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בן-שבתאברהם
המוריםהסתדרותלשהכלליהמזכיר

וסגירתתנאיםהטבת

כייעודפערים

וגםמקצועיתמבחינהמורים,-10,000לבקרובמטפלהאגף

המורה.מעמדמבחיתנ

בהתמודדותחדשה,בראייהבפיתוח,מחויבתהחינוךמערכת

-כגוןעימם,מתמודדתהעכשוויתשהחברהמצביםעם
ביואמוקריצתמעיוהידע";וווהתפוצצותהמדיה,השפעת

שעה.וכליוםכלהמתחדשהידעכמותוביןביהווס
אוכאלימות,השעהבעיותעםגםמתמודדתהמערכת
הפךהמורהשלתפקידוסמים.כגוןהשפעחברתשלתופעות
והתעדכנות.חדשההערכותומחייבוקשהמורכבלהיות
פיתוייםאורווחאפשרותמול ,אלולמטלותמאו,דקשה

לכן,והחינוך.ההוראהלשוקאנשיםלמשוךאחרים,כספיים
להביאהמעגל.בפריצתמטרהעיניילנגדראיתיכמזכוול,אני

מדאגה,כחלק-שלוהעבודהובתנאיהמורהבשכרלשינוי
כוחותאלינושיצטרפוכדיהחינו,ךלמערכתוגםלמורהגם

 .ומשכיליםרעננים
נחושאךקשהמאבקניהלנוהקודמתהלימודיםבשנת

אתולהעלות-המוריםבשכרדרךלפריצתלהביאבמגמה
הסתייםזהמאבקגבוה.קדימויותלסדרהחינוךנושא

המורים.לציבור 25%שלשכרובתוספתשביתהימיבעשרה
-הסכםבאותומוסדית.השתלמותגםמעגןזההסכם
אומסגרת,הסכםיחתםאםכיהאומרתפיסקהנכתבה

למהנדסים,שתינתןשכרתוספתכלהמהנדסים,עםהסכם
עםההסכםואכן, .-25%לבנוסףהמורים,ציבורעלגםתחול

אנואלהובימיםמספר,שבועותלפנינחתםהמהנסדים
מאותההמתחייבאתלממשכדימואץמוווממנהלים
-נאותיםעבודהותנאיהוגןששכרהכרהמתוך-הפיסקה

כוחותאליהיזרימוהחינו;ךבמערכתהשורותאתירענונ
מעמד.וגםייעודגםבתחוםבעבודתםשיראו

החינוךדגלאתגםנושאיםאנוהשכרתנאידגלעםיחד

והחברה.

ערכייםמאבקיםניהלנובתפקיד)שנה(אניהאחרונהבשנה
ברקמהלפגועעלוליםהם ,יתממשואם ,שלדעתנוברעיונות,
ורגישה.עדינהממילאשהיאהציבור,שלהחברתית

בכיווןוצעדיםהחינוךמוסדותלמסחור-למשל-כוונתי
חייבתכאןהחברהאש.כמפנימכךלהיזהרעלינוהפרטתה.
לגורלו.אישאישבהכזוולאהכלל,למעןמגויסתלהישאר

הרישום.אזוריפתיחתהואזולמגמהשמתקשרשנינושא
זכותלהוריםמעניק-דמוקרטינראהשלכאורהרעיון,
כדיכילדעתעלינואבל, .הספרביתאתלילדיהםלבחור
המדינהישראל,ילדילכלשווההזדמנותמתןעללשמור

יווצרשלאכדימסיימת,במידההרישוםאתלנתבחייבת
במקומותוהפוליטיהכספיההוןבעליריכוזשלמצב

ובעליוייבחרויתחרוביותרהטוביםרקבומצבמסוימים,
לבתיינוקזווכוחנית)כלכלית(פוליטיתיותרהנמוךהמעמד

שלישית.ואףשניתמדרגהספר
לפתחלהםשמאפשרשווה,במעמדאינםבארץהספרבתי

ניתןאזורקשוויוניותשללרמהלהגיעישהוגנת.תחרות
אליה.התגנדותלנואיושעקרונית,-בחירהעללדבר

נראההמצב,אתנבחןאם .הייחודייםהספרבתילגביגםךכ
לאכשדוניים,הםאםגםחלשות,משכבותשתלמידים

גםהםהייחודייםלצערי,גבוהים.במספריםשםנמצאים
אפשרויותיותרכסף,יותרלושישמי :הייחודיים"לוואנשים
היאיוקרתייםספרבתילפתוחרוצההמדינהאםויכולת.
מגמותשםלפתחחלשות,בשכונותחלקםאתלנטועחייבת

מהמקומותתלמידים-הפוכהווווזרימהתהיהואזיוקרתיות
לשכונותביותרהטובאתלהביאישיגיעו.המבוססים
למוקדלהפכםובכךאטרקטיב~ות,מגמותמכשור,החלשות:
בריחה.למוקדולאמשיכה

בעבודתםשיראולמוריםמיוחדתגמולבעדאנוכן,כמו
יוזמהגםלבואצריכהכאןייעוד.בשכונותאופיתוחבעיירות

 .החיונךמשרדשל
היאשם,הקריטיתהבעיההערבי.במגזרגםמטפליםאנו

ישהמגזרים.שניביןתקניםהשוואתוכןבינויבעיית

להכשרתתרומהתהווההפעריםסגירתבנושא.התקדמות

השלום.בנושאהלבבות
ציבוראללהגיעהיאהמוריםהסתדרותשלהמגמהכיום,

ליוםיוצאיםאנובוביישובוו"יוםלקייםנוהגיםאנוהמורים.
מןבעיותעלשומעיםהחינו,ךבמוסדותמבקריםשלם,

כנסיםמקיימיםבמקום,הרשותעםמפגשמקיימיםהשטח,

 .הלוקאליותהבעיותעלגםלענותומשתדלים
מתפקידנוהמתחייבותמרכזיותפעולותכמהגםהשנהקיימונ

במבחןווהחינוךשנקראכינוסלמשלהעתיד;דורכמעצבי
ימים.שלושהבמשךאביבתלבאוניברסיטתשנערךהזמן"

מהארץמרציםו ooכ-מורים,אלפיעשרותבוהשתתפו
 .החינוךמערכתשלהמרכזיותבסוגיותשדנוומחוץ-לארץ,

הפגשנוובולחינוך"אתגרווהשלוםבנושאכנסקיימנו
גונימכלומרציםכנסתחברישרים,וערבים,יהודיםמחנכים

שלודינמיקהתהליךלפתחבמגמההפוליטית,הקשת
והידברות.פתיחותחיתההמגמה .השונהקבלתשלהידברות,

• 
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א"ת 16452ת"ד , 5619879סל·: :והמנהלההמערכת
ואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת
מעספחאליהםצורפהאםאלאידכתבימחזירה
מבוילת.

מודפסכשהוא ,רגילבדואררקלשלוחישחומר
עםפגישותהנייר.שלאחדצדעלכפולברווח
מראשלתאםרצויהעורך

בע"ממופת-רוזמריןדפוס :ממוחשבתגרפיקה

אורניב :י.להרת

ITON 77 
Literary Monthly 
Editor: Jacob Besser 
Managing Editorial Board: 
Shimon Ballas, Sasson Somekh, 
Ziva Shamir 
Vice Editor: Amit lsraeli-Gilad 
Management and Graphic Design: 
Michael Besser 



ן~ lעתהמלצ!ת

 s .י:ו(
1 ~ ~ 

מאבק;שלתיאורקפקא:פרנץ
הוצאתכרמל; .אברהםמגרמנית:

עמ' 272 ; 1994שוקן;

סיפורים,קפקא:שלמעזבונומבדד
סיפוריםשלושהכוללואמרות.רשימות
בעברית:אורלראשונההרואים

אצלו"ביקורהשחייה""אלוף"המלאך",
המתים".

התפר;צדליש;אפלפלד:ארןר.
עמ' 192 ; 1994כתר;הוצאת

הואיתום.נערהואהמספר,ליש,
יהודיםשיירתשלקורותיהאתמספר

לעברמאירופהוסהרוריתצבעונית
וסיוטיםחלומות"זכרונות,ירושלים.
יחדיוכאןבצרפווקולקטיבייםפרסיים
העטיפה><גב .מרשים"סמלילרומן

 ;רוסיתריסרנאבוקוב:ולאדימיר
הספדיהמירסקי;נילימרוסית:
 /המאוחדהקיבוץהוצאתהחדשה;

עמ' 1S7 ; 1994קריאה;סימןספרי

בשנותרוסית,שנכתבוסיפוריםקוץב

בברלין-המאהשלוהשלושיםהעשרים
ובפאריס.

מהגריםהםברובם,הסיפורים,גיבורי

גלותםבמחוזוזריםתלושיםרוסים,
ברלין>.(לרוב

הפלאות;עירמגרוסה:אדוארדו
הוצאתברושי;אביבהמספרדית:

עמ' 363 ; 1994שוקן;

גרבילה,אונופרהשלעלייתוסיפור
המאהסוףשלבברצלונהכפריגרע
הפלאות","עירהיאברצלונהן, 9ה·

 ,,קינה.גםולההללשיר"הואהשספר

מרומית:מאנדררס;האשהטרנטיוס:

מאגנס;הוצאתגילולה;דבורה
 91 ; 1994מופת;ספרילתרגוםהמפעל

עדב

 166בשנתשהוצגמחזהקומדיה.

כמקובלעוסק,המחזהלפגיה"ס,
עבדביןבמאבקהרומיות,בקומדיות

הבןנישואיסביבהמתנהללאב,
המאוהב.

בהיירב.איורים:

ספריתהוצאתשקפים;לוז:ציב
עמ' 169 ; 1994פועלים;

"פגישהקולי.רבסיפור-ש"קפים"
שבעמעלהבתשובהשחזרידידעם

·משניפגישהלתהליך.הסברגירסאות
רוחני",מחסוםשלצדדיו

 ;הכבולפררמתארסאייסכילוס:
שוקן;הוצאתשבתאי;אחרן :מיוונית

עמ' 179מופת;ספרילתרגוםהמפעל
שמרדפרומתאוס,עלהידועההטרגדיה

האדם.בנילמעןהאשאתגנבואבלים
מסרב,צוק,עלהכבולפרומתאוס,

יביאמהגלותל ,ייסוריולמרות
תרגםשבתאיאהרןזאוס.לנפילת
במיתוסהעוסקמבואוהוסיף

הואבהםמחזותובעודפרומתאוס

תרגומיםונספחהערותוכןהגיבור,

לנושא.הקשורים

הכבולפרומתאוס

אי'סכילוס
הוצאתשירים; ;מיפויגילן:מקסים

עמ' 278 ; 1994תג;

בקבציםאורראוחלקםשירים,קוץב
לראשונהאוררואיםעת,ובכתבי
זה.בקובץ

קוויםלמצואניתןגילןשלבשירתו
בארץששלטהזרםאתשאיפייגו
"לקראת"<מייסדי 30ה"שנותבראשית

ואחרים>.זך-

וכללקוסמופוליטיתהשיריםנימת
רגישותמבסאיםוהםהומניסטית,

חוויהבתיאורלפרסיםמיוחדת
קונקרטית.

 ;האסורכאזורסיורנגיד:חיים
עמ' 9S ; 1994תג;הוצאת

שלרומןבעצם,המהוות,סונסות
חלקים:לשוהש

אחרבביתהמיסותלחדרי"הצצותא.
המפולת,"ובוקרערב-בעירנו

הנשמה"."יציאת.ב

 ,'האנסי·חומר·במוזיאון"סיורג.

המתרחשבדיוני,מדעספרכביכול,
מלחמתבהשראתבכתבהבאה.במאה

אפוקליפטיות.תחושותמעלההמפץר.
דקישמן.מנשהאייר:

עתןרספריהוצאת ;אכןשתל:שמואל
עמ' ss ; 1994דד;

ומתוךהשירהספרישבעהמתוךמרחב

שמואלהשמיני:הספרשלהידכבת
למצופה,שבניגודותיק,משוררשתל,
ממתכונתכתיבתובראשיתכברחרג

בנישלוהמצלוליתהפרוזודיתההריש
עםוחווייתיים,סימבולייםשיריודורו.

"המבחרבצידם:פילוסופייםסיכומים
שמואתלספרשנתןהנושא,עלהוא

ובהרמוניותביחסיםעוסקשתל'אבן':
הטבעאיתניוהרוח,החומרשבין

והיצירהוהיסטוריהמדעוהנשהמ,

להם.כניסויהאמנותית

ילדיםספררתעלגלבוע:מנוחה
עמי 134 ; 1994רשפים;הרצאת ;ונוער

ילדיםבספרותהעוסקמחקריםקובץ
בספרות ,וכןהעולם,ומספרותבעברית

אוילדים"ל"ספרותשהפכהלמבוגרים
ילדים.הםשגיבוריהכזו

על
ספרות

ונועדילדים

. <t-
יהודית;ממלכתיותכומרן:אירק
הרצאתלדמוקרטיה;הישראליהמכון

עמ' 171 ; 1994המאוחד;הקיבוץ

הישראליתהדמוקרטיהביןהמתח
אחדזהוהתאזן:לאעדייןליהדות

הדמוקרטיהשללפגיעותההגורמים
כרמוזלאומית.זהותולמשברהצעירה
מחודשתוהגדרהשובהתפיסהמציע

אלאוריינטציהעםכזאת-לציונות
התפוצה.

יששלכאךידעתילא :לבראותמר
 ;עובדעםהרצאתכחולות;עיניים

עמ' 72 ; 1994

עשרארבעהלבזאר:לתמרראשוןספר
שנותשלמתל·אביבסיפורים
דבריםהרבה"קוריםשםהתשעים,

שםלאכמעס, ,אחדאףאבלמוזרים,
לב,"

המעלית;נערשלחיוכואדר:אלי
 139 ; 1994המאוחד;הקיבוץהרצאת

עדב

המספרבהםסיפוריםתשעהשלקובץ
משותףאך ,לסיפורמסיפורמשתנה

"כיצד-"הדיבוק"אוהניסיוןלהם
ספרוההווה",למעןהעבראתלהדוף

 .אדראילשלהראשון

לאלסקה;העורבכדרכיבר:רפאל
עמ' 240 ; 1994שרקן;הרצאת

בספרובאלסקה.סייסהיהבררפאל
אתוכןהסיסהרפתקאותאתברמתאר

המקוםילידיהנוף,החיים,אורח
לאלסקה.שנמשכיםהשוניםוהתיירים

הרצאתשחורים;פרחיםאיןכרמי:ט.

עמ' 72 ; 1994דביר;

הראשוניםהספריםלאחדחדשהמהדורה
ושלילדיםשלמונולוגיםכרמי.ס.לש

במעוןבהם,המטפליםהמבוגרים
הילדיםסיפוריהשואה.לאחרפליסים,
משוסעיםחייםשלאוסף"מהווים
ראי-מלאכותי"בעולםששוכנו
בזמנוהפתיעהספרשבורים.לחיים
עלשעבראתהחושףהריאליססיבכוחו

הקורבנות.-הילדים
שושנהמאתעץחיתוכיבתשעהמאויר

הימן.

צרמודפסים;מעגליםשץ:אבנר
עמ' 170כתר;הוצאתהתפר;

בתאחתכלסיפורים.חסינותשתי
סיפורים"שישהסיפורים:שישה

"מעגליםבשים:סיפורי-דמוגרפיים"
המסתיימות"פבססיות-מודפסים"

מפתיעים".בפרדוקסים

בהומורניחניםשבונים,הסיפורים

הכתיבה,אקסלעצםגםומתייחסים
זו.ברוח

כלילה;ולאכיוםלא :זילברמןדורית
עמ' 163 ; 1944ביתן;הוצאת

שפילברגעופרהמכתבים.רומןמעין
עברה,עםנפשחשבוןשלמסעעורכת

הדוקסורסעבודתבמסמכיעיוןתוך

יאןאירהמכתביהושלמה:שלאלשה,
צעמהשלהותכתובתביאליקח"בלא
לסגל.חבריהעם

עלישראל(עררך)בילצקי:כץבנימין
הרצאתמחזרת;שלרשה ;אשכנזכימרת
עמ' 237 ; 1994עליכם;לשרם
המאהבאמצעשנכתבומחזותלשוהש

"אוריאלהגרמנית:בשפהן 9ה·
"המקנים" ,גוצקילקולאקוססה"

מסולדו"ו"היהודיהלודוויגלאוסר
כץ·בילצקיבנימיןגרילפרצר.לפרנץ
והערות.מסותוהוסיףערךתרגם,

באירועיםעוסקיםהמחזותשלושת
ישראל.עםמתולדות
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יכפי
•עה

הדעתגבינתועלהפרטצנעתעלהערותשלוש
א.

שלבהעצרבמקרהלשערתהממלכת•תהסלרר•ר•הםררה Kה•תההן.": .... ,.·· .. ·.
ענייניים?הםששיקוליומיעל·ידיהמונהגתקשורתיככלי ,אבירן .י

לקייםוגם ,המשוררשלהבריאותימצבועללדווח ,דעתילעניותיי
ולבריאות ,בכללאזרחיהלבריאותהמדינהאחריותעלפרטניידון

בפרס.אמנהי,

שאולימצב,כללעיניוהציגהדירתותוךאלפרצההטלוויזיה?שעתההמ
 .אותולחשוףמתנגדהיה ,בחושיושולטהיהאילוהאיש,
למישהו:נוחכאשררקהפועלתמתוכןריקהמליצהאיננההפרסצנעת
הציבורמ"זכותיותרואוליפחותלאמקודש,ערךהיאהפרסצנעת

אםכיהכתבה,אתשהכיןמישלמעייניובראשהיהאבירןלאלדעת."
מעניינים ,בכללהעבריתוהשירהכפרסהמשורראבירןשבמקרה.קהוריוז

השום.כקליפת ,היתרוכלושלושהושנייםראשוןערוץהטלוויזיה,את
 ..•הכחלחלהמסךעלהמככבותהרבותהשירהתוכניותאתרואהלאאני

אתשאלתיהפרשה,עלל"מכס"אותיראיין.לכשבאואישית:הערה
שיריו?אתשקוראתכמיאותהמענייןאבירןהמשורראםהמראיינת,

אחתשורהולו ,באוזניילצססממנהביקשתיחיובית:תשובהליענתה
הצלחתילא, •.•אחדלשוניצירוףולושיר,שלשםולושיריו,מכל

 .••כןלעשותאותהשלכנע
מלהולא ,בנידוןהסופריםאגודתשעתהלאמהשולי:משפסציסטהומפי
מוזרה!אלקטרוניתעיתונות •••עשתהשכןמהעלאחת

ב.

להופיעעתידשבקרובנתבשרנוהקיר?אזובייגידומה ...בארזיםםאו
דוריתברתנא,אורציוןהםהעורכיםמאוד!סובלספרות.חדשעתכתב

ותיקעתשכתבהראוימןאיזקסון.מירוןבשםואישחייקיואבזילברמן,
להיוול.דאולישעתידהרךעליברך " 77"עתרןומכ
שםדווקאהעורכיםבוחריםהאפשרייםהשמותמכלבה.וקוץאליה ,אבל

לאהןהשםאתהמרכיבותהספרותשתי ,נכון •עיתוננושללשמוחקיוי
שאינםלהצדקתם,העורכיםיםענוספרות.אלאעיתוןלא . 99אלא 7 7

 ,"אלפיים"גםזאתעשה ,עיתוננושלשמואתשמחקיםהראשונים
האםהשאלה,ועולהדומה.מעסגם ,נכוןאבלשונה,מעסזהשם •.•למשל
בקרבנפוצהכההמקצועי?המוסררמתנמוכהכהדמיונם?דלכהאבמת
ולאעצוב.במקרה?המתגלהנתחשלחטיפההתנים,תרבותאלהאנישם

גם ,עיתוננושלהמוצהרהמצעמןחלקגםלקחוהשם,בגיוסהסתפקו
ערבית.ספרותוגםחברתיתמעורבות

כאחדמשמשברתנאלהעיר:חשובאבלכאן,נדוןלאבונוסף,הבםיקים
שאלהעולההסופרים.אגודתשלבסאונה"מאזניים",שלהעורכיםנשמי

בשנימערכתיתמעורבלהיותמוסרית,מבחינהרשאי,אדםהאםרצינית:
 ?אחתובעונהבעתבזה,זההמתחריםעתכתבי
כאןאיןהאםלבדיקה:הזכותאתלעצמושומר " 77"עתרןלשם,אבשר
שם?גבינתרקולאדעתגבינת

ו- .,. 1

.ג

נשיאיםאלאבעם,המושכיםבקרברקלאנפוצהדעתשגבינתמסתבר
להםכשנקריתבעיקרקרובות,לעיתיםבהנגועיםומצביאיםשויעם

ההיסטוריה.אתצעמםלסוכתלכופףהזדמנות
לנורמנדיה:הפלישהלפסטיבלבהמשךעובדותכהמ

 ,-1938בפרצההשניההעולםמלחמת . 1

 • 1941ביוניגרמניהתקפההמועצותבריתאת . 2

מאההמועצותבריתנגדהמזרחיתבחזיתלחמו , 43-44עד 1941מ· • 3
בזמןהמערבי.r:יבחזיתלחמו 1944ב•גרמניות.דיוויזיותושמונים
דיוויזיות.שישיםרקהפלישה

השניה.החזיתשתיפתחהמועצותבריתביקשה 1944עד 1941מ• . 4

מוסבברורה:חיתההמטרהפתיחתה.איאתהעדיפוהמערבמצעמות

זה.אתזהגויהדוהרוסיםשהגרמנים

במחנותאדם,בנישלרביםמיליוניםלהצילשניתןידעהמערב . 5
החזיתפתיחתעל·ידייהודים,שלמיליוניםגםובחזיתות,ההשמדה
כן.שעהלאהואהשניה,

כדידברעשתהלאהיישוב,מנהיגותהציונית,המנהיגותכן.עליתר , 6
הביתעלהשפעהחיתהתמיד(ליהודיםהשניה.החזיתפתיחתאתלזרז

הלבן.>
הרוסיםכאשרהמלחמה,בסוף ,מדימאוחרהשניהבחזיתפתחהמערב . 7

במשךנוספותשעותעבדוהכיבשוניםלגרמניה:בדרכםהוויסלה,עלחנו
שנים.אותן

שהנההחששחיתהלנורמנדיהבפלישהלפתיחההאמיתיתהסיבה . 8
לצרפת,ייכנסוגרמניה,אתיכבשואירופה,כלאתיסחפוהרוסים
המערביות.אירופהארצותאתגםישחררו

הנאציתהחיהעלשהניצחון ,ידעווילדאישכלרבות,לאשניםלפני . 9
 ,ונסקישלשלשיריהםראה, .בססאלינגרדדווקאאלאבנורמנדיההיהלא
ואחרים.פן

פן:שלשורותיואתלהצדיקכדיגדולגנרליסימודווקאלהיותצריךלא

הוולגהלענופלייך"בזכות
הירדן."עלחיעודני

 ) 404עמ'הדרך":("לאורך

היסטוריהופיסתשלוםפריסת
i8 ril~ J ... -u 

•ש•רת Kלא·ובתוחכמרת,פשוטות,מל•ם,כמהרקלומרמבקשאב•
ילדיםכמהיודעמי ,שיהיוככלקצרים ,דבריואולם,למדי. . . .י

נשיםבכמהאותם,לומרשאסייםלפניהארץכדורפניעלירצחו
מליםליובוררלפניכםכאןעומדאניוהנה,יעונו.שבוייםכמה ,יתלעלו
נאות.

בהן.אמוניאתמאבקאףמלים,ומאבדהולךאניהשניםשחולפותככל
שהרי-אמוןבעודףמתייחסאינניצעמהלאמתאפילוהאמת,לןעמ
בהשמכהניםמדינהשוכנתרבים*,לאקילומטריםבמרחקלכאן,סמךו
שלכוחןמההאמת,שלחשיבותה ,כןאםמה,פאשיסםים:שריםכיום

נהרגיםאנשיםרבלאובמרחקובסיסיותופשוםותהיסטוריותעובדות
כלשלמכוחוכוחורבנשקנושאחיילכלומושפלים.וסובלים,ישכעו,
מלחמתמלחמות:בשלושכחיילהשתתפתיעצמיאנישהוא.משורר

לבנון••:ומלחמתאוקטוברהכיפורים-מלחמתיוםמלחמתששת·הימים,
שלהעצמאותמלחמת-מלחמהשלבמהלכהנולדתי-זאתףאו

בצבא.עליעברומחיישניםמחמשלמעלהגילי,בןישראליככלישראל.
כתבתיקרבות:על ,כחיילחוויותיעלכתבתישליהשירהספריבששת

ובעתהשואה. Sho'a-ועלכיבוש:נגדפלסטינים,עלילדים,לע
 •ועונונרצחואנשיםהעולםרחביבכל ,שירבשורותמליםשהנחתי

השפעה.ישלמליםאך
אדולףהנאציאתלדיןישראלמדינתהעמידהשניםושלוששלושיםלפני

שבקעומליםרק ,בישראלטלוויזיההיתהלאימיםבאותםאייכמן.
 Ka-tzon la-היהונשמעווחזרוונשמעושחזרוהניסוייםאחדמהרדיו.

tevakh הסביםשני-שפירושוהיהודים,-שפירושולסבח","כצאן
והיהודודיי.דרדרתישפירושושלי,הסבותשתי-שפורשולשי,

ואותועגלה.עלבחבלקשורסלהבמקרה,שראה,אחדילדבשכונתי
לאכולסלה,איזשהולהרוגסירב ,ניסויאותובגללרגע,אותומאזיל,ד
השפעה.איזוכך,אםיש,לשירים,לניסויים,למלים,בשר.

מנהיגיםכאשרשיסנה.נאומי-הנושאלצעםשליצנועהתרומהועכישו
שלמסוימתקבוצהעללהכריזנוהגיםהםשנאה,רגשותלנצלמישקבם

ומבקשיםמדיניותםאתמשניםהםפתאוםלפתעהאויב.בתורבני·אנוש
על·ידינחשביםצעמםמנהיגים·גיבוריםאותםעתה, •הסכסוךאתליישב

צעמוןצבי 1 43בעמ'המשך
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כספרותמקרא

עם"ירכהסימון:אוריאל
עםהוצאתופירוש";מברא

האוניברסיטהמאגנס;עובד,

עמ' 96 ; 1992העברית;

בהקשרכללבדרךנתפסאיננוהמקאר
העבריתהספרותעםמובהק

זהשאיןכיווןוזאת,לדורותיה,
ספרותית,יצירהבולראותמקובל

שקוראיםכדרךבוקוראיםואין

יצירתאחרות.ספרותביצירות

דבייה,שלבגדרכידוע,היא,ספרות
לעמבוססבההמסופראםגםפיקציה,

במציאותשהתרחשומאורעות

עללהעלותאיןזאת,עםהמשמית.
המניחהמסורתית,קריאהדהעת

 •במהותובדיוניהואהמקראישהקםסס
נכבדיםשחלקיםהדעה,לעתיםעולה

הספרותית,מהותםלפיהם,במקרא
לתפיסהחיתהלאאבלמיתוס,בחקזת

קריאהשלהארוכהבמסורתאחיזהזו
הסקססקדושתובפרשנותו.בתנייך

מהשכלהעמוקה,והאמונההמקראי
מוחלסת,אמתמייצגבושמסופר
שהתרחשואירועיםעלמספרולפיכך
כלדחושבממש,ממש ,בפועל

סוגמכלכבדייה,לתפיסתואפשרות
כמיתוס,וחומרקלצורה.או

האלילילעולםעל·פי·רוב,המתייחס,
מכלהמסורת,תפיסתלפיהמוקצה,

וכל.
התייחסותחיתהשלאאומרתזאתאין

ידועההקודש.לכתביספרותית
 ,שאמרתלמידאותושלקביעתו
היהלא·איובלקיש:דיששלמשמו
סר;(ב"בהיה·משלאלאנבראולא
כמוה,מאיןספרותיתקביעהגז):נייר

והעלתהויכוחיםעוררהשאמנם
רבותמאותמשך ,מאודרביםסייגים

שינוישחלנראהלאחרונה,שנים.לש
שלמהותובתפיסתלכתמרחיק
שבבתיואף·על·פי ,המקראיהסקסס
כ·מקצוע·חתנךנלמדעדייןהספר
נמצאהספרות,מלימודינבלד

בחקרובמיוחדהמקרא,שבלימודי
נרחבשימושרווח ,ובביקורתוהמקרא

המחקרלצונישפותחובאמצעים
נמצא ,האחרמהצד .הספרותיבסקסס

בסקססנעשומחקריםמעםשלאםג
מנקודתספרות,חוקריבידיהמקראי

מחקריו ,למשל ,כמופסרותית,ראות
הסיפורבדרכיאלתררובדםשל

הקמיאר.

בספרסימוןאוריאלפרופ'שליעונו
חוקרשלראותומנקודתנשעהיונה

מובהקת,פרשניתבמגמההמקרא,

בשערככתובמדעית,היותהשעם

עלבעיקרנסמכתהיא ,הספר
היהודיתהתרבותרבדי·עלהמסורת,

הסדרהעורכיכדברלדורותיה•,
גרינברג(משהלישראל•·קמאר
ראהשבמסגרתהאחיםוב),ושמולא

סימוןברם, •סימוןשלספרואור
מדרךיותרהרבההספרותיבצדרואה

שכןיונה,בספרלקריאהאפשרית
הספרשלהספרותית·הבחינהלדעתו

לאבלדעיו ,להבנתוחיוביכליהיא
באהואאשרכלאתלשמוענוכל

תשובתו ,) 15<עמ'להשמיענו"
יונהשלההיססוריתזהותולשאלת

ספרותית ,אכןהיא,בן·אמיתי

הסוגהאתקובעתגםוהיאליעלא,
"שאלתהספר:שלהספרותית
בעצםהיאההיסטוריתהסבירות

עליהוהתשובה ,לסיפורחיצונית
הבנתולגבימורידהואינהמעלהאינה

ישזאת,לעומתוהדתית.הספרותית
סוגולבירורפרשניתחשיבות
פרופ'םועןיונה",ספרשלהספרותי

 .) 13<עמ' .סימון

הואיונהשלשסיפורומניח,הוא
מבחינתשכןספרותית,בדייהבחקזת

הדתיתוהמשמעותעצמוהסיפור

אםלשאלהחשיבותאין ,בוהצפונה
אמנםבוהמתואריםהמאורעות

הנביא,יונהואם ,בפועלהתרחשו
הנביאאמנםהואיונה,בספרהמתואר

ב'מלכיםבספרהנזכראמיtייבןיונה
זושהנחהברורזאת,עםי·ד.פרק

 ,להאמיןהאפשרותאתמבסלתאיננה
ממשהתרחשאכןיונהשלשסיפורו

כדרךהכול ,בספרמתוארשהואכפי
הספרותי.העיון

יונהבספרסימוןשלעיונויעקר
מלבדמובהק.ספרותייעון ,אכןהוא,

וסגנונוהסקססשלמדוקדקתבחינה
מעמיקעיון ,והספרותיהלשוני
הםקססרצףשלבניינובדרכי

המרכזיותהדמויותוניתוחועיצובו

בסכניקתגםנוקםהואוהמשניות,

כאמור,בין·סקססואלי.ספרותירקחמ
מהבחינהיונה,ספראתתופססימון

שלהמסגרתלסיפורכדומההז'נרית,
הבאמשל,בחזקתשהואאיוב,ספר

דתית.אמתאמנותיתבלשוןלבסא
ריאליססיהלאהנוסחעלעומדהוא
התנתקותעלהמעיד ,הסיפורשל

מההמוכרת,המציאותשלממגבלותיה
חד·בהירותלסיפורשעמנקי

ועוצמהד·פעמית nבלדעיותמשמעית,
שונהזאת,עם .) 14 ,<עמ'דרמסית·

נמשללושאיןבכךמאיוביונהספר
דבוקיםולקחו"הסיפור ,לעצמומחוץ

לשפוסאמורמשהקוראיותר ..•בזההז
הנואש,הבורחשלאישיותואת

הואוהנלעג,הישרוהעיקש,האמיץ
שה'הפתעותשלבסדרהלצפותקרוא
סובלדעתשהתיימר ,לנביאוצפן
<עמ'עולמו·אתלהנהיגכיצדממט

ספרשלקרבתועלמצביעסימון .) 15
בנריהואשכןהנבואה,ספריאליונה

שמהןתמסיותבנייןאבני•מאותן

הואלסוגיו".הנבואיהסיפורבנוי
שלנבואתוזיקתאת ,לפיכךבודק,
 ,וירמיהואליהומשה,שללזויונה

סוגישלושהכנראה,המייצגים,
שליחותואתמשווהואפילונבואה,

ומראה ,שמשוןשללזויונהשל
יונהספרשלברורהספרותית·תלות
ראותמנקודת ,) 3ן<עמ'יואל·בפסר

גםסימוןבוחן ,זובין·םקסםואלית
שאלתואתהספרשלאחדותואת

 ,בוהמשובץהמזמורשלשייכותו
מקראייםמקורותשלהדגםשלפי

בדורותלספרשנוסףנראהאחרים,
שגם ,לומרצריךאיןמאוחרים.
המפורםת,המעמיקה,פרשנותו

שלהעינייםומאירתהמחכימה
עלרבהבמידהמבוססתהסקסם,

עשירה,ולשוניתסקססואליתהשוואה
ורחבה.מעמיקה

יותריונה,ספרשלהרעיוניההיגד
בדרךמובאאחר,מקראיספרמבכל

באמירהולאעקיפה,אמנותית
רבותדעותנמצא ,לפיכךמפורשת.

לגביהדורותבמרוצתשנשמעומאוד
אתמסכםסימון .הספרשלנושאו

הרעיוניתהפרשנותשלתולדותיה
ועדחז"לממדרשייונה,ספרלש

תפיסותבארבעהחדשה,לפרשנות
עשויהספרשלעניינולפיהן ,יסוד

עונשביןהכפרה:ב"נושאלהיות
ביןהבחירה:ב"נושאלתשובה",

הנבואה:ב"נושאוהעמים",ישראל
וב"נרשאוהיענות",התקיימותבין

סימון .ורחמים"דיןבין :החסד

הואשכן ,האחרוןהפשראתמדעיף

מתחילתוהשלם,הסיפוראתהולם
 .ממנוחלקיםרקולא ,סופוועד

שמציעכפיהרעיונית,האינםרפרצםיה

תפיסתועלכן,אםנשענת,סימון,
כוללת,אמנותיתכאחדותהספרשל

ואתהתיאולוגיהפןאתש"תופסת
בזה,זהכשזוריםהפסיכולוגיהפן
בומבוסאסיפורים,שלכדרכם ,שכן

אישיותובאמצעותגםהעיוניהנושא

 .) 9<עמ'הגיבורשלהמסוימת

בספרהרואההספרותיתגישתואףעל
בדייהלאמורמעשה","סיפוריונה

עושהשהואהשימושועםספרותית,

מחקרואין ,ובממצאיוהמקראבחקר

המסורתמתפיסתמתרחקסימוןשל
עםהמסורתיתהפרשנותהדתית.

יונהספרשלהרביםהמדרשים
ובדקדקנותרבבפירוסמתוארים

ראותומנקודתהםגםלשבח,ראויה

זאת,עםהעכשווי.המדעיהמחקרלש
ומובחןברורתחוםנקבעשלאדומה
לביןהמסורתיתהפרשנותביןהיסב

גםנראה •זמננובןהמדעיומ.קחר

בשאלתדיוןבספרלייחדהיהשראוי
העירנינוח,שלהספרותיתבחירתה
יונה.שלנבואתוכמושאהגדולה,

איננההסקססואליתהפרשנות
עוקףהמבואוגם ,זולשאלהמתייחסת

בחירהשלמשמעותהגילויאותה.
שאלהלהאירעשויזוספרותית
לשאלתמעברגםחשובה,ספרותית
כךיונה.ספרשלהמיוחדתהפרשנות

היוםלסדרעלתהאלהבימים ,ללשמ
בעיראלתרמןשלבחירתושאלת

מכות·שיריבמחזור ,נוא·אמון

העירעםשההקבלהאפשר .מצרים"
סמלבבחינתיונה,בספרניגרה

רביםדבריםלהסבירעשויה ,ספרותי
הז.בעניין

עלחדשאורשופךסימוןשלספרו
וחשובחדשנתיבוסולליונה,פסר

המקרא.שלהפרשנותבדרכיביותר
מבוססת ,כאמור ,סימוןשלפרשנותו

זההמקובלותמתודותשילובעל
והפרשניהספרותיבמחקררבותשנים

המהווההחדיש,עםהמקרא,ספרילש
שלייחודווחיוני.מרכזיגורםבה

מצריךהמקראיתבספרותיונהספר

זאת,עםאותה.מאפשרוגםזוגישה

הסדרהספרייתרשגםמצפיםאנו

הרמהעלישמרולישראליי"מקרא
בספרוהמוצגתוהפרשניתהמחקרית

 •סימון.אוריאלפרופ'לש

יצחקיידידיה

-rחציסומקרוני
 ~וסבאחסועאד

 .rנימונימומערבית:
הצינוקאלהשיבה

:P זהtנ;צר:ג:ה~זyQ ת
ך;~אא; ן;,~;לל,ריס,

י;נהזמףתמגלמתהיא
' 1 • :• :• 1 f T 

לים Qל~זגצל~רס~ת
 ת;קן~~~מ~ם ת~;;ל

אגמים.בגרוזיףמאכילה
 •ך- ••-T 1 1 •ד-

ארצה,ףבשףבה

riJi:P ככרג~ס~r דשiJ דקq ג;ך;ת
 ,זגשע.ףןףן~~גע

נמסל;ם n•ה
נ;~ל,תמ~:זןק;ת~דת

נזפ;תהלבנ;תהנ;צ;ת
התדנג;ל;ת.:פיתדללילהנכנסתוהיא

1 • • :.'' .'' --: T '.' '.'1 1 • -: 

אפשרשעליוהתורןהםשיריהנכווית.המלוכהלמשפחתבתהיאסבאחסואעד
האחרוןבספרההודפסגימרגימרשתרגםהשירפמיניססי.דגלכללהניף

האשה".היתה•בראשית
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 5וי~
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לכנהשערה
השכילכקצה

ספרי ;ממזלהכיתמןרותי:
עמ' 48דד;עתרן

לון·הסיגעומדהפותחבשיר
צהובים•,עלים·לזסקבשלכת•,

ורותי ,ממולבביתמהרואהאילנה
מחזירהעיניים•,הרימהלא·שמזמן
תוךשלו,הרגילהירוקאתלסי~לון

לראותסובאכן,השיר.כתיבתכדי
ןןד•,של·כהבסחהרותיאת

ההבסחה,ריח•: vצבשל•כהיסוס
ודאיהפורח,הגןמןסוביםההיסוס,

מןיפהשהפרחכמו ,הבשלהגןמן
הפרי.

•אםכמובמשפסים,נגמריםהשירים

שהקוראכדי ) 7(עמ'אחת·בנגיסה

שמשוררתמליםבלילקרוא,ימשיך
 ) 9(עמ'אחרשירשלסופובפיו:שמה

ומשתחרר /מעסנתפש•החרסהוא:

מעברכנראה,מו,פיעה,אמי·ורק

לזיכרון.מע.בר ,לספרמע.ברלדף,
המליםצעיףנמוגאהבה,בשיר

לכפתורילפגישל n ,ר•ומותיר
הםהאהבהשיריהפתוחים•.חולצת:ן

וחמש:וארבעשורות,שלושבני
הכתובת /רק-להסגירלא·מלים

אל.אספתיצילך•שברמיצחי•.על
שקופה, /שבירה•ואניעיני·

מחזורשלק.םזה •יד:ן•בכףזכוכית
נקודתאחד.רצףשירים.עשרהבן

מיותרת.שיר,כלהמסיימתסוף·פסוק
השיר,שלמתחתיולובן·הדףכל

הזדהותלהרהוריהקורא,אתמשאיר
אליופונהשרותי•איתר•,רותי,םע

 /שערותיקצה·עד•אתה•:בלשון
 .) 22(עם'אליך•באהבתי /שקעתי

 ,האסרסן iJנאה, j?iJגםמגיחהפתאום
מאזכ~ןת,הקשהלאהבה,הצמוד
הואי iי fהאפילוהשירים·.·שיר
נפשו·שערזהממול•,הבית·מן

החידושגםהזדלילה·:בכףשהשאיר
בצורתםrומציותם, fבדימויים,

הנושאיםתוכנם.אתקהובעת

ונקייםראשונייםהעתיקים-חדשים

 ,בתוכןגםהפתעותישמגימיקים.
אתנושלך•המאהבתלמשל:הבגידה
כשאתה /מאודסבלניתואני /תמיד
 /זר~~הכשאליאך / ה~)\ביבוגד
בהמשך :·קולה.rושמיעמיד

המאהבתכיפתאום,מתבררהקריאה,

 :) 46(עמי תימד~·,,~כללאינה
 /לחיציםעשרשניםשל:ן·למאהבת

שניםבןסולםהיאאוליחד·.וצלצול
ואולי •••הגבוההסולםסובים,עשר
 ,לידיועלא ,אחרמעולםמאהבתהיא

אחרת,אוכךומעניין.מסתורי
מינוריתבמלים,שולסתסיקליות_המו
בלבד.וקססנייסותתוף·מריםשלאו

או•אני·פעמים,מת~עם.הקצב

שורהממלאים ,•ן y •או•אתה•
לאביבבוכה•רוחפעמים,שלמה:

 ,) 23(עוב'נולד•נסרםכמעם-גרוע
של·סוףשורתבית:גרתסרשורההיא

·מזכירה ,אביב·•שיר ,שיראותו

(עוב'הסופה·באבקשכוסואירוסים

23 , 24 (. 

בתעדייןרותיהשירים,רעננותלפי

נושאי·השיריםלפנישמונה·עשרה.
בתלהיש•בוגרת•:כבררותי

תמידשבאהאמה,אתרואה•שאינה

אתזוכרתגםרותיישנה·.ואסנת

•עוגותכמוה,וארסהשלה,א~ה,
בהיש .) 9(עמיופרג·גבינהשמרים,

אלהשעות•התקפלותהרגשתאפילו
לבנה,רה iשהמקדיםוחושך /הרעב
להיש ;) 40(עם' ,השבילהצקב

עםהזדהותכדיעדהבנהתחושת

נסרםיאדימו•שעליוהיביסקוס,
שלנימהראפילר, ) 36(עוב'~נבול•

אל·עינייםפקרחת•ללכתקרהלת:
 .) 35(עמימקום•שום

ארתרעל ,ה,םורגםלררתילה,יש
אתמחדשרגעכלהמציף ,בזבזןצייר

 ,מנדלסבארעל ,צבעיובשללהשמים
מקנאיםשבני·העשריםהשמרנים,בן

אתלסלבמזמיןכשהוא ,בר
פוריםבחגיגותהמתנדבות,

הוארותישלספרהרסילןרסםר.
לר.דרמההיהלאולפיכך,;ויום·חדש,

שתלשמואל •

כחולהציפור

והעפיפון;נעםלונדון:מרסלה
המאוחר·הקיבוץהוצאת

 1994אחרונות;ידיעות
ומחליםאחדבברקוקםה·ו>(בןנםע

שהראעפיפון ,גדרלעפיפוןלכנרת
אאבעובדיםשלםשברעבמשךציפור.
הציפרר·עפיפרן.בנייתעלונועם
-להעיפההשדהאליוצאיםרכהשם

 •••רעפהכנפיהפרושתהיא
יפהשהסיפוראמר ,-6הבןבניתרם,

זהאםלהגידהתקשהאבל ,מארד
עלסיפרוארעפיפוןעלסיפור
 , 11ה·בןאחיו ,נירראילרציפור.

הבאים:הדבריםאתהספרעלכתב
'נעםהספרמקריאתנהניתי•אני

חןמצאשבמיוחדמהוהעפיפון',

האמיןשנעםאיךזה ,בספרבעיני

 ,זיפררלהירתיכרלשלרשהעפיפון
כלאיתר:לדבריכרלשלררהעפיפרן

אבלאפשריים,בלתידבריםאלה
הפרדיה •אפשרילהכרהאמונהנזכרת

מרגשתפרידההיארכחלנעםבין
ישאחדשלכלארמדתהיארארלי
משלך•.מקום
לונדוןמרסלהשלבסיפורה ,ואכן

פורשתרזולציפורהופךעפיפון
וכשנעםלעוף.להרחיקרררצהכנפיה
הציפוראתשקושרהחוםבקצהאוחז

את ,כלבר ,דרכוחשהואהממריאה,
היהשכדאילינדמהליבה.פעימות
חוםשלשהרעיוןבהערה>(רלרלהזכיר
ישירותלקוחלבבותשניביןהמרבח

הלב••חוסנודראומאנסשלמסיפורך
לםאכסהי•אגדותהספרמתוך-

הנסיכה,שםערבד>:עם(הרצי

לבהאלגמישבחרסמלדיתההמחוברת
כנפיההפורשתהיאהמלכה,אמהלש

נצבסיםהלבבותרשניומתרחקת
מכא.ב

שלרהציפורלבקשתנכנענעם

8 

יב(מר ,ממגרהרחקלעוףומשחררה
כיהילדים>,בספורתהרבהשחוזר
זיפררים.ביןזיפרר .שלמקרמה

 ,סיפררראתהקרואיםוהילדיםהרא
אתהציירה,חררייתאתביחדעוברים

ראתלכברתביןהקשרבנייתחרריית
 ,הזיכרוןשרקהפרידה,חרריית

נרצהשלבזמרתהכאןשמופיע
כאבה.אתמפיגכחרלה,
אפיקיםרפרתחמרתקיפה,ספר

גילולפיאישאיש-למחשבהרחבים
 ,יןחבק;:ולהשלזירריה •רדםירנר

יפהפיים ,הספראתהמלררים
גםאלאהצורהאתרקלאומשעירים

חתרכן.את

באיזהלעצמוברנהמאיתנואישאיש
ואיש ,שלוהציפור·עפיפרןאתזמן
 .זמןבאיזהממנהנפרדמאיתנואיש

מרסלהשלהעדיןסיפורה
מעמסבלאלכולנוזאתמזכיר·מסביר

לכלמומלץיפהוכאב.שלמדיגדול
 •הגילים.

לאזפררזת

מרדכ•הרסל

יוםילדמה

ירןצ,זtיש~ין
 .גןז:ולדי~נ;ו ~~

 ,ת~~,~לע.י.~יסםר+ים ?i ~,גסאצר;ניםמר fלfא <
 .)וי~~~ונר ,~~א Qטא~ןזקןאןן~דנ~ i2i ה~~,~

Q ג~זוצ~ן~.&יייכצ~ף, Q ,צרקע.פ~ז
?1iJ ,~ילf סזעיומר~ij צל ,רriJ ירf מרf ת~ת

wr ד~רדד.דילצן~;;רלונת. 
o י&.~צ~ף o פ:ס~ש ,ג~זכיצ~וד· o נר~ה ,גי

ן;:ז~גזונ. ,ן;:ז~צך~ל
o י&.~צ~ף o ג~זכיצ~וד, q ליח~תנ;וח~שתד~רי,

 ,~ר iJלל.ם, iiJל םי;:9ו~מ~~ים
זקרר~אגי 0 ~ 0~ז-1ירמר f ,~~ל,לים t1 ,~ים, r ~ז-~

ן~חרתליצורים iiiJ ,םי,~~נק:ערת Qלסןירןזtים
הגא.גזור.ום

ז---

Q זה~a ל~גיד,יםr לג:פרסב~גיז:ולדי
ג~פימ~מיש:פלאהבה:שיר

 . •~? i.~זו iר~ן l? ;~~ע~~~

ראשוניםשירים

 ,tי~ו iJ~ומרץןבייi~כול~גי~לדי,גיעם
 ,וג~~וס~םןהר;יאילצךגב.ןןש~ב

\שרב.טלרךזע;ן iJ~~ש;וותרר qל .;;יt;ק, iJ~ן

ס~ם,,גיל yל.ג iJן~כול~גי.ילדי,גיעם
ל~ם, /o~יר~ ~ע~' !i 'נ;ור~ערת iJן,~רים ijנ;ו;נלרת, iJ~למ~ןם ,pןל
~רים. iJ~ת~~יק iJ~ןסודרתלצל.םעזה,~עיר~ר t1Qן;:ז

 ת;"גי~,ל~ש·רת~כול~גי~לדי,גיעםצ;נזו
זגל~י. 1ג r1i ~~~ןת rס1=פ~וז,לי~~דיר

ררגים qס~,י.ךיס~ת~ר~.זרי Q~;נrוב·ע.תןi?א.זריזגיםל~גי
t םזוכר~יגי .~::אראתסרלt-הזwגסיt ו~, 
t ;:ז,סער.דגלריי ~עי;זr;ז;:זיאאר~ז,עבר~~ rl ~ 9 ןה

מרtיrז.~רמ ~ 0 ,ד" tזה rי:ג ,לואוזרם
f ני;:~ז~גי i זגים.ן~ך~ע,;עיםל~~י~ןא~נולדם

נ~ר:~ס~ןת;:זיא,לר;ןז~~ים 'i ~~ 1 ~ב,~י
 • r11וג.עזבר~י~ם ~ל~~~ים
 .נגנישלהראשוניםשיריוהםאל~ימים

• T •• •• T ' . •1 •:, •ז • 
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מהקיבוץתמונות

אזרןשמח,חגסעדיה:בןאודי

הקיבוץהוצאתנחמיאס;

 1994המאוחד;
בן·קיברץ ,למחברוראשוןפסר

<שגםמחזרתכתבכאןשעד ,במוצאו

ליעתונות.ססירהרקסיעהרצגר>
לצורךרלוונסייםהאלההפרסיםכל

כאןשלפנינו.הקובץשלנכרנהראייה
סיפוריםעשרחמישההמחברקיבץ

מתרחשיםכולםשכמעסקצרים,'
השוליותהנפשותגםאח.דבקיבוץ
באותובסיפוריםומופיעותחודרות

הסיפוריםמחזוריות.באותה ,תפקיד

לפחותבמחזה,גרתכתמו ,אכןבנויים,
והתחלפותןקסיערתןמבחינת
סיפורלכליש ,כללבדרךהמהירה.

ברוסבי ,ראשישחקן"גיבור",

לצורך>(בהתאםמתרוצצות
הושקעלאשביעצובן·המשנה,דמויות
השמנה","שולהמאמץ.מספיק

תמשיך ,הראשוןבסיפורהמופיעה

בסיפוריםגםהשמנהשולהלהיות
אחת>(במלהממדיהותיאורהבאים,

לאורךותפקודהאפיונהעיקריהיה
שובגננתתהיהתמרגםכולו.הספר
יתפקדשלההזקוףוהחדהושרב,

להבא.גםשלההייחודיכסימן·ההיכר
רעםהתורנית","האחותתהיהחדורה

("הזריקההמקצועייםאבזריה

עודתתרוצץץ·דם"> nהלשלוהמכשיר
ברובשכןהדפים,ביןהרבה

ארמתים,הגיבוריםכאןהסיפורים

הניתןהסיפולועיקרמדעתם,יוצאים
כנראההואלאלה,וגםלאלהלהם,

ץ·דם" nהלשלוהמכשיר"הזריקה
חדווה.שבידי

שלמיקבץעוד ,כןאם ,לפנינו
קרבץ·ביכרריםקיבוץ","שרסרסי

מתחילהאניכנראה.נמנע,בלתי
כלשלשלב·ההתבגררתשדהולחשוב,
אלהשל<בעיקר ,בן·קיבוץסופר
יושביאינםכברכתיבתםשבעת

אפשראישבלעדיושלהם),הקיבוץ
הנפשיתהזיקהמןלהשתחררכנראה

ועיצובם.גדילתםמקוראלוהרגשית
קצתמפליגיםמתאכזרים,כותבים,

וכבתרניו>כסעמואישהרבה,<או

כושר·אבחנהשלאחרתארכדובמידה
לאחרומשתחררים. ,וכושר·ביסוי
כבריכולאתההדהסקס-החניכה

גדוליי.·ילדאתההכול.לכתוב
כנסייתוגםבולסתלתיאסרוןהזיקה
מתחילשבולמבנה,המחברשל

ו> sה·מתוך 11 <הסיפור

מעיןבתוכוהמקפלבמשפס·פתרח,
כותרתאוהגיבורשלמרוחבמוסר

הצפויה.להתרחשותביחסמורחבת
חגבמוצאימתאורישל"אבא

"הבןהסיפורמתחיל-השבועות"
התעקשהדקן"יום·סובלוסה",של

-הקברות"לביתעדברגלללכת
וכןהמת","כבודהסיפורנפתח

לההא.
גםאבלהזאת,בשיסה ,כמרבןרע,אין

סובהה"תחברלהיי .איןגיוון
מתחילההיאר·כך nאלפעם-פעמיים,

לעייף.

העובדה,מעם,לאשמעייפת,כשם
מאודבוסיםהאלההסיפוריםשגיבורי

 ,כמרבןקורה,זהלהשתגע.אולמות
אבלסוברת.הכיבמשפחותגם

 ,חודרכשדהלעשות,מהבספרות,
מתחילאתה ,סיפרואחרסיפרו

 ,למחברמדיקלקצתשאולילהרגיש
אתלפתור ,גיבוריואתשסיבךלאחר

סופני.פתרוןהסוגיותבעיותיהם

גםהגולשתקלישאות,שלבעיהויש
דמויות·המשנה.שללעיצובעמרב

ביניהם,הקשישיםבעיקרהגיבורים,

לא.למהסנדוויצ'ים,אוכלים
תמידמכיליםהאלההסנדוויצ'ים

מאזיןוכשמישהו .ומלפפוןביצה
יהיההואכללבדרךלתקליסים,

יהיווהתקליסיםירצא·גרמניה,קשיש,
אופרותומשמיעיחרוקים,ישנים,

חולצהמיישרוכמישהונשכחות.
גםהואדרבהזדמנותבמכנסיים,

ליתר ,שלוהאבראתקצת"מארגן"
בשניפעמיים,<לפחותנוחיות
 ) ...שרביםסיפורים

הילדיםאתגםלהזכירלאולמה
קסבות·סוףחיותהקיבוציים,

ילדישבומקוםבכל.ד nד·א nא
 .בולנקרעליועיסםכולםמדי ,סובל

 ) ...סיפור?אחר<סיפור
העורך?)<מיעורךולסיכום:ובקיצור

ועובדהמחברעםמתיישבשהיה ,נבון

אתומאירובאחריות,ברצינותאיתר

כמולספרותאויבאיןכיעיניו

ערדממגרותובע ,והשבלוניהנדרש
מקיפהראייהיסודית,השקעהמעס

-חכמהמחשבהגםואוליוהעמקה,
המתחילהמחברעםמאודמייסבהיה
סעדיהבןאודיכי .הראשוןהספררעם

כלעםהנראה.ככל ,מרכשובחור
בסיפוריםענייןישהרבים,פגמיהם

ואוהבתמקצועיתשעריכההאלה,
ואפילועודאותםלקדםחיתהיכולה
<שםבאוניברסיסהלספרותמחוגיותר

לכתובלקרוא.איך ,אולילומדים,
 •מכתיבה).לומדים

H .. 
;::i 

הגניעמירה

קפלןדוד

~ב~דאמית•

-p ק.לת; 1מt,( סרים,יש
~לים. iJזq;ת
~ ij ן, f ;הןאמiJ יר~~, 

ןם 1א .~ן~ת;ך~קנ;ת
~דג•ןת 1צ~ת~ל !:jי,לאןע;ןם~ן iס

,jםו

 ,י·~דע..רי·רא,,גי w ו-~·עז(ק.ל~.רדה iJי gרדצל
 , ר~~~ iJזq;כב iJזע.ק.לא 1פ riJא;ר;ת JJג:י
iJ ז-יןr. תלר~חשר~ה~iJ ~tק~ l] תQ,iJ ;ה. 
iJ ז-י,לןry ת 1סע.רן~ז;ךא;נ;יך~הiJ ~ V/ ~ה. 

 ,~סרע;ל,ה J/ ר.~~תך;~ה~סה
~ iJ ןב;א~סiנ,בוהiJ .יןה~~

 .ס~ן~לרז,~הןב~ת~~יל~סה
ע.יגג,צל J/צ;ג mד

~זן~ל:י. w~לי i;זצלצ;_~ינה~א
iJ ךס~ידל.בj ן;~~~ז;ךה . 

~ן~ה iJפלחן

ך,נ~~הנ;ךךת:ן i7~צ:ן
הראשמשלישה:פלבים:פמ;אז-ר.:פמ;

: -: : -: • T •• : .... : T 

iJ ~ ry ע.םא,~ל;תלי~ים
ז,נ~ים. ~ו.ז~י~,~~ךל.י

~l;י ~ /Jj:! l;ך 1ג י~iJ לו~/J 
i ~z:ז~ם~ר~ין י~

~~ןה~ן~ה iJע.ת

:קים. iJ ~ wQ~ת~ע,מק, iJ~ת

m נ;ךךתדצ:ןiJ ~ה~ן. 
המשגעזהם:פמ;אז-רה.מ:פ;

,ז:--ז :-ז :

~ע,קמ iJ~יןס~בנ,רצ

 ו::~ןג~ n~ל iJל;ק.ס~סהל~~ךלים.
~ללים. iJ ת.ק;~ע.ם ת;ל~~ליף Qןמ

WY, ריל;רי~~~. 
 .ש~;נס~.רזת 1ח.רי;ם

~גים, iJ~חןק.יא.~זיס
i] ין;יע.ם:ם

 .~לק.ליר w-ת 1ח.ר
סיע.ר, ר~~~

~עןךים. iJ,ר~סהגז:;בים

 [lתJ;.קןק.ל ו::~;בן~ז~ים~ם i:! 1ל
יא ijJ:זיא~~ר;סיס·~דדן ~
ל:פלע !:Q ~ j ו::wידק.ם

Z;י iJ נירקיא~ת גו-~~:זס;w

ס~ט.ךת. זר.~;ק.,ךס
 •ג~~~יא~סה;תע.
ת iJ ~~ -w ו::ס; nא,רןת i;ז n ~~ש;כב

 .ו::ן.קס~ל~ת ו~~צלו~~ש

השנילחלקי

ה, Qגי fiJל~גיי;ם~ך;יע.ם
ג;ןןג,~יד iJ7ק;לנת~ז~ה
 ,~י~ iJו~;ם
~ש~ד:גי~רע
~ןה iJ~לצ
סא,ן~ה.~ת

ל~ה, r ,פ:~ר:ה i ~י.
ק,ל~ה. iJ~ן;ןל 1מ~לג~~ת

ס~דיןהינ:ה iJ~ף 11$

 •ג~;ס~ר Qןז~הנכ~~יאלא
~רוכ~ןףדק

T לציןו~,ז-י~ק,דך;קיןםP •דרג
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אתלאשפזהאם
ההלכה?

שפריה;הלכהזמר:משחחרב
(כוללעמ' 365תשנ"ר;דביר;

ביבליוגרפיה)
נגדנחרצותיצאהקודםכשהאפיפיור

גנרלפלס ,הריוןלמגיעתהגלולה
לפרסוםר·כך nאזשכהמשפסאמריקיא

לאבמשחק,משתתףשלא"מירב:
סעםיש ,אכן .המשחק"חרקיאתיקבע

ברבתחוםנחרצתדעהבהבעתלפגם
אישית.מעורבאיננוהדעהמביע

היהדותרב ,זמרמשההרבשלספרר
שפויה""הלכהבתל·אביב,המתקדמת

הלכתייםבנושאיםמאמריםקוץבהוא
עקרוניתזרחהמרעיתרשצאןרבמפי

בקיאותמפגיןהכותב"ההלכה".את
ההלכהשלהתלמודייםבמקררות
בדורותתורהגדוליובפסיקת
הספרשקוראהשאלהאבלאחרונים,

משתתףזמרהרבהאםהיא:שואל
מיאלההלכתי"?ב"משחקבכלל
המתקדמת,היהדותהספר?מיודע

דובררתבארצותחיהמכריעשרובה

בפרסקימעוניינתאיננהאנגלית,
הרפורמיתהיהדותהשקפתהלכה.

אינהשההלכההיאבחרץ·לארץ
כלבדורנו:היהודיאתערדמחייבת
אתלעצמולבחוררשאייהודי

וקהילהרברכל ,לוהנראותהמצרות
נוסחעלרקלאלהחליסארסרגרמיים

שאלותעלגםאלאומרדעיה,התפילה
האםכגרן:ישראל,לכללהנרגעות

גירושיןשלבמקרהגסכתיבתלחייב
האםאזרחיים?בגירושיןלהסתפקאר

האםבסבילה?מתגייריםלחייב
מהםשאחדזרגלבניחרפהלהעמיד

לזרגחרפהלהעמידהאםיהודי?איננו
 ?לסבירתלזרגאר"עליזים"גברים
בישראלהמתקדמתהיהדותאמנם,
בגישתהיותרוחיוביתיותרזהירה

"מועצתאיןבהגםאךלמסורת,
עררך"שולחןואיןתורה"גדולי

התנועה.חבריאתהמחייבמתדקם"

מערכתהמתקדמתליהדותחיתהאילו
ברבניהםרואיםהיווחבריהפסיקה,

הירם·ירם,חייעלהמשפיעהסמכות
משקלזמרהרבשל'לספררהיה

היולאדבריויותר.הרבהמשמערתי
כי ,בלבדאקדמיתביקורתבגדר
היוהשררה""מןיהודיםאלפי

ברלמצואכדיהספראתרוכשים
הפרסלחייהנרגעותלשאלותתשובות

הרבנותשלברחהוהשמפחה.
מבקיאותרקלאנרבעהאורתודוקסית

רקולאוהפוסקים,התלמודבספרות
המפלגותשלפרליסירתממניפולציות

הפשוסהמהעובדהגםאלאהדתיות,
ונשמעיםמקבליםיהודיםשרבבות
רבניםשלההלכהלפסקי

פסקיכאשראפילואורתודוקסים,
ואפילו"מיושנים"נראיםאלההלכה

כךהדבראיןאנושיים".ייבלתי
יהודיכאשרהמתקדמת.ביהדות

שאלה,רבואתשואל"מתקדם"
עצהבבחינתהרבדעתתהיהלועלם
מחייב.הלכה""פסקלאסובה,

בסקירתפותחשפויה""הלכההספר
בהלכהוגמישותשינוישלהמכניזם

המשגהתקופתשל"הקלסית"
היסודות><שערזהבפרקוהתלמו.ד
חידושלגמישות,דוגמאותמופיעות
הממחישותההלכה,בתולדותושיברי

וערנייםקשוביםחזיילהיוכמהדע
 ,;שואלביתהמונישללבםלרחשי

כדיההלכהאתהגמישוכמהרדע
בכלהמשתניםהצרכיםעללעגות
הואשאיןמתבררהספרבהמשךדור:

ארמקיפה,הלכתיתמערכתמציג
ספרזהרהלכתית.שיסהאפילו
האורתודוקסיתהרבנותעלביקורת

מפעילהבההדרךועלהממסדית
להשניתנההסמכותאתזררבנות

עוסקהספראיןכךמשוםמהמדינה.

שלוחשוביםרחביםבתחומיםכלל
שבתיהודיחייםאורחההלכה:
כשרותוברברת,תפילהומרדעים:
בתחומיםנגיעהישהמשפחה:רסהרת

התנגשותמעורריםהםכאשררקאלה
במדינהוהדתיהחילוניהציבורבין

חרדיםהפגנות ,לצהיילבגרת<גיוס
ספריכמר ,שפויה""הלכהבשבת).
(שלהרבנותעלאחריםביקורת
ואחרים>אברמרבזלמן ,אלונישולמית
מונופולשברבתחוםבעיקרעוסק

לציבוראמיתיסבלגררםהרבנות
גס,(כפייתהאישיהמעמדהישראלי:
חיתון>.ופסוליממזרים ,גיורעגונות,

ברבתחוםהספרעוסק ,כןכמר

תפיסהביןהקרגפליקס
כמהגישתלבין·מודרניתחילונית
בתחוםביותר:בולסההלכהמפרסקי
הפלות,מתים,(ניתוחיהרפואי
וכר'),מלאכותיתהזרעה
עלהביקורתבערךמפחיתאינני

שפויה·"'בהלכההממסדית.הרבנות
מכיורןדווקאמיוחדערךלהיש

מסעםחייבשלמפירלאבאהשהיא
הדתלהפרדתהחותרצרמתארמר"צ

המצרירבשלמפיראלאמהמדינה,
עללהצביעריכולההלכה,בספרות
 ,זרשבספרותוהאפשרויותההיתרים

על·ידיכראוימנוצליםאיגםאשר
ישראל.מדינתשלהרשמיתהרבנות

לעתים,מביאה,הספרשלהמגמתיות
מקוררתבציסרסאיזוןלחוסר

עלהדירןאתלדוגמה:הלכתיים:
עםזמרהרבעררךמתיםניתוחי

 ,) 277-271<עמיולדןפרופירופא,

ניתוחימוצא:נקודתארתהלשניהם
הםהרפואה.לפיתוחחיונייםמתים

נפשות,להצלת ,בעקיפיןתורמים,
נפשיי.פיקוחבפניהעומדדברר"אין

אתזהבנידוןלצססמרבהזמר
עמדהאותהשנקס ,עוזיאלהרשלייצ

דברימספררנעדריםאךליברלית,
המתשניתוחשדרשוידועיםפרסקים

רפואיתתרעלתישכאשררקיערך
 •לפנינו""הנמצאלחולהישירה
ב"ענייניעוסקיםבספראחדיםפרקים

אלימותלמקריתגובותדירמאיי:
כלפיאדוקיםשלמילוליתארפיסית
<התפרצותבארץופורמיםיהודים

המתקדמתהיהדותשלכנסתלבית
רבשלקברוחילולתורה,בשמחת
אווכיר"ב>הזיתיםהרעלרפורמי
משהבשרייתגנאי(כינוייבחרייל

מוכיחשפויה""הלכהפייגשסיין>.

היהלא"החרדית"ההלכהפיעלשםג
מתרשםהקורא .זרלאלימותהיתר

לחרדיםהרפררמיםמרדיםלבםשבסתר
שהעלואלימותשלמקריםאותםלע
לכותרותהמתקדמת""היהדותאת

 ...העיתונים
שייהרגבקביעהדמגוגיהשלמידהיש
הרבשלבנרהיהקרקיהודהצבי

היהלאאךקרק,הכהןיצחקאבהרם
 ).ג.ג ,שלי(ההדגשה .הרוחני"יורשו

בסתירהלהבחיןמארדקשהראשית,
פירושביןרעיוניתארמילולית
בגבורה"ישראל"אוזרעלהראיייה

חרבתעלבגרדברילבין ) 163<עמי
שנית: ,) 174<עמיישראלארץכיבוש
להתאמתהסרעןזמרהרבדווקא
משתגים,היססררייםלתנאיםההלכה
נאמרורבנוהאבשדברילהבחיןצריך

לחלרסין.שרנההיססרריקברנססקס
המגדסררית,ישראלבארץחיהאב

מיערסשהיההיהודיביישוב

שלאחרבאופוריהחיבגרבאוכלוסיה.
כשחילוניםהימים,ששתמלחמת
ישראלשידמשוכנעיםהיוודתיים
שלמרצוןלסרגספרתביאהתקיפה
היהמהלדעתאיןפלססיגים.רבבות
לחיותזכהאילופוסקקרקהראיייה
ששתובמלחמתהמדינהבקרםולראות
צביהרבהיהמהלדעתואיןהימים,
להאריך"זכה"אילואומרקרקיהודה
ושפיכותהאלימותאתלראותימים

"גרשאנשי ,חסידיוביןדמים

"גרים·תרשבים"לביןאמונים",
נירם.פלססיגים

שייהלכהסרעןזמרהרבאיןזהבפסר
קרגסרבסיבית""הלכהאררפורמית"

אורתודוקסית"."הלכהעלעדיפות
בחר"ל)<כעמיתיוסרעןהואאין

מכלההלכהאתלכסלהעתשהגיעה
עמשתכגהספרקורארכל.

בתחוםמולכיםדעייןשהאורתודוקסים
בתיאתלאיישרקוצריךההלכה,

הללמביתברבניםשלהםהדין
בהרריותמצרייםעמם,בתוךהיושבים

תוךופוסקיםביהמודרהועלם
ובסבלו.הציבורבצרכיהתחשבות

זקוקהשההלכהמרמזהספרשם
שהפגםמלמדתרכנואבללאשפוז,

הממסדברבניאםכיבהלכהאיננו
בשמה.המדבריםובעסקנים

 ?שפויה""הלכהבספראיןרמהישמה
ונוקשותד·צדדירת nשגיאות,חשיפת

יש.-כדררנוההלכהפרסקישל
שתאפשרהלכהפסיקתשלשיסה

אין.-לעתידוהתחדשותגמישות
הרבנותעלנרקבתביקורת

יש.-האורתודוקסית

-האורתודוקסיתלרבנותאלסרגסיבה
 • .אין

נתיבגילד"רהרב

גינזבורגאירית

אחרישיריםכותבותלאמשוררות
גםמשורריםמותן

ס;ת qל; iJל~~כ;ת~ג:~ובת;:ז~~רז-יי ת~~-P~ת
דת;ך P:~חם ת;~ Qג,וריךיס,ד;ן q ~צרג~.ר~ת
 (i-1tד; 1 ~ ,ד-t) iנףצףןתצלז;י.ךת l ~~ה Wקזפףד

q זסףס~נ;ון~קזכמףץ~ד~רםוב,ק,הלףם:;~
סנףף.נ;צ;תןת;ך

P-:~פ;ן 7 ,;ןחףסוך~ןה ת
ה itiJגסףוjי~יצלס j;~ד iJ~~זן~ח
 ן-;;;ד 1 ~~ן~ד~~גזןק~לילןבןi-ד,נ;נ;וןה
סנףף.~ז~ת~ףף rה;ןע;תוב,~יד

P~~ןוך~ןה תQ לנכו"ם~Q זיונ~יקvנ=i
ה~ייניגים PQ ,IJ:ה~י ד-i~ך ?j~ז-ו;ך
,לזכה;:זיא~ד Q ת;~~~ .ן-;~ qןקיך;ת~ל

 ,~ד i, Q=נטר ,תי~~~נ;ושף~ה:
 ,תי~~ ,~ד i, Q=נטד

ש~חליסמיהיהולא
: TT • •.--: • 

P~~ן:בףל'ל~ךנכ;ת~פ;ת ,לוג:בףלוך~ןה ת~
רף~ים q~וים תףרי~:;~~~רףזיםליפף aס
P-~~ת. R -.. ~ -~ -.ס;ףרףת.תiJ ר-ףס:

jJ ים~ילים~;~ lj ה;ז.ןיסזיק~~
ם. ry~ז.יי '-Vצל~דףינזכלבליף qג:י

10 
 173גליון



קולנוע

הקפיטליזםשלנסבלתהבלתיהחוויה
"לבן"קישלובסקי:קשישטוף
אדום",לבן"כחול,הטרילוגיה

החרותסמלצרפת,דגלכצבעי
תפניתמקבלתוהאחווה,השוויון
"לבן",בסרסמפתיהע

 ,קישלובסקיחמקב"כחול"אם
חברתית,עמדהנקיסתמכלבמודע,
האהבה,היאהחירותכיתפיסהמתוך

בחומריםנוגעהואשב"לבן",הרי
ללעגשמיםאלוחדשים.אידיאיים

שלבעולםהשוויוןמושגאתולקלס
לכל.לכאורה,השוות,אפשרויות

לנוכלים,ניתניםוהשוויוןהחירות
בתככיגברדאליםכלבובועלם

קפיסליססיתבחוויההספקולציה,
נסבלת.בלתי
פולנימהגר ,לקרו~ר 9במעשה
סלידההמעוררעלוביצור ,בפאריז
נוסשתהצרפתיהאשתו .כאחדורחמים

מפסידהואאימפוסנסיות,בגיןאותו

באופן ,לוומתבררהגירושיןבמשפס
בעולם.שוויוןכלאיןכי ,משמעיחד
 ,ידלפשוסאלאאפוא,לונותרלא

קרולפוגשכאןבמסרו.במסרקלנגן
לרצוחממנוהמבקשפולנימהגרבעוד

הקורבןפרנקים.חופןעבור ,מישהו

קרול,צעמו.המבקשהואלבואלעתיד
לעסקה,מסכיםמה,היסוסלאחר
היעקריתהפרשהסרק.כדורבוויורה

בה ,זומנקודהבעצם,מתחילה,
תוך ,קרוללמולדתם.שניהםחוזרים
למיליונרהופךוערומה,תככים

באשתולנקוםהיאהיחידהשתשוקתו
ומוריש ,מותואתמבייםהואלשעבר.

מגיעההיאכאשר •הונואתלה
מזילהבהנאה,קרולבהצופה ,לפולין
מביאהשלומיזמה"קברו";לעדמעות

מניפההיאלסורגיםמבדעלמאסרה.
עלחוזרוהואבאהבה,ידהאתלעברו

בלתיאהבהאילם.ידבהנףתנועתה
אירוניבאורחהמתגשמתאפשרית

 .שוויוןוללא
מלהיב.אינוכשלצעמוהסיפורבעצם,

הקברסצינתשם;כברשהיינועודמה

צ'כוב.אנסוןמסיפוריאחדמזכירה

פרסהתיסרסקישלובסקיאולם
תעלוליעלומצחיקה,עקומהלמחצה,

ציפליניתונציהקרנומין ,קסןאיש
אשרהעולםהחדש.הקפילטיזםבעידן
לעתים,מסלידעינינולנגדנברא

לאכברוהסתייגות.רחיהומעורר
מחוזאלוביזאריתערטילאיתבריחה
מציאותבבחינתהיגרהכולההזיה,

לאשורה.
שלועלייתונפילתושניה,במחשבה

בחובהסומנתהיאאף ,הקסןהס~ר

 ,ביזארינסמעין ,גורלתעלולמיען
כאןנתפסיםוהדמיוןהמציאות ,ואולי

אחת.כמקהש

כדגהס~רשוחההקפיסליססיתבביצה
עיןשתוםגםהיעווריםבארץ-במים

שלהחזותיתהפנורמהמלך.היגר
פוריהקרקערחיה:מעוררתוורשה

ולברוסליותחשודותלעיסקאות
 •עברמכלהמגיחות

לשעבר,אנסי·גברהאניס·גיבור,קרול
 ,העיקרינשקוחיתהספריםשתער
נוכלכלהחדש,שבעידןהיסבמבין

שכרונבלה,מעשהוכללהצליחעשוי
שלגוויהלקנותניתןכךבצידו.
אפשרכךבפרוסות,אלמונירוסי

ומגרשים.קרקעותמה.בעורלרכוש
שלהשיש""אישהיהכלאנלעם
לאהקודםבמשסרשגםויידה,אנחיי
גיבורישלהנכדיםואילונחתשעב

בשוקנבלותפושסים"קנאל",
מרמה;במעישועוסקים

רקמדוברהאם-השאלהעולהמכאן,
-הכלכליקיומהעלהנאבקתבפולין

ומהכולל?דגםמהווההיאאוליאו
שבכאן?-אלינובנוגע
בתכניו;רקאינוהסוסשלכוחו

-זאמכובסקיזביגנייבשלמשחקו
ושקריתערמומיתאנושמריונטת

מאזנפלא.-הזמןברוחנפעלתשכמו
הבלתיקוביילההשחקןשלמותו

אנדזייישלהפוזל"("המזלנשכח,
קומיקאיבפוליןעודקםלאמונק>
 ,פניושלוזיעניעכל .כדוגמתוצעוב
הםסימפסיים,בלתיומבעמכסכל

קישלובסקישלגםמרניןחידוש

שחקניו.בבחירת

שירתהב"כחול"אםועוד,זאת
התרוממותאתפויסנושלהמוסיקה

הלחניםב"לבן",הריכנדרש,הרוח,
קרולכחייוזוליםסריוויאלייםהם

הבנליות.ביווןהשרוי ,עצמו
עוסק"המהגרים"המרתקבמהזח

כלנסיםמרוזיקסלאבומיר
פולנים.מהגריםשנישלוהתחבסויות

מדומה;חירותהיאהאישיתחירותם

בנוסחעצמםשלבסדסגוריםtגר
האקזיססנציאליססייםמחזותיוגיבורי

סארסר.של
שלגורלואת ,בקעיפיןמשקף,המחהז

גלותואת ,עולמואת ,המחבר
העולם.ברחביהנודדת
בסרסלראותאפשרמזה,משהו

עצמאיאינוקישלובסקי"לבן".
קשורהוא .נושאיובבחירת

סרנס·אירופיות.בקו·פרודוקציות

ואוניברסליתצרופהפולניותלאכבר
אלאהדיברות",כב"עשרתכאחד
קולנועית.פשרה
כשידוקישלובסקייצאזאתבכלואם

שישהריהעליונה,עלהאמנותית
אחדלהיותוחוזרתהוכחהבכך

תקופתנו.שלהמזהיריםהכימאים
אתבאוזנייהשמיעפולניבימאי
תסריסייכתבכיצדהבאה:ההלצה

פוליןאתכלכלית,מבחינההמשתף,
אירופיות?בפרודוקציותהעניה

ונישאלצרפתמגיעפולניבחור
נוסעמתגרש,נאה.לצרפתיה
בהומוסקסואלמתאהבלאנגליה,

חומק ,בהרואיןמשתמשנתפס ,אנגלי
פולניפוגשלגרמניה,לילהבאישון

בושתביתפותחיםושניהםזקן

לפולין.בחזרהומגורשיםבברלין
עולם!תהילתחולפתכך

קולנועזהו"לבן":אלובחזרה
שקס.בלתיהשכלמוסרשלאיכותי
היגראנושיתלחירותככיסויהשוויון
 ,כאןלפליסהשנותרמהאשליה.

אהבה,שלקורסובהואכב"כחול",
אוהבתאשהשלידבהנףהמובעכזה
 ,לשעברבעלהלעברהסורגיםבעד

כתשובה.לעברהידוובהנף
הםקישלובסקיסרסיכלבעצם,

עלאפשרית.בלתיאהבהשלסיפורים
 •תהילתו.כך

רפאליצבי
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תחילהבהצהרהמעשהסוף
עברוןבועז

ברריברחגירהומעליםחוזריםרב-
הארץ",על"זכותנובדברהנושן .

במאמציוהימיןביוזמתכמובן'הכול
ההסכמיםואתאשייףעםההסכםאתלטרפד

ועלהגולןרמתפינויעלובאיםהממשמישם
הואוהמענייןפלסטינית.מדינהשלהקמתה

זו,בנקודההשמאל, .אנשישלשנימוקיהם
דניםגםשהריביותר,משכנעיםתמידאינם

עלזכותהיהודים,לנו'שישמסכימיםמהם
אותהלצמצםדקועלינואדץ·ישדאל'כל

העםבזכותגםולהודותשלוםדרכימשום
עליה.השני
עלייזכותשלזושאלהתמידחיתהבעיני
זכותלנוישמדוע •ביותרמפוקפקתהארץ"

חיתהשנהאלפייםשלפנימשרםהאדץזלע
מאותחיתהכךאחדאבליהודים?בידי
היהאוכלוסייתהודובהביזנטיםבידישנים

המאהתחילתמאזכך'ואחדנוצרי'
הראשונה,העולםמלחמתועדהשביעית
שלטוןשלקצרהתקופהלהוציא

מוסלמיתשליטהתחתנמצאהנוצדי·צלבני'
'מנית>,ערתואםוביתממלאםערבית,(אם

מוסלמיםהיואוכלוסיהשלהמכריעודובם
שליטהשלהשנים 1300ערבית.דוברי
יותרהרבהארוכותבארץ'·מוסלמיתערבית

יחד.גםשניייוייביתראשון""ביתמתקופות

התניידמן><חלקנכתבובארץאםרמה
ובכלכבבל,נכתב(הבנליירושלמיותלמוד

הכריתגםעידק>ועלתביעותלנראיןזאת
נזכרתמודיםואיננוכאן'נכתבההחדשה

יצרולאוהאם •הארץעלהנוצרים
כאנדלוסיהמפוארתתרבותהמוסלמים

איןזאתוככלולדאות>,לנקרמארד(מומלץ
והאםמהספרדים?חזרהארתהתובעיםהם

והמזרחתורכיהאתחזרההיווניםתובעים

ומהשנים?מאלףלמעלהמשלונהםהקרוב,
כגוןמליםמכילותדנותכהתפילותאם

כרחמים"לציוןבשובךעינינו"ותחזינה
אמנםהבנויה"?בירושליםהבאהוייבשנה

היהודיםעשולאשנהאלפייםאבלכן'
כאלהתפילותומדועבנידון.מאומה

זכותומקניםכאלהמעורפליםומאוויים
לכאודה.בעיה,איןדתייםליהודיםכמובן,
עודואיןהארץ",אתנתתי"לזרעךכתוב
אםלתהותמקוםישאךלוויכוח.מקוםשום

שעלסבור'היהלאהקדוש·בדוך·הואאפילו
שנה,אלפייםאתריזכותלמימושכזותביעה

תצאלאהאםההתיישנות.חוקכבדחל
איפהנזכרתם?עכשיוותאמר:בת·קול

הטענותכלומההיום?עדהייתם
מפולפליםתירוציםלאאםשלכםוההסברים
מעשווחוסרלבטלנות

תירוץאפילועומדלאחילוניםלאנשיםאכל
חילונילא-דחף 1967(שאחריזהדחוק
למצואכדיוהתשובההדתלזרועות-אחד
הסיפוחלתיאבון"משפטית"הצדקהאיזו

משפיט,מושגהוא"זנותייהמושגשכןשלו).
חברתית.מהסכמהחזקתואתהיונקמושג

 ,,,·לעמוגדרתבחברההפרטשלהזכות

כלשהי'לאומיתזכותעלוכשמדבריםהחוק.
המשפטיתבהכרתהגבתמערלהיותזוצריכה

זהלצורךשהיאהעמים,משפחתשל
ייהחברהיי.

-העמיםמשפחתהכירהלי'הידועככל
בזכויות-רשמיבאורתהראשונהבפעם

כאשדדקישראל'בארץיהודיותלארמיות
אתכללההלאומיםחכרשלהמנדטיםועדת

שהוענקהמנדט,נכתבכלפרדהצהרת
 •אדץ·ישדאלעלהגדולהלבריטניה
ההכרהחיתההיאאףכשלעצמה,וההצהרה,
גדולה,מעצמהמצדכאלוכזכויותהראשונה

העולמיתכמעצמהאזלדניםנדמתהשעוד
זהוחילוני'ישראליגנילכמעלה.הראשונה

אדץ·ישדאל'גנילהיסודיהזכותמסמך
ציון""כיסופיניןהמבדילהיחידהמסמך

ואכן'·משפטית.הפוליטיתהממשותלנין
זוהצהרההזכירלאאיששכמעםמאודמוזר

השניהמאורעאתוכןהאחרון'כנובמבר

החלוקההחלטתהיינוזה,כנידוןבחשיבותו
בחודשהיאאףשנתקבלהאדץ·ישדאלשל

שנהשלושיםכמעטהאריים,נעצרתנובמבר'
בדבריםלהבהירשאנסהכפיההצהרה.אחדי

הגדרהאלאהארייםהחלטתאיןהנאים,
ההצהרה.עקרונותשלומעשיתמפורשת

לדנותההצהרה,אתכזהירותננתחואם
מסמךשהיאלנויתחוורההיסטורי'רקעה
 •לדובנושנדמהממהלחלוטיןשונה

כההדניםשקוראיהםהמסמכים,מעטים

בהם,כתובשבאמתממהלהתעלםהתעקשו
בעצםמהנבדוקהבה •כלפורהצהרתכמו

בשםששוגרקצר,מכתבבאותוכתוב

אלכלפורלורד ,,,·לעבריטניה,ממשלת
שלשתלי·תליםמכתברוטשילד.לורד

הועלוהסכריםומאותעליונכתנופירושים
להערצתכביטוימהסברתוהתללשיגורו'

אוהתנייד,לעםואהדתולתנייךהבריטיהעם
לדיירהבריטיתהממשלהשלתודהכאות
שעזרוהכימיותתגליותיועלוייצמןחיים

כמזימהארכמלחמה,לנצחלה
הערביהעולםלשיעבודאימפריאליסטית

שלוחתיהודית,חסותמדינתיצירתעל·ידי
וכר.יוכריוכרי ,נלב·לנוהאימפריאליזם,

נשקלהנרמלהשכלהקצר,המכתבונכן,
על·ידיחודשיםבמשךפעמיםאלף

מנוסיםומשפטניםדיפלומטיםפוליטיקאים,
בד·משמערת,הואנופסיקוכלכמוהם,מאין
 .יסודות:שלושהמכיל

לא •יהרדייילארמיבית"הקמתהואהראשון
סימן ,נאמדלאואם •יייהודית"מדינהנאמד

"ביתהניסוחזאת.לומדרצולאשהבריטים
הואבמתכוון.ומעורפלזהירהואלאומי"

יכולגםהואאכלמדינה.להיותכמובןיכול
מהציוניםרבים •אוטונומיאזורלהיות
חשבולאגםדנים,ואוליעת,באותה

מהסכםלמשל'מדינה.שלבמונחים
משתמע ,מכןלאחרשנחתםוייצמן·פייסל'

אוטונומיהשלכמונחיםחשבשוייצמן
יכוללאומיייייניתערנית.כמדינהיהודית

אתלתארניתןהדימכך.פחותלהיותגם
·הבריתבארצותהאינדיאניותהשמורות

 ,בהןהמתגורריםלשבטיםלאומייםייכייבתים
"ביתמהווהיוטהממדינתחלקאיןוהאם
שרשמיתאףשם,החייםלמורמונים " lלאומי

הקיצור'ואוטונומיהאפילולהםאין
מוגדרתלמסגרתלהתחייברצולאהבריטים

הםולאהיהודיםשלאשייתכןמדינה,כגרן
לממשות,להפכהמעונייניםארמסוגליםיהיר

שלהםהאחדיםהאינטרסיםלאודוזאת
 30ה·נשנותלהלן.אעמודשעליהם ,נאזור

אתהציוניתכתנועהרביםהעלו-40וה
שתהווהיהודיתמדינהלהקיםהרעיון

הבריטית,העמיםבקהיליית"דומיניוןיי
"הספרואילואוסטרליה.ארלקנדהבדומה
הלאומייישייהניתקבע 1939משנתהלבן"
חובתהידיבריטניהיצאהובכךהוקםכבד

כןושלאיוכיחומי •היהודיהעםכלפי
דובישראל•."בארץהואהשניהיסוד
 ,נסקיבוטיזיתנועתדקלאהיהודי'הציבור

זהביטוישלהאמיתיתשהכוונהבטוחהיה
שנמסדהשטח<כלומד'ישראליישייארזהיא

רחבוהואהירדן'עבדימשניבריטילמנדט
אחרתהיסטוריתהגדרהמכליותרהרבה
נזיליםתמידהיושאכן ,הארץגבולותשל

הלאומייילייביתתיהפךולא·בדודים>
ייהבגידהנגדספודאיןהפגנות •היהודי

ומידהקץלאיןומחאותועצומותהבריטית"
המזרחיעבד·הידדןהוצאכאשדנערכו
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הנוסחאבלהיהודית.ההתיישבותמתחרם
ישראל"ארץאיברההצהרהשלהמדויק
בארץלארמי"ביתאלאלארמי"כבית

מקרי.איברזהניסוחגםוכמרבן,ישראליי.
לכבולמרכבההיתהלאהבריטיתהממשלה

ומפורשותמפורטותבהתחייבויותידיהאת

ההתפתחויותתהיינהמהיודעמישכן ,יותר

והאילוציםהתנאיםומהםההיסטוריות
ובייחודבריטניה,בפניבעתידשיעמדו

ההצהרה,שלהשלישיביסודבהתחשב
ומעורפליםזהיריםניסוחיםלהלן.ברשנדרן
אופייניכביטויתדירהושמצושאצלנואלה,
הבריטית,הבוגדנותה"דר·פדצרפירת"של

והדיפלומטיהפוליטיהניסיוןעלמעידים
המנהיגותשלדרדרת,בסירןהעצום,

להתרותניתןלאכישלימדהבריטית,
זהאיןרגםעתידייםתהליכיםבדיוקולתעל

גביהם.ללהתחייבמההחרבמן
לאההצהרהמתןשבזמןכאן'להעירראוי
ארפוליטיתיחידהעדייןקיימתחיתה

(שאבר"פלסטינה"בשםאדמיניסטרטיבית
חיתהלאישראל").לייארץאותרתדגמנו
האימפריהבמסגרתכזאתיחידה

גיארגרפיביטויאמנםהיההערת'מנית.

ישראללארץהתייחסחראאולםייפלסטינה",
המקראיתההיסטוריהגםבלבד.המערבית

כאלהמזרחיהירדןלעבדמתייחסתאינה
נחלתתמידהיתהזרשכןישראלי'שטח
מסוימתמקרמיתמודעותאולם •ועמוןמואב
היסטוריתמבחינהנבדלזהשטחלהיות
בעובדהניכרתהערביהעולםשטחימיתד

בבעלות"פלסטין",בשםשעיתון
לפניערדכיפרלצאתהחלעדבית·נרצדית,

העובדההראשונה.העולםמלחמת
הערת'מניתבתקופההיהודיתשההתיישבות

היאגםאלה,מגבולותגהחדלאהיאאף
"ארץהיאהיכןידעושהמתיישביםמעידה

בספררפרדתיהושעשמצייןכפיישראליי.
שמראחדגרףרקהפלסטינית,הלאומיותעל
שלהאדמיניסטרטיביתההגדרהעל

הכנסיההעתיקהפלסטינה
שלהשהאיפרכירת·ארדתרדרכסית,היררנית
עתיקים:רומייםגבולותלפיהוגדרו

רטדציה.סקרנדהפרימה,פלסטינה
שלא"בתנאיהוא:במסמךהשלישיהיסוד
האזרחיותבזכריותלפגועהעשוידברייעשה

בארץהאחרותהעדותשלוהדתיות
אתלהרחיברצוניזהיסודרעלישראליי.
 •הדיבור

כאלזהליסודהתייחסוהציוניםדוב
מוסרניתצביעותכאלבלבד'מס·שפתיים

ממנה,להתעלםשאפשראופייניתבריטית
קייםזהיסודשגםהבריטיםהטעימווכאשר

בוגדניתהתחמקותבכךראובהצהרה,

להקיםבהצהרההמפורשתמההתחייבות
לארמי")"בית-(סליחהיהודיתמדינה
כפיישראלארץכלומר,אדץ·ישדאל.ובכל

המערביתישראלארץלאבמנדט,שהוגדרה
ירדןאתגםהכוללהשטחכלאלאבלבד

בעקבותגדלהתיאבוןכלומר:דהאידנא.
על·ידיישראלארץשלהגדרתההרחבת

הציוניםרובהוכיחורבבךהבריטים.

חייםכגרןמפוכחיםממנהיגים<להבדיל
השיקוליםאתכללמביניםשאינםוייצמד>
הבריטית.האימפריהשליותרהרחבים
ההנחהיסודעלכמרבןניתנהההצהרה
בריטיהשפעהשטחיהווההתיכוןשהמזרח

לאאחרתלצרפת).גםשיושלךנתח(עם
כזאת.הבטחהלהבטיחיכולהבריטניההיתה

התחייבויותנתנההבריטיתהממשלה
באזרוהערביםלשליטיםבםמקבילות
הערבי""המשדדשלהדיפלומיטםבאמצעות

ליצרומעוניינתחיתהלאוכמרבןבקהיר.
נפגעיםכלשהםערביםיחרשושבומצב

ויתקוממויהודיתשרדתיתהתנהגותעל·ידי
שלומגינתםפטרוניתםבריטניה,נגד

שבהצהרהזהשלישייסודכלומד'היהודים.
במציאותמההכרהבשטח,מהעובדותנגזר

 •כולוובאזורבארץ·ישדאלהקיימת
המסמךעיקרית.לנקודהאותנומוליךרזה
עלהנשענתהבטחהאךהבטחה,אמנםהיה

ביטויבמסמךשראואלהמסוימת.מציאות
טעולאאוליפרר·יהרדיאידיאליזםשל
מבחינהאבלכזה.יסודגםהיהודאי •גמריל

של·שיאנקודתההצהרההיוותההיסטורית
שהחלהבארץ,פרר·יהרדיתבריטיתמדיניות

כדרכהחיתהעצמהושהיא , 1840שנתלמן
מעצמתיים.באינטרסים

עלי'מוחמדנאלץכידוע,שנה,באותה
שלבסמכותושמרדמצריםשלשליטה
נדהיםאילכנרלהורותימני'הערתהשרלטן

תחתישראלומארץמסוריהלסגתעלי
עםבסרלטן.שתמכהבריטניה,שללחצה
םירחדבמעמדבריטניהזכתהזר'נסיגה

במיוחדברחהנקודההערתימנית.באימפריה

פלסטינה,הקודש","ארץהיתהלחדירתה
באיצטלהרגלכףמירדןלכבושיכלהשבה
למעשה,והומניטריים.דתייםאינטרסיםשל
נהירתןהגדולות,האירופיותהמעצמותכל

תורכיהשלהגוברתלחולשתהמודעות
בבינרישזיכרהקיסרותה,ולהתפוררות

אתושיצרואירופה"שלהחולה"האיש
לרחצותהחלוהמזרחית","הבעיההמונח

להקמתשהביאכזה,ליימידרך"
מעצמהכלהמפורסמות.הייקפיטרלצירת"

תרכללה"טבעית",סרת nדעת·לחפשהחלה
אתלהסיגכזר'ונצרדהחסותה,אתלהעניק

המאבקלקראתאיסטנבולשלריבונותה
היוהבריטיםהשלל.חלוקתעלהעתיד

 ,ראשוןקונסולכמנרתםהראשונים,

מדיני.אםכימסחריהיהלאשתפקידו
האירופיותהמעצמותכלהלכוובעקבותיהם
גםאחריהןמהובאיחורהחשובות,

מטרותהיולאלזרכיאף·הברית,ארצות
בחרהמעצמהכלבאזרו.מיידירתמדיניות

נתינימקרבמתאימהחסרתעדתלה
פרשהלמשל'צרפת,ימנית.הערתהאימפריה

שאיתםהקתולים,המאדרניםעלחסותהאת
הרוסיםהצלב.מסעימאזקשריםלההיו
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העדהאתכנפיהםתחתלקחו
בהעדרהבריטים,·אררתרדרכסית.היררנית

תחתלקחוכאלו'"טבעיות•חסרתעדרת
בירושלים.ובעיקרהארץ,יהודיאתחסרתם
הבריטיהקונסולשלהמינויבכתבואכן'

על·ידישנחתם ,פיןגייימסהראשון'
כמפרושצוין ,פלמרסטרןלרדדרץ nשר·ה
יהודישלולהגנתםלרווחתםגלדארשעליו
שהריהישן",ביייישרבכמרבן(ומדוברהארץ

ומאזעדיין>.קיימתהיתהלאהציונות
היתההראשונה,העולםלמלחמתעדואילך'
שראויאףהיהודי'היישובעלבריטיתחסרת
ואפילווהאוסטרים,הגרמניםשגםלציין

מדינ;רת ·-כמרבןניהלו(שמביתהרוסים
והגברליישובחסרתםאתנתנואנטישמית>

שלזרלחסרתהודרתשרק(וייתכןעליו
שלבריתהבעליוהאוסטרים,הגרמנים
נמנעהראשונה,העולםבמלחמתתורכיה
התורכים,על·ידימהארץהיהודיםגירוש
בנאמנותם).שחשדו

ממדירחרףהחדש,היישובהרילכך'נוסף
רהדינםיהמפותחהגורםהיהעדיין'הקטנים

הייטמפלריםיילמושכרת(פרטבארץביותר
ציוניתתנועהעל·ידיונתמךהגרמניות>,

רצואפילוכלומר,בחרייל.רבת·השפעה
מערצמתרלהתעלםיכוליםהיולאהרביטים,
שההצהרהםכאןזה.גררםשלוהשפתעו

הכרהבעובדות,הכרהלכלםעלהיתה
שהיובמהירות,ומתפתחחזקבגררם

מזהאיתראינטימייםיחסיםלבריטניה
להמרלבריטניההיהושכדאישנה,כשמרנים

כמרבןנאמנותו'עלבתמררהולסמוךעליו
אךשבריטניההערביםאהדתאתלאבדבלי
לאכלומר'התורכים.מערלאותםשרחרהזה

"םזיםהאר"אידיאליסטיייצעדזההיה
נברן'פוליטיצעדאלא '"אימפריאליסטית

בחשבוןשהביאדאות,ומרחיקהיטבמvדשב

רהחרץ·אזרדייםהאזורייםהגורמיםמכלולאת
הציונית>.התנועה(כגרן

ביישובהבריטיתשהתמיכהבערדאכן'

 80מזה ,כאמודקבוע,גררםחיתההיחרדי
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שלבעוצמתוהכירהאף(ובריטניהשנה
כאשד ,לכןקודםעודהיהודיהלאומיהגודם
אתליישבלהרצלהציעצמבדלייןג'וזף

 ,ישראלארץאתשהדי-גברהבאוהיהודים
עות'מנית,לשליטההמאהבתחילתהנתונה

ההתחייבותהיתהלו>,להציעהיהיכוללא
"לאומיותהמושגביחס.חדשההערביםכלפי

המאה.בתחילתקייםהיהלאכמעםערבית"
בעידוד(גםלהתפתחזומשהחלהאבל

אתולסלקלערערמנתעל ,בריטי
עבדהשזולאחדהעות'מנית,האימפריה

העולםבמלחמתהמרכז""מעצמותלצד
להתעלםהיהאי·אפשדשובהראשונה>,

מיד ,בארץהצבאימשלהמי ,ואכןממנה.
בציונות,כללרצהלאכיבושה,לאחד

מלונדוןלחץדקהחיים".אתלוש"סיבכה
סמואל'הדבדטסד ,אזרחינציבשלומינויו
כלפור'הצהרתמדיניותאתלבצעשהונחה

לאמלכתחילה-כלומדזה.מצבשינו
חד·צדדית,בריטיתהתחייבותזוהיתה

ישראליי"ארץהובטחהלאמלכתחילה
הובהרומלכתחילהליהודים,בלבדית
מותניתביהודיםשהתמיכהבפירוש

וכאמוד'האחדים.הארץבתושביבאי·פגיעה

העובדהבגללבשטחיי,"המצבבגללזאתכל
כמובןזה"בשטחןיי.נמצאוהגודמיםששני

ששדמסופד •עדיןמשקלשיוויחייב
עםוהדרכהרקעבשיחת ,הבריטיהמושבות

ארצהיציאתוטרםהעליוניםהנציביםאחד
לו:אמדהתפקיד'אתעצמואתלקבל
יתחילובפלשתינה,לכהןתתחיל"כאשד
בלונדון.עליךלהתלונןוהערביםהיהודים
להתלונן,יחדלהצדדיםשאחדברגע

תפוטר".

 29ב·באו"םשנתקבלההחלוקההחלטת

דבר,שללאמיתוחיתה,לא 1947בנובמבר
תוךהפעםאך ,כלפורהצהרתעלחזרהאלא

יסודותיה.שלושתשליותרמדויקתהגדרה
מדינה.אלאלאומי•,·ביתלא-ראשית

בגבולותאלאישראל••בארזסתמיתולא
•העדותלזכויותואשדומוגדרים.בדודים

שניה,כמדינהאלההוגדרוהדי-האחדות•
ההגדרהכן:עליתד·זכויות.שוותערבית,

היתההארייםבהחלטתמדינותשתישל
הגבולותפסיפסשכןבעייתית.מלכתחילה

המדינותששתילמעשה,חייב,המורכב
קונפדדלייםאופדרלייםביחסיםתימצאנה

במידהמשותפתכלכלהותקיימנהזועםזו
במידההוחזר·מדינה·שהמושגכךרבה,

החלטתואותהלאומי·.•ביתשללדמהדנה
בעובדותהודאהאלאהיתהלאשובאריים
הארייםהחלטותוכלמהשטח.לעקרןשאין
היולאונו', 338 , 242בעקבותיה,שבאו
עובדותשלופרשנותהדגשהבגדדאלא
ידעהפוליטיבעולםנבוןאדםשכלאלו'
מנוס.מהןשאין

הערביהצדניסה ' 40וה· ' 30ה·בשנות

 •היהודיהצדשלקיומובדתמערלהיפטר
השניםשלהגדולהמדדעל·ידיקודם

בלשון("המאורעות" 1939-1936
ניסה-בכךמשנכשלשלנו).ההתחמקות

המופתיהעליון•,הערבי·הוועדראש
אתלרתום ,וסייני nאל·אמיןחג'הירושלמי

הצדשלחיסולולתוכניתהנאציתגרמניה
שיזכרוראוי ,בכךהמנופפים<אלה •היהודי
גרמניהאתלרתוםשרצויהודיםגםשהיו

-ישראלבארץהםלתוכניותיהםהנאצית
כךאחדלחייי.)ראששטרן,אברהםכדוגמת

היישובשלקיומואתלבטלהערביםניסו
שוב,נכשלוהם • 1948במלחמתהיהודי

הרחבים- 1967-1949גבולותהיוועונשם
-החלוקהתוכניתמגבולותיותרהרבה

הקהיליהעל·ידיהוכרואףאלהוגבולות
שדשלהנפללרעיון(פרםהבינלאומית

פוסטרג'ון ,' soה·בשנותהאמריקאיהחוץ

מישראלהדרומיהנגבאתלנתקואלם,
ירדןביןיבשתימסדרוןיצירתלצורך

למצרים).
להתעלםאנוניסינוואילך 1967משנת
שנסתמלה<גישהאותוולסלקהשנימהעם
נעמישלבשידהההיאהמלחמהלפניעוד

עלשודדהשבוזהביי,של•ירושליםשמד'
-כמובןמיהודים,-חריקותיי•חוצותיה

הערביםאיןכאילוהערבית,ירושליםשל
השתוקקהשמדהגב'דהיינו'ריק.חללאלא

בשתישעלההניסיון'אותם>.•לאיין•
באלפיבאינתיפאדה,נוספות,מלחמות
ובהוןהצדדיםמשניפצועיםורבבותהרוגים

ישראלילכללהעניקבוהיהשדיתעק,
פלוס,אירופיתחייםרמת(ופלסטיני>

חוזריםאנומוחץ.ככישלוןהואאףנתבדר
היתהכלפורשהצהרתלהבנהאטטא

המצבשלהיחידההאפשריתההגדרה
גםהזמןשבמשךוייתכן •האדץ·ישדאלי

כמדויקתתתבדרלאומי""ביתההגדרה
מזרחשבמסגרתמפני"מדינה",מאשדיותר

המדיניותשההגדרותלשערישחדשתיכון
אותוהמרכיבותהזעירותהיחידותשל

אפילושבובעולם ,מעצמןלהתמסמסיתחילו
לתפקדיותריכולהאינההבריתארצות
קנדהעםחופשיסחראזורויוצרתלבדה

האמריקאיתהלאומיותגבולותגם •ומכסיקו
אתדואיםוכולנולהתמסמס.עתידים
·הישן nבנוסהלאומנותשלהאבסורד
 ••לשעבדיוגוסלביהשלהטירוףבקלחת

לומר
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בפרוזהפואמות
רוחאביבית

במפלים.עירוםמתקלחשהיהוארורקטןילדהיהיהי.·:.- .•. ,.·- .... ·····. וצלילהנהרלאורךמתנופלהיההירחשקיעתעם ... · .. , '"" , •

גברעלומחליקהנהרלאורךזורםהיהאגרזפיצוחן· .,,, , .. , ,
היההואושוב.ושובשובלעולםבאוהואהילדשל

אישאךלהתפרצותומחכהגעשהרלרעעלמתיישב
התפרצותשוםאךהיחיד.ידידוהיההסדיסטיוההרלעזרתובאלא
הילדמתים.שכולנוכמוספונטניתסתםככהמתההרכיקרתהלא
בצידהאובדרךלמותבליבהריםלבלותויצאמתשההרהביןלא
אואותךיאנוסעודמישהוהדרכיםבצידיתמידכימזלהיהרזה

משליותרקטנותבטיפותהצעראתתבלעראתהלסרסארתךירתום
חרץפרצופואתזיההלאאחדואףונרצחנאנסהילדגשם.

שהידחשבהואאבודהיהוהילדהמת.בגרףפירפדרשעודמהעצבים
זרחהבינתייםבקולו.שמעלאוהואאצבעהיאוהדגלדגלהיא

אחדולאףובחרשךפתוחותקרנייםעםערשהתמידשהיאכמוהשמש
התחילוהילדמאוהבהיהוהילדבה.להתאהבאלאברירההיתהלא

בפרצוף.שמתפוצצתמתנההםשהחייםלהבין

• 
בתקורה,בעצבנותאחרת,אוכךינקנוממנהלבאריורקיםכולנו
מהרוקובמיוחדמעצמנולהיגעלנתחילאחדשירםעדשאיבהבעת

ותקטולהבצורתשתבואעדמי·גשמיםעלונחייהלשאובנפסיק
 •נקצורוברינהכשימחההיורקיםואנוהיבולשאראתכמראותגר

פירושמההאמת.אתמסלפתשהמציאותלינדאהאבליודעתלא
פירושהזנותמןיותריומיןעתיקמקצועסלפנרתמלשוןלסלףז
אותכםייסרייאביכנאמרבקוציםלענותהואלסלףלמלהנוסף

אביהמתבקשהפירושפיועלבשוטים"אתכםאייסרואניבקוצים
 •••וכוליבקוציםאתכםסילף
עצמםאתמעליםשלנוההרריםאביו'בדרכיהולךלאאחדאףאבל

לאאחדאף •והכבודהנכחדהאילבסבךמסתבכיםואנחנולערלה
שלזמנועברvןיניים.קהינולדיםוילדיםהחמישיהדיבראתמקיים
שלהפראדהרותמתחזקותשמיעתם,אתאיבדוהסנהדריןהעבד

הכבישים.עלאבשלום

 7612308טוראישלרמוזו
להםשכדאייפותבדרכיםלהםוהסברתילתוכיאנשיםכמהאספתי
אותילרצוחדרכיםלהםהצעתימהר.שיותרכמהממנילהיפטר
לאהםשאםלהםאמדתיאותי.לאנוסיכוליםהםזהשלפניאמדתי
כיליון.יהיהסופםעליהםמצווהשאנימהאתיעשו

לתוךטנקכמוללכתהתחילהפילמכאב,וצרחתיהפילעלישבתי
לחרמהבסמוךממוליבשורהשלית'חייליםהעמדתי-המלחמה.
ואתפחדןלוחשיםחלקםאתשמעתיירהלאאחדאףאשזוצעקתי:
ובמלהבורישגיבורשבמלהלהםואמדתיגיבורלרחשיםחלקם
עםלקיראותםאמחץפשוטשאניאולהםשייזהרואזפחטמוןפחדן
טנק.רצוישלי'הפיל

אמרהואכולםבפנילהתפשטעליוציווההחזהאדוםאליניגשואז
שתספיקככהת'אוזןלייחוררהואמידזאתאעשהלאאניאשם
החייליםכללפניוהתפשטתיהחזהעללוירקתיעגילים. 300ל·

שלו.

ןו
ו~

פסואברהםאיור:
והתעלף.ליהצדיעהוא
 •שלוהמוותהיה-זה

• 
בצערודפתלהיותרוצה
בקרנייםאותולתפוסבידלסרעםהיסטריסוסעללרכב
חלבמוצצתעגלהאותוולהשאירת'קדנייםל;לקצץ

ואשמיןוארזהאשכולותעםכרמיםאוליאובצעשלעדריםאגדלזא
ליאיןבעצםד~אשילעסהעדרעלמשגיחההסוסעלאהיהותמיד

זה.לכלכוח

• 
עינייםדלקתשחטפתיבגללשזהחשבתיערפל'היהבבוקרמוקדם
שזהידעתיאז-ברורמידייותרוהייתלידישכבתאתהאבל

שירלישדתבדדךפנים,לשטוףקמתשדותינו.אתשמכסההערפל
בלילה.מאתמולשלנוההשתוללותאחריהפוךהיהוהביתראגיי
הכותנהאתלקטוףאלךואני •לעירחזרהנוסעאתהעכשיו

כותנהיותרמגדליםהיוםאתמול.שלהקציראחריבשדותשנשארה
כילבניםהשדותאתאוהבתאנידם.יותריורדלאנשיםכימפםע
ואתהאליךאתגעגעאניועכשיושלג.יורדלאפעםאףאצלנו
רוחוישבמרפסתיושבתאניעכשיוהבא.היוםדעבערפלליתעלם
פרציםדוחלהקוראתהייתיבטחהביתבתוךהייתיאםחזקה.

אוליעכשיוג'זעלליבאולאכולושרוטמאוליברבשלהתקליט
נחרץאחתרגלעםאניבפסנתרשירלךלכתובאשבאניאחר·כך

דרכים.במלונותזהאתולעשותאיתןלנדודהיהכיףהכי

• 
שכבהקדושוהדםממעופוזזלאאישהאסםאתמילאוואבוסמספוא
היוהםיפיםילדיםשניביןדםקרבותפרצובלולהלולים.לאורך
האחדשלממכנסיועלהקיץשלריחפרצים.ורוחעץמגפילבושים
זאתדקלאהנדידה.הארץאתמחפשיםעליונחתורביםועופות

אדמתאתעיןלמראיתוהפכוהחולאתכיסונמליםהרבהרעוד
להבחיןניתןהיהלאושובירדהחושךשחררה.חמרהלאדמתהחול

ארמתותיוניםשיחתכמונשמעבחולצעדיהןרחשודקבנמלים
אותםזנחוהטבעשחוקיהמבולבליםלשמיםהגיעןטרםמטובלות
בדם.סרטןכמוומהירהפראיתלצמיחה

לשקועהבוץאתלהשאירבוקרקפהכמולשתותצריכיםהחייםאת
הקפהאתשותיםהיוכךהצלולים.המיםאתלשתותוזא

מןמותהועדהחמהפציעתעםסוסיהםאתשאילפובוקרי·הבוקד
היהאלא·אם·כןנצחייםכללבדרךהיוברקרי·הבוקדילדיהפציעה.

אתוקובריםמתמוטטיםהיווהםהמוותמגעקרבביניהםפורץ

 •חפרפרות.שלעפרתלוליותתחתכבודם

15 
 ' 94יוני



המשוגע"הרוח"אישו~-- :ם,ו:דוי
שביראליעזר

גוררון)(א"ר-דואגשלובמשנתובאישיותוהשליחות·הנבואית

השגיחבעליהגורדוןא"דשלופעתו
כמשמעופשוטונבואית.חיתה 1

שדוח ,הרוח""אישהקלסי:המקראי .
שדוחהשליחותבתודעת •בודוברתאלוהים

בעליהלא ,יחידחיהלאהואמפעמתח
נכייותרההואבדורחיו .בדודוולאהשביח
מכפישליחות·דוחנית,בתודעתשפעלואים,
 • 1המחולןבזמננולהאמיןבוסיםשאנו

ונמרחהשביח,העליהחיומסוימת,מבחינה
שדוחעליותהשלישית,העליהגםדנה

אתדאוחםיחידיהן:בדובמפעמת"נבואה"

שלחם.לאאישכיאףעמם,שליחיעצמם
 •חצואתשמעוובמצפונםהיועצמםשליחי
לכל ,אועצמם,בשםלדברהקפידו ,כמובן
אומר"ה"ואניאבלתנועתם,בשם ,היותר

בנאומיםבאספות,להופעתםהטיפוסי
סמכותשלתהודהסערןהיהובדיונים,

 • 2ב"רעיון"באמונתםמעוגנתעל·אישית

עצמואתשראהכך_בחיהגודדוןשלייחודו
שדוחאיש •המקוריהמקראיבמובןכנביא

מחוברתשעצמיותו ,בודוברתאלוהים
שלמכוחהאלוהית.לעצמיותמפנימיותה

עליוקיבלזווכואבתרציניתעצמיתתודעה
מותראףובכתיבתו.חייובמופתשליחות
קיבלוהוחשביההעליהשאנשילקבוע
 .דברואתשקיבלומשוםדווקאלאוכנביא.
 •לוהתנגדוכאשדבייחודאדרבא

גבומאחודיאותוכינוואם ,היואפיקורסים

ביקורתיתאירוניהשלגלויהנימה"נביא",
כבודיראתגםאבלבפיהם,נטענה

מעבדבנפשם,משקעיםשהשאירהמשתוממת

כבודיראתעוררהדוחאישלהתנגדותם.
 • 3והשתאות

זהיארדתולאששלאייךלפתח,בסיוןלהלן
 •ומשנתואישיותושל

מןהיאההתחלהגודדוןשלמשנתובדוח
לעלייתו •האישימהסיפור ,כלומר-היחיד

 ,בחייועמדשבובשלב ,גודדוןשלהחלוצית
ציוניקודם.רקעהיההזיקנה,סףלע.

נפתחדתיותועםויחד ,מכבדחיההדצלייני
העיליתשלבדתיים nחאנושיים·למסדיםלבו

הנחרצתההחלטהאולםברוסיה.המהפכנית
לעבודכדילאדץ·ישדאלולעלותלהינתק

·לב.הפיכתשלסממניםנשאהאדמתהאת
כיהמליצה,בפחליפולבלי ,לומראפרש
ארצואתלעזובעליווכפתההדוחבואחזה

הארץאלללכתאביוביתואתמולדתוואת
מכלבעיניוקשההיההדברהראה.אשד

שינויחיתהנחשבחרהעליהאישית.בחינה
דקולא ,חייואורחותבכלמהפכני

עליוחיהממש.בעצמואלאבחיצוניותם
עצמועלזאתקיבלהוא •אחדלאישלחיות

למהפךחוץכלפיהבולםהניסויביודעין.
עלייתועםשרקהעובדההיאבאישיותושחל

לאאזעדדבריו.אתולפרסםלכתובהתחיל
פתאוםפירסום.לשםמאומהכמעםכתב
הכרחשהרגישרביםדבריםמלבובקעו

 • 4ולעמואיתרההולכיםלחבריולהביעם

הלבהפיכתשללאופיהישירהעדותאולם
במכתבנמצאעליושעבדהההתגלותית

הגעתועםבגולה,לחברושכתבהראשון
מכתבואתפתחהוא . sתדס"דבשנתלארץ
העצבאתהביע ,לארץהנסיעהיארדבת

אתלעזובהחליםמאזחירפהולאבושאחז
אתתיארכךאחדהאהוב.נופהואתרוסיה

דבר"עלעמושדיברהים,עלהדגשתו
לכלהאין·סופיתהאהבהע"דחאין·סוף,
ואז ,, •..האלוהיםע"דהאדם,ע"דהיצורים,

דוחובהלךשחלההקשההתפניתאלהגיע
היםעלהארץ.אדמתעלדגלודרכהכארש
אבל ,חלוייהודהלרביעצמואתדימה
העמוקהבעצבותושניסכההקודשחרדת

הנוףרקעעל _דאה,כאשדאחתבבתח~ןלה
ולאמלסףלארחום,לאאחה,<אךהנשגב
הדדיםהעםאתרוסיה>שלכנופהמנחם
 .אנשיםדאההארץיהודיביןבניוולם.עליה

חסד"יובש".איזהבהםהדגישאבלסובים,
פגהאנושיהחוםאנושיות,שלממדבהםלו

לפניושעלולאנשיםקדהמשהומהם.
שנשאההדוחשלו:לאלודומיםממנייעם

החייםנסיבותבגללמעליהםסדהאותם
 ,נחדדהואהאבות.ארץאדמתעלהכלליות
לאנשים,מידלהחזירדחוףצודךוהרגיש
אתנשלח,שאליהםולאלהעלהששבמם

להצילכדימפעלם,ואתאותםשתצילהדוח
איתם.צעמואת

מכתבו.בסיוםשכתבהדבריםהנה

חייתינשמע,היהשקוליהיהאפשר"אם
לעבודהר.היבואכילושדוחמילכלקורא
צודךאיןלתחיהחשבהלציוןא"י.אדמתלע

אלהאתרק ,בחוץ·לאדץהתקועיםביהודים
-פתוחותבזרועותלקבלנכונההיא

הנכוניםומסורים,כשדוןבעליעובדים

פה.ויעבדויעלושהם ,הכולולסבוללשאת
הראויההאמיתיתהלאומיתהעבודהזוהי
בשםלהיקראהזכותלהודקציונות,לשם
 • 6חזה"

כרכיכלאתאמפתיתקריאהשקוראיםאחדי
הקצרשכמשפםנוכחיםגודדוןשלכתביו
העיקריהמסדסמרן ,םריוויאליהנשמעהזח,
שדוחמי"כלאלבקריאההמתמצה ,לשו
הרעיוןעלושובשובחזרמאמריובכללו".
"מעשיים"מנהיגיםשללדדכםבניגודהזה:
"מעשית"דדךולהודותעצותלהשיאשאבו

דואגגודדוןא"דהיההציונות,להגשמת
אהדןדודר"תש"דואג",בבקשה,לב,(שימו
שנתןהנבואיהכינויבאמתחיה ,גודדון

תוכניתשוםלרוח.לבינו>בינולצעמו
צורתדקבעיניו.חשובהחיתהלאמשעית
שלרוחותפעיםשתפיחחיים

עלסמךלאגודדוןדצון·הגשמה·אישית.
ועלגירתהאידיאולועלהתוכניות,
שאם ,סמךהנכונההדוחעלרקהאירגונים.

גםלהשיגתאפשרבאנשיםותאחזתתעודד
הנחוץ.בלבדשהוא ,הבלתי·אפשדיאת

דוחשבליושוב,שוב ,הזהירזאת,לעומת
ביותרהסוכותהמעשיותהתוכניותנכונה

המטרה.אתויחטיאויעוותו

 •מכתביובולסותדוגמאותכמהאביא
שנדפסופתרונו","החלוםהראש~המאמר
לאלסערתשאיןמשאהוא ,תדסייםבשנת

לשוןזכריהמלא ,הנבואי·מקדאיבסגנונודק
במזיגה ,חז"לומאגדתאחרוניםמנביאים

בפנייתוגםאלאאופיינית,ביאליקאית
ואתם,אניחלמנו"חלוםהישירה:הנבואית

הואישןחלום ,אותואיןופותר ,ואחיותיאחי
שכחתםשאתםאלאהגולה,מןצאתנוכימי
לאואנילכם,אותובידרתםלאאו ,אותו

 •משלואתפותחהואכך ,, •••לכםסיפרתי
אלהגלותמןשובואתמתארהואאחד·כך
זדים,ממשלתתחתהנדכאתהעזובה,הארץ

נפשושממתשביןהקשרואתהשוממה,

החורבן",אתמרגיש"ואניהארץ:לשממת
החרבותאתדואה"ואני ,עצמועלמעידהוא
ושס"האיברידמ"חבכל ,נפשיבתיבכל
ואומדת:החרבותמןיוצאתקולובת .••גידי
והתבונןהאלה,בחרבותהתבונןאדם!'בן
והוספתוידעת, •עיןמהןתעליםואל ,עוד

הואהחורבןכייודע,אתהאשדעלבינה
אשדהמשחיתהואוהמשחית ,נפשךחורבן
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דבקוואשדזדיםבארצותחייתאשדבחייך'

עומדאתהלגודלךכיזאת,זכורכה.עדבך
ולהתעמק,להתבונןתוסיףכיוהיהבזאת!
יתומהגחלתעודלחרבותמתחתכיודאית,
החייםמדוחבמסתריםניצלהאשדלוחשת,

והיהלהחיותה,בהנושבתהארץודוחההם,
יצרואשדההם,החייםאתכלהתעזובכי

לברואובאתארצםאתעזבתכאשדאחדים,
ושבה-שלךחייםחדשים,חייםפהלך

ושבווחיית,אתהושבתלשלהבתיה,הגחלת
 ,,, ••וחיווארצךעמך
תיאורבעצם,הוא,מכןלאחדשבאמה

שעבדהרוחניתהלבהפיכתשלההגשמה
עלמתגברהואלעלות.החליטכאשד

עבודה·ידיעלחייואתמחדשהואצעבותו'
האמיתייםשהחייםומוצאלחיים,המכוונת
בדוח-הסבלשלתוכומתוךבומתחדשים
תרתילדידוחיתהכאןשכבדהעבודה,

ממנהשהיא·קיוםעבודתאחד:בענייןשממע

קולותסביבושומעהואאלוהים.עבודתובה
הגלומההיומרהמפניומרתיעיםמזהירים
נשארהואאולםחלום.שללאודובהליכה

באשדלהתבונןמוסיף"ואנילדרכו:נאמן
 •ואודהלוךההולכתהגחלת,לאודצוויתי
לעמול'לעבוד'אוסיףאשדככלוהנה

 ,מכוחימשהואיןמדמי'סיפהאין-לסבול
-סיפת·דםכלכיחינם,אובדיםממוחי,
ניצוץ-ומוחכוחשלמשהווכלאששביב
מעטמעט ,, ..•לתחיההשבהלנפשיאוד

באותהאחיותגםהאחים,אליומצטרפים
 .••והולכיםמתרביםוהיחידיםומצטרפות

ביתאתתבנואתם :ואומדדוחי"ותחי

נשאנולאשדהדרךאתתמצאואתםישראל,
נפשואתישראלנשאלאשדנפשנו'את

בימיםללכתדוחוישאהוואשדמקדםבימים
והחייםישראל'חייאתתחיואתם-יבואו
והלכושוסף,וכנחלהמתגברכמעייןיהיו
ושסוףהלוךוהתגבר'הלוךוהתחדש,הלוך

הלאה."הלאה,
נעורכמושהואעדבחלומו'מפליגהואכך

ומסייםהמדכאתהמציאותאלאחתבבת
לכםלאהאמנםטעיתי?"האמנםבתהייה:
 8ואחיותי?!,,אחיפתרונים

אתלרתקרצהבוודאיאפוא?ביקש,מה
לעבודהחשביה,העליהאנשיואחיותיו'אחיו

ובניינהקניינהלשםובבנייןבשדההקשה
בדרישתוחידשאםאולם .אדץ·ישדאללש
זההדילפניו'עליוהסכימושלאמשהוזו

בהםלהפיחשביקשהנכונההדוח
מכווניםהנבואייםדימוייוכלובעבודתם.

ה"גחלת"אתללבותהזה:האחדלדבר
ה"אש"אתלהגדילשתתלקח,כדיבנפשם,
אתלהקיוממסירותם,הקורניםוה"אוד"

שפעאתלהזריםהיוצר'המרץ"מעיינות"
הדוחשתתחדשכדיעצמם,"החיים"

מקדם.בימיםכמו·ישראלביתאתשפיעמה
שנכתבמאמרמתוךנלקחהשניהקעט

יוסףהצעיד","הפועללעודךכאיגרת

בפיכחונושהצטייןמנהיגאהדונוביץ',

 • 9ו'הדמיוני'"'המעשי'"עלועניינו ,המעשי

מלאכולוהמאמרכיאףהסיום,אתאביא
מבחינתנו:עניין

בזה,דקממנימעשייותראתה ,ידידי ,"כן

מעשישאיניבדודהבהכרהמכידשאני

באופןלמטרתנולהגיעאפשרותכלושאין
למעשיעצמךאתחושבשאתהבעוד'מעשי',
מעשי.באופןנשיגמטרתנואתכיבהאמינך

כימסוכן:הואמצבנוכימודיםכולנו
המוות,וביןהחייםביןבשערהתלויגורלנו
כילעצמנו'להודותחפציםאנחנואיןאבל

פנימיתהתאמצותעל·ידירקתבואישועתנו
רצוניתהתאמצותעל·ידיהכלל'מןיוצאת
אפשרזהבמובןכיעדניסית,כמעטענקית,

וניוושעניגאלכיהעם,המוןעםביחדלומד
זאתבכלנס.בדדךדקעולמיםתשועת
יותרהרבההיאהזאתה'ניסית'הדרך

הדרכיםמנוקרובהויותרטבעית

יוצאתדוחהרמתשלרגעיםישהמעשיות.
כזהרגעאיש.בחייכמועםבחייהכללמן

הכוחותכיאםבמצבנו'גםהואאפשרי

כלואתרצונםכלאתירכזוהפעילים
היאלזהוהדרךהזה.הרגעבהכרתעבודתם

'מעשי',לאבאופןודווקאפה,העבודהדק
להפוךכדיבושישבאופןדווקאכלומד'
 • 10 ,, •••הגלותיחיינוחשבוןכלאתמשורש

תוספת,שוםללאכפשוטה,העבודהשוב
נדאהשאיננוגודדון'שלהיחידהמסדהיא

להישגיםהשואףכאהדונוביץ'למנהיגמעשי
ומדיניתחברתיתמשמעותבעליתנועתיים

היהסבורגודדוןאםשוב,אולםרחבה,יותר
שלבעיקרהההתרכזותבדדךשדווקא
אתהציונותתשיגאישיתחייםעבודת

על·ידישדקשידעמשוםזההדימסותה,
יוכלהדוח,אוהרצון'שלניסיתהתגברות

 ,אליוחותרתשהציונותזהכגוןמפעל
בעיניומעשיתאינההמעשיותלהתגשם.

אלאהדוחעלסומכתאיננהשהיאמפגי
עוצמותעלוסומכתברפיונהאותהמניחה

לוקיימאממסדים.שלומדיניותכלכליות
מפנירקלא ,תיכשלהזאתשהדרךלגורדון

הנואשבמצבומעשיתלאבעיניוהיאשגם
אםשגםמפניבעיקראלאישראל,עםלש

שאליוהדברהואלאדבר·מה,תשיג
שהעםכדיהעם.תחיית-חותרתהציונות

דוח.בולהפיחצדיךיחיה
מאודידועמאמרמתוךקטעלבסוף,
קרובתדע"ו'משנתלו'להיזקק.שמדנים

אתמציגכבדזהמאמרהמלחמה.לסוף
בפנייתוגודדוןשלהמאוחדסגנונו

 ,<כמובןלאפקהמשתדלתהפובליציסטית
השליחותי:הפתוסאתידו)לאלשהיהככל

הדקשהעםשנכתב ,וועצמנו"עם"חשבוננו
עםהזדמנותלדגל ,בגליל"לחברימייחדת
אחד":לפונדקחברים

לכתובשהביאתנוהסיבה,שםזה-"הכרח
מןלצאתלפנידדךדואהאינניהפעם.

במבטאלהשתמשלאאםהמצר'מןהמבוכה,
אינניהולם.יותראבלחריף,מדייותראולי
בההולךשאניזו'גםכי-דדךרואה
ראשמעיןאםכידדך'אינההפעם,

אנייודעהטובע.בהשאוחזהשיבולת,
כי ,יצילוולאיועילולאדבריכימראש,

אבלהחיים'.מן'אינםהםבצידם:תשובתם
שלהתחלהידידה,אנידואהבדידה.אין-

במקום-מהתחלהיותרלאאם-ריקבון
ידידהפיללתי'שלאובזמןפיללתי'לשא
להצילכוחותינוכלאתלאמץשעלינובזמן

יורדעצמיאתדואהואביומריקבון'מידידה

 12ידי."לאלואין _היורדיםעם

חבריואלדיברגודדוןשבשמוה"הכדח"
הפיסקה:מהמשךמתבדרכאלהתוכחהדברי
ידידהדואההואכטובע,במצר'מדגישהוא

והואהקרובהבסביבתוריקבוןואפילו
להציל'יוכללאעצמואתגםכימדגיש
הרוחניוגורלוהכללמןחלקשהואמפני
נכון'יותר ,זכותוזוהיכןאם .חבריוכגודל
לדברחובתושלהמוסדיהתוקףמקוד

כהכרחמפנימיותוהבוקעיםדבריםאליהם
כמונבואיאינוהסגנוןכאמור' .עליוהנכפה
התוכןאבלקודם,שהובאוהפיסקאותבשתי

בעינו.אחדהשליחותי
כימסתברכל·כךזשנזעקאפוא,דאה,מה

הראשונה,·העולםמלחמתבשלהיכבד
שמסתמנתהדגישבשיאה,חיתהכשהמצוקה

ההתיישבותשלהדוחבהלכיגדולהתמורה
אתהובילההמעשיתהמנהיגותהחלוצית.
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17 
 ' 94יוני



11 ~1 ~ 

גורדוןאךההגשמה,בשםהזאתהתמורה

אותהמלחמה,במצוקותולאבה,דווקאראה
ווחברישהואלמפעלמתקרבחורבןשל

עוברהדגשנפשם:אתעליונתנוהחלוצים
יהחברת ,הכלכליהמישורים,בכללמיסוד

 ,"מכנית"נעשיתהפעולהוהפוליטי.
מהההגשמה.למען ,כמובןהכול,'אירגונית.

ונשניתהחוזרתהמרה,תלונתובכך?רע
ואדם-מעשים"שאיפות,היא:גורדוןשל
 ,אבססדקציותנשאריםהאידיאליםאין.

יכבמעשים,דוחאיןחולין.נעשיםוהמעשים
 :> 329<עמ'באדם"התחדשותאיןחיים,אין

אתדואהאינואםהבמה,מעלירד"האדם
<עמי ,, ...ראשלמעלהעלהכבדכאילועצמו
331 (. 

שהאדםלכךגםגודדוןשכוונתמאליומובן
למעלהעלהכבדכאילועצמואתה"דואה
והמנהיגיםהמנהלים-כלומדראש",

ליחידים"יחס"מגליםאינםלמיניהם,
אתהמאיישיםאו , 13בחוותהעובדים
ןגודדושללדידוהעיקראולםהארגונים,

הסתלקוכאילובעצמםשהעובדיםהוא
אינםאבלעובדים,הםדעכו.מעצמיותם,
מתוךבעבודתם,עצמםאתמגשימים

איננהכבדעבודתם .עצמיוחינוךהתקדשות

יזוהלמשהו.אמצעיאלאחייהם,צעם
שראהה"ריקבון"וזההגדולהה"ירידה"
התמסרותדקלדעתושכןבפניהם,להתריע
המתמקדת·שליחותית,התנדבותיתאישית,

חייםודת.כצהיום·יומיתבעבודהכולהכל
ה"נקודהלהיותיכולההיאדקכוללת,

אתלהניףאפשרשעליההאדכימדית"
מכלאפשריבלתיהנראההציוניהמפעל
הסיוםאתעתהאביאחיצוני.מעשיהיבט

דבריו:שלהנבואי
תשועתתבואמאיןעצמי:אתאני"שואל

לפומיאלבאבבחינתהיאוהתשובהישראל?
 ?הלבבותאפואאים ,גלילא
חיל :כפשוטופשוט-בכוח,בחיל-ולאלא

לאוכוחחילכפשוטו:פשוט ,לנואיןוכוח
הדוח?היאאפוא,איה,-התהום,אתימלאו
שלמעשיהכוחאיהוגבורתה,תוקפהאיה

הדוח?

עודףקשהעםדוח ,דוחנוחיתהתקיפה

דוח ,הכולעלשליטהמדברדוח ,בנוחיתה
דוחבפניה,עומדדברשאיןאיתנים,

 ,המוכןמןבחייםלמרודידענואלוהים.
ץוארחדשיםשמיםביקשנו ,המוכןמןבעולם
זאתגנוז'אודחדשה,דוחביקשנוחדשה,

 ,חדשיםחייםחדש,אדםביקשנואומדת

הדוחותכלבפניעמדנוחדש.עולם
שלמלאעולםוסבלנונשאנושבעולם,

עלעצמותנו'עלויתדנוולא-פורענויות
 !השערהכחוסאףשלנו'ה"אני"שלעולמו

ועתה!-

מןהדוחעםלנויקוםמילנו?יקוםמיעתה
דעתנורוחבעםלנויתייצבמיהחוץ?
יגבהמיונחיה?יקימנומיחוכמתנו?ועוקמ

העולם?מןהחיים,מןהאדם,מןחובנואת

משפסנואתידרושמי ,עלבוננואתיתבעמי
מצעמנו?

העליונההגבורהמקורלנו'ישאחדכוח
עלשאיןצערשמו'וצערהעליון'והשפע
-עולם,שלכצעדותהומיצעד ,משלועפר
הנשמותאפואאיהצעדנו?אפואאיה

 14הזה?"הגנוזהצערמתהוםהאצולות

אדםלפנינובדודים:שהדבריםדומה
מעומקבעוזהפורצתשה"דוח"מישראל

מהו .תפקידואתעליוכופהישותו
אופוליטיתדדךלהודותלהנהיג?התפקיד?
לפניאומדהואבפירושולא!לאחברתית?
 ,"אנילעיל:המצוטטתהאחרונההפיסקה
איךדדךלהודותבזהבאתילא ,כמובן
בכללאינןכאלהדרכים .הדבראתלתקן
לארוצהאינושהואמשמע " .••הודאה
"הייתימה?כןאםלהנהיג.ולאלהודות
עלה"לו ,ואומדממשיךהוא ,למספיק"חושב
חיה,השגהלידיהדגשה,לידילהביאבידי

לחזורצודךדואהוהוא ,, .הדרךזולאכי
כןאםחיה".השגה"לידיבהדגשה:ולומד

בושאחזההרוחאותהלהעירהואהתפקיד
בהםלהחדיראו ,אותוהסובביםכלבלב-

רצונםאתעצמיותם,כלאתשתפעילדוח,
מתוכם.דרךלהםשיודה.והוא ,העליון

בכלבאלהכיוצאדבריםלמצואאפשר
הדברים •גודדוןשלידיומתחתשיצאמאמר
נחרצת.עיקשת,בעקביותעצמםעלחוזרים
ביותרהידועההפיסקההובאהלאבכוונה
סיוםפיסקתהיאכנביא,בגלוידיברשבה

פילוסופיתמסה-והטבע"ל"האדםהפתיחה
שלשלשלת ,נבואימשאאלאאינהשבעצם

לכותבההתחילשגודדוןהדוח,התגלויות
בהלעייןנחזורארצה.להגעתוסמוך

מהותאתגודדוןהביןכיצדלשאלהכשנגיע
העיונית.משנתובמושגיהנבואיתההתגלות

בתודעהשגםלהראותישתחילהאולם
בלשוןרקמדוברלאהעצמיובדימוי
ספרותית-אמנותית,במספורהאונבואית,

דיגושיתפעולהלפעולאמצעישהיא
אדםשלקדושהברצינותאלאמעוררת,
הדיבור.אתעליווכפתהאותולבשהשהדוח

בדבריםבעצםמוכחתזוקביעהגם

שימושנגדנלחםגודדוןלעיל:המצוטטים
בכללמניפולטיביים,אמנותייםב"אמציעם"

מןשאינםרטורייםשכנוע"אמצעי"זה

לתתחיתהדרכו .עצמוהרעיוןשלהמהות
מתוךשיתבטאולדוח, ,לייעוד ,לרעיון

אולם • s 1יים n ·כעובדתהישירההספונטניות
הכתבעלשהעלההאחרונות"ב"דשימות

 .ותובישירמזעזעוידוינמצאפטירתולפני
י"דהסופדעליושאמדמשפסלייחסמתהוא

שחיתהאישיתבשיחהדבינוביץ?)<יעקב

·~קוראיםמההנניאני"כיפעם:ביניהם

א"ש)-אלוהים<מוכה'יודודיבי'ברוסית
המובןבאותוהמשובח,במובןכןגםאבל
'יודודיבים'".היווטולסטוידוססויבסקישגם

להיותעלולהעודזושאמידהצופהגודדון

עשירועמוק,מחוכםלנקדולוג"מפתח
צורךרואההואלפיכך ,, ...נוצציםברעיונות
לאותואומדהייתיאחדדבר"דקלמחות:
כיבשבילי'לאבעצםכמוהו:ולאשדהסופד

הנשארים'היודודיבים'אותםבשבילאם
'יודודיבים'.ואיןהיולאישראלבעםבחיים:

שלמהטיפוסשונותגרתבמדדוישנםהיו
וביןזהביןאבלהרוח',אישמשוגע'הנביא,

כלל.דמיוןשוםאיןה'יודודיבים'
כפיהואהמשוגע',.הדוח'איששלעצמוכל

מזמןהשונותבצורותיואותודואיםשאנחנו

עםלהשליםיכולאינושהואהיום,עדדקום
מהםדעתלהסיחיכולאינוהקיימים,החיים

ובספרות,בתודהלאבזמרה,אובשידהלא
ה'אני'שלחביוןכשפריוולאבאמנותלא

אווהנאצל'המצוחצחאווהמגוהץהמלושט
בדת.לאואפילועצמו'שלהמצומצם,פשוט
מהחיים,דעתהסחתולאמבקשהואחיים
חייםקוסמיים,אנושייםאואנושיים,חיים

לפיכך'סוף.לאיןחייםאלוהים,בצלם
מלאתמים,עודבהיותוהקדומה,בצורתו

תוקף,בכלתובעהואהטבע,בןחיים,
עוז'מלאיםודבריואלוהים,בשםתובע
הואאש.להבותוחוצביםהחיים,עומק

האדםאםהאדם:רצוןעלהכולאתמעמיד
בים.סרוחייובסרהואיהיהירצה

חיוישראלשבניזמןכלנוהג,הדברהיהכך
אלוהיםעםשלמיםחיים,אנשיםאדמתם,לע

מעתהיאאחרתוהעולם.החייםעםואדם,
תלושיםשהננומעתאדמתנו'מעלשנקרענו
בייחודדוח.וקטניחייםנבוכיוכמושים,

מעתהאחרונים,בדודותהדברנשתנה

עצמאייםחייםשלהמצומצםהמקורשאותו
ונחרב,הולךהחומות,ביןנשתמדשעוד

חוכמההוספנוהאדם,כלעםבכלל'ואנחנו
והחיים.הדוחחשבוןעלודעת
בדוחו'זעהמשוגע'הדוח'אישעודאיןעתה

מעלה,שלואשחייםכוחמלאבדעתו'תקיף
התמרמרותמלאוא iוהקדמונים.כאבותיו

מהלךכלעלעיניו'מראהכלעלומכאובים,
לאותותקנהישנהאםספקותמלאחייו'
חייםלושקוראיםהמשונההתוהועולם

שקוראיםהמשונההבדיהלאותהאנושיים,
אדםבבנייהיהאוישאםהעיקר'אדם,לה

לתקן.רצון
-הקדמונייםלאבותיודומההואבאחתאבל
אינוהקיים,עםלהשליםיכולאינושהוא
מפלסלוואיןמהחייםדעתלהסיחיכול

-להתעלםאסורלברוח,אסור •..מהחיים
שלישידברממש!מוותמוות,אוחיים,או

אין.

המשוגע'הדוח'איששלהטרגיגודלוובזה
תחתהמוצקהקרקעאותוהיום:לש

החייםכיהמוחלט,הביטחוןאותוהרגליים,
יכוליםאםכיצריכים,דקלאהאדםוכן

לאבותיושהיהמעולים,להיותומחויבים
לאהנפשיתותביעתולו'איןהקדמונים

אולי •.•אצלםמשהיהעקשניתתקיפה,פחות
עדאוליונתקשתה,נתחדדהיותרעודהיא
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חיהנשמתובעומקגם'אידעע·פיקס'.למין
שאינההאמצעית,בלתיהמוחלםת,הוודאות
תלויהכולכיפילוסופיה,לשוםנשמעת
האדםרובאתרואההואאבלהאדם.ברצון
היכולתלוישהאדםרובאםספקלכללובא

לרצותהרבהנוסהבכללהואואםלרצות
הספק:עלעומדבניינוכללרצות.שישמה

נגמרהלאעודאולי ,לתקןאפשראולי
להתגברעודצריךוהואהאדםשליצירתו
אחריסודנעלה.יותרבכיווןהלאה,

בה'אולי' ,בואבל ,לואיןהזהמה'אולי'
הואועליוהצלה,בעוגןכמומחזיקהואהזה,
שיכולמהכלעםביחדנפשואתנותן

הכול.ועםמהחייםדעתולהסיח
בשעותלעיתים,כי ,כךלידימביאזהכל
כמוהחייםהאובייקםיביים,החייםחשבוןשל

כמוהציבוריהרצוןחשבוןשלוהעיקרהשם,
רקלאמשוגעהואכאלהבשעות-שהוא
ואז ...עצמובעיניגםאםכיאחרים,בעיני

-לאן?-לברוח,החשקבומתעורר
כלאתלשרוף ,שאמרמהכלאתלהשכיח

אתאוהמוותאתפשרםולבקששכתב,מה
לפנינו 16 ,, •••אפשריתזוחיתהלוהנירוונה,

אתערש·דוויעלהמסכםעצמידיוקןציור
 .ישראלבארץרןגורדשלודרכודמותו
 .משנתומסראתגםמסכםהואמסויםבמובן
פיסקההנבואיהעצמיהדיוקןעלאוסיף

גורדוןשלהאחרוןהמסראתהממחישה
תוךהנאמרתאחרית,נבואתשלבלשונה
-הנבואי·מקראיהמזההלניסויהיזקקות

האחריתשנבואתהדברסמליוכמה
 : •..אחריתחסרתהיאהאחרונה,

<עלהיהודידואגעלהיהאשרייהדנו
והם-החייםועל ,חורבןוהוא-הבניין

התוכןשגםהמזהההכותרתזוהי-ריקבון>"

האומרתגדולהוקינהתוכחהבה:נרמז
שייאיש ,ייאולייישלניצוץאותוהספק,שגם
את .דעךכבר ,בוהתנחםגעייוהמשהרוח

נחמהמחפשוהואהיאושודאותתפסהמקומו

הדוברהקולהרחום.אלוהיובחיקאחרונה
נבואתואתלהשמיעלאדואגאת~זורה

הדאתשובמחזירוהנוסח ,לבני·עמו
בסיוםביאליקנבואתשלוהזעםהתוכחה

אלאדם,בןואתה, •.. "ההרגהיי:"בעירשירו
הםאליהם:תדברואלישראלביתאלתפנה

העציםאלפנה ,לךישמעוולאלךיאבולא
הימיםאלוהסלעים,ההריםאלהאבנים,ואל

השמיםאלוהזוועות,הרוחותאלוהנהרות,
 ,לךיבינווהמה ,לךישמעוהמההארץ:ואל
אתהובלשונםחיאתהברוחםכי
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פירושועלללמודאפשרלעילהנאמרמכלל
רקעעלהנבואה,לתופעתגורדוןלש

לזהותכדיאבלהפילוסופית-דתית.משנתו
הישירההאישיתההתנסותתשתיתאת

ראוישלמהיותרבצורההגותואתשפירנסה
והגיונות"ה"הרהוריםמןפיסקהלהביא
הנבואה,שלהמקורחווייתאתהממצה

מבנהושגורדוןהאלוהים,חווייתכלומר:
 : 18נעלם""שכלהקבליבכינוי

איזו-אלוהיםבקשתנעלם,שכל"בקשת
עומקנוראה,גדלותלאין·סוף,גדלות
אפשרואוליאלוהים!בצלםנפשיותתהום,
אתלבקשהאדםידעכאשרכי ,לאמור
לאבהכרה,לאכיימצא,מצוא-אלוהים

כימילתא,תליאלהשיגזושליכולתהבאי
מרחבדיהאדםבנפשעודבאיןבנפש:םא

האדםבחייעודאיןעולם,שלמקומולהיות
איןאלוהים:בצלםחייםלהיותםעומקדי

הכוללהיחידיהרגשאותוהאדםבנפשעוד
ומכלהכרהמכלהנעלםהרגשאותו ,הכול

ההכרהשלעולמהכלאתוהמאירהרגשה
האדםשלעולמוכלאתהמאירוההרגשה,

אלהאדםיחםאותועודאיןעליון:באור
הנעלם','השכלגילויבבחינתשהוא ,עצמו

 ,כבודהערצה,יראה,אלוהים.גילויבבחינת
תפילה,קורבנות,-ומזהאמונה,אהבה,
כפירה ,מרדלהיפך:וכןתהילה,הודיה,

איזוולאלוהים?אלהלכלמה-וכר'וכר'
איזו ?ולאלוהיםאחדכלביןיששייכות
הנעלם',ו'השכלאחדכלביןיששייכות

דלים,קםנים,יחסיםאיזהרגשות,איזה
ביחסהנעלם',ל'השכלביחסאפסיים

הנעלם','השכלהאלוהים,ביןלאלוהים!
רקלהיותיוכלפהיחם.שוםאיןהאדםובין
עומק, ,גידולעלייה,עצמו:אלהאדםיחם

ה'אניקדושכי ,תהיו'קדושיםקדושה,

עודאיןאולםהיחידי.היחסהנהאלוהיכם!'
העליונה,לקדושהמקוםהאדםבנפש

פרישותנזירות,אינההעליונההקדושה
הקדושה .ההיפךשאינהכשםוכדומה,

חייםעליונים,חייםיצירתהיאהעליונה
במעשה'שיתוףבבחינתחייםאלוהים,בצלם

בראשית'.

אמתעליונה,אמתהיאהעליונההקדושה
 ,וגדולקםןאיןנוראה.תהומית,עמוהק,
האמתשלמשפסהלפניחשובולאחשוב

כינהביצתהעולם,וכלאחדאסרםהעליונה:
האדםאיןאחת!חשיבות-עליוןואדם
שאינומשוםלאהעליונההאמתאתמוצא

משוםתופסה,שאינומשוםאםכימשיגה,

עצםהיאהעליונההאמתבה.מרגיששאינו
המוחלםהחיובהרגשתעצםהאמת,בקשת

המוחלםוהצורךמוחלםת,אמתבמציאות
בעצםשישנה ,זוהרגשהאולםאליה.לשאוף
אינהעליונה,אמתאינהאדם,כלבנפש
יחידה,מושלתשאינהזמןכלאמת,בכלל

היחידיהמבוקשהמאורהאמתשאיןזמןכל
עדומסתריהומעמקיההנפשרחביבכל
ולאבעליוניםלאמניה,פנויאתרדלית

החייםעצםהיאהריהאמת •..בתחתונים

שלבתנאיאלאלהתקייםיכולהואינה
סיפהמוחלםת:אחדותושלמוחלםתשלמות
בעודכולה:אותהממיתהשקרשלאחת

תטביעואםאפילולהתקייםיכולשהשרק
אמת.שלבים
העליונה,למדרגתולשאוףחייבהאדםםא

אםכיחשיבות,להשיגבכדילאזההרי
שתפקידכשם ,תפקידוהואשכךמשום

להפרות ,אורלהפיץלזרוח,השמש
 19חיים!,,

שהתרכזה·חסידותית,הקבליתהמחשבה
לעיוןראויה ,זוסערנהחווייתיתבפיסקה
למצותהננסהלאאךהנסים,וכמהמכמה
לנושאנו:החשובאתנדגישאלא ,כאן
הואהנעלם","השכלאואלוהים,א.

שהואעםהאדם,למחשבתםרנםצנדנםי
רןגורד .בוואימננםיהיקוםבכלמתפשם
לכתהמרחיקההקביעהכדיעדמפליג

נזקקשהואהקבלימהמקוראותווהמבדילה
(ישיר>יחסלהיווצריכולולאיחםאיןלו:
 .האדםלביןהנעלם")("השכלאלוהיםבין

מרחלם.וחיובמוחלטתאמתהואאלוהים
מהלהשיגם.לאאבללחפשםיכולהאדם
האלוהיתהאמתחיפושידיעלמפניםשהוא
הנעלם"מ"השכלשופעשבההחיובויקום
האלוהיםאלישירפנימייחסיוצראינואך

במסתריו.הנעלםצעמו,
מקודמו:עקביהמשךהואהבאהרעיוןב.

אלוהיםהמחפשהאדםידיעלהנוצרה"יחס"
הארציהיקוםאלאםכיאלוהים,אלאינו

נפשואתמפנההאדםכאשרהעולם><הסבע,
ואלעולם",של"מקומולהיותומרחיבה
הצמצוםמתוךלאאבל ,האנושיה"עצמי"
והפעלתהפנייתמתוךאלאהאנוכי
הייעודאתלמלאכדיהיקוםאלהצעמיות
-בסבעלאדםשנועדהפעילהארצי

בדברינדייקבראשית".במעשה"השתתפות

מתגלהאינואמיתיעצמייחסגורדון:
התבוננותשלבחייםאונזירית,בהסתגרות

שמתוךביצירה-להיפראםכיוהפנמה,
הממלאהואכזהיחסבעולם.מלאהמעורבות

גורדוןואותואלוהית,קדושההנפשאת
במליםאלוהים".בצלםכ"חייםמגדיר
את"מזרים"אלוהיםהמחפשהאדםאחרות:
מתוךהנעלם",ב"שכלשמקורםהכוחות

דרך ,לוהקרובהטבעלהתפשטותזיקה
"השגה"על·ידילא ,כמובן .נפשו

כי ,ה"הכרה"פעולתשהיארםרוספקםיבית,
לכיווןהנפתחתיצירתיתפעילותידיעלאם

גורדוןקוראלכך .לווניתנתהארציהיקום
אלוהים".בצלם"חיים

ללאלהתמסרישלקדושהלהגיעכדיג.
הרחבתהאחד:לתפקידבלעדיובאורחגבול
להדגיש,יששוב,העולם.אלבפנייההחיים

גםאלאנזירותרקלאשוללגורדוןכי
אמנםצריךהאדםהמיסטי.במובנה"דבקות"

שלהכרהמתוךלפעול ,כולוכללהשתקע
ב"שכללאאךלדבוק,גםמוחלםת,חובה

אםכיהמוחלט,בעילומושיישארהנעלם",
העולם,לתיקוןהמכוונתהיצירתיתבפעולה

אחרת.תכליתשוםשלשיתוףבלי
הריליצעצמואתמקדישאדםכאשר .ד

אמתהאתחיהואלעולם,חייםהמביאה
אינטלקטואליתהכרהזואיןאךהעליונה.

חייםשלמוחלטתמלאותחוויה,אלא
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נתפסתוהיאהשליחותזוהיאנושיים.
כהתגלות.

המסהלפתיחתלגשתאפשרזהרקעלע
בשורהלעיל,כאמורשהיא,והטבע""האדם
המגלהפילוסופיעיוןתשתיתעלנבואית

 •ב"הכרה"ה"חווייה"את
שלביותרהכלליתבהנחהפותחגורדון

מןנפרדבלתיחלקהואהאדםמשנתו:
הדגש .אותוומקיף.מפרנסהיולד'הטבע
הטבע,בתוךחישהאדםבכךכלקודםניתן
מדמההואכאשרגםממנולצאתיכולואינו

הואהעיקריהמסראולםזאת:לעשות
תיאוריתגםשהיאמכאן'הנובעתהמסקנה

כלומר-חיהאדם~יו~:ית·:יע~דית:וגם
זהדגשהטבע.אתלחיות,מי~עד'אומצווה,

מקוםעלגורדוןדבריאתשמוציאה,·א
 .הסתמי·הסריוויאלימןבטבעהאדם
המאפייןהמתחמתכלסזובנקודהכיברור
משנתואחד'מצדגורדון:שלמשנתואת

שפינוזיססי:זהותמשפסעלמתבססת
חייובטבע.נכללוהאדםהטבעהואאלוהים

משמעוזהעצמוהטבעחייאפוא,הם,

מעידהשני,מצדהטבע":את"לחיות
שואףשהאדםכךעלהנורמטיביתההגדרה
מעבראומחוץעצמומשלחייםלחיות
אלאלואי·אפשרוגםלו'ראויכיאףלטבע,

וביקוםעצמובתוךהטבעאתשיחיה-

אותו.המקיף

במתחהסתכלותמתוךהמתעוררתהשאלה
קיבוציםובחיייחידים,בני·אדםבחיישנוצר

בעומקשהםמהביןלסוגיהם,אנושיים
מדמיםאושואפיםשהםמהלביןישותם
שלוהולךמתרחבחלקעל·ידילהיות

הווייתביןהנתקמקודמההיא:פעילותם,
מתאפשרכיצד ?להיותשברצונולמההאדם
מתמודדתשלפנינוהמסהבסבע?כזהפער

וכדיפרקיה,בכלהזאתהשאלהעםלמעהש
האפיסטמולוגייםהכליםאתלהכין

אתלראשונהגורדוןמציעלהתמודדות,
ל"הכרה"."חוויה"ביןההבחנה

להנחתהרגשיתהמודעותהיאה"חוויה"
היאהטבע,עםהאדםשלהיסודיתהזהות

המודעותגתבדר·הסבע"·אתה"לחיות
המודעותבדרגתאוהאדם,שלהצעמית
בטבע,האנושייםהחייםתהליךשלהצעמית

מושגית.בדרךולארגשיתכאינטואיציהאך
אנושיתיכולתהיאה"הכרהייזאתלעומת

המודעותיסודמתוךהנולדתמיוחדת
עצמהאתמפרידההיאאבלשבחוויה,
יכולתנפרדת,כיכולתלעצמהומתפתחת
הטבע.יצורימשאדהאדםאתהמייחדת

לייהכדה"ישהטבעכיצירתכימאליומובן
גםוממילאהאדם,מבחינתחיוביתפקיד

ולהרחיבלהעלותהשואףהטבע,מבחינת
 :האנושייםהחייםספירתדדךעצמואת

התרבותליצירתהאמצעיהיאה"הכרה"
שבטבעהנעלם""השכלעל·ידישנועדה
היצירתיותמגמתאתבנאמנותלהמשיך
ה"שותפותאותהבחינתלשלמות,החותרת

כך'כדיתוךאולם ',,בראשיתבמעשה
להתכחשהאדםשלהיכולתגםהיאההכרה
הזורםהטבעיהחייםכוחאתלהסותליעודו'

להשתלטכדיהיבדלות,שלנגדילכיווןבו
יצריולסוכתאותוולנצלהטבעלע

האנוכיים.

אתדבריובהמשךאפוא,מתאר'גודדון

-המקראבלשוןאוה"הכדה"'התנוצצות
המפרנסראשון"ניסיון"שלברגעה"דעת",

מייעץהאכילהחסאהקדמון"'"החטאאת
אלנעיהסהדעןמגןגירושלהגורמתהדעת"

תרבותשלוהמנווניםהמפתיםקלקוליה
אנושיתמבחינהמושחתתמיכנית,אנוכית,

האדם.שלהמקורייםחייואתומזייפת
והעשירההמשוכללתהתרבותנוצרת

והנשחתתהחלולהאבלבחיצוניותה,
חיוניותושורשיאתהמנתקתמפנימיותה,

האדם.שלהטבעית
מתארגורדוןמסתו'שלהבאיםבפרקים
שלהשוניםההיבטיםאתדניםבפרסים
ובוממנושהואהמתקדם,השכלולתהליך
גםמתארהואכמובן'מתקדם.ניווןתהליך

אתולשקםלחזורהאדםשלבסירנותיואת
האימהתחושתמתוךהמנוכרת,עצמיותו

 .בפנימיותואותוהממלאתהחידלון'מפני
תופעתהיאגודדוןשבעיניהדת,תופעת

וכלהמימדיםכלמתפתחיםשממנההראשית
כמהמייצגתהתרבות,יצירתשלהמקצועות

העדןלגןלשובלזו'זוסותרותמהןדרכים,
אתלקייםכלומד'ההפרדה,שלהחטאאחדי
התרבותבתוךהטבעאלהמופנמתהזיקה

בפתיחתאולםלה.מעבדאוהמנוכרת,
אינווגםהדתאתמזכירגודדוןאיןהמסה

אתמשחזראלאתפקידיה,אתמתאר
מכונן.כמסדעצמה,אותהלחיותהניסיון

ולחיותלחזורחווייתיתקריאהעל·ידיזאת
שה"שכלוהיחידההאחתבדדךהטבעאת

כלומד'לאדם.לוייעדנעשנסהנעלם"
מנסהאלאהדתעלכאןמדבראינוגודדון
ה"נעלם"המקורמןמחדשאותהליצור
הדבר<אגב,דת,לכלמעבדשהואבטבע,
מתוךלעילהמצוססתבפיסקהבפירושנאמד

והגיונות")."הדהודים

הטבעשלהעדן""גןאלשיבהעלהדיבור
הרומנטיתהקריאהעלכחזרהלהישמעעלול

לכךהמודעגודדון'אבלהטבע".אל"לחזור
זה,באופןדבריואתלפרשעלוליםשקוראיו

כפיוהמסלפת.המוטעיתההבנהמפנימזהיר
לשיבהאיננהכוונתובהמשך'שנדאה
"פדימיסיביתיי,"ילדותית",אנושיתלהוויה
לקייםהיאהכוונהלהיפך:תרבותית"."קדם
שהתרבותהחיובייםההישגיםכלאת

ממגמתלחזוראךהשיגה,האנושית
מגמתאלומנוונתמוטעית"התפתחות"

ההמשךשתהיהחיובית,אמיתית,התפתחות

אתותשליםהטבעיים,החייםשלהאורגני
הטבע.ולשםעצמולשםהאדםהתעלות
באופןהזההמסדאתלבטאביקשגודדון
אותוומדגיםמגשיםשהואעל·ידי·כךהולם

על·ידילא-כלומרעצמו'הניסויבתוך
על·ידיאםכימופשטים,מושגיםהגזים
הפנימיותאתהמזרימהחוויה,חדורההכרה

וכךדברו'מקבליאלהדוברשלהנשמתת"
הנהממש.לנבואההעיוניהניסויהופך

לנבואה:מעיוןהמעבד,פיסקת
מצבהביאבספרותכיפלא,איןכן'"כמו
ודניםהטעם,השחתתלידיכזהחולני

ריקבון'שלריחשמעלהמהדווקאמבישקם
הפרחיםבאותםמיוחדסעםמוצאיםוהם

בנפשפורחיםנגעיםאלאשאינםהדמיוניים,
שלהרוע·"לפרחיכמדומה,(הכוונה,
-העולמיתבספרותשייצגולמהברזליו
היצירהמקודאתבדאותםואחדים, ,)ש"א

ומחפשיםמבקשיםוחרב,הולךודל'הולך
מבקשיםההכרה,למפתןמתחתגנוזאוד

וכדומה ,כחולות'ציפוריםומחפשים
שלהכחולה·"להציפורכמדומה,(הכוונה,
בספרותייצגשהואולמהמסדלינק
איןכאילו ,)ש"א-המודרניתהאירופית

עלשםואיןוחיפוש,בקשהאלאחסדהדבר
לבקשתחתהצלאחדיאנחנורודפיםכילב,
נפשנו'בקרבחייםדייהיוכאשד .האודאת

נפשנולתוךשופעיםהעולםחיייהיוכאשד
נצטרךלאאזחציצה,ומבליהפסקמבלי
למפתןמתחת-למצואשאיןבמקוםלקבש

גבוללתוךמאליוהזרםיעלהאזכיההכרה,
אתלפרנסתכונתועצםמתוךההכרה,
 20האוד."

מהתבטאותבמעבדהראשוןהשלבכן'םא
המתקפההמשךהואלנבואה,עיונית·דגשית

בתרבותהמתגלההניווןעלהביקורתית
בתחוםהיפד·מכנית,שהיאהמודרנית,

המבטאתביותר'הדגישההספרותיתהיצירה

המודרניתוהאמנותהספרותהחוויה.את

כיווניםבשניגודדון'לדעתפונות,
נפשיחסךאותושונותבצורותהמבאטים

חיווישהםפדוודםיים,עיוותיםהחוויה:לש
ובדיחהמזה,משולחיםיצריםשלחולני

החיצוניתהמציאותמןניאו·דומנםית

·מודעים.החתהחייםלכיווןהמאכזבת
גודדוןמפתח.הואבפיסקההאחרוןהמשפט

אתהפרוורסיותהחלופותשתימולמציג
אתלפתחבעיניו:הנאותההטבעיתהדרך
לפנימיותולתתהעולםיילייחייהנפש

מעצמה,לשפועלהכרהשמעבדהחווייתית
אלהקפונםנית,הטבעית,הזרימהבכוח

תחומיבכלהארציתהיצירהשלהכיוון
התרבותית:והיצירההעבודה

מרתקים,מרחביםלפנינו'מלאייעולם
חקרואיןתכליתלאיןאודחיים,מעמקים,

הגדולהיםמעמקיבתוךאדם,בןסבול-
נפשךבתיוכללבךחדדיכלפתחהזה,
אסומיךבכלחיהחיה!-והאודהחייםלזדם
מקוםישעודכיודאית-חיהעולם!חיי

ליצירה!לאידיאליות,לאמונה,לאהבה,
עולמותישנםעודאולי-יודעומיואולי
 21 ? •••עליהםמושגאפילולךשאין

הפנייתאפוא,הוא,במעבדהשניהשלב
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נרגשתבקריאהופנייההקורא,לבתשומת
החייםומעמקימרחקי ,מרחביאללהיפתח
מדגיםגודדוןכךבתוך .לפניוהנוכחים
בוהעולההרגשיתהזרימהאת .בעצמו
כבדהאוד".אתלפרנסתכונתהעצם"מתוך
שלאחתבאוקסבהסגנונועולההזהבשלב
בן ,"סבולהנבואי:המבעלקראתריגוש
 ., ...הזההגדולהיםמעמקיבתוךאדם,

אוקסבהלקראתהעולהנבואיתקריאה
נוספת:

דוחשל ,האנושיהסבעשלהמוחלס"הציווי
בזמננוהמנסרזהלאאפוא,הוא,האדם,
וחובבה!"הסבעאת'דעהקולסודי:בעולם

בעולםכללנשמעקולושאיןזה,אםכי
הנפשבתוךכיונההמנחםזההקולסודי,
הצדבכלובהכציפורהמתחבסתהמחפשת,

 22 .....הסבע!אתחיהחיים:מחוסר

התרעננות ,כןאםהוא,השלישיהשלב
שהוא·הואהייעודיהדגששלספונסנית

ציוויבחינת ,המקוריהאנושי""הסבע

ועולהבוקעתאזהסבע.אתלחיותמוחלס
עוצמתה:בכלהנבואה
הסבע?אתחייםכיצד"אולם

אדם,בן ,אוזנךשבעהכבדזהגםכי

כך-שוב •.•הסבע!'אל'שובלשמוע:
-שמעתאשדכלפיעללחשובהסכנת

כיהילדות,חייואלהילדותאל ,לאחוריך
שחת!יורדתבה,הולךאתהאשד ,דרכך
בידךידבקפן ,היוולדךכיוםעירום-שוב
 ...חסא!ידיךלךעשומאשד'החרם',ןמ

עםאחדאדם,בן ,נפשךסבעאיןכאילו
בסבע-בוהמתחדשוכל ,העולמיהסבע
העולמיהסבעממעשיאיננו-אתהעולמך

בראשית!מעשהתמידיוםבכלהמחדשהזה,
בויגעתאשדכללקחתמשלךלאכאילו
כל ,עליונפשךנתתאשדכל ,אפיךבזיעת
במוחודמך,חלבךבמיסבבדעושילמתאשד

עינך!ובדמעותצעמותיך

להבללאחיית,לשוואלאאדם!בןלא,
ממסילתךרגעסרתואם ,כוחךכיליתוריק

הכבדתמאשדבמהלכךנעצרתכיאוותתע,
סבלתואם ,ותיפולנכשלתואם ,נפשךלע
עקביךעלתשובכאשדוהיהלך.סבלת-

אלישובכאשדאםכיריקם,תשובולא
כלאתסבבאשדהאיש,הראשוןמקומו
ועשירמלומדמצורף,מנוסה,-הארץכדוד

עשירנפש,ובמהלךעינייםבמראהעשיר-
אשדכלרבים.ממשייםבנכסיםוגםבדוח

 23עמך."ישובבסבעמקוםלויש

נשאאשדהימיםאחריתשלהאדםחזון
 ,ישראללארץבבואוולאנושותלעמוגודדון
בחזקתעדייןואמונתותקרנהמלאעודוהוא

בחזקתולא ,הקדמוןהנביאשלהוודאות
מתוךעתהפורץ ,זמננונביאישלה"אולי"

אוד:שלכנחשולדברו
אדם,בן ,עיניךאתההואביום"ופקחת

אתבהןודאיתהסבעעינילתוךישרוהצצת
כישבת,עצמךאלכיוידעת •תמונתך

ושבתמצעמך.התעלמתהסבעמןבהתעלמך

מעל ,ודגליךידיךמעל ,מעליךוהנהודאית
בפוניםונושאים,בפונים ,ונפשךגופךכל

קשים,כבדים,שבדיםשבדיםונושרים

--גדלמזדקף ,מתיישרואתהמעיקים,
_,. 24 

שלהעיוניתמשנתולפינבואהאפוא, ,מהי
בפיסקהלמעשהנמצאתההגדרהגודדון?
לומדבליאמנםהנבואה,סףאתהמבסאת

 ,שכןהגדרה,שזוהילצייןובלינבואהשזוהי
הנבואהעצמותהצגתזוהדילמשעה,

בקרבחייםדייהיו"כאשדבהתאדעותה:

לתוךשופעיםהעולםחיייהיוכאשד ,נפשנו
לאאזחציצה,ומבליהפסקמבלינפשנו
מתחת-למצואשאיןבמקוםלבקשנצסדך
מאליוהזרםיעלהאזכיההכרה,למפתן
תכונתועצםמתוךההנדהגבוללתוך

לפיהנבואה,אומד:הווההאוד."אתלפרנס
ה"חוויה"שלהעולההשפיעההיא ,גודדון

הסבע,שלהמקורותמקודהנעלם",מ"השכל
והתגלותההאדם,שלנפשוספירותכלדדך
אלהאדםאתהמכווןכרצון ,ה"הכדה"בתוך

לוהמיוחדתומתחדשת,המחדשתהיצירה
המצומצם,במשמעההנבואהבסבע.

ליצירתוהקריאהההתעודדותהיא ,הדיבודי
שלהאנושיתהפנימיותמןהבוקעתהחיים,
אותוהסובבהסבעדדךשהתחבר ,הדובר

כלאתלהפנותכדיהנעלם","השכלאל
 ,עליוןרצוןעוצמתהספונסנית,עוצמתם
·החיים.ליצירת

ליצירההתעודדותכלמרחיבבמובןאך
המהווהלעבודהוראשונהובראשמחדשת,

הסבע,עםומתןיניקהשלוישירפעילמגע
נבואית.התגלותהיא

דוא"גהאמיןבאדץ·ישדאלדרכובראשית
חשביההעלייההקשה.שליחותובהצלחת

לידישתביאנדידההזדמנות ,לדעתויצרה,
במשמעות ,היהודיהאדםשלעצמיתהגשמה
הגאולה.נסאתשתחוללזובה,האמיןשהוא
שלבעיצומהכבדכידאינו
בתהליךהדגיש·העולם·הדאשונהמלחמת

הדגשתוהחמידההמלחמהאחדיה"דיקבון".
המפנהדווקאהיאוש.סףאלהגיעוהוא

לאודהציונותשלבמעמדהשחללסובה
שלידםהמצב:אתהחמירכלפור""הצהרת
עלהיתהה"מעשיים"הפתרונותשוחדי

הפוליסיתהפעילותגברההעליונה.
הממוסדת·משקיתוהאידגוניתהמפלגתית

ההגשמהועדךהציונות,להגשמתכדדך
"האדם",כליל.דעךהאישיתהעצמית

דוא"גשלבעיניוונעלם.מהבמהירד ,היחיד
עשהעודהואכיאףהציונות,קץהיהזה

לעודדנואשים,עיקשים,אחרונים,מאמצים
הדוח.את

שעליו ,זמננובןהדוח""איששלשגערנו
 ,עדש·דוויעלביומנונואשתבמדידותדיבר
אתוגםהכישלוןהדגשתאתגםמבאס

קיומהעלהכפויהשליחהנביאשלקעשנותו
 •מוות.עדבהובוחרהשליחותשל

הערות

במחציתהיהודיתבהגותהנבואהשלמקומהלע . 1
"'מיססיקהבמאמרי:ראההעשריםהמאהשלהארשונה
דעת,העשרים."המאהשלiויהודיתבהגותנבואית'
 • 83-106עמ'תשנ"ב,קיץ , 29מס'חוברת

שלמנהיגותההתגבשותצחור:זאב ,כךעלראה , 2
העליה"עידן:<עורך>:נאורמרדכיבתוך:השניה.העליה

 , 26-37עמ' ,תשמ"הירושליםצבי,בןיצחקדיהשניהיי.

כייה ,גורדון"אייד<עורך>:קושנירמ' ,כךעלראה . 3
תש"ז.תל·אביב,לתרבות,המרכזלפסירתויי.שנים

א"דשלעולמו ,"היחידבספרי:בהרחבהראה , 4
עם ,-15 76עמ·היחי.דמןההתחלהראשון:פרקגורדון,"
תשייל.תל·אביב,עודב,

גורדוןשלחברואלברוסיתזהמכתבנכתבבמקור . 5
ז'יז'ן"בייייברייסקיהברוסיתלראשונהנדפסברוצקוס.'ב

 , 1905 , 11מס'

הציונית:הספדיהבהוצאת lגורדון"אייד"כתבי 6.
 • 85עמ'והעבודה","האץרכרךתשיייב:ירושלים

ישראלבארץהראשונהרשימתואתפיוסםגודרון , 7
התחילמאמריושלהרצוףהפירסוםאולi:נתרס"ח,שבנת
ארבעשלהמרחקהצעיר".ב"הפועללרובתרס"ס,שבנת
בכךמתבארמאמריופירסוםלהתחלתעלייתוביןשנים

בשנתרקנוסד ,הצעיר""הפועל ,תנועתושבסאון
במשךלסרוגיןשנמשכהוהסבע","האדםבכתיבתתרסייח.

כן.לפניהרבהגודרוןהתחילשנים,כמה
 , 86-87שם,שם, 8.

קודםמאמרעלמחלוקתנמצאתזהמאמרברקע • 9
לא"פתרוןבשם:הצעיו·ייב"הפועלפיוסםשגורדון
ארוךמאמרזהו ,) 88-102עמ'שם,שם,(ראהרציונלי"
השניה,העליהפועלישלהכלכליבמעמדםהדןיחסית,

מעשיותסוגיותכמהובעודביסוסם,בדרכיבשליחותם,
לשיסתוהדגשאתשםגורדוןבארץ.ההתיישבותלש

תלותשלסוגכלודחהלעבודההמלאהבהתמסרות
המעשיאהרונוביץ'חיצוניים:ממקורותבסיועהפועלים

נוקבת.ביקורתעליומתח
 , 105עמ'שם, , 10

כמההעורכיםכינסוהכתביםשלהמקובצתהבוצהא . 11
"חשבוננוהכלליתהכותרתתחתשוניםמזמניםרשימות

עםחשבוןלעשותההכרחשהרגשתמסתברעצמנו".עם
המלחמה.אחריבייחוד ,רדוןגואצלהתגברה"צעמנו"
זו.כותרתתחתהראשונהלרשימההכוונהלענייננו

 , 329עמ'שם, . 12

(בלידיועהחווהשלדוגמהגורדוןמזכירברשימתו , 13
בחוסרהצסיינוהיעיליםשמנהליהבשמה>לקרוא

והואכבני·אדם,ובצרכיהםהעובדיםדברישותדת,חשבות

כלליחברתילתהליךסיפוסיתעדותבכךראוה
בהתיישבות.

 • 335עמ'שם, , 14

והושפעשקראאחרים,סופריםגםהעריךגודרון . 15

של("הסמברנפשיותםתכונותמידה.אמתבאותהמהם,
כךמרעיונותיהם.יותרבעיניוחשובותהיואישיותם")

אחד·העם.ואלסולססויאלניסשה,אל ,למשלהתייחס
ופירשמהם,שקיבלהמסרעיקרבעיניוהיתהנפשיותם

דרכו.לפי
(כבייל>ורשימות""מכתביםכרךגורדון"אייד"כתבי , 16

 ,-228 230עמ·
 , 205עמ'שם, , 17

 ,גורדוןבמאמריתדירהואנעלם""שכלהניסוי , 18
אתהבליסבכךלאלוהים.שלוהעיוניתההתייחסותכצורת

הפנתיאיזםמןלהדבילהפאנאנתיססית·חסידית,השקפתו
אלוהיםהקבלה,מןגםלהבדילאמנם,שפינוזה.לש

בכיווןבוומתפשסבסבעאימננסיגורדוןשלבמשנתו
התהוםמעומקהקלסית:"האצילות"תורתלכיווןהמופך

הקיוםמן<ולאמעלהכלפיהראשוניהארציהקיוםשל
הנעלם""השכלאולםהארציות).כלפיהמוחלסהרונחי

וגםהייחוויה·שגםכךבסבע,הנגלהליקוםמעברהוא
האינסופי. l'במקורולאבסבערקהםה"הכרהיי

 :>ל"<כבוהסבע"·הדאםכרך ;גורדון•אייד·כתבי . 19
 , 48עמ'

 , 48-49עמ'שם, • 21

 , 49עמ'שם, , 22

שם.שם, , 23

שם.שם, , 24

 ·ו.:
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(בהוצאתלאוריצאעתהח :•', ; החדש,שיריךספר )"ג'ת' =
כאזורסיור Hבמספרהשלישי ;;

מתח.ספרכמונשמעזה .האסור"

המתרחשבדיוני'מדעספרכביכול'זהו'
עלשלנו,המאהעלהמשקיפההבאה,במאה
דירותבביתשאירעהנוראהקסססרופהאיזו

יושביו.עלכלילהנהרסענקי
תיאור-בראשוןחלקים~שלושהבספר
שתים·עשרהבמהלךדירותבעשריםהחיים
תיאור-בשניהאסון.שלפניהשעות
והצצההנשמותאחתשללשמיםהע::יזייה

סיור-בשלישיהשמימי.ללונה·פארק
בראשיתשהוקםומר' nהאנסי·במוזיאון

נולדשהספרהאמת .הולילנדבדזרסהמאה
המפרץבמלחמתשלימהפחדיםכתוצאה
שנהבמשךכך'אחרשנתייםאושנהונכתב

וחצי.

גחחריכתיבהזוהשירהצורתמבחינת

בסונטות.כתובגדולחלקאצלך.
סונטות, 88בסונטות.כתובהכול

אנימסוימתבמידה .סיפוראיזהשמתארות

אונייגין"'"ייבגניבעקבותכאןהולך
מצטרפיםהשיריםבחרוזים.כרומןשנכתב

עםסיפורהמספרהמשורר'שליומןלמעין
דווקאלאודמויות,עםוסוף.אמצעהתחלה,
אתאוהזכרונות,אתשמייצגותדמויות

עצמאיות,אלאשלי'האישיתגרפיההניר
 .עצמןמשלעולםבעלות

וגםבריבועיםכתובאונייגין""ייכגני

כללבדרךהיאהחריזהבטריאולטים.
חריזהזוא·ב·ג·ד,אוא·ג·ב·ד,

קלאסית.פושקינית
מהלסירוגין.וגבריתנשיתחריזהכן,

ואלתרמןשלונסקישלבתקופהשהועבר
משוםזאת,עושהאניהעברית.לשירה
היפההשיריתהצורההיאהסונטהשבעיני

הזההספראתלדמותאפשראם .ביותר
היאהסונטהמקוביות,שנבנהלפאזל

פנימיטרומימבנהישקרביהלכלהקוביה.
עלהסקססורה,עלשוקדאניתחילהשלה.
באהכךואחרהשיר'שלהמבנהועלהמלה

 •הספרשלהכלליתהעלילהגם

חייתיאותך,לחשוףרוצחחייתיאילו
שהצורחמקורי,לאוזהלך,אומר

שאתהוכפיבזה.זהקשוריםוהתוכן

חד·פעמי,מקורי,יחיההתוכןמספר,

מראש.קבועהבמתכונתהצורחואילו
מזח?ללמודיכוליםאנומה

חושבאנילירית.שירהלאזוכל'קודם
השירהשלערכהלירידתהסיבותשאחת

לכותביםשניתנההעובדה,היאבתקופתנו
חוויותיהםעלשיריםלכתובהאפשרות
כךמדוברת.בשפהזאתולעשותהנפשיות,

לומר'מהלוהיהשלאמישכלמצב,נוצר
וחושב ,ביותרהבנליותבמליםזאתאומר

קלכל·כךנגיד:חיים
בסריעקב

ספרכתבהוא ,מעברומשהוכותבהוא ·םאש

משמעתעםמשהולכתובמנסהאנישירה.
אתרקלתארלנסותולאחמורה,,מאוד

 .שליהפנימיותהנפשיותהחוויות

מהשירהזמניתסטייהאונסיגה,זאת

אצלך?הלירית
מהשירהסטייהאונסיגהשזוחושבלאאני

עולםמתארשכאילוהזה,הקובץהלירית.
תוצאההכולבסךהוא-לימחוצההנמצא

הילדותסיפורגםבוויששלי'הדמיוןשל
 .לארץוהעלייההשואהבימישלי'
שלהענייןלאזהלישחשובמהלזה,מעבר
האפשרותאלאליר,-ת,לאאוליריתשירה
כשכולםשלנו'כמובתקופה ,יצירתילהיות

חושבאנישאמרתי.כפישירה,כותבים

שתכתובבכךדווקאמתבטאתשהיצירתיות

זוכאילווכדומה,ממושמעתשקולה,בצורה
 .לעברנסיגהמעין

חורזאדםוסקרנות.קנאהמעוררהז

מוקפדתחריזהשלשורות-1,000כ
חושבחייתיושםפחכיאם-מאדו

שלהסכנהמןמשחוגםבזהשיש
פעמיםבחרזושכברחרוזיםעלחזרה
רבות.

להימנעוניסיתיהזאת,לסכנהמודעהייתי
 .שהצלחתימקווהאניממנה.

נועדההסיפורשלהחיצוניתהמסגרת
מהחוויותמשחולתוכהלצקתכדי
 .בילדותךשעברתרבדיםהזכרת .שלך

שיקוףבעצםזהכאןשישמהכאמור'

בימיבהםשנתקפתיוהחרדותהפחדים

כלעלינואיימוהעיתוניםהמפרץ.מלחמת
שהחזירמהחדשה,גרעיניתבשואהבוקר

כמוהעולם.מלחמתבימי ,ילדותילימיאותי
הגבולמעבריכאשרמהמלחמה,אחרזיכרון

םראומההיתהברכבתוהנסיעהחסומיםהיו

כיצדאשכחלאאיומות.בחרדותשלוותה
 , 6oה·שנותבסוףבאנגליהשהותיבימי

עלייהמפניאיומהחרדהתקוףהייתי
שזהבעצםתפסתיכךאחררקלרכבת.
מפניהפחדהשנים,כלשהדחקתיהזיכרון

אתומבקשאלינושניגשהקונדוקםור
 •לנוהיושלאהוויזהואתהכרטיסים
איזהונפתחנסגרכאילוהמפרץבמלחמת

כתבתיהשירים,אתכתבתילאאזמעגל.

שההוצאהככל •כןאחריוחצישנהאותם
השיריםנעשוהתעכבה,הספרשללאור
וממושמעים.שקוליםויותריותר

ביחסהקורא,מןשלךהציפיותמה
לכתובמתבקששחייתנגידזה?לספר

חזה.לספררצנזיח
הסוף,ועדמהתחלההספראתשיקרא
ויבין'שלוהעלילהאחרישיעקובבעניין'

שכולםאלאשירים,שלמקרימקבץלאשזה
-חלקיםמשלושההבנויהלעלילהמצטרפים
מתוךאותוושיקרא-וסוףאמצעהתחלה,
פרוזהספרשקוראיםכמוומתח,ריתוק

מרתק.

שכתבתילכךביחסנחיתותמרגיששאנילא
כמולזהשיתייחסוציפייהליישאבלשירה,

 .מענייןפרוזהלספרשמתייחסים
עלדבריםכמהלומררוצההייתיזהבעניין
איזושלתוצאהשהואאצלנולשירההיחס
התרבותאתשתקפההתקופהשלרוחמחלת
 TQMלהקוראשאנימחלהבאחרונה,בארץ
עסקים,ניהולשיסתשלתיבות(ראשי

בישראל).גםלאחרונהאופנתיתשנעשתה
הכל'חזותהואהשיווקשבהגישהכלומר'
ובודקתרייטינג,שלבמדדיםהכולהמודדת

המשוערתההצלחהמידתפיעלספרכל
יימכרלאהואואםהספרים.בשוקשלו

סיבהשוםאיןלהוצאה,כסףשתכניסבצורה
שירה.ספרילהוציאציבוריתהוצאהלשום
פרסי'מויילעל·ידילאורהוצאהזההספר
לקחשלא"תגיי'הוצאתבעלויינשםיין'מריו
לענייןצריךהזהשהדברלאפרוסה.ממני
מבחינהמשמעותלכךישאבלהקוראים,את
ציבוריתספריםהוצאתשוםאיןשהיוםזו

שלייעזרהייללאשירהספרלהוציאשתסכים
המשוררשלאוומוסדיים,ציבורייםגופים

וכךכךלנדבשצריך ,עצמוהיימיליונריי
ויינשםיין •הספרבהוצאתכעזרהכספים,

 ,הכללמןיוצאתבנדיבותהספראתהוציא
הזהשהדבראומרתזאת •הפרסיחשבונולע
שלהכלכליותלאפשרויותמעבדלאהוא

 •מדיוכמועשירלאמוייל
באחתעורכתעםשיחהליחיתהמזמןלא

אותהושאלתיהציבוריות,הספריםמהוצאות
ספדיעקרוניבאופןלהוציאהפסיקודמוע
אצלם,הספראתלהוציאלה(הצעתישירה.
שאפילואמרה,והיאשם>יצאהקודםספרי
החליטוכיכתב·היד'אתלראותרוצהאינה
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פרוזהלכתובהיום

מדוע,שאלתישירה.ספרילהוציאלהפסיק
שירה.לספריעורךלהםשאיןאמרהוהיא

משכורת,לולשלםכסףלהםאיןלדבריה,
לההצעתיזה.בגללפוסוהקודםוהעורך
שלהוהתשובהמשרה,בחציעורךשיקחו
 ,הקיצורמכובד.לאזהמשרהשחציחיתה
בתוךסגורהטיעוניםמערכתמיןנוצרה

מוחלססירובחיתהשמשמעותהעצמה,
מוחלססירובזהלדעתישירה.ספרילהוציא

לאמנות.לספרות,

פעםאףעובד"ש"עםיודעים,שנינו

שירהספריבהוצאתהצטיינהאל
פרוזה.בספריבעיקרוהתמקדהרבים,

מעברהואמעוררשאתההנושאאבל
אואחר,אוזהשירהספרשללבעיה
זולדעתי,אחרת.אוזוספריםהוצאת
ראשונה,ממדרגהתרבותיתבעיה

ביןהגיונייחסכלנוגדשזהמשום
לשלםממנוהדורשהמו"ל,לביןהיוצר

והואעצמו,שלהספרהוצאתזא
חייטמיןהיהכאילוהמפיק,ר'נכביכול
שהמו"לגעברבהזמנה.חליפהשתופר
השליטהאתמאבדגםהואכסף,מקבל

מהכללבדרךוזההספר,איכותעל
להוצאותשקרהמהתראהשקורה.
לדברשלאומכובדות,גדולותספרים

טרמפהתופסותקבלניות""הוצאותעל
עםספריםמוציאותהןזו.מגמהעל

שזהחושבוהקוראמנוקדותשורות

ביןההבחנהאתומאבדשירה,ספר

גםמידרדרוכךלא·שירה.לביןשירה
וכלילהבחיןהיכולתהטוב,הטעם
לטמיון.יורדשירההנקראהזההתחום

העלילהבעלהטוב,הסיפוריהרומןקר
פניעלצףעדייןוהמעניינת,המרתקת

אוזהבמיןמקבלואפילוהמים
לתופעהמתייחסאתהאיךפלטינה.
כמוופלטינה",זהב"ספרישלהחדשה
התקליטים?תבעישית

ה·תרבותשלתופעהמאותהחלקזהו
TQM , היופעםוהשיווק.הצרכנותתרבות

מוציאיםוהיוםאהבה,מתוךספריםמוציאים

אומריםכלכלי.חישובמתוךרקספרים
עלתדבראלזונות,לביתבאאתה"כאשר
זהאםמצסעראני-אחרותבמליםאהבה".
הזנייהאיזושהיכאןיש-נוסהמאודנשמע

ולאבשיווקנמדדכשהכולהספרות.של

מדידתשללמצבהגענובספך;ת.באיכות,
שבעיתוניםכמוהעומק.ולאזההיקף

מפגשיםעלכוסותמודעותמפרסמים
באופןלדבראפשרכך ,גליבדישלוהסים
ציבוריתהוצאהשכלזהעלגלוימאוד

בעצםומדוברכסף.ממחבריםדורשת

אלוהגדולות,הציבוריותבהוצאות
כי .שלהןהציבוריותבנוצותשמתנאות

שמוכניםפרסייםמו"ליםשישעובדה
הוצאת ,כאמורחשבונם.עלספריםלהוציא
המוציאה"אור·עם",הוצאתאו ,"גת"

רקלא-שלימחזההוציאההיאמחזות.
מקדמהמהםקיבלתיאלאכסף,איןחינם
פניתיכאשרואילוהחשבון.עלקסבה

הוצאתישבהמכובדת,מאודספריםלהוצאת
שללאנעניתי ,שליהשירהמספריאחד

לאכלשהוציבורימגוףכספיתתמיכה
 .ספריאתיוציאו
לילדיםבתוכניתשמעתישבועייםלפני

סופרתשלחדשספרמתוךקסעהקראת
עלשםמסופר .הספראתקראתילאידועה.
המספרתתיאסרון.הצגתשמבייםבמאי

שלבמוחושעוברותהמחשבותמהכותבת
שלהמשמעויותלאהבכורה.ערבהבמאי
שעוברמהבדמויות.העמקהלאהמחזה,
האםשיווקית,תהיהההצגההאםהואבמוחו

האם ,קהליבואהאםכרסיסים,יימכרו
הילדיםספריעד ,כלומר .יכוסוההוצאות

ילדיםמתחנכיםזהעלהזאת.הגישההגיעה
עמוקחדרשהענייןאומרזה .שלנובתקופה
חולפת.תופעהלאזו ,ביותר

כשקראתכמוני,גבה,הרמתלאאתה
ואחרוהפלטינה,הזהבספריחלוקתעל
הסופריםשבעצםלדעתנוכחתךכ

סופריממיטבשהם-בדברהנוגעים

מובןכדברזאתקיבלו-שלנוהפרוזה
א.ב.מלבדידיעתי,מיטבלפימאליו?
רוצהלאשהואאמרלאאישיהושע,

מעדיףשהואפלטינה,אוזהבספר
חיקוידווקאלאואחר,מונחישמצאו
המסחר.עולםשהואהבידור,מעולם

במצבמדוברשוב,גבה.שהרמתיודאי

שנכתבומהספריםחלקבארץ.התרבות
הגישהמתוךנכתבוהאחרונותבשנים

 .ביותררחבלקהללהגיעניסיוןשלהזאת,
שלהציפיותאתשיצדיק ,רומןלכתוב

הביתסופרישהםמהסופריםהמו"לים

11 .,. 
:כ

נגידחיים

למיןפהנכנסושלהם.ביותרהנמכרים
שנמכרספרשכתבתשאחריכזה,סחרור

להרשותיכוללאאתהעותקים,אלף soב·
בסגנוןשייכתבנועז,ספרלכתובלצעמך

אלארבבות,לקהלידברשלאאליסיססי,
וזה,בספרות.להתעמקשיצטרךלקהל
הספרותשללהזנייהמביא ,דברשלבסופו

קודם.שאמרתיכפיוהתרבות,

מסרפדינולאחרפנהכיידוע,מו"לליסיפר
סיפוריםקובץלהוציאבהצעהרבי·המכר

הפסיקכילוענההסופר .משלוקצרים
רקכותבוהואקצריםסיפוריםלכתוב
לאהקודםסיפוריושקובץלאחררומנים,

נפוץ.

לאומשובשמקבליםשסופריםחושבאני
הישגיהםעלהרוחנימהעולםדווקא

שלהתפוצהמידתעלאלאהאמנותיים,
שהמסרהולחשוב,לסערתעלוליםספריהם,
להגיעלהיותצריכההכתיבהשלהעיקרית

לחידושיםלהתמסרלאביותר:הרחבלקהל
לניסיוןאלאוצורניים·אמנותיים,תוכניים

לקהללהגיע-תרבותיתמבחינהעקר
ביותר.הרחב

סניפיהמאהעללמשלססמצקיסוכנות
חנויותוכןשירה.ספרילרכושלגמריחדלה
אחרות.רבות

הראשוןהפרוזהספראתשפרסמתיאחרי

וממו"לים,מעורכיםאיתותיםקיבלתישלי'
הבאים.ספריאתלפרסםמוכניםיהיוכי

להצלחהזכהלאהספדאמנם,
זכהאבל ,"מולכד*כמו·מסחריתקהלית

המו"ליםאיתותיולפידעות.לאלביקורות
חדש.פרוזהספרלפרסםבעיהליחיתהלא

כשנתייםבמשךשהתמסדתיהעובדה

איזשהועלאולימעידהסונסותלכתיבת
בעצמי'כביכוללפגועשליהרסניניסיון
כידווקאית.גישהמתוךזאתעשיתיאבל
עצמיליוגםפרוזה,לכתובהיוםקלכךכל
רוצהלאאניגדולה.כךכלבעיהלאזו

אחתאוליחיתהזואבלמבססי'בולהישמע
 •.השיריםספראתשכתבתילכךהסיבות

השבוע":"שיחת-בסריעק"בשלבמדורואורראה
 • 10,6.94ספרותהמשמר":"על
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המשוגעיםשלהדובדבנים

ל~ג:ה ת~~~ד.ס~סה~י~ה 9זtם~ה
ז;כיןה'ל~ןלrד fס~סהוס~ג:ה
למר~ל;סיס~ה wטדצל םי~';' ~ני.ג'~

 r:i'iJנ;ג.י*יד
ז,י'-~ע.יםמ; fגים 1.דדךז;לליםנ~ ryא,ג

iJ קלסצזש~ק_iJ ך:f גים 1ך
זק'-~ע.ים iJקל TYijש~ק iJך

IJ ט~~יםw ל~~קים 9ע;ע:. iJ n ךע.יגים~
iJ םtדז~w יiJ סי~טיןהn ;'~ןםזה.~ םי
ילדים,ינק.טזpא;

iJ םtזiJ קלש~קiJ ז,י~~ע.ים
גים 1לןדךטב;וינ*יר~ה
טב;ויננ;וגיםסי~הם

ו$~יבז,ןt;כ~ת~טיןה ת~ר~~.וס~זיה

א;ךr:זיםמ;ג.י qזג~יע.יםסי~

ל'~יליםטב;ר~ך~יםגך~ש;תז,ן:גז,ו~ז;כים
זפ~~רים iJל;נ;ת JiJ/ת;ך f~~לטים

iJ ז,יל~יםא;ת 9:קצל~ר~~יםש;ז,ןקים

??~רזיםדזי~ים
.u ךגים 1דדדiJ ז,ן~~ע.ים

ז,ן~~יע.ם iJקלסא;ךr:זיםז,י'-~ע.ים iJךכל
גים 1~.דדד~ים fטב;רצךסי~

שחורידפנה

בכפרמאיחודש

ל.זכ~ר י~א~:
~ה 1לז'~ה T~יוזב.ל~תךד.ךהה iי~ ?i~זtית Qה wלב~

ר;גים qס~ים vJ~ס.ד~ר;זןי w~ז,יח~ ה~~צרלךא;ת~ד iJ~מך~תה~~הי

א;~י~סהב~~ה 9 ~ ה~ך;~ ה:~'.ע{!רמתל iזק~iים iJת~ת [iוע.ץג~ל:םלד~לי~יד
9iJ ךזכדרהי}ר~ד~י~~ i סע.ץל~גיםך;~זןיםדים

ז.ע.רל;כל.י.ר~ע~ד ~כ~ס':די'ז:וי~תה;שז,והי
לים ?iJ ~ Vת~~ים [i~תי~נ~ת~~~סלש~ ת;ע~~~ס

i] ךג:ם~~iJ 'r:סע.ץ י.ל~~~~זכז;ת ~ריז
 ל~~ך~מןהי

~ויםת~~יםל~י ~א~
ךק~~ים:קז,ןצסךגךא~חםת~~ים iJדע~''ל'~שסזכש~ףזp~אלי iJ י~~
 ד:.: oןכ;~םח.ה iJ~תךג.ןה~ת;קר~ה~~לא iJ ם~~~ל 1 ~
~ w ס~ף~ת;כהיfK??iJ ד~יםס~

~לר~ת; qךש ;ת~קך.:~תח.יקי~לך~זג~הי

~ז,יד~ת iJiJ~מת i ~ב;ול;כל;כהי iJ 'דiנ~~י~גים
ז'~ה T~ידקן;נ;ןאלא ה~~ qר.י fת;ךך~זגךהי~סה~ל~ל~ת 9 ~

 ד~~~ב fצל,ב;ת qזגת;ךלד:בד;כהי wוחז.י
ל,זלליך vJז,י iJלט~~י~געקלאר 1ך

הסתלקות

:p ק;:~:;~ w ילוiJ י~גים~w בוiJ סעיר.~ת~~י~ים
~דרtיםגף p: ה~~!ז~~נ;זןם~גי~ה. 1ע,מ t~ג.יסם

~נ;ינוא;ך;ת ij~ל .ש~לאך~ישז:זי'ה 7 ~סא,ויר~ת
ןמ;רi?ז,ו:ה, iJ~תנ;~ןתת iש ?iה iJ~ע;ןף 9ל~~ב;ן

iJ ליס;ד;ז.יי~~דקים~ו;ניםv םQ ה 1נ;יב 1ינ~יםרי.פו~
ד· vר;ז.יי 1ו;נ~א;ת nry ו,~~קטנ;ת iJ~י:זור iJךינ~~;ת

 ,פ;זייו Kס;ג.ר .ב; nסך~קןןר;גץ i ~'~ק
qת~~~~יומ;ה; , ~ i ת~ל~iJ וזגע,~יר~ןי;ד

היזוב~נכ;כ~ן~ע~גו;ננ;וג~גים iJ וי~~~
iJ לד~י;תi? ף. 9נ;ף 9 ~~;ידאת

 .ת~~י p,~~יר;ד~העיר;ג~~;ת;ת ii ~.~ כr~ג~ ב',ס~~ש;,ךר

:בו;ננ;י~ו;ךל;תק,טנ;תש.י;תקלק~~וו;נ~יםס;ד;ת;נכיו n ~;:~~ כr~,ע.ג!~

 ת;פ~~ iJש;ת 1ןס~ז!יםקל~פ;תד~ל:ם~יב Q ת;ע~~~
~?סדג 1:בנ::וע,נ יר.~;:~~ת ת;ק~(!~וי~ר;ת,~ע,~יפ;ת
 .;נ~,א~גיצ~מ;ןרi?לאת

סעיר.~לי;ךןיםד~יםע,~גים
נ;ח.תז,ן~~חא;ך .ת;ב; n~ךרוינ~יד

iל;כלכ;ת..ז,יו;נןןכ;תלq ןי:ז;תn צ;ת;
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'פו~ה.ו;ני~ה q ~ ה~'~ז!ז,וח.י
ז;מם.:פחתוללת nז;יובפתש

 •• T : •: •:ד:- •

~יו. ryק~נ::וגגים yל~~פ;ךית ת~~ iזג~'ו;ננ;ופ;,ךר [/~
ל~ן~יו.;ב nךךם.פ;ק.fסזורוף

~נו:ן ,;כ,יו iל~מ;:זצמ;הואן~ר~ל
אנשים .ש~~שמהזהתרבות .ת; 1מאחר

•• -:·· -i ". -:··· רד• 

ז,ורים iזק iJים Q ~~.ז:יתינןים ?jר;~ןזקו;נים
מפיצ;תש;ת 1חמ;ת nמשלהלה.להם

 •ןך • T T 1 • •ז:

ק;ל;תןה. jZq י~י~~,ס~רים:ה Q1 לכ;;~

ווכ~ע.יל.יס .Qת; י'"ים Q~!גךד~ו~ם
QiJ ים. 1~גכ;כ~~לים:זצ~נותז,ןזזךיםאודד~

 ,ןס,רייזiוש n1ליק qזגו;נ'טר~י.ן~ב
;ןלים n ~ 1ו;נ~r:זל;r.ויסם~~יr:זים~ן~קיםים Qךפו~ע;ד

יר;ת. pלןים 1~מר~ע.יםס.זזז~יםד~רים

~נו 1:ביער~ת 1ב w:ב~~י~ים

ו;ננ;רד~ים 1~~יםב;:ב~ק;ם~ל
:כ~ד;לים.:ב~ז~ים~ילים ;~

ןה. '!jה iלד~יז,יrכ~ה:ב:פל'



אקסיונובהסבטלנה •
כסריעקבמרוסית:

אכזריתדצ.ינ~תישנה
."" : T • : T: -• ז;נים?jJ ה~ 9 ~ח;ן;כים, 

Eו ~-
ח;דקים jJ~יו 13 (;

~לי י~א~~דם

ר;ןה, י~~-י~ ,~

 .ין IJiJ ~ Q~דזת IJר~זל

זע, Tזלאזדג,;ןקיצ

וג~ה!ל~י p:ןה~זךןר ן:~~יןכ~
ת yי_ז_~;ר e ;~ם

צ;ל,ל,ת, ת~.;;צע-Pר-P~ל
 ה~: ,Yךר;ז;ניתז~ש 1א,;כל

~מה!שלתארהמצריבת
 T : •:ד-:-- • : ~~~ס;ת 1ןה;ת o ;כ~

• 

n קיםי·ןק,ל;~~
i רכ:ןרצ.~~נ;ז ,ע, 

יעם! 11;יק-ןארזןה 1נכ~א ;~
ןב;א 1ר p ~א;ךז:זים

J/ןגIJiJ גברזים,~ים
ןש;ןרי. 1קז;,ך~ים

~ iJ ז-ייכ;ןiJ !סןף~
 1השישהלגיםחלומ;ת

:--: • T T •: ~~ p 1 ז-יזלןה 1לw. ,ה

וגך~ה ה~~י~ת 1~ריר iJך

ק. iryמרצים Qrמ~.רגע ~
 ,זי~יןלאו~נכה

 ,אנימפדחתחיהככמ;מהם 1מש
• T : די-t ,-. :•:• •ן• 

P .ז;נקךבתרןה

~~ךים. 1:םןה. 1~נכ~אא,גיז;

 .ד~~-~,חוף jJצל~אסבגע,רון
 ;שן~~ iJןנו~לך iJ ~ Qג~נכח

זגזל,ג.ר 1גךנמו p:י~ה wדר Qpאזז

דו~~ת. ,ה~~~ןה. 1~נכ~אא,גיז;
 .ה;יכ;~ iJ~ןזיהסע.ז-ייםק 1צצל
גצר iJןל~ק;ם>ןגםל~ן 01Jרכ(.זה

נ~ה.?גדr:זין 1שוסה,

~~~ישות.~.רדותןה. 1~נכ~אא,גיזו

t? דr ס;י..ךתiJ ~ .. י.ותP-יiJ .וכ~ים
סראשוןל;לילדצרו;ה p ~ה oז;נ~גי

 .ך~ iJז;נ~ע;ןם~אןא,גי~קי~ה
סנכת.זל~~א;ז;ני ~Qי

ואברחאזחלמצמררת
ןל,ת, iJ~תדי i ~ pל;.~ך-, .._ 1- ,.._ ....... .-:

החול.דק:ז~רץ 1בח 1

/JiJ ~ Q .ין

עיתונאיתמשוררת,אקסיונובה:סבםלנה
 , 1991בשנתהעמיםמחברהגיעהומתרגמת,

"סובייצקיבהוצאתהופיעשיריהספר

 ,-1989בהסובייםי>(הסופרפיאסלם"
מעיתונאות.מתפרנסת

ס~י~ה
ח.ם. iJן

נ~~ה~דוקילצ.א,זזק •
i.נכי~~ברלאדמז~,~

T ןמ'ןי;,הדי
~והיםגים 1;עז,

ך~ר iJ;נון~י

~ח.ר p:ל~נכחן;בלא
עודלו.:~זגרלא
 1~ד iזג,ג"ות~י
זז;נ~;ןש;ןת jc;סן 1

ד oרז5י 1ןנ~זע,ר

~גל.הלא rס~דגה rל
למרזב

רשמואתיפרז
שח"ב 1 'לננגלהבכ;·

•ז •י. Tז 1 • •

 mר

לוגי w~ין
iJ ב;~יז
נולי,א,גי,~ם

,ו:ךובב ע~~,
סע.יר~ם

במרחביהויאבד
חריו Tא.ונחפשלא

 T~דךנר-,.ו:~

זל.םא, 1הגל i~י
 rז;נג~וכ; 1

ב;ימצאאחדולכ
1 ."' T T 1 • 

 ;ב~~ת

 1יחלידהברזלימי
1- ••ו -... -:-• 

 1;רר sית

גסלדןש oדף n ,~·ו:
l זר~~~ y רץ,ו;ךזקןדס.~

שללנוחפש~ני  ., .,ז • •

mנבפשויאי
 ;ע~,·~ר: ~:

;ברךנו jc:;ני

ונז:זו"",

מסרנייצחק

~י iי.גר"זלכין

לנורלס 1ילא
ויאגדימאל

1 ·;j· ;i כו 111~ז:ז
תור 9ז;ננו~ין

א 1הא,ז;נז-יי

נמכ;נ;ע;ןמאל
 1ד;ר·,ז:וי;ז:;וי ..צללא

קר;~ג:ם oד~,אלו
א 1ה י,;נ~ך~ר; ז~~:;ני
~ל ,vם 1;ש~כןכל iJל; 9 ~:אל
דרנ;א 1ה;שב nני

~ר jc ~ ;ר~~יל 1א

סע.תז;נ~זקדתדג o:;ני

~ o ברנכוןלא:;נ~צס;ר
גךח~ילס

בה 1התשל;וחיתה 1חלפלעתים
T T t : • 0ן T 1 : • T 

_זר ryסןה 1ח iJ;.רןה iJזג

~גי~ה 1ה wiJזג
;:,; iJ ~ o ר
זגךויומ;ת;שב

 ר~~נ.:י~זית iJ:;וי
~בר,ובד iJת; 1נ iז;נ~ך

~א ry גר;r~ןציזדו
ם Y. ry?דמלצ 1מ pג

ג~רב 1וש,

 1אג nזס~י
צמברניס;םאש
 .~ר Qןק~ץ ,םי~~-ש~ל:םדק
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גטיגבירשלבעקבותיו
גרוסנתן

מחקר)עבודת(מתוךמחייוידועיםלאפרקים

גבירסיגמרדכישלויצירתוחייועלומבולבלותמסעות,סותרות,בידיעותסדרלהשליסניסיתישלהלןברישמה
הוליעס"הוליעסילדות"),("ימיינדערי~רן" ?j "כמוגבירסיגשלשיריו •יידיעממימשוררמקרקוב",ה"סרובדור

<'העיירה"סברענס"לרבות-ואחרים"יענקעלע"הערששיר"רייזעלע",ילדים"),שחקו("שחקו,קינדערלעך"
מחברםשלשמואךהיהודיבעולםרבהלפופולריותזכו-ברדיו>עבריבתרגוםפעםמדי(המושמעים- )"בוערת
מחברם.שלשמוונשכחהולךכךיותרפופולרייםשהםככלשירי·עם:שלתכונתםזוהיבצל.נשאר

המידעמקורות . 1

עממייהודימשוררגבירטיג,דרכי 5 :;:~:::ב

I il ,בספרכהעדזכהלאידוע
מוצאיםאנובלקסיקוניםביוגרפי. • ,.

פתיחהבדבריחייו.קורותשלתמצית
נמצאספרי·שיריושלרבותלמהדורות
ויצירתו.לחייובנוגעשונותגירסאות

ןתיאטרואנשישלזכרונותמספריכןכמו
ימאחר<לרובבכתבי·עת,ומאמרים
מעטלאסוףנוכלהשנייה>·העולםמלחמת
 ,חלקיחומרמהווהזהכלאישיים.זכרונות

אינפורמציותהמוסר ,תיעודעלמבוססלא
מןאחדמעתיקיםהמחבריםאשרסותרות,

שגיאותאותןעלמשים,בליוחוזרים,השני
משהומוסיפיםאףהםושםפהוטעויות.

המידעאתלהעשירבניסיון-מדמיונם
 .כביכול ,הגיוניפיתוחעל·ידי

למדשגבירטיגדעהנשתבשהאםלדוגמה:
כילהניח,ישהנגרות,מלאכתאתבנעוריו
נגריהלווחיתהלנגרהיההזמןבמרוצת
היהחייוכלנמשךשכידוע,ומכיווןמלשו;
להיותחיתהחייבתבגדי;דאותה ,עניאדם

שהיהומכיווןהבית:במרתףממוקמת

אתלשירשנהגלחשובמקובל ,משורר~מזמר
ונוי.וכר'-קרשיםהקצעתבעתשיריו

אתאישיתשהכירומישלזכרוגותיהם
שלהפנטזיותאתשולליםגנירטיג,

בקרבגםמקום,מכללמיניהם.ה"ני;גךפים"
עלשנמסרוהמידעהזיכרוןנשתבשידידיו

 .לרעהומאיששונהידם
נעליאצלהרווחותוהרשלנותטחיות ;vה

הםשאיןהעובדהמןנובעותזכרונות

היסטורי:מסמךכאללעדותםמתייחסים
מטעה.הזיכרוןואילו
 ,עצמואתהטרידלאאישאחרת,אוכך

אישורלחפשהלקסיק;נז)ים,לאאפילו
הנכללא;לפהמפההעוברלמידעמתודע

ביוגרפיותברשימותאושבכתבבזכרונות

ביוזמהיצאלאעד·כה,ד, nאף·אלמיניהן.
ממנוולבערהקייםבחומרסדרלהשליט
לעין.הבולטותכאלוואפילו-שגיאות

והירושההטקסטיםאחריבחיפושיי

שלו>,<:;כתבי·היד-גנירטיגשלהספרותית
מרדכיע"ש"מורשת"לארכיוןפניתי

המידעלפישם,חביבה,בגבעתאנילניץ'
(בהוצאתכוערת""העיירהבספרהכלול

היואמוריםהפועלים>וספרית"מורשת"
בתשובהגנירטיג.שלכתני·ידלהיות

האינפורמציהובומכתבקיבל.זרי ,לפנייתי
שליורשיופנו 1970שבשנתהמפתיעה,
זכויותנעניין-·המשפטלביתגבירטיג
קרובתקיבלהפסק·דיןובעקבות-יורשים
חמשמתוךשלושגנירטיגשלאשתו

מחברותשתיבארכיון.שהופקדוהמחברות

<בצירוף"מורשת"בארכיוןנשארושירים

המחברות).שלוששלתצלומים
של·אחותהבת ,ב'קלרהגב'אתמצאתי
אשרגנירטיג,מרדכישלאשתובלומה,
לארכיוןגנירסיגשלהידכתניאתהעבירה

ב'גברתעםפגישתיבניו·יורק.איורהשל
בלומהדודתהעלמידע ,כמובן ,ליהוסיפה

רביםזכרונותוכןומשפחתה,גבירסיג

גבירסיג.שלמביתו
עותקיםרכשתיהראשונהבהזדמנות

בארכיוןהנמצאיםגנירסיג,שלמכתני·היד
לאשמעולםיצירותמספרוביניהםאיורהשל

בדפוס.פורסמו

קיבלתיומשם ,פניתיבירושליםליד·ושםגם
אשרגנירטיג,שלמכתניםמכמהעותקים

מאמריםוכןזאת,<כלקרקונ.בגטוכתב
להעבירבכוונתיבעיתונות,הפזורים
כאשרגבירסיג,שלמקצועילביוגרף
יימצא).

האבותקבריעל . 2
הלקסיקוניםנאנא·אמא.נתחיל

בעליפתיחה","דברימחברי<ובעקבותיהם
ונו')למותו"שנה"יוםלרגלמאמרים
 ,סוחרהיהמרדכישלאביוכימזכירים

סחורהבאיזו .ענירוכלאולי ,תגרן ,חנווני
מתומתי ,אמושםמה ,שמוהיהמהעסק,

מידע.כלמצאתילאכךעל-הוריו

לפרטיםלהגיעעתי-בדכיששמע ,אחדסופר
האםלי:העירגנירסיג,שלאלהמשפחתיים

יקרכמהעדשחשוב.חושבואניחשוב?זה

לישלום"הייהשירמעידזכרםלוהיה
קראקע")מידגעזונס("בליינקרקוב"
ללאגיינניקי.עירואתשעזבלפנישכתב
הרגישלבואךמקרקונ.מרוחקלאהמקום
לנצחאבותיומקברינפרדשהוא ,אזניבא
 •נבואישירלצידם.ינוחולא

הורישלקבריהםאתלחפשהחלטתי
שם-משפחתוהיה-ברטיגגנירסיג·גרסיג.

לחפשםאיךאךהוריו)..<שםהאמיתי
הפרסיים?שמותיהםאתיודעכשאינני

יציאהלעצמילתכנןיכולתילאלצערי
-גבירסיגשלעקבותיולחיפושלקרקונ
ונכסףנזמןלהעריכהשאי·אפשרהרפתקה

 ,פולניסופרידידותית,נפשמצאתיאך-
שלמחברם ,קראשיצקי'י T :.-רקקונאי

עלהמבוססאפוסביניהםספרים,"מספר
 ,לבקשתי .גדולה*"ציפוריהודיים:מוטיבים

משפחתאחרבחיפושיםקראשיצקיפתח

הקרקונאיהעלמיןלביתהלךהואנרטיב.
קבורותרשימתעלעברמיודונה,ברחוב
 • 20מ·המאהוהתחלתן 9ה·המאהמסוף

ומיתות.לידותספריעלעברהפניםבמשרד
עלעבר~ננה,_סיברח'העירוניבארכיון
 1900מהשניםהתושביםמרשםתעודות

לפניוורושםמחפשכשהוא-1910ו t9ו oו·
למדתיוהברסיגים.הגבירטיגיםכלאת

אותןוהרשימותהחיפושיםמיבולרבות
<בהתכתבות>ואניקראשיצקיניתחנו

המסקנותהממצאים,ולהלןבהרחבה.
שהעלנו:וההערות

ברח'·העלמיןביתשלהקבורותנספר
המלחמה>אחרשנותר(היחיד-מיודונה

מצאהקבורה,"כתובת"גםנרשמהםש

 ,לציריוסף, :דרזייגיםכמהקראשיצקי
כמהיהושע.פייגה,יצחק,שיפרה,מלכה,

שםערכואשרהגרמניםהחריבו"כתובות"

אימונים.מסורח

שלהוריוהיושברשימההנרטיביםמןמי
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גגביריםמרדכי

לפתורכמובן'ידע,לאהגויידידימרדכי?
חיתהלאהיאבשביליהזאת.החידהאת

לילדיהםלהעניקהיהודיםאצלמקובלשקה:
-המתיםהוריהםאוסביהםשמותאת

הבכורההבתכך.נהגמרדכישגםהנחתי

קראו"שיפקח"-שיפדהשמהמרדכילש
נרשמההלידהבתעודתאם·כיבבית,לה
לאחיואך ,למרדכיהיהלאבןדל;סה. wכ

הצעידובת.בניםשניהיו<לייב>ליאון
פתרוןוהנה-<איגנצי>יצחקהיהשביניהם

שלהוריואפואהיוושפדהיצחקהחידה:
אירועיםלפיענוחמפתחגםוזהו-מרדכי
הנ"לההנחות .מרדכישלבחייואחדים
קדקוב>.שלהתושביםבספדיאומתו

מאודהשתדלוהקדקובאיםהארכיונאים
שלעקבותיהםבאיתורלקדאשיצקילעזור

הפסידותבספרוכך'בדסיג,משפחתבני

אתמצאו , 445מס'תחת , 1909משנת

מתהואבדסיג.יצחקשלהפסידהתעודת
מדלקת 79בגיל , 1909לדצמבר 1ב·

<שנולד'סיגבדיצחקשלמותואתריאות.
<ברובע 7ק;פהברח' ) 1833בשנת ,לפיכך
ד"דאישרזיימייז') j2ב-היהודי

שלאחיולאון'למהמסבירזה .באדצ'ינסקי
קראלאשנים,בחמשממנוהמבוגרמרדכי'

הראשוןכשבנויצחק:בשםהבכורלבנו
הסבא ,) 1903 (לעולםבא<חיים>הבריק
השלישי'ילדוודקהחייםביןהיהעדיין
שמו.אתלשאתהיהיכול-1916בשנולד

התושביםממרשםלומדיםמה . 3
כנראהמרדכי?שלאמושיפדה,מתהמתי
 • 1908בשנת-יצחקבעלהלפניאחתשנה

נשתמדלאשנהמאותהפסידותספד
קודם.שמתהייתכןקדקוב.שלבארכיון

 • 1910ב·נולדהשדלוסה·שיפדה

המשפחתיבץענציץהתמונה,בהירותלמען
שבארכיוןבתעודותבדסיג,משפחתשל

 1921משנתהתושביםברישוםהקדקובי.
בשוםמופיעלא(הואמרכוס"בדסיגמופיע

דתבןנשוי'סוחר'כמרדכי>רשמידוקומנס

כמקובל(ולא 1878בשנתנולדמשה,
גדבקדקוב.התעודות>בכלוכך--1877ב

 , 5ל.ביצ'ה gיוגדקהברח'קבועבאופן
פולנית, .האםשפתפולנית,אזרחות
נולדהבלומה"אשתו . ,,יהודיתלאומיות

קלוואדיה;מחוזס~אדהבןודקה 1878בשנת
 ,) 1911 (אווה ,) 1910 (שדלוסהילדים:

 ,מרדכישלהבכוראחיו ;) 1917 (ליאונודה
בקדקובנולדגבידסיגה 9.7Qבדסיגליאון

האם:שפתפולנית,אזרחות ,-1873ב
גדפולנית,לאומיותמשה,בן·דתפולנית,

ילדיו:סלנה;אשתו- 4ל.ביצ'ה .9י;ה 'R ד;;:ב
איגנץ ,) 1903 (הבריק ,) 1902 (אווה

) 1916 (. 

מספרמעמידהזהוהמרוכזהפשוסהרישום

שאלות:
בשוםמופיעלאכאמוד'בדסיג,מרכוס
-הרשמיהפרסישמוכמרדכי.פולני~סמך

לגבידסיגמבדסיג<מתי?)וכשעבדמרכוס.
גרמניכתיבלפילחתוםנהג

GEBUERllG המלה<מןGEBURT -
לשםפרסהפרסיים,השמותכללידה).
המקובלתבצודהמפיעיםבלומה,אשתו'

רשומהשיפדההגרמנית:במסורת

ולולהכאווה-באשיהכשדלוסה,
השלסוןתחתנולדוכולןכליאונודה.

לפילהירשםחייבותהיווהןהאוססדי
שםהרישום,משדדשלהמקובליםהשמות
לא<וגם"שיפדה"קיימתחיתהלאבוודאי

כנראההציעהמנוסההפקידמרדכי>:

"כווילכשידועצמו'גבידסיג"שדלוסה".
שכזה>בחתןרוצה<ואיניחתן"אזאנישס

שאינהיהודיהבתשלמהיומרנותצוחק
יענקל'בנימין'כמושמותסובלת

נאד"דעדסלכךשבנוסףשלומה·זישע
-יידישדק<מדברבושה!"אפע,יידיש,

בעיניה:חןמוצאךולאןקודקבושה>איז;
היהודית,המסורתמתערבתדווקאכאןאבל

-הכלהכשםשדה,שמהוולאדקשלאמוכי
לאאסור!-הקדוםהיהודיהמנהגשלפימה

אחרת,אוכך ..הזההשידוךמןדברייצא

ו"שדלוסה"מנצחתהיהודיתהמסורת
כשיפדה.נשארת

עלהופעהסוציאליסטי'גוןלאידהשתייכות
סז;כייהזו-היהודיאפילו-התיאסדוןבמת

יהודיביתשלהמסורתיהחינוךמןבולסת
הצעידהיהלאמרדכיכמובן'בקזימייז'.

הליברליהשלסוןתחתאשד'היחידיהיהודי
לתקופתהאופיינייםמקיומהזרמיובלחץ
הגליםעלנישא-יוזףפדנץהקיסר

באירופה.שגא~החבדתיים·הסוציאליססיים
ה"ביוגדפים"ואצלבלקסיקוניםמקובל

שנותאחדיכיהמידע,אתמהםשהעתיקו

מקצועללמודמרדכיהחלבחדדלימודים
אופולניתלכתובלמדומתינגד.אצל

חיתההאוסטריתשבקיסרותידועגרמנית?

אך-העממי·הספדבביתלימודחובת
באפלה.שרויהמרדכישלבחייוזותקופה

ב'כותבגבידסיגידידועלבזכדונותיו
העניים"ילדיקראקא">:<"בספרוייגרב
-עממיבית·ספדשלכיתותארבעסיימו
בעיקר-אוססדיהחוקילפיחובהחינוך

אתלצייןכדאילכך'כתעודהב"חדד".
גבידסיגשהביאהראשוןשהסקססהעובדה

היהכתובאדבייסעד""ידישעדלעודך
שכןלסיניות,באותיותאבלביידיש,
באותיותלכתובלמדלאתודה"ב"תלמוד
וערבבהתבלבלכנראהוייגרב •..יהודיות

קוראים,אנואחדבמקוםכיעניינים,כאן

הופיעושכתב,התיאסדוןשביקורות

"סוציאלדמוקדס"-יהודיבעיתוןלראשונה
הנהלסיניות).באותיותביידיש(המודפס

ובלבולשסחירתלרשלנות,דוגמה
אישיים.זכדונותבעלישלאינפורמציה
שלוהביוגרפיהמפתעלמופיעכשגבידסיג

בתיאסדוןכשחקן ,לעדך 1905בשנת-
הואראשיים,בתפקידיםאבלאמנם,חובבים

 ...לא·כל·כך·צעידצעיר- 21 • 25בןכנד
שולחוגםספדיודעאינסליגנסי'צעירהוא
שלהתרבותייםבחוגיםומצויבכתיבהידו

מאין'ישנולדלאזהכלהיהודית.בקרקר
אךהתפתחות;עבודה,לימוד'לכךנדרשים
לוסהגבידסיגשלההבשלהתקופתכאמוד'
בערפל.

בלומקה . 4
רועהמחזרשלי"יהודיה"בלומקה,בשיר
בלומקה.יהודיה,כפריתנערהאחדיפולני
עםולברוחאביושלפןהלמכורמוכןהוא

אתדוחהבעדינותהיאאךלאי·שם,בלומקה
לכפרללכתלוומציעהשלו'וידויי·האהבה

גויה.נעהלוולחפש
תהיתי'גבידסיג,שידיאלשהתוודעתימאז
יהודיים,הכל·כךהדואסיםביןפתאוםמה

"בלומקע,כמודומנסיתאידיליהנשתדבבה
עלהמבוססהזה,הדואסז'יד~ווקע".מיין

ידיעלשעובדהרוסית,עממיתמנגינה
שלהשיריםלסוגהתאיםלאגבידסיג,
אפילודופןיוצאנשמעהואלידעד"."מייגע

"הייהרועיםשידלידאותונעמידםע
תהיתי'ועודקובץ.באותוהשוכןציגעלעך"

זוחיתהאוליהפולני?הרועהצץמאיפה
ה"א;קךו5יידיש"?מסוגאופדסהלאיזוהזמנה

עדביידיש;שכאלהמעדכוניםקיימים
היהגבידסיגשלאשתושםכישנזכרתי,
בלומקה!

מולידיה?הודיההיומיבלומה?באהמניין
מןמוצאהכישיערתיאינסואיסיבי'באופן

הילדותימיעללבעלהסיפרהוכיהכפר
אחריההפולניםדועי·צאןחיזוריועלשלה

אפילורקמתיבהחלס.מציאותידבר-
לשםלאגייבניקי'מהכפרשמוצאההשערה
לאחדמגוריומקוםאתגבידסיגהעתיק
עםשלא.מסתבראבלקדקוב.אתשעזב
מןבאהשבלומקההראשוניתההנחהזאת,

H .,. -
~י
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שמע?מיכך?עלידע(מינתאמתההכפר
ברשימתמצאקראשיצקיידידיכתב?):מי

שלאשתואת 1921משנתקרקובת;שבי
לינדנבאום,מביתבלומה,גבירסיגמרדכי

ז'~רקיבכפרשנולדהבנות,לשלוש~ם
בערךקלכ.ריה.גףרהבמחוז~א.רה, 9
לינדנבאוםמשפחתכלעברה 19ooב·

האחשבעקבותייתכן-לקרקובמז'ארקי
או ,בעסקי·מסחרשםשהצליח ,איזידור
לינדנבאוםמשפחתשבנותהחתניםבעקבות

ארבעאלההיו .••בקרקובדווקאלהןמצאף
הלה,בלףמה,סספניה,אחד:ואחאחיות

•,• -:• T 

איזידור.-הצעירוהאח~נגה

-מאוחרדיבגילהתחתנףומרדכיבלומה
כזהבגילבערך.שנה 28בניאזהיושניהם
"אהבהבעקבותיבואשהשידוךלצפותנדיר
התערבותלחפשהיאוהנטייהראשון"ממכס
אתהכירשמרדכימסתבראךשדכן.של

התחתנושהםלפנישניםכעשרבלומה
נישאההלה,אחותה,שכן ,)?-1909(ב

 , 1900בשנת ,ליאון ,מרדכישללאחיו

נולדהא.ווההראשונה(בתם ,בערך
בלומה,שלהאחרתאחותהועוד: .) 1902ב·

בתהו ,באילקרקרישאהבהיאגםאבנה,
 ,שליה"מ;דיעין"היא·היאב'קלרה

דודתהואתבלומהדודתהאתהיסבהמכירה
גבירסיג.משפחתכלואת-הלה

הכ;בשות""הנשיםשלהאלה,בנסיבות
הזיווגאתיותרלהביןנוכל ,ז'ארקימכפר

אםבלומה,בלומה.עםמרדכישלהמאוחר
לא ,-40 35מגיל.שלהrיצלףםעללהסתמך
אשהחיתההיאמיוחד:נשיביופיהצטיינה

בצלוהתפתחהלהניח,יש ,כיאםפשףסה,
עםבפגישותיואותוליוותה ,מרדכישל

עלהופעותיובעתנוכחתוחיתהחברים
"נערתחיתההיאשלאמניחאניהבמה.

הרומנטייםשיריומתקופת ,שלוהחלומות"
מהשירפייגלהאותהכמוהמוקדמים

 ,אשת;תהיהכישחלם-"קינדערי~רן"
חלפואחר·כך' .מחייוונעלמהחלפהואשר
ובמחיצתו'הנעורים:'גםועמםהשניםועברו

הסבלניתבלומההמתינו·ליד","מתחת
הי;זמה,מלאתהדינמית,הלהוגיסת;
אפשרביניהם.לשדך·.·הצליחהשלבסוף
שכזה.מצבלדמיין

היינורומנטיים,להיותרוציםהיינולף
אווירתאתבחשבוןולקחתלהסתכןיכולים
ויספיאנסקי*;שלה"חתונה"מתקופתקרקוב

לזרמיםפתוחהיהתיאסרון'אישגבירסיג,
ולפיכך'תקופתושלותיאסרונייםחברתיים

המשוררועלה"חתונה"עללדעתהיהחייב
אופנתלפישנישאריךל'לףציאןהפולני

כילשערהיהאפשרכפרית.לנערההזמן
עידוניםמשורריםשלהזאת,ה"אופנה"
אולילהחיתהכפריות,לבחורותהנישאים
עםגבירסיגשלחתונתועלכלשהיהשפעה
כפריה.

ושובשובשנצטרך ,'בלקלרהובאשר
העולםבמלחמתעדותה:עללהסתמך

וחזרולבודפשטהוריהכתפנוהראשונה
 1920בשנתלקרקוב.ילדיהם,עםמשם,

להםמצאוכשחזרו' . 8בתאזחיתהקלרה
מרדכיאצל-נפשותלארבעזמנימלקס

;ך~הברח'ומטבחחדרבתבדירתו

הגרליאוןאחיואצלולא- 5יו~ל.ביצ'ה
הםחדרים.שלושהבתבדירההסמוךבבית

יותריותר'סובובלומהמרדכיאצלהרגישו
עברושבועותכמהלאחרולבביות.חום

בשדרותהפולניברובעהחדשהלדירתם
אתקרובותלעתיםאירחושם ,בצקיסלו

וילדיהם.בלומה ,מרדכי

שבחלוםוייזל . 5
יכוליםאנוהתושבים~רשםשל~נתונים
א.ווהגבירסיגשלהשנייהבתוכילהניח

מצדסבתהשלשמהעלנקראת<באשה>
כיבעובדהלמצואניתןלכךסימוכיןהא.ם.
ליאון.אחיו'שללבתוגםניתןזהשם

שלהיוחסיןאילןאתלשחזרכשניסיתי
הפסקהאותיהפתיעהגבירסיג,משפחת

גבירסיג.בנותשלהלידותבשרשרתשחלה
 , 1910בשנתלעולםיצאה(שיפרה>שרלוסה

מרדכישלזןתונתםאחרישנהכנראה
בשנת-(באשיה>אווהחשביההבתובלומה.

מאוחרשניםחמש(לולה>וליאונ;רה 1912
מיישבהזאתהתמיההאת . 1917ב·יותר

קרקובשלהפטירותבספרצצוברישום
פטירתה,עלהמעיד , 1915למאי 10מה·
שלבתםברסיג.ורזהשלחודשים, 14בגיל
-שניםשמונהמזההנשואיםברסיגזוגבני

-הפטירהמקום ;)!(החיילמרכוסשל"בתו
בדירהמתה ; 5יוסלביצ'הברקהרח'קרקוב

שלהאחוריבאגףדיוריחידותשתיהכוללת
סיבתנפשות. 4מתגוררותשםהבית,

המטפלהרופאבר;נכינלה.אסתמההמוות:
המוותאת .חוקיה~ההילדה~רש;ד"ר-

קבעשגםרופא(אותו~ךגצ'ינסקיד"רקבע

ישחגוריהאתמרדכי).אבישלמותואת
דרגההחומרי:המצבשעות. 36אחרלקבור

N " לפי ,העוניבסולםנמוכה<הכי
עלאינפורמציההרבהכל·כךקראשיצקי>.

אחת!פטירה

לאבת,עודלגבירסיגשחיתההעובדה
משתדלאניאודותיו.בכתוביםכללנזכרת
אך-ביצירתורמזיםאועקבותלחפש
מידהבאיזולקבועקשהמקום,מכללשווא.
קובץ . 1915בשנתמפותחתיצירתוחיתה

בשנתהופיע"פולקסטימליך"הראשוןשיריו
לאחריםשבחמש-המלחמהאחרי- 192 0

רייזלה.שלמותה
חוויהמהווהחודשים 14בתילדהמות

חיתהספק.בכךאין-להוריהקשהרגשית
הראשונההעולםלמלחמתחשביההשנהזו

"מרכוסורזה,שלפטירתהבתעודתוההערה
אזעבדמרדכי .ענייןמעוררתהחייל",
מןבקרקוב.צבאיחוליםבביתכחובש

והמלחמהשכח,כברבוודאיהיירייאסרוןהת
מיחוג.מאותוידידיואתכנראה,פיזרה,

חוץבצערוהשתתףמיכאבו'אתכאב

בוודאיהתקיים?ממההקרובה?ממשפחתו

להניחישהתיאסרון.מןולאמהספרותלא
משפחתו.בניומתמיכתהחיילמשכרכי

 ?שיריםכתבהאם
לאורשיצאוהשיריםעשריםאתננתחאם
תאריכיםללא<המופיעים 1920ב·

לפנינכתבמהלנחשרקנוכלבשוליהם>,
לפנימהאחריה,ומהבשעתהמההמלחמה,
מהבתאךהאבטלה.בהשפעתומההחתונה
עליה,דוברלא •נשארלאסימןשמתה
מקובל.זההמשפחה.בחוגגםכנראה,
מהמחשבהלהשתחרריכולאינניזאת.ובכל
לבת;מרדכינתןאשר"רייזלה",הששם

השםשאתגםמה •מקריהיהלאהשלישית,
בקרבתוהחיה ,מרדכישלאחותונשאההזה

להעניקמקובלזהאיןוכאמור'ב:בקרקר
אםאלא-המשפחהבנישלשמותלנולדים
לעולמם.שהלכוהוריםשלבשםמדובר
<לזכרשיפרהבשםלבתוקראכברמרדכי
מנייןאזבלומה).שלאמה<לזכרואווהאמו>

רייזלה?
מן-יהודי·עממיאהבהשירהוא"רייזעלע"

חסריםלאוהרי-גומסובמיוחדהיפים
גבירסיגהיהודי.העממיבשירוןאהבהשירי

פעםמדיולהזכירלצייןנוסהשאניכפי-
 'שלוחייובסיוןמתוךשיריואתכתב-

"משהלע,כמוראש;ן"ב"גףףשנכתבוואלה
לראותםיש"קינדעריארן",אופריינו"מיין

השיראתגםנשייךאליהםכאוטוביוגרפיים.
"רייזעלע".
לעבריתהתרגומיםלקובץדבר""באחרית

מזכיר ,"בוערת'העיירהגבירסיג,שירילש
שלעדותהאתאמיתי'מרדכיהמתרגם,

שלכתבי·ידאתהצילהאשרהופמן'יוליה
אותםוהעבירהקרקובמגטוגבירסיג

אהבתחיתה"רייזלה"מורשת":לארכיון
שמעההצעירהיוליהגבירסיג":שלנעורים

גבירסיגאתהכירה<שכמובןאמהמפיזאת

אינהמ"קינדערי~רן"פייגעלעהאםהיסב).
רייזעלע?במיקוח

מזכרתהוא"רייזעלע"השירמקום,מכל
כיהייתכןהזאת.מאהבת-הנעוריםמרגשת

אסנת;לזכרם wהשלישיתלבתונתןמרדכי
בחלומותיו?לחיותהממשיכהאך-המתה
ובתו' .•.וייזל"חלוםאיןמידצ;"קום

"רייזעלע"השיררקהיא.גםמתהרייזלה,
האהבהשירתבכתביקר·ערךכיהלוםנשאר

היהודית.

לאאךלמדי'אמינהבעינינראיתזוהנחה
ייתכן'כיאוסיףלאאם ,וסיןלחלכןאהיה
בזכותמרדכישללבתוניתןוייזלהששם
לאזועובדה ,כךאםאפילושלו.סבתו
סיפורכילאפשרותסתירהלהיותחייבת
 •אהבה.סיפורהואוייזל

גרם ,ויספיינסקיססניסלבשלמחזה"חתונה": *

בקרקוב.חברתיתלשערוריה 1906בשנת
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פעםשהיהמהלאזהההורה

~11 5 ~, 
~ 

רביםומוסריחידמוסר
ערןעמירה

אתפסחשלבהגדהקראנופסחרב , .. ;.'::.:
והעזשידעמימצריים.יציאתסיפור .. ·.·· •

ופרעההמצריםכינענהלשאול'
ובסופוהמכות,בעשרלבםרועעלנענשו

הצדקכינראהסוף.ביםבטביעתםדברשל
עונשו.אתקיבלהרשעוכיניצח,הקוסמי

נכנסיםומלכםהמצריםרקלאאבל
מעמידהההגדהגםהרשעים.בקטגוריית

השואליםבנים,שלטיפוסיםארבעהבפנינו
הללוהארכיסיפיםאחדהפסח.שללפשרו
באההרשעהבןשלרשעותוכ"רשע",מוגדר
העבודה"מההקנטרנית:בשאלתולניסוי

כנגדמידהניתנתוהתשובהלכם?הזו
<לכםהכללמןעצמושהוציאכיווןמידה:
הכללדיןאתמעצמוחמסלי>,אולו'ולא

נגאל",היהלאשםהיה"ואילו
שלההשתייכותקבוצתאוהקולקטיב,האם

אורשעותואתשקובעתזוהיאהפרס

נמצאההשתייכות,מצעםשמא,אוצדיקותו'

אורבים,שלהמוסריבליקוילוקההפרס
שאלתזו'בשאלהמצדיקותם.נהנהלהיפך:

עוסקהיחיד'שלהמוסריתהאחריות
דברשוםשאיןלטעון'באכשהואהרמב"ם,
הואשבהבמציאותאדם,שלבאישיותו

אתהקובעיםהשתייכותו'ובתולדותנתקל
לדידואחרות:במליםלרע.אולסובבחירתו

המוסרייםוהגנאיהשבחהרמב"ם,של
שהאדםבאחריותמוחלטתתלותתלויים

הרמב"םמציגלכך'כתנאי .עצמועלנוטל
המגבילמחסוםשוםאיןכיעמדתו'את

לרעסובביןלהבחיןהכושראנוש.חירות
האדם,מותרהםזהכושרלממשוהיכולת

הנעיםעולם,באייתרלביןבינושמבחינים
לומר"רוצהטבעית.סיבתיותשלבכוחה
לומר:רצוניבעולם,אחדהיה<האדם>שהוא

בזהעמושישתתףאחר'מיןכמוהושאיןמין

שמעצמווהוא:בו'נמצאאשרהעניין

מהםאיזהויעשהוהרעהטובידעומנפשו

(ההקדמהמהם",לומונעואיןשירצה,
 ,)חפרקפרקים,שמונהאבות,למסכת

בחופשאמונתואתלבארבאכשהרמב"ם
בכתביפסוקיםלאותםנדרשהואהבחירה,
לסייגכדילכאורה,יש,שבהםהקודש,
לענייננועוסקיםפסוקיםאותםזו.אמונה
מןהכפייה.וטבעמצרייםשעבודבפרשת

אתלהאשיםאיןכיעולהכפשוטוהכתוב
שכןישראל'בניכלפיברשעותהמצרים

רשעותםעובדתאתהאלעליהםגזרכבר
ארבעאותםועינו"ועבורםשנאמר:בפועל,
שאיןומכיווןיג),סר'(בראשיתשנה"מאות

איןעולם,בוראבידימכשיראלאהמצרים
וכמה,כמהאחתועללעונש,ויים t<י ..,.

ואישאישכלונשארלכלל,הדברים
ואישאישכלוכן .יצירתובעיקרבבחירתו'

היהאותם,ועינוחמסואשרהמצריםמן

כירוצה,היהאילויחמסם,שלאבבחירתו
 ,)םש<שיחמסם"בפרסהאישעלגזרלא

ב"גזירתכימכחישאינואמנםהרמב"ם

בהתבגרותםאדםבניהופכיםהאל"
וגםועובדיםמורדיםשונים:לטיפוסים

בגדראינהזוקביעהאךורשעים,חסידים

טיבואלאאלמוני'פלונילגביכפויגורל
איןהאל.ידיעלמכונןשהואכפיעולם,של
יגדלמסויםאישכימראשהכתבהכאן

שאיננההכרעהבכוחרשעאוצדיקלהיות
לאהקב"השאמרהדברים("כיבשליטתו

מותירהעולםטבעידוע"),אישעלאמרם
ואחד'אחדלכלויזוםספונטניעשייהמרחב

בבחירתו",ואישאישכלש"נשארכך
אפילואדם,שלמעשיותלוייםזוובבחירה

אילויחמסםשלאבבחירתו"היהמצרי'היה
האוטונומיתההתנהגותמוקדרוצה",היה

הואזהורצוןרצונו'אפואהואהאדםשל
הרשע.מעשיואתהצדיקותמעשיאתהמפיק

הרמב"םשלהשקפתושמתירההחופשמרחב
אותוהואהאדם,שלהרצוניתלפעילות

מערכת,בתוךפרספועלשבוהמרחב-
שבוהאופןבאותובדיוקמוגדרת. .להםקבעשכךכוחאותושלמידיו

לנבאיודעתהמודרניתהסטטיסטיקה-הרמב"םכותב-תראה""הלאבראשונה.
עלשתקבעבליכלליות,ומגמותתנודותאברהם,זרעשיחסמוהמצריםעל"שגזר
הפרסים.שלהספציפיגורלםאתכךידיית'השםבגזירתבהכרח,הלאענשם,ולמה

נפגעיםוכךכךשישנםהידיעהשעצםכשםעליהם?",שגזרכמובהםהשתעבדויתעלה
אתקובעתאינהיום,מדידרכיםבתאונותמזכירהזולשאלההרמב"םשלתשובתו
אביביבבוקרהיוצאוהוא,מאןשלגורלותורתשלההיגיוןאתרבהבמידה

וישרשעיםשישהקביעהכךהכביש,אלתנועהלנבאניתןלפיהההסתברות,
לצדיק,מסויםאדםהופכתאיננהצדיקים,·אךהרבים,שלהתכוונותמגמתאוכללית,

שלהשקפתוביןההבדלבפועל.רשעאואתמראשקביעהבבחינתזהניבויאין
כמוהואמרחלםלדטרמיניזםהרמב"םאומר:הואוכךאחר.אוזהפרסשלגורלו

תורתלביןהקלסיתהפיזיקהביןההבדלכאילודומההענייןשזהלאלו'"והתשובה
מתיימרתשהראשונהבעודהקוואנסים.יהיהלעתידשהנולדיםיתברך:השםאמר
המהירותואתהמקוםאתיודעיםשאםלהניחאמיתי.וזה-ורעוחסיד,ועובדמורד,מהם
אתויודעיםמסוים,ברגעחומריתנקודהלשהרעפלוניהתחייבהמאמרזהמפניולא

מראשלדעתאפשרעליה,הפועליםהכוחותצדיקלהיותהצדיקפלוניולארע:להיות
האחרונהתסתפקמסלולה,אחריתאתלהיותמהםשירצהמיכלאבלפנים.כלעל

אתמראשלהגידרקשניתןבקביעהכלוכןלו.מונעואיןיכולהיה-צדיק
בדרךינהגמסויםשפרסההסתברותלארע,להיותרוצההיהאילווצדיק,צדיק
שאופיינהלאחרמסוים,זמןבמרחבמסוימת,הקדוששאמרהדבריםכימזה.לומונעהיה

זושיסה .פועלהואבההקבוצההתנהגותעדידוע,אישעלאמרםלאהואברוך
שלהרמטיתסגירהעלמראשמוותרתבאוואמנםעליו',נגזר'כברשיאמר:
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~סלר~ז:י~=
נ;~ר~ר~ךרם

 :--=-=•;לד;ויפ~תיררכול ~ ..

ת:rידירררז.וי;ל 1
חשתאחאכויפסח

~ ij ~~ח~~ 

30 
 173גליון



מאחוריהעומדותלפעולה,האפשרויות
הכרהמתוךכלשהוא,תיאורסיעיקרון
גם(ומכאןהראשונייםהנתוניםשלבגיוונם

ענווההימנעותומתוךהעתידיים>
שלהמוחלסהשלסוןשלהם.מאידיאליזציה

הדוקקשרעלהמעמידהסיבתיות,חוק
אתחומסובכךלסיבהתוצאהביןוהכרחי
גמישהבמסגרתמומרהבחירה,חופשעקרון

הסתברותעלהמדברת ,יותרהרבה
מידיעתהנובעתהפרס,שלהתנהגותית

המדעמשדהמועברזהכשעיקרון .המכלול
כלמחייבהואהאנושית,הפעילותכראל
אתממנוומפקיע ,לגורלובאחריותאדם

בלעדיתשבהסתמכותוהצדקנותהפנקנות
נסיבותאו ,בותלויותשאינןסיבותעל

ההשתייכות.מסגרתשכפתה

השתייכותבקבוצתהנמצאאדםגם ,לפיכך
להשתחרריכולאיננוכלשהיא,מחייבת

איננהשהתנהגותובסענה ,המוסרמתביעות

התנהגותידיעלמוכתבתוהיאחופשית
האדםעלשבההסיסואציהאףהכלל.

איננהמוסריים"השיפוסיואתלהפעיל
דוחפתהיאואפילומקילות,נסיבותבבחינת

פיעל .מוסרילקונפליקסבהשפועלמיאת
פשעיהם,עלמלחמהפושעיכשפסוכזהחיוב

והפקודהכתובההבלתישהנורמהלמרות
ושלשלהםההשתייכותקבוצתשלהכתובה

אותםהכריחה ,פעלושבההסיסואציה
אותופיועלשפעלו.כפילפעוללהלכה
מיכלמוסריתמעוולהיתנקולאהיגיון
אוארמילחוקציותשלהאיצסלהשתחת
המוסריהשיפוסחובתאתמעביריםאלוהי

פועלים.הםשבשמהההשתייכותלקבוצת
היאאףחיילים,בקרבהמוסריתהשחיקה
המוסרין.ת,המידהאמותויפוסשלתולדה
הפעלתתנאיאתלראותהנסייהמןכתוצאה
היוזמהתחתכמכריעים,המוסריהשיפוס

מןהיינו:ואח.דאחדכלשלהאנושית
להשתחררעצמוהאדםשלהנסייה

השיפוסהאצלתידיעלהמוסרימהקונפליקס
פועל.הואשבשמולכללהמוסרי
אףכיעולהם Hהרמבשלהברוריםמדבריו

מראשנגזרכאומההמצריםשעלפילע
שבההיססוריתלסיסואציהשותפיםלהיות

כלשלעונשואין ,המשועבדלעםמרעיםהם
כלשכןקדומה,גזירהבגדרמהםויחידיחיד
הרעמעשייתלהימנעיכולהיהואחדאחד
בה,הכרוךהעונשמןלהינצלכךידיועל
נגזרלא"כיהסוג.בעשייתבוחרהיהאילו
עםשלבשעבוד .שיחמסם"בפרסהאישלע

יתרוןהאחרוןשלכשבידיו ,אחרלעם
 ,התרבותיוהחוסןסוריה.חסריהשליסה,
להשחית","כוחלצבורגורפתבסייחנוצרת
העונש.הואהואזהכוחשלנוכחותוצעם

אתומבחירתומרצונומעצמומסירכשאדם

החירותלמימושתנאישהיאהאחריות,
מעצמומנשלידיובמוהוא ,שלוהאנושית

כלוםהמוסריים.שיפוסיועלהריבונותאת
להוותיכולהכלשהיאממלכתיתריבונות

הזה?העצוםלוויתורפיצוי
רשעותועומדתהמצריםשלרשעותםכנגד
אתהמהווהב"הגדה",הרשעהבןשל

הסיפשאינוהרשע,החכם.לבןהאנטיתזה
 ,לשאולשיודעזהבוודאיוהוא<התם>

כאןבכדי;ולאומעצבנת.נוקדניתושאלתו
נשובאם ,הכללמןיציאהשלהסכנה
ההסתברותיתהמשנהבתוךאותהונתפוס

לוהקובע ,הבודדסכנתהיאהסיבתית,ולא
לעצמו",שבת"עושה ,משלוהתנהגותכללי
ידיעלקבעבאיננוזהיחידשלגורלו

בתוךונסבלותאפשריותוריאציות
ידיעלאםכי ,פועלהואשבוהקונטקסט

השאלהגופו.הקונטקסטשלמהותישינוי
שמהשהיאבזהפיהעלהקערהאתהופכת

"מהלחלוסין:לכללמחוץהיחידאת
הואאיןשמעתהוכיווןלכם?"הזוהעבודה

ההשתעבדותששאלתבקונסקסספועלעוד
יזכהלאממילא ,לורלוונסיותוהגאולה

נגאל",היהלאשם,היה"אילוכן:ועללהן.
מתחייבתהמוסריתהפעילותשאיןמאחר
שאיננוומי ,הארמיהקיוםמתוקףבהכרח

הזההיתרהמאמץאתעצמועלנוטל
קונטקססבתוךפועלאיננוהזו"),("העבודה

ואחריותכחירותלמושגיםמשמעותיששבו
שמניבהבמהשותףאיננוגםהואמוסרית,

בעולםלהתקייםבזכותמוסרית:פעילות
שלכתפיסה-ולגאולהערךישלסובשבו

הסוגכלשחרוראלומתקדםהולךשכלול
 •מקום.יש-באדםהגנוז
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מרסיקה

 ~, sו:וי
~ 

ויולהרהמורחא
שןעמנואל

 'זוירטואוויולןהואקסוארבאבריייר •
כסולןהעולםברחבילהופיעהמרבה ~ד

קסוארב,שונים.קמרייםובהרכבים !!!!!!!!1!!!!!1

דיאלוגמקייםמושבע,קונפורמיסטנון
המוסיקליוהרפרטוארישראלעםמתמשך
שלה.העכשווי

בשלבהשתתפותולרגלמיוחדראיוןזהו
לביצועבתחרותקמריים,להרכביםהגמר

בפסטיבלישראליותיצירותשלהמצטיין
ישראל.

בקולוניהנולדקסוארבאבריפייר
ממוצאלהורים'יד'גבאליתחצופת

המלחמהבעקבותצרפתי.מלטאי·ספרדי·
סייםשםלאוויניון'המשפחהעברה

בגילהמקומי.הקונסרבטואראתבהצטיינות
שלבקונסרבטוריוןראשוןבפרסזכה 16

שםג'וליארדאתבהצטיינותסייםפאריס.
ניגןוטרמפלר.פרימרוזעםהשארביןלמד

שלעכשוויתלמוסיקהבאנסמבלשנתיים
הוזמןשניםשמונהלפניבוליז.

עלשומרהואמאזבאר·שבע.לסינפונייטת
לרשותלהקליטומרבההארץעםקבועקשר

השידור.

שלהמוסיקלילמנהלהתמנהלאחרונה
חולגולובפלורנסהקמריתהתזמורת

·יורק.בניו

היצירותכלאתלהקליטהספיקעד·כה
שליצירותוכןוכלרך'הונגרשללוויולה

וסטרווינסקי.רובד

לויולהחלקיהסבהבתהליךהואכיום
הקדישואירופאיםמלחיניםכמה,·אמורה.

זה.לכליעבורו'יצירותבמיוחדוכתבו

קסואדבאכדיפיידעםשיחה
יצירהבבלגיהלהקליטסיימתיעכשיו"משמ

בביבליוטקשגיליתיויניאבסקי'שלמקורית
מעולם."נוגנהשלאבפאריס,באלנשיו
יצירהמצאויניאבסקילצדקסוארב.מספר
כנר-.הובאיינושלנוספתעלומה

המאהבראשיתופעלשחיהונגרי'וירטואוז
שהואלתקליטורהוסיףאותהשגם-

מוציא.

 ,קסוארבבמיוחד.אותושמאפייןמהאוליזה
שונא ;מושבעקונפורמיסטנוןכאמור

אפילוקבוע.ורפרטוארקבועותמסגרות
שרדבוליזשלעכשווינולמוסיקהבאנסמבל

שנתיים:רק

זובוליז.אצלהשבעיםשנותבסוף"ניגנתי
לכתובהתחילששסוקהאוזןהתקופהחיתה

הכימהזכרונותאחדק.וניאו·ברמוסיקת

איתה."להופיעסובהיותר

מהפכה?לשםמהפכהחיתהזו-
אחרת.דרךחיתהולאלחדשצורך"היה

שןעמנואלצילום:קסוארבאבריפייר

מהעבודההואמהתקופה,לישישמעניינים
יותרשמעורבמלחיןקגל'מאוריציוםע

סלוחיןבניעםניגנתילתיאטרון.במוסיקה
היינו .וטרומבוןלוויולהיצירההישראלי
בצליליולחקותהבמהעללשבתצריכים

 .שלנוהנגינהכלישלהצלילאתקול
באימוניםקגלעםשבועותשלושההשקעתי

לחזורשמחתיפשוטכןאחריהטכניקה.על
מצבאתלבטאניסהקגלומוצרט.לשוברט
לאאתהבהןאירופהמזרחבמדינותהאמנות

היצירהחופשית.בצורהלהתבטאיכול
באופרהנוגנהזה,'להיותצריך'זהששמה
ברזלמסךלפניבישיבהבפאריס,קומקי
הבמה."עלגרשסו

להתייחסקסוארבמסרבבוליזשללמוסיקה
"בואבעדינות:הנושאאתלעקוףומעדיף
עלבוליזשלהניצוחאתמעדיףשאנינאמר
לאכללי'באופןאבלשלו'ההמוסיקפני

גםולכןהתקופה,שלהמוסיקהאתאהבתי
הדוראוליכיום,האנסמבל.אתעזבתי
מוסיקהשבוחריםאומוכשריותרהצעיר

לשנות.ניתןלאההיסטוריהאתמקרהבכל
חובתהצעירהדורעלמוטלתלאכיום

הםולכןמהפכנים,שהםמחיר'בכלההוכחה,
בחופשיות.יותרצעמםאתלבטאיכולים

רומןלקסוארבישאיתהבישראל'פהגם
זהתזמורתי.בהרכבהסתדרלאמתמשך,

הביארודןכשמנדישניםשמונהלפניהיה
גםלווהציעשבעבבארלסינפונייטהאותו

בחברתהגיעקסוארבבניצוח.להשתלם
שנהניסההניו·יורקית,היהודיהאשתולזלי'
סובה.בחברהמסתבר'הסינפונייסה,ועזב.

"אנילא.אמרניו·יורקשללפילהרמוניתגם
מסבירתזמורתית,"במסגרתלנגינהבנוילא

אתבעצמילבחוראוהב"אניקסוארב.
מופיעשאניוהאנשיםמשמיעשאניהמוסיקה

איתם."

כיוםפיש.אשרעםלהופיעהירכהבארץ
מצאוקסוארבבניצוחמדימעורבפיש

 •לוינדרסהפסנתרן-לנגינהחדשפרטנר
הביצועתחרותבגמרהופיעגםאיתר

מסעםמקוריות,ישראליותליצירותהמצטיין
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ישראל.פסטיבלובמסגרתהשידוררשות
שלקשהביצירהשהופיעוולויקסוארב

שתימוללהתחרותהצטרכובן·חיים,
וקליטהמלודיתמוסיקהשניגנושלישיות

אהבהקהלוולפה.ומיכאלשליטדניאלשל
שלמרשיםבביצועשליט,שלהמל;ךי~תאת

בהתאם.והצביעשביסשלישיית
בתחרותלהופיעמוכןאניבישראל"רק
לא"זהבתקיפות.קסוארבטוען ,, ,זומעין

אובאבוביתחרהשפסנתר ,מקובלבדיוק
חלקלגביבעדינותמעירהוא ,,הקשה,בכלי

האירועבמסגרת ,ולניחסלכליהתחרות
מדבריוהשידור.רשותשארגנההזההמוזר

היאדופןיוצאתפחותשלאלהקיש,אפשר
היצירהאתגם •סדיומולדוארשלתחרות

לבחור.המנגניםהורשולא
עכשווית,מוסיקהלנגןהמרבהלקסוארב,

הישראליהרפרטוארעםקרובההיכרותשי
מגווןזהפהאותישמעניין"מההמודרני:

היצירותכלעםהופעתיהעצום.הסגנונות
בן·חייםפרסוש, ,אודגרבן·ציוןשללוויולה

אודגר ,ומלודירגשימאודפרסושסל.ויוסף
מסורתיים,ממרכיביםחדשהסינתזהיוצר

שרויוסלמהפולקלורהרבהשואבבן·חיים
עםאבלהסונים,עשרשנייםמוסיקתבתחום
עםמוסיקהזוהירבה.דרמטיתעוצמה

הצרפתיתהמוסיקהדומיננטי.רגשימרכיב

הכיסוילסוכתרגשהרבהמקריבהלעומתה
 ,, •האינטלקטואלי

במיוחדקסוארבהתלהבעצמהבתחרות
לאבובמוואל-אמזלגאברהםשלמיצירתו

פינטרסעודדשלהמבריקבביצועו ,סולו
צימבליססה>:חןעםביחדבפרס(שזכה
השימושמסורתית.מאודמרסיקה"זוהי

נישאאתה •שלובגיווןמהכלליוצאבאבוב
למרותאחרים.לעולמותהחלוםכנפילע

מבטאשהואהרגשותפשוט,שהחומר

המפתחהיאוהפשטות ,ביותרמורכבים

 ,,גדולה.לאמנות

למלודיהחזרהישבצרפתגםהאם-
והרמוניה?

זאתלאפייןניתןקרובות,לעיתים"אכן,
 ,ארסוןלמשלוהרמוניה.למלודיהבחזרה
לפניבאתנחתאניגנתי"פנאן"שלושיצירה

מינורבדוהיצירהאתמתחילהואשנה.
אורקםבמרכז •מינורבסולאותהומסיים
עכשוויתלמוזיקהבוליזשל(המרכז
עכשוויותלתוצאותכיוםמגיעיםבפאריס>

מארקבשםצעירמלחיןישנו •מאודסרכות
ולראואתבורואהשאני ,נאווידלאבזרה

בלתיבחושניחןהואהאלפיים:שנותשל
סקסססלאחרונהשמעתי •לתיזמוררגיל
 ,ופסנתרקלרינט ,חליללמיתרים,שלו

רבותהתעסקהואמהכלל.יוצאתיצירה
ממשיךהואאםיודעאיננימחשב.במוסיקת

המחשבמוסיקתבתחוםהידעאבל ,בכך
צלילשלטכניקהלפיתוחרבותתרם

הוא •ביצירתומורכביםצליליםומרקמי

מדיסוננסיםבמעבריםלהשתמשמרבה
הרמוניאופיבעלתלמוסיקהדיסהרמוניים

מאודאנימהכלל.יוצאתבצורהלסירוגין,
 ,, •זומוסיקליתצורהעםמזדהה

המוסיקהשלדיאלוגשישמוצאאתה-
 ?העולמיתהמוסיקהעםהישראלית

יאןהיאלכךסובההכישהדוגמהחושב"אני
פרופסורלהיותעכשיושמונה ,רג'ינסקי

אוחיו.קולומבוסבאוניברסיטתלקומפוזיציה
שנים.הרבהשלישראליעברלושי

בגלל ,אלימדברתמאודשלוהמוסיקה
הואשהזכרתי.מרכיביםבאותםהשימוש

לבצעמתכונןשאנילוויולהקונצ'רטוכתב
מלחינים:עםלהיפגשאוהבאניבקרוב.
שהאדםפעםבכלחשוב:כללגיליתי
מעניינת."שלוהמרסיקהמעניין,
ובאירופהבצרפתמלחיניםמספר ,כאמור
נתרןוהואיצירות,עבורוכיוםכותבים

לאד'אמורה:לוויולהחלקיתהסבהבתהליך
כינורות.מברנהכזהנגינהכליהזמיןמכבר

ואלןג'וליניזהג'וליאנו ,ארסון"פיליפ
 ,זה"לכלימוסיקהעבוריכותביםפרסוש

ידועיםמלחיניםשגם ,ומצייןמספרהוא
שהרבההעתיק,לכליכתבוהינדמיתדוגמת

אסכולתבתקופתנכתבשלומהרפרטואר
דוארכתב ,מסתבר ,שטאמיץמאבהיים.

 He's a jolly good "הידועהאנגלישהשיר
fellow " בכוונתוממנו.נעימהעלמבוסס
חדש.עםישןשלמעורברפרטוארעםלחזור
הממחישהאנקדוטה,קסוארבתורםלסיום
הצרפתי·ישראליהדיאלוגאתמכליותר

שפיתח:

יצירהעלברדיוהקלטהלקראת"התאמנתי
שהתמחהצרפתימלחיןגריזה,ז'רארמאת

שימושהכוללתספקטרום,במוסיקתבמיוחד
היהזהטבעיות.הרמוניותשלבמנעד
כללהפתיחהאקרון .סולולוויולהפרולוג
אני ,אותומנגןשאניאיךצלילים.חמישה
אותועלמדויקתחזרהלחלוןמבעדשועמ
חיתהזו •טוןובאותומקצבבאותואקורד

עלהבמקרהאולי •ממולענףעלציפור
שאינניהזאת,הציפורשלחסוןעלגריז'ה
 ,בחיוךמוסיףהוא"ואולי",שמה.אתיודע
לקרותשיכולותחוויותמאותןאחת"זוהי
 • ,,בירושלים.רקלך

~י- • 1

ן·ברו·ת iארבוצי

נחלאותועלשיריםשני
נכנסאתהאין

פעמיים.נהרלאותו

היראקליסוס,

הנהר)תמונת<מתוך

 1מיזנסצנה
 ז•• 1-1 •

 11מיזנסצנה
 ז•· : :- •

לאסנגינגעתואז
; T -ז: T • : -

~ Q נל~לדלנ~תrג
 ,ה;ל.י;ןה~אן~ן y ן;"'
ל~:םנ;~ל,ת:;כ~צס~גי

ס~ףמ; p:א;~יי;~קו~זיה

אפשריתבגלתי.ורהאלחזרה
 • :• TT • : • T 1 •••~ז

~ז.ר;הא;~יזנ~יזנ

;ר~רלאח~ר'ל
 ,ק; nזגןמר fלז;נך:ם,וז$ת
ל~נ;תךים lj ~זנ:ם ~א;ב.:'~דצ

לאסנגינגעתלזפה
T T -1ז • T 1 -

נחל.שלנגסבלנ~תלזפה
TT זז-::• --

את Jי;;ןה nfזtזה

~ת 7ןה;ז:ו;הז;נת;ך
 ,גזנל~ל ה;;כ~לא~ןהצל

~ע.יןה וr;;ןק iJז;נ;ןת

יו wצ; ת~.~ .Q ~,היא
 ; nך ?iז$ת j2צל~מק~יכריץ

 .ה~יג~כ;:

~לל.רדת~כ;לה;:זיא
iJ ~:ןלסךד~ךים םq ,צ;ת

~לל.רדת~כ;לה;:זיא
~לכש;תהרבכיםהזפים  ,-, •-יד·--

זtם~םי;ןתy,;:זיא

{I ת;א,~בר; iJ סר;
e ~זנכרסע;ר ,ם:ס:, 

ת y ~~~ות ?iגר~ית;:זיא
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ןז
1 ~ 

זיכרוןמסדרונות
בלס·מונטרייאביבית

ודולפיןרוביא.
היתהעודכשהיאדולקיםחלשיםפנסיםפעםהיוהזהרחוב ~
ספרלביתשהולכתילדההיתהכשעודמוקדםבבוקריוצאת eיי--

הזאת.בארץספרהביתאחרימתחילהאורכי ,חושךכשעוד : .·· .·. ... ··.

שצריכההמסכנהילדתיאמרהותמידעליהריחמהתמידשלהאמא
אחרת,ממשותאזהיתהלרחובות .בחושךספרלביתללכת

היאמשםואוליחל~מה,קצתמפחידה,קצתקסומה,אניגמטית,
שאין ,מוגדרגבולבושאיןהזההתלושהזמןאתהלילה,אתאוהבת
מן.חלקולאבושלבדברורה,תנועה
ביתואחריארוכים,והחלונותקצריםוהימיםשורקותשםהרוחות

חנויותוהמוןחזקיםפנסיםשלאורותישאזאבלחושךשובספר
ממתקיםמיניכלבהשקוניםהחנותהיאחשובהוהכיפתוחות
שללרגעומתמכריםשקופהבשקיתוצבעונייםוקשיםרכיםמשונים
אחר.מעולםלהבטחהכמההלשוןעלנמסתענוג
ביםבסערהשנאבקיםודולפיןדוביישבטלוויזיה,בבית,כךאחר
רציתי(תמידלבן.לשוקולדוהופכיםבסוףוניצליםרפסודהעל

אורנואהבולאהילדיםאולילבן:שוקולדדווקאלמהלדעת
עםמתקפלשולחןעלהמשולשתהגבינההערבובארוחתמספיק).

משמש.וריבתפירוריםהמוןשעושהארוךלחם
אתומונעת ,לישוןשמפריעהאחותהעםלילההלילה.ואז

ומורחמהאוראותהשמרחיקהמתוקזההחלום,תוךאלההישאבות
להיזכרשלאבדבשלארקובריבה,בוסניםובחמאתבשוקולדאותה
הכאב.עלחבלרחוק.כךכלחלב.בזבת
פרעוניםמיניוכלמוזיאוןרצפתעלחלק:ש Wיששבועכלובסוף

עםקרחגןכךואחרהבזמעתיקיםותכשיטיםוגלויותוסרקופגים
בו.צפיםחמאהשלעיגוליםעםחםוקקאושלגקצת

זה.מכלכלוםאיןכברעכשיו
ארוכים,וחלונותוגשמיםשרוחותולמרותמקום.שבאותולמרות

הערב,שלהאורותואת ,הבוקרשלהחושךאתרואהלאכברהיא
בקושי.כך,

ובידיעה די~~~שקסבאותולהיספגעודלפעמיםאפשרבלילהרק
יודעתהיאהזההשקסאת .במשהוומרוחדומםמסביבשהכול
הדוביחוזריםלרגערקלרגע,ואזבמדבר.לחוללים,לנצח,לדמות

יחדכולםשובוהופכיםהמש~רט~יםוהגליםוהרפסודהוהדולפין
 .ומתוק.חלקבןללשוקולד

אוישכחולב.
יותראיןבעינייםאפילובפהיבשוכל·כךוכחולוחולוחולחול
מים.

-יםשפת-והצירוףבחייהם,מרכזימקוםהחולתפסההןבשנים
זכים.מיםשמלקקותולחותדשנותשפתייםלההראה
הםושח.ודמקהמסקרתלשחקהחבר'העםנפגשיםהיושבתבימי
חברהעםפעםכלבאוהבחוריםשארהקבוע.היחידיהזוגהיו

אתהמההשיחה:אותהאתומחדששובצריכההיתהוהיאאחרת,

מטופשותשיחותכמה •בכדורבעטושהגבריםבזמןוזה, ,עושה

והולכיםמתקפליםתמידהיושקיעהלקראתבשנה.לאסוףאפשר
אחריערבלפנותשבתיוםשלהחמיןאוי .חמיןלאכוללאברהם

רסרסקובדודציור:

וורודים,בכתומיםהמתפוצצותוהשקיעותטוב.זיכרוןאיזההים.

איזהבאההיסטריתל·אביביקיץבאמצעשבוהמבורךהרגעוגם
שללבשראומרהיהשהואכמואולצמרמורת,וגורמתבריזה

הזכרונותכלברווז.שללעורבצרפתיתקוראיםכךתרנגולת:
בקופסאות.להםיושביםהאלה

שהןעדיפיםכל·כךיפים.דבריםשלכקופסאותלהמצטיירותהן
וזהובשחורבדדמוימשובחקרטוןעשויותומיוחדות.יפותצעמן

אוצרות.בחובוהטומן

היו.דמיוניותתמידהללוהמהודרותהקרטוןקופסאותמהמשום
ולאתמונותלאוגםנעליים.קופסתאפילוהיתהלאבמציאות
פעם.איקייםהיהאכןזהשכלשמוכיחדברשוםולאפיתקאות,
סתםהםשאלהתחשובעודהיאזקנהשלעתלהנדמהלפעמים
שווא.חזיונות

·חזיונות.זכרונותאותםלביןביניהםמפרידותשניםהרבהכבר
והשבעה.העתיקהאירופהבלבואפורהגדולהבעירגריםהםהיום
עדיין ,נקיכשהכולוגם •מחולוריקיםרחביםשרחובותיהעיר

אפור.בהםלשלוטמתעקש
להםשאיןשמסביריםשלטיםעםבפינותהיושביםאנשיםשםיש

לחיות.להמשיךבשבילשנייםאובע ?t ~ומבקשיםכלום,
תלוייםוחזיריםברציפוריעםמדהימותאוכלחנויותזהכלוליד

 ,מהווהזנבשוחרררקשלולחשובכמעטאפשרמלבושיהם.במלוא
חלאתעלמחאהזעקותכדיתוךורציםקופציםאלההיומיד

ומה .ייןרווייתערבלארוחתאותםויעדהאותםשלכדההאנושות
 .כחולולאותוחולולאותוזהלכל

וחוםעייףנהראיזההואבסביבהפהקייםשעודהיחידהטבע

שוחיםשאלהעדואנשיםרחובותומציףלאחרונהגדותיועלשעולה
לאוכברומעלה,השנייהמהקומהרקלגורואפשרלבית,מהמכולת
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בחתירה.אלאהמדרגותדרךלשםמגיעים
התחשבותחוסרהסבע.מצדבסדרלאבאמתזהמתקוממים.וכולם

מושלם.
בית?ונעלילקירמקירושסיחמעליתהמצאנומהבשביל

לקופסאותלהכניסהאלההחומיםהמיםאתגםאפשרהיהאילו
יותריהיהכשלאאחדיוםואז ,ולשמורולשמור-דמיוניותאוצר
תבל.אתולהציףלפתוחלכלום,סיכוי
שסיפרה ,ספרבביתמורהחברתה,שלבמליםכשנזכרהצחקההיא
מבולמתכנןאלוהיםאםשאלומחרדה,קמ~סיםנ~~r:זיםהילדיםאיך
מבוגריםילדים.שלדאגותגנרלית:חזרהעושההואועכשיוחדש

כאלה?שאלותצעמםאתשואלים
צחים,ושמיםצהובחולוראתהאחתפתחהלקופסאותיה,בחוזרה
להיות,צריכיםז,ימיםלמדנושתמידכמומיםאבלמים.ואפילו

 .מפתים.מלספים,צלולים,כחולים,
 ...לצלולתצליחזאתבכלהיאאוליתתאמץנוראהיאאם

וחולשלגג.
קוראהיהוהואיאנושלושקראואחדזtיגן·~יגןבכיתהלנווהיה

יכלהלאאפילווהמורהמתפוצצתחיתההכיתהוכלחמורה,למורה:
בשנסס"ומגיעהיהואזלמה.הביןלאבכללגם,-הואלכעוס
השקדיהאובתחת,למורהפורחתהשקדיהשרים:היינוואנחנו
כלכלהיהלתחתפורחתביןוהקשרבתחת,ריבהלהישפורחת
ס"ואחריזמןהרבהפורחתהשקדיהלשירממשיכיםשהיינומענג
בגללהזההחגאתאוהביםשאנחנוחשבותמידוהמבוגריםבשנס

המיובשים.חפירות

אףואנימצריםיציאתעללמדנוו:;תורהרזיםימיםהיור·כך nוא
מחדששנהכלממצריםלצאתצריכיםאנחנ;למההבנתילאפעם

מזל.בישקסבה.הכיהייתיתמידקושיות.ולשאולקרשיםולאכול
 ,מזורזסדרעושיםהיואצלנובמשפחה •אפיקומןמזהלייצאלפחות
היינומחדששנהוכלדפים.שלושהוהופכיםשורותכמהקוראים

לבדיחה.הפךזהשבסוףעדהביצה.אתאוכליםמתיעלמתווכחים
הםמשלהם,ילדיםלהםוישמבוגריםכבר ,שהיוכשהילדיםוהיום
ומתפקעיםהביצהעםמה ,הסדרשלמסויםבשלבאומריםדעיין

קצתשלהםשההוריםחושביםהחדשיםוהילדיםנגמרשלאמצחוק
קשה.בביצהמצחיקכךכלכברמהבאמתהריכי ,שכלרפי
שלצורהלובשותהןבראש.מתפשסותחולעלשמחשבותימיםשי

סיפותשלהקבועבקישוסכולםמעוסריםושביליםוסירותארמונות
רגלייםשלתענוגמזכירהגםהחולוהתפשסותקרוש.וסובחול

כברשבהןהתחתונותבשכבותהשמש,מפניומוסתרותבוקבורות

הקופחת.החמהמולביחדמתחבריםוהקורוהחושךוצהלצבע,אין
ברבורשלבצורהשקופיםגלגליםוגםמלחוגםיםגםאזחולואם
אתהלהורידואתהזפתאתלשכוחולאכבדים.צפיםס:יריםוגם

והמיץוהסנדוויצ'יםחפירותשקיותואתלמגבתמתחתיםהבגד
דברים.הרבהכל·כךועודפסל
זכרונותמושלגים.בהריםלסקיזהכלאתלהשוותאפשראיך

ולנעלייםצמרולכובעילכפפותקשוריםאירופאיםילדיםשלילדות
מצויריםולסוסיםחםולקקאו;נים eפ;געםולמעיליםכבדות

 .בטלוויזיה.
 •עשרגילעדסלוויזיהחיתהלאבכללולנו
בגומיאובשרוךקשורהצווארעלמפתחוהיהמלחמהחיתהאבל
"גומי".בומשחקיםשהיינוכזהוגםתחתונים,שלכזהלבן.

כמועולה,היהגםהואחדש.ילדשלנולכיתהבאשנהבאותה
שלושההסתתרושלוליובכלממוסקבהבאהואאבל •אי~ן·מי~ן

הואאבלבהר.מתגלגלותלאבניםדומהחיתהוהריקטנים,לרוגים
חבל.מורה. j/למורהקוראהיהלא
ואחראדומיםהפכוהםמאודומהרלבניםונוראעגוליםפניםלוהיו
ואנחנובוריסלוקראונורא.אותנומצחיקהיהוזההתקלפוכך

אחדמוריסכיהסתום.האףעםמוריסכמובצעםשזהאמרנותמיד

 ,לךקוראיםאיךאותווכששאלומנזלתתמידשסבלהכרנוכבר

בוריס.תמידלויצאמוריסלהגידשניסהכמה
נוראהואמוריסאתפגשוכשהוא ,אמיתיהיהההואהבוריסאבל
להסבירניסינולאכמובןואנחנועליו.צוחקשהואחשבכינעלב
 .אחדלאףדברשום
הצמרלכובעילכפפות,לשלג,אותילקחואחתבבתפתאםואז

ולפונפונים.
לאפור·לבן.הפךהכחול·צהובהכנה,שוםבלי

 ,לקירשמחוברתנורזהומהבגדיםשלשכבותזהמהולמדתי
וצריךיתפקעהעורכילתנוראותןלהצמידשאסורשקפאווידיים
פושריםכךואחרקריםמיםעליהןולשפוךבצמרלאסלאסלשפשף

ולהחביאלבןקרםבהמוןלמרוחזהכלואחריחמים.בסוףורק
שמפוושישכפפהעםבגיגיתלהתרחץזהמהגםולמדתיבמגבת.

ירוק.אואדוםפלסטיקשלבעיגולפעמיחד
חדשותבדיחותועםיםשלריחעםמכתביםמגיעיםהיולפעמיםואז
מורה. j/ועלומוריסבוריסעלסיפוריםועם

וכולםצרפתיתמפספסתאניבהה ':;9gj'להםשלחתישנהאחרי
חולזהומהשמשזהמהשכחתילאסולאסכלום.הבינוולאקינאו
חתיכתזה.מכלנשארמהועכשיווקושיות.ק.סים 9ווגומייםזהומה
לאוכברמכותהולכיםוגשםשמששלג,חתיכתידעלמונחתחול

 .דברלשוםיותרמתאימיםלאאפורולאכחול
אתהאמיתי.ולבוריסהסתוםולבוריסלאיגן·מיגןקרהמהמעניין
הרסוכברההיאהשכונהאתובכללמזמן.איבדתיכבראיתםהקשר
עםזוהאחרת,השכונהואילוגבוהים.שיכוניםבמקומהובנו

באותהקפואהרובצת ,ה~ f :.היאהכבדות,והנעלייםהצעיפים
דשנה.גלותאדמת
הנחהזולביןקיימתהלאהשכונהביןהמקשרהחרסהואואיפה

 • .הדמיוןבמחוזות

1 =i. 

:i 

אלבןדן

מסלוןבלבנדהשם

סע.ירךר;םזלrבם iJ~נ;וח~ם
ל;ן 9' ~~ל.~דדה

רק, QiJ7ס.ז;רr:זיןהז:יל·~~יב
iJ ב~ןr~ס~רידיםןסר~ iJ ר~יר~ר~יריכגא~~

 ת~ריכ;t~;:יכה ?i~גר~יס iJת Qע.~ת~~פ;ךךים

ר!ה i~ן.ן;ך
~ר~יתךא~ת 1~היאד~יז; ~ח~ר;ז.~ז;~גיצלז;;ת !iJ ~ nןגגים iJז

ר f;ןאל;א;ןה ה~.ד~~יז; rl ~זס~זיהא~ך~גיתזח~תןא;זןrז
ןה 7 ; 07~ש;ןןה;ל nריצ~ uזס;:וןךג;ת fסןכל

~דגגיםח~ר ד~~~;זקש~
זאת J; ה~ן~~ה~זיךש~ת iJןסצן
 •ס,r:זיר~ד~יובןע.ןע~וצזיהס~כ~
סע;ןה;ת nסר~~גתןל~ר;תס~ליב~תבכלל~ר;ת ל;~
~גי~ה, ה~. Wסדן.ךךזגךכם

QiJ ~לן ת;,:~י~
~ימ~ת Qlה, i:iנזלח~ת, iJ ,~ן i:סג~ף, iJ·ם n ,ם;,: iJחם

iJ .~~סמ;ןזלןל~ה~~ה ה~~ס?~אןג~ן~ים ש
Y!iJ ~~ן~ק;ם ם;ק; l ילידיתךא~ת,

~; Qry סןא~י:זצתח

ד~ת, 7 ~;ע.יר;זלדt'~יס~תזלסדל~י
ג:י;לית.ללא ת;,:~קז;שס;ף;~ין
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חבלמשיכתכמו
 (!'\#~,....~#פרושאורחיה

..... ~'f,. 
'\ 

לקומההמובילהמדרגותגרםאתגםהפכושהםחרי ~'ל
111 :':'::: 1

1:,:''J לגמריכמעטהפסקתיהנצחה,לאתרבביתהשנייה,.גנ
צילומיםמימיןהקירכלעלתלוהםהביתה.לחזור ., 1 •

היוהםארחתמעקהרקיששמשמאלמזלובאמתשלו- ' ,, ,, ..
המבולבלהחיוךאתושובשובוממסגריםמגדילים---
הזה.הצדעלגםותוליםבפלמחיםהראשונההצניחהאחרישלהזה
בשכבההבניםרובעםלשכבשהפסקתיאחרישמינית,לתיבתח
שלשכוליםלאחיםמטופשתקבוצהבאיזולהשתתףנשלחתי ,שלי

במכוניתונגמרהתחילזהוגםאודיאתהכרתישםהביטחון.משרד
ברעננה,ערבהעברנוזהשלפנירק ,עליבסידני ,שלואבאשל

לקחהשהיאחשדושלושההוריםבגללהאלמנהגיסתואחריבבילוש
חברירובאצלהבכור.אחיושללמותושנהמלאהבטרםמאהבלה

כעסיםמתחים,צעקות,בבית.כאלהכלגניםמיניכלהיוהקבוצה
שאצלנועלי.שהלוואיבקבוצהאזאמרתילא.רמההעולםכלעל

מחוברהיה ,למשל ,שליאבאהסערה.לפנישלולאשקטשורר
אמרתיביממה.שערתושבעעשריםועיתוניםלרדיואולטלוויזיה
אףאבלהמתיםתחייתעלההודעהאתלפספספוחדהואשכנראה

רציתינעים.ולאמביךשליהשחורשהסרקזםאמררחייך.לאאחד
מזמןמתשנעיםלדעתשצריכיםהראשוניםהםשדווקאלהםלהגיד
 ,למשל ,שליאמאבמבוכה.קורסלהםלהעביריכולהאניובכלל
הנפגעיםוקצינותהסוציאליותהעובדותרכלמנחרץעשרתפקדה
שהיאידעתיאניאבללאללה.ממנהמרוצותהיוסביבנושכרכרו

היאעכשיושפשוטהקברות,בביתלדשאמתחתאלאיתרירדהמזמן
בעורקיה.וחמצןדםשלליטריםרכךכךלמרותוזאת ,כמוהוכלום,
 ,מצויןנראתההיא ,להפךבין·לילה.הזקינהארהלבינהלאגםהיא

דפקשקצין·העירלפנישנייהחציעמוקההקפאהעברהכאילו
הרגעה.זריקתליונתנולושהרביצההיחידההייתיאניבדלת.

ההלוויהאחריכברלאסלאסלאבדהתחלתילמציאותהקשרתא
נתתיסיגריהולכלבשרשרתמעשנתשהייתיזוכרתאנימאור.של

חודשיםכמהבמשךאותה.שכיביתילפניאצבעותייאתלשרוף
שםלאאחדואףונפוחותואדומותצהובותאצבעותעםהסתובבתי

בדבקותלקרואהתחלתיהתקרבה,בתנייךשהבגרותלמרותלב.
הספרמביתבחורמריצי,שקיבלתיהחדשההבריתשלכיסבעותק

הזהבצלבבגללבעיקרפעםמדיהסתובבתישאיתרהאמריקאי
שכבתיאיתרגם •חזהושעלהבהירותהשערותמביןשנצנץהעדין

ישו.עלדיברנו ,בחושך ,כךואחרעליסידנימסגדליד
אמרתי ,גיסתורונית,שלהבנייןמולבמסתורישבנוואניכשאודי

הדרוזיםכמרנשמות,בגלגולמאמינהבכללאניהדבריםשמכללו
בדיוקואזכזה,סתמיגלהרמיןלוהיה ,בכתפיומשךאודי .וכאלה
 ,אודישלהאחיין ,בןאתמהמכוניתוהוציאההביתההגיעהרונית

מתאקניותשלשקיותהמוןעליהותלתהבעגלהאותוהשויבה
אתלנעולבשביללרגע,לעגלההגבאתהפנתהכשהיא .המטען

שלמהכובדאחורניתקרסהוהעגלהלמדרכהירדהילדמכונית,ה
צרחהממשרוניתאותי.אפילושהקפיץרעשוהיההשקיותכל

הסצינהכלולאורךבהיסטריה.לבכותוהתחילנבהלוהילדיינן!"
באדישות.במתרחשרצפההשיחמאחורילשבתהמשיךאודיהזאת
מצבלאיזהמענייןכבר.מזדיינתהיאהאםזהאותושהעסיקמהכל

להתקרברוניתתוכלנסרםאחיושלהגופהשתגיערצוהםריקבון
אבלאמיתיחתיךשיופיעוהתפללתישםישבתיאניאחר.לגבר
 .להרצליהבחזרהונסענוחשוכההייתההדירהכלשעתייםתוך

אצליהמראהמאחורימצלמותהיואחריי.לעקרבהחלולמחרת
מהבהביםאורותעםמכוניותזיהיתיהלכתיאליומקרםובכלבחדר
גלגולבנושאחשובמחקרעלייעשואזרחי.כלגרשביטחוןואנשי
פעולהשיתפתימזה.נפרדבלתיחלקשהיאוטלפתיהנשמרת

אתעתישכב ,לעזורכדי •נורמליחייםבאורחלהמשיךוהשתדלתי
למעןנרהדלקתישם ,הקברבכנסייתלסיוראותישייקחריצי
עלוליםשלישהנוחרתהפחדבילחלחלהחלבכנסיההעולם.שלום
נועדאחרייושהמעקבכדור·הארץשלהתפוצצותומרעדאתלקרב
שללקצולגרוםבליאותילחסלביותרהסרנההדרךאתלמצוא
כשידעתיימים,כמהתוךאבלכלוםלריציאמרתילאהעולם.
ופחדתיבחדריהסתגרתיצלובה,אותילשרוףשחושביםבוודאות
במיטה.מכווצתושכבתישליבסדיןהמראהאתכיסיתילצאת.
וחצייומייםאחרירקבחדרסגורהשאנילבשמושליההורים
אותי.שישרפופחדתיכילשנייהנרדמתילאהזההזמןכלבערך.
אש.לארקאחרת,דרךבכלאותישימיתואכפתליהיהלאכבר
שליאבאבמיסה.עשיתישליהצרכיםואתשתיתיולאאכלתילא

שאקבלכדיאותילהחזיקצריכיםהיואחיםושניאמבולנסהזמין
ושכלהשכונהבכלשליהצעקותאתששמעואומריםזריקה.
אבלהגיבושליההוריםאיךזוכרתלאאנילנבוח.התחילוהכלבים

שהםלהניחסביר ,מאוריאתכשקברוחזקיםכל·כךהיוהםאם
הזה.באירועגםבאיפוקעמדו

שמהטושידעתישבועיים.כמעטלהתקלחהסכמתילאהחוליםבבית
רקאבללמרתליאיכפתשלאלרופאיםאמרתימים.ולאאשתפרוץ

מכשפות,להמיתהיחידההדרךשזוולמרותבחייםלהישרףלא
ובמיוחדזה,אתידעתימפוברקים,היוהחוליםאחר.משהושימצאו

היסודותבנושאאותישהנחתה ,האינדיאניהצייף ,קודמיליעזרה
קודש,ביראתלחדרהנכנסתהייתיואש.מיםאדמה,שמיים,-

ליטפהוהרזה,הקמוסהבידה ,וקודמימיסתה,לפניברכייעליורדת
שלושתהבנתי.שבקושיבשפההנחיותמיניליולחשהשעריאת

כלאחריעקבוכךבעניין.מקשיבותהיובחדרהאחרותהחולות
ולרחוץלטבעלחזורשחייביםהרצאתיהאוכלבחדרשלי.תנועה

ולמלחמות.לאיידס ,לסרסןמרפאשיביאמהזהכיבמעיינותרק
מאורשלמהמחלקההחבויהאתארגנתיהטלפתייםבכוחותיי
הלילהכלבמשךשררן.שלבחייוהתנקשותלבצעבחייםשנשארו

מתחנת ,וחזורהלוך ,אחידבקצבצעדתיהפעולה,בוצעהבו
אתלהפריעשלאמנתעל ,לחשתיוגםהאוכלחדרלדלתהאחיות

נהגתילארוחהארוחהביןנמרצות.עידודקריאותהחולים,שנת
שלובסייפוהשמיעכיפהשחבשמרוקאיבחורשלרם,עםלשבת
וביחדבעיסוק,לריפויהכניסהלידהספסלעלמזרחיים,שירים
צמה/ועםסרטיםעםקטנה/ילדההיית•אתאתשריםהיינו

ונוי. • ...אחרתבראתאתשרנה;היוםאת ...אמאאבאיחדשיחקנו

נציגשהואיודעתשאנילשלוםאמרתיהזה.השיראתאהבתימארד
עסקלחתכוחליאיןאבל ,סמלישלוהחיפויששםוכמההיהדות
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ברנהיימרפרנץרישום:

אהיהאוליהמטשטשותהזריקותכלאתלילתתיפסיקוושאםבזה.
פעם.מדימקומייםפניםבנושאילעסוקמוכנה
שתמידהזריקות,שלהיומיהסיוטשיופסקהרופאליהבטיחבסוף
ברגלאחת ,עוררצועותבשתילמיטהוקשירהוצרחותמהומהכלל
צלוחיתליהוגשהביוםפעמיםשלושכדורים.אבלעאםביד,ואחת
היתההאחותגדלים.וצבעיםמיניבכלבגלולותגדושהמתכת
פעמיםכמהמרמה.לאשאנילוודאכדיללשוןמתחתאותיבודקת
יובשליעשוהםאותי.טמטמובכללהכדוריםכירימיתיבאמת
שעה.ובכלמקוםבכללחרופוהתחלתיוסחרחורותבפהנוראי
ךהתרחצתימהמקלחתלפחדשהפסקתימטושטשתכל·כךהייתי
שמעללמראהמבעדבישצופיםידעתיביום.פעמיםשמונהאולי

חדש,מישהובמחלקהשתלוהםלי.איכפתהיהלאכבראבלהכיור
ערב,באותוואיפה.חימנגלהאםשאבדוקעל·מנתשואה,ניצול

וגםהמקלחתשכלעדלזרוםלהםונתתיהחמיםהמיםאתפתחתי
לרחובדומהברחובוגרחישהואלהםאמרתיבאדים.כוסוהמראה
אתניגבתיר·כך nאבגדים.חנותמאחוריסבא,בכפרהראשי

חוקריםשוםשםהיולאשלי.הפרצוףאתוגיליתימהמראההאדים
ליולקחושרוטותנקועותושפתייםנפוחותפניםרקמצלמות,או

יצאתילאאבלאני.היאהזאתשהמפלצתלהביןדקותכמה
כוחותשוותתחרותכמוהיהזה·אחת.בבתעמוקהכזאתמפסיכוזה

המציאותהנורמלית.למציאותשליהמציאותביןחבלבמשיכת
היתהגיהנום,וברובהגן·עדןבחלקהרקשהיתהלמרות ,שלי

זה,עללוותרקשהנוראהעולם.מרכזהייתיובהומובנתמסודרת
הוריםזוגזהלישהיהמהכלהנורמליתכשבמציאותבמיוחד
הםלנו?מגיעזהלמהעצמם.עלבעיקרשריחמוושותקיםחיוורים

במוחעברתישאנימהאבלאחרת,-אוזובדרךאותישואליםהיו
הרופאים.אתולאאותםלאענייןלאשלי

 ,ממניפחותלאופסיכוטיתתימניההיאשקודמיידעתיכשכבר
ובסירנותדיכאונותמיניכלעםנחמדבחוררקהואוששלום

לדפוסיהנכנסתיותיק,סכיזופרןהואשואהושהניצולהתאבדות,
כיףהיהזה •בחשמלטיפוליםשלסדרהוקיבלתיפוסס·פסיכוטית

 ,מיושביובמסדרוןהאחרוןהחדראתפינובשבועפעמייםאמיתי.
נרקומןכמוקוצים,עלהייתיאנילמרדים.וחיכוחדשיםמצעיםשמו

מצלילשהיההרדמהחומרמיןמקבליםהיינו •שלולמנהשממתין
תמידהסתיימההמשכרתהשקיעהנירוונה.לאיזושהיבאיטיותאותי

קשקשנו.וסתםשוקולדעוגותזללנוואנימאוריבוירוקבפארק
דברשאפשריהאמנתילאשבכללורגועיםמאושריםכל·כךהיינו
עלרמזיםליששלחשליהמוחשזהמאמינהאניהיוםעדכזה.

נפלא.שהואוכמההמוות
והיהוהסתיימהכמעטהלימודיםשנתהחולים,מביתכשהשתחררתי

לאשלצבאברורהיהגםהבגרויות.אתלהשליםאוכלשלאברור
אלמדשבינתיים-מפתההצעההיתהשליולאבא ,אותייגייסו
לביתלילנסועאוכלהבאהשבשנהכךמכוניתלייקנהוהואנהיגה
הואשאםסוכםתעודת·בגרות.ולהוציאבתל·אביבאקסטרניספר
מקוםבכל-בחוייללימודיםלייממןהואמהתוצאותמרוצהיהיה
אכירגםכימבחינתיאידיאלידיזהכלשארצה.אוניברסיטהובכל

חוזרשבקרובלריציארת·כךלהצטרףאוכלוגםאביביםתלחבריה
לנהיגהשהמורהחשדותליישעדייןבקולומביה.ללמודלניו·יורק,

בעצםהןהחייללמעןמהאגודהאמאשלחברותושכמה ,שתולשלי
כיגרךואןשלבפוסטריםכיסיתיהחדראתבמסווה.פסיכולוגיות

שלסוגיםכמהעודישאחרת.לגמריאותםומבינהרואהאניהיום
אותםמורידהאניהמקריםברובאבללקחתצריכהשאניכדורים

כל·כךמתגעגעתאניבהןבשעותמאשרחרזבסדראניבשירותים.
לנשום.מתקשהוממשבחזהודקירותכבדלחץמקבלתשאנילמאור

• 
וכתיבהספררתבשיקגולמדהבצבא·קבע.נפגעיםכקצינתשירתהפררשאורחיה

יוצרת.
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לשכבלולאפשרדיהרחבההיתההחנותניסח
רגלייםהחליפות,חלוןעלנשעןראשלרוחבה,
 .רגליואתלכווץבליהמכנסיים,בתצוגתנוגעות
עלמונחוראשוהדלתאלכשרגליוישכבלאלעולם
מהעובריםמישאיסכנההיתהאזשכןהמדרכה,שפת

קבוע.חששהןבעיסות •פניועלבסערתידרוך
אללהגיעשהמבקשכךהחנותמדלתמהבמרחקשכבללכבדרך
זאתלעשותהיהצריך ,רכושועמוסתהגנובה,ופרמרקטהסעגלת
 .ועיוניתשסרחהשינהפקוחה,עינווחציישןהוא .גופומעל

להשאירלעצמולהתיריכולהוא-רגלמהולכימתרוקןכשהרחוב
עלרבצוממקוםלהשתין:וללכתהכניסהבצלחוסהוגלתעאת

צדדי.לרחובימינה ,אחדובנקחנויותשלושמהלך ,אשיהרהרחוב
נשעןוהואשבורהאחדצירו ,תמידהפתוחברזלשערישנהלבניין

הכניסהאלהמובילהשבילעלספוריםצעדים .רצפתהמעל
הואדרכוהשיחיםביןוצרקסוןמעבריש ,שמאלמצדה,החשוכ
עצמומוצאהוא •ידיוכפותעלקסבותשריטותבמחירלחמשת
שםשנשתלהמתורבתהדשאמןמרוביםהשוטיםהעשביםבהבחצר
רבות.םינשלפני
המדרכה,לאורךפאות,משלושהחצראתמקיפהגבוההםיחשיגדר

מןכמעםאךהבהירהבית,בקירהשכנה.החצרוגדרכניסההשביל
הואקבועהבפינהקבע.דרךבתריסהמוגףחלוןקבועהשיחים,

רקולאהקיבהגםלחצהלפתעלעשות,כורעעודוצרכיו.אתעושה
מסיסהואהתריס.לחרכימבעדבוקעבאורמבחיןהואית,חפוהשל
-סקרנותאחרים.בעניינימתערבאינוהואהשיחים.אלמנסומיד
החתול.עלהמשפטאתריכמהוא
החלוןמכיווןעוליםלהבינם,מכדיושבוריםרחוקיםקולות,יסרסי

מזהההואמתגברים,הקולותהקלוש.האורפסיאלמנסוומושכים
שנעימתהמוסיקהמתרתח.נשיקולומנגדושקםסמכותי ,גבריןסר
שלהניירבמפיותומנגבגומרהואהקולות.עלמכסהוכרתמ
סרס,צואתו.עלומכסהמסביבוירוקיםעשביםכמהתולשמסעדה.ה

לארואההואהטלוויזיהתמונותאתטלוויזיה. ,לעצמולוחשהוא
מגיעיםאינםהקולותאךהחנויות,שלהראווהלחלונותמבעדתאח
שאתהתוכניתמהילזהותניסהעודהנעימה.נקטעהבאחתאוזניו.ל

חלףמדירבזמןבידו.עלהולאשמע,שלההסיוםאוהפתיחהאות
 .פיובזוויתקלהעוויתבתוכנית.וצפהחדרובכורסתשבימאז
כינורות ,באוזניועלוחדשיםוצליליםהתמהמהרגעחיוך.לוכאי

אתהוגההואשאהב,יצירהרגליו.מקבעתצמרמורתזמורת.תב
משמועאוזניואתומרעישהברחובעוברתמשאיתמאמץ.ללאהמש
נשמעיםושובהמענגיםהצליליםנעלמומשחלפה,קולות.התא

אורפסי ,לחלוןמנסומפנההואמזהה.איננושהואהסוסקולות
מדברתאשהשלהחלושקולההיציאה.אלוזחלכמעם .דםכקו

זוגהנאמר.אתלהביןכוחומנסההואומאזיןעומדבמקומו.עוצרו
מאמץעושההואגבוהים.בסוניםמתווכחהמדרכה,עלפוסע

מכשיריםהיוםלהםישהמתווכחים.לרעשהאשהקולביןלהבחין
לות-לגהמומחההצליחההואבסרסבהפרדה,העוזריםםמיוחדי

הואהקולות.ביןלהפרידיכולתובזכותרקרוצחשלעקבותיו
אלשאיננהאוזניהבהצמדתומשתעשעמוציאה, ,לכיסווידמכניס

לאהיא ,מאודמבוגרתאיננההיאהבילוש.בעבודתלעזרו ,אוזנו
מהיר.קטוע,דיבורהצעירה.נערהאיננהזוזקנה,

ישמשפטיהביןלחלון.מתחתאלאטאטמתקרבהואכפוף,
'היאהשאלות.אוהתשובותאתשומעאיננוהואארוכות.הפסקות
מתגעגעת""אנישמצא.לפתרוןמתחייךהואבטלפון',מדברת
ושובתשוב?"מתיאותך.אוהבתשאני"בוודאיארוכה.הפסקה

הקולותרקלאוזניומגיעיםקשובהיותואףעל"נשיקות".הפסקה.
בהבקירהיהדיקרובה.כההיתההחםבקולה ,חבלכמההמקלט.מן
 ,הקיראלבגבונשעןהואברחוב.שקטקלה.עוררותלולגרוםזו

 .כאןגרההיא ,בטלפוןמדברתאותהשמעהואאשה,-לקירמעבר
 .ברורבאופןלאלפחותהחוק,עלעובראיננוגםבטוח,הואבחצר

שהם ,ריחואחרונה,באשמורתידועלעוצרותהמשטרהכשניידות
הואלפניםנסריגוו .יצרועליוגוברעתהאותם.מרתיעמדיחים,

לענפימבעדהמדרכותאתסורקלרחוב,הנושקתהגדרעדהולך
ומריםהחלוןאדןעלידיומניח ,הקיראלחוזרהואדממה.השיחים.

שולחןעלקריאהמנורתהתריס.חרכיאלרבה,בזהירות ,ראשו
וקצרצרמבואחסרה.שדלתועץארוןנייר.ערימותעמוסכתיבה

יושבתהיאעליה ,החדרבפינתיחידמיסת .בחושךהמסתיים
הבוקעהאורלקומתחתאלמצחואתמנמיךהואבאחת .בוומביסה

הגורמותמהירותתנועותלעשותאסורוקופא.התחתוןהחרךמן
התריס,מאחוריגוףשלרחשאיןצעקה,נשמעתלא .מיותרלרעש

היאמגיעה.לאבזהזהאחיזתםאתלהדקהתריסלרוחישלהטריקה
יחסית,התרגעות,וחמש.ארבעשלושנשימות,אותו.ראתהלא
היאראשו.שובלהריםכוחאוזרהואפוחת.הדופקפעימותקצב

עיניה,עלמתעכבהואעתהבתנוחה.שינויללאהמיסהעלעדיין
יכולהוא ,לחלוןמתחתהניצבהטלוויזיהבמכשירמביטההיא

היא •סתור ,הארוךהחום,שערההאנטנה.קוויאתרקלראות
חולצתהנקיים,נקיים,פניהיד.כףעלנשעןראשהנינוחה,שרועה
בצבעיהיאעתההמנורה,אתמכבהקמה,היאארוכה.לבנה

וק nשלט·רעםידמושיטהלשמיכה,מתחתנכנסתהיא ,כחלחל
מרגיל ,לחלוןמתחתמשתהההוארגעעודבחדר.משתררוחושך

שמאלהבגדרהחורדרךחוזרהואכךואחרלחשיבהעיניואת
העיתוניםמצעעלגופואתמניח ,הראשיאלהצדדימהרחוב
לחנות.הכניסהוביןבינועומדתועגלתו

מצידוהואמעילו.מאחורימתיישבהואהשבועמימותיוםבכל
חולפיםהפניםשפעהשני.מצידוהעובריםופניהמעילשלהאחד

שנפלטעדבתוכם.חישניםושתייםשלושיםבמצעד.כמופניולע
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 .הבוערממסרסרכסייס
אוסףהואמטבעות.שלקסבהערימהנצברהמוקדמתערבבשעת
שלושהמרחקוהולךהמדרכהמןהמעילאתמרים ,כיסואלאותן

הקצובבזמןשם,הקניות.מרכזאלעגלתואתדוחףהוארחובות.
אתמוצאהואהעיריה,מסעםהאשפהאוספישלהגעתםעדשנותר
הארוזותאלההמבריקות.החבילותאתמחפשהואלחמו.

קשה,ווגחכתגמישניירשלבעיניומוזרהתרכובתבאלומיניום,
הגדולה.הכלבוחנותעובדישלהכריכיםשייריאתהמכילות

בבצקמעורבביםמבושלתביצהאועגבניהשייריגםנמצאופעימם
איןהאשפה.ערמתעלמתחריםלואין ,מזלושפרשנרטב.הלחמי
בשיירים.לזכותבכדיבהיכהאפילואובאלתושיאותתצורך
השישמרצפתאתלשטוףגמרובינתיים,לעמדתו.חוזרהואואז

רק •לקראתוומוכנהנקיההיאהניאוןמנורותולאורלחנותבכניסה
והותירמשקהכוסלשפוךילדכברהספיקלמדרכההקרובהבפינה
פורשהקרטונים,מצעאתמסדרהואענבים.בצבעדביקכתם

מראהואוכל.יושבהואהחליפותחלוןעלונשעןעיתוניםשכבת
ועולה.חוזרהחדר
גרה,היאבוהרחובאלובנק,חנויותשלושימינה, ,ממקומוקםהוא

קודםרגעואטום.חשוךהביתקירחצרה.אלבשיחיםלמעברמבדע
טעםומשנהוהפגישהלקראתהגואהבהתרגשותלבומיהרעוד

לגופו.חובתולמלאלפינתופורשהואממלאו.מריראכזבה
תוכלכמהעד ,לצידועומדתהמאוחרתהשעהלשובה.ממתיןהוא

הכניסהלפתחהקרובהבפינהלבית.מחוץשהותהאתלהאריך
מסתורומציעיםכזרועותארוכיםענפיםהשיחיםשולחים ,לחצר

פניוגבועלשוכבהואשםהבית.אלהכניסהבשבילמהעוברים
נדלקאםלבדוקראשומריםהואפעםמדיהשיח.לגזעקרובים

ואפילורפויתנועה,ללאגופוהרגעים.התארכובחדרה.האור
אלפיפנים.ובאיםשביםבחלומוונעצמים.כרבדיםעפעפיורגוע,
עליהם,מעיליהם ,סביבוהםממבע.ריקותעיניים,זוגות

אוחזתרעדהפניו.עלחולפיםוהםעומדהואבידיהם.מזוודותיהם
בעיסותיהם.פחד ,בו

מתייחסהואבההדרךאתאהבתי"ולאקולהבוקעהדממהמתוך
 ,מוכרשאיננו ,גבריוקול ,, .כללבהחשואיננהכאילו .בבוזאליה.
מתייחסהואבההדרךאתהקובעתהיאהגורם,"היאלהעונה

בכניסתנבלעיםשניהםאתלראותעיניואתפוקחהואאליה,"
אורוכבה.ספורותשניותעודדולקהמדרגותבחדרהאורהבית.
נשעןהעשב,עליושבלחלון.מתחתאלעוברהואבחדרה.נדלק
האור.קרנימתוךינבעוקטמעטשעודלקולותקשבוכולוהקיראל
המלים.ביןלהבחיןמכדינמוכיםקולותבאסלה.יורדיםמים

כברהחדרולראות.להביסמתרומםהוא .מכירשאיננומוסיקה
בניירות.מעייןוהוא ,אליוגבו ,השולחןאליושבבחורוידוע.מוכר
סיראלמושטתידההמטבח.אתרואההואהקצרלמסדרוןמעבר
ותקליטהדלתידעלנמוכהקשכונניתעלפסיפוןכירה.עלהעומד

מסתובב.

מעזאתה"איך .ידועלעומדתהיאכעוס.קולהעושה"אתה"מה
-הואקראתי","לאבולס.אפהרזים,בקוויהם.חדיםפניהלקרוא"
ידעלהעומדתלכורסהבמהירותעוברהואהתנצלות.בנימת

כותבתשאנידברים"אלההמיסה.עלמתיישבתהיאיה..הסלוויז
"אנייותר.עודיפיםפניההיובכעסהלביני,"שבינידבריםלעצמי.
היאמשתרר.שקסלפגוע,"התכוונתי"לאהבחור,אומרמצסער"
היא"לעולם"משקה.עםכוסותשתימשםומביאהלמסבחחוזרת

שהןבפינותלפגועתנסהאל"לעולםללגימה,לגימהביןאומרת,
שלורוגעוזרךפניה,עלההבעהמתרככתאופןובכלשלי",כולן

לשבתועוברממקומוקם,הבחורמיצחה.קמסיביןפושסקירבה
מחבקהשולחן.עלומניחמידההכוסאתלוקחהמיסה.עללצידה

צווארו.בשקערורי~ראשהמניחהמתרפקתוהיאכתפהאת

היאואחרארוכהבנשיקהזואתזהמנשקיםהםגוברת.התרגשותו

הבחורוסוגרת.דלתופותחתהמסדרוןאלויוצאת"חכה"אומרת
 .בחדרהאוראתומכבההמיסה,כיסויאתמרים ,חולצתופושסםק

והמיסה.הארוןהשולחןשלקוויהםאתמותירהמסבהמןהאוררק
השמיכות.ביןומשתרעמכנסיואתמסירהמיסה,עליושבהבחור
גופהצלליתאתרואההואובהבזקונסגרתבמסדרוןנפתחתדלת

כולו ,ראשולהנמיךממהרהואמוחלס.חושךר·כך nואהערומה
ים.ברסנומכנסיוואנחהאחדעודואחריוצחקוקשומעהוא ,רועד

הואואזרגליו.עללהתייצבשיוכלממתיןהוארגעפקות.ברכיו
הרחובאלהצדדיהרחובמןשמאלה ,בגדרהפרצהאלממהר
ופה.סרלילהלשנתמצעועלמשתרעהואבמקומה,עגלתו ,הראשי

שאלומתלפניראשואתלהריםהצליחולאבאיםאותםשמעהוא
מתרומםהוא .אוזנולתוךמיצועק"קום" .בעיניופגעההחדההפנס
 .וורהמסנהאורמןעיניולהסתירבימניתמנסההשמאליתידולע

שנייםאולימהם.כמהשםשישיודעהואהקול.שובמצווה"קום"
מגיחההמכוניתאתשמעהואבמכונית.נשאראחדשלושה.או

המדרכה,עלהגלגליםשניאתהנהגהעמידעתוחורקתבמהירות
תופסותחזקותידייםשהיות.ללאקורבנםעללזנקלחבריומאפשר
"איפה .בעיניוהפנסאור .ברכיועללעמודאותוומרימותבמעילו

"איפה .לעצמואומרהואמשסרה,רע.קולשואלהערב"היית
צחוקבמקום"בזבל",-לרגעאומץמגייסהוא-להיות"יכולתי

קולו.פדחתעלמתכתיכלישלמחודדמקצהקלהבמכהחשהוא
אלהשאלהאת"שמעתהקודם,מזהפחותלאמרושעאךרך ,אחר

יים.רצינהםהפעם ,ברורהמסראךמכאיבהאינההמכהתתחכם".

העשב,על"בחצר,חרבנת?""איפהחרבנתי",אכלתי,כאן,"הייתי
אומראותו""קחוההיא","בחצרחצר?""באיזהכלום",עשיתילא

ועותזר ,ראשומכופפתידמחליט.הוא ,המפקדהראשון.הקול
ללאמאחורנשארתעגלתוהמכונית.אלאותוגוררותחזקות

משנימתיישביםשניים ,האחוריהמושבאלנדחףהואשמירה.
מורגלהואאךלכאב.עדידיופרקיאלמהודקיםאזיקים ,צידיו
הבשתיקשוניו.אתלראותיכולהואאיןברכיוביןראשובכאב.
עוצריםכיוונים.אומרחקיםלאמודיכולהואאיןהנסיעה.עוברת

עלקלהמכהלצידומהיושביםאחדנותןפעםמדילנסוע.וממשיכים
להתאפקהמכהיכוללאאחתפעםחברים,ספיחתכמעסהגב,

הדלתותעוצרים,המעיל.מןומתאבךשעולההאבקעלומעיר
מחסיאתרואההואמסה.ראשולכופףבעורפואוחזתידנפתחות.
רגעחשוכה.בחורשההם ,פניועלברוחומרגישהאדמהעלהעצים
נמשכותידיוקצרה,לשנייההקלהתחושתהאזיקים,מוסרים
בעורפוהאוחזתהידבאזיקים.שובוידיועץגזעמסביב ,לאחור
פיעלהמפקדאתזיההמידארבעה,הם .ראשומריםוהואמרפה
לזהזהדמוהעציםבחשכתהאחרים, .בידיושהחזיקהקשרמכשיר
 ,המפקדכתפיהם.בריבועפדחת,עלהקצוץבשערםעופרת,כחיילי

להודותלאעדיףשתיקה. ,"?הזאתלהעשית"למה-ענייניבסון
לחיססירתמנחיתהמפקדזה"אתעשית"למה .שיוכיחובכלום,

לבלועמלבדדברלעשותיכולאינוהואאךנוראאינוהכאבעזה.
מכיר"אתהלך?"עשתההיא"מהולשתוק.הדם.נסעםרוקואת

במהירות.נזרקותהשאלותאחריה?"עוקבאתהזמן"כמהאותה?"
השוטרמעוותפתאוםלפניו.קרובהמפקדשלהכבדהגדול,ראשו
מהשלושהאחדנורא",ריח"איזההצידה,ויורקמתרחקפניואת

"למהראשועלידומניחובעדינותאליוניגשהנהג,אוליהאחרים,
"לאללכת,"לךוניתןזהאתעשיתלמהלנותסביררקזה?כללך

 .אחרמישהושלקולו .באוזניוגםבכיינינשמעקולוכלום"שעיתי
ר·כך nוא ,"כןהטלוויזיה",שללרעשוהקשבתיבחצרחרבנתי"רק
יגנובשמישהופחדתי ,שלילעגלהחזרההלכתי"כלום.עשית?"מה
אתפותחמהירהבתנועה •אליומתקרבשובהמפקדאותה",לי

עולהשובמיכנסיו.עלהכהההעיגולניכרבחשיבהאפילומעילו,
 .צוחקיםאינםאפילוזה?""מה •לחיועלבחזקהונוחתתהיד

ההבדיקהסתיימה .. ,"הקשר.ממכשירעוליםקולותשתיקה.
הנחיותנותןהמפקדזיהוי,"למסדרעכשיומוכנההיאהרפואית.
ובאצבע ,וכתפעלידומניחשובהנהג,אולי ,השניהבחור .למכשיר

להסביריוכלכיצד ,"?הז"מהושואלמכנסיומיפתהעלמצביעהוא
 ,צווארופיקתעל ,בגרונועצוםלחץרבה.כהוהתרגשותו

- 41בעמ'סוף
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הקומעברהספר.ברכישתלעניינםמנסהשמונה,

כנראההיהקולושלפיאישהספדיה,מנהלאתידיבר
מיאףואולי ,שנותיובמיטבאיש .סברבעלאדם

שעותנידבהואוכעתאחרתבעבודהאחדחייםמסלולשגמר
נאמנועבודהביקשאדרבא,אוהמקומיתבספריהלעשייהאחדות
להעיזכדיבדיבורוהיהאחר.ממוסדכגימלאישכרועלבהלהוסיף

מאחתמוצאוהיותעללעתיםרמזמבטאובעם.מעורההואכי
 ,חינוכועלגםכמוליטא; ,מפוליןמסתמא-אירופהמזרחמארצות

 ,הספרלתוכןשאלהואאידית.בהןהלימודששפתהישיבותדרך
קראתיאםשאלעוסק;הואבהםולנושאיםלפניושהצעתיספרי

במקרהלהתקשריוכלאליוהטלפוןמספראתוביקשביאליק,
 .ספרלהזמיןויחליט
שאל.-מוכר?"עוד"אתההתקשר.הואכשבועיים-שלושהלאחר

ב"כן"ועניתי ,בספרמעונייןהואכימובנםפיעלדבריופירשתי
ביקש-מוכר?"אתה"למיבכך.הסתפקלאכמובןהואאךקצר,

לאפרכסתמבעד- ,,שקונה.מי"לכל •סקרנותואתבילדוות
הקיצורסבלנות.חסרותמתופפות,אצבעותיואתשמעתיהטלפון
פירש,הואאפוא", ,רבעימאן"לכלאותו.הרגיזבדיבורבושנהגתי

הספריות?"כלאתבקולךמסובבאתה"וכךבשאלה;הוסיףואחר
ציפיותיואתלשכךנסיתי-נענה",שאניוככלהניתן,"ככל-

אףשמא ,להרמיזובבדובדמה,או ,כלשהופגםבילמצואהראויות
ובשאלותיו.בשלוהמשיךהואאךוהנהנין;הנעניםביןיימצאהוא
כעתבוניםעיכל"בהרעניתי."קורה",-מצליח?"ואתה"נו,

פייתאתסגרתישם?"ניסית-בישרהוא-ענק"ספריית

 .שבידיבדפיםועלעלתיהשפופרת
אזורית.ספריה"זואמר."הכיצד?"לו.הודעתי-מופיע"לא"זה
המועצהמספרמהלךואודיעאחפשאניבבניה.עודאוליאבל

 .הטלפוןאתוסגראמריוסיים- ,,האזורית

שבידוהמספרהיהזהכי ,כמובןלעבודה,-מכןלאחרימיםמספר
ספרים,כמהעודמכרתיאםלדעתביקשהואשוב.התקשרהאיש-

"הן ,הבסחתיו ,, ,"כמובןלפרנסתי.מוסיפותהמכירותמידהובאיזו
ההוצאות".אתמהבמידתלאזןהואאבקשאשרכלמוסיפות.אינן

קולואותיעודדביותר";נמכריםאינםרובפיעלהםכאלה"ספרים
ימיעלספרהוצאתיבעצמיהרי .לנחמניכמבקש ,לקומעבר
היולאשם;האלהבימיםעליעבדאשרכלהשואה,ימיעל ,נעוריי
בהםגדושארון·המטבחועודבמתנה.נתתיאזקונים;הרבה

יודע,שאתהאלאבמרתף,אותםמחזיקהייתיפעםעד·לא·די.
הספריםלתוךשפכתיודמי~חיאת ...עכבריםגםהיו ...הרטיבות

שאתה ,לך-כמובןהכספית.ההוצאהעלכברלדברשלאההם,
אתעולםלעיניולגלותלחשוףבחדווה;לגלות,יכולאני ,סופר

יהאארורלא·אדם,אותו ...אישאותו ,צוררנאציאותושלמעלליו
איןלאנשיםאך ...בכפרנוהפוגרומצייקאתשעשהלעולמיםשמו
התפללתיוכמה ...קוניםולאיודע,אתהשומעת,אוזןואיןלב

בכלורחוקותקרובותלספריות,ממש,כמוך ,והצעתיוהתחננתי

בעיתוןבעיקרעיתונאים,לפתחושיחדתיובכנסים. ...הארץחלקי
נפוץעיתוןבשםנקבוכאן-בוקר",בוקריום,יוםבוקוראשאני

ספריושםשמיאתהזכירולאאלישעהלאאישאךאחרים;"וגם-
אחר".במקוםאולמשל;ו'ביוםיודע,אתה-במוספים

והנה •בקוהפרעהמשהואו ,בטלפוןנשנקקולוכאילונדמה
נתאושש;

לךישהמשפחה?ואיךרבה.הצלחהלךמאחלאנימקום"מכל
מספרים?"מתפרנס?בעצםאתהממהבנים?אשה?

מהעלהשם,בעזרת ,ליואין ,שפירהכולאצליכיהבסחתיו
להתלונן.

לידנרדםלאסלאטכשאנימאוחרבערביודע,אתה"כי,
אתמעטפת ,אותימעידההיתהבידהתהכוסעם ,אשתיהטלוויזיה,

איננה".היאוכעת-הגשמיםיודע,אתהאצלנו,-בשמיכהדגליי
שהיאהשנהממחציתיותר"כברשנתאושש.עדשוב,נשנקקולו

מאוד".אהבתיהואניאשתי.איננה,

וניירותתיקיםמוקף ,במשדדאני-ישבתי .דבריונסתתמוכאן

והטלפוןהשקטבקצבומסתובבהמזגן ,החלוןאדןעלהמצטברים
 ,ספריוערימותביןשולחנועלשעון ,בצפוןשםאיוהוא,-סרור
לאט.בוכהוהאיש ,הטלפוןובידו

מועדות?)כזאתשיחהפני(ואן " ..."נתאחר-אמדתי-"סליחה"
קסעrו;עצמוהואאך

נשימה.מחוסרבחטף,וסגד-"שלום"

הייתי ,התקשרשהאישהבאהבפעם •במשרדנושקסכהתמידלא
עיקרואוכולועללהתגברונאלצתילבוא,נתאחרהחומרעסוק.

המסתוריות,מדרכיולאחדיצא-לחדדשותפיזה-אלקוצר .בדל
לאדםאףאו ,למנהלכיאה-טרודאדםהוא .להשיגוניתןולא

וביישובילדים,וכמהבכמההמטופלאדםהואלמנהל.עצמוהחושב
ולהביאם,לקחתםעליואחתלאלמחסורם.לדאוגקללאכשלנו
לקופתאוהייעודה,בשעהלגןמיהספרלביתמישיגיעוהואדאוג

ליהואעוזרדברים.בעירעבורםולסדרלצאתעליואוחולים,
 ,הלאקוניבסגנונוהשעות,וביתרלעת,מעתמלאכתיאתלעשות
לאןיודעהשדנעדר.אוהעבודהאתמנהלהוא-הנוסחלעתים

שםאפלכוךבאיזהבשוק,להביסאםברבלהיוועץאםנעלם:הוא
משחקאוהאשקוקילמשחקוהדרכסותללאשולחנותערוכים
על ,ביותרלימפריעאיננוזהוכל ,ענייניזהאיןכלשהו?קוביות
אניבידיועתותייומאחרמתגבר:אניבעצמיהדיהעבודהעיקר

 .לספריי ,כאמורדואג,
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שעותקרבוכבדלב.דבמשדדנותרתי ,כרגילשוב, ,ובכן
אךסחורה;עודשתבואהרעיוןעלויתדהאישכיונדאההצהריים,

אתדקמקבליםאנו ,(כמובןחומדשלענקמשלוחהופיעה,זו
 ,מסתדראני .לבדיולמיינולסדרו ,לברדוישבתיואניהניידות>,

מלאכהאותהכללסייםכבדעמדתיובאמת ,לבדמאודיפה ,כאמוד
הספדן ,מיודעישלקולונשמעלקומעבדצלצל.הסלפוןכאשד

בשעותפגעניוצלצולומזלולושיחקכהעדשמונה.מקריית
לוחעלביותרמקפידאיניעסוק.הייתישכעתאלאהמנוחה;
 ,שבידיהמלאכהאתעתכללסייםבידיכיאנייודעהזמנים,
אתלהייעדתישלאנוספתמעמסהעלימוסלתשאין ,כמובן ,בתנאי
אךעתהנותרואמנםלעשותה.בתוכניתיהיתהשלא ,הראויהזמן
עמדולאשעונימחוגיגםהנהאך ,השולחןעלניידותמזעירסעמ
לדקה,ומדקהלזמןמזמןשלבקצבהתקדמואלאדומםמקומםלע

בעבודתילהשתהותשיאלצניראויתגמולאוויקדכבודבעולםואין
 ,הזקןהאישלשיחתהקשבתיכןפיעלואףלה.הקצובהזמןמלע

נימוס.בדוב ,בד·שיחי

דבר",ואגידךשמעני·נאהעבודה;יוםבסוףפנוי·דעת,ודאי"אתה

שעה.אותהבמיוחדליזכורהיהשלאכלשהופסוקהאישציסס-
שאלתי.-דחש?"'מתמה ..•"המממ

 11הלב.חידושכמו-שעבדה,בפעםעמךלשוחחנעיםלי"היה

לנהלנוחתמידולא ,עבודתימקוםזהולדעת;עליךאבל ..•"כן
 ,, ...להפריעעלולזה ...שיחותמכאן

למדיפנויכסאעלמולימתיישבהופיע,לפתעאלקוצדמאי·שם
נוסההוא ,כלשהוממקוםשובועםמקום.מכלהמצסבדיםמהתיקים
נותראזכולהתמההמלאכהאם ,היומיהספקיאתולבדדלבדוק
בוצעוואםבוצעוהשונותוההעבדותכשודההכולואם ,עודממנה

אשדדברייסיפאאתשמעאם-לביניביני-תמהתיכהלכה.
בעודבשיחהעסוקשאניהפליאוכיייתכןשהדיבסלפון;אמדתים
עללורמזתיבידייהשולחנות.עלעדייןמונחתהנועדתהעבודה
ויסיים;כעתיתפנהעצמושהואאפשר-עשויבלתישנותרהמסע
בוויכוחעמיפתחודקנרמז,לאאלקוצדאךנותר;מעסאךשהדי

שאלה,תנועותמעיןבליוויידימחוותאתמחקהאצבעות,בתנועת
תנועהמעיןהוספתיאךעצות,אובדהיי.זרי ."?הז"מהלאמוד,
והוא ,ביותרסיפקולאהואאףזהשענייןאלא"מוותר".כאומד:

לעמודמנסה ,האפשרככלדעתיממנוהסחתיבקול.אלידוברהחל
היהותכפו;הלכואליצעקותיואך ,הזקןעםלשיחתיבהתחייבותי

עניין",איזהכאןישרגע,"סליחההשיחה.אתכןאםלהפסיקעלי
אלופניתיידיבכףהפייהאתסגדתיהשפופרת.תוךאלאמדתי

אלקוצד;
"אךאמדתי;האיש",דבריאתלקסועלינעיםולאחוץשיחת"זו

 " ...לואמדתיגםלסיים.אשתדל
ושואל;חוזר"אנישיחתי.עלבדיווחיםמעונייןהיהלאאלקוצדאך

והחומדלךמשוחחשאתהדואהאנילא?אםהחומדאתגמדת
 " ...מונח
 ,הזוהשיחהבגללזההנה,מעס.אךנשארכמעס!גמדתי"הדי

 " ...להתקשרניסיתיאנילא ...שנכנסה
שתסייםכדאייותרעוד"אזונשך;נשףפנים,אדוםכולו ,אלקוצד
לאאךהולך";אני ,לגמורלךשיתחשקעדפהאשבלאאניאותה,

כמחכה.ביוהביסהוסיףאלא ,זז
ולהתראות"סוב"כלבסלפון.אמדתיכעת",לסיים"עליהחוורתי.

שהאיש-מעונייןהייתילאלגמדי-מעונייןהייתילאוסגדתי.-
צעקות.מפהישמע

 ,אלקוצדלעבדצעקהאניאףצעקתי-לבידוד"אותךאתבע"אני
לעבדאולעבדולהוסיףמבליהמשדדאתויצאתימעיליאתנסלתי

מנס.עודהשולחןעלהמוסליםהניידות
אדםגובהבמחציתאורכולכלעובדארוךשחלוןהמשדד-ביתננו

מאפרותתיקים,שורת ,כבדשצויןכפי ,נצסבדואדנושעלחלון-
שלשרידעםישןואגרטלאבקעידנים,זהורחצוולאדוקנושלא
סיגריותבדליתצבודתבמרכזהמזדקרומכורכםיבשגבעולצמח,

עבים 'קפהמשקעיעםשכוחותקפהכוסותשנים,זהכבויים

החצראתעבדתיהמנהלה.בנייןמולמשתדעלאעודומהבתחתיתן
לשלוש;עשרההיתההשעהשעוני.עלוהבסתיבינינוהמפרידה
אהוון;ובןיואל-איננההבכירההפקידותדובכבדאלהבשעות

כרסיסיהםאתומחתימיםקבוצותקבוצותעוזביםהםאףוהזוטרים

מכסותבנשףהמאחדותאחרונותמזכירותהנוכחות.בשעוני

שקושפתיהןאתמעסמתקנותהשעוונית,בכיסויימכונותיהן

ואינןהססגונייםבמעיליהןומתעטפותמתאפרות ,ישריישארהאודם
ומרוסקצרודחמוץ,קולןנענות,ואםופניות,לשאלותיותרנענות
מאןבאוזניצררתילתנותהרעיוןעלאפואויתרתיחלושה.ועבותן
הבנותקבוצותשביןוסוב .לילךבדרכיאניאףויצאתיוהוא

מחוץאףכבדאולי-מהבמרחקכבדבדגלוצועדותהעוזבות
וצועדת.קסבה ,הייעוץמקבוצתמידיאתגיליתי-המפעללשערי
היאכיצדיודעואיני ,המפעלעובדיעםנמניתהיאאיןאמנם

כינדאה-בדיוקנחוצהשחיתהבשעה ,זובשעהלכאןנקלעה
הנכונהלשעהפלאבאורחכ~ונ~ופעמיהלסביבתנוהובילתהדרכה

לספרכללבדעתיהיה"לאפגשתיה.בשמחהכי ,אצייןזאתדק-
-כרוך"אניבהםהעבודהענייניעלעודמההיום,מעוללותלך

 " ..."אךופתחתי,להאמדתי
להדוקשובהנכונהוחיתהלבפתחה- ,,שומעת.אני ,ספד ,"ספד

 •פעמיי.
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קולפולס.הואהסתכלתי"."אנילבלוע.מצליחואינומלעלעהוא
מכאן","בואינסגרות.דלתותקולותעוצרת,מתקרבת,מכונית

בזרועה.אחרתמוליכהצעידהבחורהעדין.נשיקולשומעהוא
וריחולראות,להיסבבחשיבהפניהמקרבתרגע,בומביסההשגיח
אומדת,היאהוא"לאזה"לא, .לאחודנרתעתהיאבאפה.מכה

הריח".אתזוכרת"הייתי

האחרבצדוהואאחדבצדיושביםשנייםהאחורי.במושבהואשוב

חנותמולבחריקהעוצרים .לעיניוהעובריםהעירלאורותפניו
פותחהואהמתאימה".האשמהאתנמצאהבאהבפעם"לך.הבגדים.

פניהםלמכונית,מסביברגליואתגוררהכביש,בצדהדלתאת
אחר .לזהזהדומיםפניהםתווי ,האחורילחלוןמבעדאותומלווים

הואהתראה,ללאלפתע,הצ.דלחלוןמבעדבומביסיםהםכך
לאיטה.נוזלתירוקהליחהבשמשה.רוקואתומסיחפניואתמפנה
ורחפוהשניראשועלמכההראשוןלמכונית.מחוץהםוכבר

 •כועסים. •מסביבוארבעתםהמדרכה,עלנופלהואבחוזקה.

פרוזה.בכתיבתמתמקדלאחרונההחוץ.שירותעובד , 1955ת"א,ילידאבירםרם
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 )'ד-'א(לברה"מהמגורשיםרשימת--התפר""אנשיזהבילאוןשללרשימתואחרוןחמשך

מפלשתינההגירוששנתלפקייפהצסרפרתשנתלידהשנתשם
לכחרייםהכניסהאר

 23.6,28 1924 1900לזראייזנברנ
 1933 1930 1913לייברכיזאיזראילאלפו

 1936 1897לייזראפלבארם
i לררבאיליהםקיזr 1907 1928 1931 

 1925 1924 1902(רבינרביז>מריסייבנהירויתוcררמים
 21.12.1930 1924 1904לייברביזאברהם~ק

 19.9.1931 1926 1904איזראילרביזאברהםכרלדן
 17.7.1929 1923 1902סימחרביזנתןברנש·גלמן

 1929 1927 1902אברהמרבנהחרח(גלמן>ברנש
 1.9.1928 1926 1904מריםייכיזירםףבםקין
 2.8.1934 1932 1906מחמודזוחדי';יום
נארמרבנהנטליהן~ןק.םאישתרעםיחד

 23.4.1931 1926 1905גרשרביז•רסיףבלםקייב
 1931 1925 1901אברמרבנהקםיהבלינדמן·סרנרפרלר

 1931 1930 1909עיזראילרבנהיהודיתברגרמרלנאיה
 1930 1926 1899ררלפרבנהזפררהכרייבסנzה

 1931 1929 1910אהדרנרביזררלדימירנררסרק
 1935 1904דרידרביזאברהםבדאילובסקי

 1930 1926 1904אבשייברזגרזבררדסקי
 1930 1899איליזירםףרייםר
 1930 1923 1901ירםיפרבנהסרניהרייסר

 1933 1932 1908ירסיפרביזמאיררקסלמן
 1931 1912אהררנרבנהסרניהרקסלר

 1927 1921 1891לכרננהשרהרלגנדלד
 1930 1928 1904איםקוביזאיזראילרלקרבצרקי

 1934 1907םמואילרבנהדריהסגרז
 r 1899 1923 1929וב nםימ ' Qמוי(בגידי>גלמן
 1931 1891יוסיפרביזבדיבוריגראב
 1932 1926 1904גרסהגוליך

 1930 1909ארבםייביזמרבםניניינםקי
 1930 1911ארבםייביזבבצירןגיניינםקי

 1930 1929 1901דררידרביזמריסיגרדן
 1931 1928 1903(שניידו)סרלרמרנובנהחיהרנינירנ
 1931 1929 1903מרסייבנהחביבהרנינברג
 1930 1905אבםייביזדרורנרשין
 1929 1902לייברביזזביגרטמן

 1934 1924 1907נרסינרביזחיים(ורבין>דרידרביז

 .מגניביםשירים
לגלותשמחתי , 1944אפרילמחרוש 77עיתוןשל 171בגלירןעירןכדיתוך

שירהקובץעלשתלש.שלברשימתולשווא.מלרתיאתמשחיתהשאינני
גםאלאמשפיעיםרקלאשירייכיגיליתיתשובה"ליתהיהוייאיךשכותרתו

"מגניבים".

לפילוסופיהדוקטורגםשהיאנאמרשעליההקובץ'בעלתשהגברתרקחבל
בחרהכאשרבמדכאות,לפחותלהשתמשסרחהלאהביניים,בימייהודית
שהופיעתשובה"לי"איןשירימתוךתשובה"ליתהיה"ואיךבכותרת
השיר:להלן . 1987זמורה·ביתןבהוצאתהלביאה"ח"יוךבספרי

 1ה. 1ז-וש~לין~ין Iמ;ך:ה [iנ;~גל 1~~יםל i I ת;ב${ ן;,!ג 1 ה${;,י;םי;ם
 /ן~שןנע.ג~קה:ים P-7 /זך:;כית 9ו;ב~ל /ונן{$:;כיםס;ן;תגיד
 1ה? 1ז-וש~ליז-ר;:ו~הן~יה 1ת. iי;ן~י~י 1ל;ןנר:ןש;~י~ל~יי;םי;ם

 I ,הל~~דק-ןלי ;'ה~ל i ry;נ ;דיז iJ;ך~ים n:פל iJ ה${;ר

ביןהספר'עוסקהתוכןמבחינתשגםלמדה,אנישתלשלרשימתומתוך
מןשלקוחמלאכים""סודרתהניסויבשיר.מעלהאנישאותןבשאלותהיתד,

הניסויגםכמויהודית,בפילוסופיהשעוסקתלמיזדאינובוראיהומניים,
הקובץשכותרתספקליאיןלכןיודע",אינילומר:לשוניאלמדיוםיייום
מתוךנלקחהתשובה"ליתהיהוייאיךהקובץבתוךהשירכותרתגםכמו

להתבסאשנהוגכפיברוכה,השפעהאוממקריות,כתוצאהולאבמכווןשירי
לכולםואמנם,שלי.כולוהואתשובה"ליתהיה"ואיךהצירוףבמקומותינו.

 •שליהגפןמןגםלקחתשאפשראומרזהאיןאךגפן'הבכירה
 •תאומה?נשמהאיזוהאוניברסיהטכתליביןאי·שםליישואולי

דעתגבינת
יכולההייתי .)א ,'בפרקתשובהיי,ייהלכות(הומניים,תשובה"?היאזו"ואי

סדםמודה:אניחטאיעלאבלאיתן.מריםשללמכתבהתשובתיאתכאןלסיים
ולייעןהעבריתבשפהלדברליהדזמןכןהכותבת.שלבשיריהליעיןליהדזמן
הדייל,ממדרישהשירים>,שיר(ואפילוהתגיירכמוהחשובים,ממקורותיהבכהמ
הם.אףעבריתכותבידעות,הוגישלקסןומספר

למשפטעומדותמליםכמההיותרלכל •משפסילדיוןלהיכנסחשקליאיןגם
הפריסת.כנחלתהלכותבתשמתראהמסוים,בסדרעברי'

אפשראיאותןהעושהדברים,חמישההןייומהלשאלהבתשובה><כן'בתשובה
מונה )'גהלכהרביעי'פרקנהיי,תשו("הלכותגמורה"?תשובהשישובלו

לבעליה,שיחיזרהעזעליהמכריזואינואבירה,שיימוצאמיאתגםהומניים,
'חיזריי.למייוזעאיברתשובה,כשישעהזמןלאחר

תשרנהוכמהכמהאחתעלתשובה",ליייאיןוממילאשכאמוראף·לע·פי,
יוזעתשאינניאלאלבעליה.האגירהאתלהשיברוצההייתיזאתבכלגמורה,

איננה.היחידנחלתגםאבל ,הפקראיננהאוליהעבריתהשפה •להחיזרלמי
והצקעהשהתשובהייאעייפתשרנה:הלכות(הומניים,לתשובהיפההצעקה ,אכן
הוודאותאבל.תמידיי>,צוקעהשבלהיותהתשובה"מדרכיוכן: ...לעולםיייפה

עלררק ,ספריכותרתעלרקלהסתמךהכותבתראתהמה .אוזנייאתצורמת
שלישי?צדשלדיווחבגזרהיאשאףבוזזת,כתבה
ציסהסועלבציסטהלהסתפקלמה •הספראתלפתוחמוזמניםהקוראיםויתראת

 •זעםיי"ענביוכמהכמהעוזתמציאשמאישרים.משישיםלמעלהבספר
 •מכאןודווקאלמהאסדר'פריחרמותהייתיכבראם ,איתןמריםבאמת

איתןמרים
ערןעמירה
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 5מעמ'המשך

שעל·פיהאויבים,אלמדבריםשהםמפנילבוגדים,מאזרחיהםרבים
שישמסרותאלאהאנושות,מןחלקאינםכללהקודמת,המדיניות

לירות
בהן.

 ,***הנשעשרהשתיםלפנישכתבתיקצרשירכאןלהזכירליהרשו
רביםששימשההשפהביידיש,מהןשתייםשונות.מליםששבסך·הכול

הן:הנותרותארבע .הנאציםעל·ידיו nשנסבהיהודיםמיליוניהשישמ
rakevet, sabon, gas, makhaneh -,מחנה. ,גז ,סבוןרכבת

מחרידות,מליםארבעהןאף-יומיומיותשימושיות,מליםארבע
יהודיםמיליונישהובילוהרכבותהאנושות:שלבהיססרריהאיומות,

ציקלרןבעיקר-הגזהטבוחים:משומןהנאציםשייצרוהסברןלהשמדה:
יהודים ,מיליוני ,אלפימאותשהרגו ,וכלורמצני nד· nפחמן·גםאך ,'ב

נקה,סרבליההשמדה:מחנות ,הריכוזמחנות-ומחנהצווענים:
 •דכאו ,בורסובימידינק, ,אושרויץ·בירקאנר

לפחותאומר ,ישראליכליום,כללמלים:בקשראחרונהוהערה
כשנפגשיםלברךדרכנוזוהישלרם:- shalom-פעםשער·שערים

 ya-asehמתפלליםהעולםרחביבכליהודיםיום,כלוכשנפרדים.
shalom aleinu -הקרוב,בעתידכינקורההבהשלום.עלינוהבא

כלועל ,כולנועלשלוםויפרסויחדיויתלכדוהאלוהשלוםפיסותכל
 •רבה.תודה .אמן .שכנינו-קרובינו

ביגוסלביהשהתקייםבכנסבישראל,פאןמרכזבשליחותהיהעצמוןצבי
 • 1994מאי:סלובניה,נבל,ךלשעבר,

סלובניה·איסליה.מגבולרחוקהאינהנלד *
1dt שגםההתשה,מלחמתעלגםבהסבריםלהתחילרציתילא

 .ייןלמגלהוסיףישאותה
לדורותהשימושיהעבריהמילון"קיצורלשיר:הכוונה ***

המליםשתי .לבגרות""הכנההשניבספרישפורסםהאחרונים",
 .קינד""מייןהן:פעמיים,החוזרותשביידיש,

בעברית>בהרצאתינאמרואנגליותבאותיותהמופיעותהמלים-<הערה

טעות:תיקון
משפ'נכתב , 172מגיליוןכהנארוניתשלבמאמרה 0

אופרמן.משפיבמקוםאופנהיימר

תאריךנשמס 171מגליוןמידןראובןשלכשידיו 0

 • 1966לונדוןכתיבתם:

בקרוב:יופיע

 77םתוןבספר•

הדריוסי

שעריםשלשה

שיריםקובץ
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