאמריםכוללוהוא

ביחסשונותבמסגרותשנשאודברים

ואנושעסקנואקטואליות,לסוגיות
עדיין, ,בהןעוסקים

שהואכפי<•האידיאי•,זה,מחלק
ניתןחתומה)הלאבהקדמהמכונה
המתונותהשקפותיועלרבותללמוד

אומדיניים,בענייניםאחרוןבןלש
הנוגעבכלמוחלסת ilנחישותועל

במבנהלצורךחברתי,לסדר
ולחברהצודקכלכלי·חבדתי

השוויוןעקרונותעלהמושתתת
והסוציאליזם.

בנושאיםאחרוןבןשלעמדותיו
שהןכפיהסוציו·אקונומיים, ,הללו
במאמריוכיסוילידיבאות

עמדותספק,ללא ,הן ,ובהרצאותיו
הנלחמתהסוציאליסטית,בגישהמפתח

חייו,איכותועלהעוברזכויותעל
הקסעזאת,בכלהוא,מכלמענייןאך

אחדישניםשלוש ,-1970בשנכתב
ששת·הימיםשלהניצחוןאופוריית
יוםסדאומתלפנישניםושלוש

לסוגיהשמתייחסקסעזהוהכיפורים.
היהאהווןבן·ביסחרנית:המדינית

תוצאותאתלבחוןשניסומהראשונים
מפוכחתבדאייה·הימיםששתמלזצות

כותב:והואומציאותית

אתחיאניקיום.מלחמתחי•אני
ההסדרהכרחאתהשלום,הכרח

תחליף.לואיןהערבים.עםוההסכם
תחליףלואיןבנשק,תחליףלואין

בשסחים.בסופוגדפיה,בסריסודיה,

הברכהכךועל-בכלמחזיקיםאנו
 ,יחדלכולנו ,לצה•ללממשהל,
ולהשתרשלהחזיקשהיטבנו

עללהיאבקכדי-בציפורניים
רבותשניםעררנצסדךאנחנוהשלום.
צריכיםאנחנועולמות.בשנילחיות
הירם·יומיתהקיוםמלחמתאתלנהל
בחלוציות,בדם,בכוח,בנשק,

לכךלדאוגנצסרךאךבהתמסדות.
לאידיאללנוייהפךלאשהיום·יום

שישלהאמיןנתחילולאהחיים,
מיליוניעללשלוסישראלשלבכוהח

צורותמיניבכלאפילוערבים,
-יום p<מ-לחמת ••נוחותליברליות

 ) 199 , 198עמישטחים•,מלמחתולא

הוא, • 1993 • 1906הלוחמן•דפים
היסטוריתמבחינהחשובמסמךאפוא,

בערבוביהמוחמזאשרופוליטית
 ,מאיתנואלו •עריכתיובאי·סדר

המתוארתבתקופהוהתחנכושגדלו
אתלקרוא ,בוודאי ,ייהנו ,בספר

הצעירהדוראםספקאךהדברים,

אויוסף,אתידעשלאזה-יותר
ללמודיוכל-יצחקאתזהבקמהד
-הזוהחשובההדמותעלכראויממנו
 •וחבל.אהוון:בןיצחק

גילעמירם
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שלגילוי
 ~·הסתר-פנים

ליתה:הזאיךערן:עמירה
 ; 1994עקר;הרצאתתשזכה;

עמ' 64

תשובה•,ליתהיהויאיךהספדםש
אולי •כסופוסימן·שאלהאין

שלושואולינדרשהיהסימן·קדיאה
כיןומופיעותבמשכרתהיונקודות

~זוה'שמא,והקריאה:השאלהסימני
'איךארתשובה',לישתהיההוא

דעיין',שאלתירלאתשובהליתהיה
 ,שכיהשאלותסכך'שמתוך ,אולי ,אר

חראשם·הספד,אכן,כתשרכהי.אחזור

חדסהספדשעדואם ,·שמא•כתקזח

לא ,תוכוהמוחלס,ודאותאת
כאמת.להאחזורוצהמתחכםכל·שכן,

 30כן ,> 13 , 12<כעם'שידמופיעךכ
מלהכנותשדוכן ,ויותרשודרת

ר•מקרם••זמן•היאשודה,רכל , Mא
•להיכנס·,לל•, nר•ו•דלת•

ר•להדגיש•:•להדגיש• ,•ז n•להא
כסופונשפכותאלהקצתדותשודרת

ארוכותשררותשתילתוך ,השירשל
שהצירוף•להאמיןהעמוד:רוחבלכל

שמתכנסמקום,רשלזמןשלהמתואם
אלאאיבר / ,סיובניוככוחמאליוכובו

אותרני iלידשובתחןדהסכע,מקדה
 •כמר/האדם,ברחכפי ,האפשרככוח
מלהשהיאחדשהשרדהבאהוכאן
שנקודתאותיות,שתיכתאחת

כנגדעומדתוהיאארחיה,סוף·פסרק

שלרהצידרפיםהצדןפיםמניפולציות
רכל ,·האפשד nוכווסבעומקוםזמן

-הוכחה·נס·אלאאינהכולה
לעדות--השירצורתלחשיבות
הראייה.

כל •בייחודונמדדהשירשלסיבו
הפותחכשידכבדאךמלים,בנוישיד

ובליםהשיר•,אחדי·מליםנשארות
•לצלובשצדיךמליםלתפוש,שצדיך
ירקום·שהשירכדי/שיד•,אותן

שלכוחהזהמלים·.ללא ,ובשדעוד
את·למקדמסוגלתשהיאעןר,עמירה
להזעעיניים•,עוצמתכשהיאהמכס,
ולפנים.לפנירלדארתפנים

•אצוד•,בעצמותיה,אצודהתנין

משורשגםאךהסונ,י•וא.רצדמלשון
שאמו•המעילהנהוהצורה.היצירה
(עוב'למידותיו•תפודעליוהניחה

ב ,'אבשמואלהפסוקפיתוחוהוא ) 11
אמולרתעשהקסרן·ומעיל : 19

כלכאילו ,ימימה•מימיםלווהעלתה
 Mמפתעןרעמידהשלך"והמעילשנה
כאופק•מ•נקרדההמעילמושגאת

•שאלהלכדירא.ר;ל•,ק p9•הלכדי
הימיםנדברתאשדעדבאוב•,

 , n 14כ• ,'אכשמואלוהתהפוכות,

 •••מעיל•עוסהוהואעולהזקן•איש
היה ,·היה-ל;ל,ם wש ,שידארתו ,רכן

זה,ששיראלאהנאד•.פיעל•אבן
שחודכוכב ,הספדשידידובכמו

השירשלהראשונהוהשררה ,בראשו
(בעם'השיר •שמוגםכנראה,היא,

לנושא,מנושאאבןכמרמתגלגל ) 20
אברהםעבד ,אליעזרשלםםובאות

להןה•משתאה ,בשמומוזכרשאיבר

שגםמיעקב,מובאותודעמחדיש·,

פירושנותנתעדן,עמידהנעלם.שמו
מיקרםאתנה wםלמקרא,שידי

 ,מפשוטוהכתובאתמוציאההמלים,
אותגרומעודדת ,רסרדרמזבודורשת

בתשוקהק.ה r ~·יעקבכילחשוב,
אני(גם .ת~;ש~/קסבהרחל(את>

הכתובמןהמליםסדראתשיניתי
ההכנה.)פשסותלצורך ,כשיד
(עם'פנים·הסתרשלגרדאגילוי·יש

(שם)לחלוזםקרם·מה•ויש ,) 13
כמזבדמשהכמו ,) 14(עם'נעליים·

יבערלאמדועלדאות,צאנומעלהסד
נובעתרליגיוזיות .) 3ג(שמותהסנה

מצדיםיציאתפסוקיהופכתושופעת,

שלהזדהותשללטקסםשמות,שכפסר
היאעדןעמידהשחקן·אמת.

מן·שא'ודהמדחיקהמשרדדת·אםת,
במקוםחונהrיחםז•,לבלהעיסה
אותווהופכתפי·הו:זידותששמר

אתהשדיםעם•ערשהרות•, nל•פי·ה
מאותהנהרגלפי·שיד-ד~שידים·

•איש,הוזהמכן,לאחדבשניםדנות
לימסמןבמיםחוצה ,עבדתייופגעל

ליסימנתיההוא·נירםאות·:
אות•דאיתיכמוקטן,סימן·גאולה

מחזהאו ,חיזיוןגםשהואברמהא

במעדנההבמהעלמחזהגםונשגב
יותר.או Mא

רקעהיאימי·הכינייםשלהפילוסופיה
(שלסייפר·הםדע·משידיה:לדנים

ר·ספד·התשובהלפגיפתוחהדמב·ם>
ואםדעת,םעס-מעסאםחתום·:

עןר(עמידהאהבה·.הדנה-הרכה

שליהודיתלפילוסופיהדוקטורהיא
ימה·ב.)

שידי·הגותגםמכילהספד
·מצטעצעיםכגרןאקזיססנציאליים,

שצעצועים---'חיים'אומדים

שלהמורחבכאישוןימצאויומיום,
(עמיהנברן•בסדרמקומםאתהעין

;יל~ה/ש~תאדומים/•אודות :> 19
-הםאזהרהאודותחדריך/צכנתע

מןידדהשלדת 1הד~זאת--
אפילו/·עכשיואו :> 21(עמ'הפסים·

<עמ'לעצמי•לילנןךליןאיןשאר
אתאולימוצאתעדןעמירה .) 24

הנפש/א-תמגפףהגוףהכ·הנקודה/

זאת :> 26<עם'נכונה·כתנוחה

כה·המנוחה•,כמקוםשבאההתנוהח•

הוצאהחי·.מןנפשבי·לנפוחניתן
נפחוהחיהמשפט,מן·בי·המלהאת
נשמתו.את

הוא•שיד·השידים•.אתהזכרתיכבד

לא·ולמהעדן:מעמידה~דפהאינו

לדאותמביורה)(לאבידרה,תצא
לאולמה---הגפןפרחהוכ.דב
ותוסיףככתובאגרז•,גינתתרד

שלרשמשאלות·בינתמלשה,
הפרהח·לדאותרזים·,רזילאגוזים,
איךלהקשיב---כשמלתינשמתי
צומחת(איךהאדמהמלבזרםחת
כמו nוגשם·נדכוב>מלדא,רמה

נוקשותסיפות,סיפרתמטבעות,

(העתקתי ,) 18(עם'בקו;זיה•

השורותאתוצמצמתיופירשתי

וחטאתיהעמודרוחבלכלהאורכות
שצמצמתי.)בהז

הלשון·אמניתהיאעדןעמידה
ל fזונופלותםלותיהנופל·על·לשון.

משוףת:שורשלהןשאיןכאלהגם ,זו
לשכוראבענן·שכדשמים•,•שומו
ועו.ןןכענניםר·קודא ,) 23<עם'שבד•

אחדיחטאיו•.עלבבדיתאונןומה
אתהבונותהל~ניםהןהמלים,הכול,

לשםב·ןבו•קסםוישבתי·השיד,
כאןישלפעמיםן~ןגו.~ד~י·ןגו•,
כמר ,לרעתולמשודדשמרדעושר

 .) 30<עמ'המרזה·אתלתזז ,•מוזמוזד
איך ,כשיד•דואהאינו-היש;שהכל
<עמיעצמה·את/כעין;דואהעין/

כשיד/כאבל·;יווקניתןואיך ,) 34
 .) 35<עם'ם• ;:jדןבולעיםכשאחים

·רעבהקלמברדים:מןאתעלםלא
<עמיפה•ככלכארז~או;לככדן

אדם,כלבדדךהלך•אביאו ,) 37
 .) 43<עמימותו·אליהובללאכמו

להתאבדניסה•אתם;להוקרסזם:
או ) 42<עמיהצליח•הואהיוםנחך/

קרובהחזה,בבית!חוק·שומרת

 .) 45<עם'כואב•שכל·כךלמקוםקרוב

השירמופיע ,הספרשלסופרלקראת
ליתהיה•ואיךבשררה:הפותח

נקרא.הספדעליה ,) 51 (תשובחו•
גםהואכסופה,השאלהסימן

מתנדנדתר·התשרבה•סימן·קדיאה

התשובהכין ,כלומד ,לבינובינה
אתהזיעונקבוביות•וכמה ,ובינך

שלהןו•לאמזלמנחשדתשלך,שהם
שסימן·שאלהזהה•לא·ידוע•,אכן

כללאודךאותנוה~נחההוא ,בסופו
הגרתןהואחיינו:כללאורךהספד,

טעם.לאהבהוהנותןהאהבהאת
מזכירוהואניעקד•לארדיצאזהספד
שלערריםהנוחסדהדהזרימיאת

אתדאוכבדו:הספדתוךההוצאר"

שפידאאיריסמעשה ,הספדעטיפת

(הספד)שעדעלהמקישהה•יך•ואת
להיפת.ח

עלכ·הכאהנועד,מסתייםהספד
על ,נאמדושלאהמלים·על ,חטא•
רעלנאמדו",שלאהמליםביןהרווח
דכבר·מבינהמצעימ•המחזיקהצעמה,

•ואני/הקזן:הללדבריעלובפרפרזה
מסתייםהספדלא.•אםוניןכילי/
בגוףשהוסיף ,וצבישלרםבדבריגם

·הקריאה·דבר·.•ארחיתמעין ,הספד

הקוראאתאףהופכתכשידיה,

מוכיח.וגםוצביכותבבעל·השראה•,
אחדידבזמןשנכתבהזאת,רשימתי

עמידהבהשראת ,וצבישלרשימתו
וברדקוכוחןחוקרככלנכתבה.עדן

כשידתה,וצבימוצאומנקד,

ההנדהגבולשעללכומהדהודי
 ,כביכולמתגלההמסתוריןהובספייות.
ואתכסיה·.•אתגליא

שידהאמת,שידתשלספדהז
כאןשמצאהצעמה,בההיאשתכליתה

 •~רדתה.את

שתלשמואל

1 .,. 
;:j 

יעקב•גד

גדולכעס

ה~פי,נגשפ~תשנכורראניאחדיםצדעים

q לי;ה ,קן~~ארסזת ;~~ל,ךה~~-. 
i ת;~,~ ן;~י~ 1 ~ערן~ת. מ,,,לים 
~ i ז~תמןל~דולס~iu ,ןה~
iJ פרןf יד~מרס~תונ~לת. 

גים aןיושביםנככרהאגםנגשןלי

נכיסםז• iסנל iתך~~יםן i י~,
ה eאלמידגיםשמא
לבבם.·אתלש~ח ·,, eיפר
ו rשרמאתה.גדול-ני,פעם'

זכ~ןהזכ~ןמרתנ:י~:י~ה ci ,םך~:ז~ ,~ל~;אמר 1 ;
דיעת:אתהה'אדניראמו

i 9•א-, i א~~~לי . i ~לזi זכ~ןהןמרת
הי:ן~ר ,ע~,ס~~שרתמרת nס~ליסםן~~רס

ס~ןהן~ןמרתה'~גי ר~~ ii:פ
וחייתם••רןחנגכםמביאאניהנה

i ס~םi מז-לאם~i ה;,ש~~~ןיך 
;דרןה הן~,~~ןיך~בראם iס~!ם

ההם.בכזגיםאלםראתה
ז• •ז--· ·-·

לזיפרקחיאקזל *
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האימהעללגבור

 ;ך Jקיז tt ~ך;שסו;ה:שומאל
פועלים;ספרית(שירים)
השומרהארציהקיבוץ
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 ,אבירנםםןנררוc.דםה,רםם1זב:ה •כרי•
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כדברינרדף,אתפנקוסאלוהים
רדיר. rאתרם;ראנוראוא.לקרהל.ת
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גלזמןלאח

הרצאת ;אחרייהבאגררי:חיים

עמ' 96המאוחד;הקיובץ

PP ~•הואגוריחייםשלאחריי•בא
i = הפסימיים,מןפיוסי'מס_מך
--jJ ביותר'וסחופי·האכזבדו~~ים

העברית.בשירהשנכתבו

עצמיתהצלפהשלצפופהכמסכתנקראהרא
שמקורהומתייסרת,מייסרתצרלבנית,

מועצמתובתחושהסרסליהתפכחותבחזירן
האישיבמעגלסתרם,מבריאלךת,רסקרתשל

מרנרליסירת •כאחדהקולקטיביובמעגל
המעוצביםהמסרים,ד·משמעירת nרדא,מיררת

~;מוקצנות,בדחיסותהקובץשיריבמרבית

שביןהדקקר·הגברלעלאותרמעמידות
ואישיסרגיאותנטי'מארחו'אמיתותגילוי
·זעםנביא~תמעיןשלעמדהלביןמארד'

הפתוסמןבהשישרכל·פרסלת,אנרכיסטית
כאחת.הסכמטיותרמןהברנש

עצמיוירקןבקובץמשרטטגררי .

גםשהואמשרור'שלבררירציאינדיררידראלי
רעםאחד·•אותררכלה,ההולך•כל·אדם•,

שלימראלזהזורם,ה·זם•אל ,•רס~·זאת
פררסרסזהומתמלא:אינושלעולםקוהלת,

•להחזירלקריאההמצפה.ולוחםאוהבשל
עמילמשל'<עיין'פקודהביוםציוד·

ארס·פראסילהבזקבניגוד .> 49 , 95 • 19
ששיר·שמעתיהשירים:באחד•המצרסס·

מעצבוסתום•זרמשהובוישארתמידסוב

מכלמגורמותנוטרת,שיריותאמירותגורי
רנטרלרתרב-משמעירתשלפוטנציאל
השיריםבמרביתהלשוןאירונית.מררכברת

ה"מעמידהכדבריו'המעטה·,יילשרןאינה
מרומה·כ•ידמתפקדתהיאאלאפנים·,

הנאשם,כלפיהקמוץאגרופההמכוונת
 .) 81 , 91 , 72עמי(עייןמאשיםהגםשחרא

שיריםשלהרכהנגיעתםאפילולכן,
השיריםןקסעיהשיריםמסוגבודדים,

אתלעמעםכדיבהאיןשבקובץ'הארוטיים
גררי:על·פירהכסחניתהעצובההבשורה

ללאחמלה,ללאהמריר'בניפוצםברמדר
להמשיך<אםמפריכותשלשמץללאהבחנה,

סמליםמיתוסים,שלשלר>הלשוניהקראת
 Raison d'etreה·מרכיביואידיאלים,

ובחלקיהזאתבארץדרדרתiותחנכרעליהם
חר~תאהמחר~ת,האאחרים.עולם

'דיי 1 ..-

עלהמשורר'שבהווייתי~ת ~;ך~)_ןהר
מפתחמלותמשמשרתהשוברת,נגזרותיהן
להשמיעהפנימיבכורחהקשורותחוזרות,

האולטימטיבית,האישית,ה·צעקה·את
בסוףשררהכבר·מהלאין·ארנרתה:שמורעת

בעיקר<עיין ,,ואחתצעקהערדהזאתהמאה

 , 74 , 72 , 70 , 69 , 68 , 63 , 41 , 21 , 17עמי

83 , 91 (. 

בהדגשיםשוזרים,הקובץמחזוריארבעת

צרראתעםנפשחשבוןשרבים,ובמינונים

והיצירה,החייםמןפרידהסףעלמשרור
סופי'פנימידיאלוגהאניליכרתביןהמנהל

חרץ.כלפיזמנית,בושמופנה,
וללא G loriaבלאזה,עצמיברקוויאם

Benedictus , הרעיונייםהמסריםמופקים
מתוךבירתו'הפנימייםרהרגשיים·אררירתיים

קונקרטייםחיצונייםהרריוקטעיסיטואציות

שלהמטפוריזציהדרךעל ·וקולקטיביים,
השטחלחימתהייתי·כילאחר•:•אחד
ככרננותבקשרהפקר'שטחיחצרי •••הבנוי

נשזרתגםכך .) 9<עמינמשכת·ספיגה

הלירייםהשיריםאחרמתוךישירה~לרזיה
רימו·הכוכביםביאליק,שלביותרדא,ישיים

וסרעה•שבאמיין•אפילובשררה:אותי·םג
 .) 12<עמי

אוקסימורונים,מרצףהבנויהפותח,בשיר

מלחמתשלוהנגועההפגועה~יר,תהופכת
מבוכיעלסגורהלמטפורהבנוןל

ומלחמתובהכרתשלהאישית·ההכרהתת
אלזמנית,ברחרתו'זהשירהפנימית.
שמקורהמובהקת,הגותיתהתבטאות

שבנשמרתההפכיםמן·כיחסידית:בתפיסה

·אורמשקלעל ,) 9<עמיהגנוז•הכוחעולה
עלוכווריאציההחסירי·בג~בגריאניהגנוז·
החסידותשלהמפורסמתהמימרה

מלבשלםיותררבדאין•כיל~ית: 91fה
סינריבהשאיןהפנימי'השסעמהות •שברר•

הצלפים•·למנוחתאואש·ל•הפסקת
-פנ~מיהחנייהקשרבמעין-משולבת

ובתחושההפיזיותובעייפותבהידררררת

אזילתשל·אפרקליפטית,ריכארניתחריפה,
<מלשוןונחרשייחולךקצה·קצבתר:אלהזמן

הולךכאחת>,·החרשהוחרישיותחירשות
וכרתבנגזרותהמסומלתהליךזהרומאפיר•:

המתחברותאפויות,אואפויותהאפרה,של
<עיין'שבקובץוהעשנות'העשןסמל"יאל

 .) 65 , 37 , 31 , 29 , 27 , 26עמילמשל,

 ) 17<עמימאוחרתתצפיתשל~!}מרה

ההיזכרותנטלתחתנכנעתהכורעת
 ,נרכלשר ,עליווהכופה ) 43<עמיוהזכירה
 ,גרריפורש ,) 44<עמיהמתים·אל"לדרוש
גה•בררהשרוייםיםירצדשלכדרכם

ממצאיאת ) 18<עמיחייהםשלהשלישית·
מלואעלהדטדראקטיבית,התברננרתר
במציאותשבה,אחורה·•ההשלכה

 ,) 40<עמייושביה··האוכלתהארצישראלית
האישית.מהררייתרלהפרדהניתנתשאינה

גימלאי·ל~ררשלדסררספקטיבהזרחי
ילtזה.צל"ש) +;י~לקשל<הלסם;י~זש·

נעורתו'רבד'מאבדתאינההתברננרתר

חראבההשוררגשרהדדבר'שוכחתראינה

רעלהסערתעלהעמידההחרטה,דגש
·חבלי~תיישלתחושהזרחירבתי.ההבנה·אי

טעם.חסרתעדכנרתהתשלמעשה,שלאחר
<עייןממושכת·מחלהאחרי·כמרומדכדכת

פואטישימושתרך .) 26 , 18 , 13 , 11עמי

רחברטרת,פלקטיותהתבטאותכשיגורת
חריף •ונר· 1התכבדיוקלכך•לאגררי:קובע
הבדיה•מןהתפכחותעלהריבודמזה

אללשיבההמשולהמאתגר·הגדולה
שלמתחבדרמתצפייהלאחרהמציאות
מחלוםולהתערדררתהמושלם·"הפשע
שלקיטשיתחזייהדמויוהכזיב,שהתנפץ

המלפפוניםבערבתלהמוניםקולנועסרטי
זריקיצה .) 68 , 16 , 9עמי ,למשל ,<עיין

זכרישלמכאיבהבהתעוררותמערובת
ההרואיות,תקופותשלהפנימיהריתמוס
למזכרתהפכואשרוהנשגבות,התמימות

שיימעלהבידיעהכלשרנו>,פשע·<ז:כרעורן
•אשדא,ש,החלשים·.ל"~עלהצמררהזכררן•
שלמעט,מקדששלסמלאינהשרבהתמיד•

ראידיאותערכי·נצחשלמאכל'חזרןלהט
כאשכאןנתפסתהיאהקרבה.שררינעלות
תכלהיישלאשנאהשלומרבית,זרה,

הערר'"מעיליבחוריםבמקביל .לעולם"
לרחמיםדודותסמליוהמצחייה",הכובע
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הקרב"מדיבתרדנפשם,המחרפיםוגיבורים

כרסההמסד •האידיאל•עפרתתרעםהאבוד
הזאת,בארץמלחמותינוקרדבנרתרשקרף:
הירהן'באשדהמלחמותכנרתכקודכמוהם
זבחי·אשליה,שררא,קרדבנרתתמידויהיו
לרשותםשנשאלוובלאמבחידתםשלא

גרדי'שלהפראםיהעיצובפירעלוהסכמתם,
המלחמהחרקישללהומניותכמנרגזאף

 .) 40 , 11עמי ,למשל ,<עייןהמקראיים

בעקביותוצרובתמחלחלתהאשמבררת
באמצעותבאנישמקננותב"חדםות"

אולםדחרנים",רחסה·מרחקיכמרמספררות
עלצעמיתכהלקאהדקלאנתפסותהחוסות

הןממאדת·.כ"מחלהאלא ,) 14<עמיחאס
רערבדמולדי Mגנםי-ונשפכפגםמתוארות
השאלותשו$ילתשלבונהרתשכדרךביורשה,

אידיאלים.אחדלתרד-הדרן"חיפוש"ושל
הנחשבתזרהנשמה,המעגל:ובהרחבת

"דז~ה·ארתהשבאדם,הנצחיהאלוהילחלק
האבותזרדאתשהניעהנפילית,רוסית

ל·גיברדים"להפוךרבניהםהמייסדים
ל"משללהעשרתובכןבשררה·פדרסה

כעתמתקשהזרנשמהכאחת,ולשנינה"
צמיתה:פלה,הבשרחולשתאתלשאת
נירלרעבונרצערעבוהזיקנהשבריהחולי'
 .) 14<עמי

גרףביןפתרו,הבלתיהסרבי,הניגוד
תמיד.לגיהנרםהאדםאתדןהלאלנשמה
כלניזונהבגימלארת"•הסוסהזרהנפש,
החוסההמא;דדים•:מ"מיםדעתבבליחייה

אל,..אפוא,מת-י;חסרת,רה"הצסעדרת"
שלכ"בירגדפיההנתפסים·החיים,כרלירת

שלוקצרחולףכמסלולהבלתי·צפרי",
למקדים·'"הנסחרתביןמתמשכתהיפרדות

 .) 15<עמימשוברת"ל"מיתות"חיוכים"בין
האבחנההיאמכולןהכואבתהמורסה
שלהמתיםדרדרבניכימעשה,שלאחד

בלדר·כת;ברתהיואםביןהמשורר'
שרנות"במחלותמתרארהכורדים",
בירתו•·הסרביםשהיואלהגםהםומשרנות•

חשודימיםשמאדיךמי·פה :) 15 , 11<עמי

קובעאישית·,ורגמההיהלאהרא 1במשהר
<עמיעצמיתבהרקעהבלולהבציניותגרדי

31 (. 

העיקריאוצרההמקום, .אבנימערומיהמתים,

 ,בתוכנומארדחייםהינםהזאת,הארץשל
מי .) 14<עמיבפנתיארנים·כמרבנר•חקוקים

כלל·משוח·איבראףארחיהםבחייםשנותר
<עמיבמקומםמתלאשכן ,בשמם·•לדבר

הראלעשרתלמשרדווונותרשנותרכל .) 43
המצטערים·•ןר•חאלדבריואתלהוסיף
רלעמרסההיסטוריהשלהחשבונותשבספדי

 .) 15<עמימנשואכבדאשמהמשא
גרןאפי ,•העדבתרדעצמוה~גדיד ,גרדי

עדעדותומדחיקהישנים·,הז'אנרים

 ,נאצל ,סרגי ,אפרלינרהצרפתילמשורר
המוקדשבשיר ,כדברירר•געגרעי·,אירוני

שלאמפתיהמתוך .> 29 • 25<עמילו
המקוםפעראתהמבטלתקדבת·הרחוקים,

מובהקפדריקסיביבשירגורימבסאוהזמן'

רההתררקנרתההתאכזבותרכיביכלאתזה
הסיסמארתהנוסחות,מןהאיזמים,מן

שולל:תמידהוליכואשדלמיניהם,והדגלים
תהילה,למעןהנפשחירוף ,הכבודהמולדת,

·הדוגמהלמיתוסבדרמהנשגב,רעיוןאר
 .) 50<עמיאחרבשירהנזכרתהאישית·

זרודחוקותאחדותבמלחמותהמדובראף·כי
גרדימפקיעודחוקים,שוניםובגיבוריםמזר

שיעסנוזבמלאכת ,לאפרלינד··ד·שבשיר
משמעותםאתשקופה,אםגםמעניינת,

למיתיים:כברשהפכומבעים,שלותוכניהם
העיר•עליורד·הערבהניסוימהדהדכך

·הערבעל·כיורןמהופכתכווריאציה<פויס>
הלבצרבםהשירונןברעד•אופקאלי ,ירדד
שוררת· •••·שוררתשהונליםכשםדזדז,על

•הנהשלרןדרקציהאנסי·הירראיזציהונהרות
אדרבה·.אדרבהשררהגופותינומרסלרת
(באלרזיהההםבשדרתשהלן·מיכיהידיעה

ישוב·,לא •••שמיר)מ.שלמחזהושםלע
·המרותהקביעהאלוקצרותישירותמובילה

מןאיכשהומסוכנתו·המלחמהאחד·היה
תסמונתשללגיטימציההבזקי-הבוהמה·

לוחםזרדבןמזדקןמשרורמצדקסןראש
הכתובחליפין•·ע.סקתהשירגםרהדראי.
 ,קלילרפיליסרניסםיפיזמרניבסגנון
את ,ובלאיבספירתכמרסוקר'לכאודה,
רשימתאתהחולות,הוערתמצאי

המכבידיםהלארונייםהנטליםהמחויברירת,
נכרןהואאלהכלאתהמקומיות.רהנרידוזרת

בבינרנירת, ,כביכולבנרדמלירת,להמיר
הסימפסירבשיעמוםהשלווים,הםבעבמרחבי

אחדים,עולםאזורישלוהברחבעייתיהלא
·המלאותהצפוניותבשרתיהםעלדחוקים,

תשוקהכמושאשמתפקדותרהבהידרת·,

בזדרתרמרשןארוסיכסימבולקבערני'
<עמיהטבעיתחרשנירתרשלובשוברת

<עמישנגמרה·ה·חגיגהתחושת .) 67-66

החיים,משתהאלה;:~יסחפרתעל ,) 17
 ,הספק·מןכ·הנאהמתראותאחריה,שנמשך
ימים,שלגבינתםארבמשיכה,כקנייתם
נתפסתזרהיסחפותלאחרים.בעצםשברדעו

חלת,·תרוחסרתסתמיתעירררת,כאנרציה
שלהמכניהגדירהברחעל·ידיהמרבעת
כישופהעלמדברגורי .) 42 , 31<עמיהקיום
מתוךהנובעה·הלאה•,בדרנותשלהזנותי

שלמתעתע,·כאילו·שלמקסם·השררא
מעצמה,וניזונהנאיביתעצמיתאשליה
 , 68<עמילתקן··לשרבאףניתןערדכאילו

גםניכרתשבעיצובה ,זראשליה .) 83
ברזליו'שלהמפורסםשידרהשפעת

אינסםינקםכילודתמתראות•ךא,ררלרגין•,
•רחמיםרשסרףנשלםבלתיקרבירססרסי

להעניק /מברר•ונהמרשלכדחףצעמיים•
ארשתיםערדלגנוב /לאהבהנוסףסיכוי
 .) 59 , 32 , 20<עמישנים·שלרש

אלאלמשוררנותרלאזר·הלאה·באנרציית
שובלשאוףההרהורים·'"מקסדתאתלמצוץ
המסמםהזכררנרתניקרסיןעשןאתושרב

שלציורהאשהאתגרר••לאמשמע>,(תרתי
שאיןאהבהרבדותרדהאסירותמתוך

אפוףבדיר'כדרלקררת,להמשיך ,להפירר
·חכמה,שלונארחרתערבייםביןתחושת

 , 84 , 81 , 43 , 32<עמישקם·רירפידת,דגערת
94 (. 

-ונפריסיםררחבהלכיישאםלהחלים,קהש
שלעוצקםאתלהקהותכדיאלהשמלימים

שלהמובהקיםוההורשה·ה·צרראהשירי
וההשראההזמןמרחקאףעל ,הקובץ

לבנך·ל·והגדתבעיקרהכוונהשביניהם.
בהשפעתנכתבאשר • 47לחורףר"דקוויאם

שלאחדפצעיההמלקקתאירופהונראות
 .) 59 , 33<עוניהשנייה·העולםמלחמת
אתמודגשתברחיפותמבסאיםאלהשירים

שהקובץהאיוביים·קוהלתיים,הלכי·הרוח
הקודרתאמידתםנחרצות-בהם.חדורכרלר

הסיכויוהעדרהסעםחוסרעלוהפסקנית
 , 41 , 39<עמיוהכלליהאישיהקיוםבמגעל

רמזיםעלומאפילהמחפה ,) 82 , 62
בנצחהאמרנהבדבראחריםשבשירים

-בכתב<·הנשארהרוחניתוהיצירההשירה
-הנפש·הישארותהיא-מאצ•גבציסוס

האוהבים•רובהאהבה:בנצחאו ,) 28עמי

דברשלבסופרתאורתם·בחצייסתלקו/
 .) 33<עמי
ךד,מסיתאתיאיסםית, ,גורישל·הכולחזות

תשנהלא•החזרהכיקובתע,·ונשיחית, 151
השגחהנםרל ,שרירותיבעולםדבר•

דמים.ושפיכותונחלרקרתנגרעאלוהית,
אפוא,מצטמצם,המשוררשלייעודו

מחיר'בכל•לראות•ויחידה: Mאלפעילות
עד ,הכלליהסימאוןבתרךכ"נביא•לדאות
הסירם·,·תפארתשלהאחרונהלאנחה
שהיואלההאחדים,ואתעצמואתלהספיד
ד·פעמירתו' nידיעתמתון ,שיהירואלה

 .) 63 , 61 , 57-54<עמיואחוזתויחידותו
אינה,הקובץשל-העיקרית-חשיבותו
לונדרת ,שלובתונםיקהדווקאכמדרמה,

המעגלותחושתהספקנותשהנואשות,
 ,ובסופיותןבכוללנותןיערתמפתהסגרו
עםהמזוההכמשרורכשמדרכובייחוד

המוסכמותרעםהמקובלתהעולםהשקפת
הלאומיתרםהאשל·ערכיותחבירתהדר

·הפרזיסיבי·.

 ,לדעתיהיא,משמעותיתהיותרתדרמתר
הסיגנרניתרהדבגרנירתהדינמיותבתחום

הלשונית.והפוריות
רבסינתרזבעירברלונארפייןהשיריםעיצוב

העבריתרובדישלורענניםמענייינים
וזרדםםבעיבאיחוירלתקרפרתיהם~לסוגיהם
צנרונה,לשרןשלרכיביםבהםנבללים

עגתייםרבדיםעםמזה,רסכניתיומיומית

כברזהשהפכוערביזמים,ובכללםמזה,
ולמרכיבהשימושיתהעבריתמןלחלק

 ,<עייןהמקומיההררישללשרני·תרברתי
 , 64 , 33 , 24 , 23 , 22 , 10 , 9עמי ,למשל

ונו').

היאשיסתייםומחקרלבדיקהוד.אריהתופעה

- 39בעמ'המשך
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 s 1.ןן:
הערותמתן ~ 1~

חוסאברהם

כרמל ;עדלהיותניצן:שלמה
עמ' 208 ; 1993ירושלים;

נציןשלמהשלהחדשספררשםותרן··_. :,_.
מסתמנת- •עד·להיות-
שהוענקהמסוימת,רב-משמערת ~

הרושםמתקבל·מתכררן.בכררנתכנראה,
האםויתהה:יתמההקוראכיהמחברשבישק

בהיששמאארקביעה,בגדרהיאהכותרת

תזכהכיביסחרןשאיןבלבד'משאלההבעת
בר'ברשמדרהעדבעצםהוארמיולהגשמתה

הורצהזהארעד'להיותהמתיימרזהאר
אוליארהספר'שלגיברררהאםעדולהיות

-ומשרבהאירוניהשלמסוימתבנימה-
רבצעמרובכברורמחבורדררקא

לשמששהתפקידמכךכמרבןלהתעלםאין
ברבררנהכהלכה,רשםמיהואאםדע'

אתלומרהשגרתי'לנוסחבהתאםהחרבה,
האמת,אתרקאלא-בלבדזררלאהאמת:

חבריהאכן'הזה,הנוסחהאמת.כלאתגםי
שהאמתמעצמההמרננתההסתייגותבר

לאותהרק'מתייחסתכאמורהנדרשתכולה,
לדירן'הערמותקסבה,ארגדולהפרשה,
חרבה.שלארזכרתשללפסק·דיןוהמצפה
ברישהאחדהואהספרשלהראשיגיבורו

יצאעתהשזהרתיקעיתונאיגפן,

בנרבביתהמתגורראלמן'גימלארת,ל
רן'ראשבגרףבחלקובכתרהספר •הבכור
זכררנרת,בספרארביומןכאןמדוברכביכול
הדבריםנכתבוכאילושלישי'בגרףובחלקו
רארבייקסיבי'אנונימימאן·דהרעל·ידי
אתהרואהמגברה,ההתרחשויותעלהמשקיף

אתכמרבן'כולל'הכול'אתויודעהכול
אותרשלרדר.גשותההגיגיםואתהלכי·הררח

הואשגרישהמסתברשבהמשךאלאברישה.
אתברדסהואואיןהדברים,כלשלמחברם

ברשאיםשעברומשרםאלאהשלישיהגרף
ונאמןיותרוהאמתאיםשרביםרמאררערת

 ,עליושהרסללמיאר ,שבחרלטייותרהוא
בחלקיםעד•.•להיותהתפקידאתלמלא

לפעמיםמופיעותראשוןבגרףהמסופרים
אתלייצגהאמורותבסוגריים,הערות

באשרהמחברשלופקפוקיושיקוליו
לאהספרשהרידבריו.שלהסופילניסוחם
שלבניוידיעלשהואכמרתוהודפסהושלם,

איןדברשללאמיתו •מרתולאחרגרישה,
רמזים,אלאכמשמעם,פשוסםתיקונים,אלה

הקוראאתהמנורסיםצירני·דרךארהדגשים,

לרוב-בנאמרהמצויהכלשהיבורנהאל
רגשיתבהשיחרשומוסבבררנהשארתהמשרם

תרבנהשלמכוחהולאבלתי·אמצעית,בדרך
בלבד.שכלתניתאושכלית
שלמחותרלקביעתישמרביתחשיבות

לעמידתו·עולמו'השקפתולהבהרתבררהגי
גרישה •בספרהמתראותבמציאותולמעמדו

אפרד•אישעצמו:עלבדבריובכךמסייע
אךממוצעיםאמנםהשגים,בלילאכזה,

בצררהבהםמשתקפיםשחייוודאיים,

 .) 62<עם'זעתר·אתיותרארפחותהמניחה
החיוביתהזאת,להערכהבסטרךאב~

גדיים,ובסר·אגב,הערתמופיעהביסודה,

שלו:תחרשת·הכישלרןעלהמצביעה
חרףהזההעקרוניהקיומיהכולל•הכישלון
האישיהפרסי'הפןהואכך • •ההצלחות

וראהשחראכמרתגיבררנר'שלרהדר·משמעי
ידיעלגםמתאפייןהואסף,בנר •עצמואת
דווקאחראהרישבתוקפולא·אישי'ארח'פן

דורבין ,לעצמומודעבלתיהולכה,•צינור
 .) 12<עמיאולי·לדור

 ,החברתיבמרקםגרישהשלמיקומואת
ארץ·ישראלשלוההתפתחותיהפסיכולוגי

מוריקתבצררהניצןשלמהמגדירהיהודית
הריאלייםהדבריםשל•הריאלירתוכדררה:
התחזהוהספקספקבחזקתחיתהבירתו

עברלאדברשרם •••לררדארתדררקא
חדשעולםמבראשית.דת,חילהכולבירושה,
הזאתבסופהגרגרהייתיעצמיאני •.•בקימה

לעצמנו>ביחסהוריקןלעולם,ביחס<פשפש
תולדותיובחרייל.בארץהפועליםבתנועת
<מהמצריישראלייהודיססריאוטיפמשקפים

בחוייל'חלוץשלקצרההכשרהזהו>,
ותקופהאברץ,קיבוצניקשלמסוימתתקופה

בעיתונותכתיבהעםיחדבהגנהממושכת

ההםבימיםמארדנפרצהשחיתההענפה

עריקההעירה,לעורקאותיגררהראשו
(עמ' •••אשםבהרגשותכדרכהשחיתה

11 • 12 (. 

שלהייצוגיתמשמעותראתלחדדמנתעל
שניאתניצןשלמהאליומצרףגרישה
וגילו'דורובני·אר·ירתרפחותשהםידידיו'

ניןןשלפה

מאפיינים,בכמהלררדומים ,כמותרגימלאים
·חייהם,בתולדותממגרשרביםשהםככל

חראהאחדבחררה.ובמצבםבעברבעיסוקיהם

והשנילשעבר'חבר·כנסת ,לבראואלימלך
אףשהיהמיצוייבל·צביאלי'אפריםהוא
קשרולגרישהגרדבניאבלעיתונאי'הוא
אתעשההלועזית,העיתוניםלרשתהיה

בחוץ·לארץ.הכשרתואתוהשליםנעוריו
·הצהריים,לשעותסמוךרביעי'יוםבכל

גימלאות,להחבריםהשלושה,נפגשו
ניתןוממושכת.ערניתלשיחה·קפה,בבית

שלהמשמעותבמלואכיימי·שהיר•,להגדירם
אתביעוהסבזמנוכלומר'הזה.המושג
עלבמעס·ירתר'ראםבמעסאםחותמם,
ניתןשלא-ברשנמצאוהחברתיההורה

לעבר'עוררין'ללאעתה,ושהפך-להשיבו
והמהותית.העקרוניתמעורבותםבתוקף

המעורבותמהםנבצרתכמרבן'עתה,

המעורבותבמודעותםשנותרה<אףהפעילה
עללהשקיףאלאביכולתםאיןהפסיבית>.
מתוקףעדים·.·להיותכלומר'המתרחש,
המאפיינתהנפשיתרהמררכברתהשכלתם

•עדים•גםבדיעבד'שהפכו'הריאותם,

בעבר.ולעיסוקיהםלמעשיהםהנרגעלכל
ההתלהבות,במלוארוניםחוזריםהםובאלה
דגשמרשםבשיחותיהםוהתוקפנות.הלהס

שלוהחברתיתהציבוריתהמשמעותעלרב
להעמידהמנסיםשהםתוךבעבר'רתםפעיל
לשלילה.והןלחיובהןערכיות,שלבמבחן

חראעצמו'עלגרישהשלברירכדאכן'םא
הרילדוריידרוביןהולכה•צינורמהורה
לאותו·לבגרתשומתאתשנסבכדאי

האופפתהמציאות •אליושהוליךדרר·המשך
העבר'שלמזרמארדכמרבןשרנהזהזרד
הפרך'בכיורןהיתה•הצעדהבהאשר

בירתוהריאלייםהדבריםשלהריאלירת
דררקאהתחזהוהספקספק,בחזקתהיתה

אנחנולמדיםמכאן .) 11<עמילוודאות•
יותר.קייםאינושרבכזהשעידן·דמדרמים

ספק.חראהספקריאלית.היאהריאליות
בניושניודאית.היאהוודאותהוערת,ולכל
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יגאל'והצעירגאשרהבכורשה,גדישל
ריאלירתשלזהבמרחבכולםכלשרויים
לכנרתהיאדד,אשרןשלמשאת·נפשרודאית.
ביתך·.•בנהבנוסחוילה,נאה,ביתלעצמו
האישמאמציו.מדניתאתמשקיעהואבכך

חברותשלמנהלארסגן·מנהלהזה,המצליח
קרובות,לעיתיםמחליףהואאותןשוברת

 •לעצמושהציבההמסראתמגשיםאכן
גרישהאיןונשלמה•תמה•הווילהכאשר
-במחשבתומלהעלותלהימנעיכולהספקן

הואתוקףוליתרנשלמה·,ולאתמה•אר
האירוניתבהעדהבנרשלההישגאתמסייג

גודרהביתאם•אפילובסוגריים:המושמת
 .) 18<עמיהמדינה•עםמשרואהלכאן

ברבעיתוןעיתונאיחראיגאל'הצעיר'הבן
הואלגימלארת.לפרישתועדאבירעבד

שסיגלומוכשר'מצליחלעיתונאינחשב
הכתיבהדדךאתולעילא,לעילאלצעמו,

המקובליםהעיתונאייםהכתיבהסגנוןואת
•איזו :לתארםניתןשכךאלה,בימינו

 •••כסילכתיבה •••חיוניותאיזודינמיות,
 .) 71<עמיארז•בתוכניבינמדחביתסיסה

נזכרתרקכמרבןמתאפשרתכזאתכתיבה

מרוסנתהבלתיותשוקתו·גאוותו
גרישהשקובעכפיהכותב,שללאי·תלות·

שהואתוך ,) 68(בעמיבכנרדןהואכאשר

נחוץולסוכתםלדידם•אךלהדהד:ממשיך
הישראליםהבני·אדםידגישו'שככהלהם

שניבמכסאבלריפה,סובזהכלהאלה·.
הדינמיותאחרת:גםלהתפרשעשויהוא

•העשייהאתבסך·הכולמשדתותוהחיוניות
במהותה,ספילית •••שלהםהעיתונאית
בתעשייהיומרנית •••משתחצתמתייהדת,

מתחייבתלא •••ודעתמידעידע,שלהזאת
לתרעלתםאמצעי •••רעיוןולשרםאחדלאף
אליליםחולניים,אגרצנסריםכמהשל

(עמישרסיס·חסידיםולכמהלעצמם
54-53 (. 

אליותרקרוביםהשלילהארהחיובדא,ם
שלבעזרתםהמספרושללדעתווא.מת,
ניצןשלמהמצליחוהאירוניהההומור
להישאםספק(אשרמה~רעהלהתחמק

עלשומרשחראתוךכאן>,מקרם
זרבפרשהלהערכהראויהאמביררלנסירת

מכלבספר).אחרותרבותבפרשותגם<כמר
באותהבולסתכתכונהרואההואמקום,
אתבהםעוסקשהוא·צעירים·חבורת

הנהייהשלהם.ה•אני·לתוךהתכנסותם
השכיחות ,עליווההתדפקותה•אנחנר•אחדי

היואםבין-בעברכל·כךוהמקובלות
ביןבלבד'·פניםהעמדתהיואםרביןכנרת
מבחינהנכפראםרביןספרנסנירתהיואם

שסיפחהאידיארלרגיהידיעלפסיכולוגית
ליחן'נס-בארזהעבריבהיישרשלהממסד

כלילונעלמושחלפו,וכמעםקררבנןבסל
ושרבשרבנדרןהזההנושאדא,דמך"פנימעל

הגימלאים.שלהמתמשכותבשיחותיהם
הצעיריםשלכתיבתםשדרךאפואמסתבר
יכוללכןמתוחכמת.אף·כילשגרה,הפכה

המערכת,מזכירשררארץ·ארכמני'אבנר

לא•אתהההצדקה:במלואפסקניתלקבוע
שאנובחשיבותקצתמגזימיםשאנחנוחושב

מדפיסים,כרתכים,שאנומהלכלמייחסים
העריךכךלא .) 148<עמימפרסמיםו·

שלרזכתיבתואתגרישה
הגימלאים,לשיחות·עינייםמאירתכמקבילה

נעדרותואינןדגשיבלהםהמשופעות
השיחותלשמשיכולותתוקפנות,
קבוצתנקרבבמזנרן·המערכתהמתנהלות

גרישה,שלהצעירבנריגאל'-הידידים
אתשנסשמתוסכלמשוררפריז'אליהו
ושולהבעיתוןלשוניעררךונעשההשירה

לטפסהמצליחהוהמוכשרת,השאפתניתדגן
שלהמקצועיגרתהדרבסולםולעלות

להשתמשמהססתאיננהוכללהמערכת,
השיחותקידומה.אתלהשיגכדיבגרפה

חלקןעקיצות,מחילופיבעיקרמורכבות
תוקפניתבלעגנותוחלקןסרבה,בדוח

כמעםואכזריות.רשעותשלברוחביותר'
ללאמובהק,אישיאופיבעלותכולןכל

חורגותהןכאשרגםגינרני·התנצלרת,
ביגאל:מסיחפריזהסרב.הסעםמגבולות

שלךלפופיקנרגעלאדברשרם•הדי
מלבדלךאיגפתלאדברשרם •••על·באמת

מחזירויגאל ,) 98(עמילעצמך•עצמךאתה
לבניאמתשלקשר•אבלמסבע:באותהלר

<עמיבך•איןזיקהשלזיקאפילואדם?
קיימתלאהתעלסותשלבעיצומהגם .) 100

ה•אני·מןהייחודית,ההסתגרותמןחריגה

יגאל'שקובעכפיעצמו'בתרךהמסתגר
ממילאדברשל•בסופרשלו:בסירנומתוך
 .) 79<עמיצעמו·עםשרכבאחדכל

עצמיתוהתכנסותעצמיתהצטמצמות

אחריהןגררררתבהכרח,·לכת,מרחיקות
·צינור •המשךאיןההמשךלזרדעקדות.
צביאליאפריםשלבנותיונסתם.ההולכה·

אינןהןאבלבנכדים,אותרזיכואמנם
עלאלאשומרותואינןבישראל'מתגוררות

בפלסולמעשה,האב.עםביותררופףקשר
הואיגאל •אותנוהמעסיקההמסגרתמתוך
להניחאיןלנר'שמסופרלמהרבדת.אםרגוש,
הבחינהמןמשפחה.להקיםמתעתדשדר,א

שלמצברבמיוחדעצובלעיל'דא,מורה
יחיד'בןלוילדהחררה,אשתו'גא.שד

נוסף.ילדתלדלאשלעולםקבעורדר,רפאים
אלהפנימיתההסתגרותמגיעההזהבילד
העולםמןמרחלםלניתוקוהופכתשיאה

נפשית,מבחינהפגרםהוא-החיצוני

מצליחיםאינםהזרגבניאוטיסט.כנראה
והמרווחהיפהבבית;תר nנרכעםלהתמודד

ביתך·.·בנהנוסחבווילהשלהם,
בןבגללית Mמשפמסגרתשלהתפרקותה

הקודמיםמסיפוריובאחדכברמופיעהחריג

סיפורנאותרובנו•."המהנדס-ניצןשל
הזרגבניעבריינית.לפעילותהבןנתפס

לסייעמרכבהאיננהשהאםמשרםנפרדים
למצואהאכזבותכללמרותהמנסהלאב,

ונדמה,למוסב:ולהחזירובנרללבמסילות

הנמנעמןזהאיןכיהסיפור'שלבסיומו
יםדבשאברברומןכאן'ואילו •בכךשיצליח

אתההרריםשנידברשלבסופרמרימים ,בר
בכךאיןאבל •למוסדנמסרהילדהידיים.

אדרבא,-שנפערהקרעאתלאחרתכדי
סמליותמשרםישומעמיק.הולךחרא

שאינםכמעסהאםוהןהאבשהןבעובדה

לרהשומרהיחידהחולה.בנםאתמבקרים
חראתכופותלעיתיםאותרומנקדאמונים
גרישה.הסבא

לאמידהבהשישלמדי,רבהתשרמת·לב
ניצןשלמהמקדישאהדה,שלזניחה

מעיןלשמשהיכולהדגן'שולישללדמותה
זה>כיסוילגרוסלנרמותר(אם·אם·טיפרם·

הישראלית.בחברה •·משוחררתאשהשל
ראינהתחרותיות,שלבולמוסאחוזתהיא

היא •המקצועילקידומהאמצעיבשרםבוחלת
איןלעולםוחרוצה.פקחיתמוכשרת,אשה
ארתה,הסרבניםעיניאתלאחזמנסההיא
אתמקבלתהיאעצמה.עיניאתלאואף

להפיקומנסהארתההמקיפההמציאות
איננההיאהתועלת.מלואאתמתרבה
והקרסנםימנסלית,ואיננהלאשליותנתפשת
לי·.מילי'אניאין·אםהוא:ארתההמנחה

נהייהבליבהנותרתראף·על·פי·כן
לה,מודעתבהחלםשהיאחד·משמעית,

שככלהמיני'בסיפוקלהדילאלהמשכיות.
סתמי'עבודהנעשהחראברמתמידהשהיא

שגדהספקעבודההופכתשההתעלסותעד
להמתבדרקידום.להשגתאמצעיספק
בתנאיכמרבן'לה.שיררלדבילדרוצהשהיא
להיותחייבהזההילרומפורש:כדרר

ונפשיתביולוגיתהרחבהשלה,המשכיותה
שלה.ה·אני·שלודקשלה,ה·אני·של

מכשירודקאךיהיהארתהיפדהאשדהגבר

שרםחלילה,לו'יהיהולאנחרצים:ואצמיע
לותרשהלאהיאמה. nבפדי·דונחלהחלק

עליה. ·המקודשתבאי·התלותולפגרםלפגוע
מצבואשדגפן'גאבשדבחדהלכן

שימשוואישיותו'אופיוחדונמירהמשפחתי'

שלהתקשרותתיווצרלאכיערובהלה
לבינך"ביברממושכת,אומתמידהממש,

איננהדגןשולהבהפלה.מסתייםההדירן
העקדות.עללגבורמצליחה
שלקבוצהלפנינואפואמציגניצןשלמה
מהססים,אנשיםעצמי'ביסחרןללאאנישם

לעיתיםהפוסחיםספקות,אכולימתלבסים,
הםרואיםחייהםאתהסעיפים.שתיעל

לוודאיוקרובמתמשך'ככישלוןדנהבמידה
הקביעהאתלעצמםלייחסמסוגליםשהיו

ליידניצן'שלהקודםסיפורוגיבורשקובע
עצםהואשלי·הכישלון :•הנמוךהים

סמרןפרדוקסלישבאורחאלאמהותי·.
גיבוראותרכדבריחיובי'ממדבכישלון
הסתםמןהיו•ההצלחות :סיפוראנותר

מצעמי•·אותימסתירות

-בבללהדשווקאוייתכן-חולשתםלמרות
הסובבהעולםלעבדהפקוחותעיניהםפונות
ערכיםברלהשליםקבר'לתבשאיפהאותם
 rd43 'Dבעהמשך
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 t.C \:ו

דמיוןלביןמאוחרתצניחהביןו~
מזוריאיר

זלזל•,לו•צנחב•אל•ק,שלייי-
נשייה:תהוםלשרםמעולםצנחלא .. •. . . .··· ·.

הנלמדיםדמןהידועיםמןהוא
השירנוכחותמבחינתביאליק.שבשירי
שלאף-הקיבוציהזיכרוןבשכבתרא,מרר
שלשידירםכרתררתכמהאךהמכיריםאלה

·צנחהשיר-תכניהםאתלאואףביאליק
היותרהשגריריםעםקן•·מיישרזלזל•לד

·לפניוביניהם:ביאליק,שירתשלשגורים
·לברי·השחיסה·,·עלהספרים·,ארון

ואחרים.מדבריי•מתיההריגה·,·בעיר

מבקשאינוואישרבביניהםהשונירואי:

ביןונמתחנרכסזאת,בכלאך •להכחישו
כאחרבדלםמאחה:משותףמכנהבדלם
ביאליק,שליודעיםהיותרשידירעםנמנים

 •שלדהאישיהספריםםרףבחזיתםרצבים
שלשגוריםהיותרהשגריריםאמרנו:וכבר

 •זלזל·לד•צנחוכמוהם •שירתו
השירשלהמובהקתבליסרתרשלמרותאלא
נרכספחדתלאביאליק,שירישארבקרב
המחקריםבקרבהשירשלחסרונורמ~~ח

נדרשיםועדייןשנדרשוהביקורתוחיבורי

חשדניםמחקרספריביאליק.לשירת
דלו ,השיראלכללנקראיםאינםומפרדסים,

אכןמירדןרן • 1אגביתבהערה/הארהאף
אלאלילה·,·בואה,בספררזאתערשה

קרררינסרתשלמרחביתבחינהשלשבהקשר
גם 2ביאליק.שלבפראסיקהורוחבאדרך
 ,בשירקררצררילשלמפרדסהיותררירנו
לעצמה,אסתסיתאינסרפרסציהבגרראינו

שבמרחבההערכותמסרוחנחלזראינו
נשאר,המשרררנ.פראסיקתשלהאיראי
צמחרעישלוהמוקפדהמפררסמאמרואפוא,
יותר(ומאוחר 4 "המסתתר·הלביאבספרר

וכירון .) Sשקןגרשוןשבעריכתבאנתולוגיה
הדיאלוגהביקורתי,.והמתןהמשאשכך,

עםבעיקרלהלןיתנהל ,כאןהמרצעהמחקרי
צמח.שלדא,מררמחקור

אתולשחזרלחזורבררנהכלכאןשאיןוראי
הפראסירתרהכרערתירסענרתירמערכתכל
באורחזאתערשה ,כאמור ,מאמרוצמח.לש

הראוימןזאת,עםמארד.והולםראוי
צמח,שלסענרתירעיקראתכאןלהעמיד
תצפיתנקורתמציעיםשבזהוהדבריםהואיל

שרנה.גישהאחרת,מחקרית

השיר:-צמחשלסענרתירלעיקריקררםאך

זלזללרצבה

-כ.נםל·~ןר iל tן tל;ן~ח
 :י~נ~ן ii ~ f:פ

 ,גזיע~ל~מה·לי-הפרינשל
i '1 •·~לשרביומה·לי ., • 

-• 1 • 

- nנש:פבכברהפרח ,הפרינשל
- 1 •ז 1 :.:-העליםר~ iש

 ~ל~~,-ר iQiJ~סי "ם";י~ך;ז
חללים.ארצה  •-וז ., ,-

הרזעה,ליל;תובמשב~-ארח
 ., .. ,- ,:לי·~שנתו:כנ~חהלא

i זי
1 

~~rס~נ i 
I 

~דזז 1א~ל
אל·:פתלי.ראשי

• ., r1י • 

לבזיואנכיאביב,יפרחושרב i אתלהל-~i1 •ז 1-גזינ -• 

f רך~~סx~: לאJ דחל;יז~~
ןלא·~ןה.לא·~ךי

עלהאסתסירתמסקנותיואתמייסרצמח
אותרומחושק.מחושלמבנהבשיראבחונו
המאורוא.נלוגיהמכוחמתגשםמחושלמבנה
כלשרן ,הזלזללביןבשירהדוברביןהדוקה
המשורר,הוא•הזלזלצמח:

·הזלזלקררצרריל:גם<רכך 6המשררר·הזלזל·
 7המשורר•).הוא-וינום'גררעלשיצנח

לזלזל,הדוברשביןהאנלוגיהחישול
שניבמסגרת-צמחכאבחנת-מתארגן

בחילופיהמעוגניםקרנצסרייםמעגלים
חורף,חורף, ,סתיובשיר:השנהערנות

 )'א<ביתמסתירשהמעברבערדאביב.

קרנצנסרימעגלמעמיר )'ד(ביתלאביב
הבתיםבשניבחורףייההתברססרת·לעצמו.

מעמידה )'ג ,'ב(השירשל·הליבתיים·
ההרריתדת,בדלרתםלעצמו.קרנצנסרימעגל
שבעררמאחר ,עררמרסעמתהמעגליםלש

ראשון>קרנצנסרי<מעגלאי,רישבבתים
 ,'בבבתים ,והזלזלהדוברבמעורבמופייעם

ופרודיםפרושיםשני>קרנצנסרי<מעגלבי
 ,לבדרהזלזלמרכאבי<בביתוהזלזלהדובר
לברר).הדובר-בירבנית
שניביןהחציצהאתעררמסעיםצמח

שליסודותעלהקרנצנסדייםהמעגלים
אפואמופגנתלשרן.ובדירתריתמוסמצלול,

 'אנלוגי!-מחרכפולה.מגמהבשיר
מאידך •לדוברהזלזלביןומחושלתמגובשת

וחציצהחלוקה ,פירורשלמגמה-
מעגליםשנישלבשרסרסםהמסתמנת

הכפולהשהמגמהאלא •בשירקרנצנסריים
ביןהחציצה •השירבאחדותפוגמתאינה

בבחינתהיאהקרנצנסרייםהמעגליםשני
ברמתהמתגשםאפידרמישסחמבנה

לערמתבשיר.הננקסתהאסתטיתהסקסיקה
הדוברביןהנמתחתההדוקההאנלוגיהזאת,
 ,השירשלהתמסיתליבתוהיא ,הזלזללבין

האססרסגיה ,שלוגרמיתפיהיותרהמהות
 •השירשליתרשתבתגבתמערההאידאית

כאחתוחודרקוררבאורחמבסאהשיר

ארנוןמצמית,מרותתלישות,שלתחושות
המעגליםשניביןהחציצהואבזרן.

מורכבות,שלאיבריותמפיקההקרנצנסריים
ומנרפה.מוקפדארכיסקסרניומבנהתחכום

אתלקפחכדיחציצהבאותהאיןזאת,םע
אלא ,השירשלרהאיראיתהתמסיתאחדותו

אסתסיתתצפיתמנקורתארתהלהאירדק
כשכלדלה.המרשימה

צמח.שלאבחנותיומעיקריכמהכאןער
בהכרח.כזהבאורחמתנסחאיברצמח ,אכן

בהחלסהיאכזאתשהתנסחותאלא
אבחנותיו.שלמכוחןלגיטימית
לפחות>(יחסיתממעס ,כדרכו ,קררצרריל

האידאהן iאתומסעיםבאסתטיקהלעסוק
מכנהאךהסקסס.שלהפילוסופיתברמה

אבחנותיוביןנמתחנרכסמארדמשותף

-האידאיניתוחולביןצמחשלדא,סתסירת
שניהםקררצרריל:שלאקזיססנציאליססי

עלמסקנותיהםאתומבססיםמייסדיםכאחר
המביאההדחוסה,הגמורה,האנלוגיהיסור

לבין Vehicleהזלזלביןמרחלסלאיחוי
 Tenor.8הדובר
צמחשללשיסתם ,שכןתמיהה.אוליוכאן

האנלוגיהאתהמטעימיםרקררצרריל,
 ,לדוברהזלזלביןרהרהרסההמוחלטת
באותההסעימרלאמרועתמיההמתעוררת

המתבלטתהניגודית,האנלוגיהאתמירה
שכן,הזלזל.לביןהדוברביןהשיר,באחרית

העץמגזעלחלרסיןניתקשהזלזלבערר
הדוברוגר'),על·~ןרייל tל tל; ח~ן·<

מספרדיתגיהסדמינרלרעצמוכלפי<הבוקס
 ,העץגזעלרתוקנותרלזלזל>אותרהמרמה

עלן;דין~נ~י •••כזלזל:ממגרניתקואיבר
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מרומח
לביאליקזלזל"לוב"צכחואזכרחוזרמקרא

ריתוק,לאותואבוי ,כי(אם-זיןה $t~,זע.י
 ) •••נ:יל:השלריתוקשהוא

("ישרה")מאנלוגיהוהתמורההמעבר
משמעות.משולליאינםניגודיתלאנלוגיה
האנלוגיהכילהעירכריבהםישראשית,

אנלוגיהבאמתהיאלזלזלהדוברבין
הפרס/<בבחינתםינקרוכיתאיכותהנושאת

מעירהשהיאלפיהשלם>עלהמעירהחלקי
לאאךיותר,רחבהאנלוגיהעלומלמדת

הדוברביןהאנלוגיהוהיא:נוכחת.פחות
באנלוגיההזלזל).רק<ולאכולוהעץלבין

באנלוגיההשירבאחרית(המומרתזו
שלהתשתיתמשמעותכרוכהניגודית>

קיומיתלמצוקההנקלע ,הדוברוהיא: •השיר
בחורףהעומרלעץמשולומהרסת,שקה

ה"ישרה".האנלוגיהכאןערבשלכת.
אנלוגיהאותהמתהפכת ,השירובאחרית

שהיאהדובר>של<לחוותוומתחוורת
<•וש~בהאביבבואעםניגודית:אנלוגיה

מחרש,להתחיותעתירהעז ,)"בי~ $t~~ןח
ולעומתוחדשים,חייםולחוותלפרוח
וכאובנצחיבמצבלהיוותרעתיד ,הדובר
ל;יץ Jלאק.דrכ,ך~יס w •מצמית:מוותשל

ולא·עלה·.לא·פרי 1ופרח
 :השירשלהתשתיתמשמערתבאמתרזאת

אוכזבו ,הדוברשלהמוחלטתתלישותו
 •לערעוריתנתבשאינהועקרות ,הוודאי
בין·הישרה•מהאנלוגיההמעבר ,לפיכך
הטריטוריהמרבית<לאורךלעץהדובר

הניגודיתלאנלוגיההשיר>שלהטקסטואלית
מטבעמותנההשיר)קץ<לקראתביניהם
והפרכתהפרתשלוסוריתבתבניתהדברים
ציפיות.

בין•הישרה·האנלוגיהוביסוםמיסודשכן,
רכמעסהשירמתחילת-העץלביןהדובר

הקוראאתומדרבניםמעודדים-תומרער

·הישרה"האנלוגיהסיפוחהמשךאתלהניח
ציפיותלאמץברדוחקיםוממילא

השיר.לחתימתניחםזאתברוח<•חיוביות")
אתומנפצתמכחישהמזימה,השירחתימת

וסופחושהצטברו·חיוביות·ציפיותאותן

כה.עד

מי~ר;ת,ציפיותשלוסוריתתבניתאותה
יתרתשתאתנאמןבאורחומהדהדתעדתמת

הקוראאכזתבהשיר:שלרדא,ידאיתדת,מסית
וקולעתמשיקההמופרכותהציפיותמכוח
ומגולםהמסתמןהמייסרתהאכזבהלדפוס

תואםמסתמןמכאן: •השירגיבורשלבגורלו
לביןהטקסטשלהרטוריקהשכבתבין

ביכרתוממילאוהאידאה.התמסיקהשכבות
האחרותיותרמוכחבאורחומזדקרת

 •השירש:.;בותכלביןהנוכחת
האנלוגיהכאמור,נית, rלבאשרועכשיו,

ביןהשירבאחריתהמתחוורתהניגודית

יותר'המיידיבדיוקנההזלזל'לביןהדובר
שהזלזלבעורהבאה:העובדהעלמיוסדת
ז_ןז_לל; ח~ו·<וגזעוהעץמןלחלוטיןניתק

!i לגזעורתוקנותרהדוברוגו') ,•רן;·ל
בתליה>:הכרוך ,כאןמקבריריתוק<ואפילו

" t$1 1ד~רינ~י !i י.ע~~ל t$ יt"לה... 
דבקהשכביכולזאת,ניגודיתגיהאבלו

רחוקהקטנים,בפכיםומטפלתבקסבות
אותהובאמת,משמעות.משוללתמלהיות
היאכביכול,פעוסת·ערךניגודיתאנלוגיה
אבי·העורקיםאלהמוליךערוץבבחינת

 •השירשלדת,מסי/דא,ידאי
מתפקדת ,•יר~ן·התיבהזה,בהקשרואולי,
·לבתשומתאתהמסיסתמררובתורת
 •אידאי 1תמסיאבי·עורקיםלאותוהקורא
פירושו•לבדי"?פירושמה-ראשית
ויוצרהאחריםומןעצמומבדילשהדובר
בניגודללמדך:לביניהם.בינוחציצה
נותרלבדוהואאלמונים,אחריםלאותם
במוותצרורהחיים,מןגרוע ,גזעועלתלוי

בסולועקור'עקרנותרלכרוהואמצמית.
תקווה.ונעדרעתיד

לטריטוריהלפלוששלאקשהכברוכאן
ביאליק:של Mכאומוכרתארחתשירית,
מוטעמת•לבדי·ובשיר•לבזי•·שידר . -. 

(המדומהדהרנושביןהחציצהכרסהבעוצמה

א w ~·אותםאשרהאחרים,לביןרך>לברזל
הותירורעל·כן ,•ר;א~rכף 9 •ואותם ·כr~ר~
אביוניתלברירותנירוןמאחוריהם,אותו

ובלתי·מזהרת.
המגמהמורגשתמאורכאחר'השיריםובשני

הכה·התלוש·,בגורלהמתמקדתהאידאית
פוסס·ההשכלהבספרותונוכחרווח

מסיבאכן'(וזאת,התחייהספרותובתחילת
 9צמח>.עדילהטעים

<עדייןנותרלבדראשר ,הדוברומכאן:
תלוש,כאותוכמוהר ,ביזעועלתלוילפחות>
הניגודיתשהאנלוגיהאלאומאוכזב.כואב
שניתק ,הזלזל<לעומתהזלזללביןביבר

 ,עליותלוינותרהדוברהגזע,מןלחלוטין

q 
ו~

הטרגדיהאתמטעימהעליבות>ובצמבחבוט
<מעולםאכזבתומחמתגורלו:אתהלופתת
מעמדיתער~תךת,לראיפשרשלאההשכלה,

הואמבקשאינטלקטואלית>ר•דת,ברללרת·
באותוהכלים,כוחותיובשאריתלדבוק,

•מקורבתורתבעבורותפקדשפעםגזע,

ביאליקיתמספררהכאןלנקוט<אםחיים·
 ,כאןזאתהתנהגותותואמתוכמהמוכרת).

·לבזי·,בשירהדרבר·הגרזלהתנהגותאת
בא;תההכליםכוחותיובאחרוןהנאחז
אתומסמלתהמסמנת·כנף,שבררתשכינה
אלאההשכלה.לעולםהיריבהמסורת,עולם
דרךשלתחילתה·לבדי")(בשירםשש

עולםלקראתהמסורתמעולם<החלצרת
הדרךשלחתימתה ,כאןואילוההשכלה>
ההשכלה>.בעולםההתרסקות(נחיתת
אחת-·ות.לאהנתיבשלוארחיתוראשיתו

עלתלויעדייןהנותרשהדוברנמצא,הן.
מבקרתצעמית,אירוניהמובעת<וכאןגזעו

בהמשך>,שיתחוררכפיכאחת,ומלעיגה
הספרים·ארון·לפניבשירכדוברכמוהו

כאביו'מחמתביאליק>:משל(ואחרים
במידתול~לדבוק,הואמבקשואכזתבו'
נחלץוממנובעברזנחאותרבעולםהמצער'

למצעבה.
מזדקרת ,הזלזללביןביגרהדמיוןרקעעל

האנלוגיה ,יותרמוכחבאורחאפוא
וכאןהזלזל.לביןבינודווקא,הניגודית

אנלוגיהארתהשלהאסתטיתפקודהסמרן
המתחוררת ,לזלזלהדוברביןניגודית
האיראיהמצעאתלהטעיםהשיר:באחרית

השירהשתייכותאתואףהשירשל
שרירהמאורשירית-רשתאו-לשרשרת
שירתהיא-ביאליקבשירתושורשית
אכזבהשלבמצבלשווא,המבקש•דת,לוש•,

אותוהעולםשלבשביביוולולדא,חז ,ובדןרא
לשכוח.ביקש
התיבהשלהפואםיתפקודהאףוכאן

אתמםעימהשהיאהעובדהמחמת•לידב·:
ךא,רחים,מגורלגדיתעואת ,הדוברבדידות
·לברי·,לשירשרירהכהשיוכהומחמת

המלהמתפקדתרעיון'אותרעםהמתחבר
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המדגישאפקטיבי'תמדודבתודת•לבדי•

הניגודיתהאנלוגיהשלהאידאימעמדהאת
לזלזל.הדוברבין

אתלהכחישכדיאיןרעוד'אלהבכלאכן'
שללאאףצמח,שלמחקרומסקנות

להזיםיומרהכלכאןאיןובאמת,קרדצרריל.
האסתטיותמסקנותיהםמסקנות.אותןאת

תקפותהןוקודצררילצמחשלוהאידיאיות
מרשימות.אףצמחושלושרידות,

בקביעתםדייקולאכאחדשניהםזאת,עם
לביןהזלזלביןנמתחתםוחלסתזהותכי

אתאבחנולאכאחדשניהםהדובר.
הדוברביןהמתגשמתהניגודיתהאנלוגיה

·הישרה•באנלוגיהאמנם,(שיסודה,לזלזל
ביניהם).ושונההמסתמנת

ביןהניגודיתהאנלוגיהשלאבחונההחטאת
יכהובכתאינהאפילוהזלזל'לביןהדובר
התמסיקלסתרועיקרהחמצתאתבהכרח
מרקםומחטיאהמחמיצההשיר'שלוהאידאי

עדשהוכחכפיבשיר'אסתטיתמורכבותשל
ואףהדברים.במהלךשיתחוורוכפיכה,

שביןהניגודיתהאנלוגיההחמצתזאת.
בהכרח~זי~האכןהזלזל'לביןהדובר
הדובר:שלבדמותודקויותבאבחוןהחטאה
נוסחתגנטיותארושלבגילוייםהחל

אירוניהשלבגילוייםוכלההשיר'בראשית
באחריתכאחת,ומקטרגתמוקיעהעצמית,

הניגודיתהאנלוגיהאבחוןאחד:לשרןהשיר.
חשוביםגילוייםמאפשרלזלזל,הדוברבין

בדובר'החליםהנפשיתהדינמיקהבתהליכי
עלבהכאהוחרתםנוסחתביוהרההפותח
 • Mמפרכ-ובעיקרמדידהאירונית,חטא,
האנלוגיהאתולבחוןלחזורהמקוםוכאן

באורחלזהותהלזלזל'הדוברביןהניגודית
עדשכן'מורכבותה.במלואולאבחנהמפורס

כבדבלבד.חלקיבאורחכאןהובאההיאכה
האסתטיתחקירתואתמייסדצמחאמדנו:

המשורר'הוא•הזלזלהאבחנה:בסיסעל
 ,קודצווילוכמוהו • • O 1הזלזל-המשורר
עלשצנח·הזלזלשלו:כלשרנושלו'כמרדעו

דומה, • 11המשודד•הוא-וינוםגדר
באורחהםשנתפשיםמשוםשוגיםושניהם

הגודלשותפותשלהראשוןלדרשםמיידי
הםכךומתוךהדובר'לביןהזלזלבין

המעידותםקססואליותדקויותעלפוסחים
לביןהזלזלביןהמתגשםהשוניעלדוואק

הניגודיתהאנלוגיהנבחנהכהעדהדובר.
מתחוורתשהיאכפילדוברהזלזלבין

שלשלאמיתואלא •השירבאחריתונחשפת
הפתעהבכלכרוכהאינהחשיפהאותהדבר'
האמורההניגודיתשהאנלוגיהלפי

בביתכבדומתייצבתמתבצרתמתעצבת,

שורותיובשתיובעיקר'השיר'שלור.אשון
השיר:פותחרכךדת,חיליות.

-כ,נ'םל·~ןר rל t.זןל;•ןגח
 •:י~נ~ן ii ~ fע

הואא.לזלזל:מתארעיםדבריםשלושה
(ארהגזעמןניתקהוא ,לאמורצניחה,צונח

ג.גדר:עלוברחתצונחהואב.הענף>:מן

בתנומה.שוקעהוא

אחדדברמתאדעלערמתו'לדוברואילו
בתנומה.שוקעהואבלבד:

הזלזלביןכאןאנלוגיהאפילוללמדך:
החפיפהחלקית:מארדאנלוגיההיאלדובר'

אחדברובדמתגשמתהזלזללביןהדוברבין
שלושה.מתוךבלבד
ממחישה:סבלהגםאפשרוכאן'

תנומהגדרצניחה

 + + +זלזל

 +דובר

הסקסס,רצףפרישתשלרי· i ~ע·כהבשלב
ואכזבה,מכאובכמהלשעראי·אפשדעדיין

אירע,אשרבכלכדרכיםוייסודים,תסכול
כאחד.ולזלזללדובר
בתנומה,בתרדמה,הנכון:הואההפךואולי
כמעט.תינוקיתשהיאשלווהמתממשתכמו
לאלבתשומתורוכשתלוכדתהגדראכן,

טעמים:שלושהמחמתוזאתמבוטלת,
קונוטציותשלמאגדבגדרכרוךראשית,

המתייצבותכאלולאמור'אוקסימוררניות,
חיוביסמלהיאהגדרמחד'הדדית.בסתירה

היאהגדרמאידך'והגנה.סינרךלביטחון'
 •ופירודחלוקהלחציצה,שליליסמל

בחזקתאינהביאלקיבפואסיקתהגדרשנית,
ומסולקחף .שהואאלמנטאוזראב

בפראסיקתהגדר'סמלנירת:ממשמעויות
·סמלנית,סמנסיתתאוצהצברהביאליק,

והדקההקולעתכאבחנתו-מסמלתוהיא
לביןהיהודיהעולםביןחציצה-צמחשל

הגדר")•מאחוריבסיפור<כגוןהגוייהעולם
לביןתורהתלמודחובתביןחציצהאו

בפואמה(כגוןהמדיחהטבעפיתויי

 • 12•המתמיד"')

לבתשומתמרתקתעודהגדרשלישית,
הסססיססיתההסתברותמחמתהשירבפתח

יתייצבמגזעו'בדוחהניתקשזלזלהקלושה
ארצה,ממנהיפולולאדווקא,גדרעללנסח
הדוחלמרותבתרדמהעליהישקעאףאלא

 •מגזעואותושגדעההסועדת
הגדרשונות,דרכיםבשלושאפוא,כך

בשררתומערבהלבתשומתומלקטתצוברת
 •השירשלהתחילית

משדרתהשירשלראשיתוכברומכאן:
היאהגדרעלהזלזלשלצניחתוכילקורא
נרמזכךומתוך·משמערת,גדושתצניחה

הדוברשלהאנלוגיתקרבתוכיהקורא
חפהמלהיותדחוקההיאאףלזלזל

ממשמעות.

משהואיותרהשיר'בראשיתשהדובראלא
הוא ,הזלזללביןביגרהדמיוןאתמדגיש
למרותביניהם:המתגברהניגודאתמדגיש
ואףכמוהרצנחלאהוא ,כזלזלנרדםשהוא
העומדתהגדרמןהתבדלותואתמדגיש
הזלזל.שלעיצובובמרכז

ומתעשתממשיךלזלזלהדוברביןההבדל
הביתשלהחותמותשורותיושתיבהמשך
הראשון:

~לגזעי~מה·לי-הפרי•נשל
 ••ןו • ;וינ;:;ש~~ ~-7 ה~~

שאינהבנימההמצהיר'הדוברראשית,

 =(ש;ךולש;כ;לומהכייהירות,בסולת
לביןביברההבדלאתומדגיששבענף>
ש;ךביןלוגימרהאטיהשיוךמשרםהזלזל

שמשמעוש:ו.ךהפועללביןענף> ,<כאמוד
המזוהההגדר •גדרלמתוח ,להפריד ,לחצוץ
התנכרלה(ואשרהזלזלעםלכןקודם

בהשתמעותכאןומשוחזרתחוזרתהדובר)

התנכרותושינוןמתוךעקיפהאטימולוגית
הסמיכותומחמתאליה.הדוברשל

נמצאלזלזל''הגדרביןהסינקדרכית
המפרידהניגודעלומצהירשבשהדובר

מעוגןוכאן-ושניתהזלזל.לביןביבר
הדוברכאןבוקסאותוהרטוריהסרןהעיקר:

ש':;ני">,סרן 7 ~~~ה·לי lי f ~~?~ יל·ה~~•<
כאחת,והתנשאותהסתייגותבושמסתמנות

·מקראית.רטורית~ל~זיהבתורתמתפקד
המתנשא,התחבירוזהה tב 7tההסרןזהשכן'

לאבישיבפנותוהמלךדודאצלהמתנסחים
מלעיג:ובקיסדרגכבושבכעסבן·צדויה

ס"ר' ,'ב(שמואלצרויה•בניולכםיימה·לי
 .)'י

המפיקה ,זומקראיתאלוזיהונקיטתגיוס
הסתייגות,המבטאותקונוטציותמצבור

ודאימופגן'ברזואפילוהתנשאות
שאינםורושםמשקעשמשאירים

ומבצרת,מעצימההאלרזיהבדי·הכחשה.
להדגישהדוברשלהבוטהנטייתואתאפוא,
זאתהזלזל.לביןבינווהמבדילהשונהאת

באמצעות-כאןמבטאהדוברועוד.

מתנשאיחס-הנקוטההמקראיתהאלוזיה
ועקרות:תלישותשלמצבכלפיאדישותשל

שלמצב(המשקפתהפרינשילתאפילו
שנשלוסופרס~~ילהבשיל'הפריריקבון:
אתמקעקעתאינהריקבון>-דינרואחת

הסתייגותוואתהגיאונהאדישותו

ושוב~נ:;נ'ייי>ן f :<"נכההואן w :המתנשאת:
דבר.לדעתמבקשאינו
מבטלתשבתראחרת:לגרוס ,אוליהיה,ניתן
המתנשאת.אדישותוולאמודעותואת
המבטאתהמקראיתהאלוזיהשנקיטתאלא

מתנשאת,והסתייגותמכוונתהתנכרות

והעובדהשכזה.פרשניכירוןמכחישה

הכהבמצוקתוהמתמקדהשני'שבבית

נושל'(הפריהסתיובסעדהעץשלקיצונית
"ארצהנופליםוהעליםנשכחהפרח

Q ,<אתומכסללחלוטיןהדוברמסתלקןליםיי
המשכהאתמשקפת _ 13הקודמתנוכחותו
מתנערהדוברהקודמת:המגמהשלהמופגן
העץאתהפוקדותהמצוקותמכלומסתלק
עלבכךמכריזוכמרהסתיובסערות
הקודםבביתהמפורשות.ופרישותובדלנותו

אל(שנסקהרררבאליתרטוריקהנקטהוא
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אתלבסאכדיהמקראית>באלרזיהשיאה
בבית ,כאןומהעץ:מהזלזלהמסויגריחרקר
המכריזהפיזית·•רסרריקהנרקסחראהשני,

מסריג.ריחוקאותרעלהאילםבקולה
שלהתחיליתשהתבדלותואפוא,נמצא
הדברים,במהלךמתחוררתהזלזלמןהדרנו

-יותרועקרוניתעמוקההתבדלות
אתנאמרו(המסמלעצמוהעץמןהתבדלות

לסחלץהדוברניסהממנוהמסורתעולם
ארתהההשכלה).עולםאלבחתירתו
מקביעתמאודעדהדחוקה-התבדלות
נמתחתלסת nמראחדותכיוצמחקרדצרריל

באורחמתערטלת-לזלזלהדוברבין
שלבים.ארבעהבןחשיפהבתהליךמדורג
והם:

הזלזלמצניחתעצמומסייגהדוברא.
בשינה,מדוברערדכללגדר:רמסמיכרתר

לביןביברגיההאנלראתמאמץבדהדר
ולגדר,לצניחההנדרךבכלאךהזלזל.
הזלזל.לביןבינוחציצהונרתחהדרנו

רקעעלהזלזלמןעצמומסייגהדרנוב.
כי•. iילש·ימה·ליבהתרסתו:איסמרלרגי,

לת;בהומשותפת ·י~; i•שוהתיבההואיל
התרסתוהאסימרלרגיה,כמישרו·גדר•

-ומשחזרתשבההדרנושלוא.מורה
הקודמתהסתייגותואת-מחזקתוממילא

בזלזל.שנקשרההגדרמן
רכיביולשארביחסבוקסהדוברג.

ענף>גזע, ,<פריהעץשלהמסונימיים
-מקראית~לרזיהעלהמיוסדתדסודיקה

מתנשאת,הסתייגותשלמופגנתנימהרבה
מפרוש.בוזואפילוקדריחוק

אילמתפיזית·•רסרדיקהבוקסבדהדר •ד
אתמדירהואהעץ:מןויחרקואתהמבסאת

מקובצותבוהשניהביתמןנרכחרתו

ונכרחהעץנקלעאליהןהקשותהמצוקות
הסתיר.סופת

כמרב,הערק ,השלישיהביתשלפתיחתו
התבדלותמגמתאותהומספחתממשיכה
ליל;תכי rן;וק-·~זכיה,,בד:מסעם

iJ ~ fi ה.,.• 

תרהתרחקועלמידה~והקרוא,
ממצוקותהדרנושלהמצסבדת·הקרדמת

זושררהאףכיהנחהלספחמדרונןהץע,
ממשיכההשלישי>הביתאת(הפותחת
מנקרותבסערההעץמציקותבסיקור
 •בדהדרשלוהבדלניתהמרוחקתהתצפית

הנדרכותוהציפיותנכזבתזרשהנחהאלא
מניחה•לאומרזמרת:מתנפצותבה

לראשונההדוברמת,,,ה-גת·לי· rי
בשיר.

חלרם·שרראמאותרהדרנוכאןמתפכחכמו
חוצצתשרנישלחרמהרהרא:כה,עדשיספח

אינהומצוקתםוהעץ,הזלזללביןבינו
המציאות •לוברבדיומבארכםמצוקתו

לברוחלדוברעודמניחהאינההמצותקית
התבדלותלאשינה,לאחייו:ממציאות
התנכרותלאאף ,הזלזלמןממאתנ

לאדבר-העץשלהמרמגורלוארוגנטית

הנרפההמזוויעה,חייוממציאותערדיחלצו
גיהלרהאבאת-חמתורעלאפרעל-עליו
גה.הנרגורלםרעםהעץעם ,הזלזלעם

רהאחררןהרביעיבביתהדוברשלהודאתו
הןממיתהועקורתמצמיתהבדידותכי

אירוניהכסערנתמתחוררתמעתה,נחלתו
מלעיגה.גםואולינרקבת,כארבה,צעמית,

בביתבהתנשאות,שהתריסהוא, ,שכן

בביתעצמומוצא ,·י.ע~~?ילי ה~,-דר,אשרן,
ביקשממנוגזעלאותורתוקהאחרון
 י"~;נ~ן·ותלוי:ברדדהוארעתהלהינתק,
להתמידשחתרהוא~סלה·.י 1 ~;ל i?נדי~

מהזלזלעצמרולנתקהמתבדלתבבדידותו
בדידותובמצררעצמומוצא ,ומהעץ

ממנוגזעאותרעללמעצבהתלויוהעקדה,
צמחוצודקיםצדקו •עצמוגדועלבישק

שלהוודאיאוכזבועלהואהשיררקרדצרריל:
 ,אכן •ידהעתמשוללתלישרתותעל ,ברהדר
וכדרכהחלקית,אמתשזראלאאמת.זאת
האמת.אתמקפחתהיאחלקיתאמתכלשל

הדמיוןחקירתמכוחמתערטלתאמתוארתה
לגידסתבניגודאשדהזלזל,לביןהדוברבין

ומוקשהחלקידמיוןהואכה,עדהמנקדים
מא.ד

שלהארבייקסיביבמרבןלאחלקידמיוןהוא
תצפיתומנקודתאםכי ,הניסוי

 ,הדוברשלכאחתוהעיוורתהסרבייקסיבית
הדמיוןמיתוססיפוחלקראתהחותרת
·בלאבדמיוןלחודרתוממאנתהמדומה,
הביאליקיהמספרשכתבכמופרכוס·,
בזלזלמביסהדרנו .)·חיפס·<אחדבמקרם
רוצהואיברעצמואתודואהבעץומביס

מתאמץוהואדואה.הואאשדאתלדאות
מבקשהואובמארבו:במדדוולעמודלדת,מיד
מתאמץוהואלזלזללקרבתולהתכחש
זאתערשהוחרא ,לעזלקרבתולהתנכר
רנתעאינוואףלעיל>,(ודאהדרכיםאברבע
~לרזירניססית·מקדאיתדסרדיקהמלנקרס
אלאמתנשאת.הסתייגותשלשיאהמסמנת

ממנההמצרקתיתהמציאותבידו.עולהשלא
חראעוצםמפניהאשדלהחלץ,חראמתאמץ

אותרמגרשתהיאלו:מניחהאינה ,עיניואת
וכרפההממאנת,התכחשותוזוויותמכל
אינןששרבעיניובגובה ,עליוצעמה

במקלסמעמד·•מחזיקהואעצומות.
ובשלישי ,בלבדבתי·שידשני ,התנכרותו

מצוקותלקראת-להקיץנאלץעצמומוצא
ומקפחתשבתראתהשררותמציאותארתה

הנואשת.הכחשתושל·המעםנחלתאת
ארבדנועלהואהשירמאשדיותרמכאן:
הואהשירמאשדיותר ,בדהדרשלהררדאי

בקרבוחללשהיהלבוועלעקדותוקודעל
הכאובההתפכחותותהליךעלהואהשיר-
השלתועלמסוריוקריסתעל ,הרובדשל

 •יואשליותושלילת
עצמואתחרזה ,הזלזל Mבצניחוזההדובר
הואומבארנופחדוומחמתצניחה,באותה

להשערתירכלכיעצמואתלהשלותמבשק
בכוחואיןשרבהוא:יודע •צניחתואת

להשעותה,לעכבה.דקצניחתו:אתלמנוע
כותב<וגו')נא•אנינחי-•מאחדאולי.

דיר•-- ' ,. ' 1

יפהשבשיריפהבשררהעמיחייהודה

מקרנןעמיחישלבשירוברהדר 14משלו.
הפחותלכלאו •בחייוהחלהאיחורעלו~לין
צעובה.השלמהמתוךעליומדווח
זלזל·,לוב·צנח ,הביאליקיהדוברואילו

כדיכוחותיואחרוןאתולשנסלגייסמתאמץ
מייחלמאוחדתצניחהנשאף:איחורלד:פוש

ומאדחת.מאודחתצניחה ,לצעמוהרא
אינהצניחתו •בידועולהשלאאלא

ואפילומאחרת.אינהצניחתומארחות,
שניכדימאחדצניחה,אותהעלדיווחו
עוד.רלאבלבד.שידייםתבים
אנלוגיהגםאםכיאנלוגיה,דקלאאכן,

הזלזל:לביןהדוברביןמתגבשתניגודית
נותרהדרנוהגזע,מןניתקשהזלזלבערד
שלכרתהבעליברפיון'ואפילו ,אליורתוק
אנלוגיהארתהשלבכוחהשאיןאלאתליה.

הדרנושביןהדמיוןעללכסרתכדיניגודית
ומחמתדירפחמחמת . ,ברוהדר •לזלזל
אותרכי ,עצמואתלהשלותמבקש ,אכזבתו
הזלזלתלישותבין ,הזלזללביןביברדמיון
שררא,דמיוןאלאאיבר ,שלותלישרתולבין
הרובדמדמה ,וכאמודבלב.דמדרמהזמירן
 ,דמיוןלאותולהתכחשבברחוישכילצעמו

אשלייתאתלשמד ,לקלסתרולהתנכר
שידיים.בתיםשניוכאמור:המדומה.הדמיון

עלהואהשיראמת:בידר.עולהערדלא
חייוצחיחותעלהדובר'שלהררדאיבדנואר

רעלוקזלrושאיןתלישותעלדא,ברדים,
צדקו ,כאמור ,וכאןוריקה.קדהעקרות

היאשזאתאלאוצמח.קרדצורולוצודקים
כולה.האמתאתהמקפחתחלקיתאמת

עלהואהשירמאשריותרהיא:כולהודא,מת
עקררתועל ,ברהדרשלהררדאיבדנואר

-משלהשאיןתלישרתועל ,הסיכויחשוכת
שלהמסרגפיםהנפשתהליכיעלהראהשיר
שראשיתההשתלשלותםשרשרתרעלהדרנו

מתנשאת,ובהסתייגות,בהתכחשות

עלבהכאההנדרךנוקבבררידריואחריתה
אירוניהשלרבערצמתה(ההתכחשות)חסא

ומלקה.ביקורתיתצעמית
 ,זלזל·לו·צנחשלזרואחרתחדשהרקיאה
הזלזלשביןלדמיוןבאמרומתנכרתאינה
בבחינתשהואדמיון ,הדוברלבין

הביקורתיותהקריאותלכלאבן·השתייה
זרואחרתחדשהשקריאהאלאכה.עדבשיר
הלבתשומתאתומסיסהמתעלתהשיר,לש
ביןאנלוגיהארתהמאחורי ..נןא•ג.,אשרלכל

ביניהם,הניגודיתלאנלוגיהלזלזל:הדובר
לאנלוגיההדוברשלהתכחשותולראשית
ביניהםהמדומהלזמירןביניהם,·הישרה·

ולהליכי ,לאמץהדוברמתאמץאותר
שראשיתםהדוברשלהנפשיתהחשיפה

 ,אירוניבררידויוארחיתםגיארנהבדת,כחשרת
ונרקב.כאוב

המחקרית,התצפיתנקודתשלהזחתה
מעדסלתהיאיתרונה:במלואתעהמתחוררת

 > 43בעמ'המשך
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עלגוררון .רא.שלהשפעתו
זוהראוריאל

יותררחבלמחקרהקדמהרהי ,·,,:, 11 א.ד.המוריםשל"השפעתםבנושא 1 •
התפיסהעלברברומ.מ.גררדרן

החייםתפיסתוהשפעתהקיבוצית,

להתחדשותכבסיסשניהםעלהקולקטיביים
עם 1909משנת<החלהקיברזתיאטררן

אקצרזה .בחלקימינו)".רעדדגניההקמת
בכוונתיהיריעה.מקוצר ,ברברעלבדבריי

היצירההאחדתחומים:ונשנלהתמקד
כאדםגררדרןהשפעת-רהשנירהקינרז,

כיצר-השראתוייהקרנתרייסרגמהרירצד:

עלהשפיעמהאותרוהסובביםעלהשפיע
אופןחקירתשלפנישלב<זהרשרמעירו
תלמידיו).על·ידידרכוהמשך

בירתוהחשובההיצירהבקיבוץא.

עצומהקיבוץהיאבירותרהא-מנותית

במשנתוסילרליבאופן•שךת,נסחהזרעמדה
ייצוגגםלההיהאבלגררדרן,א.ר.של

שלבפרקםיםרב·ערצסה,לא·מילרלי,
ראתההראשית,בשגרת·החייםכרתתר

ובעיקרבארז·ישראלהמתחדשיםבחיים
האסיתית.היצירהאתהקרמרנליים,בחיים
כלאתלנתבנתבעהחדשהיהודיהאדם
החיים.יצירתשללאתגרשברהיוצרנוחרת
שבאהזר ,המקובלבסוכנההאמנותיצירת
שלהמיוחדתכלשרןבדיוניעולםלעצב

מטפורה, ,סמלעלילה,<באמצעותהספרות
דהה,כהעתקמשנית,כיצירהנתפסהרבו'),

הרי~ליתבערצמתרלהתרחותסיכוילושאין
בקבוצההחדשיםהחייםקרי: ,הסקורשל

שלדוקטורטמעבורת<קטעקרמרנלית•.
הקיבוציהרומן"ראשיתעלקשתשולה

זירהפרופיבהנחייתאיריארלרגית•,כספרות
כימוכיחהקיברזחברתקשת, • 1בן·פררת
שלבמשנתושמקורההתפיסההשפעת
שלומרסןבולםכוחאחרמצרהיתה ,גררררן
אתגריםעוררה ,שניומצריצירתיים,בוחרת

התרבותיוצריבפניחרשים,פואטיים

ניכרתגררררןשלהשפעתוהחרשה).
בשתימאשריותרהקבוצות•ייחרכבקיבוצי

הבלימהעםבר·בברהאחרות.התנועות
 ,מעוררככוחפעלההמלצתוהגוררונית,

ניסויצורותשלוגיבושןלפיתוחןהשביא
קשתמביאה<שםאלטרנסיבירת,אמנותיות

אביסלשלהחינוכיתהחממהרוגמתאת

הןאלה .)-1993בלררנציהשנשלחהגבע,
שלהאתגרעםלדת,מרררשניסרניסויצוררת
היצירהלביןהחייםביןהסימביוזהיחסי

העבודהחרבתעללוותרבלאהספרותית,
כלהחרשים.בחייםוההתערותהפיזית

 ,ברץבקירהבלתי·מרערתהמורעותהפעולות
 ,המרכזיכקרזומשמערתקיבלו ,בראשיתו

ארחים.קולותשנשמעולמרות
רהבלתי·מררערתהמורעותהפעולותכל

אם ,זרמשמערתלקבלחייבותבקיבוץ,
כיבימינו.גםולהתקייםלהמשיךברצונו
הסמרןהיסודיהדברבלייצירה,בליקיבוץ
זמן.לאורךלדת.קייםירכללא ,מהותונצעם

אמנותיניסוילידיבאהזריצירתיות
היוכאילודתיים,הלאובריטואליםבטקסים
ביותררהאמיתיתהחיהוההשתקופתהסיכום

למסקנההגענוכךהקולקטיבי.למאמץ
חשיבתית,גופנית,תנועהשכל 2נמחקרנן
מעשיניסוילמצואחייבתונפשית,ריגשית
למצואחייבקונפליקטכלהקיבוץ.במסגרת

שקיימתהיאהאמתהאירגרני.בתחוםביטוי

החגכיאמיתית,היארגםהפרכה,תנועהםג

באופןלהשפיעיכולתרבותימאורעכלאר
חייעלהעבודה,עלישירלאארישיר

מסרגלהחגהאנוש.יחסימערכתרעלהחברה
ריכולהפשסרתבדדךקונפליקטיםלפתור
בתחומיםטיססדיתהתעדנותלמנוע

חיתה,זרקיבוציתמערכתרבים.אינטימיים

סקורמסוימת,במידהנירם,גםוהיא

היאולהתקדמות.לשינוייםלחידושים,
בטירהבההסביבהדת,פתחרתעלמשפיעה
בדיוקמושפעת.להיותחוששתשאיננה
אינוגיתה,לדעתהסבע,שבהטירהבאותה
שלהקולקטיביבתהליךאלאביחידמתחשב
"האמןלאדם:קירםאיןשבלעדיוהחברה,

ירצדשהסבעהעקרונותאותםעל·פייוצר
ביחיד.אותםמיישםחראאולםעל·פיהם.

ברנההואביחיד.מתחשבאינושהסבעבערד

בעזרתלאכיהרף,ללאוהורםהפסקללא
השיגלהוארוצההכללבעזרתאלא ,היחיד
נ •••המרשלםייאת
נחשבבזטנושהקיבוץהדברנכרןואם

עלהשפיעשגררררןהריאטנרתית,ליצירה
 ,לפיכךהקולקטיבית.האמנותיתהיצירה
אלהמודעותלאטהשפערתשחלקוודאי

תורתאתשינקרטילגביהיוםגםקייטות

למדרממנה,הסתנררררולאהקומוניזם
אתממנוולקבלהקפיטליזםמןלהיזהר
אתלשלבשידעומי-כלברההכרחי
אלההםאוליתרבותי.לסוציאליזםשניהם
דווקאוהשתלבוהקיבוציתהחברהמןשציאו

המנוחגיסים<ציוןאחר.ארכזהנתיאסררן

אנואיןלדוגמה.)תייא,יי~ררתא•תביאסררן
הקיבוץאתעזבוחבריםכמהבודקים

ובאיזהזהבכיורןלעבורוהמשיכו
חברילהיותהמשיכואםארתיאסררנים,

זהבמחקר .וכריהגדולהנעירולחיותקיבוץ
שהעניקוהמסריםהדוגמאות-מענייננו

דכיצלאועדייןבחייו:גררדרןוהקרין
הלאה.והקרינהבדרכוהמשיכההסביבה
קדיג:גודדרןאדראדדשלבמרבןאולידווקא

השראהלדלותניתןכיאתם"זוכרים •••
בעיקרבתוכו.ולאלתיאסדרןמחוזאמיתית

הםאחדיםהשראהמקודרתהטבע.ןמ

 • 4האדכיטקסררה•המרסיקה,

פילוסוףמררה. •מחנךהיהגררזרןב.
בחברהרעירנרתיראתהמממש

דגניהשלהקולקטיבית
המונח<על·פיחברתילמנחהכוונתיכאן

כבמאיהמתנהג > animateur-הצרפתי
האישיים,בחייודוגמההיהגרדדרןתיאסדרן.

 ,רככך ,לתקופתוחיסמללהערכה,מקור
להגדרהובפעילותובאישיותומתקרבהוא
 : 5המרדרניהבמאילמושגהאנציקלופדיהשל

 ,אמן ,שחקןלהיותחייבהאידיאלי·הבמאי
בגיארגרפיהמומחהחשמלאי,ארכיטקט,

באבזריםבתלבושות,בקירבהיםסרריה,
שלעמוקהוהבנהירעובעלותבפאורה

היאזראחרונהתכרנה ,האנושיהטבע

האדחותיי.מכלהחשובה
"מנחההיוםשלבמושגיםהיהגררררן

הוא ,בעצמוורקדןיימרקידייהיהחברתי",

 ,השקספירי(במרבןשחקןגםספק,ללאהיה,
ניקרלאסשלבמרבנוספק,שלצלכלוללא

החייםבתפיסתלכתשהרחיקעברהינרף
עסקבכתיבתותיאסררני).כמשחקרהסבע

גרפיהנביאורקלאמומחההיה~מנות,
והבנהידעבעל ,בעיקראלא,ובהיסטוריה,

 •רא,נרשיהסבעשלעמוקה
רחוקהאיננהזרהגדרהכיגעלדנדמה

לכוהןאררוחנילמורההניתנתמזרכל·כך
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הקולקטיביחתיאטרון

רוחנימררההיהלאגררדרןאךרשמי.
לא ,רשמיכוהןולאנתר>מבחילא<לפחות

ואפילוהמלה,שלהתיאסראליבמרבןבמאי
היה,הואהמונח.שלהדתיבמרבןצדיקלא

שלאמן-נברניםלחייםדוגמה ,בעיקר
החיים.אמנות

ומשיכהסימפסיהמוצאיםאברגררדרןאצל
ולחוזריםלחסידיםבניגודאךהחסידות,אל

המצרותמןאם·אםהתרחקהואבתשובה

אמונתואתלאבדמבליהחיצרנירת,
ההדרתגיבשאלה··החזרהתהליךהפנימית.

שהמשיכוהחלוציםאלאותרקירבהזה
 , 6אהררנרביץ(ביניהםהזרד·•צדיקלכנרתו
יערי).רמאיו

עוזעמוסלפיוברדרןא.ד.ג.
לקיבוץהיהשלאהדברסרב•אכןעוז:כותב

מזרקן'גורריארנביאמעין'אב·מייסד',

הקירעלפרססרממנולעשרתשאפשר
שמעולםוסרב •משבתראתבעיררררןרלצסם

כביכולשהקיבוץמקודשספראיזההיהלא
ברץלקיהיהלר •פירעללחידתובחריב

ודאיאזכי-עררך'ר'שרלחןנביא·ובייסד
 •אחדזרדובימייותרונעמדמחזיקהיהלא

רבתהפרכרתירבזרימתוהאנושישהמצבמפני

ולהביךסכמהכללפוצץעד·כדימורכבהוא
שלקיבוץהיאהאמת • 7שיסתית•שיסהכל
עררךשולחןולא , , n ·אובייסדנביאהיהלא

ברברי.ח.הואמהם(ואחדרביםאלאאחד,
קרשיאיןבארץהספרותעלהשפעתושאת

בדולרבמעולםעמדלאבראשהלהוכיח>.
בקי~רץמאשרחרץאחד'דגולמררהאר

היהשלאאחדקיבוץאיןזאת,לערמתהדתי.
הדגולמהמרדהאחרת,ארזרבדרךמושפע,
הדתי.הקיבוץכוללגררדרן,זרדאדו.רן

האםהשאלה,היוםעדנשאלתבקיבוץ
דת,רפעהמןשהושפעואלההםרנונוגררדרן

הםהאםבקיבוץ.הקולקטיבייםהחייםשל
על·סמךאידיארלרגירתרבנוממנהינקר

גררדון-עיניהםלנגרשהתקיימההשיטה
בקיבוץבביקררירובררבהירם·ירם,חייוכתרך

שלהמפורטתלבדיקהאכנסלארקיר: nרבמ
המעסיםאתפגשנו 1980בשנתזר;שאלה

בצילריר nרדגניהחברישהירםםישנררתר
אתשהכיורהחברותדבריביןנררדרן.של

נרצדהיום,הקיבוץ,מזכיררביןאזגררדרן

ביראתהמתייחסותיקרתהורתלערמת •פער
יוצריםשלשמרתגםהמזכירמפרסכברר'
יהודית ,גלעדזרדלצידו:שחיואחרים
 ,בוסלחידתה ,ברץמרים ,ברץיוסףגלדע'
המזכירשלדבריוואחרים.המשוררתרחל

הלךהוא<שגםירעימאירלכתבימנרגזים
ראףבשאלה·'•וחזרגררדרןשלבזוכר
המתאריםאהררנרביץרירסףלכת>,הרחיק

ומפליאים Sהןןך•כ•צדיקגררדרןאת
בכתביםמופיעאכןנררדרןבתיאוריהם.

כאישיותומז.מר' 9קרלקםיביכרקדןכנביא,
שללזרבערצמתהדרמהמשיכתהשברח
כעברואולם,יערי).מ.(לפיהמערביהכותל
מתארבגולהלחניכיובמכתבשנים,מספר
•רגשעלגורדרןדיברבהאספהיערימאיר

החרדיותעלהעבודה,בתרךהקוסמיךא,רשר
המתפשטיםאנשים,שלהעילאיות

ת nובפרכבנימהיערי,ובגשמירתם•.

השלישית,העלייהבמחנהה nרבלתי·שכי
במרירותראשהמרכיניםפועליםמתאר

הזקינו•הםהזקן:דברילשובעומתיירסים
כיחייהם,תרנןאינהשהעבודהשיודרמכדי

ריקדיברולהםהואהקוסמיהאיחור
 •-10בלב,

מזכירשלמהערותיולהתעלםאין ,לכן
אתלנתחניסיוןבליבימינו'א':,גניה

חבריאתולשבחלהללכחבר'שלוהאינטרס
שללזרזההברמהולהעמידםוא.חריםדגניה
אךגררדרן'להתנגדותהיתהאמנם •גררדרן

בשנתשהחלגררדרן,שלשניסיונונשכחאל
אתנתןדגניה,בקולקטיבלחיות 1913

גררדרןאמת, •תהליךשלבסופרפיררתיר'
באותהלפחותדגניה,מקיבוץהושפעאכן

חייורעלהקולקטיבעלהשפיעשהואמידה
מיכמדתיתלבחרןקשהאךהתרבותיים.

לנזרקניתןשלאכפי ,יותרמיעלהשפיע
בתחוםהקיבוץהשפיעואופןמידהבאיזו

על·פוליטיותהחברתיותתפיסותיו
על-בקוברהירם·ירםשלהחי••ךת,יאסררן

כדררמקרםמכלוהטקסים.החגים
הגיעושעיטההבסיסיתשדא,נםי·דתירת

ארתרתיהאתמלכתחילה,נתנה,החלוצים,
שלכדללושיבריחידוששלהכלליבכירון
החג.

מושפעלהיותכדיפתרחםספיקהיהנררדרן
בןהיהכילזכרוישספקללאאךבתר'מסבי
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דגניה,שללקולקטיבכשהגיעושבעחמישים
שברתלאמצעהגיעולאהחבריםורבםש

לחייהם.העשרים
לסופרלטיביםמתינותביתרנתייחסאםגם

מערבי•,ר•כרתלהזרד•,•צדיקשלבנוסח
מכרתע.השפעתועדיין

אתלשלבבניסירנרהואגררדרןשלייחרדו
החייםוהיצירה,העבודהשביןהניגודים

רהחרל'הקודשוהקבוצה,היחידוהמרדת,
דא,דםוהכתיבה,השתיקהרהעברדה,דת,ענרג

והחיים.וא.מנות •••רק nרהצור.צינותרהיקרם,

ניגן•הואנאמר:האנושיתיצירתורעלעליר
מכרחהנרגעתהגדרה . 11במעדר•
בעלהואגררררן.שלאישירתררמייחרדירת

לחייאפוריםירם·ירםחיילהפוךהיכולת
יצירתיתאמנותית,נגינהולשלביצירה,

המייגעת,הקשה,האדמהבעבודתואסתטית

שלהתרבותיובשרבהיוקדתבשמש
עלדגשהמניחזההואגררדרןתקופתו.

בקיבוץ,האדםמחיירגעבכלהיצירתיות
גיה,גרבפזהאינטואיציה,בפיתוח

 •חרברעםדא,דםוביחסיבפילוסופיה
שלהספרותיתםעררברתראתמכנהעוז

ניסיונו . 12האידיארלרגיה·כ•אמנרתגררדון
הגררדרניתהאידיארלרגיהאתלחברעוזשל
 ,האוזןאתלסברכדיבאבנראיהאמנותאל

את ,בררהחיאתלהדגישכדיכמפרושאלא
גררדרן'שלבאישירתרהניגודיםאחזרת
בפילוסופיה ,ושעלצרעבכלאמנותהמשלב

כמי~הבריות,ביחסיהאדמה,בעבודתכמר

כורמןנאמרעלירבריקרדיר.וכמרבןבחינוך
ה.תרכלשםרעהרלך•אינני :·יהלכיאור
הואכיצדחי'הואכיצרלראותאלאמפיר'
כיצרלשעה,משעהערבוהראכיצדנרשם,
מחרךיבליתערקודן_,אכיצר ,ערברהוא

הםשחייהםבני·אדםישכי-וא.דמה

-נו. ...תררתם
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דוגמאות

בשרהאמנותיתעבורה

בדגניה, ,לשמחתישפגשתיה,גלעדיהודית
מוגזמתאוליובהערצה,בהתרגשותמספרת
 ,גרדדרןשלפלאההמרהתנהגותועלמםע,
שהעניקהעידודרעלהאישיתהדוגמהעל

זרדהמשודדבעלה, • 14רליחידיםלקבוצה
אהב"הוא"הסמל":גרדדרןעלכותב ,גלדע
 •••שבההסמלמפניגםאפשרהעבודה,את
דם.זובעדמהקוציםלפעמיםנשרטוידיר
בחיבהבאלומותטיפלוהזקנותהידייםאך

כך •לבכרמנהגוהיהכךכיבילדים.כטפל
ליטףכזרובחיבהלפרדות,הארבלאתחילק
הערימותיצאוידירמתחת •••הסייחהאת

אנחנו •••והדייקנותהיופיבתכלית
היהוהצדקהזקןוי ,מדברהואימההצטחקנר:

·יוםיוםשלהאמתהיתהלצידנו •איתנואולי
קרובותלעיתיםהניצחית.האמת-ולצידו
שזהרברשנדגישמבליבינינוהתהלך
עלחלקנו ,איתרהתווכחנו •רןגורד

עללפרקים,עליוות,נשאנרגם ,רעיונותיו
והואהזהי.מהעולם'איננהאשדתמימותו

שלא.ישובפשטות.באהבהזהכלקיבל
אמדנו:פעםלאזאתרכבלכלל,ברוד,גשנר

אחדכעםעימרתמנהגיםשאנומוזרזהכמה

כבריהיהכשלאשנים,בערדהלא rמאיתנר
אתנחפשואנו •••ודמותסמליהפך ,בתוכנו
יתכן . 15הטרברת"בעיניונרחייפשר

שלבהשפעתםדווקאיתמקדהבאשהמחקר
 ,גרדדרןשלבצילרשחיודגניה,קיבוץחברי
הצליחובאמתמידהובאיזוסביבתם,לע

דקהיאהאםתודתו:אתלנכדיהםלהעביד
מפלגהנשכחת,דת·עברדהמעיןטפל,סמל

חבריהמפינשמעת"עבודה"שהמלה
ישבכל·זאת, ,אוליארושחרקהכפראפדזה

עלעוזעמוסשלנבואתובדברימשהר
ילדינרובעתידגרדדרןשלתעידו

רמורהתכיותב

שיטותביןמתהלךכשאתהלפעמים"שי
אידיארלרגייםמבנים'מעוגלות',פילוסופיות

החברהלשכלולחדישיםמרשמיםמקיפים,
האיצטבהמןלשלוףנמשךאתהוהמדינה,

מדורהלעיתים,הוא,רהבהגרדדרןשלכדך
הימערדכניםימאלהגםאחדים,מאשדיותר

היא,טובהשאלהביותר.רהימתרחכמיםי
אינםהזה,בזמן ,עכשיוצעיריםאנשיםמזרע

יהראסגנונודקהאמנםעניין.ברמצואים

 ,שליהלבבניחושיישאוליארבערכדירו
על·פישנים,איזהבעררכילידא,רמד

יהפוךרזדת, nרדיתמרס·הארפנה·הדדך·וד,רח

הואשיעדשלאמהלהיותגרדדרןזרדאהדן
ימרדה·דדךימעיןאבותיו:שיעדוולא

צעיריםשלאחדלזרדארפנתי
 • 16 .....מחפשי·דדך

כליםשלבכוחםהמפקפקמנהיג
לביןהזררנ,בראהביןעוזאצלסתירהוא.מנם
היהלאשלקיבוץהדברשטובוא.מידה

לפי ,בעבדבטוח.אינניאחדומרדה·דדך
להחזיקיכלולאדערךושולחןסכמהכל ,עוז

כמיבאוזנינונשמעעוזכעת,ואילומעדמ,
מעתהכיכלומד,לבר.נבראתעלשמתענג
שהצעיריםיהיהטובהארפנה,לפיוהלאה

בדרכיהעצמםמוצאיםשאינםבנפשם,

ומחפשיםבתשובה,החזרהשלהעקלקלות
בגרדדרןדווקאימצאואמיתית,דדךבכנרת

 rמשענתםאת
משתמע(ואחדות>אלה"מהסתייגויותיו

אתלתקןכליםשלבכרחםעמוקפקפוק
אידגרן,כלבעיניוהםוכליםהעולם:"
הלבבותתיקוןגרסהואמדינה.מפלגה,
לבראצדיךהזהוהזיכוך •זיכוךעל·ידי

התקשרותכדיותרןובצוותא,מבפנים,

אדמה,הנושנים:האלמנטיםעםחדשה
חיק·הטבע,·אדמה,עבודתחילרפי·ערנרת,

עיקרעוסקיםהאלהבדברים·הנפש.מנוחת
 • 11 ..כתבי,

יצירותמקורות

האמנותיהמרכיבמןמתעלםעוזעמוסוא,ם
איננהוהטבע"•האדםוא,םגרדדרןובכתיתב

עוזוופילוסופיתיתספררת·מרפתיצירת
אחרבמקרםשמצייןבעובדותמלגעתנמנע
מרדםוערת,הרגה ,"גרדדרןעילם:יגאל
קיבל •••השגיחהעליהפועלישלורבם
בבוחרתכלליתהשכלהרוכשמסורתיחינוך
·אבזמרתמעיןעשהשב דע"... ., •••עצמו

תודתוחיתהביסודה •הדודלכלרוחנית
היאזרעובדה • 1s .....סרלססרילתודתקררנה
מהאשמתעוזרשש Aאולילדנים.הפתעה
"הנה,וחלילה.חסזדהבעבודהגרדדרן

הזהמהרוסיהושפעשלנרהמרדה·דדך
ההשפעותמןשחוששמיליצלן".רחמנא
 ,לומפריעהשכתרנושהזרותסימןהזרות,

הגלותהגלות,לענייןגרדדרןהתייחסכך
שבתוכנו.

בבוחרתהשכלתואתלרכושידעגרדדרן
להשתלטידעגםרכךעילם.כדברי ,צעמו
אותןולהפוךטולסטוישלהשפעותיועל

ולבודהה:לניטשהבאשדגםכךלשלו.
לש ,שלוהאישיתבפריזמההעבידםגררדרן
ידירתחתרהרציאםהיוצרבידכחומדאותם

 rרמתחדשחדשתמידשלרומקרריכחומד
שלרותמיד
מרקיכותבגרדדרןשלכתיבתומקררותלע
בתחומו:החשוביםהחוקריםאחד ,צרר

רבני ,מקורותיואתמזכיראיננו"גרדדרן

בשעתלהםנזקקלאשגםמעידיםדרדר
לנפות,חייובסירןלנתןהוא •••כתיבתו
שדיברוהיסודותאותםאתולהעלותלארגן

לדלותחייבשהואהאמיןהואלבר.אל
יכולאינו-חייותודתאתנפשרממעמיק
 • 19מקרדרתין"עללהצביעצדיך·ראיננר

טולסטוילפיהאמנות
שגרדדרןהעובדההיאמרעישהיותרהחידוש

מ"היהספדמתוךפרקיםי"גלתרגםהספיק

אתכתבהואטולסטוי.מאתהאמנותז"
קטנים.עמודים 261עלבעיפרוןתרגומו
שמרדעדייןגרדדרןשלכתב·היד(ואכן

ממתיןודובראי,בדגניהאשדבבית·גרדדרן,

הכולל ,'הפרקדקפרדסםממגרלישועתו.)
עלגררדרןכרתבשם ,בלבדעמודים 14

לא"ניגשתיסרלסטרי:אתלתרגםהסיבות
אחתהכנסתלשםהתרגום,לשםדק

גםאםכי ,לספרותנוסרלססרימיצירות
 ,האמנות,'מהיהשאלהמיוחדת.למסדה
 ,מארדדד,בהמחשברתיאתומעסיקההעסיקה

להישזרשאלהעלסרלססרישלוהשקפתו
 • 20מירחדת"חשיבותבעיני

באותהדפיםובאותםסרלססריעוסקנמה
גרדדרןשלולנפשולדמושחדרהאמנות

בעברות ,בעצמוארתהמימשד·כך nרא

המיוחדים"אני·אתה"ביחסיכמרהאדמה

"אנחנוטולסטוי:כותב •בתרסביעםשיצר
שאנחנומהדקלאמנותלחשוברגילים

בתיאטדרנים,רדראיםשומעיםקוראים,

ואנדרטות:בנייניםותערוכות:קונצרטים

חלקדקהואזהכלאבל •••ודרובניםפואמות
עלמתאחדיםשאנחנוהאמנזת,מאותהקןם
מעשהמלאיםאדםחייכלבחיים,ידה

לידה,ערש,משידהמינים:מכלאמנות
רעדכלי·ביתבגדים,קישוטיהעורית,חיקוי

כלבית·התפילה.ועברותחגיגיותתערוכות
קרואיםאנחנואולםאמנות.מעשיהםאלה

בניפעולתלכללאהמוגבל,במובנהאמנות
דקאםכירגשות,למסורהבאההאדם,
טעם,מאיזהאנחנואשד ,כזרלפעולה
ונותניםהזאתהפעולהכללמתוךמבדילים

מיוחדת".חשיבותלה
בני·אדםתמירנתנומיוחדת·חשיבות

מסדשלהזאת,הפעולהשלחלקלאותו
בנישלהדתיתההכרהמתוךשנבעררגשות,
האמנותכלשלהזההקטןולחלקוא,דם,
•כך • •••המלהמובןבמלוא'האמנותירקאו

 ,אפלטוןסוקרטס,האמנותעלהביטו
הקדמונים,והנוצריםישראלנביאי ,אריסטו

דבריבזמננו•,דתייםרגםהאיסלאםבני
 • 21טרלסטוי

ולכןגרדדוןאתהעסיקההאמנותשאלת
ולאבטולסטויהחלהשלאיחלהבמותר

 ,צררמרקישהעידכפיבו:דווקאנגמרת
 ,חייודדךאת ,תודתושאתהאמיןגורדון

לדלותעליו ,שלוהירם·יומיתהאמנותאת
ואנשיהפנימי.מעולמו ,נפשוממעמקי

דדךעובדים ,בדרכוההולכיםהתיאטדרן
לימוד ,נפשוהכרתדדךרה,שהתרהמסלול
כךוהפלאי.המסתוריעולמוהפנימי,עולמו

החוזרת,האופנהוריתמוסודך·הדרחפיעל
 ,כובדעל·פי ,גלעדעל·פי ,עוזפיעל

בערדאחדים,רוביםצודשביד,א.בדגמן,

שלנוסףלשלב ,אולי ,גודדוןיהפוךשנים
דוחאישמעין •לסרבול •הפועליםאחרון
גםשחרארןתיאסרבמאימעין ,ליצןשחרא
מחפשיצעיריםשללזרדאב·דבדוח,איש

תיאסדרןשלירצדמעיןודוגמה.תשובות
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תהיהלאשהאמנותתיאטררן ,מירחומסוג
ורואיםשומעיםקוראים,שאנחנומהרק

היכולתתהיהשלוהאמנותבתיאטררנים,
זרטולסטוי).<על·פיבחייםירהעללהתאחר
ביצעהוא •חייוהםואלהגררדרןשלתוותר

מדברילכתשהרחיקועברהינרףדבריאת
ניקרלאסאתהכיראםספקשקספיר.

של·מדרשומבית ,אחרדרסיעברהינרף,
ופרסםהתיאטדרןתרותאתשכתבטולסטוי,

לאחדשניםשמרנהנפריס,מספריושניים
 •החייםהואיהתיאטרוןגרדררן:שלמותר

חלקהואהתיאטררןשםבחיים•היאטרון rר
בכלםכדעתהשפעתומהחיים,בלתי·נפרר

 • 22קירמיהואברוצהורךהירם·ירםמחיירגע

תפיסתםאתבחייורגודרןא.ד.מימשכיצד

ראתרעבוחינרףטולסטויהורסיםשל
האוטונומיתותרת·חייו

בתיאוריםדקלאערלהגרדדוןשלדמותו
אלאהפילוסופיים,והניתוחיםההיסטוריים

מתגלהשםבשידה:ברומנים,במחזרת,גם
כייאורבדומן<דאהורפןיוצאתומרתלנו
 ,והזקןהצדיקשלצדדיתהחדבדמותו •יהל

במחזהוהליצניתברמותוהשניותלערמת
גרדדרן •כאחדופשוטה >·הפועליםא"חרון

בבנייתהשתתףמימש,בעצמו'עבד

כאן,כבדשדיבר.ברבדלערמתהקיבוץ,
מתפצלת.הדרך
שללזרמגרגרתשניהםומרתדווקאאך

בעברותשמופיעה<כפיגדוטרבסקי

לקח·גדרטרבסקיברבדיך:מ.שלהדוקטורט
 ,הרוחניהמודהשלתפקידואתעצמועל

בין .יחסיםהיוהשחקניםעםשקייםוהיחסים

 > M a s t e rשל<במובןאדרן·מודה
 • 23לתלמידיר•

החייםאתמעורוהסובייקטיביהבמאי

הפנימיים

מיכלבן·יחיאלוריראדד,רןגודדון'שלסבו
מחזה , 1839בשנתפרסםמווילנה,גארדאן
אלגורימחזהזהרעמודים. 126בןבספר
ומישלוםנהרהמההלאנחלים,א"פיקבשם

להביןניתןמכאןביניהם•.הייןולןמריבה,
גרדדרןאתחיברנוכאשדלכתהדחקנושלא
הוגדר,כאשדאוהתיאטדרן,תחוםאל

קולקטיביתיאטדרןשלכבמאי ,אדחבמחקר
מחיי·הדרחהטרנספורמציהתהליךוקדוש.

במונחיםבתקופתותואדרלחיי·המעשה
רהירם·ירמיהחולהקדושה.מתחרםשאולים
חסידיתדבקות•מתוךלקרוש:הפכוךא,פרד
 ,חינוכיסמלגתלדדהחליבהאתהעלינו
 • 2 4הברנה•המעשהבהערצתהפלגנו

בקשר ,אוליביטוי'לידיבאההקדושה
שלואחריותוהבמאיתפקידביןהמהותי
שפירכמיומחנך'כפדגוגלסביבתוגורדרן
מהדקלבצעמאחדיםהדורששורים,וליבו
לאשמעולםכמרדהביצע.בעצמושחרא
דקאלא ,כלשהו·ספדבביתלימד
החיים.של·הספדבבית

יהיהבדגניה,תיאטדרןהקיםשגרדדרןלטעון
גרדדרןתיארוגם ,שנימצדלאמת.לחטוא

מבליבכתיבתוהעיקרייםוהנושאים
אתיחטיאהחיים,אמןכאלאליולהתייחס
בכך'לקרעלייהכותביםמןדניםהאמת.
שלהעיקריהמרכיבמןהתעלמותמתוך
צעמוגרדדרן<למשל).העבודה·•דתנושא
דוחלהתפתחותהיא•התקררהראמו:כתב

החייםאתלתפוסבנוחרשיהאדא,דם,
לא-הסובייקטיבי ,הפנימימצידםרההררייה
 • 25חיים•תפיסתאםכיהכרה,תפיסת
תפיסותיו'אתלממשכריהשאלה,ונשאלת

היצירתיים,כתביואתלקוראעדיףלאדא,ם
ביטויליריבאהשםוהטבע·,ז,אדםכמר

בעבודה,היצירתיותשלדת,מרנתיתהתפיסה
החייםזרימתשלהמשךהואהאדםםש

עליונה.דרגהבתוכומהווהוהואבטבע,

חמורתואמנותהחייםאמנות

אמנותשלששיאהבדעתיעלהפעםלא
כי-דררקאלמרתכיצדהידיעההיאהחיים

 ,גרדדרןלחיות.יודעבוודאילמרתשיודעימ
האחרונים,ברגעיוגםטיקסירתיצרלשמל,
גרדדרן ,ואכן •רחיטבעייחסהיהלמרותיחסר

אתהיצירה,אתבהםדאההחיים,אתהעריץ

ההכרה,עליתריםהחייםלזעתרהאמנות.
ההכרהתשיגלאמשיגים,החייםשאיןרמה

שלפניהחייםאלחתרחייוכללעולם.
בחייםהפגימותכיהאמיןהואההכרה.

ביופילא(ארתה>למלאותאיןהממשיים
הבא~רדאםכידמיוני'ביופיולאשבצררה
שבצררה.והיופיהדמיוניהיופיהואמבפנים,

·בימיודגניה:חבריעליוכתבורכך
רכלפנימיארדשופעהיהחראדא,חדרנים

הואעליון.וארדעליוניםחייםגשמההווייתו
שהדיהמרות,בפניעשתונותיואתאיבדלא

בהרמוניהפרקהנרהמרותקוסמיתמבחינה

שאיןעל~בלאךהואהחיים.מחזורשל
שביןהקוסמיהמעבדאתמשיגהההכרה

הנהרכי ,בעלילהיהונדאה-ומורתחיים
הגדולההחררייהלקראתבציפייהדרוך

האדם,בחייוהחידלוןההררייהביןשבפגישה
 • 26שלר·בחייו

דגניה:קיבוץחברת ,בתריעלמספרת
אךלנמנם,כאילוהתחילהוא·לבסוף
-תוכנןהבינותישלאמלים,ולחשהתעודד

רבמארד·פנים:כדררבקולפתאוםשאמדעד
והיא ••••דבריאיזהשוריםכאלה'רגעים
אומד:שמעתירקלהשעה•כעבורמוסיפה:

נחרדתיההכרה',אתמאבדכנראה'אני

בתקיפות:ליואמרבכךדד,גישכנראהוהוא
ברגעיולאדםיקרהזהישוימה

 •••שרבהתעוררר·כך nא •••האחרונים'
הוציאהוא'דגניה','עם·ישדאל',ובמלים

 •-21 •••נשמתראת

"המשחק"שיטת

לעדרךגרדדרןיודעהאחרוניםברגעיוםג
בעירבר •חייושללמחזהאחרונהחזרה

 ,בתואתלהפתיעיורעהואדא,חדונים
תקווה.בהלעודדיודעהואדתית>,<שאינה

מערלהכהשחקןגררדרןהיהבאמתואולי
אורכ•שרפעאותרתיארודגניהשחבריכפי

וארדעליוניםחייםגשמההווייתורכלפנימי
הדת.אתשעזבאדםעלנאמד·וזאתעליון•:

שאפילומשכנעתכהמשחקדרגתזרדא,ין
ברובדת,ברננרתומאמיןנעשהאפיקודס

מתקופתהמשודדת,לרחלכמכתב
<אגב,שבצרפתבניצהשלהההשתלמות

משיריהאחדאתגררדרןלמקדישהרחל
שיטתאתגרדדרןמסבירהראשונים>,

ליחידיםמכתביםבמקרם·עתה•המשחק•:
כיתחשביואללדפוס.-לדנים,כותבאני

הנפשבשבילהיחידה,הנפשאתשכחתי
אנילרביםבדבריי-ולאזלאהקיבוצית.

הםור.ביםשהריהיחידה,לנפשבאמתמזבד
איןם rשאלאיחידים,שלסכרםסרף·סרף
שםאותם.דואהאניואיןאותידואיםהדנים

יששםשומתע.ונפשמדרבתנפשדקבאמת

 • 28פדספקטיבה•

 ·ג::
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היצירהתפיסת

היצירה,בשאלתהדףללאעסקגרדדרן
היצירהבתחוםלדעתו'לעשייה.הקשורה

הפעילותספררתבכלהעצמיתההבעהשהיא
דא,דםביצירהאבמת:ךא,ךם,חי-האדםשל

האוצרותמתוךדולההוא •עצמואתמרחיב
חדש,משהרומצמיאשבאישיותוהלא·נודעים

היאהיצירהחייו~עצםרביה,מניהשהוא,

הורה.האדםבההפנימיים,החייםזרימת

לזולתו'עצמואתדא,דםמביעביצירהואולם
היחיד'אתמהורהשהיאבמידהבה ,שעל·כן

אהבה.שלכמתןהזולתאלמכרובתהיא
עצמו'עלמוותרשאדםויתוראיננהואהבה

לקראתהפנימיים·חייוהרחבתאםכי
 • 29הזרלת

רטקסירתירפיבאמצעותחינוך

תמידלא(אמנםעליומספרת ,בתריעל
שלהפנימיהצדמןאלאבאובייקטיביות,

מתאדתהיאאביה>:ארתהשחינךכפיחייה,

החגיגיותמןשנבעההחינוכיתההשפעהאת

שבטקסיםוהחיוניותהיופיומןהנעלה
נהגהואגרדדרן.אותםשחגגכפיובחגים

והשתבות.הגחיםבכלוערכיםתרנןלהכניס
משותפיםומשחקיםמתאימותהקראותערך

אתלעולם.מלבהבמחרלאהםישרשמ
שהיהכפייחד'קראולאפסחשלההגדה
הלבביבקולרקוראהיהגרדדרןאלא,נהרג,

בזמירותרוקמקשיבים,היוכולםוהנעים.
נהגאחזרתפיסקארתמשתתפים.כולם

 ,בעיקרעומד'והיהבדר.חבהלהסבירגררדרן
שלבהגדההצפוניםהנעליםהרעיונותלע

רעדהנאהשיחהמתפתחתהיתהכךפסח.

התארכהההגדהקריאתהמסרבים.בין

אתבמררלהספיקוכרבשדא.חדיםכךאצלם,
אליהם,באיםהיוהנוערמןודניםהסעודה

בבתי·הרדיהם.הסדרסירםארחי
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בעבררההיצירתיתהאהבהרמלהאנרכיות
והמלמדהמרדה ,והמחנךהפדגוגגרדדרן
מגמרתשתיביןבסיסיתלהבחנההגיעחיים,
שלר•חייםצמצום·של•חייםחיים:של

של•חייםבגדדהיאהאנרכיותדת,פשסרת•.
חיצונילעדךמשתעבדתהאישיותצמצום·.
לערמתשלה.החייםזדםאתבכךרמקסינה

של·חייםבגדדהיאהיצירתיתהאהבהזאת
אתמבסאתהאישיותכאןהתפשסרת•.

אלמתרחבתחייהוזרימתהפנימייםערכיה
הגרדא.ראלהיקוםאלהחברה,אלהזולת,

חשובההיתהכמהעדולהדגישלחזורשי
צדדיה.כלעלהיצירהמשמערתגרדדרןאצל

והיצירתיותהיצירהמרשגאתהרחיבגרדדרן

בעמדך•רחיהכרתב:הרא •אפשריכירוןלכל
ושאפתדרח,ולשאוףקומתךאתלישררגע
שואףכיוהדגשתלנשימה,אורידדקלא

לאאשדכםרס,דדב·מהעררקרבךאלאתה
רד.גשתךאתיפדהאשדאבלהרא,םהתדע
 •לדוחךרארדחייםיוסיףאשדםחשבתך'ראת

כרלךתתמוגגכמראשדרגעים,לךויהיר
דקלאזרמיה.תאלםאזהאין·סרף.בתרך

כחילולבעיניךתהיההשידהגםכי ,הדיבור
סודאתוהשגתהמחשבה.גםראףהקודש,

איןאשד ,דברוהדגשתרקדרשתה.השתיקה

 ,בערזנברח,רעבותבעברדה.דקלבסאר
ביצירתוהנאמדיםהדברים • 30בשמחה•
שלממסגרתחורגיםוהטבע·•האדם

יש-תיאסדרניתארספרותיתציידת·מרפת

אך ,גרדררןדד,חיבסעיףכלרעל •חינוךבהם
הידיעה.צקרה

נשמעתמסוימתובמידהלכתהדחיקגרדדרן
כמעסהפילוסופיותבנקודותיהמשתבר
נערצתרמותשהיהגרדדרןמוסד.כהספת

והשלישית,השנייההעלייהאנשיבעיני
לסרפדיםבמאמריואחת,לאהתייחס,
הוא • 31המתחדשתבתרבותולספרות

יצירהליצוריכרלאיברשהסרפדהדגיש
ההררייהמןמנותקשהואבשעהמשמעותית

םםשבגרפוםקייםראינו ,בארץהמתחדשת

ויכוחהראת •היהודיהעםבחייהמהפכהאת

יכוליםהחייםהאםלשאלהבנרגע
דחהאפית,ליצירהחומדלשמשבדת,הררתם,

בינתיים.דלררנסיתלאכשאלהגרדררן
החוליההםהמתהוויםהחייםלא ,לשיסתר

אתהגואלכיחידהאדםאלא,הראשונה,
רך nלכולוכלאתיסילשלארעד ,צעמו

אי·אפשדהחיים,שלהמתחדשתהיצירה
הבלתי·ידרעל·חדש·ניסוילתתלויהיה

ויהירצעמםיגאלושהיחידיםאחדידקעדיין.
חיה.יצירהיצירתםתהיהממילאשלמים,

םעשיבאופןהשתתפושלאהסופריםאת
בגישההאשיםההגשמה,בתהליך

להשקיעםהםותבעועקרה,אסתסיציססית
עצמם:החייםביצירת ,לכולקודםםצעמם,
•לוביקורתית:להערהזוכהביאליקאפילו

עבודהחיי ,איתנורחיעובדפה,ביאליקהיה
רסבעעבורהבחיידקחייםודואהרסבע,

פהשישמהישיגלאאחדבאופן<שהדי

רחייהעבודהשירתלנרושדלהשיג>,
כלאתזהבעדנותןהייתיעתהכיהעבודה,

 • 32 • •••שיריר

למעמדמחודשתגיסימציהללתתבדרישה
גם ) 1943(בשנתהשתתפהבקיבוץ,הסופר

תיאסררןמייסדת , 33בת·דררישולמית
עלהיום,עדהני~ש,במאבקהקיבוצים.

רביםהשתתפו ,בקיבוץהיוצרשלםוpרמ
שלשמראתלקשורבפעם,פעםוגרי ,וניסר

(בשנתלקחתניקשרלמאבקם.גררדרן
והעובדים••הסופריםמאמרואת ·) 1957

אתמולכאילולדגליהם,•כנד ) 1921<משנת
 • 34 ••••הזאתהפגישהולמעןהדבריםנכתבו

 20ה·משברתהפרסומיםאתלמייןניסיון

הסבע,שנושאמגלה 40ה·רעד
מופיע ,האדז·ישדאלי·הגרףרשימות
לנושאיםבהשוואהיותרבבוההבתדירות

מאמריםפרסמוהכותבים • 3 5ארחים
החדש,החברתיהניסיוןאתהנרחבים

הניסויומבחינתהאידיארלרגית,מהבחינה
דת,דשמרתמאמריהופיעוכןכמר •האינסיםי

ארפרזיצירנירת,ורשימותסרבייקסיביים,

עםבמאבקהפרסאתשהעמידואנונימיות,

המאפשרבבסיסהיהזהעימותהכלל.
של•מקהלה• rמעקולקטיבית,פוליפוניה

הקולקטיבית·.היינפשאתהמבטאיםקולות,
היצירה.מושגאתמארדהרחיבגרדדרן

שלהעליוןלתחוםדקחיתהלאכוונתו
במדעיםהפילוסופית,בהגרתדר,רחניהניסוי

תחרםילכלאלא-השוברתרבאמנרירת
עםהאדםשלחייוםערכתכלהחיים.
אמנם,והיא,יצירה,להיותיכולהסביבתו
היצירהשלהראשוניהגרעיןאתמהורה

בבדביןהאהבהיחסיהעליונה.הרוחנית
ביןאהבהיחסייצירה,בגדדהםראשה

הואהנוצרוהדבריצירה,-לילדיהםהררים
בדגש,ומתעשריםהמתרחביםחייהםביסוד

ביסודואךזה:אלזהרבהתקדברתבהבנה
יצירההיאהעבודההעבודה.קיימתדברשל
חייאתומרחיביםהמקיימיםערכיםשל

יצירתיההאהבהםעשההיאהבדיות.

מכל.והאמנותי
בסולםהמהפךםחרלליביןהיהברדדרן

במקרםהאתיקהעלהונחהדבשהערכים.
קיימתהאתיתביצירה ,לזעתרהאסתטיקה.
החייםמהרתםצעםנרבערירפיהךא,סתסית,

שלפוליפוניההיוצריםהקולקטיביים,
שיחזרושבתקופתוהטקסטיםדובקולות.
המציאותמלבם.ארתהבדרולאמציאות
נתבעוהסופרפנטסטיתמסרההפכהצעמה

עינילנגדהקיבוציתהחברהאתלהציג
האירועשלמהותו<זרעצמה

 ,נצריוסףנביםרי•אימפרוביזציה·
הירם·ירםית,נםהרתאךהקיבוץ>.תביאסררן

המחודשיםהחביםינואר ,ברדדרןאחרישנים

עלולהעלותלהחליףכדיהעםוריקודי
בםוהאתיהחברתיהפולחןאתהבמה

 •האסתטית.בצורתו
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 88עם' , 1983ם•דדשמותדpרש•:כתיאםררןיבזר p•ה ) 2
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Littier, 1942 Paris 

The Concise Oxford Companion to the C5 
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היתהח •• ,'הענודתמיעןהיתהרדיר p•רניזינ: uוcדר.ר
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שלזכור•עם : pבפררבונת•ירדן·ביןגלעד:זרד ) 15
 , 1952ת•אעודב:םע J'דר.קתש:ס. : 120 • 119עם'הןקז•

 , 175םעדרגכלי,ועז,םערז ) 16
 , 176'עכגליעת,םערס ) 17
הרזי,זחרש,ז•בעתי,זור'םאייליןעילם:יגאל ) 18

ת•גc 1974ןדרם,זהררם·בתין,

19 ( pאפספרייתהפס'ם•כותתנליילאברר:םריp ,עם'ים
תאי. 1976ועדב:םעור.ד 82,

לויעררך: ; 246.241עם'נ•דנגירת•פרדסםה' pפר ) 20
ת•א. 1958םרביpם:.נספירם • s:דר.ןבא-םיתי:

 , 245עדבנכ•ל 21)
c22 ניp ספריו:נשניעברהינרףרלאסcוc הואדית,איםרון

 Le Theatre est ie vie" Ed. Stock :•הח"ם
 " Le Theatre dans laבחיים•:•רת.יאםררן cב 1930
1930 vie" Ed. Stock, Paris 

C2S ה•התאםררןגרברין:מיכלp תיאוריהזמננו:בןדרש
דתיות:םםררתכנעלהנםאיתפקיד • 44ע·םומעשה•:

 , r: 8•1976פראאנרנירביםםתדרםpררלתוראעבדוה

מקרםמראי

 , n• 33עלי·שיהיצירה•:הם•החייםקשת:שולה > 1
 • 1993ת•א:לספורת:הוחגים ; 5s-66עםי

שדםרתקדרש•כתיאםררן•הקיברזזרדר.:אוריאל ) 2
 • 1983פ·ר

ררדרלףםאת •החדשהה pהאסתטיאבי•נית,ז ) 3
ת·א.םיכאלרהרצי . 1968פאריזשםיינר:

•< . 0 ; E.G. Craig :De L'Art du Theatre 
Littier ;1942 Paris 

5 ( The Concise Oxford Companion to 
. the Theater; London 1972, Art 

." Director " 
במברא:גררדרן:א.ד.כתביוהעבודה·:•האומה ) 6

הרציאהררנרביז:ירםףםאתלתרלדרתיר••רשיםרת
 : 1957הצירנית:הספדיהחיפה:פועליםרצעת

רשרחס.ברגמן ,.,.שפורפיעוכר:תל·אביב.
פראסיקההעזה·:התכלת•באורערז:עמרם ) 7

 • 1979האר::זיהק'הפועלים:ספרייתהרצ'רביקררת:
 : 1920לגולה•:םביתניה·םכתביערי:םאיר ) 8
• p ,•דיי·ם: : 1988::זרר:םרקיבעריכתהילייתנו

בן·צבי.

הפועליםספריתהרצי :·יהלכ"אוריעיר:יהודה ) 9
תרצ•ז.בשנתואשרנההרצאה : 1981ת·א

גלעד•יהרדיתתשל•ג: , 216םסילשבתדף ) 10
אי.רגביהבית·גרדדרןאד•ג·:עלםםפרת

הרזיקשת:סי :·וכנרתירדן 1 '"נ:גלדע:דרו ) 11
 • 1952ת·אערבו:עם

-- 43 .בעמ'המשך
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קולנוע

האהבהאלקישלובסקישלדרכו

"'כחלו"'קישלובסקי:קשישטוף

נזכרתי·כחול•,נסרםצפיתיכאשר
אותהםרקובסקי.שלב•קורבן•

ותמונה,תמונהכלשלחזותיתעוצמה
קםעלכלמירכיתמשמעותאותה
קובייתהקפה,בכרםלכפית-קרםע

מכלהכרלחםרפה.נשיקההסרנו,
ב•קורבן• •רב·סוידלמיסרםיוםהרפך

חזוןעלמושתתהמוםיקליהמוםיב
אצלראילוהחדשה,מהבריתמתיאום

שלקנםםהמרשמעת ,קישלרבםקי
תהילתעלפאולרםלדברפויסנו
אההבה.

המתחוורדמירןלצדרבם,
רבשרנייש ,בעיקרוכםםררקםורלי

שלאמנרתרהםרםים.שניבין
רבהבםבעיותמצםיירתםרקרבםקי

אלשיבהאיזרשלחרתםירתך,
אצלראילרבה,מורגשבעררים

שיגרתלעיתיםמםתמנתקישלרנםקי
רמתרכחתם,רציונליתרבשלרתברברת
 •ראתראתרבכלמה,במדית

ולרעבבמציאותמודראףקישלונסקי
היגרהמרותהן:אבשרהנחמותלכל

קלישאההםהחיים ,אבסורדבחזקת
תמרנהכאותהקד,בחלעלרחיפהלש

שלאמהכאשר , Mכאוקשהמרהיבה
הקשרובזקןבםלרויזיהצרפהירליה

ה•ספררם•כמצרותרקרפזבבחל
המים.מצולותאלרבמגרבההחדש,
רל• n•כגיבוריכלכי ,בעלילנדהמ

העיןמןסמויבחבלהיםבשקורים
הפעורהדת.הרםאלד nאדח·ארקרפצים

צעמ.םלש
מדזוה.•קדלרג•,שלרהמרפתביצירת
 ,דמרירתירכלעםקישלרבםקידעיין
והנדכאיםהחלכאיםרםאים, nהעם

תצילהאהבה pורל•, nב•ככאחד.
המחזיקהאחרוןהמרצאהיאממררת,

לחירותבחיים.ירליה,הגיברוה,את
דא,דםמאבדכאשומשמערתכלאין
בחיים.לרהיקראת

ברצוניאשרהכרלאעשה·עתה
היאלאמה:יוליהאומרתלעשות•,

בידידים,עודמעוניינתאיננה

נתפסשמסביבהמהוכלבזכוונרת,
לא.רתוכםלכרדתבעיניה
אצלגרעמרמוצאתהיא ,בדיעבד
לעתחפציםאלנמשכתהעם,פשרים
מפלנהםשהגיהח Mכארנורתג,מצרא
היא ,כלשהולפםישערךאיןאוח.ת
אתכמזכותלקבלמעוניינתאיננה
ה.תםבעהלשלהקןםצהלב
•כחרל•ומרירתלכל ,רעודזאת

התגלותלאיזרנואלתציפייה
אחדקרלנרעמבקרלבוא.שבוששת

ייתכןמובהק.כקיםשחסרםאתהגדיר

לתכניוורקאךמתייחסיםאםכי
בםענהצדקישחסרם,שלהחיצוניים

זר:

כשלעצמוהסיפורלכאורה.רקאולם
כלנום, •רמלרדומםינדרשהוא

כללעומק,התמרנהאתהקורא
ירא,םנםראליים,קודיםבההמבחין

הצייור"שלהחזותיקהסםבסודשרוי
•וח.ייםשבדסםלמיסםיפיקציהבביברו

מצרירתרורניק•,שלהכפולים
גנותמערהקקרע,על•כחול·דמויות

המסוכיייתכןלאשררה.במציאות
מעםלאהפריעשבאהבההנוצרי
איןל•דקלוג•,בניגודברם,לרבים.

שבקלים,הקל ,סממןכלרל• nב•כ
ממסדית.לקאםואליות

החדשה,שבנויתדנו-שליחים
הםהזולת,אהבתאלהתייחסותם

קשישםוףשללרגליונוהפעם
קישלובסקי.

אתירליהרואהבעלה,מרתאדר
הזקנהאמהארחים.בצבעיםהערלם

את•אוהבתשפשרםהזונהוהסנילית,
רו,חוב,שבפינתקהבצןכדבריה,הר·

שלה:רא,הבהלארבייקםהופכיםכולם
האידיאהעל·אףהפליאה,לרפהכ

הםוםנותר ,לכלשבאהבההנוצרית
הכחולהבדולחנאותר ,וקומנרנו

מיםכצבעיאויוליה,שבדיות

משים.כמבלישוהחהיאבהםתכולים
סריםםבערלםנוצרורא,וחרנרתבשנים

בדובר •הנוצריבםיסםויוםהעוסקים

ובים,הלכך ,םוקובםקישלרנ,רצוית
 ,כאמורפרם, ,לוקםרלירלדנ.יעמבלי

(·אגדהרא,יםלקילמיאר •קלשילובקסי
הדניאקםלהקררש•,השיכורעל

שלםוםו •ועודאכבם•שלב•הםעדרה
שהבם,החשוביםאדחהואקישלובםקי

החזותית,הקולנועית,העשייהלשכ
 •בימינךבירתורם.ותקתאולי
איננההאהבהאלהכימאישלדובר
 ,בדרךוביםמוקשים •עיקרכלזזוק
להגיעבריאם·אם,מפרקםהואךא

בלחן ,בורקיהכמומנרןבהילתהילתה
פיוסונ.של

םידהירךם"באגדתלהיזכרהמקרםכןא
סובבאשירסידהוםהבאישמעשה

נדירך •בבגיראחרעברתלאבבורק
עלרנ,שןעקזןבאיש ,באקראיגפש,

במחלההנגרעאחורבזקןלר pמ
שלבשרפהזפהמכןלאוחממאות.

עמר.נביכמנרב.מתגרפת

ביקש ,לךראיהירםמאותו
שלחוליכללרפאםידהוםה·בררהה

ברבחיאההבולזרועונדכאיםחלכאים
 •הערלם.

רפאליצבי

 %tו 11
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קישלובסקיקשישטוף
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החודששיחת

 s~ו
הדופקעלחיועםלחיותפינם:ציפי ~ 1~

בסריעקב

n i\i מ•אטורןהגעתnשדה,נעיד כעירתיאטורן-לכית·ליםן =
-תוכרתימטורםרליןגורלו" ' ,,,

הנימה)הקאומי.תיאטורןשל(לצירם
מצאת?מההמעבר?היהאיך

שליוה.בנהםבחיתנםאררחלקהיההמערב
הייתישהגתעילפנישגםםארחהפקרם,את

םבחינתגם ,דת,יאסדרןעםהדוקיםבקשרים

חילופיםבחינתרגםשעשינוקרפדרררצקירת
שעובריםהאנשיםעםשליהקשרהצגות.

למקרםבאתישלאכךהרוק,מארדהיהכאן
ענודי.זדמקרםאינהבוודאיתל·אביבזד.

שברתיכלבמשךופועלתחיהאניברדמ,קרם
כךתל·אביב, ,תמידהיה,בתיאסדרן
הגדולה,לעירשדהםעידהיהלאשהמעבד

בעירלתיאסדרןשרהבעירמתיאסדרןאלא,
והצריכהשלההעבורהדדךםבחינתשרנה

שלה.דת,דברתית
דלםארר:םארדגןתיאסדרןמצאתי

מרסיבציהבעליאנשיםעםאךאבצמיעם,
כיורןארדדךלשיברישמחכיםגבוהה,מארד

כאן.שיתרחש

הגדולהמעשהאתעשהאגמוןיענקליה
ומגמהעולםהשקפתמתוךהמקוםאתוייסד
השרנהגדולה,בעירקסןתיאסדרןליצור

המםרסריםהגדוליםםדת,יאסדרניםבמהותו
ירשברתבחמשמיתרתררעלעליוועמל-

מיסדבקרצחיהקודם,המנכ•לדר.אשרנרת:
קררם.לרהיושלאמשאביםלרריצדאותר

לרהתאפשרהפהאלמהידלחיותבמקרם
רחבבהףקאבלאמנם,צנועהצנרדהלפעול
וגדול.

 ,ן 4ה·כשבתרהתיאסררןאתקיבלתיאני

דאייההיאעצמיעלשלקחתיוהמשימה
והלאה.דקימהודיצהדבריםשלארחת

לערמתבבאר·שבעהציפיותהירהמ
תכל·אביב?הציפיות
מארדבמסגרתפועלבפריפריהתיאסררן
 •גבלמרהצגותומספרמנוייםשלקשיהח
לקהלמעבדלתיאסדרןבאיםשלאכסעוכ

המנויים.

קהלשלאכמצעםרבך Mמהרריםהמנויים
•אברתאתומקבלתיאםררןשצורךםרב

הולךאבל ,לרמכיןשהתיאסדרןהמזרן•
מארדמעםעםבאמצעםרבמקרםעלבעיקר

גרת.חדי

שהעירלמרותשם,בחיפה,נמצאדוגמה
יותרגורלהאוכלוסיהובעלתשרנה

זמןכלדרמה.מסוגהואדת,יאסדרןומגורתב,
הצגותשלברדךהלכוחיפהשתביאסדרן

מכנהעםרחבמארדידעלקהלבגוההרבמה
קהלסרבים,שחקניםרעםרחבמשותף
חיפהשתיאסדרןמרגעמרוצה.היההמנויים

קהלספציפית,מערובותכירוןלרצמא
 •ות.מדרהמנויים
מיועד ,הגדרתומעצם ,עידוניתיאסדרן

שלאזרסדייםלביםרייםולא ,העירונילקהל
שלאמיאמנותי.מנהלשלעולםהשקפת

במקרםבבעירתנתקל ,כךתפקירואתמבין
ירצד.הואבר

עלי Mלק ,עירוניתיאסדרןשלכמנהלת
קהלשישמכךהנובעותהמגבלותאתצעימ

זהכיהעולם,אתלשגרתרציתילאמנויים.
שלילתפקידבעיניינכרןהיהלא

כמרהצגותכשעשיתירגםבבאד·שבע.

עלהלכתי ,במוסקבה··השסןאר•זיגוג•
הפריפריה,מבחינתנועזשהואדפדסראד

רהרארחבהעולםהשקפתמבסאהואאבל
עלהלכתיבכל·ארפןרחבים.לקהליםפרגה

סללכנרתניסיתי-תובענירפרטואר
הכרחייםלישנוארמזרןאברתעםתוכרת
ומצר , Mמשד ,אחדמצר ,אניאותרלקהל
להכרותמסוימת,בדדךלהובילורצה ,שני
הזדמר"סרגיכלעם

קהלכיןההורייםהיחסיםמהם
אתמיישררת,יאטררןהאם-לתיאטרןר

הקהל?עםהקר
היהאךקריישרלאבאר·שבעתיאטררן

אתשהקרימוהצגותגםהיו ,לקהלבשקר
אתלהובילשצריךטענתיאנירנכשלר.זמנן

קלבה.מאמינהשאניבדרךקדימההקהל
 Wellשהיאמחזאותשלסרגעםקהללספק

made play אתלהעלותבחרתיאניאבל
•שלרשאתארברכםשלבלילה••תופים
מחזאותארברלאגקרב,ארציכרב,שלאחיות•
מחזרת ,ברברשל•ליד•אתאריהודית

הכיהםיפרלאתלהםולהעניקתובנעיים,
גברוה..הכירבמהושחקניםמצויןבמאיםרב:

תל·אביב?לגביכן.אםהחבול.המ
 ,גבלמרלאאתהכאןשרנה.זהתבל·אביב,

הארזכלשבעולם,הקהלכלאתיש

מראששניתןמחזרתישאליה.תמנקזת
רגם•פילרמנה•,כמררחבה,בחשיבהלעשרת
למצואניתןלהם ,יותרסלקסיבייםמחזרת
גםאינסופיות.הןכאןרא,פשדרירתכי ,קהל
הקהלאתלהישקרפרתגרופתשלאהצגה
לאזראםבאבד·שבע,לדת.קיים.כרישלה
ערלההיאהיססדית,הצלחהשהיאהצגה

תבל·אביבקהל.יותראין ,רזרר,פעםרשעים
כללאאםגםהצגותמאהלדרזיכולההיא

זה,אתלדאותררצרתהארכלרסיהשכברת
עםלהתמודדאפשרכך •אדיריתרוןרזה

התיאטררןכיהראוישמןחשוביםחומרים

ירצההקהלכללאאםגםאיתם.יתמררו
לברא

 •קהליהיהלדאות,
מארדהיאכאןדת,רחרת-מהותיהבדלערר

אתהחיובי.גררםבכךרואהואניחזקה,

מספיקלא •עררלהצסייןהזמןכלצדיך
יחסית,עוברת,שאניבפרם•סרב•.להיות

יותרמשאביםעם ,מפראופחותמתקןעם

כרימענייןולהיותלהצסייןצדיךקטנים.
אליך.לבראשיברחו

משנחזהלהסתדרות.שייךלסיןבית
מבחינתך?

עולםהיאשההסתדרותחושבתלאאנילא.
באר·שבעשתיאסדרןמירהבאותהאחד.

כךהעיריות,מםעםנוסדרהקאמריארחיפה

ההסתדרות,על·יריהזההתיאטררןהוקם
חשוב.רתבותיחזרןבעלמעשהשזה

כללירתחןהעיריותראף·על·פי·כן
רגףהיארההסתוררתפוליטיתמבחינה
מחריבותמכךנובעתלאהאםמפלתגי.
מסרים?למסר
לאאני •פרליםיולאאמנותיהואהמסד

שלהמסרמסעם.בתיאסררןמאמינה
מעניקשהואבחוריהאכמנות.ור.ארת,יאםררן

לאנשים.

אגמוןשיעקבשהעובדהחושבתזא

הפועלי"םררן nא wכרת.יאטררןאתחתפ
מקרית?היארגוורןו wאעל
דת.יאםרוןאבל ,מקרישזהוחשבתלאאני
•אחרוןזאת,מלברגלגולים.הרבהעבר

םרבה.הצגהחיתההפועלים•
על·פיפועללאהואאגמוןעםמהכררתי
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 •ההתםדחתשלmוםירלרתתובהמרזכע"ומגש •

עולם,השקפתלפיאלאפוליטייםתכתיבים
אוליאבלעניין.בעללרשנדאהמהרעל·פי

 •אליולהפנותשכדאישאלותאלו

אתממשיכהאתכי-אותךשואלאני
שהיה.המ

נתמךשלא ,רערןמרהיהזה ,אזמשנה.או
היום,לעומת ,החינוךמשדרעל·יריכלל
לאאם·כינכבדים,בסכומיםנתמךשהוא

 •לרעתימספיקים

שםעיותן,קטעראיתיהלוח,עלבץוח,
*למהאלוני:שולמיתדבריומבאים

בית·לסין?כמותביאטרוןלתמוךעליי
והסתדרותי.שייךהוא
משדרהרםirעה.אלרגיששולמיתחושתבאני

שההסתדרותיודעיםרהםינהלהחינוך
צריכיםשהםחושתבואנילסיןבביתתומכת
תרםכתשהעידיה(כמרזהעללבדך

תיאסדרן,שקםברגעשלה).בתיאסדרנים
פרוחרהרא ,גרסוהראםיעל·ידימשנהולא

לאמזצריכההמדינהפנינה,רהראומשגשג,
ותמיכה.הכרהלו Mרלאותר
 ,צעמומםעםשקםתיאםדרןהרא•גשר•םג

האם •לרעוזרתרהעידיהלרעוזרתהמדינה
זההאםתל·אביב•זשל•תיאסדרןזה

שמצליח.תיאסדרןזהלא.דרסיזתיאסדרן
הגרפיםכלאתלאסוףצריכההמדינה
אותם.ולתצקבצעמםאתשהוכיחו

יהאניועלהרפרטואר,עלנדברובאי
שלך.מאמיד

םלעסרקנמנע-לעצםישברחתיהרק
אנידד.אשרנרת.בשנתייםלפחותבקלסיקה,
עכשוויתבמחזאותלעסוקםתכררנת
זראםביןהיום,שקודהמהאתהםבםאת

הנכתבתכזוארמקרדיתישראליתזארת nם
-השבועשעולהםחזהלדוגמה,בעולם.

של•המסיבה-(במקרר-•המסיהב•
על·ידישניםשלרשלפנישנכתבובישה•>
דיברושלאאמריקאירםחזאידרסיםחאזי
הזמנהפיעלנכתבהרא •רעהובשפתאשי
שקספיררהרריאלברוסיהתיאםררןשל

בסירןבלילםשפחהעל-אבנגליהרקמפני
באנגליההועלההמחזהילצין.שלוה.פיכה

חרשמחזהארכאן.יעלה ,רעכשיר·רדברסיה,
פר.ודירשל

תכמיד?כירוןבאוותרפיייי
מכירוןגםי .מארדרחיף ,מארדפרליםי-כן
גםומחזותהרזמנר-ישראליתמחזאותלש

-לריןחגרךשלםחזה ,לםשל •נכתבו
םיםלפרנקם,הללשלחדשםחזה•הברשנ•,

 •גרדןשל ,ארדאבןיגאלשל ,הספרילש
משתפיםישראליםמחזאים ·מאר,הדנה
שלהדרמםררנלדרב,רלםריםפעולה,איתנו

מקורהשאנירציניותירזמרתישדת,יאסדרן,

פידרת.שיניבו

גםהדופק,עלידעםלהיותהיאהמגמה

באירועים.גםומחזותבהעלאת

שינויעלמצביעכשלעצמוהדר
הקודמותמהשניםרגילאנימסרים.
אמריקאיותקומדיותמאודלהרבה
מבחינתלדעתי,גבוליות,השיו

הבולוואריו.ת
הצנרתהעלוהקאמדירגםהבימהםג

אניבקופה.מצוקהמבםאזהברלרראדירת.
ולארקהל,מביאהםובהשהצגהמאםינה
אבלקומדיה,בעראניקומדיה.ררראק
היום.לומרמהלושישמהסוג

התיאטרוןלכללהמתייחסתטענהשי
התיאטרוןביןההבדלכי-והיא-

ומיטשטש.הולנלמסחריור.פרטוארי
מקרשיוליורתקומדיותמביאים
ומעביריםאחריםוממקומותהרבודויו

כךשהן,כמותבישראללבמותתואן
יצירה.איןשבעצ,ם

בסך·הכרלמוגבל.באופןנכרנהזרםנעה
מצוצמם,אבופןקודההזהישראליתביאסדרן

מצויכשהתיאסדרןשנים,לכמהאחת
הצלחה.לייבאמנסהרהראגורלהבמצוקה

למעשה,השתנה.זהשמצבמקורהאני
שקופחלסיןביתמלברשלח,רעדתבעקבות

נמצא ,כבדולוקופח ,ד·משמעי nפןבאר
דת,יאםדרןשנים,דת,יאסדונים.לדובפתרון

נקלעוולכןראויה,הקצבהקיבללאכאן
בדולים.כל·כךלגירערנרתדת,יאםדרנים

 ,כלשורדיורתעוסקיםמצוקה,שלובמצב
המקדים,רבובשלח,רעדתבאמנות.רפחרת
 ,·לסיןביתות.קציבים.אתהכפילה ,אכן

להקףהראויתכקציבזכהלאהזהבסיבוב
מאודבכאבגםזהאתאומרתאניפעילותו.

שהתיאסרוןהסענה,גורל.בכעסרגםגדול
לי.מובנתאינהלהסתדרותשייךהזה

השחקניםםיםבהיסב.מתפקדהתיאסררן

והספדילריןחגרךאיתר:עובדיםוהיוצרים
ובמאיםהמחזאות,בתחום-רמיםלפרנקם

 ,ריינגרםןואיציקלרינסרןרמינהורנןכאילן
 ,רילרזיני ,גאביששרן ,מררןכחנהושחנקים

רנהנכר(ואני •••אליאןירבה ,דרדרןדינה
מתיאםררןשרנההראבמהנשמרת>נרקםת

גירעוןיצרשלאתיאסררןזה ,להפךאחרו
לרמביעהלאאז-תקציבבמסברתרעבו

האגרסיביתמהתבונהנדהמתאניהקצבהז

והריבאמנות.כשמרובדההסתדרותנגר

המקומרת.בכלהיוצריםאותםאלו

ואחר·כךהקהל,עלקצתנדברובאי
הקודם,המנכ*לשלכזמנולהקה.על

שלהקהוכיהשיחו,תכאחתרות,שמתי
הבימהשלמהקהלשונהבית·לןיס
יותרמגיעשהואכלומר,והקאמרי.

האםמתל·אביב.מאשרמהרפירפיות
השתנה?הז

בעיקרבאהמנוייםקהלנירםישתנה.זה
לכאןמגיעזאתלערמתאבלמהפריפריה.

li m 

בארהראכרסיסים,קרניקהלערבבכל
מתל·אביב.
פרגהאני ,עכשררישהוא ,שלירבפדםראר

והערניהפתוחהקהלזההתל·אביבי.לקהל
תובעניות.יותרהצנרתעםאליופרגהשאני
נבלל ,·לסיןבית •הצעירלקהלבםפרגהאני

השחקןאתלהביאיכול ,הקםןרא,רלם
יתרוןבכךוראהואני-הקהלאלישירות
הכיסויים.מכללהיפםר-אדיר

התיאטרוןשלהתלותמידתהמ
כמנויים?

לאיןקסבההציבוריתההצקבה •מארדבבוהה
בהקצבהאנחנואחר.תיאסדרןמכלשיערו
שלנרשהקהללמרותמהחאןיותרבמרבה
יותר.רחב

להקהתהיהשלתיאטרוןחשובהאם
יחידה*? \,,.,גאוותזהותלצורךמלשו,

להימנעעדיףכיהאומרתדעהשי
בחירה.חופשיותרלהותירכדימכך
זו?מבחינהעומדתאתאיפה

שצריךחושבתאניבאמצע.ערמותאני

אבלהתיאסדרןעםשמזוההגרעיןלהיות
לאפשרכרי ,גורלמארדלאלהיותעליו
להוסיףיהיהשאפשרכרי-פעולהוחפש

באהואנינפלא,דברהיאלהקהאנשים.
שלפונצקיהזהאךלהקה,ברשהיתהממקרם

כבדחותרת.אניולכךכספיים.משאבים
ובזהירות,לאס-ליצורהתחלתיהיום

מהשחקנים.חלקעםהתקשרות

תגיביאיךהמנויים.לענייןרגענחזור
המנוייםאתגיסשמשימיכילטענה
שקובעיםאלוהםובו')עובדים(ועדי
הרפרטואר?את

המנויבשיםתנכרן.שזהחושבתלאאני
-בגורל •ברחוקהלשלסרבכלהפתוח,

הואמנוייםללאתיאםדרןמנויים.ברעאני

-= 43בעמ'המשך
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החודששיחת

 :פריד·מןעפרה ~ 1~---,זג; ו(:
ההכרעהלכוח

המחאהמכוח

בסריעקב

)' ~~ r; נ,~ר~:~~~ש~: ;;~ i 
האחרונהישראל.פרםזא

לאחו.גנולדנולאההיתהאילו.
מרתה.

 Ntנשיםשלרשיבלר pשניםשלרשלסבי
דבררהדנית pדר.הםדינה,רת pםבהמרם.

תKשכתבהםיוםחים,רחררpתרבםרנרב,

םנםעוcרחיהיההזור.אשון.צהםחיםםגייור

מרםשררהתא •לרשרקאנובנעם•תשישענו
נשיםעללהםליזלאנשיםרpאנרישראל.·
אתשהצגנוכזיתרךהפרם,לקבלת
הפרםםזרכיכפהגבילהפאכזביםהנתונים

נשים.היר

בערברפרחהצעםארת,ירםרעבשרבכתע,

גבריםחםישה·עשרישרוcל.סרםיחולק
pשרתעל·יזישיוענקהמרםאתםלחםי
םציגהשכןאלרגי,שרלםיתהגרבתהזםע,

השררירןדגלאתשנושאתכםיצעםהאת
וcשהאףרלצרעי-האשהםעםזרקיזרם
םרחבעפרואנחנוהפרם.אתםקבלתאינה
אנחנרכי ,רנפניןירושליםלתיאםררןםחזי

רגםבפנים.להיותצריכותשהיינררחשברת
לקלקללנראלכילנרשארםריםםיישאם
םהםםלכו"חלקאברנם-הםםלכתירתאת

פהארכלרםיהאחוזחםישיםםהררתאנחנו
שרה,כשזרבםירחד ,ייתכןרלאבםזינה,
נרשארתאגרלגברים.רקיוענקשהפרס
-בםזינההחייםתרחפיבכלחלקרנרםלרת
צםבייררצרשלאלדאוגצריכההיתהוהשרה

השבייה.השנהזרכזה,

נשיםקיבלולארגלדנו.גללאהוםט
nc הספרו.תנתחוםהפרס

שרביםתבחרפיםהפרםאתםחלקיםשנהכל
םבררהאניבהחלםםםריםת.בםחזררירת

עלרלחשרבהתחרםיםעללחשרבצשריך
שללייחרזירתגםביםרישתיתןחלרקה
לינזםהסופררת,לנשיםשנרגעבםהנשים.
אתק~פחרביאליקופרםישראלמרםשגם

הנשים.

מעטכיאםהפרם.אתקיבלונישם
אםזא.תעםיחד .יחסיבאופןמאדר

עבורשנהמאהשוקבחשבוןניקח

בחירהזכרתקיבלהשהאשהמאז
למצבבהחלטשהגענוהריבאיחפו"

תחומיבכלזרכיותשררתהאשהרע. מ1'
החיים.

לםררתנשים.יסלהלאהםרחקקביעוקרן.כן
 pר nבנרשוcפאבקניהלנווא,רnרנהשבשנה

ביהיהשלנרכשהפרםרוא.זם,זכריותיםרד
cוr ייילפשלחרה.זכריותללאאזםזכריות

ונציגרםשפםחרקחרקהרעדתרי•רורך;,,

זכריותשררירןשלהחרקעלנאבקםרז,
אתלמבררפרכןוהיהויהודים,לרעבים

רירןשהשרלהסכים ,כלרפר-הנשיםשררירן
שלוהיתראיסורשלענייניםעליחוללא

הרריכרחאתרכשניהלנררניררשים.נישואים
ברחק,צםבלהנציחשאביםבעיוקרןאנקבנו
כיצדוחרז.פניםכלסיםשפערתבעלשרר,א
וגבריםנשיםביןשררירןיהיהשלאייתכן
היההרריכרחרנישראיםוגירושיםשלבעניין
בחרק.פארדבעייתילתחוםונגערnיף

רוצהאני •נירירשרהראהחרק-בגורל
הרבהאמנםעשינרבחקיקהכילהרסיף
ואפילו-העבודהבתחוםבפירחד ,פארו
היאהבעיהשררה.שכרחרק 1963פאזקיים

ורצותאברולכןחרקים.אוכפיםשלאבכך
להיותהנשים.שלהפקצרעיהאיגודלהיות

נהיהאם •הכלכליבנואשולהשפיעםעררברת
לצעמאותןנניעהפשאבים,בחלרתpשרתפרת

ונ.שים.של

לאמדוע-אזרחייםנישואיםבענןיי
לנישואיםזכריותשיררידרשתן

אזרחיים?

דירןהיהרא,רחרנה,העבודהמפלתגבוועידת
הקהלאתהשאירשלאםההאשה,בםעםז
קרבזרקבאולםנשארובובירחז.רמותק
ריק.היההנשיאותרשרלחן ,לדירןנישם
החלםרתבנושאהסתייגותלנרהיתה

גתוכפלכיהאומרסעיףהכנסנו-רעידההר
בםסגרתפתרונותלפצראתובעתהעבודה
וגירושים,נישואיםתבחוםלבעירתוה.לכה
נישואיםישראלבפדינתירנהגררלא,

גההםפלשלהפנינהרעדההרלזהאזרחיים.
הדירןהסתייגות.העלנרולכןהסניטה,אל
ההסתייגותעללהצביערכשעמזנרצpרהיה

אתלדחותוניסרדאז,המפלגהםנהליבכנסר

עללם nהרלבסוףובהרפה,היתההדירן.
בוכהלךדחייה.רהיתהחשאיתהצבעה
 ,ולצערילחצים,עלינוהופעלוהדחייה
גרת.ייוה.סתאתור,רדנר

-נעוב•תריעדתהחלםרתעל·סיםקרם,םכל
לנישואיםביחסוחיוביתכדררהלםה nהשי

אזרחיים.

המקצועיהאיגודשתהיוארמדתזא

רתמןבמשאגםחלקרתקחרהנשיםלנ,,
מזכ"'לשללצידועברדההסדריעל

אתבאמתוראהאתההסתדרו.ת

מקצועיכאיגודרנעמ"'תההסתוררת

פררפר?

וכההסתדררתוחלקנשיםתנועתאנחנו
בערדעוסקותשאברהעובדההכללית.

כאילווכרי,הוכשפחהבתחרם-רוכים nת
וככיריםשאגרוכוכההובשקלכרבדאתםסיהם
במשךוכשהרקרהבעצםוכקצרעי.כאיברו

שלתחוםניקחאםהתקדוכרת.רחלההזוכן
השנהבעשריםלוכשל,בעבודה,נשים

המושג-מאליומרבןהפךהנושאהאחרונות
זהאבלוכאליר,פרבןהפךעובדות••נשים

היוםעד •השכרבתחוםביםריליריבאלא
ארבעיםנירםהשתלבות.עלהיההפאבק
הםהעבודהמגעלוכפרםנציאלאחוזרחפישה
ברבעיםלאסרים•, nה•האחוזיםנשים.
-כלכליוכשיקרלאלאהנשיםשלםרצרנן
וכספיק.כדאיאיברהשכרלפעפים ,כלרפד

גםונתרבהההסתדרותהבנתי.לפי
ארהאמריקאי.מהירנירןשרנהנעמ"'.ת

בערלםאחריםמקצועייםמאיוגידם
 .קפיטליסטיהדמוקרטיהמערבי

רגידא.מקצועיוגראיאינהההסתדרות

שהיאמביןאנילשעבר.קהילתיכרעבו
החלצרכירמכלרלעלהאוםאתרואה
והמענייןהיפהרזהמותו.וערבלירה
בה.

היותנועלנאבקיםאגרהיום.הםאבקזה
וכרבילו"חברתיתתנועה

תפקידהאתוראהאתאיך-מעשית

חיישלהכרללבתחוםנעמ"'תלנ,,
האשה?וחייהאום
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 •ההםתדחתשלוrח•םרלתרתובהמרזכע"ומגש •

םיפלנרשלאבנשיםשנרבעבחייםתחום rא
בכלהאזווהחייאתםקיפרתוcנחנר •בר

הפלות,לידות,כוללררת,חרםים.התקרפרת
עזרהפוריות,לםיפרליכלכליםירע

בראשערםדתאניד·הררירת. nלםשפחרת
רבםד·הררירת nלםשפחרת•ד nםעםרתת
ירזםההיהד·הררירת nםשפחרתשלהחרק

שהוקםלארחשניםחםשיהום,שלי.וcיישת
הרבהעללהצביעיכרלרתוcנרראהגון,
הםשמחרתשהשיברהשביםםארד

שדםרביםהעוהדבצעםואפליוד·הריררת: nה
בםםעררברתוcנרםהפך.בבדרהיאזהלע

אררררקרתלבביבםילדים,איםרזבנושא
םיברת.םיניםכלםבבילהיוםשהחרקזרגרת
שלחייואתלהקיףםנםרתאנחנובצעם,
שכר,ועבודה,נשיםבםהבםיר.םכלרא,דם
רבםפינית,הםרדההזדםנרירת,שררירן

פרליםיי.םאשרבכים
הםאnה,תבחוםור.בהדע·הירםעשינונכרן,

להפוךררצרתאבר •בשערהםצליפרתםןיע
היעדרזהההכרעו"לכוחהםחאה nםכר

 800,000שלתנועההיום.לצעםישצהתבי
אי·אפשר ,נכרןבדתערהיאאםנישם,

נשיםגריזאנחנוםםנה.להתעלם
הבאה.בקדנציהעירלראשיכםרעםדרת
נשיםנושא-האישיתבירזםתי

 •••בדירקםררירנים

היאאשהאישי.תהשגיותתוחמיאלר
המשפחה.שלהחרוךעמודםב

אשו"בוללתהגרעיניתהשמפחה
 jלישטלוויזיה. ...רילדיםאשי,

שוההשפעהאתלשנותכיצדמחשכה
הערוצים•?ימנהלי

יזסאבלזה,עללחשובםתםכלבאםתזה
יכולההיאבהםתחרםיםכםהגםלםלרריזיה
אזונבלית. ,לםשל ,להעישר

םפויםשניקרואיםשלךהילדים
כחודש?

 •צהריעהבןאוליבםרחה.לאאני

ירדוהירקאהזשמןארתךמטירדלאהז
האדםאתמותירהוהטלוויזיה-

פסיבי?

עםנקרנבעם•ת,עזסהרבשבנהואכן •םרםדי

אבורחלשיברירצוןםתרךה nהםשפנבראזס
החיים.

לעידודרעדהתקימושלאמדוע
הקריאה?

חינוךלנושאיותרלהיכנסזריך ,לדתעי
לות.חילזריךהאשהםעםדנושא •בכלל

םםעפנליםידבם~ערכהרירם ,אננחו •בחינוךי
רעכיתבוחםיורתלפעולתדירילידנו.עם

החינוך.

אתבפרפרליםיקהלראות ,לפשל ,נרחדתי
אר ,גרלדשיםיןרברךבזברתדשירבוונ.רעים
בהרצליה,נערים-ידיעלהרצחסיפור

זהקטינים.ביןהאלימותהארנם,מירק
שרעםכשרידבומארדכעסתיםארד.מסויד

אלפנהרהראהאלימותפקריעלהחינוך
תפקידורוד.ילהתלונן.להםםלאצהיבור

להיותרלאהמקריםיקררשלאלחנךהוא
 •שאחריהםיפרלובבדרתלדנרתנציב

לםלרריזיהשאכןחושבתאניאלוובפדקים
עללהשפהעבםתרכנירת"'לנר ,.ע,פשה'"

נעפ•תלימודים.בתרכנירתזסקשררםה
החינוךבמרעכתאליםרתבנושאגםרעםנן,

דהרכהחרבותהפקנור" nבםשפאליםרתרםג
בםפגיעיםאנחנווםליםרת,ליםםרלבנרגע
םםפתק.במדיהלא-וידעין ,הספרלתבי

הספרותכתחוםלאחרונהאחר:תמחרם
הקולאתמאבחניםויותריותר-

חושבתאתהאםהאהש.קול-הארח
כהרבהשרנהנשיםשלשתכיןתב
ירבג?םשלתכמיתבם

בם ,לדעתיבוויכוח.נושאהדסיודעתאני
 ,שררירןשלנושאעלור.בהםדבריםאם

 ,כלקררםשורים.לאכנראהאננnר
שרני ם"' t-קםיזירלרגיתהביולוגיתפהבחינה

אבר •םקרילארזהההורות,תפקיד-
אתליצורכדיבשרנהלהכירגםנלחפים
םרםיפרתשנשיםםירחדםפדישהשוויון.

 •ארחעיסוקתחוםארספררתזהאם ,תנרחפן
נשיםשלכניסתןעלויברחבםקיים

םיויש ,לםשלעיותנותםירחדים,לתרnיםם
םאפינהאני ..ור.ם,אתםררזישזהשםרען

חיובית.השאיוגישרתיקיתםניסתשבןיע

אורמזהמהכמאי, 1ל·תמקרביםארב
לך?
pאבל ,אלייםדברפפששזהלרפרליהש
יששרב. nהםרלידרירתשקםעחושבתאני

הארחרנרתבשניםרערצפה.ברחבסולדיריות
האשהירם-במרץ sה·אתחרגגרתאנחנו

דא,םהשאלהערלההז,עםיחדדב,ינלארים:
•םרנףבר,הזההמסריםנירםלהסתפקיש

בנרגעויכוחיםגםלאייvורנההיוהדגל•ז
לנראםרר rשדעיםבררהאניוא.דום.לדגל

אתלבחרןצריכיםאברמספלים.לות.פרק
ייתכןםםביב:שחלוהיסנרייםותא ,צעםנר

קללאניסםאבלשדח,בלםםםגלביvדרזסיזס
אווירהיוצרהםםלםםלים.עםלהדזהות
ומלכדת.חיובית

-כערךהעבודהעללדבראשפר
כיום?

נקשרזהנירםארחות.זורותלנסזהםב
ביקורתשי •שלילילארהזלעםדה,לתפורה

זס•פרםרים•הפזללםשחקיהםירםרתםעל
אותי.גםםקרמםרזההעבודה,םרעלארךת
נכרןלעבודה.בןהרסוכולהיותצריךאך

היווהפרנסההעבוהדםהםך:םיןשדת.וחלל
אנחנופקרםושר. rראבאותגרלושתאפוירם

פלהאינהרקיירההיוםאותן.פשרתיםיהום
רות.מחרת.םצקריערתבדעאני ..גם,

H q 

iS 

שוקות.זהאתקבעשרמקםיודתעזא

אתלהביאיכולהפועליםמעדמ
למעמדהתבררןהראבעולם.הישוני

ל•עלירן•שנחשבהתעשייתיהפועלים
כמגעבאשהואמאחרהפועליםןיבמ
ואילו .בירותהרמוכביםהמכשיריםעם

הסולם.בתחתיתהואהזההמעמדכיום
גורםלהיוםשיכולההשכבהמהי

מאמיניםעדייןבכללאםלשיירב,
בכך?

ויברחזההמודרנית,הרווחהםדינתםיה

 ,עכשיורארלי ,אפיתיבאופןלקייםרשיש
םכלהזמן.,זהבשלםרןהענודהכשפםלבת

רםמרחשכ,םכנרלרבייורתהיוםהעולםרקובם,
כתחוםבםנוספיםפתרונותעללחשוביש
שגרתיים.לארפתררנרתתעסוקה,של

הכלכלהמתפרקים.הגדוליםהקונצרנים
מערכתיותתפיסותלשגרתישמשתנה.
תפיסותולהתאיםארגוניים,ומכנים

 •לצםיארת.

לילה

 r,כל~ןה
ל;ם;ת nנט,ל

 "ו

םרי=זים

~ i! פנכלים;ם~
~~נ:וים םי~~~
 ;ם~;ללחןן;ק

:פם;ם;
ו

 nהםנז-וא;תנזיפרזישזב
-·· '1' -,---

 F'1~זף f2'ן~נ;ו~בש
יכt:כזש~בשם~vותפםם;ת

~; f ~ f ו :~,~ןז;וי-

ז;ר;נ;ת.זלע ,;ע
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התפראנשי
זהבילאון

הקומינטרןמסמכיבשולי

ארכיוןשלהמסמכיםדפיאלפיין ·•··· . '

בעתעברתיעליהםהקומינסרן, • ........ =:ו.
למרכסיזם·לניניזםבמכרןעבדתי . .. ···. .

השייךקטן'פנקסגםנמצאבמוסקבה,

ממרץהקומינסרןשלהקאדריםלמחלקת
קבוצתשלהנפלפ~סשאחריגם . 1936

אפשרכברכאשר , 1991בארגרססינאייב,

הקומינסרן'ממסמכיצילומיםלקבלהיה
 3oooכ·המכרןליסיפקאכן ,בקשתירלפי
•סודי·מסרוגיםאףמהםמסמכים,שלדפים

מדפיצילרםלקבלביקשתיביותר•,ר•סרדי
ריקםהושבההקאדריםמחלקתשלהפנקס
ממגרחלקיםלרשרםרקליואפשרו

במחברתי.

במכונתמרופסתכרטסתמעיןהפנקס,

ראשה,איש 107שלשמותכללכתיבה,
פק·פחבריערבים,כמהרכןיהודיםמרביתם

השניםביןמהארזשגורשוואוהדיה,

להזכירואריברה·מ.לוהגיעו 1936 • 192 7
פעילבסירעהבריטי'המנדטשלסוברתכי
נגדזרן•("הסדאזהבן·גוריוניהממסדשל

ולא 20ה·נשברתערדהחלהקומוניסטים
מהארץלגרשנהגרעונתית>תופעההיה

נגזרהזופסרלהגזירהקומוניסטים.פעילים
סיסמהכתיבתאוכרוזהפצתבשלאפילו

הקיר.על
המופיעיםהאנשים 107כילהדגיש,יש

שפנומגרושיםאותםרקהםהנ·לבכרטסת
•פליטיםשלמעמדלקבלבבקשהלקרמינסרן
הביוגרפייםהנתוניםבברה·מ.פוליטיים·

גביל·הדעתוחוותכרסיסבכלרמיםהרש
להכריעהיראמוריםהמבקששלמהימנותו

הבקשה.שללשלילהארלחירב
גלישלאחרבתקופההוכנההכרטסת
ותחילת 20ה·בשנותסטליןשלהטיהורים

המרנרליסירתכאשר-30השברת
אתחגגההפוסס·לניניתהפנים-מפלתגית

הטוטליטריזםאתבהולידההמלאנצחרנה
יעידהתקופהארפיעלהרצחני.הממלכתי

הימצאו"מקוםכמואינפורמטיבי'משפס

שלגדולדיבמספרהחוזרידוע",בלתי
עבודתו·עלכמומשפסיםאוכרסיסים:
דבודקין(המבקשמסתמךבפלשתינה

כשלואשרוחייזרנדבעל ).ז.ל-סולומרן
פעילותו"עלאוחשודים·אלמנטיםומהורים

-יייגירושין(המבקשמסתמךבפלשתינה
לאהמבקשוהריוסלונים•.המרעל ).ז.ל
כעדיםכשהזכירבקשתו'הגשתבעתידע

חבריושלשמותיהםאתלפעילרתר
ומנהיגיממייסדיהנאמנים,הקומרניססים

כ"אלמנסיםכברהוכרזוהםכימפלתגו'
לגבילסערתראיןר•ברגדים•.חשודים•

הפקידרשםשלהםשבכרסיסאלהשלגררלם
לעילא:ה"ארבייקסיבית"חורת·הדעתאת

אברהם<עלאמוןמעורראינופניר"מראה
מקריניםגורן"פניאו ).ז.ל-בראילרבסקי

קלרפלדאידה<על•רמאית"רכןאי·אמון"
 .).ז.ל-

 ) 1992 • 1983 (במוסקבהעבודתיבזמן

השמרת 107מתוךשלרשהאישיתהכרתי
וחייםוייסרוסרניהיוסףשבכרטסת.

בדרכהלירריתירייסרסרניהאתדררידוביץ.
זררבשמימק·יבשםוהנחתיהאחרונה

לפניהנפסדוייסריןסףקברה.עלפרחים
נפלאאדםדווידרביץ'חייםסרבה.בשיבה

בסרחרמיהירםעדחיונאמן'נבוןרקומרניסס

הטלפוניתשיחתיאתזוכראני • 87בןרהוא
הדמיםקוברתבעתהיהזהאיתר.האחרונה

לארמנייםכרחרתבאשמתשהחלובאבחזיה
בריתאתלהחזירהנשקנברחהשואפים
חדשהבדיתלכנרתבמקוםהישנה,המרצערת

בכורחהמכירותעצמאיותרפובליקותשל
 •יחדלהיותהמשותףודא,ינסדסךא,ובייקסיבי

לסוחרמיהגיעורהדר.סההרגראיתםהקוברת
לעירשנים.עשדרתדורידרביזחייםחיבה

להצילהיהודיתהסוכנותשלמשלחתהגיעה
חייםאמר-לעזוברוצהאיננייהודים.
עםמהשלי'השכניםעם-מהנרגש.בקול
במלחמהכולםעםמההחברים,כל

החלטתוהזאת.המיותרתגיתהסדהאכזרית,
שיקוליםעלכולהומבוססתנחרצתהיתה

הוספתילאאישיים.ולאחברתייםמוסריים
מתפעלהיוםעדאךלגורלו.אדוןאדםדרב.
קשהלאכייותר'מעקדונהמוסדי'מכוחואני
אולאומיתסלקציהפיעל•מסדרים•גנותל

הואהמבחןלמרות.המוביליםאידיאולוגית
לחיים.מוביליםהםכאשדלהם-לסרב
כרטסתבאותההטמוניםהגורלות 107מתוך
נסרן'הקומישלהקאדדיםמחלקתשל

שהיאלוויה,אנהשלבסיפורהבחרתי

אנהשלם.אוקיינוסהמשקפתסיפהבחינת
הפועלים,כאשד .-1906בבלנינגרדנרלדה

צעדופסרוגדדשלוהחייליםהאיכרים
•עולםמהפכניכלהס.שדיםהעידברחובות

מלך'לאאל'•לאבחריכה·'יסודעדיישן
·בתיהסיסמאותאתונושאיםגיבור•לא

שלוםלאיכרים,האדמהלפועלים,הוחרשת
·הספדלבית 11ה·בתאנהצעדהלעמים·
לתנועתהצטרפה 19בגיל •בעירהיהודי
כתוב•אנסי·מהפכנית•ציונית:נועד

 , 20בתוהיא ,מכןלאחדשנהבכרטסת.

לקבלהצליחהשםלסיביר'ונשלחהנעצרה
לנסועכדיהדורשיםהמסמכיםאת

אתלהגשיםבאדז·ישדאלושםלפלשתינה,
בתנהירתהבעירהשפרצההמהפכהחלומות

ואנהלארזהגיעהמאזדבזמןעובדלא . 11
לקומוניזם.ועובדתהציונותאתנוטשת
מןהראהמפלגהעליהשהטילההתפקיד

ב•עזרהפעילות-ביותרהמסוכנים
לאסיריםרסירעעזרהלגיוס(אירגרןאדרמה·.

ולמשפחותיהם).ומהפכניםקומוניסטים
ביותרהקשותמן , 1929היאהשנה

השלטונותשלהסדורבארץ.לקומוניסטים
המשולש •משתוללהבריטייםהמנדטוריים

המימסדהבריטי'השלטוןשלהבלתי·קדוש
ממשיךהערביהלאומניוהמימסדהציוני
המגיעההלאומיתהשנאהאשאתללבות
הוויכוחאלה,כלעלנוסףאךלשיא.

עלהקומינסדןהודאתסביבהפנים-מפלתגי
הקומוניסטיםאתמעמיר•ערביצזיה•

ממשיכהאנהקשה.יותרעודבמצבהיהודים

במסירותהאדומה•ב"עזדהפעילותהאת
לניסיוןאנהמוסיפה 26בגילובנאמנות.
הכלאעםההכרותאתשלההסיבירי
חודשיםעשרהבמשךכלואההיאהבריטי.

 • 1933בפברוארהארזמןביורשהעד
כשלסרןכבדהיטלרבגרמניהלהזכירכם,

לרריהאנהאתלעולמים,יחד'הכרוךרהשוס
לפברואר 2sב·מודם.כבדסלמןוארנסס

לקבלבקשתהלאודיסה.אנהפגיעה 1933
על·ידינדחיתפוליטיאמיגדנסשלמעדמ

כתוב-•אך•הסובייטיים.השלטונות
ממזכירותגדברהמלצתפי·על-בכרטסת
הישארותההותרהנסרן'הקומישלהמזרח

-כאמודהמסמך'תאריךבבדה"מ•.
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ברגר·ברזילי,הממליץשלגורלו • 6.3.1936
הגרלגשלהגיהנרםמזרדישבעתאתהעובר

המומלצתשלגורלהמהיזרע. ,הסטליני
לרריהואנהעל·ידר
כי ,אמדברהאוקיינוס,אתהמשקפתסיפה

בכלעצמהעלחוזרתלוויהאנהתופעת
חריףעימותשלקר·התפרשלקיומושברת

וני•,את•ונישלראש,דםשלאףולעתים
וקומוניזםציונותביןהעימותכמרבדיוק

חוזרתהדרמהלסוציאליזם.קפיטליזםרבין
משתנים.גיבוריהשמרתרקכאשרצעמהעל
שלהנערץהמנהיג ,רברזילילוויהאנה

·הסקציהואנשיאלקינדהעברדה•-מ.·גדוד
עשרות , 30ה·נשברתפק•פשלהיהודית•
חקרלאאיש<אגב,הארציהקיבוץמגורשי

צבריושמחהוגורלם>,מספרםאתכהער
שברתשלסנהובשה , 40ה·נשברתוחבריה

שלארוכהונסכת • 6oה·שברתשלרזה soה·
אנשישלסרבייםואףדרמטייםגורלות
זוכההעיונרתקרשלחצייהכלכאשר ,דת,פר
מוסקבה·,·סרבןשללתוויתםרםלי,לביזרי
•סרטהארהערבים·ר·סרכןישראל··עוכר
ר·אריבאימפריאליזם·•סרנןציוני·,

לוויהאנה ,דברשללאמיתרוהרימעמרי·.
ר•סרכנתהמהפכהאויבתהיתהלא

 1'לסיביהרגלתהכאשרהאימפריאליזם·,

בהלכנרתכרילארץלברארצונהבגלל
לאאףהיאסוציאליסטית.צודקתחברה
מוסקבה•ר·סרכנתישראל·ל·ערכרתהפכה

בהלמפלהצטרפותהבגללמהארץכשגורשה
יכלהשלאמאחרזאתהקרמרניססית,

 172בביליוןותפיעהמוגרשיםרשימת

המימסרשלהפעולהלשיתוףלהסכים
ולאהמדכאהבריטיהשלטוןעםהציוני

עם ,הפלסטיניהערבילעםיחסרעםהשלימה
הקרקע·.ר·כיברשהעבודה·•כיבושמדיניות

אנהכוברמאנשיםצונחהישראליהקומוניזם
מציאותארתההמציאות,ככורחלוויה
אתלהגשיםכריבאראליהבארץשמצאר

 •בארשלשמםהאיריאלים

אנהשלבגורלםעלהמהלבררהחרבה
עלכלקררם ,כמרבןמוטלת,וחבריהלוויה

הישראלית.הקומוניסטיתהמפלגהמפלגתה,
ובק·ינציגהיותיבעתכייורע,אניואמנם

דרתעל·ירי ,כןלפניועררבמוסקבה,
הקרוברניססיתמהמפלגהובק·ידרשהלרביץ,

מספרשלבגורלםעלהמהלבררברה·םשל
שגורשופק·פשלופעיליםמנהיגים
מפורסת.שמרתרשימתהרגשהואףלברה·ם,

גםזרהאין ,אךתוצאות.הניבלאזהניסיון
שלואףהישראליהשמאלכללשלבתרחר

אגב,זהובענייןלספל ,ישראלממשלת
את ,לונשלונחרש,לברוקשישאנימשוכנע
המרכזיהרועדחברנגרהריגול·•משפיס

 ,;רישראל ,.,ונגרכהןאהררן·םמפשל
רהמקארתיזםהקרההמלחמהבשיאשנערכו

השתלתבתקופתהבן·גררירני,
יערימאירבמשרדימכשירי·האזנה

תרפיק·כ nשלהשינהבחדרתבל·אביב,
הסיעהשלהמגרדיםוברירתבחיפהסרבי

בירושלים.מק·ישלהפרלמנטרית
המגורשיםגביללפחותעל·כל·פנים,

ארתהלפעולצריכהלאהקומוניסטים
•פרס : soה·משברתבן·גררירןשלאקסיומה

אמנםזראקסיומהרלובק·י·.ל·חיררת·
אתלחוללכריל·חיררת·הנרגעבכלהופרה
אולי ,' 67מלחמתשללדורותהבכייה
 90ה·שברתשלההמשךדורכאשר ,עכשיו

שלהשלוםדרךעלאוסלובהסכםעלה
ישראל-העמיםלשנימרינות•שתי

השביחלקואתגםלמחוקיתחילוופלסטין•
 ,בן·גררירןשלהבלתי·קררשהצוואתושל
לגילויבאשרלפחותלמק·י:הנרגעבכל

נאמניםבניםשלהעלוםגורלםעלהאמת
ממנהשגורשוהזאתהארץעמישנישל

לקררבנרתוהיוהבריסיהמנדטעל·ירי
הססליניזם.

1~ 
 ~ו

אפילוג
במק·י,הגדולהפילוגאחרי ,-1965ב

 רס--, nשנדבריםגרריחייםהמשוררהשמיע

אמרקולות·,שניליהיו•אילובזכררני.
גרתן·הייתישנה,ארתהשלהבחירותרעב
היוםגםסנה·וביקרניס).<שללמק·י·אחד

בא 1יrשבדפיוהכאבהעצבכלעם ,-1994ב
האחרלצרקולראתגרריחייםייתן "ארחי
עםאלה,שררותכותבואילוהתפרקרשל
יישאר , 1991אוגוסטמאזוהכאבהעצבכל
זרמורביםוביםאמנםכי ,הקרשלהשניבצר
כאילוהידקרןמימיאךמוסקבה,בנהר

המרעננתהשיחהלמרותבמקומם,עומרים
וניצני•הרסה•נשרתעםבייליןיוסישל

 •ציונות•.·הפרסס
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ראשונותדרכים
בז'וזחחנוך

הקיבוץ
פרקים

כיהדגשנוובחיבה.בשמחהאותנוקיבלקיבוץ ~.
i.:ts.:;iil שניםכמהמאיתנוקשישיםשהםאלה,אנשים

בנורוציםממש, :tזקניוהם,מבוגדיםובעינינו- • ובלנךהגדוללעולםיוצאכשאתהבאמת·רבתמים. =-
לקראתראי·ביםחוןא iאבא·אכלביתכמוסיםגגעויעם 11!-

שאתהבלבדלא:ו-ליושנאתמקוםכיההדגשהלךסובהירם·מדח,
הקיבוצית·החייםודת:~ •לבואךושמחיםבולךציפואףאלאבררצוי
קבוצתשלמצבה:נו' 1מצאתהלמההיאלחינוכנו:שהתאימהדילא

שלבית,שלהדגשהלנונתןהקיבוץהחדשה.בארץונערותנערים
מנענוהוא•תדבות.ידלתסביבהבתוךחיי·תדברתשלחבד~ת,
יום·יום.חיישלבאפרוריתמלשקועשלנר'אמרתב,ל"תמהסתגר

מנודת·הל~קס,אתיק·מדלהחצרןדב·הדושם:הסכסנשנהעדב·עדב
אתמכורןהואזהולאחדחזק,לבנ~ניאודומפיצהורחשתמנודה
הםמאוהליהם.האנשיםאתמזעיקיםוהקולותודא,רדותוד.דיו'מקלם
שיקישועדמשתהיםרישמקדימיםישנקיים,בגדיםלבושיאבים

חדד·דא,וכל.לפנידת,לריבמסיל·הדבזל
תבשיל'וריחותבדייח~תאווירתנעימה,המולהמתמלא·האוכלחדד

רישהידיד~ת,ולפיהמקרן;לפיבמקומותיהם,מתיישביםואנשים
בוחשאתהעומדת.בעינה·המקוםושותפותהידידותשפרחה

באשדאוכלואתההסמיך'מןהסמיךאת,;לההמשותפת,בקלחת
מוסיפיםסביבךאשדאלהכילאכולמוסיףואתהוצעיר'רעבאתה

מתרוקןלאחד·כךעוד.לשבתלךסוב-שבעתואפילולאכול,
מתעלמיםוזוגותלאוהליהםפוניםבעלי·המשפחהחצי;'עדהאולם

·שחיים,ביתתחתבספו·םלסעודהשנאויקים'בותרבותבחשיבה.
להמשיךכדיפורשיםלנו·,הפרעתם·למה·זהואומדיםכמפגינים
ושובומחציתהישעהעובדתבבדנשםיין.ארבפך;,,בקריאה,

שיחתםכילווהזוגותםיולםסיימוהמטייליםמתמלא,חדד·האוכל
לךוהדי-לאחד)גחו'מתלקסיםוהםמקך;אנלאוהספדיםוקוראי
בלחםומקנחיםגורלותגמיעותוגומעיםתהמרתיחיםיששני.מניין

מציץאחדוכלהפ•~נותבאחתמדייןעבודה•ו·סידרדובדינה,
וישממילא:ירדעהראמקרם·עברדתואתשדד.יכלאדח·עין'ברשימה
מתיישבותהןש·חדש·חדחדד·האוכל,עלתשתלטבחורותרקברצת

כבדרת,בנעליים:נס 1שנלמילוראויינ~גן'קונצרטהרדיו'סביב
·לב.ומשמחתעליזהחריקהמשמיעות

מעטמבי~מידותיו;,עלק;נ;ם )tהמעבידמסיבה.עורכיםויש
עצמומש;םוזהשותהזהקטנים,מליחיםשלגדולהוקופסהיין·שדף

ספק·חסידית·הורה•שלבריקודיוצאיםוהכול ,שת~י
מאברתנ~תקהשלאשרשרתעלהשיראתושריםספק·קררקזית,

המקוםבזהלאישאישאותנוהמקשרתבשרשרתרחשיםלבנים
תתחסדפן ,המעגלן zכלצאתאתהחושש-עייפתואפילוהבודד'
ישאךהחלונות,בןבדמשתפכתהקולותהמולתחוליה.ממגר

נוטליםהכוללאמחה 1הסרנהאפילוכיהצל'בקטעיבחוץמתכנסים
מיוישעליו'שבסלהמשימהמנכ;בדכבדשלברמיישבה,חלק

עליו'ש;דהאמתשלשעצביתמיוישמכדסמתו'שהפסיכר·אנליזה
ששעהמחמתראםבני·נעו,·יםשלהמפורסם·צעד·עולם·מחמתאם

שהמציאותמיוישמאחריו:שהניחעולםהזכידתושמחהשל
לבינה.שנינודרביםויש-עליובעיותיהמכבידההארצישראלית

אודוונאסףהל~קסשלזמזומוופסקהמסוכיםשנתפזדוולאחד
אנשיםהקבועות,·הלילהדמויותתופענההמחנה,עלירדולילה

אלאתבדילםולאהנכללבתוךהםנבלעיםהיוםשכשעות
שלארוחה ,בארוחתךעצמווישתףהאחדיבואבשתיקתם.

ויותרשמה,שפדרידיזםזרתרדהלקרעיםויקרעשרמר·לילה,
ואחריועליהם:דעתםוערבבההצעיריםמנוחתאתגזלהמשנתנה

וידברויינינגדארסושלמחסידיווהוא ,ומסורבלקררו ,שנייבוא
הנשייתוביסודבפרסי'בינינוהמהלכותרבאלרבכללבנשיםסדה

נעשוהאורווהמןהקרלרתכיפתאוםעוזכםואתההגברים.שננו'

למותושנהשלושים-בז'וזהחנוך

שריםרתשתינתפרסםר ) 165(מסי 77עתרןשלהאייvדרניםהגלירנרתבאחד
שהתחוללוהתמורותרעלזרםיהעלבארז,הקרמרניססיתהמפלגהעל

עשרוחבריושהואאיששלזמרתוברחסרהשלם.איברהתיאורבתרנה.
בזי;זה.גחרךהואהאישזר.מפלהגשלפניהאתלשגרתונוזערציניזמאם
 ,הישראליהקומוניזםבתולדותשלםפרקהרשמסאיךהדברמתמיהאכן
מקובלותאמיתותמחדשלנזרקהראשוןהגדולהניסיוןנעשהבררשא

ב•סקציהמדוברבארז.היהודיליישובהקרמרניססיםגישתאתולשגרת
שלה,ובהמשך , 1937בשנתבירושליםאלהחבריםשהקימוהיהודית·

שברתפילוגיאתלהביןאיןאלהבלעדי • 1942עדשפעל·האמת•,
בפק•פשחלוהתמרדותואתהעברים••הקרמרניססיםהופעתאתהארבעים,

שאדד·כך,בשניםרבמק·י

כחלקעצמםהרגישוהםאךקסבה,תנועהמתמידהיובארזהקרמרניססים
םןעבורקצתםםגרבשת.דעתםרכבוארצהבארקצתםגדרל.מהנחמ

הואםאלר"אדחהיה inבזירגחרךהקיבוצים,םןבעיקרהציונית,ות.נוהע
לצבא,םתגייסיםשלנרהבניםשברבגילהצעיר•,•השומרעםארצהiזוע
ביןההרגשהאזעמדהדא,ייvדוהמחנהאלאותרמשךםהקיברז,חברוהיה

הגשמתעלאיתניםםאבקםתנהלהגדול,בעולםשם,כיאלהזעירים
גםמםילאתיפתרהזההמאבקובמהלךצודק,לעולםתקורההסוציאליזם,

ארזונידחת,קסבהארזוכאןהאנסישמירת.ותמוגרהיהודיתהשאלה
הגדוללמאבקחילוהאדםייתןלאואיךבה,שרלסיםשזדים·אל mשכר

ההראו

משערהיהמיהגי.חלאערדהגרמניהפשיזםהעשרים,שברתבסוףהיההז

לתפושעתידה , Mרהנידהקסבה ,זרארצנודווקאכיההםהדחוקיםבימים

בעולםבני·אדםשתלורת,קררתרכיהעולמית,בהתרחשותחשובכהקמרם
תברהרזיעלוהסרביייםהסרזיאליזםברג,שםתכרלר
הצליחלאהרא •-1964בשנה,שלרשיםלפנילערלםרהלן mבזירחגרן

האייvדרנרתבשניםנתאבנה.שמחשבתהקהרםרניםסיתהמפלגהאתלשגרת
 ,מותראחר ,חבריובארז.חייובסירןעלושימרתלכתובהתחיללחייו

אהרןשללארד(בהרצאה ,•ראשונותד-רכיםבשםבספראותןהרציאר

בסדם·תע.הלךהואלכתוב.להמשיךקיררההואאמיד),

כז'זזה·לכניתרזת
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ריחות ,אותךאופפתחדשהואווירהלשםנכנסאתה ,עליךחשודים
במחיצתםאךהשרויהמרו:פזתחושני~תשלואווירהרלח~תוחוםזבל
 ,שנותקושרשרותקושרהבהמות,אתמרגיעאתהבעלי·חיים.של

אדםוריחזרהלרשותשחדרתלךודרמה ,לזוואףלזומספואמוסיף
ברלעולם·הםבעחיותשלהשיכחהמעולםאותןוהחזרתעמךהבאת
אלבצאתךעצמך,אתהאךהבהמות,נרגעומעם·מעםוא.דם.ישררו
עולםביןמפתןשעברלמידרמהארר·ירח,השםרפההחצראדמת

לעולם.
אוהלשלמצל;פתאוםתינתקודקת·אבריםביישניתנרעהאשרויש

מהאתהותמההלכה,וכבר-רגעמה·בכך.שלשאלהותשאלך
עלהמשקוכלעסוקשאתהבשעהכלוםשלבשאלהלהסדריךראתה
נחוהמםוחדר·הילדיםוהאורווהדד,פתבהמה,וחייאדםחיי ,ראשך

שאוליבלבךמחשבהתעלהלכתה,לאחרורקלמש:פימי·קום,
העזתלאאוהכינרתלאראתהלבדךהיותךשלזהלרגעציפתה
אתה.חמרוואתה, ,ערדיחזורלאהזהגעוהר ,להבין

אלהבפרימרסים,לספלומתחיללמםבחנכנסאתהר·כך nלא
ואתהבהם,להשתמשלמדתלאשעדייןמרובי·הראשיםהפרימוסים

נקביהם,אתכמחסומנקבשסתומיהםאתופותחוסוגרמנפחם

הספיקולאכיוחפוי·ראש,רמפ~יחנכלםעומדאתהדרבשלובסופו
עללעבודתםייצאוומשכימי-קוםייד·התהאתלחמםהפרימוסים

ונרדםרשמיםגדוששמירהלילארחלישוןשוכבראתהצרבן.מהקש
 •••בריאהנעוריםשנתושנתךמיד

תקופותשתי-משפטיםשני

והחלהפסקוהעזיבותהצעיר"."השומרבקיבוציהרוחותקשםר
חיתהשלי.סלסוליוהחלושקם,המיםלםלהביתיציב~ת.שלתקופה

ובסוףיוזמם,אניתמידשלארי:פרחיםשלביחסקצרהתקופהזר
התקופהוכלללכת.הוצרכתישלאחריוהקיבוציהדיוןבאהדברים

סיוטליהיאמשפם,כעיןשחיתהאסיפהבאותהלסיומהעד ,הזו
בשעריבאתילאואנימאז,עברושנהשלרשיםכמעטגדול.אחד

לירקלאשהרציאוני.עללהםנוסראינינירםעזבתיר.אשרהקיברז
היהלאמהם,גדוללחלקלפחותלהם,גםפשרם:הדברהיהלא

עלשעברהעזיבותגללאחרהחרדה,גודלאתאניומביןפשרם.

לאאנושיכיאףעשו'אשראתלעשותלהםשגרםהקיבוצים,יתר
לי,הקורניםמןחבר·קיבוץבאאיךערב,אותואניזוכרהדבר.היה

החלטהנושאהארצי'הקיבוץמןהגיעשליחכילספרמדוכא,
כיערב,באותושאמרתיממההרבהזוכראינילהוציאני.ותביעה
להיותזכותיועל ,שליעלעמדתיכרחיבכלאךרב,במתחדיברתי
חינה.כאשרשליבעמדתיבקיבוץ

·רוחיסערתחיתהה;צאהאותהלולאכיחשבתיבהםזמניםהיו
בקיבוצי.נשארהייתיואניההן,השניםסערתששככהכמושוככת,

התהליךאתזירזהלאאףההוצאה •הדברכןלאכיליברורכיום
לתנועההליכתיאנךאז,שלבתנאיםכמעם,הבלתי·נמנע
בדרךללכתרציתילאכיעצמיעלאנימעידבארץ.הקומוניסטית

אותוכלואוברזידידים,אוברזפירושוהדברכיידעתיהלכתי.בה
וחייםמשסרה,ורדיפותקשה,ומחתרת ,התחנכתישבורוחניעולם
בדעהנתקלתיפעםלאכלל.משכ,נישלאבפוליטיקה,עיקרםאשר

אולי.שבה.הרומנםיקהמפ~תלמחתרתהלכוהעוזביםמןרביםכי
אניהתמידו.לא ,בדרך·כללואלה,-מעטיםרקפגשתיאניאך

לאבשלי.עמדתישלםזרדוכמעםזה,ממיןמרומנםיקההייתירחוק
המאבקחודשיםנמשךעודהקיבוץאתשעזבתילאחרגםדחפני.זה

הרגשתיבובחיירגעהגיעהמחתרת.בדרךשהלכתיעדהפנימי
ביגברהבהשעההגיעהע.איותאםעצמיאתאכבדלאששוב

למען ,כל·כולךאתהדרושיםממש,חלוצייםחייםכיההרגשה
הפותר ,עולם·ומלואוהמקיףהקומוניזםשלהגדולבזרםהםכולם,
גםאםמצומצמת,עיליתלמעןרקלאוהבאלפתרןשאיןשאלות
אפילו ,חסרי·הכול ,ביותרהעשוקיםלמעןאלאיקרה,

העולם,קצותבכלוסובים,שרביםתקופהזוחיתהחסרי·התקווה.
זאת.בדרךוהלכו ,כךבההרגישו

לאכברואנימשפם,לפניעמדתישרבלאחר·כךשניםעשרים-וחמש
חייושעיקרפוליטיניסיוןרבאדםאלאדרכואתהמתחילצעיר

 ,דרכועםחתםאשרזהבחוזהעצמו:אתלשאולחייבוהואמאחריו
משפםהואגם ,שנימשפםבפניהועמדתילרוניתןלאומהניתןמה

מחדשבניתישאיתםחברי,ורבמפלגתי.וביןביניהפעםאידיאי,
איתםואשר , 1941עד 1937בשנותמהריסותיה,המפלגהאת

-הישראליהקומוניזםפנישינויעלהממושךהמאבקאתניהלתי
- ••האמתשבסאונוממנה,כפלגואםהמאוחדתפק"פבתוךםא

והביאה ,בקיבוץכאזחרדה,חברהבאהשוב •מ:פברפרשואוה,צאו

זוממיםו·הם"מהלמשפם.דחוףבאופןנקראתיכיהידיעהאתלי
לנסח, ,הרגישוכך ,מהפכני·דיןביתבפנילהופיענקראתישאלה.

 ,הדברייעשהדרךבאיזולדעתבלילחדרנכנסתיאותי.השופטים
בקירותהסתכלתימה.לשםהיסבידעתיאךאמתלה.באיזו

הפשרםים.ובספסליםהקרשיםעשויבשולחן ,קסןחדרשלהחשופים
מאוד'הרבההרבה,לספרהיהיכולוהוא ,אליואניישבתישנים
אתוחושבנשעןהייתיעליונגדי.ולהעיד ,שהובאוהעדיםמןיותר

שולחןבזהירות,ומבטאןאותןמסנןהייתישלאחר·כך ,מחשבותיי
שאיןיקריםרגעיםרומסי,מאבקשלרגעיםהרבהעברושסביבו

מאמריי.אתעליוכתבתיפעםשלאשולחןעליהם,מרותואני
הנההרגע.שלחשיבותובהרגשת ,שישבוהאנשיםבפניהסתכלתי
המנגנוןאנשילהם, ,גדולבמעשהלהשתתףלהםניתןסרף·סוף

והםסולקומהםוסרביםגדוליםאיךראואשרבקפידה,ב;ררואשר
דברלכלשנאתםעקבקנאותם,עקבנאמנותם,עקב-יורשיהם
דייק,משפסיאתעשואשרהםכמוהםאנשיםמתפיסתם.החורג

לינדמהרעים?אנשיםאלההיוהאםוסלאנסקי.קוסםרב,וסרייצ'י
הדגשתשמעניקהשי:פר;ןבמיןכולםנתוניםהיוהםאךשלא.

שלאמותבדל"תול~שבאשליה,שלסרןול~קםנים,לאנשיםהשלטון
שנאהזוחיתהלאאךש:פן.ודאיאותי?שנאוהאםמרעדרן~המפלגה.

אותוזההיהברומנים.הנרשמתוכאהבהכשנאה ,המקובלבמובן
באותההחיצוני.ציפויורקהןושנאהשהערצה ,פנימינפשימתח

נישאממ,נה,הואכאשראדם,להעריץהיומוכניםפנימיתמתיחות
מושגיהם,לפי ,כאשרלרדפוהיומרנניםנפשימתחובאותועליהם,
רגלו.מעדה
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רםרייצ'יסלאנסקיעלסבבובעיקרןאך ,אחרמסוגהיוההאשמות
אשרכחולות,עינייםעםנאה, ,בולגריבחרדיושבהנהקרסםרב.
אתלכנרתלמערבלך~רההארץואתמק"יאתועזבקםזמןלאחר
בשלורצוץשברר ,א,~ייבא·לכןקודםמועטיםחודשיםערד •חייו

ואניקרסםרב,םן·ייצ'יאתהנערץ,מנהיגואתשמצאהדבר

יכולתיובמה ,סרבלאדםפניהעלם,שלהגלריותבפניוהסתכלתי
דיברתיכןרעלהיסב,לשרביאתלנצררעלייכיידעתילרזלעזור

על ,חייועל ,מפעלועלאלאקרססרבםרייצ'ישלמשפסועללא
כאחרים,בא,לאהואבכנ~ת.אתיידנרהנחרד • nאיש·הררהיותר

להאשימני.באעתהאךספק.כלליאיןבזאתקנקני.עללתהות
כךלהיטהרובאאפיקורסיתלמחשבהנתפסאשרברצדינאותר
שנעתמשרםרקולי ,אותיבהאשימועצמולסהרהואגםביקש

מברכתו.על iמברכדהוספתיאלאבפרץעמדתילאחולשתו
אתינפגשההיאלבנים.אםבוגרת,אשההיתההראשיהעד

עלרג{$הפםי·הראררה 1ממ:סמשולהבתכולהאזוהיאבדרך·מקרה,
לצירותהראשונה :tבפעומוזמנתלהיותבה,שזכתהזכרת

תערובתזרהיתההארקםרנרית.המהפכהלחגהסובייטית,
אימהיורוךס~בשלרב~ר~ת,נשיתפיקח~תשל·במינהמיוחדת

בהאשמותשיחה,ארתהסמךעל ,אותיהאשימהעתהואינטריגה.
עזרתהסמךעלשמה,.בדיברהיא,דיברהמאשריותראךשוברת,

נכה ,בולרגיבחרדמה,יכובדוהוא,גם-משפםאותריר"רהמורקובת,
ובכלמשפסבכלהמצרימל Qרב·שלאב·םיפרסובלחמת·השיחררר,

מפלגה.
במקרה,לאבשעתה.בהפגעהשוודאי ,שליבבדיחההיהנרובדר
עניתינאמרו.במקרהלאואכן,זה.כמרדבריםנאמריםהם,סענר
שהואסרעןיהודייהודית.בבדיחההמשולהבת,הזאת,לאשהאז,לה

בע.יתונותיהודית.עיתונותעלאנטישמיתעיתונותלקרואמדעיף
והוא,יהודים,שלורדיפותוהשפלותצררתעלמס~פרהיהודית
בעיתונותאךזברשפל.,רקסןעצמומרגישארתה,הקורא ,היהודי

המשתלטיםיהודיםעלכתובשםלגמרי.אחרתהתמרנהאנטישמית
מרגישהריהואלהברגזנים ,בנכלרירםבנכלהשפעתםהעולם,על

בימיםלקרואמעדיףני:אגםיהודי.כאותואניואףדכא.גבראעצמו
הקומוניסטית.זרעלאנסי·קרמרניססיתעיתונותמשפסים,שלאלה

וסרבניםבוגדיםעלמספרתהקרוברניססיתהעיתונות
ובממשלותהמפלגות ,בצמוחואפילומקרםבכלאימפריאליסםים,

בעיתונותואילואימה,ביומסילהסרציאליססירת,מדינותשל
עלומאייםחילאלמחילההולךהקומוניזםעלקוראאתההריאקציה

 .••כולוהעולם
עצמה.בתרךושקעההעד·ההלכהכמרעליהשניתכוהשאלותבמטר
סענה,במשפט,רצתהלאהיאהעניין.בכלשלא·בנרחהרגישההיא
של·רוחומורתאתני 1אוזוכרשאמרה.מהאמרהכךלשםולא

הואי~צאשאמרת,כפיהםהדבריםאםלנסיגה.מקרםפהאין •היר"ר
היתהרהאשהאת.צאיית~שאמרת,כפיאינםראם-המפלגהןמ

שרבלסגתכדיבהאשמה,בעל·כרחהוממשיכהנימוקיהאתמגייסת
ולמעסה.

אזשלבאווירהאבלקומתנו.ונתמעטהנתוחקרכמרהדבריםהיום
משפסשלפירושוארחבמקרםכידיענואנירגםהםגםנראו.כךלא
חרםעלייכשהוטל ,ר·זמן nרלא·ירדים.כיתתלאאם ,מאסרהיהזה

למשפטהיושביםאלההיו ,אותרקיימושלאהמפלגהמחבריוהיו
הייתיחייםאברסרציא'~יססיתבמדינהל~כילהםואומריםמסבירים

ישמאסרמעיןזהוחרם ,לפסק·דיןומחכה~בריחמנעולמאחרייושב
דעתעלכאילודומיםאתיומתרועעיםאותרבריםהשרואלה ,בר

לשעתרקוליחרצה, iזרהרציא~ניהכלאדלתותאתפתחוצעמם
שעה,ארתההמפלגהמןהרציא~נילאבכל·זאתבלבד.השיחה
שלשרבובבורקרנרנפדסםהעשרים,הוועידהלארחרקנעשהוהדבר

 ,השינויבשררתעםש,ילהדגיכאילוההיא,הוועידהמןמיקרניםש.
 tברשותפיםיהירלאעליונאבקואשראלהבי

לפניעצמיאתששאלתיכמרהיום,עצמיאתאנישואלושרב
נשארהייתיכלרםוההרצאה,המשפטלולאשנה:מש nשערים·ר

ל~גם ,רציתיל~גםלא.תשובתי:ושרבוהקומוניסטיתבמפלגה
לכנדארכללאכיהרגשתיעתהכןכאזיכול.הייתילא-ליניתן
רבזמןערדהלכתילמעשההזה.הדבראתאעשהאםעצמיאת

אולי ,ולכאןלכאןמחשבותיי ,היסוסיי ,ספקותייירציארני.בטרם
שרשרת,זרהיתהכילע:פבה.לאאךהתרחקותיאתלה~סיכלו

שתינמשךאשרפנים-מפלגתימאבקשלמארד,רחוקהשתחילתה
עצמושהמאבקעדזעומותכההיותוצאותיוואשרשניםעשרות

ביןזהחרסר·פררפרדציהחסר-תכלית. ,דברשלבסופרנראה,
שלבתקופהדווקאהוכלםהממשיוהשינויהמיוחלהשינוי

רביםלקומוניסטיםהטרגדיהנערצהאולירננך-ראשית-השינויים
מארד.

בראשיתדמויות
לייויקשל"כבלים"

באצבע,מראיםהיועליו •כרכורשלהרשמיהקומוניסטהיהחיים
אךחיים,שלפעילותוחיתהמהיודעאניאיןאזהרה.שימשוגורלו
ניתנהעבודהבמב~דד.חיוומשפחתוהואחייו.עלמשהראנייודע

ששמםהאישיםאחדוהוא ,בסקילרכזוסדר nראיש·מגינרנזכרתרקלו
ביןלושמהלכיםררב·פעליםתמהרניאישאז,שלביישובנודע

ראהעיסוקיומשארולבדבזעיר·פנים,לררנסמעיןרעביים,שייכים
הואשבער ,בפרלין ,ערריוכב •בארץגר;דנ;יוצאילכלפטרוןצעמו
קרהאםאךגדודנו.שלגביריהמידיהרבהבזירנרתר Mרמשפ

ייאמרמנכסיהם,שירדוגביריםמאותםבאחדבארץופגשהמקרה

שלמזלואיתרע •ידוכהישגלועוזרהיהאלאברנקםשלאלזכותו
היה.גדודנומאנשיהואשגםחיים

המהפכהלחג ,במאילאחדחיים,אתואוסרקציןבאומועדחגלכל
הפגנהעורכיםםול·כרםערבייהיושאזלנני-מ~סא,וגםהרוסית,

החוקמןבומשהיהיותרחייםשלמאסרושכירושלים.בשער-שכם
מאסראתהרשותבעינימסמלהואכביכולהמנהג,מןבוהיה

מוציארהיהולובזרבסקיאוסדרהיהיהודיקציןכולה.המפלגה
 •במועדושלאאףופעמים ,במועדושנהבכלנשנהוהדברבערבות,

תיאטדאות,בהשניקרוכל·אימתוסביבתהלחדרהבאוג nימי·
ההכנות,החלולהצגהקודםשברע"הבימה".שנכןכלולא"אוהל"
הגדול·הפועליםלביתעולההציבורהיהבושנערכהובערב

המרנים·המרנים ,בחמורורמיבסרסומי ,ברגלומיברכבמישכחדרה,
צמאי·תרברת.

הראשוניםבספסליםלייריק.של"כבלים"אתמציגה"הבימה"
בשוררתבתרכם.היהודיוקצין-המשטרה ,ומעמדשדרהאנשייושבים

בתוכם.וחייםהפועלים,שמאחריהם
וקציןהארצות,באחתאי·שםאסיריםקבוצתמתחילה.ההצגה
מגדיםוחבריויכהחבשביקשואחד ,שנכשלבריחהסיוןרב ,מתעלל

ובתוכם-למיניהםופלילייםלזרמיהםפרליםיייםואסירים ,אותו
רמסקיןוהולכים,כליםהאנשיםבנכלא,מוכרזתשביתת·רעבובסקין.
עוצרהקהלוגוברת,ערלההמתיחותה:פבלים.ריקודאתרוקד

ליל-כרכביםולמעלההבלתי·ובקורה,באולםהושלךהס •נשימתו
שלריקודוהאם ,מיאתמעודרמילדעתואיןרוקדקיןמס •נרצץ
נוחרתאותםשמאארבצ;פירטמיריםכוחותשמעוררהואמסקין

פועלי •מרדרהבה-חרדהפיה,צי •מסקיןאתשמעורריםהםטמירים
הקצונה,אתמסלקיםהאסירים,אתמשחרריםהם •מרדוהמכרות
האנשים ,נסגרהמסךנדלק,האורלב.כלקורעת·הקלהואנחת

מתייצבמעם,וכפוףשקטידעוהושהכולזהרחיים,לקרם,מתחילים
ומנופףמרחוקלשמעושאיןדבד·מהצועק ,המבוהלהקציןלפני

ומדוכאמוחרםחייםאותרזההיהלאשרבחוסמו.מולבאגרופו
 ,כולוהציבורבשםהמדברחייםזהרהשנה.ימותכלשלכלשהו
דגלו.נושאוהואחייםשלצינורולהיותהפךההצגהשנברח
נמשכת.ההצגהלשקט.קוראיםדא,נשיםהורם,המסךכבה,דא,רד
אמוריםהדבריםואיןללייריק.לושכחתילאמעתהשקרהרמה

ההיסטורית.ולאמתלצעמולו ,למחנהו ,שלולגיבוריושעשהבעוול
זכוראני,ממני.יותרלכךשמוסמכיםיודעי·דברעמויריביזהריב
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במחזהולחזרתבאממרחקיםאשרהציבור'לזהשנעשההעווללי
הרגשתילאמימייחיים.שלולברלביעםזרבשעהפעםלברואשר
לפיסגתארתךהמעלההאנושיתהמלהשלהגואלכוחהאתכך

הקטנונית,לחש,הלוחשתהמלהשלההרסניברחהואתהרגש,
ארתה •לעצמולומתכחשתשנ:גאדם,והגדולהיפהלכלהמתכחשת

גדולשבכשדרנוהמחרבןהסרפדשלמהותואתהיסבהבינותישהע
מרוחו.

היהסבלבשעת~כזבה.כרלררהניצחרןהניצחוןלאחדהמחנההנה
ונתכער.נתקסןהנהניצחוןובשעתצודק,והצודקיפההיפה

קטנוניתמשסמהשלעמיקתאלכיראאותגרמגלגלרלייריק
לבסוףאשרעדשלסרן,לשםשלסרןעלמלחמהשלים, nרריב·א
הניצחוןעםשנעלםהיופיליושנו.חוזרוהגלגלהמדדאתמדכאים

כדיעדוההקרבה,האחדותמוחזרתבכישלוןהכישלון.עםחוזר
כולם.למעןהאחדשללמרותהליכה
אמתאלהבדבריםגםחיתהמישהו:ויאמראפשר ,אנייודע

אמת,נכללומרסרפדיםשלזכרתםאתאגרתובעיםוהרישנתאמתה,
יצירהשאיןאנימאמיןראף·על·פי·כןתהיה.כאשדמרהרתחי

תקורה.שלשביבבךדמליקההיאאםאלאגדולה
אתרמאיונדלקהארדמה.לנראבדכמררכרלנרנסתיים,המחזה

הנ:גימהלפניערמו ,שלדבבגדי·השרדהגברה,והקציןהספסלים,
לפנייצאהואאיננו.רחייםחיים,אתחיפשתיאבריו.אתוממתח

ההצגה.תרם

ותלמידימרריהפרדס
מרמחי~תקנהשנככדותיק,פועלאצללמדתיהפרדסעבודתאת

בעבודתהיהראשיפועלבה.התחלתיאךשאנישעהזרבעבודה
הכניסניבאהבההיסב.למדלימוניהס~דיהעבודתראתהנסיעות,

היה ,אזשלהפועליםכמאמרעצמו'שהואהסדריה,שלבסררה
אתלקבועוכיצדשכםעללהרכיבהכיצדלימוניהראבה.·מנגן•
בהלעשרתוכיצדלה,לתתזרויתראיזרלהשחיזהוכיצדהידיתאדרך

בזמןהסדריה •מדיאדרכרתולאמדיקצורתלאכרת,קצרתנועות
המושבה,פועלשלבידרהעיקריכלי·העברדההיתהההוא

רהירעמרק·עמרק,הפועלשלגבראתהכופףקרלרניאליכלי·עברדה
·בעדהערביים:הפועליםשלמימרתםעלחוזריםהיהודיםהפועלים

עלהמרדת>.-םרדיהשגרתשש(אחדיבמ~ת•-םרדיהסניןסית
 •ייחרסראתבעתהקרוהיאההם,בימיםהפועלגאררתהיתההסדריה
 •שיעבודתגדרהיאאפילו·כברד'תגדרזרדר,יקבוע·סדריהפועל

גברעלהסדריהלפניי'הולךמררי-בפרדסבדיםערהיינואחדידם
שלתעלהרכנגדנראחדיר.כדרךכדרכיואנילראשו,קשומגבתע

 ,מארדקדיםוהמים ,אחדירדאגילתוכה,נכנסהראמי·השקאה.
רהבהבגרף.צמרמורתמעבידהאךידםשלבחןמרנעימהצינתם
לנפול.מסרהראפתאוםנשברתמרדישלהזקופהקרמתראתדאיתי
צונחשדאיתירעדכושלשדאיתירמרגעעבדדבזמןכילינדמה
רחיפההחסוןהגרףיפרל.בסדםברלתמרךבידיעלהואמנםלארץ.

אנשיםבארבחדל.רהשכבתירהצדהגרדתירבקרשיכרלר.דת,דרפף
שנשמסה,המגבעתואתהםרריהאתוחפרלידיבזהירות,רהדימרהר
 .• m•קדהמושכרת:פועליביןאזרר~חהשהייתההמלהאתושמתעי
םעםםעםשלאמיימים.באותםהידכתאומותרהםרריההקדחת
רתק;.ונפגםייחרסרתנמעםשתיהן,

כמעם.גמורבררדא,ישהיהכיבערבים,אנרכילימדתיזהמרריאת
ומלמדו.עמוויושב·ערבארוחתלאחרהקיבוץמןאליובאהייתי
אפילו ,הקיבוץשלמקהלוהפרישהכי ,בעינייזההיהגדולקררכן
ארשמתרחשיםחשדניםמענייניםכניתוקאזלינראתהאחד'לערב

הראבאתי.וברצדן ,אליובאהייתיזאתבכללהתרחש.עשויים
מתרחהיהזאתעםאךבאמונה,פוקראתושינןללמדוהשתוקק

מיוחסים,אותםכלמפניהראחוששכביכולזהירות,רארמדתמיד
רערניעבודהידעשחראבערדבעמל'גדלושלאמר:פיבי·משקפיים,

אתואלמדאיש•ממניש·יצמחהאמיןשלאכשםר·נערריר. nמש

שלימותיו.לתרדהבאי·אמרןהתייחסכךבןריה,עלהסדריהמלאכת
לשארבנרגעאךחולק,היהלא ,כחשבון ,ודאישנ:גחזקתדבריםלע
בד~מרהעומדיםדבריםלדעתבתאורההוארבים.ספקותכלברהיו
לימותיוואניובמזלות,בכרכביםגרפיה,בגיאוהתענייןעולם,של
זרדך.אנימסוכנתקרקעשעללבילילחשכיאףידעתי,אשדככל
עלהואשסובבכדרר·הארץרעלגליליארעללוסיפרתיאחדיום

לקחדא,ישגבורתעלהסיפוראך ,בעיניומפוקפקנראההדברצירו.
כךעלק~פדניקרס,עללדסיפרתיהבאה,בפגישהושוב,לבו.את

נעהצירה,עלסבהשהיאעם ,זראלאהארץסביבנעההשמששאין
עדתמיההמתוךביהסתכל •ממקומוקםהואלשמש.מסביב

אתהכזה,אניכבר•אםאמר:השתיקהותכרך ,בפילשונישנכלאה
דברו•כללילספרשאפשרחושב
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היה nשנ:גסרלבר,עומקעדנעלבהואבינינו.ת 1הידידנסתיימהבכך
למשכיל.בררשלמיחסוברהיהלאשלוזהאי·אמרןבר.היתלתיכי

מפניוהשומר ,האחרהמעמדלבןאיש·עברדהשלאי·אמרןזההיה
 •שלובסירנותיומאוצרברצוןלוחולקשהואבערדהדעת,סודרתאת
זכרתי.לקחואתאניאך-לקחי'אתללמודרצהלאשוב

במזכירמעשה

עלביותרמקרנ:גלהיהלאבבני·בדקמועצת·הפרעליםשלהמזכיר
לואדומותשפנים ,מארדורזהמארדגברהאישזההיההפועלים.
לומזדקריםהיומרעםיםי·שער nספילהשתזף.מצליחאינוולעולם

היומשקפיוגבוה·להפליא.למצחמעלהמוארכתגולגלתןלע
בעינייםלהם,מעלבךמציץהיהוהואחרםמרמחציתעדגולשים
כלכביכולהאיש,עלשורההיתהדיכדרךשלרוחויפות.גדולות
עלייהנכםלמעמסהואתםנוצרתילכךלא•אניאומרת:הווייתו

עומדשהואלנרמבשדהיהכפעם·בפעםהפעוטים•.ענייניכםבכל
לוהיהבני·בדקי.מארד·מארדהיהולמעשהבני·בדק,אתלעזוב
קטןחמורוהיהכןוגבוהרזהעצמוהואשהיהוככללרכיבה,חמור

הואבחול,ונגררותמשתלשלותדגליוהיועליווברכבורדחב·גדם,
מןידידתוגםלהיגרר.שברתוהןילדשלמשיכהלמעלהמרשכן
עומדותהןוכבדדגליושיפשום ;י,היתה.מיוחדה·במינההחמוד

שהחמורהיתההצדה •רגליומביןחמורואתדוחףוהוא ,הארץלע
והיסה~תחילהבעליוירדכןאםאלאכיר~ןלשנותוממאןןשקע
צחוקומעוררסיבובבכלחרזר·רנשנההיהמחזהאותואחרת.לדרך
היה.ממורייאחדזהמזכיר •תמיד

עבודת •פריברשאיהיומיערסםורקניטעומקרובבני·ברקפרדסי

סנ:גליםקבוצתשולחתהלשכהבקבלנות: ,כרגילנעשתה,הקטיף
ימי·עברדהלפיביניהםהשכרמתחלקהחשבוןובסוףוקוטפים,

רהרסל•יכין•,בחברתקבועפועלהייתיזמןאותואיש.כלשעבד
קטיף.עבודתגןלאדעליי

 ,גדולשהפרדסככלקשהוהואפשוט,ענייןאינוהקטיףארגון
הםשבולמקרםכאןמזדמניםדניםפועליםקסן.שהואככלומסוגך
משתררתתיא~םכשהדגשתהיאגדולהושמחהארעיים,צעמםרואים
לסליםמחכההסנ:גלואיןריקים,לסליםמחכההקוסףאיןבנכל:

מסכיםאינולעולםהפועללמסען.ממתינההעגלהואיןמלאים,
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מאמציואתלרארתאו'הבאיברלקצב·עברדהנכנסאםאך ,ברשיאיצו
רכלירתרכבדהחננרעהכלשאזרתיארם,אוגרןמחרסומתבזבזים

שהכרלבימים-:כך 1הייתישסיורן ,ראניכפליים.גורלמאמץ
שיערו.לאיןדעברגרצעמיומרגישרמררכזשקטהייתי·דפק·
שנחשבממושקףבחרד ,אחדהיהלקטיףהנשלחיםרביןאירערהבה
עברדהאיןשמאאר ,:ר 1הדבטבעראםיועברלאבעבודה.יצלח·"לא

נרצדכאילרהאישה:.פרעל·לשכהירתימימיהכרתירהולמתר.זר
יה. iוטוב·מזגובעצםליגלוג,לחיצימטרהלשמש

שלחוזהשלומיאל•ן;גםלחשרב:בלאאמרתיהבאיםביןכשראיתיר
אך ,מנככרמקרנלהרא t ,בסגנוןשממשיךכמיבעינייהייתיאלינרו•
הנאספיםמןפרזבל·לשכה,-כמרהםאניאילר •סברוכךלאהאנשים

בעיניהמביטיםמאלה ,מחרליוםסידורישאםלשמרעערב·ערב
עצמומראהאיברןןזzרבלקביעותשזכהבפרעלרדרך·ארץקנאה

כןלאלי.שררי·רמרתרהיהאזכי-ובחפזוןבאקראיאלאבלשכה
עתה.

אבהלאהנעלבהנחרדאךבריט~ן,לעבודתםנפגרהאנשים
המזכיראצליהופיער 1·הברקרבאררחתהעבודה.אתרעזבלהתפייס

אמר: ,כרכדרהדגשה,ללארהרא,דין·רדברים,נפתח •חמרררעל
כוונתםאך ,ובריראתפירשלאהואו·שכחתוכבר ,מהר"כל·כך
רכבויומיים,פועליםשלמקהלםיצאתעתה·זהלי:מרננתהיתה
הירהדבריםאך ,עצמילהגנתמהלומרניסיתישכלנם?מהשכחת

 ,ליהיודררשרת:תם. 1צרי.אתזרנואנירעדייך·שרטכצליפתלי
עלייהשארתהלהבין .,,כרנסירן·חייםעברדהשלשנים ,אחר·כך
היאהרירזר~תמחיצה ~~שתמררהאינהשאםתמררה,תובעתבמעדמ
מתחדשמבחןרשלכפרי~ה,נאמנותשלכפרלה,זהירותשלתמררה

שלימדרניאתלהביןעדייןהוכשרתילאשעהארתהפעם.מדי
התגובהמןנדהמתירכע~ס.נדהםוהייתיארוכות,שנרת·חיים

לישניתןאתממנישנוטליםעלכעסתיהפועלים,שלהבלתי·צפויה
כיאניסברובי.שדנשדרהחשדעלונעלבתיזכרת,בתורתקררם
ראשיתשלשערתלר·ביםבעשר ,רעלברןתדהמהרגעיכאלה,רגעים
 ,ממנושיצאולציבור .התנכר~חראשיתהתנשא~ת,ראשיתבגידה,
 •בחייאחר·כךפגשתיכאלהורבים

פוטרתימהשרםעל
 •אחדפרדסןמורייביןרחיה
כבןלאישהיהןסשייךצעירבפרדסלעבודהנקראתיאחדיום

בבני·ברק.פרדסאחיובכספישנטעמרחביה,מושביוצאחמישים,

 ,רקורא·ספרארהב·תררהגםלמרד·סבל·רעברדה,בארז,ותיקוהאיש
לינעמההמשכילות.נ 1היישרכשכברתלוומנכריםמדרכותידיעותיו
כימקומרת,מנשארהיתהשקשהאף·על·פי ,אצלוהעבודה

בעובדהוהיה ,אשתוואחרתאשתורכן ,איתנועבדעצמובעל·הבית
מגודלשברתיגניאת 1ממסעל·כל·פנים, ,אניזירוז.משרםעצמהזר

עםבעל·הבית,כי ,מרוזיואתכרחיאתבעבודהשיקעתיהמאמץ.
ונרמזבעיניוחןנשאתיואנימופלג,מארגןהיהלא ,לעבודשידע

לאומארדקבוע,(ברעלכאןלהירתאשז,זרהנטיעותגמרעםכילי
פרעל·לשכה.רלהירתלחזורנפשיאתהיה
מלשרןספריםומתרגםרתיקמררהאיש,אותראלאורחבאאחדיום

הצצתיגםתרגומיואתרקאתיואניבעט·סרפרים,גםהמושךיידיש,

נחרץ,יושביםעובדים.הואבראררחת·ברקד,שעתהשעהבמאמריו.

בפתחיושביםהיו~תירבעל·הבהאורחצדיף·העברדה:שלבצלו
הרבהשלבפיהםהשגורבנרסח·דיברדשיחה,ומגלגליםהצריף
ואיןממושכתפרידהשלתקופהלאחדיחדשמזדמניםשעהיהודים
שנתרופף.והאישיהיוזרדיהקשראתולחמםלחדשוישלשיחהנושא

בארצםושוטים·חרץבארצותהםשחכמיםיהודים,עלמדבריםהיו
ומדינאים,כאנשי·מדעלברברים,אונםשמפזריםיהודיםעלרבניתם,
הזכירולעניין~·מענייןשלהם.וארצםשלהםעמםלגביוקמצנים

שנודעהגדולהתפקידעלשכתבהעולם,מאומרתאחדסרפד
אתלזכורוהתקשר , iבאידרפוהערלההקפיטליזםבבגיןליהודים

מאשדבחרכמת·ספדיםיותרובקיאהייתיצעירשעדייןואני,שמו.

שלאשכידלפועלמוטבכילמדתילאועדיין·חיים,בחרכמת
לאעדייןשדניםתרדהוהיא-ממנוהגבוהיםבשיחתלהתערב
 ,אמדתי-ביישובהמעמדותהתהו~תשלתקופהבאותהלמורה

אגב,שמר.זומנאדטסרפדאותרכישלא·מדעת,בשיחהכמשתתף
תפקידאתוייחסהשקפתואתזרמבאדטהרחיבהמאוחדיםבכתביו

ובכללןהדתיות,הנכיתרתלכלבאירופההקפיטליזםשלבנייתו
היהודים.

בשעת ,בירם·השישיכתמיד.בעבודהוהמשכנונפסקההשיחה

אמר:תמיהתיעלבתשובהפ~טדתי.כימעבידיהודיעניהתשלום,
 •אצלי·לעבודירכללאמבארסזרמיהרהיודע•פועל

שיעורלמדתיבינתייםאךקבוע,למקרם·עברדהתוחלתינכזבהכך
מעביד.הואומעבידעם·הספדהואעם·הספדכיחשוב,

פרוסשליופיועל
ירוקהשנכיפת·גגקס~ם,לארמוןביופיודרמהישן.פרדסהואיפה

 ,עשויהואפררזדררים·פדרזדרריםסביבו:ירוקיםוקיררתעליוחופפת
אודם:שלכבמגרדותברמזהיברהפדיעמרק·כההשלוירוק

 •ארדשלרצועותברורצעההירקלמעטהמנדעתחדורכיקרן·שמש
מנככרשלאקלירקהנושאשנתיים,אושנהבן ,צעירפרדסגםיפה

לפרקו.הגיעזקלאנערשלמח~צפתכבלוריתצמח,
 ,בנכלשקטהלילות.יפיםושבעתיים ,ישןבפרדסהימיםיפים

 ,בקולמזמרתכמווהדממה ,קולטןכוכבבלאוחרשך·ניחוח,וריחות
חדגוניתבדפיקהומופסקתחדקים,זימזרםשלחרישיליר~ימל~רה

בגרפוהלבכפעימתוהיאהבריח,אתהמעלההמיםמשאבתשל
הפרדס.שלהעצום

גדולעידודעודריםאדרבה,בשרדהשפועלים,שעההפרדסיפה
שמסופקהגם-המהבילההדשנה,אדמתואתעמרק·עמרקוהופכים

ושרב,חוםביוםהפרדסויפהיופיו.אתראינושעותבאותןאםאני

הואויפהבצלחרת·עציר.ונקוויםבתעלותיוזורמיםקריםכשמים
עב.רדההמולתאותרממלאיםופועלותכשפועליםקטיף,בימי

פרי·זהב.וסליסולמותוגרידת
שייבשוממתיניםפועליושיושביםשעהקטיף,שלפניהשערתיפות
פירותבאכילת,~דניםבתפוזומקנחיםמלוחדגאוכלים ,הטל

מתלוצציםהאנשים,משוחחיםמלוח.בדגלקנחבשבילשנשדר
בקטיףשהחלריבשלחובומסלקיםאףופעמיםנשכחות,ומזכירים

בערבתשכלורקשדי·חינהנושנהידיד~תמחזקים ,ארחבמקרםאחד
רקריר~תהעבודהמןכשחוזריםשערת·עדניים,מכלויפותהקיץ.
כנסיהכבמין·הפרדסיםבשדרתמהלךואתהסביב,מתפשטתנעימה

האנשים,יהלכויגעיםהעצים.ביןקרניהמלכסנתוהשמשעתיקה,
עמדהתמידר.דערבשלמזיווונפעמיםקשהיוםשללסופרשמחים

הקולותתחילההרגעים.באלהקולקטיביתהתרשמותשלתחושהבי
דיברלאעדייןהנוףהיום,לעבודתנתוניםעררםהאנשיםהרמים,
וישדומםמפסיעיםיש •ריילכויתהסו ,יתקדמואשרככלאךאליהם.
שעתויפההלילותויפיםבפרדסהימיםיפיםבהנמכת·קרל.משיiחים
יכזב.לא-המשוררישירכךראםערביים

אינכריםההופךפרי·זהבברשאיםעצירבאשר ,לבעליוהפרדסיפהגם
 ,בריטינוסחמקסדתם,ומאריךבניהםמכנסיומקצרלבעלי·מםעים

לאאשרשפותומלמדםהפה,דרךהנשמעת םמ):{שפתמהםומשכיח
לשרן·עילבים.בפיהםוהופכותהאףדרךהנשמעותאבותיהם,ידעו
בארלאאפילו ,בפריולסחררהםזריזיםאםלבעליוהפרדסיפה

והאריךבארץפועליםשעש~ם ,בדירלערהפרדסריפה •בסודר
שפתםוהפךארוכיםפועללמכנסיקצריםנערממכנסימכנסיהם

קבוע.פועלשלושקולזtטילדיבורמחרסדי·עברדהשלפזיזהמשפה
·הפרךבעבודתוהולכיםכליםשנכרחרתיהם ,לפועליוהפרדסוקשה
 •לונתנוחילםמיטבואתדיר~הרשכזיעתם ,ברהטיפולשל

קיבלואףובאדם,בכסףקררבנרתתבעהואקרדבנרת.תבעהפרדס
הפרדס,לעבודתיצאנוברבהירירם·שמשאניזרנואדם.קררבנרת
איש·~ויש ,הסימ~ןלפיבטוריהעובדיםהיינולנטיעה.בודרתלכדרת

במשותףשכדההמקבלתאחתכקבוצהבקבלנות,עבדנו •בשררתו
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וצעיריםותיקיםבתוכנוהידהחברים.ביןימי·עברדהלפיומסלקתו
אתשסיימנולאחרהיטלר.שלמגרמניהפליטחדש,ערלהואחד

שררתואתמילאנוהרבה.אחרינונחשלשהואמצאנרהרהשוררת
לאכול.ישבנור·כך nרלא

כריכים ,בסלולואר~זהיההארבלאכל.ולאבתוכנוישבדא,יש
לאהואאךהנאה,בסידורוהתיאבוןאתמגרה ,ניירעטופיםכריכים

כפירותסוחרהיהימיררכלילדים,לשניאבבא,מבברליןבר.נגע
זרמלבדבארץפרנסהמקררלוואיןארבעיםכבןהואוירקות.
תיארתי•הכולבה.לעמודירכלשלאלוהוברררעתההעבורה,
מדבליי·.נמוכותכשיריילעבורעליישיהיהלא•אך ,אמרלצעמי•,
יורתמעמיקשהברדרכבלהבררות,בחפירתעובריםהיינוכךואמנם
מתכופף.אתה

מזרנםמנתאתלבלועמידר,רבבכי;שרארהרוהפועליםנכה,האיש
בעכורתכדרכםבמנוחההאריכולאהפעםלעבודתם.ולשרב

לראותלהםהיהקשהחרשה.להסתערותברחלאבודקבלנות,
להרשיע.נירםואיןהאדםבהשפלת

האיש.מתכיבלשכהלנרהוגרימיםכמהוכעבורנא,לאלמחר
ערר.קםולאשבזנתקףהעבורהמןבשובר

ממלאיםערליםכשרבבות-ונירםההם,בימיםחרשערלהמתכך
שלומוסרותאוטובוסשלותחנותנידחיםוכפריםמחנרת·ארהלים

רעבותבעינייםותרים ,העירשבפרווריורחובותסוציאליתעזרה
רכלבלוייםובבדיהםצמרקיםופניהםכלשהופרנסהמקרראחר

•כשאנוקבוע:נוסחמיןאברא,באשר ,אנישומע-מרהחזרתם

עבורה·.בשרםמאסנולאללחם,רעבנובאוהלים,רבברארצהבאנו
ושאננות.שבערתשלרדת,והפניםהדוברפניאתרואהואני
שואלואניושאננים,שלוויםכהאינןשבעים,כהאינןשהפניםויש
ימים,באותם ,אנוהןלשכרחזהוארוצהארדא,יש,השכחצעמי:את

אנשיםוהללו-ורענניםבריאים·אבא,ביתיוצאי ,היינוצעירים
כוחותיהםשתשראנשיםבעבורה,א~מנרשלאשנותיהםבמחצית
עליהם,ספםשדאגתנעלי·משפחהוהמחברת,המלחמהבזרועות
שלוחוליסבלפירושווסבלםפעוטותשלרעבפירושושרעבם
ילדים.

ללחםרעבנולאשאולי ,עברנווקשהבאוהליםברברשאמנם ,ואבר
כלרםעמררזשלאבתוכנוהידלאכלרם-היינורחוקיםמשרבעאך
רמיהרריולביתוחזרשקםרמיובבריאותובחייוששילםמיהיהלא

בארץהאפשריותהדרכיםבכלשנדררמיהרחוקהלאוסטרליהשנדר
פרנסהזדרכישארולבקשסוריהמעבורתצעמול~לסעצמה,

להפוךהמותרעז:זריכרחהפרדס,סביבהתפתחהשלמהפילוסופיה
בלע·זזלמרנרקרלסררה ,עליועומרמשקברשבכללענףהפרדסאת
לאהיישובשלררב·ררנבראך ,כךמפנישהזהירוהחקלאיםניןהיו
הפרישלהאתרמריחהארץנתבש'מהכביכולש;ב, nלהרחיקרצה

ספקהמסילשכלכךכריערדבריםהגיעוממחירו.רנשתנכרה
נמצאהואסמכתארע,כיהודיהציברדר,הפרדסשלהמסרחרתבעלייה
שנשלחלחקלאותהאימפריאליהמומחה·סימפסרן, eהרשגםלדבר
המעורבתהחקלאותלפיתוחלעבוריעז ,שברן nדין·רופיוסםלארץ
פאספילרושל ,סימפסרןשל nהדר•הנסיעות.הרחבתמפניוהזהיר
רת,מרמררתעוררכןרעלעלייהלצימצרםחששברהיה ,לארתיו
ליינברריססיםשלהליברליתהרוחמןבםברהיהאךבישרב:

ה~סע.עלעורמשכולומשקמפניהמזהיריםמתדקמים,
בר iשיiבשעצםכייסור,להןהיההפרדסשלעתידוברברדא,זהררת

אזשנהפךוארהיב,אנגליהשביןהמאבקרקעעלנתאפשרהמהיר
פרימר ,בספררעלהדיקטטורהעולמית.במדיניותמרכזיחזירן

אךממנובדוליםעריציםמפנישמרנשתכחשהיוםרה·רירריירה,
להסתייעשעת·כרשרהאמריקאיםוארבדול.פומבילונעשהבזמנו

היתה:שפרר·בריסיתהספרדית,חצר·המלכרתנברמה nבםלבר
ראלנסיזופיררתוהיוהספרדיהפריבפנישעריהאתבריטניהסגרה

האמירו.שעהארתההעץ.עלאםהנמליםבמחסניאםמריקבים,
ואורזיםנוסעיםנברנתר ,ישרע.רלאלבובההארצישראליהפרימחירי

במכוניותהדבלהועובריבתי·אריזהרכוניצינרררת·השקאהויוצקי
לדברישנמצא,רענייר·אריזה,ומדפיסימשתלותונוסעיובאגירת

אחררירםהפרדס.מןמתפרנסבארץרביעיאישכל ,סמילנסקימ.
ספררותפרזילפי·שעהנכשלהאמריקאי "הנסירן ,הדיקטטורנפל
נפסק.רה·נב~ם·ירדוהמחיריםבריטניה.ש~קיאתומילאושבר

ואלהמתוק,לימוןבזעעלשהורכבואלהפרדסים:שלסוגיםשנייש
מקדימיםלימוןכגתעלשמורכביםאותםחושחש.עלשהורכבו
אינםחושחשעלשמורכביםראותםהחמישית,לשנהפרייםונותנים
חזקחושחשעלהמורכבהעזאךשנים.שבעמקץאלאפרינותנים

עשרותפרינושאוהואהמחלותברמועטות ,לימוןעלהמורכבןמ
שנים.
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לבני·ברק.סמרךבפרדסהיינועובריםותיקים,פועליםקבוצת ,אנו
שםשהתעשרעליושאמרר ,אמריקאיליהודיהיהשייךפרדסאותר

זההיההסביבהבכלמעולם.ראינרהרלאואנוקרקעות,מעסיק
עליהשקיבלה•יכין•,רת i:רחחושחש,כנתשעצירהיחידיהפרדס

היוהפרדסיסעכשב •בטיפולוומקפידהברמתגאההיתה ,עינברדראת
נותןוכשהתחילהמושבה,מןמרוחקצעמווהפרדסבעלייההמחירים

המושבה.הדביקתרובינתייםבשפל·המררגה,המחיריםהיופרי
אתולמכורלעקרוהחליטהפרדסשנבעלהשמועהפשסהאחריום

רראינרהרפרדסנאותרשניםשעבדנו ,ואברלמגרשים.אדמתו
·יכין·פרדסיובשארהחורף,עונתעברהלהאמין.סירבנו ,בבידולו

שניר_קאלידםמיוםהיינומצפיםואנו ,הטיפולעבודותהחלוכבר
אמנםכילהביןהאנשיםוהתחילוידם,רודףיוםאךבר:לעבודה
לכליה.נדרןזהנהדרפרדסרכיהשמועהנכרנה

לאחר ,אחררירםברוחם,האנשיםצערולאההשקאהערבתמשדב,יעה
עדייןרהראבפרדס,ברנעשהמהלראותנדלנוהלכנוהעבורה,

אתאוצרתעררההיסב,המערנבדתהדשנה,האדמה ,הזרדבכלעומר
הגלוייםהפרדסבצקרתפה·רשם,רק •ורענןירוקוכולוהחורףמיימ
לדת,רחששעתיראתלבשרשנבאענףמצהיבולשמש,לרוחותיותר
חודשים.כמהבעררכאן

בשכראמנםשנים.פהעברנואברהריאותגר.תקףוזעםפאתום
הכסףבעב~ררקכלרםאך •עבדנונפשנואתלהחיותבשביל ,עברנו
וומרוחותמנכינמת ,מרקברןשמרנרהר ,עזבכלכזרבדאגהסיפלנר
מנכתכלמנר ,שנחפרבררכלספרז ,בנרהאיצוכךלשםכלרם

וזעוזעכלידענוענף,בכלריקדקנרצררךמהסרריהז
הםנזהריםוכרר.גלםלמורת,הנירוניםהצעיםביןמהלכיםהאנשים

מוסיף:ושניאחר.אומרממש·,רציחהזר•הלאבענפיו.לפגועשלא
נעצרים.הםולפתעחרשחשז·אבללימון,זההיהלפחות·אילו

פרוצה.הגררשבורים,הענפיםזר.רגלדרכההפרדסשלזרבחלקה
דאמתםוכרבחיים,הםעררעומרים,הצעיםערר ,כאןערבומרדדים

מכירה.לצורךנמדדת
רוכליםלראותהסנכנרנסרשים,פרדסיםלראותהסנכנרר·כך nא

להסקתעצי·פררסשלבזריםתל·אביבנחרצותהמוכרים
מצא ,תוחלתוהכזיבוהפרדסכסףלעשרתשבאמיד~די·אמבסיה.

באמונהרבירלרהרבזיעהשנסערהראלהאךאחר.במקרםפיצויו
 ••והעץהעמלעלבוןאתשנחרלאהםברחק~ת,ממנוורת,פרנסו
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ואמניםתערוכות

רוןזיוה

אדמה

אליאסדומי
תל·אביבנמהגלריה

אליאסמרדישלהציוריםאתלהביןברי
לתעררכתראחורה,להציץש'יחירם,

הציגשםבאמסטרדם.כשנה,לפניר;נה nהא
הירח"בארדחורש"שדהענקיתעבודה

) 10 8X ( 'אבניםלבנהמאבניכרלהעשויהמ)
בגלריההניחארתןיחסית>רקלרתחרירירת
תאורהפרספקסיורי.סדרעל·פיאטומה
הקיומיותהגדולותהאבניםאתהאירהחזקה

רחוק ,אפלהאחוריהצדאתוהשאירה
מהחלקכאשרמדהים,היהדא,פקסומאיים.
כגחליליותהבהיקווהחשוךהאחורי

הלבה,באבנישדבקוהקריססלייםהפירורים
לשיננהשקפאועדהרותחהמורץבעת

גיארלרגית.
חינםאליאסמרדישלהחדשיםהציורים
המואררחוש""שדהמאותרקרועות""פיסות

יבשהנסרןמרסרפתלאחרכמר ,עכרובאור
שאפיינהשרבבותאיןשמחה,איןרמארבקת.

רגביערימותאלאהמוקדמות,עברדרתיראת
אדם,בידעשוייםספק ,כגלי·עדאדמה,
הטבע.שלכיצירהספק
למד ,לארץעלה ,בחרדונרלדאליאסמרדי

בישראל.רשרושיובהולנדחי ,בלרנדרן
אמנותואתו.מעמיאלה,ערלםקצרותחיברו
מכמהרזאתלמקרם.הזמןשביןבמבחן

שמעלהשמיימית"מה"החרבאספקטים:
לפילרסרפיההבסיסאתהמהררהלאדמה,
המטפיזירבסבערבנשמההעוסקתההררית,

העולם:של
והתעלותהסכריםהנמוכים,הארץפני

הפרריה:ואדמתה ,הולנד-השפלהבארץ
שנותדרךהמערב,תוכרתשלהעידון

שלוהנוףההיסטוריהבלונדון:הלימודים
ישראל:ארץ

אליאסמרדימתפקדזה,מחיהמרחבבתרך
קדושהתשמישי.לוהאוסףגדולבברחן
אדמה,רגביבעזרתאמונתו.אתלשרת
מרכיבהואשונים,ודבקיםפיגמנטיםאבנים,

בציוריוהטבע.שלמחומריםחדשסדר

בדעלםעררתב.םכניקהאליאסםריר

כצבעי ,אפרדחרםהצהבהב,ניגררשרלסים
הראבהבסביבההאדמהברגביהמצריהטיס

נהרגררתשעלאארדר-קרקבשם<כפרחי
הואהציוריתההשלמהאתכאשרהאמסטל>

באקריליק.מעבד
הרצליהבמוזיאוןשהציגאליאס,מרדי

 ,פולחניארפיבעליופסליםציורים-1989ב
בצבעחירםמשתמשומקש,צברעמץעבעירק

כמירבסגפנרת,בחיסכוןדב,באיפוק

האדמהשלערכהאתרלרמדשהתבגר
כגרדם ,ולהבדילרחיים,לחםכנותנת
הטבע,ביןההבדלאתכראבהראלמלחמה.

אשר ,מרזרביישראליכאמןהאדם,לטבע
 ••תכרנהשלקמסערדברחרוטיםהזמןחרקי

אומרת"אתשערים"פתחו
ציורים-פורבוכראייהודה

אביבתלמ.ג'ולי.גלריה

זיכררנרת •מרעילתהליךהיאגיהנרססל
מאמן ,מחברזיכרונותאבא·אמא,מבית

חומריםהםמאהבה,בעררים,מתקופתנערץ,

מרגעהקסססררפרת.לצדהאבולוציהשיצרה
כללקדםהאחוריות,גלינועלשנעמדנו

לעשרתהבלעדיתהזכרתלנרערמותפגע,
תידפראיסי.שימושבזיכרון

מיכיויאמרשיבראהציניקניםאחרוןםג

מהלוואין ,סביליהואגיהסלבנוסשעוסק
שהציניותדברשלבסופריבין ,לעתידלרמד
גמסר ,ברלחפורקרדוםאלאאינהשלו

הרריובביתשקיבללמההיזרעה"אנסי"
אליו.מתעב/מתגעגעשחרא

הרקעהןאלההתנגדות""מחלות
שלבחייואחרתארזרבתקופהוהקסליזסרד

יהודהגםערשהזאתואת ,יוצרכל
פררברכדאי.

שעשהמהכל •אמנותונוףתבניתהואאמן
עםלרע,אולסרבעיסתועלמעידעכשיודע

פררברכראי •שלולאינררנסארברורקשר
 ,ברלסנסקיכריססיאןכמולמשלפועלאינו

ירם·ירםחפציהתולההצרפתיהאמן
 ,אלןורידכמרמצחיקאינו ,סביבוותצלומים

מציירהוארות.פיליפכמוסרקסטיולא
ליבו.לתוםלדא,מיןרוצהואניציורים,

אמרעםיחסיראתהיוםברדקרא,מן

אמאשלממטבחהנריצלחת-("הרקדנית"
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םררבררכייוcיודר.ה •רבלז mנרלוcיין,ילpירהרpנית•

נחמיהאחיועםהציוד),במרכזהמודבקת

עםמשידו>,לקרחהתערוכה(ששםהמשודד
היזרע>,הסירה(ציודאדרךאדיההצייד

המאודחתההתנגדותבשלבאליהםומתחבר
להתביישמבליהעבדאללחזורמותרשבה

בר.לכעוסאר
שלהעצמיהפורטרטשלביעבדו

במיניות,האובססיביהעיסוקפרדברכדאי'

העציצים.הצבעונית,המופשטתות.קופה

המספסףברזלי'שחרד·לבןשולטהיום
מיררת,גדוליבריםעללמסהמלמעלה
רססברשישדימויעבודה,כלבמרכזכאשד

החובטתהלוויתן>(זנבקלילהכמרתנועהאר
זמן.דד,בה·להברת•לךנותנתולאחזקבך

ומשבדיקשרתתקופותעבדפורבוכדאי

גםילו'גבתמפרמ. •יוליגגלדיהקירם.
הבורריםהמקדיםאחרזהוהמוזיאונים.

 ••כזהצנועשישארדקלהם.מגיעשבאמת

או •באמנות·מביןבתוארכךעקבלזכות
אמן/גלריהשכלתאדיםשנינבון•·מקשעי
לב.בחפץ·למכור•ששים
העבורהאתעשההואאשם.לאדגשרנימהש
תקפותמספררה.סתםלארזולבו.ברם

הנובעותההגדרות(וכןהמלחמתיהנושא
היוםמקבלתפציפיסטי>שמאלי'ימני'ממנו
למרותגייס:הסרהאירועיםעקבתוףקמשנה

נשארהנושאהקורם,מהעשורהןשהעכורות

המכונהערשההשארכלאתונוקב.נכרן
לאזומבחינהבאמנות.הסחרשלהמשומנת

העומרשפילבדגמססיבןדגשוניבעינישונה
המקטרגיםמולשיבדלו••רשימתסרסרםע
עלרקורסיבימפלגיאטהרן•·עשייתלע

ולתערעמדהמלנקוטמנוסאיןהשואה.

חיילאני
משנותציורים-גרשונימשח

 soה·
תל·אביב-גבעוןגלריה

העדב'עלדת,דפקותשלנוסףמקדהלפנינו
בד·מזלאמןשלפדיררילגיהזוהיהפעםאך

המוקדמתעבודתואלפלאש·באקיםשגם
יקדה.פסיגהבעליאלאאנכרוניסטייםאינם

אתקובעותמכרכרותשגלריותעכורות
להיום.נכוןשלהן'הרלוונטיות

עלהעבודותזה,עםבעיהאיןגדשרנילמשה
ככרזותהנראותמבריק,סינסתיבצבענייר

כלשלהןבכרסותלהעשיריכולותמאחה,
מתקרם.צרכן·תרבותשלסלון
חייל••בראארנהדר••חיילאוחייל•,•אני
במערכתאוניברסלייםלמושגיםהפכו

 •חיינושלוההכרחיתהשחוקההתיאררסית
מיישהכרחי'ס;להיאשהאמנותומכירון
ראףהזההיקרהתענוגאתלרכוששיבדל
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שלההיסטוריהאתלהנציחעל·מנתרגשות
גםלנרהיהלאזאת,אלמלא •היהודיהעם

 • •אלתדמןשלהכסף•"מגש

יהודילהנצחתאנדרטה
בלגיה

אנייתוהנח

ירושליםליואילןנוחיער
הכותרתאוליזר-בחיינוותפקידןהאבנים

בחומדיםתערוכותלסיקורהמתאימה
כשמדוברוכמה,כמהאחתועלמהטבע,
הנצחה.באתרי

ועקדהבפרליןנולדהאנייתוהנההפסלת
מבניודניםהודיהאתאיברהשםלבלגיה,

אנייתוהשגיח.·העולםבמלחמתה Mמשפ
על·יריהאנדדסה,וביצועלתיכנוןנבחרה

עמותותושתי·לישראל'הקדן·הקיימת
הגוהרעיוןאתבלגיה.יהודילהנצחת
נץיוסףופרופיקובובימשההאדריכל

וקשוריםבירושלים,הערביתמדא,וניברסיסה
רבים.אישיםעודלפרויקט

 ) 1951בשנתלארץ<שעלתהאנייתוהנה
העבודה,בתהליךשניםכארבעכבדעסוקה
ביעדשוכןהאתרסירם.בשלביוהיא

מערבמצפרןק•מ s 1 •כ ,נרה·אילן
לתלהמובילהכבישלאודךלירושלים,

מאבניהבנויומרכזיגדולגל·עדזהראביב.
גדוליםסלעיםומסביבוירושליםהדי

שמרתאתלשאתתפקידםשעיקרמבוררים,
יתבצדפת•ך::.:יייתנופסוקיםפים 9ה~

ובעברית.בפלמית
מתמידקשורותאנייתוהנהשליצירותיה

עםנמסרהעשרהשתיםבגילרלשראד"לאבל
וחיתהבמינזד'קתוליותנזירותלידיאחותה
פרימיסיביםאיכריםאצלקבורהלסקסיעדה
פרחיםלהביאהיהתפקידהחייתה.בובכפר

הגוויותאתדאתההילדהלבית·הקבדרת:
אתוחשהיהודיהשהיאירעההמונחות,

ניסויליריבאואלהכלוהברירות.האימה
מרותמסכותהנה.שלהמוקדמותביצירותיה

דמעותמוזרים,סר~מיםמקושטות,לבנות
על·עדיערותוציורימפרספקס,שקופות

גורלות.ילריבמפות
עומדאינונוה·אילןביעדההנצחהאתר

האמנית •סחוראמנותילשיפוטבהכרח
שלהקסוםהטבעיבנוףלהשתלבהעריפה

היכלשםלבנותולאירושלים,בהרייעד
מולאגרופיםעםברונזהפסלארשיש

בסבעתערוכותבסיקורנסיובנוהשמים.

של<ביוזמתו • soי nב"תל·היהששיאן
פרויקטכלשכמעטמראהברזל>אמנון
כאתרלשמשיכול"אמנותי·לצורךבטבע

בקונספציה.תלויהכולהנצחה,
הדרמהמןמשהובטבעברישמסקנה:

כךעלותעידהחיים,המשךשלהענקית
מביןובצבצהשצמחהורדודהקסבהרקפת

באתראנייתו'הנהשלהאנדרטהסליע
 • •אילןבנרה

1 .,.. 

;כ

לייחלשרם •רגשונים.
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חודשיםארבעההמלחמה.פרצה 1939ספטמבר
 •מאבינפרדתיזהאחרי

 ,אמרמהזוכרת~ינני tהדלת.בפתחממנונפרדתי
אונשיקותזוכרת·ננייאנרגשות,מליםנאמרוודאי

אינניוחיבק.אותיביש,~אביודאיאךחיבוקים,

לאשוקולד.קובייתי'להושיטאבאאחד:דברמלבדכלום,זוכרת
מיוחדת. ,מאודבה 3r ,מאודגדולהקרביהאלאחפיסה,לאחבילה,
ההםבזמנים ,בכללגורלו;.כהשרקרלדבייתקרראיתילאאף·פעם
בנמצא.היהלאשוקולד
לעשות.מ.הידעתיולאידייבשתיהשוקולדאתאחזתי

המתקתק·חמוץןסריחןמסוכריות,ריקהקופסהלישישנזכרתי
הדפנות.בחריצימסתתרעדיין

להפליא.התאימההיאהקופסה.לתוךהשוקולדקובייתאתהכנסתי
לדרך.יצאנו
אחריללכתהמשיך tהאו ,אביאותנוליווהלאןעדזוכרתאינני

ונשארבמנסיםהסתפקהזtםוילדים,בחפציםהעמוסההעגלה
כדיהביתה,מידסזחזראו ,יצאנוממנוסבתאביתבפתחלעמוד
הפרידה.אתלבדלכאוב

מעיל ,·ספרביתידת tתלנבמעיללבושה ,העגלוןלידישבתיאני
בגרבוניםעטופותברכייםעלאפור.פרווהצרראררןעםכההכחול
השוקולד.קובייתנאחובתרנההסוכריותקופסתאתאחזתיעבים
שליהצמרכובעאתכיסהסמיך,כבד,שלגדצמבר.חודשזההיה
קפאועבותכפפותבתרךסייס.שלבכובעכמר-האוזניותעם

מידי.הוצאתילאהסוכריותקופסתאתאבל ,אצבעותיי
העגלוןהקרח,עלהחלי·קרהעגלותגלגלימאוד.קשהחיתההדרך
הקפיאהקורהתערפלה,הראות ,באווירקפאהשלג ,שיכורהיה

קודר.הרוחומצבעצמות,

נאנחולוחצותחדשותבנעלייםבן·דודי ,בבוהןדלקתהיתהל~מי
ידוע.בלתי iואלארוכהדרךעדייןהיתהולפנינוחרישית
החליקוואחיאמינסערבהלעגלההרתומיםהסוסיםעצרנו.לפתע

יו Mמתוקברהחוצהנשפן•חפציםשלמבולהצידה.נטתהוהעגלה
בעגלה.היושביםאת

הנפילה.את iבלםלעגלונים,מסדרשהיווהענק,עץלמזלנו
היושבים.את:שהצילוובגדיםמיסהכליהיוהזוהעגלהעל
אמיאתשניסרפצים 1הרערימתלידנעמדתיקרה.מההבנתילא

כולהמכרסהקסבהילדיהחסרת·ארנים,מפוחדת,מבוהלת,ואחי,
וצרחתי.שלג,

כוחי.בכלצרחתי
אחר·כךוהגבוההדקקולי ,שליהיללותאתשומעתאניהיוםעד

ופראי.צרוד

להפסיק.מסוגלתהייתיולאי Mרצדי Mצד
ערבזההיהשכןהג:יתה,שמיהרואנשיםמלאותעגלותעצרולידינו

אותהוכלגלגליהעלהעגלהאתלהעמידועזרוידדוהםהמולד.חג
אליי.לבשםלאאיש-א,וצרחתיאניעמדתיהשעה
אתלהוציאכדינסים t1הלארדקשהעמלווהאנשיםהלילהירדכבד
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החפצים.לערימת Mמתהקבורים
גיליתיפתאוםלצורח.הפסקתיואחיאמיאתהוציאוכאשדרק

אוחזתהשוקולד.קובייתעםבקופסהאוחזתעדייןשאנילתדהמתי
 •כרחיבכלחזקארתה
נקרעהגביעלשהיההילקוט,רצועתאיבדתילצידישהיהות.יקאת

בידי.נשארההשוקולדקובייתעםהקופסהאבלנעלםוהילקוט
הקופסהאתפתחתיהעגלה,עלבחזרהואחיאמיאתהרשינוכאשר
בלשוני.בשוקולדנגעתיהראשונהובפעם
זאתכאילוואושרשקט ,עלייירדהושלווהספורותדקרתליקקתי

השוקולדדרךתמיד.כמרתומכתמלספת,ביהנרגעתאבייד
בה.אחזתיממש.פיסיתארתה.ור.גשתי

הפעם ,העגלוןלידשרבהרשינואותילעגלה,החזירוואחיאמיאת
כלרם.הדגשתילאאבלמקודקפואהישבתישיברר.פחותקצת
בלב.שידההדגשתיהנפרד.נעלםהפחד,נעלם
לברכייארתהוהחזרתיהקופסהאתסגדתילקיקה,ערדנתתי

צמד.בגרברניהעטופות

המולד.חגשלבלילההקסבהלעיירההגענו
לדירהאותגרשהרכיל ,דודתישלדודהלבןפרס ,לנרחיכהלאאיש

בבית,בבית.מדידתנושונהזרדידההיתהכמהעד •לנרהמיועדת
כההיינואבל •מואריותרמרווח,יותר ,גדוליותרהיההמחסן

רכוסלנרשהכינוהמיסהעלאסידי·תרדהכהעייפים,כהתשושים,
עלעלתהלאהשוואהששרםעדתרצדת·בית,ועוגיותחםתה

מלהלהחליףומבלימהעגלה,והחבילותהחפציםאתהורדנו •דעתנו
 •רנדדמנרהמיסותעלנפלנולהתרחץאר

ורעב.ערנידוחק,דב,בצמצוםחיינומאוד.סבלנו
מתקייםשהיה ,המקומילשוקיוצאותודודתיאמיהיובשבועפםע

כלי·מיסה,לבוש,פרסיניתינר:מחפציומוכרותהעיירה,נמרכז
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שעמדהצעירלורדיכבדרניהשהרכנוהחפציםכלאתתכשיטים.
להתחתן.

שלובכפרדהקיזשלבחרםומושפלות,מביישות ,עמדוהןכך
שבידיהםמהסביבה,כפרייםאיכריםשלקהלבתרךהחורף,

שנקנהפויסרכלוהרךהעדיןהמשיאתמיששווהגסותהמירבלרת
יקרותבחבריותדב,ובכסףקפדניתבחידהאחריאהבה,בכזאת

ומפוארות.

סלסלתאר ,גזרארתפרחי·אדמה,שקקיבלואלהחפציםתמררת
רזה.תרנגולתארביצים,תריסרארפידרת,

עייפותגביהןעלהזההיקרה·שלל·אתסחבוודודתיאמי
מדוכאות,רעבות,חוזרותאותןבראותידם,שתתולבירמרתשרת.
הקופסהאתמוציאההייתיאלהברגעיםמרגליהן.נופלותשותקות,

ארתה,פותחתהייתישםבפינה.ומתחבאתהשוקולדקובייתעם
הברשה:דגשנעלםפעמיים.פעם,מלקקתספורות,דקרתרמתברננת

אלה,ברגעים ,עכשיוארתךרואההיהאבא'אילו ,חשבתי'אמי',
•אשת·חיל•י.לך,אומדהיה·גיברדהייבך.גאההיהודאי
לבי.אתשסףוגעגועיםחרםשלגל

המסתור.למקרםארתהוהחזרתיהקופסהאתסגדתי
עצובים,יותרקודרים,יותרפעםכלמכתבים.מגיעיםהיומאבי
רחוקות.יותררלעיתיםאדוניםיותר

דבריםרקמקריאהוחיתה ,מפנינואמאהסתירהשלוניםחלקים
עםהקופסהאתמוציאההייתיאלהברגעיםמשעשעים.ארשמחים

גברה,אבי'אתורואהבפינהמסתתרתהדקיקה,השוקולדבייתקר
עינייםמלפנים,ברדדשיבהרפסשחררהבלוריתעםחזק,נאה,
 •••רחב,חיוךדבש,בצבע

לדג,יע.המכתביםהפסיקואחדירם
למחנה·עברדה,נשלחשאבאלנרברועכתבושעדייןמורדים,
התחילההדלים,האמצעיםמדרתל ,אמימפוקפקת.כתרבתקיבלנו
יגיע.אולישמשהרבתקורההכתותב,לאותהחבילותלשלוח

הגיעושאמנםידיעה,שרםחיים,סימןשרםגםאך ,חזורלאהחבילות

דאגה ,פחדשתיקה.שלקשרהיהאבא.עלדיברנולאליעדם.
לשרבנו.אתקשורלגודלועמוקהוחרדה

קובייתישנהעדייןשבקופסהזמןשכלהאמרנה,חיתהביאך
לחשובכדירקזעיר,אחדליקוקנותנתהייתיחי.אביהשוקולד,

לרגע.אותולדאותכדי ,ברלחרשכיד ,עליו
חפציםמעםעםילקרסי·גבלאורזשעלינוהרגמניםהודיעואחדירם

ליציאה.ולדת.כונןחיוניים
עלהמשופרת,עלהריכוז,מחברתעלשמערודאיהמגרגרים
אבלהגיעו.לאאלהידיעותהילדים, ,אלינולהורג.ההרצאות
שמשהוקלסנוהוודאות.וחוסרהיאוש ,הפחדאווירתאתהדגשנו

להתרחש.ערמואירס
בחרדההתלחשו •הלילה,יקדה·זהגרים.המכראמדר ••הלילה,
השכנים.

לדדך.ומרנניםארוזיםכולם
חצות.אדחימעסהתעוררנו

היומתרוצצים.לפידיםראינוהחלונותודרךברחובותרעששמעבר
 •מביתנואותגרלהוציא·שבארהרגמנים,שלהפנסיםאלה
סיפלהורדתיהקסן.אחיאתהלבישהבשקסשלררה.היתהאימ

חפצים.לאסוףעזרהסבתאלדת.פלל.התחילסבאהפערס.בבנה
מלים,הוחלפולאדיאלית.לאסרריאליססית,בארירההתנהלהכול
הגורל.עםעמוקההשלמההיתהצעקות.לאבכי,היהלא

רבידייומיים,מזהראדרזמרנןשהיה ,שליהגבילקרסאתאספתי
מהביתוהתרחקתיהחוצהיצאתיהשוקולד.שאריתעםהקופסה
השדות.לכירון
שבידי.הקופסהעלאחרוןמנסזרקתיומערתשלערפלדדך

ירתרי.נתראה'לאבלביאמרתיאבא''שלרם
שנותרההקסנסנההשאריתאתהרועדותלשפתייקירבתיאחתביד

 •הקופסה.אתוחרקוחרקהשלכתיובשנייהמהשוקולד

H .. 
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 .שנ.דלפנילגיםלאותפרשהודע" 1בםקםוסםכתאיvדתשראו"ולת 1ניהיאאיסהרחל

 11מעמ'המשך

שלהאלההרבדיםתרךאלאריגתם
ישיריםרציסרסים~ליזירת~ין·ספרר
מלשרןמקרטעים,אושלמיםועקיפים,
דמויותשלאיזכרדןזהובכללהמקרא,

אדמזיםבהםשזרדיםכמר·כןמקראיות.
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 Jרכר' 83 , 82 , 74 , 70 , 56 , 53 , 50 , 48

וההיתלותההתייחסותגםהיאמשמעותית
מןהשפעהבמקררותוהישירההעקיפה

בביאליק,החלהחדשה,העבריתהשידה
גרינברג,צביאודי ,רחללשידתעברו

אודישלבשירתםרכלהרדסרש,אלתרמן
<עיין,ררלךירבהשלאףואוליברנשסיין

באופן .) 19 , 15 , 14 , 11 , 9עמילמשל,
מןהשראהבמקררותגםשימושנעשהמקביל

 ) 21<עמיםשקספירהעולמית,הספרות
<עמילברדליררעד > 29 • 25<עמיראפרלינר
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הגזוריםעצםשמרתבהםבשפה,בקלות
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שגרתיתלאבדרךהגזוריםתוארשמרתבהם
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 •·הרןירתבשירלונשלכמרשלה,הפראסיקה
משובחתבחריזההכתוב ) 21<עמי

רסימסדית.

שלפנינובקובץגרדישלהאדרסיתשיותר

·תהלרתשירים:בשלושהבעיקרמרוכזת
<עמיבמרומיה"·שהדי ,) 22<עמיאלראלהיי

 .) 25<עמיוייתמרדה• ) 23
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בעיקר ,שבדרמה·•השרנהבהםונשמר ,מארד

העיצובשלרהשגבתרבלימרתרנזכרת
המשובץ ,המליצי;םעיצרהלשוני.

מארדמזכירמקדאיים·כנעניים,אדכאיזמים

דסרשיונתןשלהארוטיתשידתוסגנוןאת
בהםהגואההיצריותתחושתלהעצמתופועל

ורדידות.לבנליותגלישתםמונעבזמןובר
הכיסופיםמושאבעצם, ,כידרמהואולם,
הלשוןכיהשפה,היאגרריבשידתהעיקרי

האהובה ,~ל wהדברשלבסופרהיאהיא
ארתהרונע:פדחוזרשהמשוררהאוניתית,

יפהפה.לשרביעושררדת.וצאה:בחמדה,
אלבהתייחסו ,גרריאומרהמלים·,•הלא

במלחמהבכחדרדובריהשרובהיידיש,
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כחולהקטיפהשלקול ~ 1~

האוזריפה

lilllll םiil לרומא.מליסהנסעההאםמרתלאחרברע בדגיגישלהמזרקהי~ידבאורנה,בכיכרמערבןערב 5:1 .. , , .. ·•.: .. :. 11 .•.•,;··.···· .. •······.· .. :.:.
ושיעדבפניהניתזותמיםסיפרתקרירה,רוחנושבת- ' : ',, =,

פסלי'גרףעוסהלבןמשיוצעיףבדוחמתנופףשקוף ,
דקחושבתהיאמאזיאה.יאנדדשזררחשנהמולה.ממש

מאזשחלפורד,ברתבוזzניםנעלםשכבדשחשבההכאבוחוזרעליה.
הריק.חדדהלתוךהציצהברברקדאותר

אליהניבטיםאפרודיטהשלדמותהמתוךהרנסנסלאמנותבמוזיאון
הלימון.פרחיריחעומדובאוויראנדדיאהשלפניה

גלתמסרהייתהולאובהוזההתמרנהלמולהספסלעלהתיישבה
אוזניה.תרפיאתניקבסדר~.שקולעדהקפואים,מהפניםלהינתק
רתחנההתמונותביןרמזדוזלהקידותעלמטפסהקולאיךדאתה

שדקלאגרופים.ארתךצה:רכיררהכיסיםלתוךעמוקידיהאתבמהירות
הזה.הקולאליהןיגיעלא

מליסה·ואותישמתעהזאתלזרגהללכתתעיזי•שלא
והדביקהלימוןפרחי nבר·ישרת.חלףתרופותשלחריףריחוהריחה

אותם.לזכורלאשרצתהוהתמונותהקולותביןשרב
 1ארתי•לרדוףכבר•תפסיקי

האלה.השנ•~םכלעברולאכאילומפחדת.היאעדיין
לד"רומחכהחוליםרפת fב'לבןספסלעלשמרנהבתילדההיתהכמר

רלרמינל.ירלדיאזלסיפותרצפסלהשירשוםביחרבסקי
ריחאתכמרהלבןמזזלרקרהערלההחריףהדיחאתמריחההיאערד
שלרמי.שלגרפווריחהאורניםשדף

אותי"?!שומעתאתהזאתמהזונה·שתתרחקי

ספרדים•~עםלהתחברלךארשהלא•אני
המשוחהעבהפודרהשכבוזבגללמרבלסיםהפהלידהחריצים
שלגומרתהיוכאילוים Fעמר'בררותבתרךשקועותהעינייםעליהם.
נתחםשאיננוצרדק tכקפוץ,והפההבית.שמאחוריג'רלרת

צועקת,כשהיאהרועדצווארהעלרופסצפרדעועררבשפתיים.
ושמלת •ולסנטרלאףעדכמעסומגיעהפהמסדקשפורץאדוםוצבע
המהודקלבןתחרהרןר 1רצררא·פליסה·עםמבריקהירוקהמשי

ביסחרן.בסיכתמאחורלצוואר
כמרבחילהמעוררשתןשלחריףבריחמהולתרופותשלכבדריח
האווירמארוןפעםמדימסלקתשהיארקוביםאדמהתפרחיריח

אשהלהיותשיכולהז.ינה 1האלאאנדדיאהאתשהכירהלפניבמטבח.
רקמתשזרדהשבשוליו:ן 1למשיצעיףבתרךנלפףהגרףכזאת.מלאך
פעם.לההביא,~אבאהכחולההקטיפהכיסויכמררךוהקולזהב.
במכולת.לראשונהפוגשתהיאאנדריאהאת

שמשרקדןאנדריאהשרא~~תבהקפהו•וחלבלחםלקבל•אפשר
שעדהעלונחהשבקיריהקטזהאשנבדרךבאלכסוןחודרתבודדת

זהב.כתרכמר

הריחגרפה.שמדיףשרם:הבהאווירלתוךנמסךאנדריאהשלקולה
 •מרןהליפריחתריחזהר •מרבד
יפהאשהראתהלאערלםימהיאהזרה.מהאשהעיניהלגרועלהקשה

הפרסיםבאוסףיקרהכיהייפרס•לבן'ענןעלהיושבמלאךכמרה.
מתחתבמחברתמונחחראומאזכואב.ערבנאותרשלרמילהשנתן
האםאתתוקפיםלילדהרהשנאד:הכעסאבא.שלתמונתועםלכרית

פעם.מדי

יחזורשלאאיתה.להשארמפחדתמהבית.לדת.דחקמשתדלתהילדה
אז.שקדהמה

גםאצלוישנהרבותפעמיםשלרמי.אצלנמצאתהיאהזמןדוב
שלה.לכדמתחתומניחההתמרנהאתאיתהלוקחתהיאואזבלילות
בפניה,ומביסממנהשנשמטההשמיכהאתומסיבבלילהקםשלרימ
ישנה.שהיאחושב

הלבנההמדפסתרצפתעלעייפותמדובנרדמתהיאבהםערביםשי
שחרדות.כבדהאורניםכשצמררתומתעודדתהאורןמחטיבין

הדלת.מאחודיומחכההביתהארתהמלווהשלרמי
מבקש.הוא •מליסי·מידאליתצאיבסדריהיהלא"ראם

ברגעיםלפחותאיתהויהיהשייכנסשלרמיאתלהזמיןרוצההילדה
שעובדמימעיזה.לאאבלהדלתאתפותחתכשהיאהראשונים

פתוחהכשהדלתהרחוב.בתרךגריםהםביתה.לתוךמביטברחוב
הבית.בתרךנמצארד,חרבכלכאילונדמה
אליוללכתלךמדשהלאאנימליסה,הזההספרדיאצלהיית•שרב
 1ירתד•

 • 1מהםישמוראלוהיםלזרגה.המנווליםהספרדיםהשכירו·חדר

הנפוחות.ידיהאתלווהושיטהלשלומיברחהההואבערב
 •מבכירעדגרפהכלאמרה.•תדאה"'

אהרוג•אניצעק. 1זה•אתלךלעשרתלה•אסורמברעת.היהשלרמי
בעדינותארתהרבדךממחטההרטיבהואבך.תגעהיאאםארתה

ה·פדס·,אתלהרהרשיסלך·,יעבודזהמעט·ערדידיה.סביב
אוסףלאכבראניכי·למתנה,אותר.שתיקחואמרענן,עלהמלאך
הזה.הלילהכלשלהאמאעלחשבהלא.היאפרסים·

היופי:אלתשלהדומעותעיניהמתוךמליסהאלמביטהאנדדיאה
תפחדייי.אלאליקרבי•מליסי'

וצעיףשלההמלאךבפניפגעולאשחלפוהשניםכשהיתה.יפהעררה
שלה.השישגרףאתמלפףערדשקוףמשי

לתוכהולשאוףהעירום,גרףלידלהרשיסחוששתזזה,אינהמליסה
 •הלימוןריחאת

שיישאר~פתאום.יימוגשלא
שבהאת•עכשיוצורחת:בכדים.נתמכתהמיטהעלמתיישבתהאם

שניםבארבעממךשגדולספרדיעםלשחקוחרפהברשההביתה?
חולה~·באמאלטפלבמקרם

לי·וכואבאמאליה"דיי
לתמונה. Mשמתהרצפהמןמגיחיםשחרדיםעקרביםרואהמליסה

ממני·~לכרכבר'אותיעיזברמספיק,•די'רקדנים.חליםזרהם
סניורה,משהר·קרהבדאגה:שואלהדלתלידוהסדרןמליסהצועקת
לךו•לעזוראפשר

סרבניםארוכיםענפיםשלרמי.שלהביתאתמקיפהאורניםחורשת
אחרייוםכלארתה.מסתיריםרכמעסלבןהמסוידתהמדפסתעל

ערמתעלהיישרפנימהמחליקהלתוכה.מטפסתהיאהצהריים
ולאעליהומשליךמחטיםצרורחרפןשלרמיהדוקרניות.המחטים
ארתךשולההואר·כך nאבמחסים.גרפהכלאתשמכסהעדמרפה
והםאליוארתהומרשךהרצפהעלומשתרעאחתאחתמגרפה
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קרבותהאורניםצמרותאתרואהשהיאעדהמחסיםבתוךמתגלגלים
הפוך.נראהכולווהעולםהשחוריםלשמיםפוניםוהגזעיםאליהם
הילדה.ארמדתזונה·לאנדריאהקוראתשלי•אמא
פעורות.בעינייםבהמביסשלרמי
אנדריאהלהעשתהרמהבעולם.האנשיםכלאתשונאתשלך•אאמ
בפניהומביסאליהקרובלצירהשרכבהואעליהו·ממציאהשהיא
תרכניתלועשהשכברואומרהאורןמחסיאתמשערהומלטק

ריסעלברארתהיעזובלאראף·פעםגדוליםכשיהיראיתהלהתחתן
תשבישלא•כריחולים.לקופתאיתהיחדילךוממחרפתאום,לו
יצאביחרבסקישררקסררערלחברתכריזמןהרבהכל·כךלברשם
שלך•.אמאשלהמחלותבשבילרצפסלךריתן

היאידיה.אתחרתךוכאבהילדהארמדתלנסוע·.מוכרחשלי•אבא
ידיים.ללאתשארוהיאיתפוררוהןשהפעםבסרחה
מיד.מרגיששלרמימליסיו·הידיים·שוב

הכולזרקתיואניהתרופותעםהשקיתאתבכרונההפלתי•אתמול
איננהאפילווהיאידיהכפרתעלכשפתירמרחףשלרמילפח·.

בהן.מרגישה

הוא ••תרציאםלילהכאיבאפילותרכליואתעכשיואחייךאני•אז
ירו.בכףדר,סרביםפניהאתומספיגאומר

פניהמקרבתהילדהעמוקות.גומרתשתינפערותשלרמישלבלחייו
בכלאותןולרחצתמלחייואחתלכלאצבעותשתיותוחבתלפניו
זרדםהרםאיךמרגישהכשהיארקומרפההלסתלצעמותערברחה
עור.חותךלאוהכאבאצבעותיהבתוך
ולחכות.·חוליםבקופתהלבןהספסלעללברלשבתלהאיכפתלא

ושלאבלבגםולבכותצעוביםלהיותהכוחבכלמתאמציםאםאפשר
בכלל.זהאתיראו
פה:עלכולןאתוזוכרתהקירותשעלהכרזותאתקוראתהיא

שהיאגדולהבושהגישהומרלהביסלאןיודעתלאהיאלפעמים
מביסהוהיאלעשות.צריכהשאינהמעשהעשתהכאילושםיושבת
המאמצתאמאשלהעצוביםבפניהשלמולההגדולהבתמרנהשרב
בלילותהזאתהתמונהאתרואההיאפעםמריברכה.תינוקאליה
נפתחתשהדלתלהנדמהר·כך nאתמירוכמעטבבית.ישנההיא.ש

בפתח.עומרשלהואבא
אתלהומושיטראשהאתמלסףמחדרויוצאביחרבסקידוקטור
הואמירלע··סיירהפעמים.שלרש·לחזור•שלסימןעםהרצפס
בעינייםבהומביסזמןהרבהכל·כךלושחיכתהומתנצללהקורא

ורוצהכל·כךוזקןעייףשהואעליומרחמתהילדהררסרברת.עייפות
הלבןמחלוקוהעולההריחאתלהריחאליו'ולהיצמדלהתקרב
לחוליםכל·כךלדאוגצריךלאוהואקרהלאששרם·רברלוולהגיר

בסוף.ירביאוכולםכי
שלהביתלידומתעכבתבריצההביתהחוזרתוהיאחשוךהרחוב
לאבמכולתהפגישהמאזאנרריאה.אתבמקרהתראהאולישלרמי.
גרהולאכללקיימתלאשאנרריאהלהנרמהולפעמיםארתהראתה
עליורגיםסרהלימוןעץשלשענפיוהאחוריבחדרשלומישלבכיתר

הירוקה.בעלורתם
שבקרובויודעתהענפיםביןהמובלעיםהלבניםבניצניםמביסההיא
הביתעריגיעואפילוהשכרנהבכליתפזרהלימוןוריחיפרחוהם

אצלםשיישארכדיבחוזקהאותהתגיףוהיאהביתאתוימצאשלה,
תמיר.

רגע.נאותרבדיוקהעץלידתהיההיאמזללהיהיהראם
ערלהוהיאאצלםולכבסלבשלפעםמריבאההתימניהאסתריקה

שלרמישלהביתאתגםיליםערהעירכלאתראהרדהגגעלאיתה
אנרריאה.שלחררהחלוןואת

ברוח.מתנופףצעיף-לבןרואהשהיאלהונרמהפתוחהואלפעמים
ערהפרימרסאתמנפחתהאפורה,בפיילהמיםממלאתאסתריקה
חותכתהיאהפיילה.אתהפרימרסעלומניחהסגולהאש Mשמתלק
מסבוןאיסרירתשלארוכותרצועותהעזספסלעלגדולהבסכין
לי•תנימבקשת:היאכמרה.רך Mלרוצההילדה•שמן•.שלכביסה

הסכיןאתלהושיסהמאסתריקה •תדאגי·ואלהסכיןאתאסתריקה

היאואזברחהבכלמתאמצתומנסה.הסברןאתלופתתוהיאהחדה
נוראוכאבשלההשידרהעמודלאורךמזדחלארוךשנחשגישהמר

ידיה.שתיאתחותך

הזה·זהנחששוב·אסתריקה,וצורחת:הסכיןאתזורקתהילדה
בקצהדמעותיהאתומוחהגבהאתמלספתארתהמחבקתאסתריקה
חלוקה.

רוצהלריחנצמדתהילדהמגרפה.עולהכביסהסבוןשלחריףריח
 •החותךהכאבמעוצמתצקתיפחיתואוליארתהשיכסה

 •מליסי·נחששרם•אין
 •לך·נרמהרקהכולבריאות.שלךהידייםגםיריפה,חלקשלך·הגב

לכאוביפסיקושהידייםקסםתעשיאולי•אסתריקה,בוכה:הילדה
לי·.

1 .,. 
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·דיארמדת:היאהחלוק.שלהיבשבקצהאפהאתמקנחתאסתריקה
 •שלך•מהראשבאהכאבמליסי'די

אתומלטפתברברתארתהומנענעתברכיהעלהילדהאתומושיבה
ראשה.

ומוציאההרטובחלוקהבכיסמפשפשתהיאואזנרגעת.שהיאעד
מאצבעותיהאחתכלעלועונדתדקיקותפחטבעותשלצרורממגר
יותר•.יחזורלאראף·פעםשלךהכאבשיעבור·בשבילנרצצתטבעת
שלבביתהאדרבהמןשישיביוםהיוצאהעשןכמושהואבקולושרה
חמים.מיםשיהיובשבילבתנורצעיםמבעירשלוכשאבאשלומי

גמליםדבשותעלישאגו·למדבר'
שאנו.למדברשאנושאבר'
יפיםהחיים

בארץ·ישראל
שאנו".למדברשאנושאנו

והילדהלפיילההכבסיםאתאסתריקהמכניסההמיםכשרותחים
עץמקלתוחבתאסתריקהארוכות.סברןרצועותעליהםמפזרת
מקדוניםכמוסביבונכרכיםוהסדיניםהכבסיםאתבוחשתאדרך

אוכלתכשהיאשלההמזלגעלמסובבתשלומישלשאמאלבנים
בשבתות.אצלם

בברכייםשפופהישיבהלצידהלשבתאותהמלמדתאסתריקה
שיהיוכריהסדיניםאתלשפשףצריךאיךלהומראהמקופלות

תצליחואולינרכסתפעםתהיההיאשגםאומרתהילדהנקיים.
אתמליסי'שתצליחי·כסחואומרת:צוחקתאסתריקהכמוה.לכבס
 •כשתגדלי·לךיהירחזקותידייםאיזהתראי
להאומרתכשהיאצודקתאסתריקהבאמתשאוליחושבתהיא

כנראההזה.היופיאתלראותמצליחהלאשהיארקיפים,שהחיים
ביידישמספרתשהאםכמובראש,שכלמספיקלהשאיןמפני

הסוכרבקוביותנוגסיםכשהםשבתבמוצאיאצלםשמבקריםלדודים
שלעכסענה,·נה,ומצקצקים:התהאתלשוןבמשיכתושותים

ארתהשמגדלתלאמאמספיקעוזרתשאינהעליהוכועסיםמיידעלע·
מארד.ממנהוסובלתחולהוהיאקשיםכל·כךתבנאים
לביתשלרמיואתארתהלוקחהואהביתהמגיעכשאבאהקיץ,בערבי
ואורזמורעותמקפלהואמארדגדולבחדרפינסקר.שברחובהוורוד
מוכניםשיהירכדיהקירותלאורךמניחםעביםלגליליםאותן

 •בבוקרלמחרתהמודעותלוחותעללהדבקה
והואהאדוםלחלוןמבעדהחצרמןמגיעדבקשלוסמיךחםריח

אליהםמגיעאיתהויחדהרכההאפלוליתעםיחדבחדרפושט
לרצפה.

המורעותאתאבאמקפלשעליואדרךעץלשולחןמתחתיושביםהם
בפרצופיםומביסיםב'סרגלהןקוראשאבאקרועותמוזערתואוספים

ר·גן•אופיר·בקולנועבסוסיםהמופיעיםהשחקניםשלהחייכניים
רינה·.

שלהםשהשינייםכאלהאנשיםבעולםשישמאמיןאיננושלרמי
שלהםוהבגדיםתנובה,שלללבניהבפרסומתכמוויפותלכנרת

אומרהואסירם.לחגיגותקבועבאופןהולכיםהםכאילוגחיגיים
לאאחתשערהואפילוומסורקמבריקכזהשיערלהיותיכולשלא
אף·פעםהאלהשהשחקניםזה·איךאותהושואלרוחכשישנהגםזזה
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בלילות,ברכה:~נדדיאהאפילוהזמןוכלמחייכיםודקעצוביםלא
קרובים•.שלנרהחדריםכיארתהשומעאני
לידעומדתאנדדיאה ת:~ודואהמרקחתמביתחוזרתהיאאחדערב
שמלתלובשתהיאדג'.יגיורקינגהמלךשלמההרחובותבקרןהפנס
חושבתהילדהחשופות.גלייםוהדהכתפייםשקופה.קצרצרהתכלת
לקלוטמתאמצת~~עבדה.פוסעתהיאאנדדיאה.לאשזרטועה,שהיא
טעתה.שלאיודעת : t-:רהיפניהאתמאידהפנסהחדש.המראהאת

בתרנו.שזרדיםלבניםלימוןשפרחינזרכמרלהנדאההבהירהשיעד
לגעתמשתוקקתהעירום.גרפהאתדואההיאהשקופהלשמלהמבדע

לעשרתמתאורהשהיאכמרבידיהאותםלחפוןשדיהאתללטףבר'
אדדיאנהלהתקדם.יכ:רלהאיננהאבלהעץ.שעלהלימוניםלפקעות
שתתקרב.להומסמנתמחייכת

הצחוקאתשומעתאנינכרןושלרמישלהחברה•אתארמדת:היא
להמושיטהאדדיאנהת,ואחפסיעהפוסעתהילדהמהמדפסת·.שלכם

מושיטהמפחדת.אינה tפתארנבה.נרגעתוכמעםבהנאחזתוהיאיד

אותן.ומלטפתלימרנים'הבפטמותאצבעותיהבקצרתונרגעתידיה
אנדדיאהארמדתתנ!חדי·.אלבסדר'·זהרועדות.אצבעותיהאבל

וכמעםשדיהאתחופנתוהיאברפהעלהילדהשלידיהאתומוליכה
:בהלה. 1ונרתעתארתה.מציףעזרחוםעליהםמכסה
הפטמותאתאצבעותיהבקצותללטףשבהוהיאממני•.תפחדי•אל

ידיהבתרךשוסףהדםלה.קררהמוזרשמשהרגישהומדהדוקרות
להונדמהאיתריחדז.ת 1זרדוכולהגרפהלתוךהלאהלזורםוממשיך
 •בררוצהאינהוהיאעוייהשמכבידנוראונשאאיזהמתרבהשניתק
פרת.התדרסלאתידיה t (כששמטהיוםנאותרגישהשהדכמרבדיוק

יכולהאניבכלל'ליכראב:רתלאהידייםתדאי'אנדדיאה•אנדדיאהו
לכלבידיהמנופפתרב Jבדדרצההיאהכיררנים·ולכלאותןלהניע
לעשרתמהיודעתולאוברכהוצוחקתאצבעותיהומנענעתעבד

פתאום.ארתהשמציףהזהבאושר

ואיננההערב.עד~,צלהושוההלאנדדיאהיוםמדיבאההיאמאז
הלבנה.במדפסתשלרמיעםערדנפגשת

שמןלתוכםומכניסהפושריםבמיםלבנהקערהממלאהאנדריאה
רךשיהיהכדיגרפהת 1 ~סכההיאשברהשמןהלימון'פרחיבריח

המיםלקעריתומכניסההקסבותידיהאתבדרךולוקחתוריחני.
לאס.לאסלאס •לחרדאצבעכלומלטפת

ארתה.ונשכר iהליםרניםוריחדייהכפרתעלמחליקיםהמים
אותןמספיגהולבסוףנוביםידיהאתלעסותממשיכהאנדדיאה
מסרבלתכבדוהיאאצבעררניה.אתומיישרתוכופפתרכהבמגבת
שהיאפידרתעםוצלחתונוסרתצלחותעליהולהניחמפהלפרוש
 •מיץקןרקבמהמקררמוציאה
אלתלידתאתבהשרואיםהקירשעלהגדולההתמרנהאתמיישרת

הים.גלימתוךאפרודיטההיופי
סכהוהיאאנדריאהשליהרחבהמיסתהעלעירומהשרכבתהילדה

שלהגרפהעלאותררך 1לכממנהמבקשתד·כך nראבשמןגרפהאת
השדייםעלבערד.הי~סבשייספגכדיבאצבעותיהלאסולהחליק
ברפהבחרםמרגישהשהיאעדולאסזמןדד,בהמחליקההיאוהפטמות

האצבז~רת.קצרתדדךאליהשעובדאנדדיאהשל
ובמקומםהעץשעל:ים 1הלבהפרחיםיישרווכעסשערדיודעתהיא

ובלילהבקצררתיהןחדעוקץעםירוקותקסבותפקעותיופיעו
ותלטףבידיהאותםפרן,תחהעץעלתטפסהיאידאהלאד nשאף·א

בשפתיה.בהןותיגעאותן

הסיפןךאתאנןךיאהה l ,;מספרתזןלצןזןעירומותשרכבותכשהן
האליםמפחדשםרהסתרנדהלקפריסיןשברחההיופיאלתעל

פניהאתדואההיאאנדדיאהשלהשקופותלעיניהמבעדשרדפרה.
תברחילא·אתהים.גלי'בקצףנשטפיםאפרודיטהשלהלבנים
עלמרחףרפיההעירוםהשישלגרףונצמדתהילדהארמדתממני·.
השקוף.הלימוניםשידע
מליסי·.הזמןכלאנדדיאהאצלדק•אתכועסשלרמי

מה·ו•אז

אנדדיאה•.אתשונאיםהשכנים·כל

לאוכבדהידייםאתליריפאההיאמכרלםויותרסרבה•אנדדיאה
 •יותר·ליכואב
היאשלרמי.אומדלך.•חזרשהכאבאשםאנירמהריפאתיאני•גם
הירקותואתשמגיעהטריהלחםאתלדד,יחכדילמכולתבכרקדבאה

הצרמהחלוןשנשפךהחירורבארדומביסהמעגלתו.פורקשאהמר
כברשיםמלפפוניםופחידגיםבגבינותהעמוסהדלפקעלונזרק

דד,אשרנה.בפעםבאנדדיאהפגשההזהבמקרםשממשונזכרת

החלבבקבוקיאתומניחאברמרביץ'אומדהלילה·.עזבה"היא
המדף.עלארוכהבשרדה

רצההיאבידיה.רועדתהלחםוכיכרהילדהשואלתעזבה"?"ימ
•אנדדיאה,מידיה.נשמטיםהטריוהלחםהחלבובקבוקברחוב

הכיסים.לתוךעמוקידיהאתותוחתבאת•וואיפהאנדדיאה
נתליתהעץבענפינאחזתהילדהפתרת.אנדדיאהשלחדדהחלון

התמרנה.תלויההיתהשעליוהריקבקירומביסהעליהם
אליהןואוספותהקסבות·היםכנרתעדלרתהסמיךהגליםקצףמתוך
שלבסבורהלמזבחעדידיהןעלארתהונושאותאנדדיאהאתבררך

בשרהאתוסכרתהמזבחעלארתהומניחרתלימוניםעציחודשת
זהב.ששוליהשקופהמשיגלימתגרפהעלועוטרתריחניבשמן
לצידהיושבשלרמי ••מליסיהזמןכלעליהלהצטערצריכהלא"את
ביחרבסקי.דיירשללחדדוסמרך·חוליםבקופתהלבןהספסלעל

הואכיחדו·סרבלנרהיהלאהזאתהאנדדיאהבאהשהיא•ולפני
לה.שלחהחנוונישאברמרביץ'שוקולדחלבהחבילתמהכיסמוציא

הסדוקות.ידיהעלמרחפותואצבעותיולפירידיהאתנוטלהוא

היאשליייווו·הידייםלעבדה.זוחלפתלתלשחרדנחשדואהמליסה
האיטלקיהסדרןרבהבאדיבותשואלסביררה·ומשהר•קדהצועקת.
 •לדלת.ארתהומלווה

הסיפורתחרותזוכתילדים.ספרישלושהפירסםהעיתונאית.היאהאוזריפה
 ,) 1991 (וא.זריעתוןשלהצקר·המרםזל
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 _ 13מעמ'המשך

אפילומוגבלת,יכולתםאםאפילורערכירת,
בדרישותעומדיםאינםעצמםהםאם

עליהם.המקרבלרת
צעיריםאנשיםשלקבוצה-אלהרלמרל
מקרם,מכליורשיהם?ממשיכיהם?יחסית:
מקצועניםונחרצים,נמרציםאנשים

כלפי<לפחותבעצמםובסרחיםמובהקים
עצמם,בתרךמשרקעיםשהםאלאחרץ>.

כדיעדשלהם,רהסגרליהייחודיב"אני•
שאיברמהמכלכמעםלםת nמרות.בערות

נגיעהבהםנרגעאותם,-מספקאותם,מקדם

ועניינית.אישית

מרוכבתדיאלקטיקהשלבתוקפהרהבה,
שלמרכיבבחולשהדררקאחבריותמוהה,
מכרסמות nרבכרבנמרצותראילרערצמה,
אותרדררקאכיהיאעובדהועקורת.חולשה

הנכרכים,גירנציידיעלכאןהמאופיין ,דרו
הצליח ,העצמיהביםחרןנעדריההססניים,

גםאם-ולהקיםלכנרתלעצב, ,ליצרו
השוקמו.בבנייניםסררנרת nרליקוייםמצריים
רמירמנרתם,נמרצותםאףעלהיורשים,ראילר
ממש.שלמעשהלכללפגיעיםאינם

ששלמהלהסיקלנרחלילה ,לעילהאמורןמ

ד·משמעית nרמוגדרתתזהפיתחניצן

ספררתי.במלבושלפנינולהציגהשבכררנתר
הזהרהסיפרר •סיפרולנרלספרורצההרא
מסכתכוללנית,תמרנהלפנינומגוללאיבר

החברהשלמקיפהסרציר·פסיכרלרגית
עצמראתמגבילהואכולה.הישראלית
הואשארתהבני·אדם,שלקסבהלקבוצה
להתרותלעצמיתרשתיכאןלעומק.מתאר

 ,המסופרמןבערתהנרההשלכות Mאאתרק
וכרתמצרירתשברבדיוהדעתעלומתקבל
הכתב.עלכאןהועלושלאנוספות,
דבריאתבהרחבהלצםםראויזה,בהקשר
בסוגריים,שהושמו ,הספרשלור.אשיגיברדר
הדבריםכישאזכיר"רצויהדגשה:ליתד

הםעסימתחתהיוצאיםוהאירועיםוהאנשים

למרות ,דרכיאלאקירםלהםאיןכשלצעמם
ברשותבמציאותהתרחשוהםשבפרעל·ממש

הייתיעצמיראני ,ממנימנותקיםלצעמם
הדת,דחשרת.בתרךהדמויותשאדביןומרת

נרבעהכרלהזאת,הכתיבהתברךכאן,אבל
מהארלחשוףמהביאךתלויממני,תברני

ארלקצרלגדוע,ארלהוסיףאםלהעלים,
לפילהסרתלהדגיש,ארלהבליע ,להאריך

ושמאלהכלילארלפרם ,אחרארזהפירוש
רוחימזגילפיהכול ,ידכלאחרלפטור

 •..כתיבהכדיתוךובררנותירזכדרנרתי
לפעמים ,גפןגדישהעללספרבאשרעכשיו
שלישיבגרףלפעמיםנוכח,ראשוןבגרף
למעןקצתלהדחיקכדילפעמים ,נסתר
דררקאעקיפיןובדדך ,ברלהסתכלניטיב
 .) 124 • 5<עמ'לקרבו•כדי

נזקק ,ושיחותיהןהגיגיהן ,דמויותיובתיאור

הןהמבוססיםשרבים,לסגנונותניצןשלמה
לשרןעלוהןהשגרתית,לשרן·הדיבררעל
בהםשולםרהראהאבסםרקםית,החשיבהשל

הואאחתובערנהבעתלםת. nמרשליטה
לנרמשמיעכשהואדנים,מיתריםעלפרדם
עשיריםלשרבייםאקורדיםהצורךבשעת

משתמשהואלכשירצה •ביותררמרדכבים
עובדהואלכשירצה ,רבהרמררבאירוניה
אףרלעיתיםקודדת,רצינית,לנעימה
כללהקפתמאמץנדרשהקוראמןפתטית.
כדיעליהם,מרשתתשהספדהשרביםרד,בדים
מיאבלנכרנה.ולהבינםבהםלרת.עמק

לתמורהיזכהאכןזהמאמץלהשקיעשמרכן
 •מלאה.

-- 17מעמ'המשך

עלומותשהיואסתםירתרוקריותמרדכברירת
במראהאחדותפניםחושפתהיאעתה,עד

 •הביאליקית.

הערות
משל:,,דרךן.

פרשנותבסובביהאחד:ביאליקםזיא:אהוון-
 1978תל·אביב:רשפים: :ומחקר

-:s שלבפואטיקהעירקיםשירה:תשתיותלרז:בי
 • 1984תל·אביב:ספרית·פרעלים:ביאליק:

ביאליק;שירישלהסמאנטיהמבנהפרי:מנחם-
 1976תל·אביב:אוניברסיטאיים:מפעלים

היסודלחקרהגלות:מאררהצרצרשסיר:זירה-
תל·אביב,פפיררס,ביאליק:•נ nבשירתעהמימ

1986 • 
 ; 1987תל·אביב:דביר:לילה:בואה,מירון:דן • 2

ן. 77 • 1ו 6 , 74עם'

שרקן: :וטשרניחובסקיביאליקקררצרריל:בררן • 3
 • 124 • 121עסי : 1967רתל·אביב:ירושלים

·ספר:קרית :המסתתרהלביאצמח:עדי • 4 .
 • 191-184עם' : 1969ירושלים:

בראילסוגיהיצירתוביאליק:שקד:גרשון • 5
עמי ; 19 7 4 ;ירושלים :ביאליקמוסד :הביקורת

186 • 193 • 
 • 185עם'שם,צמח:ערי • 6
 • 122עמישם,קררצרריל:בררן • 7
8 • Vehicle-Tenor שלהידועיםמונחיו

I.A.Richards המספררה.עלבחיבורו
 • 193עם'שם, . 9

 • 185עם'שם, • 10
 • 122עם'שם,ן. 1

 • 193עם'צמח,דעי • 12
כאחר.רקרתררילצמחעמדוכברכןרעל • 13
הזמן.עמיחי:יהודהבתרן: • 14

 22מעמ'המשך

הרציהחדשה·:בעתיהודיםאייליןעילם:יגאל ) 12
ת•א. , 1974זמררה·ביתן·םרדן:

ספריתהפסים·:כתונתל-לאצרר:סרקי ) 13
ת•א. , 1976עובד:עםהרציאפקים:

נ.ספריםהרציבן·אםיתילויעררן:·דגנירת•, ) 14
ת•א. , 1958סברםקי:

·התיאטרוןא>ספריו:בשניעברהינרףניקרלאם ) 15
 Le The'atre est la vie "החיים•.הוא

; 1930 Ed.Stock 
 " Le The'atre dansבחיים•.•התיאסררןב>

1930 la vie" Ed.Stock ;Paris 
זמננו:בןהקדוש,תיאטרון r-גרברין:סיכל ) 16

כבעלהבמאיתפקיר- 44עם'ומעשה·תיאוריה
בארניברםיסתדרקסררלתוארעבודהדתיות.םרםרת
ו. 9ו 6 • 8פרים

 ;וא.רציהק' , 194 7•הדים•(אדר>:יקררדנצבי )ן 7
ת•א.

אי:דגניהבית·גררדרןהרציוסררנו•:•רענו ) 18

תשכ·ב.

-גורדוןדודא"הרןשביד:אליעזרפרופי ) 19
 rבמלא, : 1 • 15עמיתרס•ה·תשל•ב:ביבליוגרפיה•

דגניהרבית·גררדרן,יחדירהרצילפסירתר:שנה 50
 • 1979אי
גרדרון:כתביכלוהטבע•:א,דם r-גררדרן:א.ד. ) 20

תרפייה.תל·אביב: : 1910הפרעל·הצעיר:הרצי
והעבודה:האומהקריאה•:·מתוןגררדרן:א.ד. ) 21

כרןתומעבדוהעובדים··הסופרים n.תרע•אלול
הפועלספרותיי:•בעניניתרפ•א:וי:חוברת ,'ג

תרפ•ד.וו:שנההצעיר:

הסופרבעניין•ערד·דורי:בתשולמית ) 22
 , 1943 ,) 2 (·הדים·בקיברז·,

<בכנסבקבוצה•;•הסופרמנוח:יהרשרע ) 23

איחורהסברהמחיהרציכפר>סופריאגודתאסר•ן:

:וסל:החיותדבריכנ•ל • 1957ת·א:רהק'הק'
א'מדגניה

 • 50 • 45עמישם

מקים 'ובמאידרמסררגהואזוהר:אוריאלד·ר
בו:חלקהתיאסררןמלמדהסכנירן,תיאסררן
בסכנירן.כללייםללימודים

 • 25מעמ'המשך

בצרה.

לתעיר?ותכניות
להביאמקורהאניהקדרברת,השניםכשלרש

אמידה,םעתיאםררןשללצמב·לסיןביתאת
לצאתרגם,היוצרים.רמיםבמרתקרפדםראר

 •ירתרגורלותלנמרת-החוצה

 ,כלומר"שתיים"לבמהגםותכניותשי
נסיונית?

·אחת·במהבית·לםין,היא•שתיים•במה
נחרץ.תהיה

נסיוניו.תלהצוגתתמכווןאני

בהחלם,אחשובעליה•שלרש•,במהזר
התחלתילאועדייןהשנייה,השנהבמסגרת

דבריםייעשושםהעליון.המרתףעללדבר
שרנה.בצררהלתיאםררןהקשורים

עוביבמרתף,בהבימה,היופעם,

שבועיים.מרימשורריםשלזכיייאה
 •יוזמה.לכלפתוחהי.א:
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בשרות rאמנוו-התערוכהקטלוגמתוך
גבעתלאמנויוית;המרכזגלרייתהמפלגה;
חביבה
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