
 •אמנות •תיאטרון •ביקורת •חברה • nוע· 16 • 1995םא• • nתוענ·א"ר • 184נל•ון • n ·•וענח

.• 

ש

 i 1בשי

· ~ 
1,.. 

יעוד-קסטי

ביןמכתבים'רצכי.שלום- ..
,:,,.. 

 :, Jאביבי,ברוךסיפורים:פלג.דורית-;ג
-.. . .. 



קישורקטעי
~~ 

 ,·J.ך.k ~::--~4 ~ ..ל
 )~ .ד: .. '
,,-. '(_ c,~.j 

אבירןדוד
יתמתן'והצערוהכאבהאבלשיחלפולאחרהעת,שבבואלהניחיש

מפתעלאבירןדודשלמיקומוובעקבותיהשקולההערכהגםתבוא
המכריעותהשניםוהשישים,החמישיםשנותשלהעבריתהשירה

הספרותית.בפעילותו
שלגיהסרואפילוהמוזרגורלועללתהותאלאלנואיןאז'עד

האיש.

היוםעדלוישבהנולד.בההעיראביב,בתלחייוימיכלחיאדם
בהודווקאידידים:התקשורת,כליהצהרותעל-פיוהרבה,ואח.םא

לאדםיחסמחוסרלב.תשומתמחוסרמתהואלאיבוד'הולךהוא
התקשורת,שלהתמידיחביבההיהשאבירןהעובדה,אפילויוצר.
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מכריעות.גבוהותפיקודעמדותרבים

זהבכתפיותעטורותהכתפייםאתהשער'לבניהראשיםאתבראותי
מהםאחדשכלהצטיינות,ואותותמדליותעשרותעטוריהחזותואת
קטונתי.-עיניאתמשפילהריניהדם,בתמציתסובל
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לביןהנכנס,היו"רברתנא,ביןרוטציהבסחיטתלכך'הסימנים
הראשונה.השנהבתוםאותושיחליףביסון'
הסופריםאתלאגדהאגודהשלבאי-יכולתההואהעיקראבל

כוללשונות,בשפותשכותביםהסופריםעללדברשלאהעברים,
לעוררמסוגלתלאהזאת,בהנהגההזאת,האגודהורוסית.ערבית

בקרבאמוןמעוררתבהחלטהיאזאת,לעומתהסופרים.בקרבאמון
איומיתוךהאגודהשורותאלהגיעומהןשחלקתמהוניות,דמויות
מןמעוותחבריםקבלתתהליךבשללאגודההתקבלוחלקבג"ץ,
לאהפגר,אברהםהר,ישראלכמוסופריםאחת,בדוגמהודיהיסוד.

משוררים,שלושהועוד'הקבלה,ועדתעל-ידילאגודההתקבלו
ועדה,אותהעל-ידינדחו ," 77עתרןב"ספריהופיעושספריהם

אובייקטיבית.כמובן'שהיא,
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- 1-שיריוכלישורון:אבות
סימןהמאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ' 281 ; 1995קריאה;

 ,"ם~ך"ןרכים,"/[כמ;ת"עלבכרך:
הספר",שםו"זהעמוד""שלושים

ישורון.חלית·,הושבבנימיןהעידו:

כרך ;כתביוכלגרינכרג:צביאורי
מירוןרןערך:ח~ג,ל;ספר-'ט

עמ' 225 ; 1994 ;אלי:וכימוסר
הראשוןהכרךהואהעגףל"ספר

הלירית,בשידתושעוסק---
אצ"ג".שלומסאפיסיתאישית
עת.וכתבימעיתוניםקובצוהשירים

עיוניםהמדומה;הרופאמירון:רן

הוצאתחקלאסית;היהודיתבספרות
עמ' 360 ; 1995המאוחר;הקיבוץ

הקלאסיתהספרותבעקבותמסות
מנדליהיידיש.וספרותהעברית

עלעגנון:וש"יעליכםשלוםמו"ס,
מנדלישלהסגסימגסלי"החינוך

הקבצנים"),ל"ספד(מבואמו'ס"
"סיפורי<עלהדמדומים"באזור"מסע
זקוק"הרופאעליכם>:לשלוםרכבת"

דדךכמודהלנגזם(דיירלרפואה"
(החוויה"אשכנז"עגנון>: .בסוגיית
עגנון>:בכתביהגרמניתהיהודית

(לבעייתהזויי:הז'אנרשל"ביותו
עגנון>.ש"ישלהדומןאמנות

 ;ויוםלילהוולף:וירג'יניח
הוצאתברוש;אביבהמאנגלית:

עמי 416 ; 1995ביתן;זמורה

ממלכודיוצאתהילכדיקתדין
לעצמהדדךומוצאתואישימשפחתי

ואהוב.'פמיניסטית'ידידהבעזרת-

וולף.שלהמוקדמיםמהרומנים

שלהרפתקאותיולסאזי:רנהאלן
נסוק;עירומצרפתית:כלאס;ז'יל

ספרילתרגוםהמפעלדביר;הוצאת
עמי 626 ; 1995מופת;

הראשוניםהפיקדסקייםהרומניםאחד

-לגידסאותשזכה ,)ן 735ן• 7ן 5 (
-הצרפתיתהמקורית,מלבד

השוגות.אירופהלארצותשהותאמו
בגילאביוביתאתעוזבכלאסזייל

 ,ספרדבדחנילמסעויוצא 17
הואבמסעותיוסובה'),משדה('למצוא

ומשףגים.שוגיםטיפוסיםפוגש

נסוק.עירו-דבראחריתהוסיף

שעיטרובאיודיםמעוטרהספד

 •שלושוגותמהדורות

קאפוט;מאלאפרטח:קורציו
הוצאתרפופורט;מירוןמאיטלקית:

עמ' 402 ; 1995ביתן;זמורה

שלבמחלוקתושגויהחזקהיצירה
מי ,ועיתונאיסופרמאלאפרסה,
בפאשיזםצידדדרכושבתחילת
בו.להאבקהחלן 93וב·ןהאיטלקי
שלמשהותוכתוצאהנכתב"אקפוט"

מלחמתבשגותבאירופה,אמלאפרהס
"קודיידהשלככתבהשגיחהעולם

סמרןהספדשלייחודוסדה".דלה
מישלמנסומנקודתכתובבהיותו

עלהאחראיבצדבחופשיותשהסתובב
הזוועה.

כלזן;לכדגןמכתביםפלר:עורר
עמי 79 ; 1995תג;הוצאתנשימה;

שגיההדפסהזוהישירים.מחזורישגי

 .כלזן"לנרגן"מכתביםהמחזורשל
הזויה,מציאותיוצריםהמכתבים

שנידוד ,המשוררעל·ידישנספגה
בנויהמחזור .מאמובעיקרלשואה,

מדברת>(אמאהאםשלגמרכולוסביב
עד-הזוועהבימיקורותיה-

השחרור.

נקשר ,מהראשוןנובעהשניהמחזור

לזהותשלה,ולהווההארץלנוף
וישראלית.יהודית

ל )tר~ד:ןע;,~יןא;ל )tר~ד:ק;ל
עיגיםשאתירא;

שםמחכה/צחנהצפ;רשם' Tלד~רים/
- T T •, ' 'צחנהצפור ' T 

 ה~ס~.ן;:זיאז_~םןחיא' ;ה~[/~

 ;הערהמעירהיופיבנוסד:יאידה
 78 ; 1995המאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ'

"סבתאסל","זמןמחזורים:ארבעה
 1זמן"ארכיוןלה",זכוכיתכלידכא,

קבוע",דפוס"איןשקוף",

גוףעםדיאלוגהמקיימתשירה
ועםהיסב,מושרשת ,הארץותרבות

דחוקיםממקורותגםשואבתזאת,

שירהמעורבות.מיתולוגיותויוצרת
עוצמהמבסאתבשלה,נשית,

ונחישות.

חתףם?זהבנגףשא;תימדגש"מה
אחרי Tהנחשפיםשגי'ם;'סבףעים-נ;

 ~~ ff 1לי' Tמדשות ם;,ן~ןע;, •,עןן
~ןרי"ע;ד fוקעןב

 ;זמננוגיבורלדמונטוכ:י.מיכאיל
גםתרהשלים ;אדרצבימרוסית:

הוצאתקדיקסונוכ;פטרוערך:

עמ' 196 ; 1995דביר;

בעלפוססי ,פיציודיןשלוידויו
לסמלשהיהוהדס,גדולהפוטנציאל

בבחירהבשיעמום,בציניות,זמנו

דדךלציוןשהיהדומןברע.המודעת
בספרות.

 :-:נ•~ l"ו ~ •זא:~~

זמננוגיבור

 ; 1995אפרילי"כ;חוכרתעדות;
רדוד;צביקהעדינה:תשנ"ח;ניסן

הוצאתהגטאות;לוחמיבית
 ,עמ' 206המאוחר;הקיבוץ
שבחלקןועדויותזכרוגותרשימות
הגטאותלוחמיביתמארכיוןנלקחו
 .מחבריהןעל·ידינמסרווחלקן

עמודיםהקמיקזה;אשתמגר:אייל
 ; 1995ביתן;זמורהעברית;לספרות

עמ' 166

גלגולשהואדיבוקבו"שננגסגבר
בגידתבעקבות-יפני"קמיקזהשל

אהובתו.

 ;זרהקרהאשמן:מיליוסף
זך;נתןכשידתוניכוררומנטיקה

 141 ; 1995המאוחרהקיבוץהוצאת
עמ'

-הרומנטייםוהניכורהזרותעל
-זךנתןשלכניסויוהמאה""מחלת

הייחודיניסויםלידיבאיםשהםכפי
אוכרומנטיקן"זךעצמו:זךבשידת

בעולםנסוע ,מנוכרכגיאו·דומגסיקן
 ,, .זמננושלהמפורד

 r,, wב
.ן iזג

מלחמה;שלשקריםכגלי:לואיס
עקר;גוונים; ;ובנירא .ימאנגלית:

עמ' 151 ; 1995

אתהמספרהואמאצייקהיהודיהילד
דודתובחברתהבדיחהמסעיקורות

חשביההעולםמלחמתמאימיסביה,
שקריםעלמבוססהמסעבפולין.

מיוחדהיגיוןעל-והתחפשויות
כארסיבעולםהישרדותלצורךשפותח
להיותצריכים"השקריםועוין:
יותרהדנה-מהאמתיותרעקביים

 '.'מהאמתקעביים

כגלילואיס

מלחמהשלשקרים

הפנימית;השפלהמשעול:אגי
הוצאתלשידה;סררהריתמוס;
יהושעקרן ;המאוחרהקיבוץ

תל·אביב.לאמנויות;דבינוביץ
שילובמשעול.לאגישישישיריםספד
חדהוהגותיומיוםמדאותשל

 ,בהומורשימושת;ךומעמיקה,
לכאודההמנוגדיםוקצבאירוניה
מרתקת.בהירה,שידההדגש.לעומק

"tב i? לר~ינרי~נקד;וקארדם~ry ל;
i] ~~1זליה 9 י ~ t(7 פףסדר 1י:ן~

i?f ,10לי dl ילתףלtnf ;ר; ~.rי ry ;יו~
~ךוףל" fלתפסוק~~ה

\ 
\ 

l . 
~ 

החדראתלבנותאלירז:ישראל
המאוחרהקיבוץהוצאתהנוסע;

 80 ; 1995לשירה;סררה-ריתמוס
עמ'
במרכזאלידז.ישראלשל 12ה·ספרו
החדראת"לבנותהמחזורעומדהספד

גוףעםדיאלוגמקייםאלירזהנוסע'.'
העיןהפלסטית.האמנותועםהארץ
הספריכה.הכתחוסאתהמוליכההיא
מתחילתהמתרחשלמסעהמשךהוא
 .אלידזשלהשיריתדרכו
 1~נ;ודrבץ~~רtזה~ש.זה~"ן~לת [l ו:!,~"
סיףלא ;ויד~?~~וזזה, .לא
דףךיtב" qז 1ר

עמודיםואקום;ירעיה:רונית

 ; 1995ביתן;זמורהעברית;לספרות
עמ' 141

ובת.אםשל-קולותבשנידומן
עצמהאתהמוצאתאמניתהיאהאם

הבתבקיבוץ.תעשייתיבמפעלעובדת
אתהמנוכרתהראיהלזוויתמוסיפה
אתהמעמיקההתמימה,מנסהנקודת

שמסמנתהיחסיםמערכותתבניות

רא,ם.

אינטימיות;שיחותנגב:איילת
חמר;ספרי-אחרונותיריעות

עמ' 494 ; 1995

עבדיםסופריםחמישיםשלדיוקנאות
שיחותמתוךשעוליםכפיוזרים,
אווידידים,משפחהבניעםאואיתם

על·פיהזרים>הסופרים(לגבי
ספרותיים.ומחקריםביוגרפיות

 :) 19(מס'תרבותמשמעותספררת
הנפשית;המחתרתקשת:שולח
לפואטיקההישראליהמכון

הוצאתפורטו;ע"שוסמיוטיקה

עמ' 316 ; 1995המאוחר;הקיבוץ

הקיבוציתבספרותהעוסקמקחר

ן, 95ן·ן 920בשניםובהתגבשותה

קצריםמסקססיםשהובילובתהליך
המבנהביןבקשרהראשונים:לרומנים
הנוצר.לז'אנרהחברתי

4 
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תחילים

~~יט ח~ן~~~ית w 1א;נכנש 1:ללא~ף-~סד
 • 1ע,~ךנ~ת~לחשלא~ף-~סד
 .דס~-ף~

 .דס~-ף~~זוה,דםל.לי 1ןא
ר;~ים ף~~~ללף
'לפר'ח. 1אנ
- : .לף

לקןא~ף.

 ן:~
נחיה , 1חננ , 1חיינ

 ·::ח~'.לפרנשאר'
• T •• • : -

ס~:ן~ת wש;
 .~ף-~סדקל;ח wש;

םע
ת·נפש 1בחירשלעלים

 ם:~ w ·ן; b ~,ל i ק~-~-ט 1וח.,
~~r.אדם רו

 1ךנ w r1א;נכ , ז~; ר~··~לת · ,~

 ל~~ה; ,ל~~
םק;ץ.

הקטבים

צלאןפול
אחרוןבןיפתחמגרמנית:

1
~ 
~ 

==== 

 ~ ~ו
 ,ם~ 1 נ~;ת~
למעברנתביםבלתי

• : • • • T T - : - : 

ת, 1בער

~ ryi 1נ ~ w ל~יםf ל ,די~
w סר~רq ,ים~

זאת 'ר:ל~א;סר ד~~~ י~~
שלי'גחשלנחמת ... :---...... :· . 

גביש

 ,ח; ryל:ם w1יר,ק ,~~די

זהאניחייתי 1כאלאמרי'
 ''. •-: • ' f Tק'ןרמל~ז

אתחיית 1ל 1כאל
 :- ' T~לי,

 , 1בלעדינ 1אנלחי;ת 1יכלנ 1כאל

 ;,י'~כנד::ר l!ד:~ת 6 ו.i rפ י~~

מצעתאתמתפללת,את
--- :- . י,~ Q:ל 1א;'נכנ

~יר~ת י~~ o ייr~~~ללא
השער'לפניחרזאתלא
 _ .ה~~ר b . ת~ז-ן:~~לא

אדם,אלאדםנעי;תרגב;;ךליל;תשבעה
~~ i דב;תח~f T י;~רמקT ~~ם~לרךר •,תק~דw ר~f 

 .הבארח;מחי;תרמאחרורדיםשבעה
 ••:- T •• ז•,,: •ז: ז:•

הנרקחפטר
אחרוןבןיפתחמגרמנית:

החפון""העולםמתוך

מתע;רר:אניבשנה
והחפציםהחפציםעללא-מסתכל Tי'אנ

 . ז-:-: . ז-:-- :~לע'מסתכלים

רגליכפ;תתחתוהרצפהעצמיז-את Tמזיאני-לא
-:----:ז •ז: • :- ... ••• ·-:

א;תי:מזיזה
מסתכלבמראהואניבמראהצעמיאתרואהלאאנ~
- : T • -: -T :-- • :- ''. ''.עלי: -' : -" 

ן~~זיח.ל;ן qלח;ל.ך י~~
;ת nפ;ק:זי~י~ןא:זי~י~ת oפ;ק,לא י~~

א;תי:

סר~ש~ןאלר~ש ןי~~~לאי' ~~
לי:~~ןין
 • nחאלאהחפציםאתת;פסלאאני

-:- ד·: ·ד-:- ·: .. ·נ-

א;תי:ת;פסיםפצים
א;תימדבר;תמליםאלאעצמיאלמל~םמדברלאאני
 • :- : • • T ''. • :- ''. • • ,.- :אלי:

 .ה~~~ל~יא;נ:ןי~ת ryל;ל 1ו~ף·ם~~עםדל.ת~לח;ל.ך י~~
 . . . . •#'אן i: ~;ש י~~~ע,~יןח

ארסשיר
מורגנשסרןכרי.ססיאןעל·פי

w לדי ,ז~, w ן, 
 :ן~~ל ד~;·ע~לה
 ן;~ oד~דיםק?ל;~לח
~ן wדדים wל 1מ;מ;ףם· oק~ד

w דרי ,ן~, w .ן

w לדי ,ן~, w ז, 
 ז;~~ ה~~~להט;ך~ת 'ש~,ם

ry א;~ב~ןקי~א;ת;~ל~קתיא
ן:ןב.~לבקלמ; p:#ה~ר~ןש;ן

w דרי ,ן~, w .ן

w לדי ,ן~, w .ן
 .~#אןםךחק~דרם~לח

 :;ת,;~~תליף qדם oרךרדא 1
 .מ;ת;אתלטלהשנתנהז;
w ן,.'' T רי~~f -~ך•: .'' 
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~1~ 
נ,

i: 

אהבהסיפורילא
סיפוריהירח;אזרסימטת

מריצהוהפיקח:בחרהאהבה;

 ; 1995גוונים;עקר·סמן;גרו
עמ' 158

אתלהכתירבחרהשההוצאהמעניין
הקצריםהסיפוריםאנתולוגיית

סופרי"ממיטב(מסדרתשלה,החדשה
אפשראהבה","סיפוריבשםהעולם")
לקוראהמוגשהמבחראםלהתווכח

סופרי"מיטבמשלאכןהואזהבקובץ
שלהמיטבהואזהואםהעולם",
 ,לינראה ,אבלהמיוצגים.הסופרים
העובדהעםלהתווכחיותרשקשה
רקהספרסיפוריעשרארבעהשמתוך

זוואףאהבה,סיפורבאמתהואאחד

במובנהלאשהגברביןאהבהאינה
לאדםאדםשלאהבהאלאהמקובל,
יחידסיפוראותואדם.הואבאשר

הוא(חיובית)אהבהבומוצגתשאכן

(וויליאםהגריאו.שלהנודעסיפורו
האחרון","העלה-פרדסך)סידני

 ,חייואתמזדקןצייר~ן Qמ ,בסיפור
שכנתושלחייהאתלהצילכדי

בדלקתהחולההמתחילה,הציירת
ואהבהכבודהמבטאהסיפור,ריאות.

שעברה,המאהבשלהינכתבלזולת,
הואהנוכחיתהמאהבשלהיוהיום
בתוךבשיבוצונאיבי:כמעטנראה

לרש","לעגכמעטישהנוכחיהקובץ
שאחדים ,הספרסיפורישארבכל
סובים,סיפוריםבהחלםהםממנו

 ,למיניהן"אסורות"אהבותמוצגות
בוגדניות,משפילות,אהבות

אהבותלאאפילוהרסניות.אכזריות,
המערכותשלברובןכינכזבות,

כךאהבה.בכללאיןהמתוארות
צוויגסםפןשלוהמדכאהחזקבסיפורו
נקראשמושעלהירח",אור"סימםת
שבה"אהבה"מתוארת ,כולוהקובץ
"אניאשתו:אתלהשפילנהנההבעל

להשפילהזדמנותמכלנהניתירק
מדרדרהשהואעד ,) 29<עמ' " ...אותה

מאהבתולהימלםכבסירנותיהלזנות
היא,ואזוהמשפילה:האובססיבית

המשפילה,להיותהופכתהזונה,
לכלאחריהרודףהננםשכשהבעל

הסיפור •אליולהחזירהכדימקום
פתולוגיהרבה,בעוצמהמתאר,
לאשלעיתיםנדירה,לאאנושית
כדידווקאאוליאהבה,מכונהנדירות
אהבהביןהענקההבדלאתלהדגיש

אהבה.שמכונהמהלבין
וולףוירג'יניהשלסיפוריהם
 ,"התכשיטים"ופסןמשל ,"העיזבון"

"נישואיןמאנספילדקתריןושל
נישואיםמערכותמתאריםא·לה·מוד"

 ,כביכולאוהבות ,כביכולסוכות
<מופסד>כבוגדניותהמתבררות

<קתריןואכזריותמתסכלות
וסוגיותריקניותאומאנספילד)

לסיפורולבלשיםראוי(וולף>.
"המתיםשניצלוארתורשלהמעניין

תיאורדרךשמעלהמדברים",אינם
אשהשלבפגישתםרומסיאירוע
לגבינוקבותשאלותומאהבה,נשואה
בחייהןהבגידה,מושגעצם

ביןוהןלאדםאדםביןהןהנישואים,
לצעמו.אדם

נוסףקובץהואהירח"אור"סימטת

סיפורישלהאנתולוגיותבסדרת
בסדרתאורשרואהמתורגמים,אהבה

לשובמקוםוישעקד.שלגוונים
מאפשרתשהיאעלההוצאהאתולברך
לשובאולהתוודע,העבריתלקורא

כברשחלקםסיפוריםאלולהתוודע,
עםהקצר.הסיפורשללקלאסיקההיה
הקודמות,באנתולוגיותכמוזאת,
לינראה ,יותרעודהאחרונהובזו
עללתמיהותמקוםהרבהשיש

םעםעלהןההוצאה:שלהבחירות
עלוהןשהובאוהסיפוריםבחירת
סיפוריםדווקאלשלבהבחירה
חלקמסוים.קובץבתוךמסוימים

כמו,במיוחד.תמוההאלהמהבחירות
 .אושלסיפורושלשילובו ,כאמור
ועוד,הנוכחי.הקובץבתוךהגרי

מההוצאהלבקשמוגזםלאלינראה
לתרגמםהסיפורים,אתלבחורשסרחה

מלותמספרשתוסיףלדפוס,ולהביאם
להיותשנבחרוהסופריםעלרקע

מוגזמת.בקשהלאבאמתמיוצגים.
אנתולוגיותשליפהפוהבסדרה
קמחי .ד(שליקטהקצרהסיפורממבחר
שראתהשדבוק,יוסףהוצאתעבור

הוספואכן > 6oה·שנותבראשיתאור

אחדכלעלרקעמלותמספר
להבנההרבהשתרםדברמהסופרים,

וכןשהובא,לסיפורולהתייחסות
ברצינותמתייחסתשההוצאהלהרגשה
שהוציאהלאנתולוגיהובכבוד

ולקוראיה.
אתישירותלשפדםבאפשרותיאין

אךשהובאו,התרגומיםאיכות

רקואפילותרגומיםמהשוואת
הרושםמתקבלהסיפורים,מקריאת

יתרה.בהקפדהנעשהלאמהםשחלק
שגיאותעל·ידימתחזקזהרושם
שמופיעות ,בספרמעסותהלאהדפוס
אחרון>.<עמודהסופריםבשמותאפילו
ובדומה ,כאמור ,בכללותוהספר

מביאאיננובהקצנה,אך ,לקודמיו
סיפוריםכמהבוישאהבה.סיפורי

מדכאכל·כךהסך·הכולאבלסובים,
הזההספרעללהמליץשקשהסתמיאו

 •מלא.בפה
לארפררזת

אליכםבא"אני
כמכוניתי"

 ;לישראלמסעסאלם:עלי
דבר:ואחריתמערביתתרגום

פרופ'הקרמה:שגיב;דור

 163כתר; ; 1995שמיר;שמעון
עמ'

הסופרמספרלישראל""מסעבספרו
עלסאלםעליהמצריוהסםיריקון

נודעתלספר , 1994ב·לישראלמסעו
הםאבואתשברשהוא ,בכךחשיבות

במצרים.והסופריםהמשכיליםשל
לדעת,הסקרנות-העיקריהמניע
והידיעההחירותלדידו •כדבריו
לישראליוצאהוא •אחדבקנהעולות

בלתיבמסע ,במכוניתועצמודעתלי;
ושוהה , 1994באפריל ,שגרתי

בלאימיםושלושהעשריםבישראל
אגודתמראש:לאישכךעלשהודיע
זהלצעדוהתנגדההמצריםהסופרים
וחברתי.כלכליבחרםעליוואיימה
הסכםלאחרבלבוגמלהזוהחלםה
םועןהוא ,) 1993(ספםמבראוסלו
אלאאהבהשלמסעזההיהשאל

משנאה,"להחלץרציניניסיון
אתומעכירההדעתאתהמשבשת

הכסילים,משגשגיםובההאווירה,
וזוממי-ההרס."חדלי·האישים

וכןפרקי·מסעעשרשישהמונההספר

 ,שמירשמעוןפרופ'שלהקדמה
במצרים,שגרירנולשעבר

שגיב.דודהמזרחןשלואחרית·דבר
ועלבארץביקוריועלמספרהמחבר

בהומורקלה,ברוח ,חוויותיו
הסיפוראתלקרבבמגמהובאירוניה

לבאר·שבעבהגיעוהקורא.לכל
 , 194sב·ונזכרהסופרמתרגשואשדוד

בהעוברשאני"הדרך , 12בןבהיותו

ויחידותכלי·רכבבהעברוכעת
שאישבמלחמההמצריםשלהשריון

עדלאשורםפרסיהאתיודעאינו
במלחמתנהרג(אחיוהזה"היום

עדקברונודעולא 194sב•השחרור
היום).

סומךששוןפרופ'עםנפגשהסופר

"משוםשבחיםעליומעתירוהוא
אהבתואינההערביתשהספרות

הערובה-גםהיאאלא ,בלבדומקצועו
היהודיםביןהשלוםלהגשמתשלו

סופריםעםהסופרנפגשכןלערבים."
(ביניהםוערביםיהודיםומשוררים

קאסם,אלסמיח ,מיכאלסמי ,עמיחי
ועוד).אל·זיאדתופיקחביביאמיל

בינתייםנזקקשהסופרלצייןמעניין
אלא •שבצווארובמורסהלםיפול
במחזותיו,הבקיאהמתרגם,שלדעת

ל"מורסתסמלמעיןאלאהמורסהאין
ומי ,להיפםררצהשממנההשנאה"
דווקאהואממנהלהיפםרבידושסייע
לשון·חיים.ואהבתחיותשופערופא

היאהיאוהאדםהחייםאהבתאחרת:

ממשקעילהחלץהבדוקההתרופה
השנאה.

אחריהגדהעלשחוסללסגראבשר
זוכיהסופרסבורבעפולה,הפיגוע
אתמסגירההיאשכןשגויה,החלהם

אותםההופךלעוניהפלסטינים
איןלדעתוולאויבי·השלום.לקיצונים

אשרהאמצעיםיהיומרחלם,ביםחון
אליאבלובהאתמצםםוהואיהיו:

לנקוםלנו"אל :)הצבי"(*ארץ

הכבושים,בשטחיםביחסינות'אלימו
תהיהזושאלימותספקאין ,שכן

כיםועןהואהימים,"מןביוםבומרנג

המחיראתעתהמשלםבישראלהעם
מנהיגיושלהתעלמותםעלהכבד

מקיומורבותשניםבמשךהפוליטיים
וזכויותיו.זהותו ,הפלסטיניהעםשל

אוניברסיםתשלהכבודאורחבהיותו
הואברמת·אביב.הסופרשוםםת"א

בבואהאיננהזושכונהכיהתרשם

שהחייםאלאת"א,העירשלאמיתית
בחלקים ,לדעתונמצאים,עצמם

·הבוקרארוחתשבעיר.הוותיקים

הבקרים,באחדלהשזכההמשופעת,
םועןהסופר •מנוחתואתהדריכה

(והמותרות>שהפזרנות

בהשוואההישראליתת·הבוקר nשבארו
(היאהצנועההמצריתהבוקרלארוחת

עלמעידההד~מייםית>האיצםבאחה
ביםחון.חוסרשל-קולקטיביתתחושה
משוםבהאיןהמצריתהבוקרארוחת

אלאסאלם,עלימסבירקמצנות,
תגרוףאלשפירושה:"ספםפנות",

בםפםפת,ממנושאבאלאיים nמנהר·ה
הקולקטיביתהתחושהאתמשקפתוזו

 ,ביםחוןשלביותרהגבוההבדרגה
ומצוינות.שלווה
"ישראלכיאיתןרפאלשלדבריו
זרגוףתשארולעולםזרגוףהיא

 .יעוהווהפתהרהחרידוביותר"
מגשימיםאינםאלהדברים ,לדעתו
ואינםואופןפניםבשוםשלום

 .אליומובילים
הדתות,כל-לירושליםבאשר
כאןלהתקבץצריכות ,לדעתו

"ירושליםלשלום.כנהבשאיפה
יפהולאיפה,שהיאמשוםקדושה
עלכשנשאל ,,קדושה.שהיאמשום
םען ,והספרהשלםוןאנשיביןהקשר
זהירהואביניהםשהקשרהסופר

כשמדוברובייחודלשנאה,וקרוב
שלמקרהוהואדופןיוצאבמחזאי.
פרסשמעוןבצ'כיה.האוולוצלב

בין ,מיוחדמקרההואלדעתו
 ,דרכושאבדהסופרזהוהמדינאים.

ואפשראיש·מדינה:להיותהפךולכן
ביןהחופשיהתפרבאיזורחישהוא

והספרות.המדינה

גדולהקבוצהביןבבאר·שבעבמפגש
ואנשיהישראליהחוץמשרדאנשילש

איךהסופרנשאלעכשיו""שלום
השיבוהוא ,כאןאליוהתייחסו

אהבווהספרדיםאותוכיבדשהאשכנזי

 .לקראתוושמחואותו
מפניהחוששיםהמצריםעלמלגלגהוא

ישראליתתרבותיתפלישה
כביכול,למחות,העלולהמפלצתית,

הדיבורהגדולה.המצריתהמורשהאת
אתהמעליבהאיוולתהואכךלי;

העדרעלכהכרזהוכמוההמצרים,
ביסודותובורותעצמיביםחון

"זוהיוהישראלית.המצריתהתרבות
אידיאולוגיותמסיבותהמונפתסיסמה

סחםנותשלאווירהוהיוצרת
צידוקכלללאאימהומפיצהודמגוגיה

ומסגירההצעיריםהדורותבקרב

וליאוש."לאומללותאותם
מכנההואהמזדהיםהיהודיםאת

ערבישהואכשםהיהודים','הערבים

ערביהואחביביואמילמוסלמי
 .יהודיערביהואסומךוששון ,נוצרי
הזהות,במכלולעיקרייסודהיאהדת
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מצריםעלהזהות.כלאינההיאאבל
השלום.בתהליךמכריעתפקידלמלא

כדילפלסטיניםגיבויממתןמנוסאין
כשםלבדם,עומדיםשאינםשידעו
למפלגתגיבויממתןמנוסשאין

הליכודיעלהשאםמשוםהעבודה,
האזורעלהשםאז"ירחםלשלסון

הפונדמנסליססיםאםמשנשאל ,, .כולו
ענה ,לשלסוןאי·פעםיגיעובמצרים

פנים,בשוםיגיעולאכיבהחלסיות,
לאהמצריהצבאישהממסדכיוון

זאת.יאפשר

הפעםשנערךהמפגשיםבאחד

התרבותבבעיותדנוובובחורפיש,

"לפנינאום:הסופרנשאוהשלום,
גבולכםאלאחיבארבותשנים

(נהרגהביתהשבולאבמשוריין
אחיםלכםשהיווייתכן )-1948ב

בתוךמצריםלגבולשהגיעוובנים
אניאבלהביתה.שבוולאמשוריינים

להוכיחכדיבמכוניתיאליכםבא
לנושישכאחדולישראליםלמצרים
קרוביםושאתםמשותפיםגבולות
הדרךאליכם.קרוביםואנואלינו

אללשובלנוהמבסיחההיחידה
שלזהבחלקלנועהיאבשלוםילדינו
זהוובסרקסורונים.במכוניותהעולם
כי ,באזוראלופי·המלחמהלכלמסר
אלופיאנו ,לנולהניחהזמןהגיע

 ,,שלום.לכונןכדיהמלים
בניביןהאפליהאתמוקיעסאלםעלי

והגזענותהדתיתהקנאותאתהאדם,

המהוותמסוכנותתופעותבהןורואה

סוען ,הנחתופיעללשלום.מכשול
חזון·השלוםכישמיר,שמעוןפרופי
בצדוהןהישראליבצדהןצומח
לגלותהמסוגליםמיחידיםהמצרי
יזאתמחשבתית,ועצמאותתעוזה

:נקלהניתניםלהמוניםבניגוד
אתמצססהסופרלמלחמה.להסתה

אתלהעלותהכורחבדברופרסרבין
מצססהואהפלסטינים.שלרמת·חייהם

"אנחנו : 1994ב·פרסדבריאת

לאאםהיחידה,שהחלופהמאמינים
ניכרת,במידה·החייםרמתתועלה

איננו ...הפונדמנטליזםהתפשסותהיא
ורווחהשגשוגשלאילהישאררוצים
אתשעברלפניבעיות."שליםבתוך
הסופרמבקשלמצריםבשובוהגבול

בישראלליהודיםמסר'להעביר
אינם"המצריםלאמור:ובעולם
הייתםלאואתם Iמהיגזענותיודעים
מצביעהוא ,,המצרי.העםשלעבדיו

הודותרקיוסף.שעשההקריירהלע
אתשניהללכךיוסףהגיעלכישוריו

ממשלהכראשכולהמצריםענייני
אתלומסראשרלפרעה,וכמשנה
להחליסהחופשלושירתןכדיסבעתו

 •עיניוכראותהחלסות
האקטואליהבגללומענייןמרתקהספר
התרבותיתהמשמעותובגללשבו

נקראהואבו.הכרוכהוהחברתית

ודחוסנאההתרגוםעצורה.בנשימה

ההתפעמותשלמניחוחהבוונשתמר
מצויההספרבסוףהאימפרסיוניססית.

אור.שראוהסופרשלמחזותיורשימת
דברואחריתשמירפרופישלההקדמה

ניכרתתרומהתורמיםשביבדודשל
 •ודעותיו.הסופרלהבנת

רגולנטשמואל

מבוגר"להיותשזזהזה"מה

לכוחמחוץוטי:חסידה
 ; 195מעריבספריתהמשיכה;
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בהבשלהבהתבגרות,עוסקזהרומן
הזמןכלכמעסומעמתהנשיות,לא
המבוגרים.ועולםהילדותעולםבין

כללבדרךמתמקדהעימותתחום
כאןנוצרתוכךהשפה,בנושא

מועצמת,ספרותיתעצמיתמודעות

מספיקעומקנדמה,כךלה,שאין
להויקנהמ"הסתגננות"אותהשיציל

דיוןמקום,מכלמשכנעת.אמיתיות
האמונהאתאחדמצדמעמידזהמסוים

השפה,שלבמגיההילדותית
הנסיהלעומתשלה,במוחשיות
בשפהלראות Iכביכולהבוגרת,

לפחותוניטרליים.שקופיםסמלים
כאןמוצגיםהמבוגריםמןחלק

אלהלשונייםסמליםלנסרלכשואפים
לעקר-ובעיקרהרגשית,ממשמעותם

הכאבמפוטנציאלהאפשרככלאותם
הםכךעל·ידיבהם.הגלוםהגדול

בשפההשימושאתלהפוךמתעתדים
שלהתנהגותיתבתבניתמרכזי

הקורא,מבחינתחיווריינית.שרודנות

ומתפייסבעלילבלתי·מושךמהלךזהו
המידה.עליתר

ביכולתגםעוסקשהספרמכיוון
שריפוייוצא ,הנסימצידה Iהריפוי

שתישלממיזוג.נובעזהבהקשר
הצדעלבשמירהמכלויותרהראיות,
גםהחולמניהמאמין,הצדהילדותי,

שהמבוגרוהפיכחותהאחריותבחיי

כורחו.בעלכמעסלהם,נידון
המפוכחותביןהבסיסמדילמתחלק

האמונהלבין·מדעיתהעובדתית
שלהראשוןבחלקוכברמצויההמגית
זהשייךפניושעלאפילו ,הספר

יותראוהילדות,לעולםבלעדית
מילדותהמעברלקראתלהכנותנכון

על·ידיכאןהמבוסאמעברלנשיות,
הראשונה.הווסת

אביסלהילדהמנהלתחסינהבאותה
שחלקםמשמעותייםדיאלוגיםמספר

הפחותלכלאומומצאות,דמויותעם
המתה.סבתהרוחכמוגשמיותבלתי

גילהבןנערעםדיאלוגגםביניהם,
יורדואינובשכנותשגריותם,-

אתלקרואגמורשיעדבחצרשלקח
גםהעברית.האנציקלופדיהכרכי

הואהמציאותבעולםיותםשלמעדמו
לעתים-אמביוולנסיהפחותלכל
ולעתיםודםבשרכחברנתפסהוא
כקולאו Iמדומייןכחברמסתמןהוא

ביןקנסרניתבשיחהנוסף.פנימי

היותרבגילומםהנראהככלהשניים,
שווהזה"מהאביסל:מסיחה Iפרוזאי
לרדתאי·אפשראםמחונןלהיות
לשחק?"למסה

מבוגרלהיותשווהזה"מהונענית:
לשלםצריךהחייםכלאם

 ,) 19<עמ'משכבתות?"

בגללבעיקרזה,במשפסלהאחזמפתה
שלהאנרגיותמןניכרשחלקשנדהמ

ענייןלעקיפתמוקדשהמחברת
לעקיפתאפילואוליהמשכנתות.

לכלכמעסשמקנהמה Iבכללהחולין

ועמוסריסואליצביוןהמתרחש
משמעות.

ארבעהמחזיק Hהמשיכהלכוח"מחוז
אובגודלםשוויםשאינםפרקים,

-ירח""סדינישלהם:המשיכהבכוח
המתכוננתהילדה,לאביסלמוקדש
דמותהבעזרתהראשונההווסתלבוא

קולזהוהמתה.סבתהשלהמדומיינת
נשיםחוכמתלאוזניההמדבררפנימי
גםאבלמרירה,תבוסתנית,-עתיקה
מפיציםלמשלגבריםבדרכה.גאה
צריכים"גבריםשינחה",של"ריח
צריכותנשיםמאשריותרנשים

גברים.צריכותלאנשים ] ... [גברים
שלהגורלתינוקות",צריכותנשים
ברחםהגברשלהגורלברחם,האשה
הגברכבודגםזאתולעומתהאשה.של

לפיובעצם ,אשתובכבודמצוי
הגברכבודהסבתאשלהפרזנטציה

אשתו.שלהמיניתבנאמנותהמגולם
כאןמפנימהגםאביסל ,שנימצד

ואפילולדמיוןלרגישות,לגיטימציה
מזיקיםלאבוודאיואלולרגשנות,

ולאלאשהלאלגבר,לא-לאיש
לףס.

לעתיםעולהזהמרכזידיאלוגאםם.ן
הילדהשלהצגתהומקומם,כפשסני

כמוודמיונותיה,הפקחיתהמרדנית,

הבלתי·שגרתיותהמחמדחיותגם
כבוד>שלמקוםכאןיש(לג'וקיםשלה

עולהלעתיםמסוים.חןבעלתהיא-
מלאתקסומה,אווירהאפילוכאן

המלבביםהילדותספריבנוסחחיים,
פעם.של

מגיעיםהעוקביםהפרקיםשלושת
הראשון.החלקשללנפחובערךיחדיו
אתפוגשיםאנחנולעמוקה","בדרך
שנעזבהמאודצעירהכאשהאביסל
הסתלקותומאזהראשונה,בפעם
וכלמדברתאינהאוכלת,אינהאהובה

מוקדשתשלההאובססיביתהאנרגיה
המכונהלתוךמלים.מכונתלתכנון

משפסאתתזיןהזוהתיאורסית

יצאוממנהלנסישה,שקדםהאין·אהבה
לכלאואהבה,ספוגאחרפשמס
והדודות,האםכאב.בסול-הפחות
בפניודומיננטימטריארכליעולם
וזההשלאביסלאתנוטלות ,עצמו

בעמוקהצדיקיםקברעללהשתסח
מצליחוזההבראה.סעודתשםולסעוד

אביסלשכןבמקרה,כמעס ,להן
המרחפתבסבתהשובשםנתקלת
אתומפסיקהאבלבגדיבעננת

תעניתה.

שניםכמה ,סלאביב"סרסנים"
נוסעת ,הריוןשלבראשיתו ,אחר·כך
אותהשנסשאביה,אתבפאריזלפגוש
היאשםלידתה.אחרימעסהארץואת

מפגישה,מקרהובכלחלקית,מפייסת
המלךעלהילדותדמיונותבין

האפורהכפוף,האישוביןהצרפתי

בדיעבדפניה.אתהמקדםוהבודד

לראשונההפעילהבפאריזכייתברר
הפלאית,הריפויסגולתאתאביהעל

הסבתא.מןשירשה

הצעירההאםנתקלתוב"הקדש"
השנהבתבתהשלהסמליתבמחלתה

ומאושפזת ,מזוןלעכלמצליחהשאינה
נדמהזהבקונסקסס·החולים.בבית
שלמקדשמעיןהוא·החוליםשבית
אליליםעבודת ,מערביוידעמדע

לגאול.לרפא,מצליחהשאינהמסוגה
עתיקיםסקסיםבעזרתמושגהניצחון

בחברתבמקווהסבילהלמשליותר:
פרסיותתובנותבעזרתהדודות.

אביסלשלהבנתהלמשלופתאומיות,
באמתמשועבדתחיתהלאמעולםכי

זואלאסבתה,רוחשללגחמותיה
בתוכה,ומעולםמאזקיימתחיתה
שלה.הנפשמחייאינטגרליכחלק

IJ ~, 
~ 

 ;וטיחסידה

בעזרתהריפויכאןמתבצע Iלכלומעל
"תורשתית"סגולהבאותההשימוש
עממית.

במשפסיםוקוראתשבהכשאני

מפגיניםהםכילינדמההאחרונים,
זוולאאנתרופולוגיתהתנשאותאיזו

כלאיןכיהיסבליברורכוונתם;
שלהריפוייבכוחהלזלזלסיבה

בעיקרהיאכאןהבעיההאמונה.

פתרונותכאןנשזריםשבהכשסחירת

הסבעית.הרפואהאוהאמונה,מתחום

הספרעםהמרכזיתבעייתי ,לכלמעל
היחסיתמהצלחתודווקאנובעת

אביסלעםשהתיידדתיאחריבפתיחה.
אחריבמרץשחיפשהזו-הילדה

עצומותבעינייםמופשסיםמושגים

ביןשעקבה,נועזים,מאמציםובהרבה

שלהבודדהשתייןאחרי Iהשאר
שבויהואכמהעדכשגילתההשכונה:
התגלמותשהואהחליסהבהרגליו

מחפשתהיאשאחריהה"התרגלות"
שיהיהכדיבפיסומועסקהר·כך nוא

עודועשתהמהנ"ל,יותרעודלו
-אהדהומעורריעורףקשידברים

המוסציהאתלקבלבמיוחדהתקשחי
אתהבגרות,שנותשלהסגנונית
ההתפייסותצעיפיעסויתהסמליות

מין-הנלוויתהמטמורפוזהואת
שצמחהאינסלקסואלית~רחחית
 •אנמית.להגיגנית

גוררותי

7 
 ' 95מאי



~ LI ונבי~ 
המון

ודם

וייןאוכל

אתישלמאטיםקציר:יהודית
הספדיהכבטן;השמש

המאוחרהקיבוץהחרשה;

 216 , 1995קריאה;סימןספרי
עמ'

והמבקריםהקוראיםהיואיךמעניין

ישלמאטיס nהזההספראלמתייחסים
שלשמהאילו Hבבטןהשמשאת

עודואפשר .אחרהיהשלוהסופרת
בגורלועולההיהמיהולשאוללהרחיק

 I Hהיםאתסוגרים Hביכוריהספרשל

הספדיהבהוצאתהואאףשיצא

לאחדוהיהקודםשניםמספרהחדשה,
של"היסטריים"היותרהמכרמרבי
עובדות,עםאבל ...אילושנה,אותה

היאועובדהלהתווכח.קשהכידוע,
שכתיבתוקציר,שלהנוכחישספרה
עיתונאיבסיקורלוולאורויציאתו
רבי·המכררשימתלראשהגיענרחב,
במקבילכמעטהעיתוניםכלשל

יבשה,עובדהבחנויות.להפצתו
שתילפחותמידשמעלהמספריתן
-האחתקלות,לאעקרוניותשאלות
נוטיםוהמבקריםהקוראיםאנחנוהאם

הרבה-ספרלשפוטלקרוא,לקנות,
אותו:שכתב"מיעל·פי-בעיקראו

שלמקומההואמה-וחשביה
הטעםבעיצוב(הנכונה?)היחצ"נית

אכן'בארץ.הקהלשלהקריאהוהרגלי
שאינןרחוק,לטווחלמחשבהשאלות
הניסיוןעלהמיידי nבט;ומקילוח
 •הנוכחיהספראתלבקר
כדיתוךהמנסההספר'גיבורתריבי'

מסכמתלספרות,אותולהפוךהסיפור
בערךתובנה,שלברגעסיפורהאת

צעירה"אשהבמליםהספר'באמצע
מגילה.כפולשגילונשויגברפוגשת

כךאחר •אותואוהבתאינהבהתחלה
היא ...מדייותראותואוהבתהיא

סיפור •אותולשכוחיכולהאינה
מלבדו"אחרליאין .תהרהרבגאלי'

 ,) 121<עמ'

פניעלהמשתרעבספרהקצירואילו
להשתחררמצליחהאינהעמודים, 216

ולהכניסבנאליהשלאזיקיםמאותם
שלמינימלימרחבסיפורהתוךלא

אותנטיות,שלייחוד'שלמקוריות,
הזההבנאליהסיפוראתשיהפוך
מזה.ליותר
כדיהדרושיםהיומיוםחומריכלאכן'

אתגודשיםלרב·מכרספרלהפוך
התנסותמשגלים,בגידות,הזה:הספר

פרידותרומנטיים,חיזוריםלסבית,
ילדויותמסרטן'מוותלב,קורעות

ידועלאלאבהריוןטראומטיות,
חלומייםטיוליםבהפלה,שמסתיים

שלאיזכוריםוהמוןהעולםברחבי
וציירים,ומלחיניםומשורריםסופרים
אבלודם.וייןאוכלהמוןוהמון

הזההחומריםמאוצרשנוצרהסיפור

העגנוני'במובן(לאפשוטסיפורהוא
וסכמטי.צפויכמובן>,

חיפאיתצעירההיאריבי'הגיבורה,

בדירהבת"אשמתגוררת , 22בת

מהואתעצמהאתומחפשתשכורה

לומדתהיאבינתייםלו.שנועדה
והולכתכללי, BAל·באוניברסיטה

מעטוממלצרתנבחרים,לסרטים
שישלההודיעהאמה"כיבערבים

אותה",לממןמוכנהשהיאלכמהגבול
ובעיקרמזדמנים,גבריםעםומזדיינת

חייה,שלהייעודלהתגשמותמחכה
אותו:מגדירההיאהספרשבהמשך

ב, iלכתלהתחילמוכרחה"אני
אכתוב"לאאםאמותאנימוכרחה,

 ,) 112(עמ'

שגילונשוי"גבראותושלה,הגיבור
אהבתלהיותשהופךמגילה",כפול
היותרהדמותהואחייה,

בספר.אמינהוהפחותסטריאוטיפית

שנותשלהשגיחבמחציתגברהוא
אתבצעירותושעזבלחייו'הארבעים

יהיהשלא"הביןכיאבני""מכון
מרצהלהיותוהפךפיקאסו",
נשארהואבנשמתואבללמתמטיקה.

שותההואבוהמיין.-ובעיקראמן,

ורודףבאובססיה,ומעשןבאובססיה

באובססיה,צעירותנערותאחרי

אותןונוטשבאובססיהאותןואוהב

המתסכלתבאשתוודבקבאובססיה,
באותהחייואתוממררתאותו

ידעןהואלכך'ובנוסףממש.אובססיה
אתחופשימצטטהואמקצועי.

מהתנ"ךפסוקיםומזההופןשלונסקי
שליטהושולטמלים,שתייפלע

האמנות,בתולדותמלאה
מצריםשלובהיסטוריהבארכיאולוגיה

אין-וגםאחרות:רבותארצותושל
ובעל·מעוףוקנאיורגישרומנטימחזר
ומיטיבעשירגםוהוא •ממנויותר

עדומושלם,מיוחדבקיצור' .לזיין
הואמפתיע,כמהשבסוף,כךכדי

הבאה,הנערהאלועוברנעלם,
להתחילמכוניתו'מתוך_פרחבהושטת

החדשה.התאהבותואת

ב"גיבורריבישלהתאהבותה
נמנעת.בלתיכמובן'היא,המושלם"

שמולידהזה,האהבהסיפורכלאבל
אותולהפוךההכרחאתבריבי

ממנהויותרברדידות,לוקהלספרות,
שגברלהאמיןקשהאמינות:בחוסר
אתלהסתירכל·כךשמתעקשנשוי'
לצאתתמיד(ומקפידהאסורהאהבתו
התעופהמשדהאהובתולפניהרבה

התענוגותממסעימאחדחוזריםכשהם

איתהויתמזמזאיתהייפגששלהם>,
כשםממשאפשרי.פומבימקוםבכל

הוא"במקרה"שרקלהאמיןשקשה
הפרשה.אתתגלהשאשתו"דואג"

אלףלאחרלהאמין'קשהוהכי
הואכמהלהאומרשהואהפעמים
בעצםלוקלכמהאותה,אוהב

מנמקשבהםהנימוקיםואילולעודנה.
אשתועםהישארותואתלריבייגאל
כלושחוקיםשגרתייםהם ) 117<עמ'
"תכתוב"שריביהסיפורשאפילוכך'
לשוםאותםלהפוךיוכללאר·כך nא

אחר.דבר

חוסר .עלבנוסףעליבות,הרבה
המאהבשלבדמותומתבטאתאמינות,
לשפועחדלאינושפיוהגדול,
המוות"הריכמוומרגליותציטוטים

למטההמכנסייםעםכולנואתתופס
או ,) 188<עמ'הביצים"עלוהידיים

לאהיאהאמיתית"האימפוטנציה
אלאאותו'להעמידיכוללאכשאתה
לברואיכוללאמשםשנשפךכשמה
חלש,באמתויגאל ,) 163 '<עמחיים"
אמיתייםחייםלתתמכדימדיחלש

בודווקאאבל .אותוולסובביםלעצמו
זוהיאאהבתםודווקאריבי'מתאהבת

אחרון>.<עמודלעולם"תמות"שלא
למות.יכוללאנולד'שלאמהאכן'
קוראיהאתלשכנעומנסהחוזרתקציר
בילדותה,אותהנטששאביהשמי

אחר'"אבהי"גברלהותבחרתשוב
אותהינטושבמאוחר'אושבמוקדם

הזאתהפסיכולוגיתהאמתאתכאביה.
הספר>אתגודשותכמוה(שרבות

שלעיצובאלאהיטב,מכיריםכולנו
בכךמזיקה,רקהיאריבישלדמותה
ייחוד.כלממנהשוללתשובשהיא
אתאימה.מתריביהספר'כללאורך
לדמותמופלאהבדייקנותעצמה

לה.תפרהשקצירלחלוטיןהשטנצית
הנכונים,במקומותבוכההיא

ואפילוהצפוייםבמקומותומאושרת
במליםמגדירההיאשלההכתיבהאת

רוצה"הייתימהן:צפויותשאין

לאוחומסתצדהשאנימהאתלהפוך
לצלילים,לתמונות,אלאלמלים,רק

אתשיקראשמירוצהוהייתי

ידכאילוירגישגםשלי'הסיפורים

פינותאצלומאירהקטןכיספנסעם
ואתהפחדואתהעצבאתחשוכות,

לא,(מי ,) 162(עמ' ", ..הגעגועים
לא?)מי ,ריבי

אינההרשותאבלצפוי'הכולאכן
נתונה.

שלה,המשנה""שחקניאתדווקא
בנימיןהמורה ,לדןגותחיה,הדודה
לאפייןריבי·קצירמצליחהקינן,
חיה.ויותרמשכנעתיותרמעטבצורה

בסיסמאותמדברותלאהןלפחות
אויגאל'שעושהכפיובציטטות

כפיתכתוב""אותומהספרנמלים
האחרוניםהפרקיםשניריבי.שעושה

למחלתהברובםהמוקדשיםבספר'
 ,ריבישלאמהשלמסרטןולפטירתה

הכלליתמהסכמטיותמשהוחורגים
אףועלהספר.רובלוקהשבההרדודה
יומיוםמחומריעשוייםהםשאף

איזובהםמועברתמלודרמטיים
שלוייחודיותאמינותשלתחושה
הפרקים,ברובשחסרהחוויה

או'מרגשים,לכמעטאותםושהופכת
הספר.בפרקילטוביםלפחות,
כמוברובה,הרדודההספרשפת

בשמותלעייפהעדגדושה ,עלילתו
שלפחותוידועיםיותרידועים

יצירותסופרים,שחקנים,משוררים,

 , 128עמ'לדוגמה(ראה .ועוד ,ועוד

הכמויות,שאלמלאיתכן .) ... 110 , 61
תורמיםהאלהמהשמותחלקהיו

משמעויותיו.ולריבויהסיפורלעיבוי
(לפעמיםשמותשלהזההגודשאבל
פחותלאלרוב ,בעמודעשרהדע

כמעטאותםהופךשלושה)משניים
ויוצרמפורסמים,שלטלפוניםלספר
אלאשאינםההרגשהאתבקורא

שנועדווהנמקה,כיסויחסריקישוטים

יודעתהרבהכמהלקוראלהראות
שמלבדשפה,בענייניועודהכותבת.
הרבהליאיןרדודה,הכמעטפשטותה
מקושטתהיאושםפהנגדה,טענות

כלילשחורגיםובביטוייםבמלים
מאולציםכןעלונראיםמהמכלול

"מבטיםהביטויכמולו.וזרים
"הואאו 97שבעמיקונספיראטיביים"

 ) 117<עמ'ידיה"פרקיאתאזק

עלממנומתלהבשמ.פ.הביטויואפילו
שלאללבה","סכי·עינייםהכריכה
עתהצנף"לבהאתלהזכיר

גםאחרים.ורביםמהתרגשות"

הכמעטהארכניים,התיאורים

בשכיותהאוהביםמסעישלמייגעים,
שלוהקולינאריותהאמנותיותהחמדה
אינםומצרים,וספרדאיטליה

ו;העלילהלפיתוחלתרוםמצליחים
לאמינותה.או

כמו ,בספרהפרקיםלשמותאפילו
הנמקהכלאיןבו'משפטיםלהרבה

בהםלראות ,כמובןאפשר'משכנעת.
פירושיםלהםולהמציאמטאפורות
את-שוב-(ראהשונים.מפירושים

האחורי)השערעלמ.פ.שלהערותיו
אולהציענכשלעצמוהטקסטאבל

אותהעםנשארוהקוראבאלה,לתמוך
בולטאמינות.אישלמטרידההרגשה
"אלהפרקהואזהבהקשרבמיוחד
לרחמיך"המצפיםאלהלרחמיתצפה
הזאתהציטטהנאמרתשבו ,) 121<עמ'

ובכללמוסבר'לאלחלוטיןבהקשר

לאופררות
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 ...מרקרביצ'רבה"הגברתשלהצהובה;'בממלכה

-בצהובהמוותקראי:פליציה
סקרז'יסקו·העבודהמחנה

ושם""ידהוצאתקמייננה;

 1994ת"א;ואוניברסיטת
מרקוביצ'ובהגב'שלעלילותיה
הצהובהממלכתהוקורותהאלמונית
פליציהשלבספרהמרכזיחלקתופסים
העבודהמחנה-בצהוב'המוותקראי:

יצאעתהשזהסקרז'יסקו·קמייננה",

"ידשלהמשותפתבהוצאתםלאור'
תל·אביב.ואוניברסיםתושם"

ילידתשכסר>,(לבית ,קראיפליציה
ומרצהלהיסטוריהמורהקרקוב,

ילדהעדייןחיתההשואה,לתולדות
השגיח.העולםמלחמתפרצהכאשר
פלשובלמחנההועברהקרקובמגםו

יחדנשלחה,- 1943בנובמברומשם,
למחנהנוספים,יהודים 2500עם

יחדמשם,בסקרז'יסקו·קמייננה.עבודה

למחנההובאהאחרות,נשיםעם
ואתבגרמניה,·שנפלדלייפציג
המוות.במצעדסיימהתלאותיה

קראיפליציהשלהמדעיעיסוקהעיקר
הסובייקםיביהמניעעםהשתלב
העיקרית:לשאלהתשובהלחיפוש

קרה,כיצדבחיים?היאנותרהמדוע

עבודהמחנות-450לקרובשמתוך
שלולרוחבהלאורכהשפוזרוליהודים,

נשארו-הנאציהכיבושבשנותפולין
 ,בלבדמחנותכעשרים 1944בקיץ
בסקרז'יסקו·המחנה-אלהובין

מחנותשישהמתוךאחדקמייננה,

שלתחמושתלמפעליהמסונפים
 ) Hugo"האסאג"הגרמניהקונצרן

-Schneider Aktiengesellschaft 
) Hasag, Leipzig 

מגוללתספרה,שלהראשוןבחלק
שלהמרתקיםקורותיואתהמחברת
שעקבותיוהמסתורי,האסאגקונצרן

אפילולחלוטיןכמעםנעלמו
אחריצעדהגרמנית.מההיסםוריוגרפיה

פרשתעינינולנגדמתפתחתצעד,
אשרהאסאג,שלהמסחררתעלייתו
צנועהחברהבתורדרכואתהתחיל
והגיעיפציג,.בלינברשותלייצור
המחזיק ,אדירקונצרןשללעמדה

בפוליןתחמושתייצורעלבמונופול
הכבושה.

מונחהיההמחברת,שלהתזהעל·פי
בתהפוכותהאסאגשלהצלחתוסוד

השלישי.הרייךשלהחימושמדיניות
עד ,סבלהוורמכםכימגלה,הספר
בתחמושת.כרוניממחסור , 1942שלהי
שידעבודין'פאולדווקאזהוהיה
כאשרהנוחה:הקוניונקםורהאתלנצל

לידיוהאסאגקיבל 1940-1941בשנות
הפולנייםהתחמושתמפעליהנהלתאת

בצ'נסםוכובהבסקרז'יסקו·קמייננה,

שלהראשילספקהפךהואובקן~ה,
הנלחםהגרמניהרגליםלחילתחמושת

המזרח.בחזית

נוסףיתרוןלמצואהשכילבודיןפאול
הכלכליותתוכניותיולמימוש

על·ידיהכבוש(השםחבגנרל·גוברנמן
העבודהכוחאתגילההואהגרמנים):
והואחינם,לנצלושניתןהיהודי'
ראשוןיהודימפעל""מחנהשהקים

 ,ביםחוןמםעמי·קמייננה.בסקרז'יסקו
המקומייםהתחמושתמפעליהיו

הידועותשלוחות,לשלושמחולקים
 Werk A, Werk B :הגרמניבשמן

Werk C • הוקמהמפעלכלשלכשסחר
היהשם.באותוהידועהמחנה,שלוחת

המוותרכבותכאשר , 1942באפרילזה
 •בכיווןהכבושהבפוליןנעוהראשונות

וםרבלינקה.בלזץ
שלהמקיףמחקרהעוסקהשני,בחלקו
החיצונית"ב"היססוריהקראי,פליציה

העוקבמרתק,סיפורזההמחנה.לש
מערכתאתהמאפייניםהתככיםאחרי

הגרמניותהרשויותביןהיחסים

היהודים.שלהכפיהבעבודתשםיפלו
הגלויהמאבקפסקלאשנתיים,במשך

אתשייצגהאסאג,ביןוהנסתר

נשק,לייצורהפרסייםהקונצרנים
במחנותהשליםהעלהס"ס,לבין

זכהזהבמאבק •בפוליןיהודייםעבודה
עוצמה:רביבריתבבעליהאסאג

מוסדותיועלהגרמניהוורמאכם
שלהכלליהמושלהכלכליים,

"הפיקרינרים"

שלהמפורסמים
למקוםשיווצ'וווק

גיהנום.שלמראה
זהגיהנוםועל

המפקדתשלטה.
שלהיהודיה
גברתהמחנה.

מרקוביצ'ובה

שרפראנק,הנסהגנרל·גוברנמן,
אלבוםהשלישי'הרייךשלהחימוש
והמשטרההס"סמפקד ...ואפילו ,שפאר
גר.קריוילהלםהגנרל·גוברנמן'של
מפניהמשותףהפחדאיחדכולםאת

יכול,הכולהימלרשליתרהתערבות
"מחנותאתגםלחסלזמםפעםשמדי

עצומיםרווחיםהמספקיםהמפעל"
בגנרל·גרמנייםקונצרניםלכמה

בראשם.והאסאגגוברנמן

מופיעיםגורלועלהמאבקשלבצילו
זרםהמחנה:שלהתפתחותוקורות

בהתמדהסיפקפוסקהבלתיהמשלוחים
הייצורמחלקותלכלחדשיםיהודים

ללאשגדלו ,סקרז'יסקומפעלישל
האסאגשלהאוקראיניהמשמרהרף.
אתהסמוכיםביערותביריותחיסל

כמווהחולים.התשושיםהפועלים
האסאגמפעליבלעוהאגדתימולך
מעשרותונשים,גבריםיהודים,אלפי

ואדום.מחוזשלוכפריםעיירות
ה"יבוא"פרשתהיאבמיוחדמעניינת

לכאןהובאואשרמיידאנק,אסירישל
לגלי.חציבאופן 1943בקיץ
שלהשלישיהחלקראוימיוחדלעיון
שלהפנימית""ההיסםוריההספר,
לחלוטיןמשתנהכאןסקרז'יסקו.מחנה
קודםאםהקורא:שלהראיהזווית
שלהכתובכלפיהתייחסותוחיתה
עלהמחנהאתהרואהמבחוץ'צופה

כאןאחת,כמקשהשלוחותיושלושת
כלשלסיפורואחרמבפניםעוקבהוא
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 •לחודהרווקיםמןאחד
שלויומניםזכרונותעדויות,ריבוי

אסמכתאמהווים ,לשעבראסירים
קשהשלפעמיםהדברים,לאמיתות
שלושתלכלקרו.שאמנםלהאמין
אותםלכאורההיוהמחנהשלוחות

מלמעלהשנקבעומחרידיםחייםתנאי
 ,מזוןמנותהאסאג:הנהלתעל·ידי

כמהתוךמרעבגוויעהשהבטיחו

גרועיםסניטרייםתנאיםחודשים,

צפיפות ,הריכוזשבמחנותמאלה
-הכולומעלמגורים,בצריפינוראה
הייצורבמחלקותרצחניתפרךעבודת
שתים·עשרהבנותמשמרותבשתי

שלהמשגיחהעינםתחתשעות,
פולנים.ומשגיחיםגרמניםמנהלים

שלהמחנהלתוךפנימהשנכנסמיךא
Werk B אוWerk A , ואחר·כך

נוכח- Werk Cשללמחנהנקרז
הראשוניםהמחנותבשניגםבהבדל.

וממגיפתזוהמהמרעב,אסיריםמתו

השומריםבידילמוותנורואוםיפוס,
עלשמרוהסוףעדאולםהאוקראינים,

ליצורי ,ביותרהקלושולודמיונם,
המפורסם. Werk Cב·כןלאאנוש.
מוקשיםלייצורהמחלקותנמצאוכאן

תתומוקשיםמםרוםיליבשתיים
הצהובה,הפיקריןמאבקתמימיים

ללאהעובדיםדמותאתשינוששתיהן
הכר.

אתקוראיםאמוןובחוסרכרסם

צהובותמפלצותשלהמזעזעהתיאור
שחורות.ידייםוכפותירוקשיערעם

צ'וווקשלהמפורסמים"הפיקרינרים"
ועלגיהנום.שלמראהלמקוםשיוו

המפקדת ,שנזכרכפישלםה,זהגיהנום
גברתהמחנה,שלהיהודיה

המחנותלשניגםאמנםמרקוביצ'ובה.
"זקןאתהאסאגהנהלתמינתההאחרים
זכהלאמהםאישאך ,היהודיהמחנה"
ל"מלכה"שהיהלזהדומהלפרסום
הצהובים.הרפאיםבממלכת
אסירים,בעדויותשמקורןהעובדות

נאלץלחייםבמאבקוכימלמדות,
נגדרקלאלהילחם,פשרםאסיר

הנובריםוהממוניםהמגפההרעב,

מבית:הממוניםנגדגםאלאבמפעל,
בריחות,רבות:בדרכיםנלחםוהוא

עזרהארגוןכלכלה","חייפיתוח
חייואפילואהבהקשריהדדית,
המחברתמקדישהנרחבפרקתרבות.

אשרותרבותית,חברתיתלפעילות
צ'ברווקדוקאצמחההפלאלמרבה

הזוועתי.

ואסיראסירכלשללחייםהמאבק
סבוכה,יחסיםמערכתרקעעלהתנהל

העובדיםסוגיכלביןשהתפתחה
המעסיםהגרמניםהאסאג:במפעלי
ההנהלהתפקידיכלאתשתפשו
אשרהפולניםגבוה,בדרגוהפיקוח
עובדיםנשארוהגדולבחלקם

גםמונומתוכםאךמקצועיים,

היהודים,עלהמשגיחים
 ) Volksdeutsche (הפולקסדויםשים

זוםרים,ופקידיםמנהליםברובםשהיו
ב"משמרששירתוהאוקראינים

קציניםשלפיקודםתחתהמפעל",
שלושתנמצאובפיקוחםואשרגרמנים,
מסקנתהלפיהיהודי.המחנה "שלוחות

היחסיםמערכתמשקפתהמחברת,של
במפעליהלאומיםחמישהשבין

'עבודתמערכתכלאת ,סקרז'יסקו
גרמניהעל·ידיפותחהאשרהכפיה,
שבהאירופה,יבשתבכלהנאצית
שיתפומיוחסים·'"עבדיםקבוצות

כללמרותאחרים.עבדיםברצחפעולה
החבלהמעשיההתנגדות,גילויי

-המחברתםוענת-והפרםיזניות
פעולהאירופהעמיכלשיתפו ,ככלל

tבמפעלישהיהכמוהנאצי,השלםון /ו
הןהמישורים,ובשני •סקרזיסקו

שימשה ,המקומיוהןהקונםיננםלי
כדיהפחדה,כאמצעיהיהודיםהשמדת

עבוריותרסוביעבדושהאחרים

הגרמני.האדון

גםאלו'עגומותשמסקנותספק,אין
לקוראמשאירותעליהן'חולקיםאם

 •למחשבה.חומר

גרוסבתן
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·•• / --·.• •.• •.• - T ' -• - T : T -

ב;איזאוסבאבגשם-
-·.• •.· T ·• I I . 

כא;ר.אניעכשו
-: T ' - : T 

הא;רגושיחמיםגשם.בינ;גע
•• -• •,• •.· -• •• T 

י;רדתאניכא;ר
T ;-• •.· •.· 

~ה wזכ~ין ,ה~~אזקה~יגיזpה. Rא.לזה_

::י~לים,ג.ולע.ד wלה;ולימז;ה,רדת.י;;גא;ר~לכהה wא
גגן,~דכ7חיא"לזגע;ןי ,ה~י~~מ;ולי
ו~;זp,םן;גא;ךלגגןל~ה

 הך;א,::רז.~~לל~~יי;.רדת~גי
::זל.יחי רז::~~ה 9ו~קש;.ק.קת

 .ש~p.זז::;ות;ךהים ?i ו:: rר.~אל~ני

בר i ~::ול.יחי רו::~~ה 9ק /oוש;.ק.קת
כשמש;רה nשאינההמלחמהכי

' -• : T T •• T : T -•.• •.• 

 . ך;א,::~ימת~rכה~חו~ה,;ןיף
הה P:הוא~זה, WRכסם,לחהוא .ר~ W ~נ;גגןת~גי

כסם,~לוירא~יף
::ו~די:;בים, ,א;הי~לריסהם;ו~:ךןה

 . ש~pזו::;ות;ךיםה ?i ו::רץ.אאל

תבואיאל .לךקוראתאניארטמיס,

פח,דאשהאניהצי,דאלתארטמיס,
-: ·,·• ••---• :-· • T --

 ,הל~י::~רק.~יס,ם w ו::לד ה~~
 .הצידאלילתאתושליטהיפה

TT :-•ז -:-:-:•---• 

 , 19Rירים wק~ץלי
 .'סי~.קך~'~פךי;

 .ב·~:ג~נ:וי ;wr;ימראש;ןידים wק~ץ
;:ז~ןןן;יךאזקית~ם;נכ;נז:יימה ,

מלח.נציבאהיה;רה. nאלהביסמפחדתאני
:-• : -•.• •,• : -' T T ',' : •,• : ' •.• -

ל~תrכר t~סל'א

 .;בלקדאר t~סל'א

 .::זפזכד ,ה~ך:~ז:;::וכז:ז,~ךק.~יס, ,ה:!ז::::ופrכד
כראשיתמנחמפחדתאני

:-. : -·.··.· . -: .. . 

 .ל;ד~ז::::זכז:ז ן;ל~כ;:~םמ~חיד
 .כ;מחללא;ךפאוס ,'סי~ p ך~'וזקמ;קגץלי
 ..נמו~.- ;.;עלי~זקא;ל, ;פן~·.~לה iאל'א

• •• • • ' -T T -•,• 

 .כקגץ::ו~נוזיםזקיךי~תללסל.או~לל'א
 .נדים. ?i ז::רז.~~לר tpלא~הל"א
ינ:יה w;ורא~הי tJ ~ירי w;י r י~~ל'א
~ים. nלאבדלואניימותוהם

•• T -:-··.••די:-· 

גנ;סךיאירה
' T T · T 

גנוסריאירח

 "!סי~.קך~"מזדהה: ר~~א"לק;ל

ה Rי תו.ג~:;:כ~ידז$לילת ,~יש ,לדזס~ר

 !;כ~נ;ז~לי~~ל~לת
ר::ו:ם;ל n ו:;רו.לא~ע p ~ג.ןר;כתקזקת.;ו

 ,~לי ,יר w ;ו )iי~ה oמ;היא
-א;תי~בקזpת~ךקמיס~ךק.~יס,

;וק;לה ,ף; n ז:;רד.לא~לה;נגוףל:כלר;ולי
ה, iה;ןמ~איךהמזד;:זה, ,~לי~~ל~לת~וק.מים

 ,ה~ fלה,גן~ה ל~~ ,ם~פו::ל"אר~ת,.~עא"להיא
w כ~רר~וכה. 

א;ר;ךה,~פר;ןיק.ה,~ךק.~יס,

f ליל;ת, /אן~f אן, 
 .אד f~הז w תר..?;ז
יט~ת R ,םו.ג~ו::

 ,ת;ה;ב~ז::::ו~שיםל~זרבתה Rךקו
א;ר;ךה.ך_ךד;ת, ת;ע~~~ק~לחי

 /כ~יש;גי;:זא;רה fה
עלישמרואנאגב;ה;תלשירי

 '-ז :·'זז' :- ..

 ,ט~חי Rכ~.רכ;ת,ן_ךד;ת ת;עג;~~;:זסזיקו
 /א;ת;ר;ןה~גי
~~לזותזכ;נרירה.ךדרהוא ,~רצי~ןהוא
~רד~זקקניהוא

ה~י;ן.ר gq~ב fג~כאר~גי~ה~ל

 11המאוחדהקיבוץבהוצאתאלהבימיםהמופיע ,הערה"מעיר"היופימתוך
 ' 95מאי
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שנותשלהמעוברתבא,רופה

לספררםעדנהרשהתשערם

ולה,סטוררהלתרבותהנוגערם
ובולהרבות.פכרהעלהרהוד,ת,

ההגותבתחומוספר,ם,שלגדול
אוררואהוהב,וגרפ,ותהספרות

לתרגומרםוזוכהשנה,מדר
המדורולצרפת,ת.לאנגלרת

החודשרםשלברבולהפעםותרכז

ובצרפת.באנגלרה-האחרונרם

זינגרכשכיסיצחק
אורראויידישמספרותתרגומיםשני

והשניבאנגליתאחד-לאחרונה
ליצחק"משוגע"הראשון:בצרפתית.

מנקרעל·ידימוצגאשר ,זינגרבשביס
יהודיכסופרהלונדוניה"טיימס"

והעתידההווה ,מהעברליצורהיודע
עולםומשכנעת,מקסימהדיסהרמוניה

וכאוטי.מנוחחסרסתירות,מלא
אוהב"אניפעם:כתבזיגגובשביס

ואיןורוחותשדיםסיפורילכתוב
שדיםלסיפורייותרהמתאיםדבר

אוהביםאלה ...גוועתשפהמאשר
כולםלישידועכמהועדיידיש

השפההן ,בספריואותה".דוברים

ובועטים.פורחיםחיים,השדיםוהן

מתקיימיםאלאדמיוניים,אינםשדיו
ניצולישלצפויותבלתיכדמויות
ומצליחיםלאמריקההמגיעיםשואה,

חלקליטולסביבתםעלוכופיםבה,
שלגיבוריוחייהם.שלבהפתעות

תוססיםצעקנים,אנשיםהםזיגגו

סביבאגרופםאתהקופציםורדופים

לחמוקלהםלתתומסרניםחייהם
המנקר,לדבריעוניםגםאלהמידיהם.

למושגהאפשרייםהפירושיםכלעל
הוא:משוגערוססל.(לפי"משוגע"

נגועג. ,אובססיביב.מטורף,א.

לכלמוכניםהםמשונה>. .,בפוביה,
-אמרוכאילומשחקולכלניסיון
לאלמהאזעלינועברהרבהכל·כך

קצת?עוד

ש"היהדותמניחאמנםאפדייקג'והן

וטענה.פולמוסלכלשמעברתחוםהיא
ניתןאינוהואאבלדתימצבאכןזהו

אלוהיםכמוכפירה.על·ידילהכחשה
שלנספרוהשארכלאולם ,, ...עצמו

המציאותובעיקרנגר,זי

לפולמוסנושאהםהפרדוקסלית,
תיגר'מקריאתבמגעשאינוחריף

"אלוהים"והספרות.אלוהיםעלכולל
"הוא ,הספרמגיבוריאהרן'אומר

 ,בעיניוחןשמוצאמההכותבסופר
ולנסותאותולקרואחייבהעולםוכל

 •מתכוון".הואלמהלהבין

MESHUGAH / ISAAC 
BASHEVIS SINGER, H. 

HAMILTON 

זינגריהושעישראל
ישראלשלהקצריםסיפוריותרגום
השניםנין(שנכתנונגרזייהושע

·ידיעללהכתרתוהניא ) 1916 • 24
מגדולילאחד"לה·מונד"מנקר

מתארים,סיפוריוהמאה.שלהסופרים
שלשעריהפתיחתאתלמעשה,

דינגובשביסיצחק

רגעלמודרניזם,היהודיתהעיירה
 ,הנאציהטירוףבידיהכחדתהלפני
 ,הסופרשלפתיחותועלמעידיםוהם
גדלשנומזהאחרלעולםרב,שלבן

המסורת.נטלתחתוהכורע
רחבהקשתומתאריםמגווניםסיפוריו

אנושיים.ומצניםנופיםדמויות,של
עלהנעוריםומשונותהילדותקסם
אהבותה"חדר",העיירה,רקע

הכפרחייומוות,לידהאסורות,
וזוועותהעירוניהעולם ,הפולני

הקשהואכזבתוהתפכחותוהמלחמה.
אחרי ,אוקטוברממהפכתנגרזישל

מהוויםהםגםבאוקראינה,ניקור

אולםהקונץ.מסיפורילשנייםנושא
המסורתיים,החייםהתפוררותעל·אף

המתפוררהעולםשלזהותואין
ברורה,בזהותמצטייןהוא ..מיטשטשת

אקספרסיוניסטית,נדרךהמתוארת

הריאליזםלסוכתיותרמאוחרשנזנחה
שכשרונוכךעלמצרהמנקרהקלאסי.
אחיושלנצלוהועםזיגגושלהעצום
למספרזכהולאבשביס,יצחקהצעיר'

 • .האחרוןשלוהפרשניםהקוראים

ARGILE ETAUTRES 
RECITS/ ISRAEL JOSHUA 
SINGER, LIANA LEVI. 
FREMDER .(PERL OYF 

ERD) 

ארנדטחנה

גרמניה,ילידתהיהודיההפילוסופית
חדשהלביוגרפיהזוכהארנדט,חנה

הסועריםחייהעלבצרפתית.
אולםביוגרפיותכמהכנרהתפרסמו
"לה·מונד",מנקרלדבריהאחרונה,

אינטלקטואליתביוגרפיההיא
לאנקדוטה,מעבראשראמיתית,
היחידההאשהשלחייהאתמשחזרת

הנמהעלחותמהאתשהטביעה
העשרים.המאהשלהפילוסופית

 ,-1906ננהנונרנולדהארנדס,חנה

שלואהובתותלמידתוחיתההיא
נאלצההסערהפרוץועם ,היידגר
שסיימהלפנילאאולםלגלות,לצאת

הקדוש.אגוסטינוסעלשלההתזהאת
עשתהנגולהשנותיהראשיתאת

לספרדלהימלטהצליחהמשםבצרפת.
נחרהשנהלארה"נ,והמשיכה
מהתקופהחייה.סוףעדלהישאר
העובדהנזכרונהנותרההזוהסוערת

פניםללבושיכולהשההיסטוריה
רושםמתקבלמהביוגרפיהטרגיות.
היותהנעצםספקמטילהשארנדט

אינהאכןוהיאפילוסופית,
עלהמקובלבמונןפילוסופית
קיבלהשבההגרמניתהאקדמיה
הקדושאגוסטינוסלאהכשרתה.

גורלהפוליטיקה,אלאאותה,מעניין
בעולם.החופששלעתידוהעמים,
מושגיםלניתוחהגדולכשרונה
מקרניםקונקרטייםמצניםוניתוח

לידידה,דווקאאותה
קולהגרמניהאקזיסטנציאליסט

"שורשיהעיקרי,ספרהיאספרס.

בעדמניפסטרקאינוהטוטאליטריות"
המחקריםאחדזהוהדמוקרטיה.

נצורההמבהיר ,נימינוהשימושיים

שניןהקשריםאתבמינהיחידה

שהואכדיתוךוהאימה.האידיאולוגיה
·הנאציזםשניןהדמיוןאתמנהיר

מלהזכירחדלאינוהואלסטאליניזם,
אתניניהם:הגדולההבדלאת

הסטאליניזםולאשהנאציזםהעובדה
עובדההאנטישמיות,סביבהתמקד

זניח","פרסאינהארנדסחנהשעבור

מהפילוסופיםכמהזאתשרואיםכפי
מניאההביוגרפיההאירופאים.

ארנדס.שלעבודותיהכלשלניתוחים
אותההמצייניםוהקפדנותהדייקנות

מקריאתהקוראאתלהניאיכוליםהיו
שהתמציתמכיווןעצמם,המחקרים

ורצינית.נאמנההיאלפנינוהמובאת
הביוגרפית,שלהרבההצלחתהאולם

שהיאנכךסמרנההמנקר'לדברי
המקור'אתושובשובלקרואמעוררת
הלקחיםאתהפקנולאעדיין ,שממנו

 •הדרושים.

HANNA ARENDT / SYL VIE 
COURTINE- DENAMY, 
BELFOND 

כהןהרמן
תוראתהיוו 1900 • 30שניןהשנים

נשפההיהודיתהפילוסופיהשלהזהב
נכתביםשבהתקופהזוהיהגרמנית.

בולסים,ושנהדופןיוצאיחיבורים
גם ,) 1842-1918 (כהןחרמןמלנד
ארנססנובר'מרסיןרוזנצווייג,פרנץ

ננג'מין.ולסרושולם,גרשוםנלון'
הדעותהוגינאלציםהאימהשנותעם

שולםגרשוםלגלות:לצאתהיהודים
אחריםבפלשתינה,.לנוברמצטרף
האטלנטי'ליםמעברעצמםמוצאים
קץתשיםהשואהמתאבד.ננג'מין

המופלאהגרמניתהיהודיתלסימביוזה
ניתנתהאחרונותנשניםרקהזו.

להתוודעהצרפתילציבורהזדמנות
עםתחילה .הללוהגנוזים"ל"אוצרות

עםועתהרוזנצוויגפרנץמשלתרגום
 .כהןחרמןשלזה

והדמותלפילוסופיהפרופסור
חרמןמרנורג,באסכולתהעיקרית

בסוףלאופנהקאנסאתהחזירכהן'
עלחותמווהטביע ' 19ה·המאה

אולם,קסירר.תלמידו,שלעבודותיו
שלהתרגומיםשמראיםכפי

אינהכהןשלמחשבתועבודותיו'
 .אקדמייאוקאנסיזםכבמצטמצמת
(והאקטואליים>המענייניםהאספקטים

לקשריוונוגעיםאחר'במקוםנמצאים
וגםדתגםרואההואשנההיהדותעם

דתית,במשפחהשגדלכהן'תרבות.
אתהיסבהכירהואעברית,ידע

הרצאותנשאוהתנ"ך,התלמוד
יהודיים.נושאיםעלמאמריםופיוסם
תחתעתהמתפרסמתמאמריםאסופת

היהדות".של"האתיקההכותרת
חיבורהואהתבונה""דתזאתלעומת

שיטתי'באופןלספל'המתיימר
שניןלקשרגעותהנובבעיות

שנכתבהספרוהדת.הפילוסופיה
ופורסםהפילוסוףשלימיונערוב
מסויםבמונןמהווהמותו'לאחר
 .האינטלקטואלינסיובושלסיכום
"לה·מונד"'מנקראומרלזכור'צריך
כהןניסההאנטישמיות,עלייתשמול

ניןעמוקההתאמהשקיימתלהוכיח
ו"יהדות""גרמגיות"בפיושנקראמה

> JUDEITE ( 
גישתולפיהיהדות,שלהפילוסופיה

קונפורמיזםנבובמצטיינתכהן'של
היהדותשלגדולתהלדעתו' .מקורי
בהמצאתרקלאניסוילידינאה

בהענקתובעיקר'אלא,המונותואיזם
אחד.באללאמונהאתיתמשמעות

יותרמוסרהיאהיהדותעבורו'ולכן'
מקוריותהמוסר'ונתורדתמאשר

"המיןמושגאתמספחתהיא-כפולה
האוניברסליותאתומדגישההאנושי"
כיבודאתהדורשהחוקשלהמוחלטת

מהאדוןהיהדותשלדרישתההזולת.
אותההופכתמשרתוזכויותעללהגן

מסוים,ובמונןחברתימוסרלמגלמת
להפיקרצהכהןסוציאליסטי.מוסר

קונקרטייםתכניםהיהודיתמהאתיקה

החברתיים.היחסיםאתלשפרנמסרה
בעוניהשוויון,נחוסרהמאבק

כלפיהמדינהשלמחויבותהירוי'וכב
השאלותכל-בתוכההחייםהזרים
כלח,עליהןאבדלאאשרהאלו'
משנתו.מתוךעולות
האתיקהשלמאופיהאחרתמסקנה
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החיוביתשהשפעתהבכדיהיהודית:

על ,אוניברסלימידהבקנהתורגש
מפוזרבגלות,להישארהיהודיהעם
אנטי·ציוניהואכהןהעמים.בין

מהווההיהודיתהמדינהמושגמובהק.

עלמתרעםאףוהואסתירהבשבילו
שפתבעברית,להשתמששאפשרכך

היומיום.בחייהקודש,

והסוציאליסטיתהאנטי·ציוניתגישתו
כהןרבים.ידידיםלכהןהביאואל

ל"הפריע"וממשיך ,בזמנו"הפריע"
שהואהעובדהדווקאאולםכיום.םג
אומרהזרם,נגדללכתחששאל

משנתואתמותירה ,המבקר

אנואיןאםגםכיום,גםאקטואלית
הנחותיו.כלעםמסכימים

• 
RELIGION DE I.A RAISON 
TIREE DES SOURCES DU 
JUDAISME / HERMANN 
COHEN, P.U.F. 
L'ETHIQUE DU JUDAISME / 
HERMANN COHEN, CERF. 

הפילוסופיהשלההיסטוריה
היהודית

שתורגםעדעברושנהואחתשישים

שהפך ,הפילוסופיהחיבורלצרפתית
בעבריתבגרמנית,לקלאסי,
ובאנגלית.

בחיבורנפתחנוטמןשלספרו
הדתשלהבסיסיים"הרעיונות

רוזנצוויג.בפרנץומסתייםהתבנית"

באופןהיהודיתההגותאתמקיףהוא

ימיעלבמיוחדומתעכבכרונולוגי
תקופתזוהימסוימתבמידההביניים.

למעטאבלהיהודית,להגותפריחה
הרחב.לקהלמוכרתהיאאיןהרמב"ם,

שמעברהרי"לה·מונד",מבקרלדברי
מציגהואהספרשלהתיעודילערכו
פרשנותבהביאוומרעננתחדשהגישה

על·ידיניתנתשהיאכפיאריסטושל
יחסםבעברית.אותוהקוראיםיהודים

רקהואלאריסטואלההוגיםשל
המחברלדבר ,המאפייןלמצבדוגמה

נוטמן:אומרהספרבפתחהיהדות.את

לאובפילוסופיהעסקהיהודי"העם
אותהקיבלהוא .צורךמתוךדווקא

שלההיסטוריהחיצוניים.ממקורות
היסטוריההיאהיהודיתהפילוסופיה

עםששונוזרים,רעיונותהטמעתשל
ראותלנקודותוהותאמוהזמן

הספרשלהמרכזיתהתזהיהודיות'.'
אלאיהודיתפילוסופיהשאיןאומרת

שלתוצאהשהןיהודיות,פילוסופיות
מתקופההמשתנההיתוךכור

עםשללגלגוליוובהתאםלתקופה,
דרמטיות.היסטוריותתהפוכותשידע

• 
HISTOIRE DES 
PHIWSOPHIES JUIVES DE 
L 'EPOQUE BIBUQUE A 
FRANZ ROZENZWEIG/ 
JULIUS GUדTMANN, 
GALLIMARD. 

והצלבהסהרכצל
יותרטובהיהליהודיםאםהשאלה
בימימוסלמיאונוצרישלטוןתחת

יתר.ברצינותנשאלתאינההביניים,
תחתשפרמצבםספק,שוםללא

הנוצריתבאירופה .המוסלמיהשמטר
מוגניםבלתיבוכרים,היהודיםהיו

וחסריחברתית,אומשפטיתמבחינה

המשטרזאת,לעומתאזרחיות.זכויות,

שלמסויםסוגלהםנתןהמוסלמי,
אזרחותחיתהזואםאףאזרחות,

הזוהתקופההאםנחותה.מקטגוריה

שתיביןביחסיםהזהבתורחיתהאכן

וטענו,טועניםשרביםכפיהדתות,

פתוחה.שאלהנשארת
והצלב"הסהר"תחתהחרשבספרו

ייןבמערכהן'מרק ,המחבראין

מתרכזהואהזה.העקרבוויכוח

ההבדל?מדועהמעניינת:בשאלה
למחקרמובילההשאלה
המנסהמסוגו,הראשוןמשווה,

באיסלאםהמרכיביםעללהתחקות
היהודית,לגישהגרמואשרובנצרות,

לראותוהמודרניתהמסורתית
החייםעםמיטיבגורםבאיסלאם
מתרכזהמחקרעיקרהיהודיים.

אתובודקהשוואתיתבפרספקטיבה

והאיסלאםהנצרותשלהטיעונים
ובמעמדםמהיהדות,שצמחוכדתות

שלטונןתחתהיהודיםשלהמשפטי
כהןהביניים.בימיהדתות,שתישל

שליותרהמתונהעמדתועלמצביע
לנוומזכירליהדותביחסהאיסלאם

אינםהיהודיםהמוסלמיםשעבור
הואכמו·כןאלוהים.שלרוצחיו
שביןהכלכלייםההבדליםאתמעמיד
וקושרמכריע,כגורםשונותחברות

שלכהתחלההכלכליהאפרטהיידאת
לשולייםהיהודיםאתשדחקתהליך

שלאחרחלקאחרות.מבחינות
בחברההחברתי.לסדרמוקדשהחיבור

המקרים,ברובהיהודים,היוהנוצרית

ההתייחסותולכןהיחידים,הזרים
ואימקרוב,באיםכאלחיתהאליהם
בתחתיתמקומםנשמרגםלכך

 ,כמובןזהדברהחברתית.ההירארכיה
ואףלשולייםלדחיקתםהוביל

באיסלאםזאת,לעומתהפיזי.לגירושם
רחבהמקבוצהחלקהיהודיםהיוו
ומאוכלוסיהמוסלמיםלאשליותר

שם.חיתהשתמיד

נראיםכהןשלמטיעוניורבים
שלהדתייםהמקורותמוכרים:

חיזוקקיבלוהנוצריתהאנטישמיות
לדחיקתשהובילהמשפטיתמאפליה
ולהרחקתם.היהודיםשלרגליהם
הלאשבההמוסלמיתהחברהלעומת

וידעומקומםאתידעומוסלמים
ה"טיימס",מבקרלדבריעליו.לשמור
משכנעיםבטיעוניםמצטייןהמחקר

למקםהראשוןהניסיוןזהוובחדשנות:
תרבויותשתיתחתהיהודיםחייאת

בפרספקטיבהמהיהדות,שצמחו

להסבריםכליהמשמשתהשוואתית,
 •היסטוריים.

UNDER CRESCENT AND 
CROSS / MARK R. COHEN. 

PRINCETON 
UNIVERSITY PRESS 

ריפש- ןירוק הרו

ר,רעירןר,יר,בראשית

רבענייןהצ'כיםגילוומתמידזאמ
לתרבותמאודחיוביתוגישה

חוליותהרבהגםקיימותהיהודית.
שמואתלהזכירדיאולימקשרות,

תרומתםאתאוקפקאפרנץשל
"החוגחברישלשיעורלהשאין

מקםביניהם-היהודיהפראגאי"

ויצירותיהםשמםלהפצת-ברור
המלחיןכגוןצ'כייםאמניםשל

הדדית,היאהאהדהיאנציק.ליאוש
רבהמפופולריותנהנותבישראל
סמטנה,דבוז'אק,שלהיצירות
ההדדיתהזיקהצ'אפק.אוהאשק

בתקופהגםביטויהאתמצאה

יה.השבהעולםמלחמתשלאחר
הראשונותביןבוודאיהיאצ'כיה

היצירותכמותמבחינתבעולם
בשואההעוסקותהאמנותיות

אופייניבכלל.היהודיםובגורל
המוכרהצ'כוסלובקישהסרט ,לכך

ב"אוסקר",זכהשגם ,ביותר

עלמבוססהראשי"ברחוב"החנות
לדיסלב ,יהודיסופרשלספרו

עדבהוחיארצה(שעלהגרוסמן
במאישל·עבודתו nפרמותו>,
נושאווגם ,קאדאריאן ,יהודי

יהודי.

הדדיתזיקה"לתרגם"ניתןכיצד
המציאותלשפתזההדדיועניין
כאשרענפים,תרבותקשרישל

מציבהכספייםהאמצעיםהעדר

זושאלהלהתפתחותם?מגבלות
ישראלשלשגרירהאתהעסיקה
להמצאוהוא ,גרימשהבפראג,
בשםפסטיבלבדמותתשובה
מאחר ,"באמנויות"ך"התג

אמנותלשטחייתפזרשהפסטיבל
מרכזיאירועובמקוםשונים

בעתייערכוויקר'גדול·ממדים
הופעותעשרותאחתובעונה

יתקשולאהמארגנים-נפרדות
·אחתאחתאותןלממןבמיוחד

מקשרחוטביניהםיהיהזאתובכל
חייעלחותמואתשיטביע
כולה.המדינהשלהתרבות

אבל-הרעיוןהיהבראשית ,ובכן
זימןהשגריראותו?יממשמי

כמהראשיעםפגישה

ופרשצ'כיים·תרבותמוסדות

ההיענותתוכניתו.אתלפניהם
המשוער.עלועלתהנלהבתחיתה

יסיוןחבבעליגרמשהלדברי
אחרתארץבשוםאולי ,העשיר

למידתלהגיעהיהאי·אפשר
החלהכדורבצ'כיה.כמוהיענות

רקלאהצטרפוליוזמהמתגלגל.
לפראג,מחוץתרבותייםמוסדות

מגיעותהחלוגוברבזרםאלא
מחוץגםהצטרפותובקשותהצעות

הוא,כרגעהמצבלצ'כיה.
שייערךהפסטיבל'שבמסגרת
נקבעוכבר ,ספטמברבראשית

אירועיםושלושהשלושיםסופית
הספרות,המוסיקה,בתחומי

-התיאטרוןהפיסול,הציור,
נטויה.הידועוד

התנ"ךאתלהציגהיאהכוונה
המארגנים,כוונתשעל·פי(ומאחר
המקורותאתלהפגיןהיאהמטרה

לאהמשותפים,היהודיים·נוצריים
השואבותיצירותבפסטיבלנכללו

כאחדהחדשה>הבריתמןהשראתן
שלהעיקריים·ההשראהממקורות
לפיהאירופית.והתרבותהאמנות
חלקיטלוהבלתי·שלמההרשימה
תזמורותארבעהפסטיבלבאירועי

תזמורותארבעסימפוניות,

התיאטרוןשלהאופרהקאמריות,
שלהנאלם ,הצ'כיהלאומי

המקהלה ,הלאומיהתיאטרון
מחזותפראג:שלהסימפונית

יוצגותנ"כייםבנושאיםקשורים

תערוכותבפראג,תיאטרוניםבשני

בגלריהתיערכנהמיוחדות
במוזיאוןהלאומית,

במוזיאוןהאמנותי·תעשייתי,

וכןלאמנויותבאקדמיה ,היהודי
יצירותשלמשותפתתערוכה

ספריותשלוששלספרותיות
ייערכוכןמרכזיות.צ'כיות

"התנ"ךהנושאעלסימפוזיון
חיבוריםתחרותבאמנויות",

עלספרותי.וערבתיכוןלתלמידי
תזמורות,הודיעוהשתתפותן

מישראל'ומקהלותמחוללהקות
שוודיה,נורבגיה,איטליה,
זורשימהוגםוגרמניה,אוסטריה

של·השיאלנקודותנסגרה.טרם
שלההצגותנחשבותהפסטיבל
"אליהו"להבדל,"שלמה"
 ,להוננודוד""המלך ,למנדלסון
"השירים ,לוורדי"נאבוקו"
התצוגהלדבוז'אק,התנ"כיים"

שתובאדוד""עירהארכיאולוגית
מירושלים.לפראג
בידנענוצ'כייםכספייםמוסדות

במימוןשישתתפולפניהרחבה
תוקףלתתוכדיהפסטיבלאירועי

"הבנקמנהללהתחייבויותיהם,
רדריבד"ר ,הגדולהמסחרי"
כיושב·ראשמשמשאףזלצמן,

ראויהבמיוחדועדת·הפסטיבל.
כלראשישלהשתתפותםלציון

הרבעםיחדהנוצריות,הכנסיות

קארולצ'כיה,ליהודיהראשי
הכבוד"ב"וועדתסיוון,

הפסטיבל.ייערךשבחסותה
כיציין,ולקמילוסלבהקרדינל
עדמעריכההקתוליתהכנסיה

כיווןהפסטיבל,יוזמתאתמאוד
"שובהאתלהמחישכדיבושיש
התרבותיים",לשורשיהצ'כיהשל
כייגר'השגרירליאמרבכדילא
גולתאתבפסטיבלרואההוא

 •בצ'כיה,לפעילותוהכותרת

להביהודה

 ~ ~ו

ls 
~ 

13 
 ' 95מאר



~ LI ןפוt 

משיישחזר

צחורהושקדיה

שחורים.פרחיםאיןכרמי:ט.

שושנהחיתוכי·עץ:שירים;

עמ' 72רביד;הוצאתהיימן;

מארבם,קארלהעניקלספרהשםאת
אשר ,הדיאלקטיהמאטריאליזםאבי

המאטריאליזםכילמארכסיסטיםהוכיח
ההיסטוריהאתרקלאמ~צב

עיקרירכיבגםהואאלאהאנושית,
קול""מרכסבערךהאדם.בנשמת

המשתרעהעברית,שבאנציקלופדיה
זכרמצאתילאעמודות, 7לע

שהיה ,כרמיט.אךלשירה;לנטייתו
נשמתואתחשף ,מנעוריומארכסיסט

הצנזורהרקמרכס.קארלשל;:פיוטית
הצלליםאת"הופכתהפרוסית
הנפששלהכשר"היחידי,לגילויה
מארבם,קארללדבריאותה,ומלבישה
שחורים",פרחים"איןאבלבשחור;
 •הספרשל 7בעמיגםוככתובכידוע

עלילהבואין .שירימחזהזה
ליריתהתייחסותאלאמתפתחת

הםהפועלותהנפשותלמאורעות.
"מרסל , 12 • 14בנינערים

(עמיטהר·פנים"ז'אקוחנון·עינים/

"ז'אניןואמוהחמשבןאגרריי ,) 6

 ,ורדהמשזה ,ייורב·ידיים"רכת
"כיצדושומעהבמבוקעץלידהעומד
אלה ,) 64(עמ'מחלל.ח"בבמבוקהרוח
החוסיםשלרגי°לים,צרפתייםשמות

שהפך ,-18ההמאהמימי ,ישןבארמון

צרפת.בצפוןפליטים,לילדילמוסד
להיש"לא·אמי",המוסד,מנהלתרק
w היהחשוב·משמעות:בעלם

האםאינה~ם·המוסדכילהדגיש,
היתומים.הילדיםשלהביולוגית
קורותיהןאת"שרות"הנפשות

להעלותהצפויולבמאיומצוקתן
למלחין·אופרהבדומה-זה"מחזה"
ישודאי-בלבדליבריטעלהמסתמך

בלתיפעולהוחופשפורהדמיון
מוגבל.
גםמתפקדהפועלות,הנפשותבמערך
מיניסטריוןשלהפרוזאיהמכתב
ובליניקודבלי ,) 18(עמ'הפנים
רקעעלהמכתבבולטשיריות,מלים
אבןשלכפסלהזה,השיריהמחהז

כ"המנון",מוצגהמכתבאפורה.

הטקסיףתבגינוני ,שבודרזקמיףת

כבוד"ברחשיחתוםוהואהנבובה,

·עינייםמאירתהצלחהובאיחולי
למחקר"הוועדההחדש";במוסד

להפקיעהחליטהאשרהיאנוקליארי"
זה,מחקרעצמה.לטובתהארמוןאת

הגרעינית,ההפצצהאתיקדיםאשר

f לנפגעילילדיםמחסהמוסדעלדיף
במכתבה.שהית·מלחמהזוועות

אזכוריומגדל","עירגםמופיעים
דבריםהיוכברכאומרים: ,מגדל·בבל

אסורימי·המבולאחריוגםמעולם,
(בראשיתרעהו"שפתאישישמעו nש

נימוקיםרצוףזהמכתב ,) 8יא,

שלאנטי-הגיונייםסרקסטיים,
הבגין",וארובותהכנר"מעיינות

עומדמכתב·הפלצותשללצידו
אםהיימן:שושנהשלחיתוך·עץ

זאתאוליילדיה;ושניכואבת

מהם.אחדכלשלה"לא·אמי",
ספקאיןהצרפתיים,השמותלמרות

בחורףשחיויהודים,בילדיםשמדובר
פליטים.לילדיםבמעון , 1945 • 46

"השמותכי ,לצייןלנכוןמצאכרמי
הםוההתרחשותהדמויותפרטיוכן

אוגדןבמחזהאין ,) 14(עמ'בדויים"

כמיההלאיהודית,מסורתשל
הבמבוק,ואילןהמובטחת"•הארץאל
מארץשהובא-זר"נטעהוא

ישראל.ארץבהכרחשאינהרחוקה",
"פתחעדות(לפיהואמקרהרק

האוניברסיטה-אזרחיסדרהדבר",

שנייםכיירושלים),העברית,
שיריםמחזורבארץ.נקלטומהילדים

 ,·השואה""ספרותלראשיתשיירזה
אףותקומה,שואהכאןאיןו"עדיין

 ,) 9 • 12עמ'דבר(פתח'עקדה'"לא

זה,חזיון·שואהמזכירזאת,מבחינה

יעוז·קסט,איתמרשלבעשך""נוףאת
יםשבשמונה , 1961בשנתשהופיע

זהגם ,"שחוריםפרחים"איןאחרי

יהודיותאינןשדמויותיושירימחזה

לא ,הפחדאלוהיהואוהאלדווקא.
ב"איןהישועה;אוהרחמיםאלוהי
אמנםהאלוהיםשחורים",פרחים
במסורתהיזכרותישאך ,נעדר

היהודיהענףקיצוץעלוצעריהודית
כותבת ,לא·אמישלבתהבמשפחה;

סף(עלטובים"אלוהיםמצאהכי
עלבוכהוהאם ) 52(עמיהכנסיה)"

"אשעל ,"ה.שמלתלוחכתזרה"אש
 ,) 63(עמיבתי"ל.בחורכתזרה

מגולם,ב"פתיחה",בשיר·הערשגם
או ,הרך-הגדיעממייהודימוטיב

שקיבלההגדה,מןגדיא""חדאותו
ב"הטורהאלתרמניעיצובואת

אתהפךכרמישט.אלא ;"השביעי
לשאלהכרמזאולילשה,הגדי

גםהואלעולה?"השה"איההתמימה:
בההאכזרית,התשובהאתמספק

ו"אבא"עשףק"עםנחרז"השףק"

לא·כלום,כאילוכשה",שםנשחט
השואה,מכחישיאתניבאכאילו
<עמ'מעשה"היה"לארוז: nבסתם·
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"שקיעהיששב"פתיחה",בשיר·הערש

מליםוע·אב", 1 ~"ו "ק~"יש ,"ה tשח~
הנחרזוסמים"ה fב"פ;פוגעותקשות,

ט.אתלשבחישהתמים",ה"ה"השעם
 ,בלבדחלקיתשהיא ,חריזתועלכרמי

ואלתרמןשלונסקיבהןבשניםוזה

הצעיריםואףבחרוזיהםנצנצו

סופיאתהשחילושבחבורותיהם
לאכי ,(נכוןהחרוזבק;ףשורותיהם
להשתחררכרמיט.מצליחלחלוטין

שלונסקי.)-מרבו
ההוצאה·לאורהוסיפהזובמהדורה
היימןשושנהשלרישומיםארבעה
שהופיעושלה,חיתוכי·העץלתשעה

חיתוכי·העץהראשונה.במהדורה

העבירהוהפסלתביותרמרשימים
שבמחזה.והכאבהצעראתדרכם

טובים ,לחיתוכי·העץרישומי·ההכנה
עצמם.חיתוכי·העץמצילומילדעתי
דרךחיתוכי·העץהעברתאולי

כאבאתמקההוהדפסתם,המצלמה
העומק.ממדאתומשטחתהחיתוך

עצמם,ברשותעומדיםגםהרישומים

קוויהםבפשטותומדהימיםתמימים

הלבן.גביעלהשחורובריכוז
נעסוקלא ,הספרשללשמואשר

שלהמהותית"צורתהבהגדרת
לאגםמאונס;קארלבעקבותהנפש",

הצבעיםעומקובניתוחבבוטניקה

ה"כרוביםגםוהמוחזרים.הנבלעים

משמיירדולא ) 18(עמיהוורדרדים"
אםלידי •הדיאלקטיהמאטריאליזם

(עמ'ורך"חמיםחום,ער""ש ,מצאתי

ו"לובןצחור""ברבור ,) 20
"לחישתגםישחולים",פרוזדורים

(עמיבשמי·הסימטאות"צהובכוכב

האדוםוהפשעהצהוב/"והפשע ) 23

 ;) 51"(עמיהאבדון/כוכבישני /

אתמסמאיםהשחורים""בגדי·המשי

וידיההחמש,בן ,אגררישלאמו
השחור""במשיאותוללטףעורגות

לפרחיםנפששאיןאומרמי ,) 27(עמ'
שחורים?

דניי:שלבשירומסתייםהמחזה
הריק"אמי",הופכת"לא·אמי"

הבמבוקלבנה,פריחהחופךהשחור
אלפיואתמצמידהוא ,חלילחופך

ועולהבוקעתאביב"ומנגינתהחליל
פורץאנילב·אביבאל-

ראשונההפורחתהשקדיח ...כשקדיה",

חדשיםחייםהישראלי.באביב
 •התחילו.

שתלשמואל
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וסיגריותיזעדם

הרעים"ו"הזרעיםקייבניק

 14.4.95בסיכומה,
יכולהשישראלדבריםחרבהאין

מובילה,כמדינהבחםעצמהלראות
-קייבלניקהקשורבכלאולם

נלווית,ותעשיחמוסיקחהערצה,
איןדבר.לכלמעצמההיאישראל
אולי(למעטבעולםמקוםכמעט

בוזוכהשקייבמולדתו)אוסטרליה
בחןזוכהשהואכפיואהדהלהערכה

פח.

הגיעוהרעים"ו"חזרעיםקייבניק

הקודםבארץ.שניהופעותלסיבוב
פסטיבלבמסגרתכשנתייםלפנינערך
היסטריהאחריווגררבחיפה,הבלוז

כישמועותרחשואזעדקסבה.לא
לארץמגיעיםלאולהקתוקייב

בגללובייחודאידיאולוגייםמטעמים
ברגלו,בליקסהשלהתנגדותו
אחריבהרכבהשניוהאישהגיטריסט

קייב.

לושרוחשיםלהערצהמודעקייב
חתימותחילקהואשניביוםבארץ.
דיזנגוף,בלבסנטר""דיסקבחנות

קןכמואתה.נרהתחתונהוהקומה

מנסיםאנשיםמדייותר-נמלים
עצמהההופעה .חורלאותולהיכנס
לקטהגישקייב ,לכךבהתאםהורכבה

מארבעתבייחוד ,לחיטיושל
השולטהקהל,האחרונים.האלבומים

הרצויהמתכוןאתקיבלבחומר,היסב
קיפוץ-כאלולהופעותכראויוהגיב
ואחורהקדימההראשהנעתתוך

הבמה.לעברמעשנותידייםושליחת
הכרחיתתופעהבכללהואעישון

רוקדקייב-קייבשלבהופעות
 ,ומעשןשותה ,ומעשןשר ,ומעשן
חבריושארגםוכךומעשןמעשן

הקהל.גםוכמובןבלהקה
בהתאםמופיעיםהרעים""הזרעים

שנותשלהדכאוניתהבריטיתלסצנה
כל·כךמשתלביםחםבההשמונים,

נראיםשחורות,חליפותלובשיםסוב.
התכונההיאואדישותקברניםכמו

לאחזהה"לוק"לחם.יתחאופיינ
להביסאלאברירהלךמותיר

ובפנים,הכליםעלהידייםבתנועות
התחושותכלמתנקזותשאליהם
 •עצמוהגוףעלנראותשלאוההבעות

זזיםלאכמעטעצמם"הזרעים"
ו"חזרעים"שקייבלמרות-בהופעה

כוכבמאשרהומוגניתלהקהיותרחם
לכךמודעיםחםמלווים,ונגניםבודד

בקייב.מתרכזתחלבתשומתשעיקר
הזמרגודששנותרהחללאת

מאודמעםבנוכחותו.האוסטרלי
שעהבמשךלהשתוללמסוגליםאמנים
שלהמוסיקהמסוגל.שהואכמווחצי
בלשוןשמחה,ואינהתיאםרליתקייב

מהאווירהשחלקשחשבמיהמעסה.
תקליטיודרךהמועברתהמהפנטת

לסובה.הופתעבהופעה,לאיבודתלך
עכשיולאלבומיםהאזנה-הואנהפוך

ולחושעינייםלעצוםלךגורמתרק
"הזרעים"החיה.להופעהעזהכמיהה

שבעהולפעמיםשישהעםמופיעים
שלתחושהמונעהכליםריבוינגנים,

1
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האולפנית.ההפקהלעומתרזון

מההקשח,בכלימתוגבריםהתופים
הקצבמתפקידהבאסאתשמשחרר

במלודיהמלמסהלתמוךלוומאפשר
מלארקענוצרויחד-הכליםובשאר
מעמיסאינוההרכבזאת,עםועשיר.

שקטיםובשיריםמדייותרהצלילעל
 " baby now "כמויותר

" Nobody's " ו._ The ship song " 
באזאתכל •הילוךמורידיםךם,

וחודרעמוק-קייבשללקולבנלווה
קשהלהיות.יכולקייבשרקכמו

ללאהאלחהשיריםאתלתארבכלל
הזה.והכואבהמרםיםהקול
יגיבהקהלכיצדבדיוק,יודעקייב
חסרתכמעםשלוההגשהשיר.לכל

ההתמתנותאףעלפגמים.
באלבוםשהורגשהחמוסיקלית,

אותהעדייןהואהמגישקייב ,האחרון

כבעבר.ופוקעתחסרת·רגיעהתזזית

כשלאגדיםכמובןהיוהשיאים
 , The weeping song ""הגדולים

" Red right hand " ו·" Mercy 
seat ", אתחתםסוחטשבביצוע

לחזוראולץשקייבלפנירגעההופעה,
לושיתנו ,ולהתחנןהדרניםלשני
ללכת.כבר
לקטגורייתבקלותמשויךקייב

לשארבניגודאולםהסופר·סםארים,
כלחסרהואהזח,במועדוןחבריו

הואבהופעות.לפחותגינונים,
מעלהבו,נוגעלקהל,מתקרב

לוקחלבמה,חצי·מעולפותמעריצות
הקירבהאש.מבקשואפילוסיגריות

סוברקעושההאינטימיותחזו,

לקהל.ובוודאילהופעה

בנויהוא-פארקיםאמןאינוקייב

דחוסים,סגורים,במקומותלהופעות
אוליהסינרמהומעושנים.זיעהנוספי

שלולוועידותסופדלדודומתאימה
לקייב.דווקאלאואבל ,הליכוד
האנשיםמספראףעלהמקום,
ממלאריקיותרחיהשהגיע,המכובד

השורותמעשרשהתרחקומי

מןחלקאיבדלבמה,הדחוסות
התחושההישיבהממקומותהאווירה.

שלמאשרסדםשליותרחיתה
שרצהמיאולםחיה.הופעה

זאת.לעשותהיהיכול ·להתרגש,
מקוםגםלחשמלמסוגלקייבשכן
הוא ,עליונסתכלשלאואיךכזה
 •ענק.פרפורמרונשארהיה

להבגדי
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כוריה?עםאואוליחעם
פלגדורית

פסטרנקכוריםמכתכיכקרח';'ניגון

 ; 1910 • 1954פריידנכרג;ראולגה
 1994שוקן;

לרובמתפרסמותמכתביםליפות-·-•·•·-· ולעתיםכותביהן'מותלאחררק == -- כאשרלקראןמגיעיםאנוקרובות--
בינינומפרידותשניםמאותאףאועשרות

משוםדווקא(אוזאתולמרותהכותבים:לבין
אותנו.לרתקמצליחותהןתמידכמעטכך>

זהששלחובמכתביםענייןמוצאיםאנומדוע
שלרובמשוםאםכבר?זהשמתואנשיםלזה

אחר'אוכזהבתחוםבולטיםבאנשיםמדובר
שהםמשוםאםהיום;גםבנונוגעשפועלם
שחלפהבתקופה>(ומקוםתקופהמתעדים
עבורנו;אותהמחייםכךועל·ידיואיננה,

שניםהנמשכתמכתביםשחליפתמשוםואם
שלמרתק,להיותהעשויתיעוד'היארבות

בתחוםרקלא-הכותבשלהתפתחותו
 .כאדםבעיקר'ואוליגם,אלאשלוהעשיה
שלמכתביהםאסופתהואבקרח""ניגון
גחאולדודתובתושלפסטרנקבורים

של("נוריה"פסטרנקפריידנברג.
לספרותנובלפרסחתןהמכתבים>,

נודע;ומשוררסופרהיה ,ן 95sב·

חיתההמכתבים>של("אוליה"גפריידנבר
הקלאסיותהתרבויותשלבעלת·שםחוקרת
המכתביםחליפתהפילולוגיה.בתחום
מארבעיםלמעלהפניעלנפרשתביניהם
הסוערות,מןבתקופהנכתבההיאשנה.

זו-לנוהזכורותביותרוהקשותהמעניינות
ובשיאה;בהתהוותההסובייטיתהמדינהשל

היהמהםאחדשכלאנשיםשניבהושותפים
ניתןוברוך·כשרונות.אינטליגנטיספקבלי

תהיהביניהםמכתביםשחליפתלצפות
נכזבתזושהבטחהאלאבמיוחד;מרתקת

שלפנינו.באסופהבמידת-מה
חליפתלביןקוראביןשנוצרהקשרבהכרח,
קשרבחלקולפחותהואזאתמעיןמכתבים

הכותביםמןאחדכלשלאישיותועם
אוטוביוגרפיה,לגביגםכמובן'נכון'(והדבר
לגבינכוןהואלמעשה-ביוגרפיהואפילו

שלחותםבהשניכרכתובהיצירהכל
כקוראתשליהבעיהספק,בליאישיות>:

ביטוילידיבאהשבובאופןמעטלאנעוצה

בוריםשלאישיותםהמקובציםבמכתבים
ואולי-פריידנברגאולגהושלפסטרנק

שבההאיומהשהתקופהמהלומר'יותרנכון
לאישיותם.עוללהמדובר
מןעולהאחרדברמכליותראולישכן'

אנשי·רוחשנישלסיפורםהמכתבים
אחדשלבנייר·הזבוביםמוצאללאשנלכדו
ההיסטוריהשלביותרהנוראיםהפרקים

לאוהדבריםשמטבעתקופה-המודרנית
אתאותהשעברוהאנשיםמןהוציאהדווקא

דעתועללהודות,עליחלוקה,דעתימיטבם.
הרואהסגל'דמיטריהדבר'אחריתכותבשל

עלהרוחל"נצחוןמופתיםהמכותביםבשני
תקופהעלש"גברו"אנשיםשני-החומר"
אלאלדבריכולהאינני .זוואכזריתאיומה

שאינהבלבד'המכתביםשלעדותםסמךעל
רבידעכאןשנדרשספקואיןמספקת;עדות

התקופהעלהןמשלי'יותרהרבה
ובכלעצמם.האנשיםעלהןומוראותיה,

גברוחלקיתרקכילהרגיששלאקשהזאת,
התקופה,עלהזאתהאסופהגיבורישני

הצליחובחלקעליהם.היאגברהובחלקה
אתמהםהוציאהובחלקמיטבם,עללשמור
חיתהמההשאלה,היאטרגיתשאלהמידעם.

פריידנברגאולגהשלהתפתחותםדרך
-אדםוכבניכיוצרים-פסטרנקובורים

דוגמטיתכהבתקופהלחיותנאלצולאאילו
כפיהרוח,אתוממיתהעוינתונוקשה,

איןאבלעליהם.שנגזרההתקופהשחיתה
שהיה.למהאלאלהתייחסאפשרותלנו

אחרים,מסמכיםשמתוךכמובן'ייתכן'

(אוליאחריםשיחלבניאחרים,ובמכתבים
לאנשיםאלאמשפחה,לבנילאדווקא

הרוח>קרבתחיתהאליהםהיחידהשהקרבה.
אוהמכותבים,שלאחרותפניםמתגלות
שלהםפניםאותםיותרבולטותלפחות

-לעקוברוציםהיינואחריהןשדווקא
בבירור'מדיופחותמדי'פחותושמופיעות

המכתביםחליפתכי •שלפנינובאסופה
רוחאתפורשתמשהיאיותרהזאת,

שלדרכואתפורשתמשהיאויותרהתקופה,
היאשלו'בעשייתומהמכותביםאחדכל

מערכתשלוסבוכהא.רוכהפרשהפורשת
היחסיםומערכתאנשים.שניביןיחסים

מרגיז'משהוקרובותלעתיםבהישהזאת
אינומהשנייםשאישמשוםאםמנדנד:אפילו

ביושרלבחון-להצהרותיובניגוד-מוכן
ואםהשני;כלפיהיסודיתעמדתואתגמור
שלמיטבםנמצאכנראה,בה,שלאמשום

שלבסבךמדייותרמסובכיםהם-השניים
עליה,וכעסטינהמפניה,והתגוננותתביעות
לראותאפשרמסויםבמובן .ושברןציפיות

במערכתנכוןיותראושלפנינו'במכתבים
בלשיתחידהמעיןפורשים,שהםהיחסים

נוריה?")עםאואוליהעםהצדק:מי("עם
המכתביםמתוךלאלפחותדרך'שאין
אפשראיהסתם(ומןלפתרונהלהגיעבלבד'

-היה>אפשראי·פעםאםכלל'לפתרהעוד
אינוכשלעצמוזהמספיקים.אינםהנתונים
הזאתשהחידההואשמפריעמהמפריע:

זאתוכנראה-דיהמעניינתאינהכשלעצמה
האסופה.שלהתורפהנקודתהיא

טרם ,-1910בנפתחתהמכתביםחליפת
צעיריםשנילפנינומופיעיםכאןהמהפכה.

קרבהמתוךביחדקיץשבילועשרים,בני
מעצםהתלהבותמרובמתפוצציםהםגדולה.
עצמםבתוךמגליםשהםמהתגליותקיומם,
התלהבות •מהשניואחדסביבם,ובעולם
מתלהמת,טבעהמעצםהיאהזאתהנעורים
אםשחקים:מרקיעהונסחפת,סוחפת

שניעלמאודהחביבהבמלהלהשתמש
שהיאומרוב"נשגבת".היאהמכותבים,

מעצםשוב,-בהישמעלה·מעלה,מרקיעה
לאממוקד;לאמעורפל;משהו-טבעה

כשמדוברלגמרימובןשהואדברמגובש.
לקרואנוחפחותעשרים;בניכותביםבשני
שלושיםבניאנשיםשנישלמכתביהםאת

לאבמידהנוטהמהםאחדשכלומעלה,
להונאה-אופיולפיאישאיש-מעטה

עצמית.

שלשתיקהלאחרהמאה,שלהעשריםבשנות
כמיטבאחדכלעברשבהשניםכעשר
המהפכה,שסביבהקשותהשניםאתיכולתו

לנוריה;אולגהביןההתכתבותמתחדשת·
אתמפריכההיאמתחדשת,כשהיאומיד

זוסמן'אליוטהאסופה,עורךשלאמירתו
וחמשלארבעים"קרובזובאסופההרואה
רקלא ."אוהבתמכתביםחליפת ••.שלשנה

<אףהללוהדודיםבנישניביןשררהאהבה
-ביחסיהםחשוביסודחיתהספקבליכי

כזאת>:בעקשנותבהםנאחזיםהיולאאחרת
שנכזבו;ציפיותהרבהגםכאמור'שם,היו
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טינהמעטלאכעס; ,כןאםבהכרח,
קנאה.מסוימות,בנסיבות ,אוליומרירות;
שלבעיקרםהםלעילשהוזכרוהרגשות
מהלדעתיותרקשהפריידנברג.אולגה
שלעמדתו-דברשלבסופו-חיתהבאמת

·דודתו:לבתחיבהשהגהספקאיןפסטרנק.
(מפניהתגוננותיותרניכריםמצידואך

לנוכחרוחקוצרוהטינה>:הכעסהציפיות,
במקומן:אינןשלדעתובוטותהאשמות
·מרחק:שמירתשלמידה ,כןאםבהכרח,
ותני"חיימשדרהואהיזהרות.אפילו

לחיות".
המכתביםחליפתשלבתחילתהלמעשה,

שלאקשהלקוראגם , 1924 •בהמתחדשת
ואפילו-קוצר·רוחשלמידהלפתח

מלאתפריידנברג.כלפי-נזעםקוצר·רוח
דודהבןשלבקשריומוגזמת>(אוליאמונה
אתלקדםבבקשותאליובאההיא ,הסופר

הסובייטיתשהד;גמההאקדמיים,ענייניה

ציפיותמפתחתהיאעמוק.בבוץהשקיעה

תרם"נוריה"לטענתה,(שאמנםגדולות
וריס,ב •התערבותומתוצאותלניפוחן>

לאמאמץבענייניהמשקיע ,מכתביועל·פי
יוכלולאשמאמציוטועןהואאךמבוטל;
ותתייצבלמוסקבהתבואלאאםפרילהניב
הלוהטים".הקומיסריאטיםב"חדריבגופה
בהמתריעשתבוא,מתחנןמבקש,הוא

אחתדרךעלבנוקשותלעמודשתחדל
מצידה,אולגה,בעייתה.לפתרוןויחידה
טועןשהואמהאתעושהאינושהואטוענת

נאלץשהואהמעטאתוכיעושה,שהוא
·חרוןבחמתככפוי·ש.דעושההואלעשות

שרשרתאתמוכרתהיאפגועהגאווהשל
סכוםלהחזירכדיאמהשלהאחרונההזהב
כלללא<בוודאילהששלחרובלמאהשל
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 1908פסםרנק,בוריס

שלאביופסטרנק,ליאונידהדודזדון>כוונת
 .•.כ"נדבותרואהושהיא ,בנובידיבוריס,
התקוות-מנופצות"תקוותשכר ••שוח.ד

ספקאיןנוריה.בהשטיפח·הבסיסחסרות

קשיםחייהאתשעושהאשההיאשאולגה
אפילולהיות,חייביםשהיומכפייותר

מדובר.שבהםבתנאים

זובתקופהמצטיירתנוריהשלדמותו
מנסהבכנותשהואדומהפחות.ברורה

קשותשהןבנסיבותיכולתוכמיטבלעשות
להתפרנסמאודלוקשה-עבורוגםמאוד

בתרגוםלעבודנאלץהואלכתוב,ובוודאי
ובילדבאשהמטופלהוא ,כוחותיוכלותעד
נראהלזרים.דירתוחדריאתומשכירקטן

לבת-דודתולגרוםנואשותמנסהשהוא
בנסיבותהנדרשאתלעשותמדיהנוקשה

ישתמידזאת,ועםהחדש.המשטרשיצר

לאבאמתהאםהסוף.עדברורשאינומשהו
אצלפגישהלהלקבועשינסהטעםהיה

 ,שטעןכפיענייניה,עלהאחראיהפונקציונר
שניהםשלמתוכננת"לא"התנפלותמיןורק
היהשמאאוהבעיה?אתפותרתחיתהיחד

משאביאתמדלדלרקלמוסקבהכזהמסע
המדולדליםאוליה,שלוהכסףהבריאות

רצהבאמתהאםשחששה?כפי ,הכיבלאו
מיןמתלווההמכתביםמןבחלקשתבוא?
(אנחנוהדוחקת.להזמנהשכנגד""טיעון
שבשוםיודעיםאבללב,בכלאותךמזמינים

 .••אסיההדודהאתלעזובתסכימילאאופן
מפסיקיםהיינואילוזה,כלעם ).וכוליוכולי
חיתההמצטיירתהתמונה ,כאןהקריאהאת

בתביעותלבואהנוטהאשהשלזוספקבלי
ובהמשך ,בהןלעמודמאפשרשאינובאופן

עומדאינושבהכרחמיאתבקשייהמאשימה

בן·דודעומדנדמה,כךמולה,בציפיותיה.
יותרהרבה(ומותאםבהרבהרציונלי
למענהלעשותהמשתדלהחדשה>,למציאות
נתוןאינושהדבראלא ,יכולתוכמיטב
 .בידיו

פניהיואכןכאלהזהשבשלבוייתכן
באםתכופים:נוריהשלמכתביוהדברים.

הואבאםלא,ובאםמ"חובתו"מתחמקהוא
לו.שאכפתספקאיןלא,או"נבזי"מרגיש

אבל .לואכפתלהיותשצריךסבורשהואאו
שלהפרטיתבהיסטוריההלאהשנעיםככל
עםהתמונה.משתנההאלה,האנשיםשני

 1909פריידנברג,אולגה
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שלמצבהחשביה,העולםמלחמתפרוץ
נשוא:לבליקשהבאמתנעשהאולגה

אהבתועלהרףבליהמצהירונוריה,
·דודתו'לבת·במינהוהמיוחדתהעצומה

ממש,שללעזרהשנוגעמהבכל-נעלם
הקשותבשעותדווקא-בכללולעתים
ביולישנכתבולשורותהאםשלה.ביותר
לרוסיה,הגרמניתהפלישהלאחר , 1941

אותי'זכרולי'כתבו •שתיכןאת"אוהב
 1941מאוקטוברלהזמנההאםבי":היעזרו

אךהיטב,(המצוידבמוסקבהבביתולשהות
מזרחה),נסעוומשפחתונוריה-מאדםריק

 'לחשובוהתחילימידלי"עניולתביעתו
מעשיתמשמעותישעזיבה",עלברצינות
נראההמכתב~שלהדחופהמנימתוכלשהו?
ברורלאאמנם,רצינית.נוריהשלשכוונתו

לעצמהלהרשותגחאוליכלהבכללםא
-עבודתהמקוםנמצאשבההעיראתלעזוב

לעזוברשותניתנהשלאגםעולהמיומנה
מגבוההוראהלפיאלאהנצורההעיראת

נוריהאךמוסדות:על·פימאורגנת,ובצורה
לגביגםזאת.לדעתיכולבהכרחלא

ישכך'אחרפוסקיםשמכתביוהעובדה

כולהברוסיהוהטלגרףהדוארשסדרילזכור
מביכהאבלהמלחמה.בתקופתהשתבשו

נוריה·שלהארוכההשתיקהזאתבכל
עלהמצורשלביותרהנוראהבתקופה
מדועשלוההסברמביךיונ:ורועודלנינגרד:

לאשתואוליהאזששלחהלמברקענהלא
כצפוי'כאן'התקבלשלך"המברקבשטקנט:

עניתישלאחושבאנימשמחה.בכיתיבהלם:
הסבלשעוצמתמפניכך'כלרבזמןלך

והביךהבהילעלייךעוברועדייןשעבר
שלאמפנילכתוב,מסוגלהייתילאאותי:
רגשותי."אתשתבטאדיהחזקהזעקהחיתה

גחאולחיתהדיה"חזקהל"זעקהשלאדומה,
ולהבעהבחיים,שהואלידיעהאלאזקוקה,
אפשר'ואם-בסבלההשתתפותשלפשוטה
 •יותרמוחשיתלעזרה
שלביחסיהםלראותשניתןהאחרוןהשלב
שלפניהאחרונותבשניםהואונוריהאוליה
ותחילת ' 40ה·שנותבסוף ,זושלמותה

האנשיםששנינראהזהבשלב.י soה·
בהבעתהןולבהירותלגיבושהגיעושלפנינו
של<שבמקרההקיומיבמצבםהןצעמם,
כלפיבעמדתםוהןטרגי),מצבהואאולגה
כלמוזרלאואולי-מוזרבאורחהחיים.

קורה-שעברומהכלעלכשחושביםכך'
הםהפוך:שמקורואךדומה,תהליךלשניהם

הקטנוניותההצקותלאינספורמעברכבר
יכולותאינןשובאלוהיומיום.מורכבשמהן

הדבראוליה,אצלאבלממש.בהםגעתל
ומןזאת,מסבירהעצמההיאכך-נובע

-נכוןבעיקרושהדברמורגשהמכתבים
שעברההסבלהאני":"מותמכנהשהיאממה
כוחותאתאצלההרגוהואמדי'חריףהיה

אפילולעשות,והיכולתהרצוןאתהחיים,
ביוני 26יומנה,(מתוךלעצמה.לדאוג

ימי •••וריקיבשלבי •••ריקה"דירתי : 1945

ליאיןמטרות,ליאיןלקיצם.מתקרבים
חוללוהחיים •בדברייןעבליאיןרציות,
מהבכלעמדתישרדתי'עיני.לנגדוטומאו

חי.ומוותמוסריעינויבפני:הציבושהזמנים

רוחידי.תתוארנה.שלאבזוועותעמדתי
הדברבפנילעמודיכלהלאהיא •••מתה

אנושית.השפלהבעולם:ביותרהנורא
הדברשלהתוצאותאחת )"אנושית.אפסות

נוריה:כלפיבעמדתהגמורהיפוךהיא
המנסהזהכשורבונלחמהשקודםבמקום
מבטלתהיאעתהבצורה,חומהבקרניולנגח
סייגללאמעריצהלחלוטין:מולועצמהאת
את-מביכהמופרזת,בצורהלעתים-

שהיאכפיכאדםהתפתחותוואתיצירתו

 .במכתביומתבטאת
בתהליך'הסופילשלבהגיענוריהגם

הדרך:כללאורךוניכרעקביהיהשאצלו
המנקרותהיומיוםמטרדותשלוההתעלמות

התעלמותיותר'רחבהמהתעלמותחלקהיא
היצירהלמלאכתלהפריעשעלולמהמכל
שלגורלםנדמה,כךלפעמים,כולל-שלו

אפילואפשר-זהמצביוצר'אצלאחרים.
מסויםבמובןהוא-זהאגוטיזםלומר'

לסובביניחאםהכרחי:מסוימים?)(בגבולות
ליצור'יוכללאהרף,בליאליולחדוראותו

קשה.בצורהעבודתותופרעלפחותאו
בכתיבתהאלהבשניםעסקפסטרנקבוריס

אתראהשבהיצירהז'יוואגו"'"דוקטור

מהכלאתיצקושלתוכהיצירתופסגת
עבדהוא .חייובמהלךלומרלוחשובשהיה
קשיימכלמנותקתפנימית,שמחהמתוך
-הזאתהשמחהעלשמרוהואסביבו'החיים
אי •משמרמכל-לעבודיכולתועצםועל

שאיכפיבדיוקכך'עללהאשימואפשר
עלגפריידנברגחאולאתלהאשיםאפשר

אתלבלועקשהזאתבכלאבלמרירותה:
האהובהדודתובתשכשאושפזההעובדה

שהוארקלאטרמינלי'במצבהחוליםבבית
עבודותיהבגורלמעורבלהיותמסרב

להבין:אפשרזאת-פורסמושלאהיקרות
·דודהלבת<במכתבמציעשהוארקלא

אךכסף,האשפוז)עללושהודיעהשניה,
הוצא,כברעליושחשבשהסכוםמוסיף

מכתבה,שהתקבללפניהצער'למרבית
בקרוב":"תצוץאחרתשהזדמנותומאמין

מוצאשאינוזהאתלקבלקשהבעיקר'אלא
כמהבתגלויהלאוליהלכתובהפנאיאת

אותה,זוכרשהואבפשטותשתגידשורות

שבוודאידבר-לויקרהשהיאאי.תה,שהוא
יותראולימאוד'עדעבורהמשמעותיהיה
מעדיףשהיהודומהאחר:דברמכל

"אוליהבעיה:אתעבורויפתרושהנסיבות
אצילתחברתנועללקונןמדינחפזיםאנו

כךזכלוהאהובהרנותהכשרברוכתהאופי'
לנותהיהואולי •••רחמים:שופעאלוהים
תמוהמשהוישבלתי·צפויה."לשמחהסיבה

עולהלתוכנן'(שבניגודהאלהבשורות
לפנייוםשנכתבוהספד)של.ריחמניסוחן
אוליה.שלמותה

הפיסקאותאתמחדשקוראתכשאני

נוחהלאבתחושהרואהאניהאחרונות,
לביקורת-מראששחששתי-כפישנגררתי

היהמיצדק:לאמיצדק,מי"טרוצקיסטית":
האסופהשלאופיהזאת,ועםלא.ומיבסדר
מערכתעיקרהלכך:הקוראאתגוררהזאת

זאתולעומתהדודים,בנישניביןהיחסים
מרכיביםאותםכלשלחסרונםמורגש
שלהאמיתיהענייןטמוןלדעתי'שבהם,
הכותבים,שלפועלם-כאלהאסופות

ישנםהתקופה.אופיזמן'לאורךהתפתחותם
מענייניםשהםתיאוריםושםפהאמנם

הלקוחהתיאור'כשלעצמם:מרתקיםואפילו
עלהמצורשלאולגה,שליומנהמתוך

-ה"סקולקה"שלאו'למשל'נגרד'לני
מעוללתהיאומההתקופה,רוח-המדנים
ומעטיםמדיקצריםקטעיםאלואבללבניה.

אפשרהשורותביןשעולהממהגם •מדי
שלאופיהלגביכמובן'מעט,לאלהסיק

במכתבים:קורהכללשבדרךכפיהתקופה,
מדימעטישנכונה.אינהשהפרופורציהאלא
היומיוםשלסתמייםפרטיםמדיוהרבהמזה

וכאמור'לשם>:דירהעברנולכאן'<נסענו
הזאת,היחסיםממערכתמדיהרבה

ממערכותבהרבהשונהאינהשכשלעצמה
קרובילביןשבינינוהבעייתיותהיחסים

אינהכךמשוםובדיוק-שלנומשפחתנו
היהשניתןדומני'כשלעצמה.מעניינת

היואילובהרבהמענייןספרלקבל
נכון'(יותרבסיסמשמשיםהאלההמכתבים

טוב.ביוגרףשללעבודתומהבסיס)חלק
סלקציהבהםלערוךאפשר.היהלפחות

ולעומתסתמיים,קטעיםלהשמיטולדללם,
שלהרצףאתמשמעותיבאופןלהגבירזאת

כךוהמבהיר'המפרשגרף>(הנירהעורך

התקופהשליותרמוצקרקעיקבלשהקורא
מןאחדכלשלדרכוושלמחד'ומאורעותיה
סגל'שדמיטרינראהמאידך.המכותבים

עלעמדלספר,הדבראחריתאתשכתב
מסבירהואכךומשוםשבו'הבעייתיות

לפנישנים"שש ,-1981ביצאשהספר
זמןהפרסטרויקה",שלהראשוניםנבטיה
עלאורשביבגםשזרקהתעודה"כלשבו

ובמיוחד·המועצות,בבריתהאמיתייםהחיים

שנעשהפסטרנק,בוריסשלחייונסיבותעל
השערוריהבגיןכולובעולםמפורסם

-1958בלושהוענקנובללפרסשנתלוותה

לאלתרנאפפתחיתהכזאתתעודהכל-
הענייןיתרה."וחשיבותמסתוריןשלהילה
ניכרזמןפרקשעברלאחר ,-1994שבהוא
היהאפשרכברהפרסטרויקה,כוננהמאז

ומקיפיםמוצקיםיסודותעלספרלבנות
שלפנינו.בספרכןנעשהשלאוחבלירתו:
מזהחשובאתשינדורבאופןנערךהיהאילו

והבנהרצףויתןחזרותשימנעבאופןהתפל'
האנשים,ושלהתקופהשליותרהרבהטובים
שניתןולמעטהמכתביםלגבולותמעבר

מסמךנבנהבוודאיהיהאולגה,שלמיומנה
 •זו.מתכתובתיותרהרבהמרתק

18 
 184גליון



שימבורסקחויסלבח
עמיאלעיריתמפולנית:

~

וי
~ 

ls 
~ 

היטלרשלהראשוןהתצלום

ג~~:הזןב~שמ.זהמ~ת;ק.ןהף~י
מחי~לרים!ל rמ~ן ,מ~~ן י~ן;,~קריזה ..

 ?םי~,~~ 7ר;קט;רי;ת ryל:~רלא~לי
וינה?שלבא;פרהטנ;רש'יחיהא;

:• • ::• :• T :•ז :• • T 

r ת~:פ~~מ י!,"ר~יל, r 1ס~פ;ןרק~ד~;ח,ס~:ן ,ןן.סא ,~יל 

r מ~יל:p ף ת~.ל~רס:~תQ ,ע.ד:ן: ~~י:לאלב

:פמרזופס,ר' nס;ר;פא,של
ן~ן?ס~לח,מ~~ח~ק;ת Tל:ם iסד:דדי~ן~ן

 ,ח;~ת qלדי, rד~ ,ר~ gן;יתד~ן,
העיר?ראששלבת;עםא~לי

-• • :• T • 

א;ר'קךן 'ן;פ~~ 'ר~ן~ 'ן;ב~
שנח,לפנילע;לם:פשבא

 :ץך~~~ ם~~ w ~:א;ת;ןךר~ 9QTלא
גרני~ם,ל;נ;ת nבאביב,שלששמ

 :הנגינה·;-תבת-צל~לי ...חצר ..ב .. ~
ורדה,-במפיתט;:בה,ה·לבש;ך " ,i ,·א
q ל;ם• tד:ב~זT יr ל!jci לל.ןה:•מ~ך: 9 ~:;ם

שמחה.בש;רת-ל;ם nבי;נחלרא;ת
 .ן~~~לים q ~~ל; T ,'א.;ב: bא;ר rא;ת .::-סה Tא;ל~פ;ס

פ;ע,ם.~יק 7 ;,~ל rלב;זה ..ם, r~יט~ק,ט~ק,

 ,ן fדע, ,נ;ר 9 ,חת~ל ,מ;~ץ
סןע,ע.ין ד;~ל~ל'ת;ןה~ךיא, ן;, 7 ~

בסל'לחתלת~ללה;ריו',;מה
האחרים.ד;זפשפחת'ייםהאלב;מיםשבכללילדים

 •••-: Tעכשי;'לב':פות,.נתחילהרי'לא ,~נ Tנ~

~יק. ה~.ע~;ןה n ~ ,~'לירי~-ת~נכסת;לם ן;,~

 ,~ןא~~ןח, 9~ןא~ד~~ןא ,קליד;רט~ךי; 9
 ,תך~~~~ר ,הל;,~עיר,לא ם;~~ ן~~אן~~

קג~~ים, םי~~~ין~ים, 7ס;קים 9ע,
 .ר·פ~ב;ן Qן~~ךיםע~~ת;ס n~י

~זיןח. י~,ע~ןלאל~ים P::ןלתש;~עים~ין
 ;נ;רא~;~ת ף~;ר~ט;ך:ח 9חי 7מזפ;ךה
 .ת;ר~ ryמ~ ל~~ קח~~~

19 
 ' 95מאי



l:::1~ 
~ 
t להפנמהמורעותבין

וצבישלום

-והזעקההניגוןיעוז·קסט:חנח
משוררישלהשואהכשירתמחקר
עק,דכארץ·ישראל;-40השנות
עמ' 204 , 1995

השואה,דת.שיחקררקעל--
מתייחדלשנה,משנההמתרחב . = !1

חנהשלהחדששלמחקרה .,_
ועמודבניסיוןוהזעקה"'''הניגוןיעוז·קסט,

שירתשלהאמנותייםמאפייניהכללעל
הארבעיםבשנותהארץ·ישראליתהשואה

היהודיותועמדותיהתכניהושרטוט

חנהאיןזאת,עליתרהוהכלל·אנושיות.
שלבשירתםורקאךמעוניינתיעוז·קסט
כדוגמתהארבעים,שנותבמשורריהבולטים

ש'המאירי'אביגדורגרינברג,צביאורי

ואברהםאלתרמןנתןישורון'אבותשלום,
מבעיש , 1940מ·החלשבשירתם,שלונסקי,

מודעתהיאאמנם,השואה.לחווייתברור
שירתלחקרלגשתשניתןלעובדההיטב

מחשבהמכיווניהארבעיםבשנותהשואה

ברם, ,) 161<עמ'אחרותופרספקטיבות

דרכיבבחינתוראשונה,בראשהוא,עניינה

הארץ·ישראליתהשירהשלהתמודדותה
ימיבעצםאבלמרחק,מתוךשנוצרה

שחיתהטראומטית,חוויהעםההשמדה,

חוויההארבעיםשנותמשוררימביןלרבים
ניתנתאינהשמטבעהואישית,לאומית
מילולית.להבעה

דרךאתיעוז·קסטחנהבחרהשכך'כיוון

שנותשלהשואהשירתשלוהמיפויהסקירה
אמותעל·פילמיפויהכוונהואיןהארבעים.

-פחותונחשביותרנחשבמשוררשלמידה
תהיהשההתייחסותמאליומובןאם·כי'
שמטבעםביותר'הפעיליםלמשורריםברובה

על·פימיפויאלא-יותרהבולטיםגםהיו
גםכמוהז'אנריםהאמנותיים,האמצעים

הארבעיםשנותמשוררישאימצוהתכנים

חווייתעםלהתמודדבנסיובםבארץ·ישראל'
אינושעניינוחיבוראפוא,לפנינוהשואה.

אלאבלבד,השירהבחקרמצטמצם
בשירתהשואהחווייתשלבהשתקפותה

אוזהמשוררשלבשירתוולאו·דווקאהדור
חיתהלאש"המטרהכיווןאחר'לשון •אחר
תקופתם,רקעעלבודדיםיוצריםהצגת
שלדרכי·העיצובמערכתבדיקתאלא

משרטטתהדור",שלבפואטיקההאימה
שרטוטוהזעקה""הניגוןבספרהמחברת

השואהשירתשלפניהקלסתרשלדקדקני
מבניתיאורייתלצדכךהארבעים.בשנות
בולטיםמשורריםשלעיצובה,ודרכישירתם

גרינברג,צביואוריונסקישלכאלתרמן'
מוכריםשנחיםנמשורריםהקוראימצא

מןואחרים.מוהרמ'ארדצ'כנסוק,פחות,

המחקראתעושהזושתכונהלצייןהראוי
רבלכליעצמו'בפניהעומדשלפנינו'
חדשיםמחקריםאלדרךבפריצתחשיבות
הארבעים.שנותשלהשואהשירתבחקר

ניכרהמחקריתהפרספקטיבהמבחינתגם

לקורא.זהבחיבורהמוגשהמחקרשלייחודו
האחרוניםשבעשוריםהואהמפורסמותמן

שנותמשורריירעוחאם

בארץ·ישראל,הארבעים
תופעהבפניניצביםשחם

תופעהוכל,מכלחרשה
לאהקיימיםהאמנותשכלי

איתח,לחתמוררישכילו
עליהםמוטלתושלפיכך,
כליםלעצבחחובח

חרשים

המרכזיתהלבשתשומתהטענה,נשתגרה
ברם,ללשון.מוקדשתלהיותצריכהבשירה
יעוז·קסטחנהשאימצההיסודמהנחותאחת

שירתבמסגרתלהעמיד'ניתןשלאהיא
המרכזיתהלבתשומתאתהעברית,השואה

אלודבריםואם .) 17<עמ'בלבדהלשוןעל
בפרט,נכוניםשהםהריככלל'נכונים
השואהבשירתאמוריםכשהם

הארבעים,בשנותשנוצרההארץ·ישראלית
שהציבההמיוחדהאתגרבשלבעיקרוזאת

'מרחוק',"כתיבהשחיתהזוכתיבהלעצמה
היוצרתאישי",וכאבהזדהותמתוךאולם

"רוחקלביןאמפתיהביןמתחמטבעה
המחברתמיסדהאותומתחאסתטי".

'שתיקה'שלשגים iבממחקרהבמסגרת
לביןשל.מה'תמונה'מסירתביןאוו'צעקה',
ברמותמתגלהזהמתח ) 18<עמ''שבירה'.
אתמצאההזעקהלמשל'כך'שונות.
יעוז·קסטחנהעל·כךשעומדתכפיביטויה,

ואילווהקינה,המחאהבשירת'בהרחבה,
הליריבשירמבעהאתמוצאתהנגינה
כפואמה.אוכסונטההמעוצב

לסקורההולםהמקוםזורשימהשאיןמאחר
החשיבותרבהמחקרשלממצאיוכלאת

השאלהלביןשבינוהזיקהעללהלןאעמוד
היהכמהעדלבקרים:חדשותהעולה
בשנותלשואהומודעערב'ה'יישו

חוויהשלמקומההיהמהובעיקר'הארבעים?
בהןגונייםהרב·הכליםלאור .בחייוזו

באמצעיםהחליעוז·קסט,חנהמשתמשת
בבדיקתוכלהז'אנריםדימויים,אמנותיים,

שלהביוגרפיהאלהשירהשלזיקותיה
עולמםהשקפתאלגםכמוהיוצרים,

למצואניתןוהפוליטית,הדתיתהחברתית,
שיסייעומחשבהכיוונילפחותאורמזים,
השאלהכידומהואמנם, •זושאלהלפתרון

מנסחתהמחברתאיןאםאף-הראשונה

שירהלכלביחסשעולה-מפורשותאותה
לניסיוןביחסוחומרקלהשואה,שעניינה

אלוהיא:איתה,להתמודדותהראשוןהשירי
שטרםלנושאבבואוהמשורראימץכלים

כרוכהשמטבעהשאלההשירה?אליונדרשה
שאינהשאלהיותר'הכלליתבשאלה

כיחידיםבמשורריםדווקאמתמקדת

הדורכבניבמשורריםאלאבמועדם,
הראשוניםיוצריההבינוכמהעדוהמקום:

תופעהשלפניהםהשואה,שעניינהשירהשל
 ?האנושיתבהיסטוריהורעאחלהשאין

כמה,עדכןואםידעו'האםאחרמנ:במלים
שהםבארץ·ישראל'הארבעיםשנותמשורר~
תופעהוכל'מכלחדשהתופעהבפניניצבים
להתמודדישכילולאהקיימיםהאמנותשכלי
מבעלהלתתברצונםאםושלפיכך'איתה,
כליםלעצבהחובהעליהםמוטלתהולם,
הבלתי·אנושיאופיהאתשיהלמוחדשים
 •והדמוני
בדפיומעיוןשכברהואזהבהקשרהמעניין

הראשוןבחלקובעיקרהספר'שלהראשונים
משהוהפלקטייםוהקינההמחאהבשירתהדן

ישקסטיעוזחנהשלבממצאיהעיוןמטבעם,
דודאבחנתשלדייקנותהעלללמדכדיבו

היישוב,הארבעים.שנותמראשיתבן·גוריון

אתומכיריודעבוודאיטען'הוא

הפךלאעדייןאךהשואה,עלהאינפורמציה
אחתואמנם,אותה.חישהואלחוויהאותה
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במחקרהמעייןלע.יןהמזדקרותהתופעות
במעיןשמאירהכפי-היאשלפנינוהמפורט

-יעוז·קסטחנהאוהדת""אובייקטיביות
האמנותייםוהאמצעיםשהחומריםהעובדה

היוהארבעיםשנותמשורריהשתמשושבהם

כליםואותםחומריםאותםברובם,למעשה,
בחינת ,למשל ,כךלשואה.קודםשעיצבו

המשיכושנושאיהמגלההמחאהשירי
אמנותיות,והןאידיאיותהןמגמות,

השירית.פעילותןבראשיתכברשהסתמנו
להאירשמטיבהכפי ,המאיריאביגדור

שלוהמחאהבשירימשתמשיעוז·קסט,
התרסה ,הסובלהיהודיעםהזדהותלצורך
התרסהקיומית,אשםתחושתמעלה,כלפי
ודעותלאמנותוביחסהדתיהממסדכלפי

יסודותברם, ) 22 · 25עמ'(ראהמסורתיים.

חווייתולא ,בשירתוחדשיםאינםאלו
הווהלאמצם.אותושאילצההיאהשואה
לקולהרגיששהיה ,המאיריאביגדוראומר:

מודעהיהאירופה,יהדותשלולגורלה
טרםהשואהאולםהיהודי:העםשללגורלו
מקוםאיןשבצלהלחוויהעל·ידיוהופנמה

ניתןדומיםדברים •והשגורהמורגללכל
ושלשלונסקישלהמחאהשיריעללומר

מנתעל ) 25 • 29עמודים(ראהזלמן.שניאור
שלומשמעותהעומקהמלואעללעמוד
הופכתשהאמנותנזכוראםמספיקזותופעה

תכניהמצדלא.ולמחאהחברתיתלביקורת
הווהקיומה.מעצםפשוטאלאהמוצהרים

המחאהתפיסתשלמהפרספקטיבהאומר:
צריכההשירהאיןוטבעההאמנותית

מבעלתתאומסוימים,לתכניםלהזדקק
ובראשצורתה,עצםשהרימסוימים,למסרים
היאכבלתי·תכליתיתהופעתהוראשונה
ברורוביקורת.מחאהלנושאתאותההעושה

מלכתחילההמודעת,ברמהשמחאהכןעל
האמירתיים,ברבדיםלהישארדינהנחרץ

עלטענהשוםבליוזאת ,משהוהפלקטיים
בה.המשוקעיםהרגשומטעניהחוויהעוצמת

עמודים(ראההקינהבשירתאףלזהבדומה
בשנותישראלארץמשורריאין ) 97 • 30

כשםחדשות,ביטוידרכיפורציםהארבעים

חדשותותהיותתמיהותמעורריםהםשאין

העשריםבשנותכברשהעלולאלומעבר
היהודי.העםשללגורלוביחסוהשלושים

דודשלהקינהבשירתגםלדוגמה, ,כך
 ,נסקישלושלהמחאהבשירתכמו ,שמעוני
שניהמשייכתהעולםשתפיסתנמצא

היאהמחר'ל'עולםאלומשוררים
הציוניתבעשיהרואיםשניהםהדומיננטית.

כשםזאתלשואה.בהתשרישראלבארץ
אתעליהםלקבלמוכניםאינםששניהם

הטוטליותמציאותשאלתעםההתמודדות
התרחשותמטבעהשמציבהכפיהרעשל

וכן ; 39עמ'(ראההשואה.כדוגמתדמונית

 > 2s • 21עמ'

שללשירתםביחסאףנכוניםאלודברים
בגללאם·כישלום,וש'גרינברגצביאורי

מזה,הפואטיתתפיסתםשלהמיוחדאופיה

הלאומיתהחברתית,עולמםותפיסת
 ,שכןיותר.מורכביםהדבריםמזה,והדתית
 ,למשלאצ"ג,שלוהרוחניהפיוטיבעולמו
היהודישבקיוםוהאימההזוועהיסודות

ו'המלכות''האדנות'תפיסתלצדבאירופה,
היונוכחים ,המעורערלקיומוכתשובה
שנותשלהשגיחבמחציתכברבשירתו
אוהבטיח,אף ) 42 • 40עמ'(ראההעשרים.

הקונקרטיה'אגי'לשילובהמאבקשמא,
תופעהאינוהלאומי'ב'אניהאצ"גי
וישהנהר""רחובותלשירידווקאאופיינית

הקטרוג"ספרבשיריאףיטוי.בלה
ליריבספראףמעטהלאובמידהוהאמונה",

 •הצעבון"קוטבעל"אנקריאוןכדוגמתוותר
שילובולשםאצ"גמאמץאותןהדרכיםגם
והלאומיתההיסטוריתבמסגרתה'אני'של

שםנמצאתמידחדשות.תמידאינןהרחבה

הפרטיתההיסטוריהמןתמונותשלשילוב
אתאו ) 42עמ'(ראההלאומית,בהיסטוריה
ה'אנישלכביכולה'אני'נטולתהפוזיציה

זאת,עליתרהותו·לא.כמדיוםהניצבהשר'
והזוועההאימהשלהתשזךיתמראות
שיסודםמראותאותםהםאצ"גשבשירת

שעברוובפרעותהראשונההעולםבמלחמת
רוסיהויהודי ,בכללמזרח·אירופהיהודיעל

הארבעיםשנותמשוררי

'אמפתיה'מתוךשכתבו

יכלולא'מרחק'ומתוך
יריעותיהםאתגםלתר

שלמושגיםבמסגרת
כרוגמתאחרת','פלנטה

אתשחווהמשוררים

מבשרםהשואה

ובמלחמתהמלחמהאחריבפרט,ואוקראינה
שלהזדהותוזאת,עםיחדהרוסית.האזרחים

התכתןלצד ,היהודיהגורלעםאצ"ג
-אישיותושלהשוניםרכיביהשלויציקתן

הפיוטית,תפיסתו ,שלוהקונקרטיותכמו:
לחטיבהוהפואטיהפוליטימאמין'ה'אני
שכתב,השואהשירתאתהכשירו-אחת

מבעלתתהמוקדמים,וחומריהכליהחרף
כהואישיתלאומיתלחוויהאימננטי

טראומטית.

הארבעיםשנותבשירתדברים:שלמשמעם
יהודישלוגורלםהשואההארץ·ישראלית,

העומדתחוויהבבחינתאינהעדייןאירופה

אחר:לשוןחד·פעמית.אימתניתכנוכחות
חוויה,לזהלקרואניתןאםהשואה,חוויית
שאיןחוויהקרי:ייחודית,חוויהעדייןאינה

אוהלאומי ,החווייתיהרצףאלאותהלקשור
חיתההיאכזוכנוכחות ,שהרי •האנושי

היהשלאמשתקתלחוויהוביהמניההופכת
אידיאיות,מגמותלהלקשוראפשר

שגורים.ביטויודרכיאימאז'יםמטאפורות,

דווקאיעוז·קסט,חנהשמדגישהכפי ,והרי

הארבעיםשנותמשוררישירתבחינת

עללהצביעשלאיכולה"איננה

ששלטוהאמנותייםהזרמיםשלהדומיננטיות
ביטוילידיבאההשונ~תואילובכיפה",

הדימויים,המטאפורות,"באמצעות

המשורריםהתייחסובהםוכדומה,המוטיבים

שפגעו ,והחורבןהאימהלנושאיהשונים
לאואם ) 17<עמ'עמם",ובבניבמשפחותיהם

בדיקתגם ,לעילשהערתיכפיהרי ,בכךדי
אינםאלושאףתלמדוהנוטאפורותהדימויים

עללעמודמנת<עלוכל.מכלחדשבחינת
עללהצביעדיזוקביעהשלאמיתותה
מזה,באצ"גבדיונההמחברתשלממצאיה

מזה,)ובשלונסקי
להידרשהראוימן ,זותופעהעללעמודכדי
הפנמה.לביןמודעותשביןההבחנהאל

לביןאובייקטיבית,ידיעהבין :דהיינו
קליטתזה,בהקשרשפירושה,הפנמה

ורגשיותמושגיותבקטיגוריותהמציאות

,שנותמשורריועוצמתה.אופיהאתההולמות
 ,בארץהיישובמבנירביםכמוהארבעים,

באירופה.היהודיםשלבגורלםעלהמהידעו
עלוארגנותרגמוהםידיעותיהםאתברם,
הפוגרום,היהוזההקודם.נסיובםסמך

הגרדום,האלים,המרצח ,ליהודיהאיבה
כןעלהואטבעירקהברוטלי.והרצחהאונס

מתוךשכתבוהארבעיםשנותשמשוררי

לתרגםיכלולא'מרחק'ומתוך'אמפתיה'
ככלומדויקותרבותויהיוידיעותיהם,את

אחרת','פלנטהשלמושגיםבמסגרתשיהיו,
השואהאתשחווהמשורריםכדוגמת

כשכבר ,יותרמאוחרשכתבואומבשרם,

לצורךוסמליםמושגיםמערכתנוצרה
השואה.שיצרההמציאותעםהתמודדות

החברההארבעיםבשנותדברים:שלמשמעם
לשכוחלנוואל-ביישובהיהודית

בסופואינםבהםעוסקיםשאנושהמשוררים

ידיעותקיבלה-מבשרובשראלאדברשל
הגיבהואףאירופה,יהדותשלגורלהעל

להגיבמורגלהיההיהודישהעםכשםעליהן
דהיינו:דורות,לאורךאלומעיןידיעותעל

שלבמינוחהאובהתרסה,במחאה,בקינה,
משוםובנגינה.תפילהאובזעקה,יעוז·קסט:

שנכתבההשואהשבשירת ,לינראה ,כך
וראשונהבראשלראותישהארבעיםבשנות

הידיעותשלהתקבלותןלדרכיאספקלריה
ולקשייםלבעיותגםכמו·השואה,על

האנושיתהתודעהניצבהשבפניהם

שתוכלמנתעללעכלם,בבואהוהיהודית
עליהם.להגיב
חושףשלפנינוהמחקר ,דברשלכללו
שנותמשוררישלההרואינסיובםאתבעיקר

בקשריקשוריםהיומהםשרביםהארבעים,

יהודישלגורלםלואהבה,אשםמשפחה,
לההיהשלאמציאותולעצבלהביןאירופה,
לאלהםשעמדוהכליםכךומשוםתקדים
שלאטבעיורקאיתהלהתמודדכדינוצרו
נכבדשחלקנזכוראםכך:עלהוסףיכלו.

למדן ,שלונסקיכדוגמת ,אלוממשוררים
אוהשלישיתהעליהמבנירביםומשוררים

קבוצותבמסגרותלארץ·ישראלשעלומאלו
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הכפורמןשבשלאמיעל
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-# 
אפלפלדשאחרוןמשוםרקא

על''כפורספרואתבשעתופרסם
כך.משוםרקלא ,) 1965 (הארז"

הולמת,'כפור'שהמלהמשוםאףאלא
כיאפלפ.דאחרוןשלכתיבתואתומאוד,
אפשריות,אחרותמליםכמו'כפור',המלה

המסתמנתהיסודתמטיקתאתמשקפת

האידיאהרובדאתאפלפלד'בסיפורי
חוויותואתהאווירהאתואףשבסיפוריו'

כי •בסיפוריוומשוחזרותהחוזרותהיסוד

מפלסעםוהיטב,מתכתבת,'כפור'המלה
סיפורתאתהמאכלסיםהיסודותועםהסגנון

כובדניכור'קדרות,וביניהם:אפלפל.ד
לופתפחדכאחת,ועקרותהעקרותמדכא,
המשתרכיםמסריטיםמסעותמרפה,ואינו

ותכליתסוףנטולימסעותסהרורי'במסלול
כפור,ומסוגף,סגריריאירופאיבנוף

אלה,וכללה.וממעל ,הארץעלכפור
אךמשיקיםהשואה,לנושאמשיקיםועוד'

סמוכים ,במישריןנוגעיםאינםלעולם
הכרוךהכפורהואוהכפורכאחת.ונרתעים

הואוהכפורהצ'כובית,הסתווית,באווירה

הואוהכפורהכול'אתהאופףבניכורהכפור
האנשים,שלבנוכריותםהנוכחהכפור
שורשים,ומשולליודרךתקווהאובדי

 .לעדועקוריםלרשיםת
מןשבלאמעולםאשרסופרהואואפלפלד
נותרתכולםסיפוריואוכלוסייתכיהכפור'
ונצורהלכודה ,הכפורבאותולכודהתמיד

מחלץ.ובאיןלצמיתות.
ובכךישוב,לאאףוכנראהשב.לאובכן:

מתמידהואכךכי •להפךאוליחסך'כלאין
שלבנאעמקאותועםלתקשרוממשיך
ידועהבמידהומכתיבהממשיךהיהודיהעבר

שבהואכךכי •היהודיההווהמןחלקאף
לשכוח,איןאשראתומזכירחוזרומשחזר'

הואחטאאשראתלשכוח,אסוראשראת
שלהספרותיתשכתיבתוכךלשכוח.
אסתטימפלסבחזקתרקאינהאפלפלד

היאאפלפלדשלהספרותיתכתיבתושיאי.

ולאלזכור ,היסטוריהכרחבחזקתאף
הנרצחיםאתהמנציחפואטימוזיאוןלשכוח,
חוב .זכוזאתשבכלאלהשלחייהםבצך;ך

ששובהיהודיות,ולחוויהלהוויהכבודשל
מבקשים,אםאותןלהגדיראי-אפשר
ארורהתקופהאותהלעקוףולשווא,
וממאירה.

שלהנוכחיספרהאףכל-כךחשובולכן
החורגתחשיבות ,רמוז-דאוןגילהפרופ'
המוקפדמחקרהכיהמוכח:המחקרימערכו

אפלפלדשלהפואטיקהאתממפהוהמנופה
לשימורחשיבותהאתהמדגישבאורח
היהודית.התודעה

ראשוןמחקרבספרמדוברכאשרוחומרקל
כאשרוחומרקלהאנגלית.בשפהמסוגו
עדואיכותימעמיקמחקרבספרמדובר

מאוד.

מןשבמעטמעטרקאעלהאניוהלאהומכאן
בספרהמתנסחותהחשובותהאבחנות

ובפרפרזה •לפנינוהספרכי •הנתון
 •מאיתנוטובזאתעושההואאלתרמנית:
בסקירהספרהאתפותחתהמחברת

שביןההשקהבנקודותהמתמקדתביוגרפית

לביןאפלפלד,שלהאישיתהביוגרפיה
אלהכלשלהשפעתםולביןהשואה,משקעי

וכיווניה.כתיבתומקורותעל
וסיפורת","אסתטיקהשבספר,השניהפרק

אמנותשל ,סקירתי ,פנורמימיפוימעמיד

איפוקלקראתשואףאפלפלד
ריסוןלקראתחותרפואטי,
להימנעתמידמבקשאסתטי,

העודףגשחדממהמורות

אשרסופראותואפלפלד'אחרוןשלהסיפור
עלכותבואינוכמעטאשרהשואה,מןבא

זאת,ובכלישיר'באורחלאלפחותהשואה,
ספוגהשלו'הסיפורתכל ,כתיבתוכל

לשניםאולשואה.משיקההשואה,בחותם
לשניםאולשואה.קדמואשרהקודרות
השברלפניהשואה.בעקבותשבאוהקודרות
 •אחריואוהנורא.

עלהגואהרגשנותאחרלהיגררלא '
המוקדמיםבסיפוריוהדיאלוגהעדרגדותיה.

מהדברכבוש,משהודומה:מגמהעלמעיד

העצורהצעקה ,מתפרץלא ,נצור ,עצור
אףמוח,חמימותבלי ,בגרוןמובלגתבלוע,
כמו ,חרישיבמישורתמידמוח,חמימותפעם

בחשיבה.לחישהלמשל'
ביןפואטיתקרבהמאבחנתהמחברת

שלכתיבתולביןאפלפלדשלכתיבתו
לגבסיך,בניגודשאפלפלד,למרותגבסיך,
התודעהזרםשלפואטיתטכניקהנוקטאינו

רחוקהפנימיהמונולוגואף(ההכרה),
אלא •אפלפלדבסיפורתמופגןמלהיות

שלהאסתטיקותביןההשקהשנקודות
במפלסיותרמסתמנותגנסיןואפלפלד
אצלכי(אםהאימפרסיוניסטיהסגנון
שאצלכמונפוץאינוהואאפלפלד
שלהמרוסןבסינון ,האינטימיבטוןגבסיך>,

בגילוייהמוקפד,באיפוקהסנטימנט,
לצעוק,הרצוןעלמתגברתשכמוההבלגה
במליםלפסלבניסיוןלפרטיקולריות,נבטיה

אתלמפותבשאיפהשבפרטים,הפעוטאת
הנסתר.ואתהסמויאתהרגע,

סגורעולםממסגריםאפלפלדשלסיפוריו
במידהאשרגיבוריומתלבטיםבווהרמטי
מסוגף,עולםאותושלאסיריואףהםידועה
כמואפלפלדשלגיבוריווסגרירי.מסריט
מדודותתנועותקטנות,בתנועותנעים

הםוייסורים.ספקותעלהמעידותומהוססות
אסירימוצא,נטוליבמעגליםנעיםכמו

הקיומיבמצבםנצוריםסהרוריים,מצבים

ארנוןשלתחושותלהחלץ.תקווהובלא
היותרלכלאואונים,העדרשלודרך'כיוון
גמלוניגמגוםשלהרגשהמדולדלים,אונים
התחושותהןועודכאלוהעולם.עםבמגע

שלהגיבוריםבאוכלוסייתהמסתמנות
חבויהכמוזה,כלומאחורי •אפלפלדסיפורי

ארורהאיומה,אימהכאחת,ונחשפת

פורטרטמרפה.ואינהלופתתוממאירה,
הנידוןעלוביצורפרום,כאריגהאדם
וסובבשב ,ועקורקרועוקרוע,עקור ,לצעמו
כמוהעלילהאירועיאחתלא .גלותובמעגל
המאששתעובדהנביעתיים,קשריםנעדרים

בדן'והאוהשרירותיותתחושותאתומדגישה

ודרך;כיווןארנוןאםאףכיארנוןרקולא
הנמלט,בעורףנושפתהאימהכך'ומתוך
 •יובחלונותועולהקמה

אפלפלדסיפוריבמרביתהעלילה ,כאמור
לפניאוישיר:באורחלשואהמשיקהאינה
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כאשרהדיה,שדממולאחררקאוהבלהה,
מאפירהאפרערמתאלאאינםשנשארכל

מיתמרעדייןשעשנהדועכת,ומדורה

למרחוק.
השואהבלהותעםישירממגעהרתיעה
נסיגהאותהנשאף,איפוקאותומאפשרת

הסנטימנטליות.ממפלסמתפשרתבלתי
הגיבורים ,אפלפלדשלהראשוניםבסיפוריו

כל ,מעברערומיםשאיפה,כלמשולליכמו
הםוכךבהם.דבקולאאוחזלאכמוזיכרון

השסועבעולמםעילגתבכבדותמתנהלים
בליייסורים,ובעליזועפיםוהמסריט,

ומוקעיםעקורים ,עתידבליהווה,בלי ,עבר
 ,זהותואתאיבדכמוהזמןגם ,וכךלע.ד
סוףוחסרפושררצףוהפך ,מגבולותיוגלה
המצטבררצףמשמעות,משולליאירועיםשל

אותהקץ.ללאבעייפותמתנהלבעצלתיים,
בסיפוריהזמןזרימתעםהמזוההאי-זמניות

מתמוססשהכולתחושהאותה ,אפלפלד
אונסיגה,בולסמןאי-אפשרושובונשרך
ולייסוריםלסבלמקנותהתקדמות,בולאתר

קולוסאליים,והדממדאפלפלדבסיפורי
ממסלולסטוכאילואוניברסאליים.

 ,מיתמרכאדתלויים,ונותרוההיסטוריה
למרות .כולוהעולםמעל ,ומורעלממאיר
בסיפורתהמופגןהריאליסטיהיסוד

יסודגםלגבולותיהמסתנןאפלפלד,
ממדולפחדלאימהומקנההמוסיףפנטסטי

כמעט.דמוני

המאפיינות ,הלשוןעילגותאוהשתיקה,
לתחושהמוסיפות ,אפלפלדמגיבורירבים
שלסימןוכל ,הופרושסדריועולםשל

להסבירניסיוןכלכי ,ממנוגלהגואלהיגיון
משוםאפשריאינושובתשובה,לספקאו

שתיקהואותההלשון.עילגותאוהשתיקה
לפחדעודמקנותלשוןגרתעילואותה
מינוןאתומעבההמעלה ,חייתיממדולאימה
הבלהה.

נמצ~אפלפלדשלהמוקדמיםבסיפורים
 •אחדמרכזיגיבורבלאאךדמויותשלקומץ

מגומגמים.עילגים,גדועים,הדיאלוגים
גוששלרושםמופקוכךקולח.אינוהשיח
גיבורהמשמשומגושם,מגשש ,עדרי

ייחודיות.מחוק ,קולקטיבי
מצוקותעםהמתמודדתקיבוציתדמות

איןשיטה,איןהמיידית:הקיומית,המציאות

מוגבלות,תגובותרקתכלית,איןתוכנית,
מקוטעותתגובותורופסות,מהוססות

ההשתרכותבמהלךנפגשיםעמםלקשיים
אפלפלדשלהסיפורתסופית.האיןבדרך

קבוצותשתישלסיפורןאתמספרת
המעוריםאינטלקטואליםיהודיםאוכלוסיה:

המלחמה,קודםיהודיתהלאבחברההיטב
אחרונטושים,תלושיםעקורים,ויהודים
היהודיתהחברהתיאורומוראותיה.המלחמה

המלחמהטרוםשלבתקופההאינטלקטואלית
אותותאתהדעתעלמעלההעולמית
לאתרניתןאותםהחברתיתהדעיכה

ממושכת,שקיעהצ'כוב:שלבמחזותיו

מצבלתוך ,איטיבהילוךכמואילמתצניחה
הפושהחולשהשלאונים,איןשלמוצאנטול

נסיגהוהידרדרות,דעיכהוגם:ומתפשטת.

ומאפילהמבשילפרי ,למשל ,כמוסגרירית,
השבעים,שנותעדהוודאי.וקבונולקראת
רקהיהלאאפלפלדבסיפורתהדמותעיצוב
בנוסחאףאלא ,קיבוצי ,קבוצתיעיצוב
שלהאחתיסודשתכונתהשטוחה,הדמות

שנותלאחרושלטת.בולטתהיותרהיא
אפלפלדבסיפוריהדמויותהשבעים,
לפחותעגלות,חתשלמגמהמפגינות
מבוססותכולןדמויותיו ,כךאוכךמדורגת.
תכלית,לוישואפילוסוף,לושאיןבמסען

ובלתימסורסתלהיות .מראשנידונההיא
מושגת.

 ,פסטלבצבעיכמוהואהאווירהעיצוב
צבעלביןדהויצבעביןציפהמצבבמעין
שלדיוקנןבתיעודהחדותהעדרקודר.

אף-הנמוגהנמזג,הזמןתחושתהדמויות,

סגולותאפלפלדלסיפורתמקניםאלה
אימפרסיוניסטיות.

הטיפוסיהגיבוראתלתעדניתןידוע,במובן
 ,יהודיכארכיטיפאפלפלדסיפורתשל

הרווחתהתלושלדמותמעטלאהמשיק
תקופתשלהישלהעבריתבסיפורת
התחיה.תקופתוראשיתההשכלה

נקודתמסמן ) 1978 (הפלאות'''חורהרומן
האסתטיקהבהתפתחותמיםפרשתקו ,תפר

בגוףלמספרמעבראפלפלד:סיפורתשל
 •גרפיביואוטומספראינואשרראשון

ובעונה"בעת<כגוןיותרמאוחרותוביצירות

נוסףשינוימסתמן"הפגישה">, , 11אחת

מבנהשלוהתרסקותובקריסתוהמתגשם
הפנימי.המשפחה

חריאליסטיהיסודלמרות
אפלפלד,בסיפורתהמופגן
יסודגםלגבולותיהמסתנן

ומקנחהמוסיףפנטסטי

דמוניממדולפחדלאימה
כמעט

בסיפורתמאודעדניכרתהניכורתחושת

מפגינהוהיאבמוקדמת,ובעיקר ,אפלפלד
וגם:קפקא.סיפורתשלמפורשתהשפעהאף

אותה ,וכאמור .לעגנוןהמעשים""ספר
בסיפורתאףפגהאינהניכורשל.תחושה

אתאופפתוהיא ,אפלפלדשלהמאוחרת
 ,הספקןהשסוע,עולמןעלהסיפורדמויות
בסיפורתהמסתמןהסגנוןוהמרוסק.המהוסס

בעודאחת:מקשהעשויאינואפלפלד
בסימןהןבסיפוריומובחנותחטיבות

שפהסגנונית,סגפנותואפילוחסכנות
 ,שכלולמשוללתלשוןמטאפוריקה,נטולת

סיפוריושלאחרותחטיבותגודש,משוללת
ולארוויהשפה ,ההפךאתמפגינות
טעוןמטאפוריבמפלססגנון"ענווה",
ו"סמיך".

דמויותהןאפלפלדשלשדמויותיוהעובדה
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מנותקותוקרועות,עקורותאבודות,

 ,כאחדהחברתיוברובדהאישיבמישור
במישורגםביטוילידיבאהעובדהאותה
דמויותאותןאףדמויות:אותןשל,;לשון
עברית.דוברותאינןבישראלוחיותהדרות

אינןעברית.דוברותאינןעדייןרקלא
עקורותנותרותהןנקודה.עברית.דוברות

כברשהןובמועדבשעהאףומנותקות

להןהמיועדבמקוםגנותמערכביכול
אףלא.לעולםכיכביכול.אכן:כמולדת.

לא.פעם
מגווןולאבחןלאתרניתןאפלפלדבסיפורת

ריאליסטי'כתיבה:סגנונותשלגדול
 .גיאו-חסידי ,פנטסטי ,מטא-ריאליסטי

שלענפהקשתפניעלפרושיםוגיבוריו
באינטלקטואליםהחלאנושיות,אפשרויות

העם.שבפשוטיבפשו~ב·יםוכלה
 ,יסרחונובאורחשלווכעדותוזאת,ובכל
הסיפורשהואאחדסיפורומספרשבהוא

המגווןמאחוריכיאחת.דמותשלהיחיד
מכנהומתנסחמתאבחןשבהמבחרומאחורי

מבוססוהמנוכרהעקורהיהודיאחד:משותף

רקכיווןומכלוהמסריט,הקורסבעולמו
והאורב, •בחלונותיודדעולההואהמוות
יושבעודנוהאורב ,מתמידכתמיד' ,כדרכו

שלהרופףהאופיישב.ולעדעודנו .בחדר
בסיפוריהמופגןוהמקוםהזמןמסגרות

תחושתאתומאששמדגיש ,אפלפלד
והאבדון.האוגדןרובדאתמחדדהתלישות.

באורחהמזוהההאבסורדיסוד ,כןועל
זראינוהואאףקאמי'סיפורתעםמסורתי

הקפקאיהניכורועלאפלפל.דלסיפורת
המעשיםלספרהקרבהעלואףכתבנו.כבר
אבסורדכיבגלות,נוגעניכורכיעגנון.של

ולהפך.הסיוט,סףאתמסמן
 ,אפלפלדבסיפוריהבולטתהפרטיקולריות

הפרטיםאתולהטעיםלבודדהבוטההבטיח
עולםשלתחושהמאששותדווקא,הפעוטים

בוומפוררפרוםעולםושסוע,רעועקרוע,
במסלולןהמיוסרותהדמויותפוסעות

23 
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המסריט.

"עשן"אפלפלד'שלהראשוןסיפוריוספר
משמעותבכותרתוומכילדומה ,) 1962 (

עולםלאותואףאלאלשואהרקלאהמשיקה
הכול'ככלותלאחרשנותרומעורעררעוע
לאמעולםידועהשבמרההשואה,תוםלאחר
ןשעדייהעשןאשרחרבתלכמותמה:

וההרס.האסוןעלמעידמעליומיתמר
סיפורתאתמזהיםאףןןעשן"סיפורי

הגיאוגרפיים:מחוזותיהשניעםאפלפלד
התועותהדמויותכאןוכבר •וישראלאירופה

בהאזנהנתונותכמודיוקן'מחוקותכמו

רחוקיםלקולותסוף,משוללבקשבמרוכזת,
אחר.ממקוםלקראתןהמגיחים
שלהמגומדת,לומרשלאהמוגבלת,יכולתם
עולמםבמסגרתלפעולהסיפוריםגיבורי

שליטתםבמישוראףמשתקפתהשסוע,
שליטתםהעדרמדויק:יותראובלשון.
ומובלגתמוגבלתלשונםכיבלשון.

החדשההמולדתבישראל'ואפילוכמעשיהם.
העברממיצואותםלחלץהאמורה

כפליטיםלחיותממשיכיםהםוממצוקותיו'
שעדייןהיחידההיא"הישרדות"המלהאשר

הםוכמווחוויותיהם.חייהםבמילוןחקוקה
שניביןתדירציפהבמצבונצוריםכלואים
אוסביאהסביאה,אורעב :סותריםקטבים

שוםאיןוביניהםקיצונייםקצוותשנירעב.

ובאמת:משתנה.הכולובינתיים,פשרה.
משתנה.אינודבר

הדמויותאוכלוסייתשלרחבפלחבעבור
המוקדמתבסיפורתבעיקראפלפלד'של

מחוזמפלס,טריטורייתמשמשהיערשלו'
נותר.שעדייןבמעטהאחדותונקודתחיים

ומתוךסכנה,מסמלוסבךסבך'מסמןוהיער
אףהואהסכנהמקוםכיפרדוקס:מסתמןכך

כמובעבורם.האחרוןההישרדותסיכוי

"הגיבורעמיחי'יהודהשלבשירושכתוב
ידידו"והסבךהעקדה":שלהאמיתי
שלכלומר:האיל.שלכלומר:האחרון",
הקורבן.

המעוגניםבמוטיביםאפלפלדשלהתמקדותו
באסופתלראשונהמתאבחנתהיהדותבעולם

במפלס .) 1963 ( 11הפורהבגיא 11הסיפורים
כאןמתפקדותדמויותיועדייןהאסתטי'

אותהנעדרותהןעדייןקולקטיבי'ברובד
מהנוכחותאותןלהפקיעהיכולהייחודיות
העדרית.

הסוטהבפעילותמעורבות.דמויותיוועדיין
וזוהרווח.והאישיהחברתיהמוסרממפלס
מתמדתנוכחותותפגיןשתמשיךמגמה

אפלפלד.אחרוןשלכולהכתיבתולאורך
עלווכפורהשלישית,סיפוריובאסופת

אתומגדירממשיךאפלפלד ,) 1965 ( 11הארץ
לא :שלוגית·אידיאולוהפואטיתהטריטוריה

(ואפילולשואהמשיקהשכתיבתוסופררק
המלך>בדרךולאבשולייםעקיף,באופן
והחווייתיהרחבבמובןיהודיסופראףאלא
נסיהמסתמנתלמשל'כאן'המונח.שליותר

יהודית,למיסטיקהאותהלהסמיךשניתן

החיזיון'בה.המתנוססוהקסוםהאפללפן
הסיפורלמחוזותלראשונהכאןפולשלמשל'

סוריאליסטייםיסודותאףוכאן ..האפלפלדי
האפלפלדית:הסיפוריתלמסכתמסתננים

דלתדרךלהפך:רואה.ובאיןאחדאחדלא
הראשי.בשערהכניסה.

הקרקעןןבקומתווהרביעי'הסיפוריםקובץ

התנהלותונתיבאתלמפותממשיך ) 1968 (
שלהבוכרייםבמחוזותיהםהנודדהיהודישל

יהלשוןגרתעילאוהשתיקה,
מגיבורירביםהמאפיינות

לתחושהמוסיפותאפלפלד,
הופרושסדריועולםשל

עורגחורפיות,אפוףומוזר'זרהגויים,

לאלעולםתגיע,לאלערלםאשרלישועה
בו.תיגע

ןןאדניאפלפלד'סיפורישלהחמישיבקובץ
בגלגולוהיהודיממשיך ,) 1971 ( 11הנהר

גםמגאולה,גולהנגוע,כאדםהגלותי
הואהחדשה.במולדתהחדשה,בהעגנותו

ניסעכביכולשהואלאחרגםעקורנותר
גםלעד.עקוררקלאשכתבנו:כמומחדש.
ביןההדדיובדיאלוגמגאולה.גולהנגוע.
שלשביבאושברירולואיןלאשה,הגבר
אךאכן'הכלכלי'המשעןהיאהאשה •אושר
אפילומאפשראוהמכתיבבאורחלאלעולם
קובץ'ובאותו .אושרשלחולףגילוי

העיוורוןתאוצה:הצוברמוטיבהואהעיוורון

לקראתלהיפקחהיכולתלהעדרכמסאפורה
אותהלראותישראל'החדשה,המולדת

ממנה.לחלקולהפוךכחווייתה,כהווייתה,
 :ווציליהואפרסםשאפלפלדהראשוןהרומן
המוקדנקודת .) 1983 ( 11חייםסיפור

בתוךוההסתגרותהשולייםהתמסית:
כךומתוךלהישרדות,כסגולההשוליים
המעבר •קורכמקורהשולייםתפיסת

שלבאסתטיקהמפנהמסמןלרומןמהסיפור
מורכבתהופכתהדמותאפלפלד:סיפורת

שנחסכופסיכולוגייםמשקעיםמפגינהיותר'
יותרלדייקניסיוןאףומסתמןמקודמותיה,

והחוויהההוויהשלההיסטוריבממד
המודרנית.בתקופההיהודיות

האפלפלדיהגיבורכאןנחלץלראשונהוגם:
כה,עדשובץבההקבוצתיתהתמונהמן

העדרוממדמדיוקןערמתגהואלראשונה
בזירתמופיעולראשונהכה,עדבושדבקו
אליומרכזיגיבורהאפלפלדית mהסיפו

והתמסייםהאידיאייםהכובדמוקדימתנקזים

מתמיד'כתמיד'עדיין'אך •הרומןשל
מתנהלתכולההדמויותאוכלוסיית
וספקןמהוססבסרבולפוסעתבכבדות,
מנוכרמסריס,עולםשלהקורסיםבספיחיו

התמידיבתפקידנתונההדמותעדיין •וקר

לעד.נטמעתהבלתי"האחרת",הדחויה,של
המלוויםהםואימה,איוםוחרדה,פחדועדיין

באותושכתובכמובהם.הדבקיםהיחידים

האבקרקלך'תאררביקוביץ:דליהשלשיר

 11והכותונת"העורברומןאותי.ליווה

מהאסטרטגיהנפרדאפלפלד ) 1971 (
המתנהלסיפורשלהקודמתהאסתטית

נאתרכאןליניארית:התקדמותבאורח
מורכבבאורחהמתפתחתעלילהונאבחן
תאוצההצוברתעלילהיותר'דרמטייותר'
אומסתעפת,אולאחור'נסוגהמכןולאחר
ומתמקדתהתקדמותהאתומשההמשעה

ושובהעלילתי'מהרצףגדועשכמובעניין
חלילה.וחוזרהמרכז'לצירחוזרת
לאבחןניתןמובהקאוטוביוגרפיחותם
קורותיהאתהמתעדהאורוו''מ'בודתברומן

מןלישראלהמגיעהצעיריםקבוצתשל
ובאמתלשווא,כמעטומבקשת,הגולה,
החדשה.במולדתולהתערותלהעגןלשווא,
גמתמיתראינההחדשהשהמולדתאלא

ונשארתממש,שלחדשהלמולדתבעבורם
גרפיגיאונתוןשל ' jתקועלבגבולות,

מעברלאאךהקודם,מןשונהאכןמקרי'
תקלהאומקריתתאונהכמומשהו .לכך

לישראלדווקאאותםשהביאהגיאוגרפית,
אפריקה,לדרוםאולמשל'לאמריקה,ולא
והאכזריותהאלימותותופעותיודע.השדאו

וממאירארורכנגעומתפשטותהפושות

חוזרותצעירים,קבוצתאותהבקרב

להכותהיכולתהעדרהידוע:עלומעידות
נוחהקרקעהופךממששלשורש

פרא.גידולישלהממאירהלהתפשטותם
אוליהיאהחדשההמולדתאפוא:כך

אינהבוודאיאבלבעבורה,חדשהבבחינת
הםבהכיחדשה.לאאפילוואולימולדת.
והידועיםהקודמיםמשקעיואתוחוויםשבים

המסריטוהמנותץ'הרצוץהעולםשללעד
לאלעולםוממנוהגיחוממנווהקורס,
יתנערו.

ובאורחמזה,ופרטנימוקפדבאורחוכך'

החוקרת,בוחנתמזה,הכללותמנסח
אפלפלד:שליצירותיואתקולעת,ובדקות

כאן'נזכרושלאואלוכאןנזכרושכבראלו
 ,) 1983 (והכותונת"'העורוביניהן

באישון 11

 ,) 1975 ( 1939"בדנהיים" ,) 1973 ( 11העין
'דצפת'הפגישה", ,) 1981 ( 11הפלאותתור 11

 11האש
' 

 11ברזל'מ'סילת ,) 1992 ( ,,קתרינה 11

ועו.ד ,) 1991 (

המחברתשלמחקרהונפרשמתנהלוכך
הרצףמפלסים:כמהעלסימולטניבאורח

האסתטיקההתפתחותשלהאבולוציוני
ועלתמורותיהעלאפלפלד'בסיפורת

סדורותהכללותהעמדתהנמקותיהן:
ומשכנעממושמעבאופןהממפותושיטתיות

בסיפורתוהרוחבהאורךקורדינטותאת

ספציפיות,אינטרפרטציותוהצבתאפלפלד:
הנבחן'לטקסטרגישקשבהמפגינות
דקויותיו.אתלאבחןומטיבות

ובעיקר ,הסופרואפלפלדהאישאפלפלדכי
כולםוהאיש,הסופראפלפלדשלהסיפורת

שלבמסמךלהתברךיכוליםהיולאכאחד'
וחשובקשוביותר'ראויספרותי'מחקר

 •יותר.
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לאחורמבט
חירורגריבה

השכיחהעולםמלחמתבעתהאנושיתחרילמח

ממאורעותשניםשלממרחקיום, -__ 

הפרספקטיבהמאפשרתהשואה,--

li li אתלהעמיקהזמןשל
ולהקהותראייתנואתלחדד ,התבוננותנו

מנסיםאנווהכואבים.הצורביםהרגשותאת

זאת,עם •האפשרככלרבאיזוןעללהקפיד
שייכיםבהם,לדוןמבקשתשאניהמאורעות
והןבמציאותהןנתפסים,בלתילתחומים
בדמיון.

לתתישימים,אותםבמאורעותלדוןבבואנו
בבחינתשהםגורמים,כמהעלהדעתאת

שבניאוניברסלייםורגשותקונפליקטים
 ,מאן(ג'יימסעמםלהתמודדנאלציםאדם

1973 (: 

עצמיתהערכהלעומתעצמיתהערכה-
נמוכה;

תלות;לעומתעצמאות-
פאסיביות;לעומתאקטיביות-
עלבאושלאמתמידיםצעראואבל-

גורמיםוהאדםשלנפשוהשוחקיםתיקונם,
אשם.להרגשתלו

כותב:<קצטניק>,דיבורהסופר

פלנטה ,ומיוחדמוזרעולם ,אושוויץחיתה
אחדים.גלגליםעלבהנעשהזמןאחרת,

ילדים;היילאהודים;היולאשםלתושבים
נשמווהםלידות;היולאשונה:היהלבושם

םיהחוקלפיחיולאאחדים;טבעחוקילפישם
היההאדםשלשמושלנו;העולםשל

וכלשםהשתפךהאנושיהרשע"קצטניק":
 ...שםהופעלבזולתלפגועהאפשריתעלול
עקירתסירוס,כלבים,שיסוירצח,

גבול.ללאוהשפלהכפיהעבודתציפורניים,
האדםשלבסחרנוהגאזים.תאיהיהעתידם
כליל.התמוטטעצמו

מלחמתשבימי ,נאמראםמוגזםזהיהיהלא
השתנתהובמחנות,בגטאותהשגיח,העולם
 •התנהגותו-מכךוכתוצאההאדם,חשיבת

בדיוקמה ,עצמנואתאנושואלים ,כךואם
אתלשנותכדילעשותיכולנומההיינו?

בגטאות,חיתהחברהמןאיזההדברים,פני

לודז'?גטוובכללם
לימיהאופיינייםתנאיםמספרלהלן

הנורמלית:בחברהקיימיםשאינםהמלחמה
היהלאהפרטהמלחמהימישלבחברהא.

תלויותהיולאוהתחייבויותיולעצמואדון
חי;הואשבקרבובציבורלאואףעצמובו
מאונס:התנהלוהחברהשליוםהיוםחייב.

האכילה,אונס;תוךעשתהבהעבודה
 •.•הריצהאוההליכהההתנהגות,הלבוש,

מתוךנעשועשיהכלתנועה,כלדקה,כל
כפיה!

להתמודדצריכהחיתהבכללותההחברהג.
כגון:ביותרקשיםמצביםעם

לאדם?עושההיאמה-השפלה
האדם?עלהשפעתומה-בידוד'

ומהמקוםמהביתממיטה,נישול-גירוש
הגירוש?'יאחוהאדםהואמי .בוחישהאדם

אותו?יודעמי

כשהואהאדםמרגישאיך-פרךעבודת

סוס?שלבמקומועובד
כשמכניסיםלאדםקורהמה-בהמותרכבת
למשלוחיהמיועדתהרכבתלקרוןאותו

 ?בהמות
הללובמצביםשנתנסהמישרקדומה,
והמדען'השאלות,עללהשיביכולואחרים
יכוליםאינםוההיסטוריון'הפילוסוףהחוקר'
שלקיומםעללדעתאפשרלהשיב.אפוא

האירועיםמהםלדעתשכאלה,מצבים
יםהכתובהתאריכים'גייס'וונולהכר

אולםההיסטוריה.וזוהי-הסטטיסטיים
מכאן'להרגיש.פירושואיןלדעת

מקוםכמדומה,יוחד'לאהאישייםשלגורלות
השואה.ימישלהתנאיםבהערכתרב

התמוטטעצמוהאדםשלש"בטחונובזמנים
כהחיתההעצמיתוהערכתו(דיבור)כליל"
לעומתעצמאותעללדבראפשראיךנמוכה,
תלות?
שלהאוניברסלייםשהקונפליקטיםדומה

אקטיביותושלתלותלעומתעצמאות
מעוותתצורהלבשופאסיביות,לעומת
יכלולאשובואנשיםוהמחנה,הגטובתנאי
אתאקטיביות.ועלעצמאותעללחשוב
כיוהצער'האבלהמחלות,תפסומקומם
מיאתמלוויםוהםעבר'בכלשרץמוות

השתחררו(המתיםלעדבחייםשנותרו
מכך>.

בגטאותלחיים,שלחמומיישאכן,
-היאוהשאלהחייתית.לחימהובמחנות,

היהאפשרוהאם ?להשתנותהיהמותרהאם
להילחםהיהמותרהאם ?להשתנותשלא
היוםלנומותרהאםמחיר?בכלהחייםלמען

והיום""עתהשלהמידהאמותאתלהחיל
 ?הגטאותימיעל

שעשוהמעשיםכלשמאחורילזכורראוי
גרמניםעמדושבויים>יהודים(ולאהיהודים
השבוייםאתשהפך'הטרור","גרזןובידם

בכךפקודות.למבצעיובגטאותבמחנות
המסתירלפרגודהיהודיאתהגרמניםהפכו
לסלףוהצליחומאחוריו'שעמדגרמניכל
 .עצמובעיניאףהיהודישלדמותואת

אתלאאךעצמםאתהאשימוהיהודים
שללבותיהםאתמכרסםהאשםהגרמנים,
נותרתיאני"למה-הזההיוםעדהניצולים

יקירי?"ולאבחיים
אחריעדיין'הנאצי'המנגנוןשלההצלחה

אשםרגשותומורגשת.ניכרתשנה, 50

בחייםהנותריםהלבבות.אתמייסריםעדיין
נתפסיםוהנספיםאשמים,מרגישים

כקדושים.

להתייחסברצוניהאלו'הנתוניםסמךעל
צ'כיהגרמניה,יהודיהגירתלעובדת

מאונס.ולוקסמבורג
התייחסושלאכמעטכהשעדהיאעובדה
זאתעשובמצבםדנוואםבמחקר'אליהם
לחייםהסתגלותםבחינתשלמבטדת iמנק

כהעד •הובאושאליהםהמזרחיהודיבקרב
לעםשנגרמההאבדהשאלתנדונהלא

יהדותרצחבשל-כולולעולם-היהודי
שמותבעלימלומדיםהיוממנהשרביםזו'

לעמודהיסטוריוניםיוכלוהאםבינלאומיים.
אסתפקאםגםהאבדה?גודלעלפעםאי

שהובאוהיהודיםמביןהבולטיםת-בהזכר
לאהמערב,ומןהפריפריותמןלודז',לגטו

המייצגתנאמנהתמונהלציירבכוחייהיה
האנשיםהגיעוסדםעודקרה.אשראת

התדרדרותחיתה .סבלחדוריהיוהםהאלה
הושפלו'הםהחיים.שסחיבכלתלולה
ישהאם-ולחיידקיםלשרציםהושוובודדו'
אלה?לכלביטוי
עמדשבראשווה"יודנאלטסטה",לודזוגטו

היה ,)ר,,חמ(להלן:רומקובסקיחייםמרדכי

אישיותמחווך'בגטאות.לנעשהטיפוסלאב
במקומותגםנבחר.לאבמחלוקת,שנויה
שאבכורחפיעל .נבחרולאהםאחרים
מן-שלסשבהלחברהמחוץכוחואתמחווך

מיעוט,בחזקתהואאחדאדםאבלהגרמנים.
הזה,האחדהאדםשללרצונושצייתמיוכל
למעשיו'שותףבהכרחהואנגדו'קםולא

 •עליוגםחלהוהאחריות
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שלגייסואידיאולוגייססוציולוהבדלים
הנעשה.מןאותןפטרולאמסוימות,קבוצות
שרקמיכלמשותפת.מאחריות ,דהיינו
לאלאחריות.שותףדבר'שינהולאהביט
מיישאםאחרת,שחשבומיישאםחשוב

לאאםאחר'אוזהלמעשהבלבםשהתנגדו
איןשותפים.כולםהמצב,לשינוידברנעשה

ממלכתבגטאותשחיתהלעובדהלהתכחש
כולםכלומר'מבצעים,קהלוהיהפוקדים,

באחריות.נשאו

בכלל'האשםאתלתלותלפרטנוחלפעמים
כדיבפרט,האשםאתלתלותלכללאו

"נעימה".לאמאחריותלהתנער
ומוסראנושוערכילאמיתות ,כאמור
קיומית.תשתיתכלחיתהלאההםבתנאים

מעקפיםלבנותאפשרותכלחיתהלא
חיתהאשליות.מעקפינבנוובמקומםפיזיים,
בחלומות.והיתפסותהמציאותמןבריחה
האינסטינקטיםעללהתגברעזרואלה

לכךהודותנס.בבחינת(שהיוהחייתיים
למגמתםבניגודבחיים,שרידיםעודנותרו
 ,ולאבדלהשמידלהכחיד'הגרמניםשל

והשאלהעוד),ישראלשםייזכרלאלמען
אינההיה,נכוןוהאםהיהמותרהאם

עדייןשאלותזאת,ובכלאפוא.רלוונטית
מציקות.

הגדוליםהגטאותשניאתאביאלדוגמה
שבהםווארשהלודז'בפולין:אשרביותר
בראשוהעומדיםהיהודיםתגובתחיתה

שונה.היודנראטים

בשנתהיהודיםהכחדתעלמח"רידעהאם
בזמן , 1942בשנתשלוהנאום(לפי ? 1942
ידע>הואלודז',מגטוהילדיםגירוש
להציל"לרצות"להחליטלוהיהמותרהאם
במחיר )-80,000(כהגטויהודירובאת

 ?הילדיםמסירת
דבר?לשנותאחדאדםאפילוקםלאמדוע
האלטרנטיבה?חיתהמה
הגבורהמגדולתחלילהלגרועבכוונתיאין
ובמקומותווארשהבגטוהמורדיםשל

לאדרך!ללאצעדזההיהואולםאחרים,
ביודעין!מוותלקראתוהלכומוצא,היה

ולאלהילחםיכלושלארביםגטאותאנשי
נצליח"אולי-מלקוותחדלולא ,לחמו

לכך?"נזכהאוליהאלה?הימיםאתלעבור
לחיות,והחליטוהאמונהבנשקנאחזוהם

"היהודיות"האשליותמעקפילהםעזרואולי
ובאריקדות,גדרותבמקוםהרף,ללאשבנו
העוינתבסביבהאשליותהיוהםשאף

סגורהיהלודז'גטוהגטאות.שמחוץ
וגרמניםפולקסדויטשלוומסביב ,ומסוגר
שלדירותיהםאתותפסומגרמניהשהובאו

היהודים.

אלאאינםשכאלהשחייםהידיעה ,נכון
יצראתלפעמיםשיתקהאיטית,גסיסה
רצח.היהלאאךהתאבדויות,גםהיוהחיים.
בשאלותהתחבטולחיותשהוסיפומיאבל

 •אסורומהמותרמהלשאולחדלוולאמוסר'
עצמם.החייםעללעיתיםעלוהערכים

צ'רניאקוב.לד"רמח"ראתלהשוותנוהגים
שוניםאנשיםבשנישמדובר ,לומרראוי

שונה.האינטלקטואליתשרמתם ,לחלוטין
חברתיתמבחינהורמתםשונההשכלתם

שונה.

החייםבתנאישוניםהםאףהגבורהמושגי

עםהשתנהמהובמחנות.בגטאות

אנשיהאםצ'רניאקוב?ד"רשלהתאבדותו
מכך?כתוצאהניצלוווארשהגטו

כולם.נסעולשםלאושוויץ'נסעמח"ר
הגנהמכתבשקיבלשמועותמתהלכות

אכןאםכיכוב.הנספערוולונגהגטו'מראש
שהאישנוספת,הוכחהזואיןהאם ,קיבל

גםאלא ,שבגטוהאנשיםאתרקלאiך~לה,
יהיהאפשרשאכןמשפחתו'ואתעצמואת

להינצל?
הרגישומהחשבמהלדעתאפשראיך

מובהקילדיםאוהב ,מח"רה"דיקטטור"
חייאתלהאריךכשהחליטהמלחמה,מלפני

אבלהיה,אפשרעודכלבגטו'האנשים
לאחרההיא,<בעתהילדיםשלחייהםבמחיר

מקום,בשוםילדיםעודנותרולאהשילוח,
היהומספרםלודז'בגטואלאגטו'בשום

 .> s,oooכ·
בבעיהולדוןלראותשנלמדתקווה,אני

דילמהזואחרת.מזוויתהזאתהכאובה
קטעהנההגטאות.אנשיכלעמדושבפניה
מגטורדליךאגרןיומן ,"כאילו''חייםמהספר

 :) 186<עמודטרזנשטאטא

באמתשהואנראהבק.הראשיהרבעםסיול
מןיוצאמשקלבעלתמיוחדתמוסריתאישיות
פילוסוף , 1873-1956בק,לאודיירהכלל.

היהדותשלחגיהרוהמנהיג ,והיסטוריון
עלייתאחריבברלין.ורבבגרמניההמתקדמת

היסטוריהשנותשאלף ,הכריזלשלסוןהיסלר
והקדישלקיצןהגיעוגרמניהאדמתעליהודית

נציגותכנשיאתפקידובתוקףכוחותיוכלאת
בקהיהודים.זכויותעללהגנה ,הרייךיהודי
והגיעולהגרמרעיתוצאןאתלעזובסירב
עבדתחילה , 70בןוהוא , 1943בינוארלגסו
 ,הכלליהעבודהבשירות ,רצונולפיבק,הרב
כבודלחברנבחריותרמאוחרעגלות.דוחף

הגדוליםהסרנספורסיםואחריהזקניםבמועצת
שבההסעד,מחלקתמנהלהיה 1944בסתיו
עתבכל •כמדורהנוערמחלקתגםנכללה
באוגוסטלרבים.רוחניתסמכותשימששהותו

בשםצ'כיהיוצאמהנדסבקהרבאלבא , 1943
לאושוויץשנשלחידידכי ,לווסיפרגרינוולד

ובאלברוחהצליחעבודה,למחנהומשם
בתאיליהודיםהנכוןהגורלמפניאותולהזהיר
הגיעמצפונימאבקאחריבירקנאו.שלהגאזים

דבריאתלשמורהחלסהלידיבקדייר
המוותמפניבחרדהלחיותבסוד.גרינוולד

ואוליעצמוהמוותמןגרועבעיניוהיהבגאז
הרבלמזרח.ישלחוסרדיןגסותושביכללא
המלחמ.הואחרילשחרורועדבסרדיןנשארקב

הברית.בארצותזמןולאחרבלונדוןהשתקע

רצחואדםבני

נרצחואדםבני

החרישואדםבני

שחייבהואהעולםאנושי~כללפשעזההיה
 •אשמים.לאבוודאיואנו-תשובהלנו

~

 ~וי
1
5 
~ 

סומקרוני

אייכמןאדולףעלשידועמהכל

חצי,

 ~וכחןלאונרר
פלורנםיןדניאלמאנגלית:

ילמרונ ם: .................................................... גי '!l 
ילמרונ רfזק .....................................................
ילמרונ  ~r~ל .••..•.••..••........••..••....•..•.•••.•.••.••••.•
ילמרונ ..................................................... rג:~ו 

אל יד~חי ..................................... םינפ הנבמ
• • • T ••: • 

רשע םיד'ינב ................................. ת;ענבצא רפסמ
רשע םילגרב ............................... ת;ענצא רפסמ

 ·:- :·:ז ז-:-•

ילמרונ ה~~ד;ילי~די~ ..........................................
?נףבשח המ

T : - T •: 

?סך;ן ף;ע יו~~
ת;לזגמ ? n;ת;כת םיפש

T '•, : ?הסל. ~ר~ח

 ~ר~ף?

מגלהלפוטו·רצחשציפהמיאייכמן.אדולףשלפרטיואתדמיוני,בשאלוןממלא,כהןלאוגרו
הרצח.מילוןאת_שחיברהאיששלנסבלתהבלתיהקלותאת
הכולבסךהיופניואבל Iהאנושיהחיותבגןאחרתחיהמשוםשונהאייכמןנראהלא Iפניועל

פס·הקולעלמוותרלאאךמחדש,המסכהאתתופרכהןלאוגרוצפעים.מלכודתשכיסתהמכסה
ההכשה.שלפגיחשקםשל
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ימיםאלפייםעל tןפו ~ 1 ~
אבירםישראל

ההרוג,היהודיהעם"אומרואפילוגפרקיםתשעה

החי:היהודיהעםאל ,בדיבורוביןבשתיקהבין
אוזןנאהסה ,אותנולהושיעיכולתשלאאתה
 ,לעדותנוולב
חיים:"שאריתהיא

בנר>קולאבאהדעות"מ"גילות<מתוך

העתכלעומדתהעדותובת ~::-,

 ~~~אן~;ד~;~~~ך~נ~~ ,י~י~,;~~~ 11
הזההנושאעלמדבראנימאז,הזו.הארץ
ובמיוחדלדברילהאזיןשמוכןמיכלבאוזני
בניהיוהנוערשבנימאזנוער'בניבאוזני

הולךהזמןכיהמחשבהאותירודפתגילי.
שחזהוהדוררביםימיםיחלפוולאואוזל

מיעודיהיהולאהארץמןייתםמבשרו'
 .הדבריםוהרישם".הייתי"אנילומרשיוכל

עדייןישבעודהיום,כבראםוחומר:קל
מיאוהשואה,מכחישיקמוחיים,עדים

פסאודו·ביניהםלגמדה,שמנסים
אקדמיים,בתאריםהמתהדריםהיסטוריונים,

ים.שב 100 , 50 , 20בעודיהיהמה

"ניצוליושכמותיאותילכנותאיןלשיטתי'
שהיהלמהעדיםהננוושכמותיאניהשואה",

ישראל.עםכלהםהשואהניצוליואז,שם
חיתה,הגרמניםשלמזימתםהלאכי

רקהםהם.באשרהיהודיםכלאתלהשמיד
הספיקו.לא
החייליםשלוגבורתםלבםאומץלאלו

רומלשלגייסותיועלונצחונםהאנגלים
גורלוהיה , 1942באוקטובר ,באל·עלמיין

כמובדיוקישראל'בארץהיהודיהיישובשל
וארשה.גטושלגורלו

שלהמרדבבגדדפרץ , 1941במאי·יוני
לוהגרמנים.שלבריתםבעלעלי'ושיד
הגרמניםנכנסולוהזה,המרדהצליח

אתמוסריםהעיראקיםהיואזאולעיראק,
והפוגרוםבשמחה;הגרמניםלידייהודיהם
בחגבבגדד'ההואהמרדבימישהתרחש

חלקסימן.אלאאינותש"א,השבועות
ששולחומהםוהיובמחנותרוכזולובמיהודי
 •בפוליןההשמדהלמחנות

לאיותר'מוכשרלאיותר'טובאיניאני
 .שניספרמאלהיותרמיוחסולאיותרחכם

פריאלאשאינה-להישרדותיההצדקה
להעיד'לספר'חובתיהיא-בלבדמקרה
הנוראלפשעלאפשרולאולהזכירלזכור

צוואהמעיןזוהנשיה.בתהוםלשקועהזה
שאנישליחותמעיןים; s9ה~לנושהותירו

לה.מחויבלעולםעצמיאתרואה

עליהשואה,נושאעללכתוב·להע.ידבבואי
אפשרמכשולים,עםקשיים,עםלהתמודד

עבירים.בלתילומר'

הזמןמרחק
ההתרחשויות.מאזחלפההמאהמחצית

-לכתובהפשוטיםהדבריםמןזהאין
אתשיקראובכוונהובמיוחדעד'בחזקת

מאורעותעל-צעיריםאנשיםהדברים
אניוהלאשנים.כחמישיםלפנישהתרחשו

שמונהשנולדתיאני'כיצדהיטב,זוכר
הראשונה,העולםמלחמתתוםאחרישנים
ומפיהורימפיולשמועלדעתהתעניינתילא
אלאההיא.במלחמהשחוומהעלדורם,בני

באאניהמלחמה:עללספרבאאינישאני
הגרמנים.מידיהיהודיהעםשואתעללדבר
הזמן'באותוהתרחשוהדבריםשניכיואם

בימיהתרחשהאכןהשואה •הךהיינוהםאין

הארצותכיבושהשביח;העולםמלחמת
עלידםאתלשיםלגרמנים~פשרהרבות
אבלהנורא;זממםאתולבצעיהודיםמיליוני

המלחמהביןהמשותףהמכנהמסתייםבזה
השואה.לבין

כימלחמהמפשעיותרהרבהחיתההשואה
מלחמה.פעולותעםכלוםולאלההיהלא

מלחמתי'כורחהיהלאהיהודיםשלכליאתם
למקוםממקוםהעברתםושמירתם,
עלהכבידורקלהם,שניתןומזון·הרעב

הגרמניםהניחולוהמלחמתי.המאמץ
אתלנהליותרקללהםהיהליהודים,
המלחמה.

גרינברגהגרישלדבריוראההזה,בעניין
לא(הספראמנותית",הלא."האמתבספרו
לעברית).תורגם

וארשה,שלהחרבתהלונדון'עלה"בליץ"
עלההתקפהאוקובנטריהפצצת

ואילואחתקטגוריההםפרל·הרבור'
שייכיםטרבלינקה,חלמנו'אושוויץ'
אחרת.לגמרילקטגוריה
בגרמניםמלחמהחיתהלאליהודים
לאביהודים,הגרמניםשל·ההשמדומלחמת

למשל'כמונחלה,עלמלחמהחיתה
ביןהנוראההמלחמהכמו ·א,בארמניה;

איוכמובן'והסרבים.הבוסניםהקרואטים,

למלחמתםשהיאכלהשוואהלעשותאפשר
אותהעלמלחמהשהיאבנו'הערביםשל

טועניםהעמיםשניכאשרכברת·ארץ,

עליה.לבעלות
 .לשמוהשמדמסעהיהזה

חבוללספרניתןלא
שגםאלאהכול'יודעשאיניבלבדזולא

ניתןלאשחוויתי;המעטיודע;שהנניהמעט
אלפייםעלאספרכיצד .במלואולספרו
שלרעב,שלנצחהואמהםאחדשכלימים,

חוסרשלמחרידה;אי·וודאותשלמצוקה;
תקווה.

התקופה,עלהרבההמלמדהקף,רבמסמך
הזההמסמךלודז'"•גטושל'הכרוניקההוא

בשנותמפוליןשהוגנבאחרי-ארצההובא
(החיזונבנדמנחםבידי .;..החמישים

קפדניתבצורהלעבריתתורגםבשוודיה),
ויוסףבן·מנחםאריהבידיביותר'ומדויקת

ושם"."ידבהוצאתאורוראהרב

תאריכיםעםיומית,כרוניקההיאזו

מטעםאנשיםשלצוותאותהכתבומדויקים.
רשמווהםהגטו'ראשכלומרזקן-היהודים,

וכמהלידותכמהההתרחשויות:כלאת
חלוקתחיתהמהביומו;יוםמדיהיופטירות

בכלהלחם;מנתשלגודלההיהומההמזון
ירדאםהטמפרטורה;חיתהמהרשמויום

כחוליםהשמיםהיואםכפור;שהיהאוגשם,
לתוךהובאואנשיםכמהשמש;יוםהיהואם

בסביבה,העיירותמןאחר'אוזהביוםהגטו'

הוצאוכמהאחרות;מארצותאומגרמניה,או

בקרבהלכי·הרוחאתאפילוהגטו;מן
השמועות,אתתיארו;הגטו'אוכלוסיית
ארבעהבןמסמךזהו .לאוזןמפההעוברות
עמודימאותושלושמאלפייםיותרכרכים;
בפנידרמההואיוםכלשלסיפורוספר.

"הכרוניקה"נכתבהשכאמורואףעצמה.

יכלוהכולאתלאהטבע,ובדרךמטעם,
המציאותזעקתעולההשיטיןמביןלכתוב,
הנוראק.

לאשם,היהשלאמיכולה:לאלעולם,אבל
לדוגמה,מסתתר'סבלכמהלדעתיוכל

בכרךלכאורה,התמיםהרישום,מאחורי
בינואר-13מ , 2מס'ידיעון , 7דף ,הראשון
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לאפס":מתחתמעלותעשרה"שלוש : 1941
 : 41בינואר-15מ , 4מס'ידיעון , 11בדףאו

מתחתמעלותחמששלגים,סופתהיום"כל
לאפס".

חסרבלבושרעבים:הסקה.אמצעיללא
"הכרוניקה"קוראאםבידי'ספקומרופט:

משמע,מה-למשל-בנפשולתאריוכל
(הציבוריים,לשירותיםללכתכזה,בכפור
היולאתחתיהם:כרוישבורכאלה •בחצר

המסואב.הקרחעלשםלהחליקולאאחרים),
מלספרידישקצרהבלבדזולאכן'כיהנה
יסופרלאשלעולםחוששאניהכול'את

הכול.

עלמתקבלחבלתייאמן;חבלתי
הרעת

מאזשיעור,לאיןהתעצםהזההמכשול
אכןודבריהםהשואה,מכחישימולנוניצבים

נשמעים,דבריהםהדעת!עלמתקבלים
יותרהרבהאמיניםנורמלי'אדםבאוזני
 .דברינומאשר

להאמין'יכולאינורגיל'בר-דעת,אדםהרי
אותםדחסופשע,מכלחפיםאנשיםלקחוכי

-אלפיםובמאותבעשרותבהמוניהם,
והרעילוגאזיםתאילתוך-במיליונים!

בלבהעשרים?המאהבאמצעאותם.
היו"אכןכשאומרים:זה,לעומתאירופה?

לצורךרקאבלבהם,שימושוהיהגאזיםתאי
טעםדבריאלההאסירים",בגדיחיטוי

כשאנוהדעת.עלבהחלטהמתקבלים
שלושיטתיתמכוונתהרעבהעלמספרים

מזרועותתינוקותעקירתעלאנשים:אלפי
יקירים:ביןזדוניתהפרדהעלאימותיהם:

אדם!בנימיליוןשישהשלשיטתירצחעל
אבלשלאזבוודאילזה?להאמיןאפשרהאם

מכחישיםלא"אנוואומרים:כשבאים
הריסבלו'האוכלוסיותכלסבלו:שהיהודים

שמתורביםהיובוודאימלחמה.עתחיתהזו
 ? !מיליוןשישהאבל •הסבלמןכתוצאה
 " •.•אלףשישיםאוליהבלים!
הדעת.עלומתקבלתהגיוניתהיאכזוטענה

יהודי'אפילואו'גרמני'נורמלי'צעירכל
להאמיןמאודויתקשהבקלותבהיאמין

שלנו.לטענות-עדויות
וצחים"הרבספרוכותבויזנטל'שמעון

בינינו//:

יהיהלאסירים:בציניותאמרוהאס.אס.חיילי
במלחמהשיהיה,כפיהזוהמלחמהשלסופה

יוותרלאמכםאישהמנצחים.אנחנונגדכם,
אבל ,יחקרוההיסטוריונים ,יתווכחולהעי.ד

אתנשמידאנוכיודאויות,תהיינהאל
הוכחהתשאראםוהיהאתכם.יחדההוכחות

יאמרו ,ישרודמכםשהואמיאםאושהיא,כל
עליהם,מספריםשאתםשהאירועיםהבריות

יהיהשאפשרמכדיהמידהעליתרמפלצתיים
שלהגזמותהןשאלה ,יאמרולכם;להאמין

למיויאמינובעלות·הברית,תעמולת
אנולכם.ולאיאמינולנוהכול.שמכחישים

המחנות.סיפוראתנכתיב
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 •צדקוכמהעדומזעזענורא

 ,נובלפרסחתןוהפילוסוף,הסופרומדברי
ודיזל:אלי

לכלהקשבת ,התיעודבכלעיינתאםאפילו
אתקראתהמוזיאונים,בכלביקרתהעדויות,

שלבשעריולבואתוכללא-היומניםכל
שליחותשלהטרגדיהזוההוא.הנצחיהלילה

לספרו..ניתןשלאסיפור,לספרעליוהניצול.
 ...להעברהניתןשאינו ,מסרלהעבירעליו

האירוניה,למרבההאויב,הצליחזהבמובן
אתהרחיבשהואמאחר .מטרתואתלהגשים
יכוליםלאשאנוומכיוון ,גבולאיןעדהפעש
אפשראיהשפה,בעזרתאלהגבולותלחצות
(מתוך .פשעושלהמלאהסיפוראתלספר

שגב>לתוםהשביעי"'המיליון

שם,היושלאמיאתלשכנעאפשרכיצד
הךמ;~:יםשדברינוולשכמותי'לילהאמין

דבריהםואילואמת,הםדמיונייםוהנשמעים
כההנשמעיםהמכחישים,של"האנושיים"

שקר?!הםוהגיוניים,מציאותייםאמינים,

ישמעומאידךעדותיאתשיקראגרמניצעיר

למידברי'אתמכחישסבו'אתדודו'את
-.מראשחשודהלאשאניעוד'ומהיאמין?
 .כמשוחדהגרמני'העםכאויב
זרעינובטיםעליהמאוד'פוריהקרקע

הםהשואה,שלההגמדהאוההכחשה

אשרהיסטורי'כאירועלתארההנסיונות
הםומקום.זמןבסמיכותאירעולודומים

 •יותררבהסכנתםולכןיותרמתוחכמים
ההיסטוריוןעומדכךהטועניםבראש

אינוהואנולטה.ארנסטפרופסורהגרמני'
השמדתאתביצעולאשהגרמניםטוען

לראותשישהיאטענתוהיהודים,מיליוני
אחריהנה,התקופה.רקעעלמעשיהםאת

מיליוניםנרצחוהראשונההעולםמלחמת
המועצות.בבריתהבולשביקיהמשטרבידי

רצחשלתקופהכזאת,תקופהחיתהזו
(ראהמלומדה.אנשיםמצוותבחינתעמים,
של"בצלואוואנס, '.גריצ'רדשלספרו
עובד).עםהוצאת ,"היטלר
לנולטהיש •כךהסבורהיחידאינוהואאגב:

ישראלים,יהודים,ביניהםלדעה,שותפים
רם.אוריוהסוציולוגפפהאילןהמזרחןכגון
מדינתשלזכותהעלמערעריםגםהם

"לידתהכיוטועניםלהתקייםישראל
שלמהפרופישלמאמרו(ראה,בחטא".

מוריהםהחדשים,'ההיסטוריוניםאהרונסון'

והשואה,,).המערביים
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 ,בצידןאו ,שלוהתיאוריותבאמצעות
השואה,הכחשתארסאתנולסהמספסף
ובציניות.בערומה

החשובהפולניהעיתוןשלבגיליון
המיוחדבמוסף , 28 •-1.95המן"פוליטיקה"

 ,אושוויץלשחרורשנהחמישיםגללד
תחת ,פייפרפרנציזקשלמאמרהתפרסם
רוצחי-שקרהוא"אושוויץהכותרת,

השואה,במכחישידןהמאמרההיסטוריה".

"רוויזיוניססים".מכנההואאותם

נאמר:נולסהבפרופ'העוסקבקטע
בנסיובונולסה,ארנססהגרמניההיססוריון

הסיבותאתרציונליבאו~ןלהסביר
היהודים,להשמדתההיסלראיתלאנסישמיות

אלהשלשנאתםחיתהמהןשאחתסוען
התוצאה:עםהסיבהאתבכךומחליףלהיסלר'

בזהותהציונותאתומאשיםממשירהוא

הואאחרי·כןהנאציזם.לביןבינהאינסרסים
 , Leuchterשלהדו"חשמכונהמהאתמזכיר

באושוויץהגאזיםתאישלקיומםאתהמכחיש
שם.שבוצעהההמוניתההשמדהאתכך'ומתוך

לאעדייןהמומחיםכיואומר'מוסיףנולהס
כאילוהזה.בענייןהאחרוןדברםאתאמרו

הוכחה.הצריךבענייןשמדובר

סוקרתליפשדאס,דבורההאמריקאית,החוקרת
האזרחים"מלחמתנולסה,שלספרואת

 ) 1987(ברליןוהבולשביזם"הנאציזםבאירופה;

השואה,מכחישימצססנולסהכיוקובעת,
חוקריםהםכאילוהוגאן,דודאתלדוגמה,
למסקנותיהםראשבכובדמתייחסרציניים,

כאילולכתביהםלגיסימציהמעניקהואובכך
הגיעהדומותלמסקנותמדעיים.מחקריםהיו

היאבאיילו.בריגיסההאוססרית,החוקרת
עובדותלגבינולסהשלשעמדתוקובעת

לאומייםומיעוסיםהיהודיםבענייןהיססוריות
השואהלמכחישייחסוכןוכמואחרים

שמיכך'עלמצביעים("הרוויזיוניססים"),
נותןמוכר'גרמניכהיססוריוןכהעדשנחשב

פותחהואובזההשואהלמכחישיידואת
האוניברסיסאות.שעריאתלפניהם

השואהאתלהציגהניסיון ,כןכיהנה
בהכרחמוליךרבים,מניאחדכמאורע

להכחשתה.
דומההיהשלא ,ייחודימאורעחיתההשואה

ואיןהאדםשלהידועיםבתולדותיולו
יתר .אחרהיסטוריאירועכלעםלהשוותה

 ,הזוהמלהאתייחדנואםכינדמה ,כןעל
בשנותהגרמניםשעשולמה"השואה",
-ליהודיםהזאתהמאהשלהארבעים
לכלבהלהשתמשעודאין-ולצוענים

אחר.עניין

מאפייניםהשואהשלהזולייחודיותיש
אולהסבירםניתןכיצדרואהואיניאחדים

וההשקפההחשיבהבדרכילהגדירם
המקובלות.

מתוכנןרצח

המוניומתועש,מתוכנןרצחחיתההשואה,

של-פולחןמעשהכמוכמעם-וסוסאלי
להניחניתןרקאםהם,באשרהיהודיםכל
שליוצאכפועל ,כאמורבאוהואעליהם,"ד

מראש.וקבועהמחושבתגרמניתמדיניות

מקום.ובשוםמעולםקרהלאכזהדבר

פולנים,מיליוניגםרצחוהגרמנים ,נכון
למותםהביאוהםאחרים;עמיםובנירוסים
פשעיהיואכןאלהשבויים.מיליונישל

נעשוהאלההפשעיםאבלמחרידים.מלחמה
אמיתיתכלשהי,ע;רהבעקבותכלל,בדרך

ביןהגרמנית.המדינהנגדמדומה,או

כיהעולם,אומותחסידיגםהיוהנרצחים
פשעיחשביהודיםלהצילניסיוןגםהלא

כאילואותםמבכיםואנוהגרמנית,במדינה
-היהודיםרקאבל .מבשרנובשרהיו

עצם-הצועניםגם ,מאודרבהובמידה

מעשיםהיולאמוות.שדינופשעהיהקיומם
עלמלעשותם,להימנעיכלוהיהודיםאשר
בני-מוות.להיותלאמנת
הכיבוששנותעליושעברויהודיילד

אלפיםמתוךחריגמקרההוא ,ושרדהגרמני
מקרהאינוהואלא-יהודי:ילדכךלארבים,
 .כמוהומיליוניםישחריג.ולאדופןיוצא

חיתהלאזופוגרום;עודחיתהלאהשואה
מאחוריביהודים.פרעותשלהתפרצותעוד

ממשלהממלכה,התייצבהלאמעולםכאלה
ממשלות,היו ,היותרלכל .איזושהי
-הקלעיםמאחוריכמו-שעודדומשטרים,
אבלעין.שהעלימוהיוביהודים;פרעות
אשר ,שלטוןאוממשלההיולאמעולם
ועידתכדוגמת-מטעמםועידההושיבו

לתכנןתפקידהאשר- 1942בינוארורגזה
 .אחרעםולאבדלהשמידכיצד
"מגילותבספרוקובנואבאכותבוכך

העדות":

ממשלהשלבצושלםעםלהורגהוסגרלראשונה
לקייםופקדהאימנהפרס,עדתכננהשארגנה,
ובחורף,בקיץהתנהלוהצידענקיספארי
מיםהקווקז'מורדותועדהאסלנסימהחוף
ומזה,מזההתיכון,היםחופיועדבצפוןהקרח

המאהבצהריובאור'בחשיבהחג,ביוםפסקKו
 . XXה·

הםכךהיהודים",בעייתשלהסופי"הפתרון
ההשמדה.אתכינו

-הזוהנוראההאיוולת-הנאציתהתורה
רובםהגרמנים,שלדעתםעלהתקבלה
הנבעריםהבורים,דעתעלרקלאככולם.
שלהמפקדיםארבעתביןשביניהם.מדעת

שביצעוהיחידותאלה-ס"סהאיינזץ-גרופן
שלושההיו-ההשמדהאתממשבפועל
עשרחמישהביןדוקטור;תוארבעלי

דוקטורים;שמונההיורוגזה,ועידתמשתתפי

לשמצה,הידועותלאיינזץ-גרופןשבאומי
ואםסדיסטיותבסירתמהםלמיישאםנחקרו
אמר-1944ב .המועמדנפסלכאלה,נתגלו
ש'חיילי'הוא,ביותרהגדול"ההישגהימלר:

בליהיהודים,בהשמדתעמדוהאיינזץ-גרופן
אנשיאתית-מוסרית"•מבחינהשנפגעו

אסתטיותנטיותבעליהיוהאיינזץ-גרופן
בספרות;בפילוסופיה,עסקוואמנותיות:

עלהקפידוופיסול;ציורמוסיקה,אהבו
אהבוהםבנימוס;דיברו ,האלגנטילבושם

 ,האישירופאואתכינההימלר •-מחמדחיות
כלב.הרגכיעל"רוצח"

ציבורשלהתפרצותחיתהלאזו ,כןאם
 ,אוקראיניכפרבאיזהמדעת,נבערמוסת,

לאאלהפולנית;בעיירהאו ,ורוסיביילאו
אתהמענישיםאמונהעיוורינוצריםהיו

 ,מרדבלהםקרהלאזה .ישויגהודהיהודים
מחשבהחיתהכאןבבגדד;הפוגרוםכדוגמת

עםשלממשלתה,שלהמדינה,שלתחילה,
המעצמהשלהתכנוןכושרכלשלם.

שלהפעולהודייקנותהשקדנותהגרמנית,
הברזלומשמעתלמנהיגההערצהאנשיה,

הנוקשה,הפרוסיהאופישלהם,האופיינית
למעשהנרתמואלהכללכוח,הסגידה

ההשמדה.

הנוגעבכלהגרמניםשלבמטרהדבקותם
בשלהיאפילומוחלטת.חיתהיהודיםלרצח

נחרץ;שדינםברורהיהכשכברהמלחמה,
עלהקרבותהתנהלוכברבהםבימים

לקרב;גויסו , 14-15כשבניהם;אדמתם
היורכבת,קרוןוכלקסרכלאדם,כשכל

הם ,אזאפילוהמלחמתי:למאמץחיוניים
חסכוולאתחבורהואמצעיאדםכוחהקצו
והלאיהודים.עודולאבדלהרוגמאמץכל
הגרמניםביצעוהונגריה,יהודישואתאת

חיתהלאמפלתםכאשר , 1944- 45בשנת
בספק.מוטלתעוד

והתחכוםהשקר

הפעילופשעיהם,ביצועאתלייעלמנתעל
מאודמתוחכמיםהטעיהמנגנוניהגרמנים

ותכסיס;שקרבכלבחלולאהםועצומים.
משפחתי,כלומראנחנו,הובלנועת

לחיסולמאודסמוך ,לאושוויץ-בירקנאו
מעביריםשרקלהבטחתם,שנאמיןכדי ,הגטו
בעבודותינונמשיךושםאחרלמקוםאותנו

גם ,היינובההרכבתאלנרתמו ,הגטומן
ומכונותתפירהמכונותעמוסיםקרונות

רבות,פעמיםבדרךנעצרההרכבתאחרות.

שעותועמדהצדדיותלמסילותהוסטה
אותםלאושוויץ,וכשהגענוארוכות.
עוד.היולאהתפירה,מכונותעםהקרונות
לקחתהורשו ,בחלמנולהשמדההמובלים

מהםאחדכלשלמטענו •אישימטעןעמם
כי ,והוזהרמספרואתקיבלאחדכל .מוספר
לאשאם ,המספראתולזכור.לשמורעליו
מיאבלמטענו.אתלמצואיתקשהכן,

מסען.לשוםעודנזקקלאלחלמנו,שהגיע
גלויותעללחתוםאולצוהמשולחיםמןחלק
לאכברבותאריך ,מאוחרתאריךעםדואר

ברישוםלודז',גטושלבכרוניקהבחיים.היו
הגיעו"היוםנאמר: , 1944ביולי-26המן
הנושאות •..המגורשיםמן-דוארגלויות 31

 " ••• 1944ביולי-19המןדוארחותמתכולן

ולסרואמר ,בבוןשנערךכמשפםבעדותו
היהודיםכי ,חלמנוממפקדי ,בורמייססר

למוותנורוהגלויות,אתלכתובשנצטוו
 •כןאחרימיד ,לנץבשםס"סאישבידי

ההשפלה
להרעבהאחדיםמשפסיםלהקדישהראוימן
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הגרמניםנקטואותהוהאכזרית,השיטתית

היהודים.כלפי
החייםאנשיםבאוזנילתאראוכלכיצד

שנים,לאורךמתמשך'רעברגיליםבתנאים
העצמות:לשדאתמוצץמנוון:יום:אחריום

כלאתמנקזהחושים:כלאתמקהה
אוכל!ויחיד:אחדלענייןרקהמחשבות
בבתהרעבאתעלינוהנחיתולאהגרמנים

באופןאותו'"הגניבו"כמואלאאחת,
אומיד;לומודעיםנהיהשלאהדרגתי:
ירדבתחילה,זמני.הואשהמחסורשנחשוב

הזהכשהלחםאחר·כך'הלחם.שלטיבו
ניתןעדייןומצומצמת,קצובהבמנהחולק
ללאכמעטוירקות,גריסיםלהשיגהיה

הגיעווהירקותהחורףבאאחר·כךהגבלה.
גםואזהגיעו:לאבכללאוורקוביםקפואים
המציאות.ליקרהיוהגריסים
ימים.לעשרהאחתחולקההמזוןקצובת
אכלורביםליומיים-שלושה.הספיקה~מ~זןה

מהרהועדביומיים·הימים·עשרתמנתאת

מרעב.גוועו

מעיןשהםבניביםעשירההעבריתהשפה

אנולמשל'כעס,עלציוריים.דימויים
אנותקיף,אדםעל"חרון·אף",אומרים,
ועו.דועודרמה".בידנוהג"הואאומרים

אנומדועפעם,עצמכםאתשאלתםהאם
איןמדוערעב"?"חרפת ·בעברית,אומרים

מצאתילא ?·חולי""חרפתלמשל'אומרים'
אומריםאנוכיסבור'אניאבללכך'סימוכין

הבריותאתמביאשהרעבמשוםכך'

חרפה.עמהםשישלמעשים
ראיתיהוריהם;מזוןאתשגזלובניםראיתי
לעצמםונטלויצרםעלגברושלאהודים,

החזיקהבשכנותנוילדיהם;שלהאוכלאת
הביאולאשנפטר'האבגופתאתמשפחה

בכלהצחנהשעלתהעדלקבורהאותו
אתבידםלשמורשרצומשוםרקהבית,
 •מנתואתלקבלולהמשיךשלוהלחםכרטיס

זלוור·אורבך'שדהוהסופרת,המשוררת
(הוצאת ,,ביתילחלון'מ'בעדבספרהמספרת
הנוראהרעבעשהמההמאוחד),הקיבוץ

ומתאדתמשפחתה,מבניואוהב,צעירלזוג
עד·כדיהמדרגה,לשפלהצעידהגיעכיצד

חידודגדיבהאהובתו.מלחםבגבינהאכילה
מלוא(הוצאת 1באים/הם"הנהבספרה
כמהביומנוהכותבנערעלמספרתבע"מ),

מלחמהואכלשגנבעלומצטערמתענההוא
מורעבאדם •••עליוהאהובהאחותושל

במאוםנבדלאינוושיטתי'מתמשךבאופן
חושבהואואיןכבהמהכמוהוהשדה;מחיית

 •קיבתואתלמלאכיצדאלא
ציבורייםמטבחיםהיוהחרושתבתיליד
חיתההמרקמנתלעובדים.מדקבישלובהם

היום.במשךהיחידהמזוןקרובות,לעתים
צדיךהיהאדמה.תפוחישםקילפוכמובן'
מעט,לקבלבשבילפרוטקציהמאודהדנה
האלה.הקליפותמןוחצי'קילואוקילו

וחציהשניםארבעכלבמשךמשפחתי,
אמימהם.שקיתלקבלפעמייםזכתהבגטו'

·11~ ~ 
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קדיםבמיםהקליפותאתורחצהשעותעמדה
אבלהלכלוך.מהןשנשטףעד-כקדח
ואנולו!יכלולאשטיפותאלףאפילוהריח,
האמהותרבה.ובשמחהבתאווהאותןאכלנו
ממש.מטעמיםהאלההקליפותמןעשושלנו
גםאלארצו'ברעבלהמיתנורקלא

התכוונובעיקרושמא •עפרעדלהשפילנו
מכלדעתנואתלהסיחבאמצעותוהגרמנים
המשמעותכולל .אותנוהסובביםהדברים
הגירוש.שלהנוראה

מדגישוהואולעלבון'להשפלהנוסףצדהיה
ישראל.בנותהנשים,שלסבלןאת

נועדהלאושוויץ'הובלנובההרכבת
חיתהבקרונותהצפיפותבהמות.להובלת

זהזריםאנשיםלתוכםונדחסוונוראהרבה
צעיריםוטף:זקניםוגברים:נשיםלזה.

זוכראיניונערות.נעריםומבוגרים:

מקום,מכלהמסע.ארךזמןכמהבוודאות
הדנותהשעותכלבמשךשעות.-24מיותר
הורשהלאואישחתומיםהקרונותהיוהאלה
לאנשיםישהלאהטבע,בדדךמהם.לצאת

מעיןדלי'איזההוצבהקרוןבפינתצרכים.
תעשהאיךאבלהצרכים.לעשייתכזו'חבית
להתאפק.מנסיםבתחילהכל?לעיניצרכים
אלא •שיחשיךעדמעמדלהחזיקאצליחאולי
הזהבחלקהזאת,ובעונהקיץימיאלהשחיו

שעות 17 • 19מאידהיוםאודהעולם,של
בדידה~לךואיןביממה
הבחורות,הנשים,מביןאחתכלתנסה

לעצוםאלה,דבריאתשתקראנההנערות
נאלצתשהיאלעצמה,ולתארעיניהאת

שעומדיםהאנשיםלעיניפיפילעשות
 ...מסביב

בשתייםמקרהכאןלהביאמבקשאני
כבןאזהייתיתאומות.אחיותמחביבותי'

קבוצתשלומדריךנוערבתנועתחבר , 18
השתייםהיוהגיטומןהגירושבעתדרדקים.

אותנוזימןהמדוהגודלאדבע·עשדהכבנות
 •הקרוןלאותו

אותומתוךהראשונותהשעותחלפורק
וההשפלותהעינוייםהסבל'רצוףמסע
אחתראיתיוהנהרב,כהזמןנמשךואשר

מכורבלת,עוברית,בתנוחהשוכבתמהן
בכיובוכהפניהאתמליטהמקופלת,כמו
להרגיעהניסיתיארוכיםרגעיםמר.

לבסוףלבה.מדאתשתשפוךולדוכנה
אחותה:ליאמדה
נוראוהיא'צריכה'שהיאמפניבוכה"היא

 " ...מתביישת
נערה!שנים!אדבע·עשדהבתיהודיהילדה

 •••האנושיתהפשוטה,הנוראה,במצוקתה
זדים.אנשיםמלאבקרון
 •רפתןהייתיבארץ'משגותיוחמשעשרים
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לרפתשבאתי-פעםבכל-פעםובכל
אומימיהומטילהזנבהמניפהפרהוראיתי
אותועללחשובשלאיכולתילאגלליה,

כמו ,ונאלצנודחוסיםהיינובובהמותקרון
כל.לעיניצרכינואתלעשותהזאת,הפרה
השפילופרהאותהשלגתהלדר ,לומררוצה
הגרמנים.אותנו

ביןשעתחיתהלאושוויץ·בירקנאוכשהגענו
הריצוהמינים,ביןשהפרידואחריהערביים.

כיזוכר,ואניהתילגדרותביןאותנו
משהתקרבנוצריפים.מבנים,עמדומימיננו

מבנה,כללאינו ,אחדשמבנההבחנתייותר
עודמשקרבנובמבנה.ערוכיםאנשיםאלא
בשורותערוכותנשים,שאלהראיתי ,יותר

עמדוהןכך .היוולדןכביוםוערומות
ואנוהקלגסים-הגברים.התהלכוומסביבן

והןגברים,שלגדולמחנהשם,עברנו
שלה·הדוםמעמידתזזהאחת .לעינינו
היאמבושיה.אתבידיהלכסותוניסתה
אותנוליוווזעקותיהאיומותמכותהוכתה

 .התרחקנושכבראחריגם
-שםראההסתםמן ,באושוויץשביקרמי

מלאיםשקים-בכניסהשנמצאבמוזיאון
משערותעשוייםבדגליליואדםשערות
היהודיות.הנשיםשלשערותיהןאלהאדם.
אותן.רצחובטרםגילחוגופןשערותכלאת
 ...הגוףמכל .ראשיהןשערותאתרקלא

כללאיןוהריגברים.תמידהיווהגלבים
מאותביןהרבים,האלפיםכלביןכיספק,

בדיוקשהיונשיםגםהסתםמןהיוהאלפים,
 ...בנידתןהזהביום
עלבונןביושן,לעומקלרדתמסוגלמי

כיצדאלה?!ישראלבנותשלוהשפלתן
ואל 1כבודן?חילולאתלתארמייוכל

רובןהאלה,הנשיםמדובר:במיתשכחו
צווארחלקתגילויבהםמבתיםבאו ,ככולן
בתימרביתהיוכאלהוהלאלפריצות.נחשב

אירופה.במזרחהיהודים

יהודיםבילדיםהמלחמה
נפגעיםמלחמהבכלכיהיאנוראהעובדה

לאהאדםבתולדותמעולםאבלילדים.גם
הכריזוהגרמניםילדים.עלמלחמההוכרזה
כאלה,הםבאשרהיהודיםילדיעלמלחמה
פעולותאגבלאאותם.ורצחואותםרדפו

דימלאה.בכוונהאםכיבשגגה;לאמלחמה;
 ,אלמוניאופלוניבכפרכיבשמועההיה

אצלה,מסתירהכלשהיאיכריםמשפחת
 ,יהודיתינוקכסף,תמורתאורחמנותמתוך
נשקהעלס"ס,שלפלוגהלשםיצאהומיד

מצורוהטילההכפראתהקיפהורכבה,
הזה.התינוקאתללכודמנתעלומצוד

דברליהודים.מוצאכלהותירולאהגרמנים
יהודים-9000כ .שהתנצרולאלההועיללא

כולםכמעטלודז'.לגטומגרמניההוגלו
נוצרים 200 •כיחםביבהיו •בחלמנונרצחו

בו ,יבוז'נוהריכוזבמחנה .יהודישמוצאם

שלאגיליבןבנערנתקלתיכלוא,הייתי
 ,ליסיפרוהואהדברלסיבתשאלתיונימול.

שלוש,בןילדהיהכשאביוהתנצרסבוכי
במחנהונכלאליהודינחשבהואכןועל

המוות).בצעדת(נספה

אפילוג
רקספרדאתהיהודיםהחרימושנים 500

אודתםאתלהמירשםאותםשאילצומפגי
הייתי ,פשרןיהודיאניארצם.אתלעזוב
שניםמאהלמשךבחרםלהסתפקמוכן
איוםהגרמניםשלשפשעםפיעלאף ,בלבד
 .שיעורלאיןיותרונורא
כהבצורהשלםעםאללהתייחס ,אכן

רבה.מצוקהאישית,ליגורםכוללנית,
אדםאףלשפוטאין ,עולמיהשקפתעל·פי

לחוליכולאינוזהכללאבל .מוצאופיעל
להיותיכולאינוזהיחסלגרמנים.היחסעל

הגרמני"הדורהטענה,(כדוגמת"רציונלי"
כשםהפשע").אתביצעלאהצעיר

לשייכםאפשרותכלאיןבנו'שמעשיהם
ניתןשלאכשםוידועות;מוכרותלקטגוריות

רגילים;חשיבהלדפוסיהשואהאתלהכניס
זהכאן:תופסיםאינםה"איזמים"שכלכשם
לאומנותרולאאפילופאשיזם;היהלא

לאשנאת·יהודים;לאאפילוקנאית;
הואאםאייכמןאתמששאלואנטישמיות!

זה(בנושאנעלב"."כמעטהואיהודים,שנא
"הנאציהילזנראט:אוגרשלספרוראה
 .>"גת"הוצאתר" sוהס

אינהוכללית,עקרוניתעולםהשקפת
זה.במקרהתופסת

ייחודי;לקחמחייבתהשואהשלהייחודיות
ייחודית;להתנהגותהיהודים,אתמחייבת

מנוגדואפילודופןיוצאשגרתי'לאליחס
הכללית.עולמנולהשקפת

שלהסלחניהיחסלאאםיודע,ואיני
שלהיחס-הישראליםובעיקר-היהודים
אתגםשמזיןהואלאאםכרגיל","עסקים

התייחסותהניאו·נאציזם.שלהעולההגל
אמינותאתלערערעלולהפשרנית
שהואכללסדקלגרוםעלולההעדויות;

אכןשהדבריםבביטחון·מעבר·לכל·ספק,
להגיע-אולי-אפשרומכאן .התרחשו

כלהיהלאשהנאציזםמחשבה-מסקנה,לידי
הריכי .אליולחזורואפשרומותרנוראכך
יאמר:-גרמנישכןכלולא-בר-דעתכל
מתפייסיםהיהודיםהיולאכ'צעקתם',ל~

מהר.כל-כך
אוליעכשיו.שעלהגלזהכיסבורלאאני
דיהעת.כלהתקייםהואאבלגבר'הוא

נוראהדוגמההיומית.בעיתונותלעיין
כינודעשניםכעשרלפניבמיוחד:ונפשעת

בפקולטותבגרמניה,באוניברסיטאות
בפרפרטיםמשתמשיםעדייןלרפואה,
ההשמדה.במחנותהנרצחיםמרקמות

ולהביאםלקבלםביקשהישראלוכשמדינת
כישלהם,הפרופסוריםאחדאמרלקבורה,

עללוותריכולאינוהגרמניהמדע
העוברהגרמניהמדעזההאלה.הפרפרטים
הזה.הפרופסורעדמנגלהמד"רכחוט·השני

מותרבה ,זוהיאאחרת"מגיה"גראיזו

לכהןבר'שייגהופרנץלשעבר'ס"סלקצין
לבחירותלרוץניאו·נאצית,מפלגהכראש

בהישגים.לזכותואף
האחרת""גרמניהבאותההמשפטבתי

מיעל ,גיחוךעדקליםעונשיםמטילים
העדיםעלמגיביםולאיהודיםשרצחו

אכזריות,כדיעדהתעללותםמפניהיהודים
יגורים.הסגשל

שעורכיםבזהמתבטאאינולאומיזיכרון
הואלאומיזיכרוןהשואה"."יוםבשנהפעם
העת.כלעמושחייםדברהואחיים;אורח
בהתנהגותביטוילידיבואלעליו

שכלכזו'להיותחייבתוזוהיום·יומית
לכלמעבריאמינו'וההיסטוריהבאי·עולם

נוראהשואההגרמניםהמיטואכןכיספק,

 .היהודיהעםעלואכזרית
עמיםבנישלמחלקםלהמעיטמנסהאיני

חלקבהנטלוההשמדה.במלאכתאחרים
שללטבים,שלליטאים,שלס"סיחידות

שלבוסנים,שלביילורוסים,שלאוקראינים,
עמיםבניהולנדים.שלואפילוקרואטים
צרפתים,הונגרים,פולנים,כגוןאחרים,
"רק"הםס"ס,יחידותהקימולאאמנם

לגרמנים.וסייעוהלשינו
הזדמנות:בכלולהדגישלזכורישאבל
גרמנית!תוכניתלבצעעזרואלהכל
עלעמנו;שלשלישרצחעלמדבריםאנו
חסריאזרחיםאדם,בנימיליונישישהרצח
דנית"תינוקותוחציכמיליוןזהבתוךמגן;

אינההאדםדעתהאלה,המספריםרבן".
המספרמיליון?עדספרפעםמישהומשגת.
שגמעטעדואיוםגדולכההואהזה,הנורא
עלהמיקור'אללרדתצריך .דבראומראינו
המקרר:אתלהשיגמנת
בהבכיתההיותלמידיםמארבעיםיותר

סוףשלבצילוםמופיעיםאנוכך-למדתי
בחיים,נותרנו-ן 93s • 9הלימודיםשנת

שישה.

אילו
היהלאמגיה,בגרלשלטוןהיטלר-משעלה

בשמיםלאהשואה.בואאתשיעצורמיעוד
עובדה.הארץ.עלולא
באיירלאישראל'מדינתקמהלואבל:

עשרכלומרתרצ"ח,באייראםכיתש"ח,
הספינהחיתהלאיותר'מוקדםשנים

היםגליעללהיטלטלנאלצת"סנט·לואיס"
עקבותיה:עלולשובארוכיםחודשיםבמשך

שםולהורידבחיפהלעגוןיכולהחיתההיא
סיפונה;עלשהיוהיהודיםהפליטים 930את
כיתש"ח,באיירלאישראל'מדינתקמהלו
שולחתהסתםמןחיתהתרצ"ח,באייראם
כוחואתומייפהאורייןלוועידתנציגהאת

יכוליהודי"כללישנא:בהאישםלהכריז
אצלנו".וטוברצוייהיהוהואלבוא

לו-ישראלמדינתרקאחרות:במלים
הרכבותמסעאתלעצוריכלה-אזחיתה

 •המשרפות.עשןאתולמנוע
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אחיםפרידת
אביביברוך

הסוערהגדולהכרךהנוראה.המלחמהלפניוקר
ערפל •מיושביוהתרוקןכאילואדם,והומהתמיד
ענניםמכוסיםהשמים •הכולעלפרושכבד

הסערהאתמבשריםדומהזה,אתזההרודפים

אי·שםאי·פהריק,כמעטהארוךהרחובהקרובה.

חולפים.כצלליםאנשיםנחפזים
נמיםיקירינובעודהבית,אתעתהזהעזבנויוסףהבכורואחיאני

הביתמשערכשיצאנולראותם.עודאזכהשלאשיערמישנתם.את
היום,חםלאהימים.ככללאהזה"היוםהזקן:השוערלנואמר

הבית".מפתחיוצאיםלאואנשים
אוליהגדולה.הרכבתתחנתאלהאפשרככלמהרצועדיםאנו

עוברת.מכוניתךאיןזהאחרבזההרחובותאתגומאיםהנס.יתרחש

אתומחישיםבכבדותנושמיםרחוקה.לשםוהדרךהתחנה,אלפנינו
התחנה.אלהגענוורצוציםעייפים .צעדינו
ושוממה.ריקהאדם,והמונימכוניותתמידההומההגדולה,הרחבה
פנימשקיפיםומחלונותיהקרונותארוכתרכבתעומדתמהבריחוק
עצות.אובדיעומדיםשנינוחיילים.

הביתה.לשובנצטרך-אומראני-לעשותמהאין-
אתונמצאבואהגבול.אתשתעבורכדישאפשר'מההכולנעשה-

נרגש.כולואחיאומרכך-לנולעזוריוכלאוליהכרטיסן'
ונעמדהקרוןמןירדהואהאיש.הופיעוהנההרכבת,לעברצעדנו
רכבות.יותראיןקצרות:והכריזקרבבנוכשהשגיחלרגע.

 •הגבולאליוצאיםאנו •מכאןמהרתסתלקו
הוציאלחשובמבליגדולה.לתושיהאדםזקוקלחץבמצביכידוע,

לו:ואמרגדוליםכסףשטרימכיסואחי
אותוקחשם.לומחכיםלרומניה.לנסועחייב-אחיאדוני,שמע-

 •הגבולאתויעבורשלךלתא
אתותחבולכאןלכאןהביטהרבה.חשבלא •גדולהיההפיתוי

מבעדלתמיד.-ונפרדנוהתרחקנומהרחישלכיסו.השטרות
עצובבמקום,כנטועעומדאחיאתראיתיהקטןהתאשלהאשנב
אחיםפרידתלשלום,בידומנפנףוהואמאדםריקההרחבהומדוכא.
בישרוהלבמעודי'בכיתילאכאשרמר'בבכיפרצתיואזכואבת.
כליל.שנעלםועדוחולךמתרחקיוסףשלצילורעות.
עודנשוא.ללאוהמחנקוגלמוד'בודדהתארצפתעליושבואני
לאעמוקה.בשינהושקעתיגופיאתאפפהקשהלאותואתעלף.מעט

לדרכה.הרכבתצאתאתשבישרההחדההשריקהאתגםשמעתי
ובחורהגבולמשמרחייליובההגבולאלאצההאחרונההרכבת
עליודעמלבדואישואיןכרסיסן'שלבחסדוהחוסהיחידיהודי

משנתי,אותיהעירוהרכבתגלגלישלהקשיםהטלטוליםקיומו.
הרצפהעלאנירבוץומקור.מפחדרועדואניאבריבכלרפיון

עלימטילהומנחוץבפניםהחשיכהלראשי.משענתהקטנהומזוודתי
בזובמוחימתרוצצותהמחשבותבגבול.לימצפהמהיודעמיאימה.
חמשלפניעליתיאליהישראל'לארץלשובאזכההאםזו:אחר

נסיעתיאתלמנועברצותםרבים,אמרו-בשער""המלחמהשנים?

משפחתיבחיקביליתישבועותשלושהימים.חודשלפנילפולין
ברחובותמודעותולפתעשבאוקראינה.מולדתיבעירהמתגוררת
 •פלסטיןתושבפולני'אזרחעדייןואניכללי""גיוסעלהמכריזות

אללוורשהונמלטתיומאחיםמאחיותואמי'מאבינפרדתיביוםבו

והילדיםמגיסתינפרדתיובערבאליוהגעתיבצהרייםהגדול.אחי
בצאתנואחידבריהרכבת.תחנתאלבהוליםרצנובבוקרוהשכם
גםויכולנו"הלוואילעולם:אשכחתםולאבזכרונינחרתומביתו

 ," ..תקווה,ישלךמכאן.לצאתאנו
לנשימה.אווירואיןולכאןלכאןנעואניבחזקהדופקיםהגלגלים
קפצתיהרכבת.נעצרהואט·אטהחשיכהאתשריקהפילחהלפתע

נחרדתי'מקרוב.מנצנציםאורותהאשנבמבעדרואהואניממקומי

כלרואים,באיןלרדתעליויצווההאישיבואאוליהגבול?זהאולי
ואםשלו'המעשהיתגלחפןמפחדהואגםהלאמסביב.העלטהעוד
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הגבולמשמרקצינייתפרצוואוליהחוצה.בכוחאותיידחוףאסרב
משמרקצינייתפרצוואוליהחוצה.בכוחאותיוישלחואותיוימצאו
בלילבטהרנית.לחקירהבחזרהאותיוישלחואותיוימצאוהגבול

עליעטוהאימיםמחזותרחם.ללאאותיתקףנוראותמחשבות
לבי.ממלאוהיאושלנשימהאוויראיןלדכאני,

 •••יקרהודאימשהו-רגעועודרגע
צבאאישהתפרץהתאואלסבבהמפתחדמויות.שתיראיתילפתע
 .שבידומפנסבקעחזקאור •הכרטיסןועימד

לאן?הגעתאיך-הקולקראאתה?מי-
פלטתי:רועדבקול

פלסטין.לארצי'חוזרואניבוורשהמשפחתיאתביקרתי-
שוב.צרח-מהר!שלך'דרכון-

 •מעילימכיסהדרכוןאתשלפתיברעדה
רמאיפולני.אזרחאתההלא-קולוהגביר-הרוחותלכל-

בוגד'אתה •לנפשובורחוהואמלחמהמחרמתגייסים.כולם .שכמוך
ארצה.נפלתישכמעטעדעזהטלטלהאותיטלטלהואמרגל.ואולי

זוועה.בקולצרח-המפקדאלאיתיבוא-
 •מפיומלהמוציאולאמפחדנבוךהכרטיסןמדדההחיילמאחורי
גשםהתחנה.בכיווןהשומריםשניביןוצעדתיהמזוודהאתלקחתי
המפקדבחדרכיליהיהברורפני.עלהצליפהסתוויתורוחדלף
גורלי.יחרץ
מדילבושומשופם,שמנמןנמוך'אישישבממדיםרחבשולחןליד

זו,אחרבזוהכבדותהאשמותיואתפלטאותי,סקרהואקצין.
וסיים:

הקרובה.המלחמהמפחדלארץלחוץבורחפולני'אזרחיהודי'-
אחת.בנשימהשפתיומביןסינן-להגנתך?להגידלךישמה-
שניםחמשכברביתיאךפולני'אזרחשאנינכוןהקצין'אדוני-

הזקנים.הוריאתלבקרבלבדקצרלזמןלפולניהבאתיבפלסטין.
 •קולורעם-החזיתמןבורחואתהגיוסחייבאתה-

גורליוכיבחיי,מכריערגעשזהידעתירע.דגופיכלהחווירו,פני
אותילשלוחפקודתוותשמערגעעודזה.אדםשלבידיונתון

חמלה:מעוררבבכילפתעפרצתיואזבחזרה.
הקסבה.משפחתילימחכהבפלסטיןבורח.איניהמפקד'אדוני-

רחמים.מבקשאניהשישי.בחודשבהריון,ואשתיקטנה,וילדהאשה
שאיניליהקדושבכללךנשבעאנישם.יקיריעלאםכיעלי'לא

עליהם.רחםבורח,
ואפולמעטעוד •••אולי •••אוליכפייםסופקואניזולגותהדמעות
מכיסאו'הקציןקםלפתעכפסל.נסועעמדהחיילדממה.ואתעלף.

הנחרץ:קולונשמעוהנהבי'הביטאלי'קרב
לעזאזל!הגבול'אתלעבורלותן •לנושיירלאהוא-

 :וקראהצדיעהנבוךהחייל
צעד!קדימה-

לגבול.עוברואני

משפחהשלשרידואניחרבו'עולמותמאז.עברורבותשנים-
הנוראה.בשואהשאבדהגדולה
הבדויהווידויודווקאוילדים,אשהללאאז'הייתיצעירבחור

 •חיי.גורלאתחרץאשרהואהצלה,כעוגןבמוחישהבזיק
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דבריםחיו
איידןאסתר

א.

לחורף.השייכיםוכאלה ,לקיץהשייכיםדבריםיו
שלהיוובשבת,משותפותבארוחותבבית,ואמאאבא

שייכת-וחמיםלטפנימשבכנגדמתנופפתבשמלה ii • ,פרחונילכובעמתחתאסוףכשיער ,לבדואמאחורף,--
לאביב.

כסותבעליזמזמנייםכיצוריםאנשיםהניידים:הדבריםהיולקיץ
להגיעשצריךמקומותומפוזרים,ילדותייםמצביםהמוןזהובה,
אבא,שללצדוהמדרכותלאורךלרוץ-משמעברכבת,אליהם
-בהמוןלייעלםשלאובלבדברחובהנעכליפניעלביעףלעבור
ממש,אחרוןברגעאספיק-עיניבהישגהיהעודכל ,שאיתרבטוחה
דלתאתולהגיףתלולותמדרגותבשתילעלותלרציף,להגיע
עודאנחנונע,הכולהתחילבוברגעהצפצוף,השמעעםהקרון

כולושליניצחון.מלאמבטואבא.עםמבטיםמחליפים-מתנשמים,
גדולהגברת-בכרכרהנוסעתהייתיאפשראמא,שעםתוכחה,
ארבעהסוסים,דהרתלקצבמקפציםכובעיםשניקטנה,וגברת
-כפפות

עטויותידיהאמא,אומרת-באצבעות"דברשוםעלמצביעים"לא
נשלחותניידות,שלישמלתה,קפליעלנחות ,בהירמשיכפפות
ארעית.בעלותעליולהכריזמהדברהריחמערבולתמתוךלשלוף

מליםהיומתחלפותידה.נושקלרדת,עוזר ,ידומושיטהיהאיש
לבינה.בינו

כמה ,פניותווי ,חלוןברקעצדודית ,הנערשלראשושייךלסתיו
כמושחרחרהאגם,שללאהיער,שלזהלאאוכל.לאשאתאמץ,

נגדניירותמודבקוחלוןלבניםקיר ,שבחוץהסערהמןעשוי
 ,החושךבחציהיפהואמיכדרכה,ברחובהחשמלית ,מפרידהפצצה

ועונה.שאלותשואלתבמלים,איתרמתחלפת ,אזכמו
-ידעתיההוא.הקיץמןנעדראפילוהעונות.לכלשייך-ואחי
למשךשנשכרבמעון ,הכפריבמבואלבואנואמימחכה-הפעם

נוכחותהמרחפתזמןשלבשכבותנתונההגדולה,הקייציתהחופשה
ביערבטיוליה ,אפרפרחיוךהחצוייםבמבטיהאמא,שלהמהורהרת

אתמעטאךחפףשזמניכיווןחלקית,רקאותיכללואמישלנוהגיה
הייתיכךאותי.לשחררנהגהרוחה,מצביבחיקמשתכנת-זמנה

הטקסנפתחתחילהאבל·הכפרי.ההיצעעםמתמזגתהחוצה,פורצת
ועוגהמפיותעםרקומהמפהמכוסהבשולחןפנינוהקבילהבו

 ,צווארדקותכוסותבליוויטס,עלשהוגשה ,יערפירותמעוטרת
מנטה.-קינמון-בסוכרטבולהשפתן ,חלבישיקוימכילות
זכוכיתהמזוגגתהמרפסת,אותהעלעששיתהודלקהבהמשך

וחךזרתתחילהאצלנומפקידהשקעה,שהשמשאחריצבעונית,
הצבעים.כלאתאיתהלקחת
ריחותטבולצלליות,ממוסגר ,אחרערבאלישבהזמןשכבות'מבין
ויסליצקיגברת •אורמבעודבליקוטןשהשתהינו ,יערותותיאורן

פניה,ורקהאפלוליתרקעעלאובדהכההראשהשער ,בועומדת
-שרווליהכפתוריבאמצעותאליוהמחוברותוזרועותיההמלאחזה

אלאיתםלחזורבניה,שניאוספת ,נפרדבקצבאחדכלנעים,
שלהקיץחופשתלמשךנשכרהואאף .היערשבקרבתביתנם
חיתהלעומתהאמא.שלפנייתהלקולמעטומשתההילדיה,
כנמשךמעטנטויהבהירראשהאחת.מקשהעשויהאמישלצלליתה

לאטנעותאצבעותיההכהה.היערקיררקעעלכולה-ידיהאחרי
זרהמתכנסת.החשיכהמתוךלסנןאודבר·מהלפרשצורךמתוך
חיתהבנויהלאשאמימאחרזה.מעמדבעיניהיהדופןויוצא

הפליאהזאתעשתהבההחינניתהקלות •זומעיןשיחהלקשירת
דודתיובתביניהכרותלעשותזמנה,מתוךשנשלפהאמי,אותי.
רבמהויסליצקי.גברתשלהקפיציים,המחונכים,בניהשנילבין
היאשלי.ההתבודדויותמדרכיאותילהטותמצידההמאמץהיה

אתלגלותמבליממנההמסתעפותבוריין,עלאלהדרכיםשידעה
ביתה,אלורקאךאםכי ,כלשהיאהבהאללהובילההעשויהפתח

והיאכמיותרמשתרךזמנההיהמשםמחלותיה.עלאותהונועלות
ידיהבתבונתבנוכחותה,ולקשטליפותועשתהתושייתהברוב

ורקאביבעינימיותריםולכןלרובחילונייםהיוטקסיהובטקסים.
ממילא •ומתפשרקולבחצימוחההיהאליההמוחלטתאהבתובשל
ואמונה,חיוניותומלאהודיה,כולו-למענההתפקרכיהכולטענו
-אהבתהידמגעבלאשאמא,שעה ,בשמחותיואותימדביקהיה

דרכי.לביןדרכיהביןומפרידהמשחררת
אחרימעטאלינוהגיעה ,וחציבשנהממניהגדולהמיניה,דודתיבת

נזקקהוהבריאה,הריאותבדלקתמשחלתהבכפר.שהתמקמנו
החופשה.ימילמשךאצלנולשהותובאההאורןיערותלנשימת
כבר •ביערלשיטוטיםלצאתיחד ,זולידזולישוןהיינואמורות
שלבמותניהזוזרועותכרכנותאומות,כמולבושותבואה,למחרת

ראשיבכובדפנינואתהקבילהיערושמחות.קופצניותויצאנוזו
יערשלזהבחלקובאלכסוןריצדובוקרשלשמשקרניהאורנים.

רצינותהשפיעוקתדרלה,עמודיכעיןהנישאים,הגזעיםותיק.
מגודרהיההיערשכן ,היערשומראתמאחורינוהותרנוקרירה.

כדי ,פעמיחדתשלוםאועונתיכרטיסהיהונחוץהיקפובכל
בשרוכיםתלוייםבכרטיסיםצוידנושתינולהיכנס.שנורשה
בדרךהלכנוכחול.שליאדום,-משלהזה •לצווארינוצבעוניים
לאחדפנינומה,מרחקכעבוררב.אורמוצפתרחבה,ראשית,

ועצינמוכיםשיחיםהיערשפעכאןממנה.המסתעפיםהשבילים
הלכההיערתקרתגזרה.דקיליבנהעציבצדואדראלוןעלווה,

ברחשוותלונותבשורותמינידקים.לפסיםהוצרוהאורוהנמיכה
להובילהייתיאמורהכמארחת,אני.,דברשללאמיתולירק.מבינות

בעונהצמחובו ,בלבדליהמוכר ,הסבךשללבואלמיניהאת
מוראונכרך ,עליגםעליה,שגםאלא •ברתותיקיץשלזומוקדמת

השרביםסבךהגיעכךגם •ולחדורלהמשיךהעזנוולאהיערשל
הושטנובאחת.הדמיםמשהו ,בתוכונעמשהו .מותנינועדכמעט

הראשית.הדרךאלולסגתלהיכנעשלאמנףועלעידודכדיידיים

36 
 184גליון



להבנתי.קלעולאשמלותיושובב,שיראיזהלזמזםהתחילהמיניה
אוליהאח.דבצידושסועהיער'בטנתעלמונחעץגזעעלהצביעה

לפצועהברק,עולליאתלכאןהמדהירותהסערותבאחתהופל
נקשיב",כאן'נשב"בואי •היערלבאתולהצית

דבריםוהסבירהדודתיבתאליקרבהירוק,סבךשלזהבמקלט
בישעוררופעולותועלהגוףתבניותשלייעודןבדבר ,יאמנושלא
בלימודיםנקשרולאדבריהמשונה.והתבשמותמוכרלאמסוגפחד

שלשלי'שלה,ובגוף,בבנותבניםבמעשיאםכיבחברויות,או
המוכחים,הוכחות,הדורשיםמוזריםסודותאמי.אחישהיהאביה,

התנוצצובדברה .וכךוכךכךבנגיעות.עצמם.מגוף-לדבריה
צל.עלצלהוסיפוהשמורותהשזיפיות.עיניה

יפהראשים.בשניוחכמהוחציבשנהממניהגדולהדודתיבת
העליוניםבמקומותלהתעגלהתחילאךזהגופהיופי.שלבערמות

שיחותינובה.והפכתיהפכתימבקיעותה.הוקסמתיוהתחתונים.

עולמי.אתעליוהתפיחוסיבכותקפו'
להכיראמיכשעשתהאצלנו'לשהותהמספרימיםבצאתזההיה

הכרות.לאותהמיידיהמשךהיהלאואולם,הבנים.לביןבינינו
מבטהגנבנובזו'זועסוקותואנחנובמשחקיהםהמשיכוהבנים

משוכללותנהיוהכדורשקליעותנדמהרק .בנוהשגיחוכשלא
הולכותאומתלחשותמקום,בקרבתבמקרהשעברנושעהיותר'

לתומנו.
הפכתי·איתנו'שוההעדייןמיניהלכפר'הגיענומיוםרבלאזמן

-אביעלההצהריים,אחריהשישימימיבאחדיקר.נכסלבעלת
אבותשישיבימיברגילהמביאהנוסעים,מעגלתירד-דיוקליתר
ככה.האבותרוב •העירמןהמגיעההרכבתמןיהודיותמשפחותשל

באיםולשבתבעיר'-משפחתםלפרנסתהשבועימיבמשךעושים
לכאורהבזההיההאמת,וילדיהם.נשותיהםבמחיצתבכפרלשהות
חודשילמשךבכפרהילדיםשלשהותםשדבראלאמותרות,משום
ילדיבקרבהנפוצההשחפתמחלתשוםעלביותר'חיוניהיההקיץ'
לכלומתלווההנוחתהחרושתבתיעשןבגללומבוגריה,העיר

דלים,אמצעיםבעלותמשפחותגםדאגוהימיםבאותםנשימה,*
אוביתןבשכירתואםלקייטנותאםהעיר'מןילדיהםאתלהרחיק

יקריםהיולאואלהאותה.שהקיפובכפריםהאיכריםאצלחדר
כלל.

ולהמתיןהכבישאללצאתהילדיםנהגושישי'ימישלאלהבשעות
היההמעמדהאבות.אתהמביאותלסוסים,הרתומותהעגלותלבוא
לכבודהאבשהביאומתנהחיבוקשלקרבהגםרציפיה,ריגושמלא
להם.שייךשובהיותולרגלשבת,
והולךהשדותביןצףבוהבחנתיומרחוקיוםבאותוהקדיםאבי

האופנייםפערויוםמאותו •גבועלרכובאופנייםכשזוגלקראתי'
בגללהיאלישון.התקשינוגםלילהמאותומיניה.לביןביניסדק

ולאביהלאמהגעגועיהשוםועלמחלתהמאזשנמשךשיעולה
שהתוודעתיהחדשים,הדבריםמצבורבגללואניבעיר'הנשארים
הםעדייןאםבודקתהייתימשנתימקיצההאופניים.ובגללאליהם,

לילהקנותבכפו'נפשוששםאבאזההיהאמיתיים.-החלוןליד
אותיללמדמנסהכל.לעיניבשביליםאחרירץהרכיבה.ידעאת

מןופרשהזו'קרקסיתלפעילותהצטרפהמיניהגםמשקל.שיווי
עיקמתיוקמתי'נפלתיאניואילוהראשונה.נפילתהאחריהזירה
בצדמפתהעץכלעלעליתיברגלי'חבורותהתפחתיוכידון'גלגל
והמשכתי.הדרך

אתלחסוםביקשתימיניה.עםהשיטוטיםעליכבדומעטיםימיםתוך
עולמהביןהפרושהאריגמןתקרעלבלילדותילתוךהשתלחותה

אחי'שלבקסמוהמשוכהואמונתו'אבאשלחיוניותולביןאמאשל
עלבעירלהישארעליוהיהאבלאותנו'לבקרהבטיחאמנםשהשנה
החדשה.אהבתומשמרת

התחילהשבינינוהקרבהונסעה.איתנו'דודתיבתשהתהכשבועיים
שהתנהלוהבניםורחיה.שיעמוםשלמורעלותפקעותלהצמיח
למשוךבהםהיהלאלמשחקיהם,ונתוניםמדיצעיריםמקום,בקרבת

השובבה.פעלתנותםהקסימהשאותישעהלבה.את
דשאבדלילניחוחתגרותיהם,שליוולקולותלתנועות,נדרכת-

ביניהםלבואשלאביישנותי'למנותנזקקתילרגליהם,מתחתעפים
עםהמפגשאותיהרשיםכהתצפית.מקוםלילמצוא-ולפחות

 •בלבדבנותשלנחלתןהיהספריביתכיהכרתי'שלאהבניםעולם
אחר·כךבתחילה,אותיסיחררומיניהוביןבינישנאמרוהדברים

לכנסםניסיתיקרבה.שלמדיבוריםיד,ממגעלהרתעגרמוהכבידו.
הכובד.אתמעלילהרחיקמעוגלת,פינהלאיזו
גלגל,אומעוקםכידוןהאופניים.סביבהתנהלממילאשהכולאלא
קטןסיבובומקבללתיקונםעושה-מהםמימזמניםהיומאודמהר

ו ,~ 
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רחוק,דודבןצץפתאוםערב.עםרקהמסתייםגדול'סיבובאו
אחדנערתורים.מחלקשררה,נוהגאחראי'כמתקןעצמוממנה
ממציאחידות,שלקלפיםמשחקימציעיום,מדיבאהיהצנום

לרכב.לושיבתןובלבדלגלגליםמכשוליםשםלנוכחותו'אמתלות
עלאחתברגלקופץהיההאופניים,אתלרשותוקבלועםומיד

ובהתקרבורכיבהכדיתוךגופוזוקףכידון'עלחשביההמושב,
מולי.ונעמדניתורשל"סלטו"עושהבולם,-מעטיםכצעדים

רקשבא.כלעומתועוזבמסמיקמה,דברממלמלוהואניגרתזיעתו
הזאתהתכונהכללביןביניהםהיהלאויסליצקיהגברתשלבניה
הגדולמשלהם.ודרכיםמשלהםאופנייםלהםהיוכלום.ולא

משחקיבניהולהנערים,לדזבורתראשהיהלרסק,שמוביניהם,
שלהתכונהכל •היערבקדמתלעצמםשהפקיעומגרשעלהכדור'
כלל.קיימתלאכמולגביהםותיקונים,רכיבה
הילדה"איפהושאל:לו~קאליניגשערב,לפנותאחד'שיוםאלא

לאחרונה,"כאןאותהראיתילאבערב?אזאיתןשחיתה
דודתי.בתנסעה,-

יותר?תבואולא-
יודעת.אינני •תחזוראולי-
ילדים.עודיבואורוצה.אתאםלאגמים.נלךמחר'תבואי-
מרשה.אםאמא.אתאשאללאגמים?-

מטעמי'חולשת,להיותאותיהודפתמרשה.ודאימרשה,אםאמי'
השבילים,זמין'היההכולאכןלהקיף.עלישהיהכלעלמטעמה,
בלוסגריםהאוהסנאיםזריזועדהאורןמחסיעליוןמקצההסבך'

החורףמפניוהחרדההתזזיתמאיפהלהביןבלאואיצסרובל,

שהיווההואמפוסטר,הבלתיהחלבכימשהוכחכמשנית,שהתבררה*סיבה
הפרות"מן"ישרחלבשתינואמנםובכפרהקטלנית.המחלהלמחוללימוקד

ממוצריו.ואכלנו
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גםהירוק.בממדשניתןכמהכללהכילתפסתי ,אכןעדיין.המרוחק
-יפיתי
ולכךלשלטונהמודעתממשלאמלכה,כאיזוהתנהלתיהקיץבאותו
העדרהבזכותואךדודתה,בתשללראשהנועדבתחילהשהכתר

אואורןבמחטיתפוריםעליםבצורתכפעם,והונחראשימעלריחף
ידי.במוהארעיבמקומוומניחההייתישמכינה ,ואורענפיםמקלעת

כי ,היערבמכמניבקיאותיליבאהבחטףולאמאליהכמובנתלא
זה.לקיץשקדמוהקייציםבשניאחיעםממושכיםמטיוליםאם

לשבועייםבכפראיתנולשהות-בהרבהממניהגדול ,אחימשהגיע
-האגמיםהשדות, ,היעראינוונטראתרושמים ,שוטטנורצופים,
הכול •מיותראוחסרבהםאיןאםחלילה,בודקים ,בעיני ,בעיניו
לשימור.-כפולהבפנקסנותנרשם
הילדיםלחברתלהתוודעועליבעירלהישאראחיעלהיהזובשנה
הכולעללהכילגםואםלוטק.שלמאדנותולחמוקאוולקבל

הייתיאליהם •לקרבתישסרומיאתהכוללתנפרדת,אוטונומיה
והאופניים.השביליםמלואכלנותנתמשחררת,נדיבה,
לאגמיםכשיצאנוזאתבכלגדול.שלוהמחנהזעום,היהשליהמחנה
 ,גלברעלינו .שוויוןשלטובהרוחאיתנוחיתה ,בוקרבאותו

פנינושהקבילוהשדות,לכיווןהקיטומבתיהיערמןמתרחקים
אימזהומלאהתמלא,הכולהקציר.לפנישלכבדהבהשתחוות

במקרהעברלוצר.בשבילעורפית,בשורההלכנוהיה.אפשר
אתלקצוראחדחרמשבהינףהיהיכול ,במקביל-כלשהומלאך

שבינינואלאהצהוב.בסבךהוסתרוממילאגופותינוכי ,ראשינו
שנים.חמשועודמלאים,שבועותחמישהעודהמתינוהבאותולבין
לאשהבשלתםפריגניעםפרות,בריחלפנינוהיהמונחהכפר
וסירותהקאייקסירותעםהאגמיםהיוזהאחרימיד •עודשלמה

משוטים.

הברקיםסערה.התגלגלהבערבוכיזוכרת,במיוח.דחםהיההיום
כוליגדולים.פחדיםדרדרוהרעםהיערמכיווןהשמיםאתבקעו
רק-הדבריםשהתגלגלואיךמרגלי.שעלהבכאבהייתיספוגה
ילדהשלהזיכרוןמתוךדולהאניהאחריםאתגםבמעומעם.זוכרת

מרובקרועותפנים,תווימעורפלותבתמונותערוכים ,עשרבת
משנה.ופיענוחשיחזור

הסירה.אתהשיטאחדילדבסירה.שלושההמשוטים,לסירותירדנו
עדחתרוכולםכך.המשכנוניכרזמןבקצוות.ישבנואחדועודאני

קפחה.השמשוהשתתקו.התבדחוקצת,שרובהתחלההאגם.אמצע
ביןאלגלשהסירתנוהנגדית.לגדהוהתקרבלחתורהמשיךהילד
מישהו.צעקשם",לרדתלכםכדאי"לאהמים.עלהזקוריםקנים,

לוטק.זהשהיהנדמה,ומושכת."הזהבמקוםבוצית"הקרקעית
מביןמשיצאנו •לחזורמנתעלבסירהלתמרןהתחילהחותרהילד
כעבור •מולישישבזהקפץפתאוםהאגם,אמצעאללשובהסוף,
אחריו.קפץשהשנינראה-לשחות!"יודעלא"הואנעלם.רגעים
עולהבשני ,האחדבצדההשוקעתבסירהלבדהייתילפתע

אתלקחתשבאמצע,למקוםולעבורלקוםניסיתיחרטומה.
-שבלט ,מסמראווועלנתקעהרגליאבלהמשוטים.

ממצמץסמק,-דודיבןשלפניואתראיתימקרוב, ,עירפולמתוך
ביהשתפדאפשריבלתיוכאבבהלה,חציצחוק,חצישלהעוויה
פרומהכחולה,בתחבושתנתונה-אותהראיתיהרגל.מתוך
אלונקהבראששהלךלוטקזההיהמתפשט.אדוםכתםעםבקצה,

עלמתנדנדת ,אדמעלים ,לגופידבוקיםבגדייחפה,אנימאולתרת.
סוחביםילדיםשניעודאפול.שלאאליומחוברתקרש,איזהגבי

משהולכאב,פרט •השארבאיםבתפזורתלפנינו ,לצדנוברגליים.
כפופיםהאחרים,גםולרוץ.לקוםאוכלשלאעליהונחוכבדטעון
וגדול.חולךבענןמעלינוומתחשוהלוחץהאווירמכובדחיומה
בחולצתוזיעה,כולו ,עומד-לוטקשלמידיואמאאותיקיבלהכך

חוסרבדברמשחוומסבירמתנצלרוחבה.לכלקרועה-הכחולה
עלבמרפסתאותימשכיבהשאלות.שואלתאמא •שלוהאחריות

זוכרתלאנשוא.ללאחיהבחדרהחוםכישניהם,שאילתרומצע,
לעצמינתתיטיפלה.לבדהאמיאםהסערה.מתוךרופאהוזעקאם

ניתךאחר-כךהמטלטל.הרועם,הכוחלתוךשוקעגרגירלהיות
הגשם.

כיסאמורמת.רגלעםבחוץ,אמאאותיהשכיבהמכןשלאחרבימים
אםכיממש,שלגינהחיתהשלאבחלקהזהלצורךהועמדנוח
הימיםנוף.רחבאקציהעץמוצלתלדשא,נפתחתפרחיםגתעדו

לבקר-אחדאחדפורשיםבמשחקיהם,פרצהעשוהילדיםהצטללו.
בצל.והעמידהוספסלכיסאותהוציאהאמאלשבת.ונשאריםאותי

כיסאהתקינהאמילוטק.באהראשוןביוםכבר •כיבודהביאה
וקולעת,קפיציתכמחווהנשלחושתמיד ,מתנועותיובאחתולרסק,

 •נדירבחיוךהוצתואמאשלעיניהבידה.ונתןהאקציהמענפיקטף
עלהעםפרחיםשלענףהניחאצליגםחזרה.ולאלחדרפנתה
לקחלעצמו •רגליאתשכיסתהשמיכהקפלעלושםשקטף ,נפרד
 ,אצליגםבסוף.יצא-"מחבב"- " .•.לועגמחבב,"אוהב,עלה:

פיתחתיכיידעואםברורלאכל.לעינילמנותמשהתחלתי
כולם-לו.להחזיר"מחבבת",שיצאהעלעלים,במנייןמיומנות
הקדימוכאילוההכרזה,מעמדאתאישרוילדיםשלראשבכובד
 •מכורמהמריםלמשחקראיה
ממשחקיולוטקפרש ,איכשהולאופניים.וחזרתיספוריםימיםעוד

זההכפופהממלכתיגבולמטשטש ,אופניועלרכוב ,אותיומצא
צמיחתשלנידחותלאיפרכיות ,בעקבותיוואנימגיע, ,לשלו-כבר

מוקדמות.ופטריותפטל-בר

באאחיחופשה.שלשבועייםנשארו .הזמןאזלשבועותמחמישה
בעירהמתחכיזאתאין •אצלנוכשורההכולאםלראותבמפתיע,

וחזר.מעט,איתנולשהותהספיקלאשיבוא.עשה

להביאלכפראמיבידישנשלחתיאחריערב,אותולחזורהתאחרתי
האיכרותהיוושמנתגבינותמיניעםוסוכר.לחם-חנותמצרכי

צהבהבה,חמאהשלגושיםמציעותהקייטנים,לפתחימשחרות
 ,טלטבולותהשכמה,עםשבלקטואוכמניותאורענןבעלהארוזים
ולקנותמקחהעללעמודמהם,לטעוםנהגהאמאבמטפחת.צרורות

היינו ,החדרברצפתקרשיםשניפותחות-אחר-כך •צורךלפי
כלימחורקת,אדמהעללסדר ,קרירכוךשללעומקוקופצות
ידימעשהצבעוניותוריבותשימוריםלבנים,מצרכיםעםזכוכית

עדכמעטבעגלות,מביאיםהאיכריםהיורפידותירקותגםאמי.
מעברממש,בכפרמרוחקת,חיתההמכולתחנותרקהפתח.
אתשקלהחנווניהאיכרים.בתילדרךשברכביםאיפהלשדות,
אותםהצמדתיבמחברת.רשםמחירםהלחם.אתוארזהסוכר
שלביתופניעלעברהדרכילשוב.ונערכתיהאופנייםבאחורי

עלהתנודדואווזיםשניהקיץ.למשךחדרבעברשכרנואצלו ,איכר
שלההוא,הקיץאלאותישהחזירוריחותהדיפהחצרוהשביל.
ילדאפוי.לחם ,בשומןאדמהתפוחישלגס,תבשיל ,וחצירפרות
באופניים!"באההפאנינקהמאמא,''מאמא,קפץ:בחוץ,עמד

אוליהפאנינקהגדלה,כמהמאריה,"יזוסהצטלבה,יצאה,האיכרה
-לראות"רקרציתי ,כאןעברתיטוב,"ערב-להיכנס?"רוצה
אתלראותביקשתיאצלם.~למיםמלאפעם,הייתיאכנס,לא

עציאתהמשופע,הגגבקצההחסידותקןאת ,החלימואםהפרות,
הייתינלכדתבוערסל,עלמחפיםנוףרחביגזעיםשניהערמון,

מדי.יותרהתעכבתיאחי.שלסיפוריוברשתפה,פעורדגכמו
וריחעלהדקעשןנקצר.שדהלצדגלשהחדרךלחזור.התנהלתי

קרא:מהםמינבח.רץ,כלבישבו.אנשיםנצלים.אדמהתפוחי
אתמיששאופניפנס •התעבוהדמדומיםשקט!" ,מידבוא"בורק,

הדרך.

אמר ,כאןהיהלוטק ,הזמןכלחיית"איפה-מקולחעלתהדאגה
 •אמי-ידה.כףחורטתאצבעהציפורן-עוזבים"הםמחרשבבוקר
מתיהחופש.נגמרלאעודלמה, ,"איך-להיפר.ד""באאומרת:
-לבדפהנעשהמהבוער.מהלשאול,מיד,לרוץרציתי-הלך?"

לארוז.גמרולאועודבאשלהםאבאאפשר.איבחושך,"עכשיו,
 ".בבוקרתלכי
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ערמוןפריכמופקעהחושך.מןאליגלשומוגמרקשהמהדבר
המבהיקה,קליפתועללהחליקאלא ,בולעשותמהעודואיןשבשל
קיץ.שלסרקפרי-מרכמהולטעוםשינייםלנעוץ
עלעמוסיםהצרורותאתראיתימרחוקכברלשם.מיהרתיבבוקר
כובעקייצית,חליפהבהקההצהובבאוראופניים.זוגותשניעגלה.
יוצאתבפתח,אמובוודאי.אביושהיהאיש,שלהליכהומקל

האכסדרה.בצל ,אחיומירק,עםעומד ,הבחנתיבלוטקונכנסת.
אומראבאלעשות.מהשהגעת."טובורץ.ביהבחיןהרגעבאותו
לנוהתקשרוכמאליהן ",לחזורלהקדיםערוכים,להיותשצריך
הידיים.

ולבדוקלחזורעליהיהנשארנו.ממש,הסוףעדאחדים,ימיםעוד
מרוקן.היההכולשהשארנו.הדבריםאתולאסוףהמקומותאת

ניסיתיבאופני.סובבתיהכול.את ,ואיתרמהם,לקחשלרסקהתברר
עוד •ענייןחסריםשביליםמצאתיבוגםשהוזנח.בספרלקרוא

ועםמבואעםבית-מטבחבסכיןלגלף ,אורןעץמקליפתהספקתי
חלון.אלנסמךילד

ב.

שובלעםהשבילאתלמצואהנרעדתבעירעודניסהלוטק
לעבורכזובשעההעזאיך •ביתנואלבאוהשקיעה,
הנדרכת,הנשימה,עצורתהעירשלהמשוטריםברחובות
בהעלותבאולם,מסומןבמקוםכמו ,אחדכל-שתושביה

-הנידון.האישהואבקהלאחדכלהנורא.הפסיוןעלילת
פעורפהואםיסופר.שלפיוהגורס,ואוליהסולןאפשר

אףלצעקה.מליםעודחוברולאכיאילמת.במקהלה
כליהםאיןכי ,תעידחריקתםהתכוונותם,ברובשהכלים
-הפרטיטורהמבואמושמעוכברנגינה.

בשרידיוהמונח ,הגדולהכנסתביתשלבשריפתולראותהלכנולא
אבא,שלבעיניהםואבלאימהבאוהאש,בומששולחההמפויחים.

קלטתי-אשמעשלאמתלחשים,ידיהם.בתנועותהדודים.של
איך •בכיכרהתלוייםאת-בקרבילצייראיךידעתיולאבמעומעם,

עופות.עםאנקולים-קצבשלבחנותו ,ראיתיאנשים.-נתלים
יהיו.שכךאי·אפשר,הן

ואחיאבאהמורחבת,משפחתישלשהגבריםאחריכברקרהזה-
תאזורהבירהעירכיבתקווה ,נמלטואליהוארשה,מרחזרוביניהם

כפריהכובשבידינאספהלודז'-שעירישעהבהתנגדותה,כוח
 ,והגיעונסעו ,הלכודרךלאבדרךקיץ.בסוףלהיקטףשהמתין
בנתיביוהרגבתיםקריסתעלוהפצצות,שריפהעלסיפרובחזרם

וכברחזרורקכמה.פיקשהושובםהליכתםחיתהקשהבריחתם.
שבעה.ישבו

אחיהושניאחותהעםאמיגםואמה,מיניה-היושביםהיו ,לאמיתו
מיטק.בפולניתשמושהיה ,מנדלדודיעלמתאבליםהנותרים.
צעקתהפרצה ,לדירתנושמתחתזוהראשונה,שבקומהבדירתם
תביאומאיפה.היודעיםאתםאיתר."הלכתםדודתי:שלהראשונה

צערמהוליבמשפטים •וחזרווקמוישבושפופים- "!חזרה!אותו
נפוחיהמד.ים,לובשיאלניגשאיךדלה,לדודהסיפרוובושה,
היטיבשכה ,היהודיאתמידיהםלקחתכאומר ,ידיופורש-השחץ

סוסובמקוםלעגלהמשנרתם ,ובזקנוהעקורותבפיאותיולהצחיקם
-נשלטים.לאפחדמרובוצרכיוומתאמץמושך.הוא •שגזלו
- Bitte, erlauben Sie-אדם,בןזהסוס,לאהרי ,"הניחו
עדגאווה,שלבנימהסיפרוזאתכל-לעברם.קרא-הניחו!"
וירה.והוסיףירהאקדח,שלףמהם,אחדיצא ,שכןקולם,שנמך
נשאר.וכךקורה.מההביןלאעודקרס.דודי
הביתה.בחזרהתחבורהלהשיגשניסושעה ,הדרךבצדאירעזהכל

רמוסשהכולשעהרבב,בלאהמהודקיםבמדיהםעמדוהבריונים
לאבתחילה,-ניגש.והוא ,רעמוקולותיהםקריעה.וקרועסביב
פניודודי.היהחסוןכל·כך-מהתעללותם.עמדורצונו.מההבינו
פולני.אצילכשלדמותווכל

הטובאתנתנושכךמבוישים,הפח.דאלנסמכוהשפלתםברוב
בפינתה.התכווצה ,מבכיתפוחיםפניהמבוהלת,מיניהמביניהם.

-לורקהידועהשבדרךהאמנתיעודלוותר.מוכנהלאשם,ישבתי
של"אףבקטטה.איתיויפתחתוףבאיזהיקישמחופש,יופיע,

-"שמןלואקראחייבת.אשארלאואניאותייכנהקושצ'ושקו"
ואדומות.כחולות ,לייעניקעגולותצביטותמיניעשר"ועודחמש
יתקעבקיץ.ההיאבפעםכמואבירים.מנהגביינהג-בחוץאבל

ויקרא:בכפרחדרנודלתעלמסוגנןשוטבקצהמקישבחצוצרה,
אבירלשמשומציעמשתחווהאניאצילים?מביתשבויהפה"היש

סמוק •עיניוקרוצותוהרפתקהצחוקסוסה.גבעלדודי-לבבה!"
רוצימזה.אותךאשחררהגבירה,לרכב"בואיצץ.מאיפהומגודל.
כמה"מאמושיה,-פוחדת."מיניהכי ,אחראישאניתגידילאמא,

זנבמסדר"אביר-מיטקדודי-מרשה.ואמא-מבקשת!!"אני

האן.ג'ינגיסכמוכפרים,כובש ,דוהרקיק."מלךשלהמתובלהשור
עודאנחנו ,חכיהיה?איך"נומשולהבת. ,ישבןחבולתאותימחזיר
שמן" i ,דודיהויאינו.וכברצוחקתראי!"עודאתלכיבושים.נצא
אופנועים,עלבדהירהלהחלץוניסהשגוילזמןנקלעשבטעותוכר',
להחליק.דרךלומצאהפעםגםבמדרונות.גולש
לאהמשפחה.שלה"שייגץ"ל"פריץ" ,ברשותואקדחשהיה ,אמרו
מי.היהלאאותו.לבקשממיהיה

 ~ ~ו
=== 

ls 
~ 

המרכזית.הכיכרמןעףהמסת ,הסואןהרחובבאותועדייןגרנו

היהפנימיתחצרהחובקיםאגפיועל ,קומותיושלושעלהבית
המההמלחמה,שלפניבימיוסבא.שהוריש ,אמימשפחתשלרכושה
עלכמושחלות ,זואלזודבוקות ,לאורכוושבים.עובריםהרחוב

הראווהחלונותיהודים.שלרובןקטנות,חנויותנמתחו ,אחדחוט
רצועתעלממתקים.רקומות,מפותספרים,בצדכתיבהכליהציעו

עללסוסים,רתומותכרכרותשלהברזלחישוקישקשקוהכביש,
עברההחשמליתחתולים","גולגלותשכונו ,האבןחלוקיריצוףפני
הלכהוהלאה,משםבעיקול.שפנתהלפניוצלצוליםגניחותתוך

 •זואלזוכךנצמדולאגםהחנויות.שלהיחסיתיוקרתןופחתה
לפתחנשענותחביותוכבושים.במליחיםממכרשםניהלהדודתי
כפפותמתוךמבצבצותבאצבעות ,שייבדלודודה ,בריחןעמדו

ודגיםמטיאסדגיעםעיתוניםניירותבאלכסוןגלגלהחתוכות,
הלקוחות.שהביאובצנצנות,שמההחמוציםהמלפפוניםאתאחרים.
למיםהצנצנת.מפיכאצבעבמים,וממלאהשוקלת ,אחדאחדמניחה
אףעלטעם.חסדשמרתי ,והשמירהשוםריחותמליחותם,עלאלה,
 ,שייבדלשלממלפפוניהגםכמומהם,לטעוםאסרהשאמא

התיאבוןבמעטלפגוםשלאהספר.מביתבדרךאצלהמשעברתי
ושלשלהעבודהשעותהושקעושבהכנתההצהריים,לארוחת
הפולניה.העוזרת-פלורקה

נתןלאעודהקורלבדה.אמירק ,בביתנועבדהלאכברפלורקה
התנוריוסקלאהשנהכיהיה,וברורהתקדםהסתיוכיאם ,אותותיו
ודינן ,שליבצמותלטפלמעכשיויהיהקשהכיאמרה,אמי •כבעבר

הקודמים.לסדריםבמעטדמועודהביתסדרי •נגזר
עםחלונותיו •בחדר •היעראפלוליתאתלשחזררצהבא.לרסק
מעקהמוקפתומרפסתגמלוןמשולשי-מחוץ •כחולקטיפהוילון

אגרטל.דמוייכלונסאות
לא ,שמואתאפילומחדש.לבנותאומץלא .לשחזרממהנשארלא

לידי.אחר·כךמאחורי.שעמדרקזוכרת.לאאמרתי,מהיכולתי.
בנורותהאורבוהודלקלאעוד •ממולהביתאתראינויחד

שהיהערבאותודברים,להגידניסינומשיצא.שהודלקהעמומות,
מכילהכוחיבכלהייתי ,ידעתילוהשיטוטים.לכסירנותהאחרון

שלמה,סימןבידולתתהרגעאתמוצאתכברבעיניים, ,אותו
שהספיק,טובכמהזאת,בכלבתחילתם.עמדושהרי ,לחיישייכותו
 ,מלפני ,שלנוהמלאות,שאריתאתלתפוסהצמות,ליהיושעוד
 •אמא.שלהבית,של ,שלי-כלומר

מנובלהקטע
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יומיןעתיקתמעשיה
ליפסקילאו
עמיאלעיריתמפולנית:
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ומטרטרת.חורקתלאיטה.נוסעתהעגלה •חשוךילה
כמוהכולורףדה.אש~נ_רזירשףהבמהעלרחוק,

ברצינות.כךכללאאבלמרגש,באגדה.
 •אליהמגיעלאזהאבלבאש,עולהשהעירנראה

 ,בנהרמבטנועצת ,הגשרעלעומדתהיאשיטפון:
מגוריםבתיאיתרנושאדרכה,זורםוהנהר ,הנהרעלמוטלת
המיה,תפוסתמועצמת,עצמהאתחשההיאפרות.שלופגרים

עלמחזהכמופנטסטיהיהזהכלנישאת.הזרם,ידיעלמהופנטת
במה.

קומהזקוףצועדבמדים.עשרה,שמונהבןנערגרמני.טייס

עיניומובילים.שלרושםעושיםאינםאותוהמוביליםוהאנשים
שלהבעהשפתיובזוויתמלאה,בהכרהשלאאדםשלכמומבריקות,
שמבטיהםשעהאותה.להשמידאובהלהכירשישסלחנית,עליונות
השיטפון.בזמןכמונישאתלרגעחשההיאזה,פניעלזהחולפים

משוםהאםהזה.מהעולםלאכאילוהואבעיניה,חןמוצאהוא
מוארנשאראבלפניהעלחולףהואהורס?הואכזהשבביטחון

 .האפרפרההמוןרקעעלבולהבחיןיהיהאפשרעודרבוזמןבמבטה
למיקרוביולוגיהפרופסורפיליפ,דם.ושותתהלילהשבושוב

לעצמו:אומרמרסיס,שנפצע ,לשעברבאוניברסיטה
חוזרממלמלוכך-קיבינימאטחולירע,חולירע,קיבינימט,-

וחלילה.
רם:בקולואחר-כך

 •הברךאתלהזיזבטובךתואילי-
החשיכהלמרותשלה.הברכייםעלשעוןשוכבהואיושבת,היא

שותקים.ואמילינקזקנו.אתמלטףשהואיודעתהיאהגמורה
אמר:ופיליפהארץעלישבואתמולעוד

הבקטריולוגיה:בענייניהתפלותהאמונותכלאתלשכוחצריך-
 •מאודלהםשטעמורחוציםלאתפוחיםאכלווהם
התכווצותבשלקמהכשהיא ,לעירמעברהרחקכברהיוהם

ראתההיאהכנסיות.עירמעלשקעההשמשבסרעפת.פתאומית
גפן.צמרלתוךכמונפלוהפצצותמטוסים.כךאחרנופלים,חפצים

היא ...בתוליתנותרההדממההתפוצצות.קולותנשמעולא
שאל:ינקבצחוק.ופרצההתיישבה

 ?צוחקתאתלמה
בכוונה.כאילו •בטיולכמונראההכולכי ...כי-

שלאהצרה,הברזלמסילתאלניגשואחר-כךמלה.אמרלאאיש
איתהלקחתרצתההקונדוקטוריתלא.אולדרךתצאאםהיהברור
והםסיימהלבסוףהעניין.אתלסייםוהתקשתהצרורותכמהעוד
לדרך.יצאו
הירקות.אתמלטףהחליקהמבט •ואסתמטיקטןקטר

הברך.אתקצתלהזיזבטובךתואילי-
צעדיהםוהמיית .הדרךאתיודעהסוסרק .קיצורבדרךנוסעיםהם

מתנשףקולנשמעהעגלהמירכתילפתעבאפלה.אדםבניאלפישל
ומבוהל:

ברגל.הזמןכלהולךאני Xמהעיירהאותי,קחובבקשה-
הטריחהזיעהריחאתלראשונהמריחהיואחתובעונהבעת

פיליפ:רגע.שלשתיקההמלחמה.שלריחהוהישנה:
לשבת.בבקשה-
ינק.שואל-הגרמנים?עם xב-היהזהאיך-
 ...תשמע ...און-·

 •וזרנוראמשהועלסיפרהוא •חרישירימוןכמוהיההזהה"אוך"
להבותבקול.התנשףהעגלהבירכתיהיושבהאדםהעולם.קץעל

מצנחיםגביעללמטהזורמותלבנהאורמנקודתהיוצאותורודות
העגלהמתנדנדות.ידםעלשחולפיםהעציםצלליותזעירים.
הםבורחים:האנשיםהגרמנים.עלשואלהואיורד.ינקעוצרת.
ויוזזההעגלהגרמנים.ישופהגרמניםיששם •וחזורהלוךהולכים
קוראת:

ינק!-

הגרמנים.איפהלדעתרוצההוא
באמת.היהזהאיך ,להיזכרומנסהעינייםעוצמתיו

אינןכאן ,כאןשמונחותהגאזמסיכות •הדוארידעלהרוגסוס
במדרגות:כשירדהאותהשליוותההתחושהכלל.נתפסות

עמוק.מוסתרתבהת rמונ-עוד"לא"לעולם-
התורנותבזמן ,בוקרלפנותעבדה:שםהראשונה,העזרהתחנת
 :ואומראדםבאשלה,

מלחמה.-
הרופא:נכנסרגעבאותו

שיתפקח.עדאותוולסגורתחבושתשיכור.אתהמלחמה?מה?-
יולנסוע.שובמתחילהאחתבבתאחר-כךנעצרת.שובהעגלה
העגלון:אתשואלתרוכנת.

הוויסלה?שלהשניבצדנמצאתעיירהאיזו-
הגברת.יוזפוב,-

קניוניםכאןישכילמה?פעם.הזה.האיזוראללשובחייבתהיא
פראיכמונראים ,בכפרשפגשהוהאנשים,באדמה.ענקייםובורות

ניזונוהםתרנגולות.אפילולהםהיולאבגדים.בלינשיםאדם:
עלובות.בבקתותוגרואדמה.ומתפוחימשורשים
שואל:יורד.ינקאדם.אלפיהמייתעוצר.הסוסמחסום.

הגרמנים?איפה-

בוודאותלדעתרוצהינקהשמיים.רוחותלכלמצביעיםהאנשים
אומרת:יוהגרמנים.איפה

דברשוםנראהלאבשמיכה,נתכסההעגלה.עלתעלההנה,בוא-
מעשיות.ליתספרואתה

מדעתך?יצאת-

מבקשת.אניומעשיות.בשמיכהנתכסהבוא-

מתכווץבתוכהמשהוואזהגרמנים.עלבקדחתנותשואלינק
ומצטנף:

נצח?שלנצח,שלאחדרגעאףרוצהאינך-
 •כיווןלאיזהלנסוע.לאןלדעתחייבאני-

 •יושלבחיוכהבוז
לגמרי.לבדהנשארתהיא

אותה.איבדשהואיודעלאינקאבלזזה,העגלה
 •הוויסלה.עלהגשראתבאווירהעיפוממולם
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עלשליהאשםרגשיאתלהמעיטברצוניהזהטקסט ~,
השני.בצדגםהייתישלא
באותהבקרקוב.המלחמהלפרוץסמוךזההיה

שם:בעלייהודיםאזהתהלכושברחובותיהקרקוב
מטלמן.יואכיםטאובנשלג,פרופסורפייפר'טדאוש

מלאכהבתיהחנויות,ביןמתרוצציםיהודיםמיודובה,רחוב
בתיהטמפל,זעירות,מכולתחנויותדגים,חנויותברזל,לטקסטיל,

רוכלותיהודיותנשיםברזל'מחושליגליהןשגלעץ'עגלותתפילה,
סחורה,גלילידוחק,קרקל,פרוותעטופותיהודיותנשיםבאפונים,

מהמורות,מרתפים,בחוץ'תמידשלהםהכיסאשבתימגורים,בתי

מעוקמות.ריצוףאבנימרוצפותחצרות

רגליהןצביות.-בנותשבעהתגוררוהביתשלהגגבדירת
בתחיתההבכירהחיים.לבעליהשמוריופימיןיופייןארוכות,
עמנולקחנונהגנוהבכירהאת •עשרבתהצעירהעשרה,שמונה

אתלטיניאץ.קושצ'ושקו'לתליודרך'לפארקארוכים,לטיולים
מבקשאניפסנתר.עללפרוטלימדתיעשרה,השתיםבתהבינונית,

לךלהכיןעליהיהטהורה.נשמהקיימת,עדייןאתאםמחילתך'את
ליעמדלאדמיוניאךנסיכות,בגדילהלבישךשוקולד'יוםיום

 •לךהצפויהגורלאתלחזות
אתמפחד"אניאבק:הילדצורחאווהשלבביתהבינתיים

iJ ;הכיסא,לביתאותוהכניסהאבקשלאמוכימפחד'.'אנית, 7,סךג
אותולגרורהיהבעונשהבאהשלבתרנגולות.גידלהגםםש

כברנשמעומשםברווזים.עםבכלובאבקאתולנעולהגג,לעליית
 " .••הברווזאת ..•הברווז"אתהמלים:רק
עםוחיאבקאתגידלשעבד'פרוות,למעבדנשואהחיתהאמו

~פשרשלאארוך'זקןעםצנוםגברזההיה •אחדבחדראשתו
הגברתגםישבההמרפסתבאותה •גילואתנכונהלהעריך

כיסא"בביתמדיחזקלחצה"כיהימני'בצידהמשותקתרוזנצוויג,
חנותחיתההצורףלבעלההמידה.עליתרהתאמצהכלומר

שלקיומהמטבח.להםהיהיותר:מרווחתבדירהגרווהםבסטרדום
שעזרהאבקשלאמודייך'בגברתתלויהיהגרוזנצוויהגברת
הישישה.שלהעמומותלחישותיהאתוהבינהלבשל
מעניין'משהולראותרוצהאתה"אולילי:אמרהאווהאחתפםע
איתר'.'פגישהלמחרלךלקבועיכולהאנימעניין?מישהויותרנכון
זודומותשהיוהאיילות,הנערותשלהיחידאחיהןהיההשניהילד
להןהיומושלם.דגםאותולפישונותבצורותיצוקותכאילולזו'

היהעורןגוןכחול'גליצריןבתוךצפותומוארכות,צרותעיניים
התהלכוהןארגמן'שפתיהןישרים,אפיהןיפים,צוואריהןשחום,
כמעט.אנושיעלבחןזקופות

השחרעלותלפניעודחמש.בןהיהזכר'ממיןהיחידהצאצאהוא,
לגבריםקראוהתפילותבתיששמשישעהשחרית,לתפילתקםהיה

זההיהונעלם.שהולךקולקומו'.'קומויידעלך'"יידלעך'לקום:
השקועאביואתמעירהיהוהואהכיפורים.ליוםהשנהראשבין

עמוקה.בשינה

לציירהיהצריךשוולאסקזיודערקאנימאוד'מעטעליויודעאני
להיזכרמנסהכשאניהזמנים.כלשלהנסיךהואהואשהריאותו'

לחוקכפוףכאילומהגדרות,חומקהוא .בידיעולהלאהדברבו'
שלכמואפורה,צרה,ידוכףשקוף,רוטטת,צלליתבעלהייזנברג:

צריךראשיתבחדר:הענישהשיטותעלסיפוריושנתיים.בןפעוט
תוכניותיולמיטה:מתחתאחר·כךלשולחן'מתחתלהיכנסהיה

בסוכריות.מקטרתחלקילהחליף-הפנטסטיות
"מודה-ישראל""שמעהתפילותאתלומדיםשהםליסיפרהוא

האדמה.ומפריהעץמפריאכילהלשעתאחרותוברכותאני":
ואלהמלכים""ספריאלאחתבשנהלהגיעהיואמוריםזובשיטה
הנביאים'.'"ספרי

איןלנואזימשהו'קרהלוואם •בערפלנמוגכבר'אותינוטשהוא
לי.ולאלךלאלחיות,זכותכלל
הגואל'שלגופורחוב-ציאלוברזיהרחובבפינתהתרחשזהוכל

הרחקלאהגואל'שלגופוכנסיית-ציאלוברזיהלכנסייתסמוך
 •סקלקה.המכונהמהמקום
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 8מעמ'סוף

מצפהמיכולומהפרקמובןלא
זקוקבכללומימי'שללרחמיו

כולושהפרקהואשברורמהלרחמים.
הפלה,דרמסיים:באירועיםעמוס

ורגשות,בגידותסיולים,משגלים,
נדירכמעסבאוסףיותרעודועמוס

מנומקיםובלתיבנאלייםמשפסיםשל
כמועצמיאתלינותן"אתהדוגמת
המוזאתה ,לינתןלאאחראחדאשף
להאמין"בליאו ) 123<עמ'שלי"

איןחמלה,לקצתאדםשלבזכותו

אחר"דברכלאומחזות,לכתובסעם
המתאתישאחד"לכלאו ) 134<עמ'
כלאחריולגרורצריךשהואשלו

כךועוד:ועוד ) 140<עמ'החיים"

כןלרחמים,זקוקמיהשאלהשאולי
לפחות ,דברשלבסופורלוונסית,

הזה.לפרק
יש"למאטיםלעיל'האמורכללמרות

רע,ספראינובבטן"השמשאת

איכותעל·פי(היפותסי>בדירוג
 ,בארץאלהבשניםהנכתבתהפרוזה

סובלמקוםובצדק,זוכה,היההוא
אבל:באמצע.

היהמשהו.היההים"את"בסוגרים

היהמסוימת,מקוריותחיתה ,כישרון

הבסחהכמוחיתה-ובעיקרמעוף

נעלםהז;והמשהו .הסופרתשלמצידה
כךההבסחה.נעלמהועמוהזהבספר

הרבהבקוראמותירהזהשהספר

הרגשהשלכמעסהחמצה,שלתחושה
בעיניים'.'עליוש"עברו
שלסממןהואהזהרע"ה"לאהספר

בסיפורתמדישכיחהתופעה

שלההסתפקותתופעתהעכשווית,
ברזון.והמבקריםוהקוראיםהכותבים

רזונו-ממנווגרועהשפה,שלרזונה
מלים,בהרבהעס'מאומריםהמה.של

"רבייוצרים ,שיימכרמהאתכותבים

וזה ,החמורוזהספרות.ולאמכר"
מתפקידנוזהאוליזהועםהעצוב,

להסכים.לא-וכמבקריםכקוראים
 • •כךכדיעדלהתפשרלא
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בשירותהאמנותםכליאתעיצבו'החלוץ',
מתחדשת,חדשהיהודיתחברהשל

היהודית,הגולהדחייתומתוךמחד-גיסא,
והמוסריותהדתיותומסורותיההווייתהעל

עדלהביןעלינויקלמאידך-גיסא, ,כאחד
צעירההוויהשבמרכזהמשירההמעברכמה

שנכחדהיהודיהעםעלקינהלשירתוחדשה

פרספקטיבותבאימוץוכרוךבלתי-צפויהיה
משוםחדשות.ואמנותיות-ערכיותאידיאיות

ובמידהאצ"ג,שלביצירותיהם ,אולי ,כך
הפריצהחלה ,ישורוןאבותשלאףרבה

הארבעים.בשנותכבררבותמבחינות

המוקדמתשירתםותכניהאמנותייםכליהם
חווייתעםלהתמודדותאותםהכשירוכמו

בעיקר ,כמובן<הכוונה,והזוועההאימה

השבירהחווייתועםאצ"ג),שלבשירתו
שלדבריה ,למשלראה, ,ישורון<אבות

 ,בשירתווהשבירהלקינהביחסיעוז-קסט
מידהובקנה ,מטבעןהכרוכות ,) 86-80עמ'

השואה.שיצרההאימתניתבמציאותמועצם,

• 
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טעותנפלההקודם,בגיליון
 ,אוסלנדרורזהשלבשירה

שתרגםהצהובה","המסכה

לא"צל •אחרוןבןיפתח
 ,עצמובפנישיראינוננגע"

"המסכהמהשירחלקאםכי
להלן:הצהובה",
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בגשםאוכמניותנתנזון:מלכה

זכוכיתסוכריותחמו:אברהם
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העצבצווארפז:יהודית

מלכיבכיכרהספריבשבוע " 77"עיתון
"תג"הוצאתעםבשיתוףישראל,
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שקוראמה-עבריתספרות •

העולמיתהספרותמיטב •

האיזורספרויותעםהכרות •

חברתיתמעורבות •
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