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אופן.ליהודהשלוםקהיר.אמיל.כלישנח

הזחחגליון
ביניהם.קשריש ,כביכולהאבסורדולמרבהקטביםשניהזהלגליון

בספרותהמרכזיתהדמותחביבי,אמילשללמותושנהמצייניםאנו
ישראל.פרסחתן ,בישראלהפלסטינית

ברלוביץיפהשלהחשובלספרהזהגליוןמתייחסהאחרהקוטבמן
נשיםשלתרומתןאתומגלההראשונותלעליותהיחסאתהבוחנת
הקטביםשניביןהקשרהמאה.בראשיתכברהעבריתלספרות

גםנוגעים ,ההיסטוריבנושאכשנוגעיםכיהעובדהמעצםעולה
בקירוב.שנה,מאהלאורךלערביםיהודיםביןביחסים
ידידיה ,וצבישלוםפפה,אילןגםנדרשיםהרחב,במובןזה,לנושא
אמילעל ,זהבייעליתמאיהעםבשיחתה ,סרגנויאירה ,יצחקי
והחמישים.הארבעיםבשנותחביבי

ומענייןחדשלמדורהקוראשללבותשומתאתכאןמפנהאני
בעיןוסוקררןהגליבנושאישמשתלב ,לויתןעמוסשל ,במיוחד

 .בספרותנוהמרכזיותההתרחשויותאתביקורתית
הלוזמקרהבכלשהםהסיפורים,השירים,עללפסוחלקורא, ,לואל
הקבועים.המדוריםכלועלספרותנושל

גםהנראהכפי ,יחזרוזה,בגליוןאותנושהעסיקוהנושאיםב.ב.
הבא.בגליון

בקהירהאקדמיהמרכז

עבריתספרותהלומדיםסטודנטיות,וארבעסטודנטיםעשרות
הצדמןשהקשיבווהיו .גדולשולחןסביבישבו ,קהירבאוניברסיטת

זהועיתוןבכללעיתונות-ספרותיתעברית,ספרותעללדברים
במיוחדהתעניינוכמובן.עבריתשירהועלשירהעלעמדותבפרט.
ברב- ,שלנוהספרותבתולדותחדשה.להםשנראתהתופעהבכל

וכיו"ב.ספרותיותלצורותבחלוקהאותה,במאפיין ,-גוניותה
המרכזמנהלסומך,ששוןפרופישלהזמנתועל-פילשםנסעתי

אויבים.היושלשוםתמולשרקאלואתלפגושחששתי .האקדמי
מצריםעםהמלחמותישראל.למדינתאי-פעםשהיוהקשיםאולי
 .ביותרהכבדהדםמחיראתגבו

כפיבגילי,צעירים,מצריםומצדדימוליישבו ,-20.5.97ב ,'גביום
אותם.עניינהלאההיאהמלחמההימים.ששתמלחמתבזמןשהייתי

הקו " 77"עתרןהעברית,הספרותעלשאלובעיקר ,דיברוהם
על ,עיוןבעיקרספרים:ביקשו •החומרבחירתדרך ,שלוהמערכתי

שמעוני.ואפילוביאליקיהושע,ב.א.
אנשיםחמה.עירקהיראותם.העסיקלאהחוםמד ,הקרהשלום

"בגלל ,זמניזהאבלמתח.שישיודעיםפנים,מסבירינינוחים,
ירדב"מרכז"המבקריםמספרמדוכדך.סומךששוןפרופינתביהן".

מהאתבעיתונותשקוראיםלאחרלבואמפחדיםאנשים ,לחצי
 .נתניהועלשכותבים

שלבזכותושקרהמהבגלללא ,אותנומחרימיםהאינטלקטואלים
עלמובנות.הןתמידשלא ,סומךחושבשלהם,מהסיבותאלא ,ביבי
השלטון.בעינילחנםלפרנסתם,לעמדותיהם,חרדהמתוךפנים,כל

פנים.מעמידיפסאודו-אינטלקטואלים,רקהםאלה ,אבל
אינטלקטואללפחותלכם"ישזה.בנושאלשאלהתשובהשםעניתי
שלוהאמתאתאומרהוא ,פוחדלאהוא ,גדולסופראח.דאמיתי
לאכבר ,מאודזקןהוא ,ישראלעםתרבותקשריבעדהוא ,בגדול
כולם ,,האדם.הואאיש,בושאיןבמקוםאבלשומע,לארואה,
תשובתי.אתאהבוהכוללאמחפוז.בנגיבשמדוברהבינוכמובן
עובדה.זאתגםכן.הרובאבל

אופןליהודהשלום

--------------יישיריואתאופן,יהודה
מעללראשונהקראתי

בשנותהעם","קולדפי
המוקדמות.החמישים

לצד'מגויסים'שירים
עדינים,לירייםשירים

שורותבמלים.החוסכים
בנותלעתיםקצרצרות,

נוף,תיאוריאחת.מלה
הגיגים ,לשמולא

פילוסופיים.
ארצההגיעאופןיהודה

לגליתהבלתיבעליה
 • 1939בשנתמגרמניה,

ביןרבות,בעבודותעסק

-------------·ליטושבחקלאות,היתר
"עלעורכימביןהיהויותרשנהוכעשריםפקידות,יהלומים,
הטובים.בימיוהמשמר"

הצדמראשיתה.שירתואתהעסיקובגרמניההקשוריםנושאים

 ,היהודיהעםמבחינתהשביח,העולםמלחמתתוצאותשלהמוסרי
שאלאפוא,בכדילא •בכתיבתוהמרכזייםהנושאיםאחדהוא

"אגדתהחשובותמיצירותיואחתשלהכותרתאתהיינהמהיינריך
עשרה,התשעהמאהשלגרמניהעלקשהביקורתהמותחתחורף",
-חורף"אגדת-"לאמשמעותיאךקלשינויתוךאותה,ואימץ
ויהודיה.אירופהחורבןאתסוריאליסטיתבצורההמתאר
קלהחיתההמשורריתמשנתוידו","כתבעלשמראופןיהודה
רק • 2השיר.אתיכתיבהרגש . 1הכותב:כלפיאכזריתאךלהבנה
כל . 3 •השירבשורותתשובץהכותבמבחינתההכרחיתהמלה
שניתןמהיאמרבשירהבשירה,יאמרלאבפרוזהלהאמרהניתן
בשירה.רקלהאמר

לאהביקורת .לעצמושקבעהשיריתהסדרםמיטתעלשמרהוא
עכשיו-ראוישהיהאתלוהעניקלאהתרבותיהממסדאתו.הטיבה
תל-בפאתי ,מוסינזוןויגאלאבירןבתבקירנחהוא ,מאוחרכבר

אביב.

מדיישובו ,והמשוררהחבר ,השנוןהאישאתבולהעריךשידעואלה
 • .אותוויזכרולשיריופעם
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-שליהחליליםגעווירטיג:מרדכי
חוצאתלרבד;קרןפיפיפעלע;מיין

אלכסנדרציורים:כוך";"ישראל
נתןוחערות:מבואעריכח,נוגן;

 1997גרוס;
בהביידיש,ביבליוגרפיתהוצאה
אורראושלאהשיריםכלנכללו
העממיהמשוררלכן.קודםדפוס

 1פוליןיהודישלביותרהנודע

אוליהמלחמה,ימימשוררגםהמכונה
מסרבוערת","העיירהשירובזכות

לבתושיריםגדושיתיקיםשני
למחנהשנלקחלפנייומייםלמשמרת,
אלהשיריםשב.לאמשםההשמדה,

הודותזה.יפהפהבכרךכונסו

שלוידענותומסירותו Iלשקדנותו
אתהייריהקוראקיבלגרוס,נתן

התרגוםחסרעתה,בשלמות.משוררו
אנולכך.קרןתימצאאולילעברית.

בעד.

 ;ב'כרךשיריו,כלישורון:אבות
קולות;קפלהאפריקני'הסוריהשבר

סימןחמאוחד;חקיבוץחוצאת

עמ' 259 ; 1997קריאח;

שלהארבעהמכלולמתוךהשניהכרך
הקבציםובו Iישורוןאבותשירת

ו'קפלהאפריקני'הסורי'השבר
הפעולהשיתוףראשיתפרי-קולות'

סימןלחבורתישורוןאבותבין
והליתהושבבנימיןהערות:קריאה.
ישורון.

התרחשבעתכיאומרים,"חכמים

שוכניאפריקני, /הסוריהשבר

עסקמעודכנים.היו/לאהמקומות
כשחידת .במלאכתואיש/איש
אנושיותחיות.//בביקוענים.גרזי

אלהוברצות /קרדומה.וארץקדומה
לעשותצריכיםבאדמה;שינויאיזה
מכןלאחר /הרדמה.באמצעותזאת

שעשוכמוהאדמה.//אתמעוררים

תחתבנרקוזה;בבדידותפעםלי
בילינסון:חוליםבביתוהגג/הדיקט

כאן.הנניניתוח!'/עברת'ישורון,

הכיפורים."יום

כריהומשספתראשזוקפתעכשיו

מוחלט,הווההרגע,דמיונית;---בזה
יודעת/איניוכברידעתי /אני/

ועכשיוהקלותלציפוריםחברתי
 ,, _-אסורות-רגלי

(סיפוריםהרדופים :אינילאח
ביתן-זמורחאחבח);עלמורעלים
 211 ; 1997עברית;לספרותעמודים

עמ'

יחסיםעםהמתמודדיםסיפוריםקובץ

אשהשונים:בהרכביםוכאבאהבהשל
אםובעלה,יולדתובעלה,צעירה
שלעזיבתוכשברקעילדיםושני
מאביה,הבורחתגרמניהנערההאב,

במסירותכלבהמגדלתנערה
אהבה,עלסיפוריםועודאובססיבית,
כתמיד'ובדידות.כאבמשפחתיות,

משכנעת.ביטוי,עזתאינישללשונה

שירה .נשתכחושרובםיוצרים

וחרדה.משברבתקופתשנכתבה

יוצריםקולותהמביאההחטיבה
העברית,השירהמתמונתשנעדרו

העברי.המודרניזםשלתמונהמשלימה
וצירףמבואהקדיםערך'וינפלדדוד

וביו-ביבליוגרפיה.הערות

האבירשלמסעוברקיך:ב.ברוך
 ;החצרומשוררמןשטילפזןסאנדו

עמ' 95 ; 1997תג;

ברק•ןב.גרון

האבירמסעז

שטירמזפ'וז
החצרררודמש

מחקרבפעם;כפעםכחן:יונתן

תג;חוצאתמאן;תומאסביצירות

עמ' 210 ; 1997

"לוטה ,קרגר""טוניוביצירותדיון
"וידויי"הנבחר",בויימאר",

"הראשים 1קרול"כספליההרפתקן
"יוסף 1הקסמים""הרהמוחלפים"'

ו"דוקטור ,בוונציה"~"מוות ,ואחיו"
לצדכיתפיסהמתוך-פאוסטוס"

ישנומאןביצירתהאמנותיהעושר

ההכפלה","דפוסקבוע:דפוס
היצירות.לכלהמשותף

ווד(נלמשורראבירביןדיאלוגים
לפאריסמברןמסעבמהלךוכלב>

ב-שלוהבוקסרוכלבהמחבר(שערכו
לשירינוטיםהדיאלוגים .) 1968

פילוסופיתמבטנקודתומשלבים
ואירונית.

חציונות;חידושדרור:יחזקאל
חחסתרותעל-ידחציוניתחספריח

עמ' 383 ; 1997חעולמית;
פרופ'שכותבבסדרהרביעיספר

ומדינתהיהדותהציונות,עלדרור
ה"פוסט-הוקעתעניינו:ישראל.
הואל"נורמליות".והשאיפהציונות"
-מחודשתלציונותהצעהמגבש
קלאסית,ציוניתהגותשלשילוב
ותורתפילוסופיהיהדות,ערכי

מעשיות.המלצותתוךהמדיניו,.ת

 ;קרוביםחיפושמייזלס:רוח
 45 ; 1997חלונות-גוונים:חוצאת

עמ'

והמשוררתלפסלתראשוןשיריםספר
מייזלס.ורה

מי /אקוםהמתיםמןשעהשעה"ואם

מרגישה /לעד;נפסקוחייכייראה
נשלחבקבוק/בצווארמגולגלכפתק
צריכהושפתולהיפלט;לחוף

להיוושע".כדילתרגום/

וביקורת;פואטיקהברזל:חלל
עמ' 765 ; 1997פועלים;ספרית
השירהתולדותמתוך ,,כרך

שירתימינו:עדציוןמחיבתהעברית

מוקדשהכרךהז'אנר.אמני-התחייה

בכינוייםהידועיםהמשורריםלחמשת
ביאליק):שטבע(מונח"הפליאדה"

יעקבכהן'יעקביארד'שבזלמן
שמעוניודודפיכמןיעקבשטיינברג,

(שמעונוביץ).

שלהשיריםספרבת-ציון:אלח
ביאליקמוסדחוצאת ;בת-ציוןאלה

עמ' 194 ; 1997דגש;-

שלשירה)תרגומי(מלבדתשיעיספר
בת-ציון.אלה

לו/ומחוצהבספרמקומות"בכמה
ומחוצההכתובפניעלהתפשטהנהרה
נועם---/אתבלביושיוויתילו;

אני /בואה;ואמרתילעצמידיברתי
המכפיף/הזמןהמזקין/בזמןהכלואה

חספריח ; Xהתפרצותמזי"א:עדנח

חמאוחד;חקיבוץחוצאתחחדשח;

עמ' 174 ; 1997קריאח;סימןספרי

מגלהבטכניוןלאסטרופיסיקהמרצה
בו.בוגדתמאודהצעירהשאשתו

אירועיםשרשרתמתפתחתמכאן

מפתיעה.

בפוליןהעבריתהשירהויכפלו:דוד
מוסדהעולם;מלחמותשתיבין

עמ' 495 ; 1997ביאליק-ירושלים;
שלהאחרונהמ"התחנהשיריםמבחר
שלאירופה",במזרחהעבריתהשירה

--ר•נהו-ת··ינ יך-···ה ! ~ 11 \!l1 • 1 ~ 1 !ג 

..... 1 • 
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ואודסיחאםעורכת: ; 1977אפריל- 15משארף
ברייטןהדרום-אפריקאי'המשוררמשיריבאנתולוגיהפותחהגיליון

מסאלחה.סלמאןשלבתרגום Iברייטנבך
שלסידרהיביאמתרגם""איגרות-סומךששוןשלחדשמדור

על-כאןמערבית.שתרגםיוצריםעםסומךשלמהכרויותזכרונות
חרסייך.ואשדהפלסטיניהמשורר

 26עם Iבלונדוןהגולההעירקיהסופרג'ארח,אלנורישערךראיון

השנה.במהלךשקראוספריםעלערביםאינטלקטואלים
חדשותיצירות

המשורריםמאת:

אל-קאדראלעאבד
(המשוררג'נאבי

הגולההעירקי
אלבאסםבצרפת),
(מעזה),בכריס

מוואסיפארוק

ע'רביה),אל(מנאקה
מלנאאיימן

אל(מאוםאע'ברייה
4, ~והסופריםפאחם), - -

ח'דאשזיאד

ואחמד(מרמאללה)
(מניר-עוורופיק

זית).

שיחהבגיליוןעוד
התוניסאיהסופרעם

מסעדיאלמחמוד
הסופרתשערכה

המנוחחדאדמישלעלמיוחדמדור Iנועיימיווהסלמצרפת,הסורית
ע'נאיים.חמזהמוחמדהמשוררעמושערךראיוןהכולל
בספרותהערבידמותעלכותבחזיין'צלאחמירדן'הפלסטיניהסופר

יהושע,א.ב.יזהר'ס.שלביצירותובמיוחד 11948מאזהישראלית
תמוז.ובנימיןעוזעמוס

66האנתולוגיהעלנגבאילתשלרשימהבגיליוןכןכמו משוררים 11
 .סתריזיסישערךחדשה"'עבריתשירהשנותחמישיםמבחר-

הבינלאומיהספריםמירידחסניןמג'דיהמצריהסופרשלרשמיווכן'
בקאהיר.בינוארשנערך
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ודלקשירידלק
רוקנ'רולי

שלהמונולוגארף:שמעון
 , 1997גוונים;הוצאת ;איקרוס

עמ' 78

אדףשמעוןשלספרועטיפתעל
הנוגעתאנטנהבקצהעורבמצולם
בענניםשמשנאבקתמעליובשמים.
הקרב;יוכרערגעבעודשחורים.

מזרועהענניםשריריאתתמחקהשמש

ויעוףכנפייםיפרושוהעורבהשמים

התצלום .גופומצפןשיורהלאן
בעיניהואללנהרונןשלהיפהפה

אגב,ללנה,כולו.לספרמטאפורה
עםנוףמתוך"פריטלתצלוםקרא
החליףללנה,הוא,הגרדום".עלעורב
מיסמרובכךבגרדוםהאנטנהאת

עודשיבואהזינוקרגעאתבדרמטיות

אדףשלשיריומקרה,בכלמעט.
לארץ.שמיםביןהאנטנה,עליושבים

אבלהאדמהריחאתכריםוזהם
אוליבשמים.גםנעוצותהעיניים
של"המונולוגהספרנקראכךמשום

מלהלכלשבוהמונולוגזהו .איקרוס"
טסאדףטיסה.קורדינטותיש

טסאדףלנובט,טסאדףלשדרות,
שלוהפואטיהתעופהשדהלכוולד.
מתדלקהואכוחו.וזהחומריםמערבב
הוארוק'נרולי.ובדלקשיריבדלק

הואומרגש.מפתיעהואמיקסר.

אחריגםולכןשובלשמשאירמשורר
ממשיכותהעינייםהאחרונההשורה

מןנובטהכוחבשמים.להיתקע
הכאב"."אצולתכמומצירוף Iיגורהנ

השיריתהחולצהאתמעמלנתהאצולה
"אניבכחול.אותהצובעוהכאב
"אצולת(בשירכותבהואאחכה",
יחלידשהשחר"עד ...הכאב")

מחדדהואהשירבהמשךלדימדומים".
שיניים/ישחיז"האביב .הניגודאת

לסביוניםזמן/ויש /השדה,בציצי
הופכותוכך ." ...אוירבזרמילהיטרף
למליםהטבעשלמהמילוןמלים

כליםחוקהחלודה.שלמהמילון
לכןבנוף.אדףמתעתעשבושלובים

אתשהחליףללנהרונןצדקאולי
שאתהמהב'גרדום.''אנטנה'המלה
אתעליומשאירשאתהמההוארואה

שדרות.למשל,הנה,העין.טביעת
הואלי","לקחאדף.שלהולדתועיר

החוראתלאהוב/שנה"עשריםכותב
הצהרתואחריהזה'.'מקוםשוםבאמצע

ואלהכותנהפקעותשותלהואהאהבה
חיתהוהרוחלבנה/להבההפיצו ... "

מנסהאינואדףהברושים'.'בעוכרי

גלויתלמתאיםשהיהצבעלסחוט
בוערוהלבןבלבןמתגנדרהותיירים.
והתמונה Iחד Iאחדהיבהובכלהבה.
אחר,בשירלבן.בשחורגםמרגשת
שלהזהצידו"עלכותב:הוא"יום"
בפריחהשרכיםעוליםהחלון

סופותאליחידיםמטפסים /מקוטעת,
לחושאפשרהיום".שלהשמש/

 1בקירהנאחזיםהשרביםבאצבעות

שיודעבטיפוסגםמידהובאותה

הבאתיולשמש.לסופהראשלהרים
כיצדלהראותהאלהת'השורואת

זהוהשקטה.בהווייתוגםהנוףמחלחל

מיתריאלההבאס.גיטרתשלתפקידה
ידעוהראשוןהאקורדאחרי .הבטן

הקצב.תוויעללטפסהאחריםהכלים
שלבמשפטלהיזכרטובאוליולכן

להיות","יכולמנדלשטאם:אוסיפ
נבראהשלי"שהשירהפעם,כתבהוא

 1זהושלי'.'השפתייםלפניאפילו

"המונולוגשלהסיפורגםלהרגשתי,
 •איקרוס".של

סומקרוני

שלהמיתולוגיה
שדרות

שלהמונולוגארף:שמעון
גווניםהוצאתשירים; ;איקרוס

עמ' 78 ; 1997תשנ"ז

ביקורתרשימתלפתוחליטוב
נכון.ניבוילישהיהטובה,בהרגשה

זאתרשימהלפתוחלינעיםיותרעוד
אישית.ימהכב

עורךבהיותילערך,שניםחמשלפני
חיילאליהגיע"מאזנים",הירחון
מן Iלמדיוביישןשיעראדום Iצעיר

חיתהעודלינדמה(אזהעיירה
צרורבידיונתןשדרותעיירה)

שירים.

מכךויותררב,קסםהיהמהםבאחדים

עלשדיברושיריםגדולה.הבטחה
באמצע"חוראותו Iהולדתומקום
שום-מקוםאותוהזה"מקוםשום

רואהשהואעדזמןהרבהממנושלוקח
בתחילה,נכונה".בעיןלראשונה

בשיריםזההיהאםזוכרואיני

נדפסואוב"מאזנים"שהדפסתי

שלבהפרשפיוסםכאן ," 77ב"עתון
אוליאומ"מאזנים",אחדיםימים

המסגרתחיתה ,"בא"בכתב-העת

 •שדרותהעולם.אתהיוצרתהקטנה
"לעבד"שאפשרכישות,כמהות,

לחומריםאותןלהפוךשיר,כדיאותן
 1הראשוניהיופיהיהזהשידיים.

המעגלאתהחוגה,אתהמגלההמשורר
מעיןעצמווהוא Iשמסביבוהקטן

מעליושרואה Iהמעגלחוניאותו
 i"כמשנמתחמקום /שנשברושמים
ושבהולךהואשבקיץמקוםנהר",
המדויקותהתמונותאתומוצאאליה

"משופעהואשפעםהירח,שלבעיניו
דבק"מרוקעהואופעםבאדנים"נפרע

בחלונות'.'
מרוכזים,האימז'יםכלומר:התמונות,

אלא"המצאה"אומשתוללי-דמיוןלא
ההתבוננות.מאמתנובעים

יודעיםאנו(הריכשה"מסקנה"

ישאבלמסקנות,איןלרוב,שלשיר,
היא Iשלוששדרותהיאסיומים)
שאיןחפץכמומחכה;ידעתי"שלא

שעה."לו;שאיןאדםכמומקום;לו
הקטןהמעגלמןיוצאהואלפיכך
מאודהיפהבשירממנה.והולך

בצל"עצמומאבדה"צל"הליכה",
מפניםדםכמו/אוזלשלי"הבטחון
המשוררלומחפשאזאונעלבות".

"מרחביאתאדףשמעוןהצעיר

העצומים".האוויר

מוצאהואהחדשיםמרחביואת

ב"תרבותכללית".ב"תרבות
שמוצאתאחרתובשירהמערבית"

ואניהתרגום,דרךבעיניוחןכנראה

ביותר,חדשיםתרגומיםשדרךמשער

מנורדורישל Iלמשלזה,כמו
שיריו Iמכאןבודלו.אתהמתרגם
אולי Iיותרמיוסריםאולינעשים

היסב,בנוייםואפילו Iיותרמפוכחים
אינםמהםאחדים Iלצערי Iאך

איזשהועלנישאיםהםאמון.מעוררים

קשה '.'בא"לאנשיהקרובמתווה,קו
המשוררשביןהקירבהאתלמודלי

 1שכןשלמותועלהכותבאדף,

יוםשל(בשיראהבהעלשכותב
של"שיריםהיפהבמחזורשלישי)

תוחמואותנטיותשורותיום"

לפעם("מפעםכאבכדיופשוטות
נעתקתנשימתי / 1ביניצחתשינה

השמים /גדולים,מיקוואותליד
על /ונופליםזהעםזהמשלימים

רוכשוביןיום.")קשתפועליםעיירת
שהוא 1לשאול""שירעםהתרבות,

כיהנודע,גולזהשאדלאינוכמובן
כזה,הערצהשירבודלו.שאדלםא
הצרפתי"המקולל"אלפניותובו

 /מה?לב,"שמתנוכח.שניבגוף
 /מכאיב,בדינדוןפוקעהירחאפילו
 /ת,ושבצפוריםגלי Iבוסריניצן

יודע,אינניהפיצוץ'.'מןנהדפות

"פרחיאו"ספלין"בעקבותהאם
של"אהבותהמשוררמתאהבהרוע"

מןגםתמיהתירחוקהולאמבעיר'.'
שלהמצבותאחתעל"אפיטףהשיר

מצבה.עלכתובתהואאפיטףנובט".
האםמרבות.אחתשלהתיחכוםכאן

שלגעגועיוהןהמצבותאוהכתובות
הניסוחמקרה,בכלוהאם,המשורר?

 /לאלב,מרוחב / •כותבאני"כך
מתנשא,מעטבעינינשמעמתשוקה'.'

עלבאמתמופיעהואכןאםאלא
 1הגרמנינובטשלקברועלמצבה

 .ידעתילאוזאת
מאולץבעינינשמעמידה,באותה
בשדרות,שרביוםבתיאורההקשר

חמהבקיץ("שדרותחזקתיאור

 )"בשרים.תאוותכמו /ואלימה
סוגסטיביהואבכללותווהשיר
לאלנושרב"שירלכותרתו:ורגיש,

מאיזושהיאולילבדקאמי",
אסוציאציה.

הואהריהמיתולוגי,לאיקרוסבאשר
במקומותינוהמצוישירי"גיבור"

יפיםשיריםישלאדף .ובשירתנו
והסמוייםהגלוייםשגיבוריהם Iלמדי

קסנדרה,אדיפוס,מיתיים.הם

אלה,בשיריםדווקאאורפיאוס.
שלחיפושישלכאורה,ה"משכיליים"

רוח,מצב Iמצב-קיומיהווה, Iהקשר

שבו"חיפוש",וטובקצרבשירכמו

פעםשהיההמשוררהואבשירהדובר

לראותכדיבארותמרעילאורפיאוס,
אהובתי'.'כמוגוססתמהנשים"מי

ביטוילידיבאהמפתיעבאופן Iכאן
"השמיםלמרותרומנטית,נימה

הלילה",שלהגסיסה"כוחהנפולים",
המתלקחותהיבשות"הציפורים
ועוד.באיוושה"

באהזאת,ברשימההביקורתנימת

צעירמשוררשגם Iלסמןכדיבעיקרה
זקוק Iלמדיבוגרראשוןקובץבלע

שמעון .יותרחריפהסלקציהלעריכת
מביןהבולטיםאחדהואאדף

בראשיתשצמחוהצעיריםהמשוררים

של"המונולוגהתשעים.שנות
"יופיבושישספרהואשלואיקרוס"
שנתנוהשופטיםשפסקוכפימפוכח"

 1החינוךמשרדשלביכוריםפרסלו

תמידכמעטשאומריםכפי Iבוויש

הבטחה •ראשוןטובספראחרי

 •לעתיד.

שאולכןמשה
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תחכום ,גילוי
וכיסוי

ספדי ;הילדזהוכץ:דבורה
עמ' 60 ; 1996דד;עתרן

נץדבורהשלהשלישישידיהספד
"המאכלתועדייןובפחד:בצעדפותח

ההווה,אלהועתקוכךצווארו";לע
העקדהזכרברחוב""המסתובב

 .היהודיוהגודל
תנ"כייםמושגיםמשובץהספדואמנם,

"קרבןכמוהמשנהמןואימדות

ו"לשוןלחטאה""פראשם",
שאין"דבריםשלמתחומםזהודית",

נושאאך :> 21<עמ'שעוד"להם
בו Iהחילוניההווההואהשירים
ודפה-כוח"כפוף-גביושב"אלוהים

בוכה / 1ילדאנינעולה,דלתו"מול
 .) 39<עמ,אמי"כתפיעל

אתלסנדלר"הדסוהיומיוםבשפת
בנוהטבועהצדקובחושהבדוקה"

יודעיםוהסנדלר)(אני"שנינו 1מאז
לאהכיפוריםיוםגםזה;שעל

התלוייםההדרפרחי"עליכפר":
נקודתדבוריםמחפשותנאויד;

לוליין,שלאוליאוהנדסיתמשען",
הסודיאליססי:אלהשיראתומעלות

בןילדאניועשר/מאהבן"הסנדלר
אלצונחהשירשלסופוחמישים":
השעהכיהסנדלר"ממהרהפרוזאי:

הואזהשיד .) 37<עמ'חמש"כבד

וילדוסנדלרופרחלבדוקהדוגמה
ליוםהסודיאליססימהתחוםהעובדים

הצבעוניבקליידוסקופהכיפורים,
הספד.שמציב

מהםויותרבספרגילוייםהרבה
ב"ליצנציהוהכיסוי.התחכום
"גנבנץלדבורהשהוענקהפואטיקה"
מסאפודה"הדגהשורות/אתהמשודד

מספרבסבך"שנאחז"האילאתוהפך
ואין . • •בסבךל"איילהבראשית

 .) 28<עמ'תשלח"אלקורא:מלאך
ישיהודית,קדושהשלהמקורות.לצד

של ,,יוםנוצריים:איזכודיםם.ן
הפסחא>לפנייום 40 (ה"לנס"
שותקו"סספנוססדיפון"ו"קפלת
אינםאלהרוסים".צלייניםבבגדי

לאורחהדיםאםכידתייםהדהודים
הנוצרית.שבאירופהוסמליםחיים

בשירהלשון.אמניתהיאנץדבורה
המוקדש ) 46 , 45<עמ'בית""יהי

ארצהעלייתועםשבנה Iז·ל"לאבי
ארגזמלוחותהביתדחיסיאת

עושיםהיו"בעירומסופד:המכולה"
ואת ..למתים·משובחיםארונות
הארונות"מןיותרעושיםהיוהמתים

ואדון • • •למסמרמסמר"דפקהוא
 1אכןבית".סוףסוףוהיה ...עשה

בתיבונהבסרקזםמיומןשימושדק

שיד:באותו Iוכןכאלה.שיד
ספסל ..•מבשדוגדולים"במסמרות

דגלים;הדקיםהמוטותומן •..שעה
המשודדתבשלג";שקפאודגליו
כיסאדגליומקום,זמןלערבביודעת
נכדעםועכשיוכאןאבא,ודגלי
המצוקההכאב,כמושאידחוק,

דקותאתגםאצייןוההכרח:

"דווחכמומדויקשניסויהמחשבה,

יכול ) 21<עמ'לצוואר"החבלביןצד

כ•ןדבורה

 ::נrו i 1הילזהו

ר

דוגמה.להלשמש
הטעם,לאנינימיועדהספד Iאכן

לשידה,לעולם,משמעויותלמחפשי
מניבאגדותהסובליםלאלהלמלים,

הזה.הזמןפצעיעלהכואבותקדם,
והשירהשער"אתנפתחלאאם"גם

בפתח",כעניים"נעמודנעול,יישאר
שקראתיכפיבלבד","בחלומות

 •לא",אם"גםבשיר 36בעמוד

שתלשמואל

שורטתככאליה
כנשמה

הזה;הילדחייוולף:טוביאס
לספרות;מחברותהוצאת

 ; 1996בורלא;יאירמאנגלית:

עמ' 234

ז'אנרטבעםמעצםהםילדותזכדונות
שלסכנהקיימתראשית, .בעייתי
המופרשתסנטימנטליתדביקות
פישעל Iלילדותוהמחברמגעגועי

לקוראעיכולבעיותיוצרתדוב
המאורעותשלחשיבותםחיצוני.

הפרסייםחייובקונטקסטהמסופרים

בהכרחאותםעושהלאהמחברשל
לזולת,מובניםאומדגשיםנגישים,
הכותבמהווהשבהםמקדיםלמעט
הוא,לאואםרכילותי,אובייקטעצמו

זכדונותיומגיבוריאחדלפחותאז
בכיתהנתביהןשדהליד("ישבתי

כילומדאפשרשבימצדלמשל>. 1 ,,,ג
דק Iסיפורששוויםחייםישאדםלכל
אותםלכתובשיידעמישהוצדיך
כךאחדים.אנשיםגםשתענייןבצודה

שווקימוצפיםהאחרוןבעשורכך'או

באינספורהאמדיקאייםהספדים

וידוייםחושפניות,אוטוביוגרפיות

וביוב'ילדותחוויותאישיים,
סופדים,שלפרוזאיותהתערטלויות

ושחקניםעיתונאיםתרבות,גיבורי

גםולעיתיםעבדם,עלהמתדפקים
הבנקחשבוןאתלעצמםמסדרים
 1הזה"הילד"חיישלבמקדההעתידי.

ב·צלולואידיתגיוסהגםהופקה
בדקיןאלןשלבכיכובם , 1993

מייקלשלובבימויורה-נידוודובדס
קיסון·ג'ונס.

הואשהיוםודלף,סוביאסשלחייו
באוניבדסיסתלאנגליתפרופסור

מחומדיםלכאודהקורצולא Iסידקוז
סוףבגליונותדיבורזיקוקישמציתים

אפשרהטובבמקדהצהוב.צמאישבוע

לאיבודהולכיםכאלהסיפוריםלמצוא
סוציאליות,ולשכותדווחהברשויות

אנשיםהרבההכיבהשישבארץ

 • 1955השנהמרובע.מסדלכלאבודים
עםמפלודידהנמלטהעשרבןסובי

עודסיימהעתהשזה Iאמודוזמדי

לאחדשניםחמש Iכושליחסיםסיבוב
הכיהעידיוטה.הנסיעהיעדגירושיה.

החמישים,שנותשלבאמריקהנחשקת
אוצרותחמוקיהביןשמחביאה

בבוקר"קמיםותושביהאורניום,

לישוןהולכיםובלילהמדודיםעניים
מופלגים".עשירים
 1דוזמדיכמוגודלמוכותלנשים

הראשוןהבחורעםשמתחתנות

כךואחדבתיכוןאותןשמצחיק

נפשמשיבותממלאכותמתפרנסות
חלוםעודדקהיאיוטהגזוז'כמכירת

וולףטוביאס

iו iTו iTוי(חיי

דוויס,צורבת.בהתפכחותשנגמד

לבסוף,מתחתנתהיאשאיתןהמכונאי
המובילהסיוט Iהענייןלצורךהוא,

 1מדיראלים,גברהאומללים.בחייה

לאביוגםשהופך Iוכפייתימתוסכל
בליאחדקטןבכפר Iסובישלהחורג

קסקיידבהדישםאיאלוהים,
 .וושינגטוןשבמדינת

שללנסיונותיומוקדשהספדעיקר
בתאהעצמיתזהותואתלגבשסובי

עלמתפקדהואשבומפורד,משפחתי
ביןהנקרעמשפחתי'צדותעושהתקן

שלל"חלומותהמציאותתביעות
אי-תלותושלשליטהושלחידות

אביועבודחינוכיפרויקטנינוחה".

אךמשפחתו'חייאתשממדדהמופרע

מדילעודדגםמצליחמפתיעבאופן
כשהואבמיוחדחיוביים,רגשותפעם

מעוותת,אםאפילוכנה,דאגהמפגין
לאככללסוביאסהחורג.בנולגודל
חד-ממדיות.פלאקסבדמויותמאמין

מבחינהמשעמםשזהבגללגם
לאשהםבגללבעיקראבלספרותית,

גםאמיתיים.אדםבניכמונראים

עתידילדמיןהואעצמוסובי
לולהדביקמאודשקשהסתירות,
שהואבגללדקולוקבועות,הגדרות
מקום.באותוד nאעמודנשארבקושי

ואלים.פרועפרחחהואלעיתים
 1חלשלוש"רסיסיגנב"שקדן'לעיתים

בעלומצחיקנבוןרגיש,ילדולעיתים
של"מהתקפיםהסובלזהב,לב

מסוגוחוסר-עדך".אפסותתחושת

הרוסהשאמריקההספרותגיבורי

 1פיןבדיוהקלסויידמסדםעודעליהם

הדפיםביןכמובןנשאריםהםעודכל
ברחובות.מסתובביםולא

נעוצההספדשלהכובשתעוצמתו
רגשניות,מניפולציותבו:שאיןבמה

הדהודיםסוחפים,דרמטייםשיאים

 1האמריקאיהחלוםשלשבדועלנוגים

עלגודףהשכלמוסד Iפואטיצדק
אוחד-הודיות,במשפחותילדיםגודל
להפוךרחובנערשלבסיכויודיון

עללדבר(שלאהיישובמןלאזרח
כתבודלףבאוניבדסיסה).פרופסור

הילד"חיישהואמיומרות,חףספד
יומיומיקיוםשלכבאליה .נסוהזה"

משוםדווקאבנשמה,ששורטת

המקוריתלכרוניקהודלףשלנאמנותו
עלגםפוסחתשאינה Iילדותושל

ונטוליהfנשעממיםהאפודים,הרגעים
העיקר.בעצםשהםלכאודה,המשמעות

שקייםמה"כלמלדמה:אמדאיך
לספרות",להפוךכדיקייםבעולם
זהאתלכתוביכולאחדכללאאבל
 •ודלף.סוביאסכמו

ריקיןאירי
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שהכרחימהרק

קיץ;גשםדיראס:מרגרט

הוצאתאיילים";"עפרסידרת
עמ' 112המאוחד;הקיבוץ

; 1996 
צנוםצנום.טקסטהואקיץ""גשם

אורכומבחינתרקלאאפילו.מאוד
רחבותבאותיות Iהכולבסךעמ' 112 (

בשפתואפילואווצר),עדיןובפורמט
לשוןשלמזהירמארג(שרובההרזה

סגנונו ,באופיובעיקראלארחובית),
 •חלילההרעיונית,לא .ודלילותו
בוישנדיר:לטקסטדוגמההמספקים

רזוןשלהשילוב .שהכרחימהרק
בדרךמצויבתכניםוהעמקהמילולי

הנוטההספרותיתהכתיבהבתחוםכלל
הטקסטגםהואכזההפילוסופי.לכיוון

פחות ,בוהמשליטהדיראס,מרגרטשל
חמוריםחוקיםאותםאת ,יותראו

מדוברבסרטיה.גםהנהוגיםומדודים

מוגדריםככולםרובםאשרבסרטים
למרות ,הנוכחיהטקסטכנסיוניים.

והמעורה ,משהווביתהרחהרזה,שפתו

(שתורגםמקומיצרפתיבסלנגמאוד
"פרחית"לעבריתמאודקולעבאופן
קלאינונסוק>,עירושלבידיו

לצלוחפשוטלאלקריאה.במיוחד
ההתניותובנעימות.בקלותאותו

 ,אחדקצבמכתיבותהפילוסופיות
מכתיבה"הפשוטה",שהעלילו~בעוד
הניגודיםשניוביןלגמרי.אחרמקצב
טוןאוהרמוניהאיזולמצואקשההללו
מאחד.

נזירי Iחמורבטקסטמדובר Iבכלל
אתרקבוישלשונית.מבחינהכמעט,

הכישהכימהאתרקשצריך.מה

ולחשיבההטקסטלהתפתחותהכרחי
אותוומנחהמאחוריוהמסתתרת

חשובשבאמתמהלעברבעדינות
כפי Iנזרקוהתפלויות .לומרלמחברת
בשלבכבר"העריכה",לפחהנראה,
היושלאאובכתיבה,מאודמוקדם

מדוברמלכתחילה. Iכעיקרוןשם,
 1סוריאליסטיגווןבעל Iנסיוביבטקסט

 1והפילוסופיהתיאורטיאלהנוטה

ושאר Iזמןמקום,מראיבושאין

הפרטיםכלהתמצאות.תמרורי
רגילה,בפרוזהכללבדרךהחשובים

אופןהגיבורים,מראהשמות,כמו

וכמובןתודעתם,הרכבחשיבתם,

 ,לבשומה ,אכלומהכמוקטניםפרטים
באיזועללדברשלאביתם,נראהאיך

נעדריםואיפה,חייםהםתקופה

גילויכלגםכךמהטקסט.בבירור
על Iמכךיתרהותרבותי.סוציאלי

שלהדרמטיהאופיאתלחזקמנת
הטעיותהמחברתזורעתהטקסט,

פעםהגיבורים:שלבשמותיהםמשונות
שנדעבלאאחרת,ופעםכךנקראיםהם
להםישואם Iהאמיתישמםבאמתמהו

רקהםשאוליאוכזה,אחדבכלל
בשמותיהםוהבלבולסמליות,דמויות
הטעיהכאלה.היותםאתלחדדאמור

בגילאיהמחברתזורעתנוספת
פעםנכתבארנסטוהילדעלהדמויות:

ואי 118בןשהואופעם 11בןשהוא

פרטכל .נכוןבאמתמהלדעתאפשר
אתמוליך ,אלוהטעיותכוללבקטסט,

·tז ,··· 
~ 
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רטריראסגמר

קוץגשם

חתירתההמופשט.לכיווןהקטסט
אחרהמחברתשלמתפשרתהבלתי
צלולהלכתיבההביאהוסמליותניקיון

למהרקקיוםזכותישומזוקקת.
אגב,העלילה.אתמקדםשבאמת
מספקתהזהשבטקסטהדברמפליא
השתלשלותאיזוזאתבכלדיראס

הידועהחסכנותהלאורעלילתית,
הספרותייםהטקסטיםביתרזה,בתחום

מובניתעלילהשלה.הקולנועייםאו
התפתחויותיהכלעלורגילה

החזקהצדבדיוקלאהיאהמוכרות,
מעיןישקיץ"ב"גשםאבלשלה.

הגיוניתהתפתחותקוויעםעלילה,
דמויותמספרגםישומסתברת;

ואפילולמדי.ברוריםאפיוניםבעלות
תודעתן.מזיקישמץושם,פהיש,

משפחהשלסיפורההואקיץ""גשם
בורים,הומלסיםשלמשפחהמוזרה.

ספרים.סביבמתנהליםשחייהם
היאבספרהראשונההמלהלמעשה,

למחברת,שחשובמהזהכי"ספרים",
 ."ספריםלגיבוריה.גםהנראה,וכפי
שלבקרונותאותםמוצאהיההאב

מוצאהיהגםהואהפוכרים.רכבת

הוצעוכאילואשפה,פחילידאותם
הספר.בפתיחתנכתבכךבמתנה",

המידהקניכלשלפי .הזוהמשפחה
מתפקדת,סעדמדינתבכלהנהוגים
לקומתחתשחייהכמשפחהתוגדר
כלישנהפתוחצ'קעם ,הערבי

סדיריםביתוביקוריהסוציאלית
שלרושםעושהאינהבכלל .מטעמה

מאיפההם,מיסוציאלית"."משפחה
שלשמץאין .הולכיםהםולאן Iבאו

אתרקהרומן.שללסופועדמושג
אפשרמהגריםמשפחתשהםהעובדה

הגיע,האבבטקסט.רמזיםמכמהלדלות
והאםמאיטליה,הנראה,כפי

פליטהכנראה,היא,המיסתורית
שואה,ניצולתאוליאירופה,ממזרח
לילהשרכבותשבטוח,מהלא,אולי

נעימות.בלתיאסוציאציותלהעושות
הם Iבמספרשבעההמשפחה,ילדי

שכללאףומופלאים,גאוניםאחד-אחד
ואולי ,הספרלביתהולכיםאינם

ז'אןהבכורים,זה.בגללדווקא
שניהם ,מכלהמופלאיםהם Iוארנסטו
חלקומצויה.בלתיבמידהמחוננים

לדיאלוגיםמוקדשהטקסטשלהארי

המיוחדתלאמוהמחונןארנסטובין
הנראה,כפיהיא,שגםוהמיסתורית,

זהכלבאשפתות.שצמחעילוימעין
פריפריהבעיירתעוניבשכונתקורה

חורבה,כמושנראהבביתלפריז,סמוך
החיים.בשוליהמתקיימיםולאנשים

איפיונםביןהפערמצויבדיוקוכאן

הפנימיתהמהותלביןהגיבוריםשל
בטקסטהזה,המתחואל •שלהם

הגיבוריםהמחברת.חותרת Iובתוכן

שישלמהמעברהרבהמבינים
כללפילפחות ,להביןבאפשרותם

תובנתםושקול.מדודרציונלישיפוט
מיסתורית.בגאונות Iכאמורגובלת

ובעיקרהילדים,לעשותמגדילים
כמוומדברשנראההילד ,ארנסטו
שביןהדיאלוגיםמרביתקטן.פילוסוף
בהבנהמצטייניםלאמוארנסטו

בהשהשפהלמרותחודרת,פילוסופית
ורצופהנמוכה,רזה,היאנכתביםךם,

הנמוכיםהמעמדותשלסלנגבביטויי
מצטיינותפשוטה,אשהבתורבצרפת.

מעמיקות.בתובנותהאםשלהבחנותיה
טובהלהיותאותיענייןלאפעם"אף

לבנהאומרתהיאהמוסרי",בתחום
והנפתלות.הרבותמשיחותיהםבאחת
"נוראלה:אומרזאת,לעומתהוא

הםלתת,אפשרכשכבראמא, Iמצטער
רוציםלאכברהםההורים, ,מדיזקנים

מזהשיוצאמה ...כלוםבשביללהתאמץ
בפיגור.איתםשלנוהיחסיםשתמיד
גדלתיאאמ,זה,אתלךלהגידרציתי
הפערעלגשרלכדיבמיוחדמאודמהר
מזהיצאלאאבל Iלביביבינך
נעראומרכאמור,זה,ואת ," ...כלום

לאשנה,-12מפחותגילושאולי
השיחותאתלכךהוסףיאומן,

ארנסטושביןהשגרתיותהפילוסופיות
אי-קיומואוקיומובדברז'אןלאחותו

שחותרטקסטלךוהריהאלוהים,לש
הידועההגלויה,מזואחרתאמתאחר

בספרדנהדיראסוהמציאותית.

קיום,לעומתמהותשלבשאלות
שוניםדבריםשניהםאלהולפיה

קבצןלהיותיכולאתה .לחלוטין
למדרגותלהתעלותזאתובכלובור,
אוליזהפניועלצרופה.רוחניותלש

קבצןדיראס,אצלאךפשטני,נשמע
שלהמקובלבמובןקבצןלאהוא

בדיוקלאהואופרימיטיביהמלה,
שאנחנומהלאאנחנו .פרימיטיבי
שאנחנומהאלא ,לפיומוגדרים
בפוטנציה:רקולו •בתוכנומכילים
צריךורקשם,נמצאהאמתגרעין

מצויהטקסטשלקסמוולמצוא.לחפש
בובמקום Iזוהתעלותשלברגעיה

הורחקווהמציאותיהסתמי-התפל
רקונשארבצדק>,לומר:גם(וראוי
 • •צלולקיומיגרעיןאותו

ישראליעל

חצי~-סומק·רוני

תומס\~דילן
גורנואיילתמאנגלית:

חיהשחרעםבהתקפהההרוגיםבין

מאחבןאיש

:P ~ iJ בקר~ i( ע.י~:םחr 77לPiJ ס~ה
מת.וה~אויצאבגדיואתלבשה~א

לרנסה,ןם i ~ ץ~~כ;~ T ם~:~פ Tך :~ק~•~~דע~ל~ם
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שמשה~אשעצרגב;עלהשכ~ב ;ב; nלראמר~

 ......-ז•:---ז :· :·

~~~~ w נ~ש~~יב~ד~י:רק~ע.י~יוי
~ w פל:iJ ~~ n.r:, ת;ך 1נ;ר;ת~iJ ~~1ר~ל~לים 71 ע • 

השער.אפורלב;'שלשלא;תאתלחפ"ר 1ת;סיפנאאל
 T "--: •לפצעם- 1הרתהשמימילנס' 1ב Tהאמ

 •~ר 1.ססל rת tiסל~ל~ל ~ד~~~ף 9 ~~
 , י~;מ~ iJךה iJ~ר;ן iJ~ז~מ;נ;ןיו r 1 ר~~ה;
iJ ס~יו~נ;ת י~ד~~~ףבקר

הימנית.בכפהלשמשיש~ב;תחסיד;ת~מאה
 ·ז:- ד-: ·:·:- : ·-: ד••

תומסודילןתיקתוקואתפיהקהזמןשעוןבהתקפה.נהרגמאהבןאיש
ומאהמוותהואמוותהואמוותהשיר.לאלונקתחגוריהאתאוסף

האביב.אתהזה,המצמררו.בשימבשרות,לאחסידות
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האחרוןר,שליש
חיישל

אהבה;סיפורעודקניוק:יורם

המאוחר-הקיבוץהוצאת

חמר,ספריאחרונות;יריעות

1996 
ספרוכותרתנראיתראשוןבמבט

סיפור"עודקניוקיורםשלהחדש
אירוניהכדיעדשחוקהאהבה"

אתהבוקוראשאתהלאחרעצמית;
הופכתהפשטניתהכותרתכיצדמגלה

פענחלצפנתהיצירה,במשךבהדרגה,
הקורא.עבור

בטעםאך ,באופיוברוקיסיפורזהו

שלסגורות""בדלתייםהמחזה
דווקאזה,במקרהכאשר ,סארטר

מברליןושוב,הלוךהטיסות,אינסוף
 ,לקופנהאגןבורג,לפריילתל-אביב,
מגבירותאךולניר-יורקלשטוקהולם

אתהקיומית,המצוקהתחושתאת

מושאמולאלהאבסורדיותתחושת
שהדמויותמשוםוזאתה"חרות".

למעשהכבולותבסיפורהפועלות
והדחפיםהצרכיםבתוך ,עצמןבתוך

משליכותהןאשר ,שלהןמודעיםהלא
קםטלליםאלכסהזולת:עלושובשוב

הנותרתדינה,אשתומותעלמאבלו
הלקוחהמדונה,כדמותבזכרונוכעת
מתקופתונאצלתיפהפיהיצירהומאיז

 ,נילישלעולמהבתוךאךהרנסנס,
שנה,בשלושיםכמעטמאלכסהצעירה
קינאהמעוררתמושלמתדינהאותה

שלה."הגיהנום"היא .חולנית
זוגהייתםאלכס,טענותלי"אין

אוליזה.עםבעיותליאיןמושלם.
באמתכשהיאאליבואאליה?תחזור
אבלרעה,בחורהלאאני ...תמות
חזקהיותרתמירהיאמתחאשה

 ).מ.ו ,שלי(ההדגשהחיה".מאשה
טללים,באלכסמתאהבתאמנםנילי
אובייקטגםהואעבורהלמעשהךא

אתזמנית,בו ,עליולהשליךאידיאלי
השפילהריהואנקמתה;ואתשיטבתה

הארוטייםבמפגשיורותהאמהאת

אתתולהובעודהעימה,המזדמנים
אתהואנשאחדרה,קירעלתצלומיו

קיבלהזאתלעומתרותהלאשה.דינה
שלאלגברונישאה"דינה"גזראת

וסעדהארוכותשניםחיתהעמואהבה

למותו.עדחוליובעתאותו
נילי,זועקתבי",פוגעאתה"ואם
אותי.מחפשלאואתהנמלטת"אני
חלקזהאז ,בךפוגעתאניואם

לפגועהואשליהתפקידכימהמשחק,
 '.'ךב

ניליהסדו·מזוכיססי,הקשרבלהטו
המכונהידידה,יורגןעלמתרפקת

כיההומוסקסואל,"הנאצי"רותהבפי
שלההמרופדהכרהואמאיים,לאהוא
בןהסרטיםבמפיקהתאהבותהמוללא

השישים.

כרוךזאת,לעומתטללים,אלכס
ניליעבורואובססיה.כדיעדאחריה

שלהאחרוןבשלישרצוץעוגןהיא
התשוקהאתחשהואדרכה ,חייו

בי."תתאהביבתוכו:פועמתשעדיין

זה,אתצריךאניצריכה.שאתמההז

שלי",האחרונההאהבהתהייאתנילי.
ממשלארותההזההמבוךובתוך
אוליבבתה,המאוהבבאלכסנאבקת
הואהזההקשרמקום,שבאיזהמשום

ותום ...לנפשהגםמסויםתיקון
במקוםדווקאבקתרזיס:הואהעלילה

שלקצהמגיחנמוגהשההתאהבות
גםואיןפניותחסרתנקיה,אהבה

לאדינה"פתאוםלהגדירה:צורך
שלווהנילי.לאוגםעוד.כאןהיתה
שאףוידעבההביסהואעליוירדה
בטוחיםחשוהיא,ולאהואלאפעם,
לאגםאולי ,יותרשלווים ,יותר

שלוהיתהפתאוםיותר.מאושרים
הרים ...יחדלהיותבלישלה,והוא
שמוסהשהיתההשמאליתידהאת

אוליוחשב,בידהביטמסה,כלפי
לאופתאום ...הציפורןאתלהאכסוס
אתולאשלוהפהאתלאמצא

וחיכהשליוישבוחיכה.שלההציפורן
דבר".לשום
אינוזהרומןאמנםסיום:מלותוכמה
דודהעל//הסיפורשללפסגותמגיע

'/היהודי ,הגדולה,'שלומציון
//סוסאובן-כלב////אדםהאחרון',,

קניוק.יורםשלאחרותיצירות , ,, rע
בחוסרמעטלוקהגםהאישיולטעמי
והןהראשיותהןהדמויות,פיתוח

איזולסיפורשמקנהמההמשניות,
ספק,ללאאךקלילות;שלמטעפת
הכתיבהסגנוןהרבדים,רבתהעלילה
קניוק,יורםשלהשפה,יפיהזורם,
 •זה.בסיפוראףלבשובים

מרגליתדורין

עבריתשירהבין

עכשוויתלשירה

עדשכעמקמשדותמזור:יאיר

 1996פפירוס, ;המסגררחוב

היערמןפחםכדחקוהריה;מרגשרחוק"אני

שהיה"

הזמן)עמיחי,יהודה

יינומעבהואעכשוויתבשירהעיסוק

ההויהלתוךהנכנסזהספרשל

העכשוויתהישראליתהשירית
אסתטיותבעיותעםומתמודד

בו·זה.בנושאמעיסוקהמתבקשות

ניתוחהיגרהספרשלעיקרוזמנית,
ושיריהם.משורריםשלסטרוקטורלי

המנסהמבוא"ב"מקוםאומהמבואוכך

בשירהמהותייםשינוייםלמפות
לדיוןמזורעוברהעכשוויתהעברית
שלהשירימאמין"ב"אניממוקד

שלקפדניולניתוחהמשוררים
שיריהם.

אתלספרנותןמבוא"ה"במקום
אתמאחידובזאתהאסתטיותאושיותיו

עצמאיבאופןהדניםהשוניםהפרקים

מתייחסהספרובשירתם.במשוררים

הישראלילמצבכמסאפורהלשירה
ברוריםהכרסימניומצייןהעכשווי

לביןעבריתשירהביןשחללניתוק
מורהעצמוהספרשםעכשווית.שירה

הארץ·השירהביןשחלהנתקל;
שאחזההאורבניזציהלביןישראלית
הנוצרתוהשירההישראליתבמציאות

כרוכהבהכרחאינההעכשוויותבה.

שלונסקיהשירה.שלבתארוכה
נחלתעלעצמומטעםהשומר-משורר

ואסורעצור Iכרוךוהפצתה,השירה

שהפכומשורריםואילוכתבי"ב"כל
במישורקיימיםפוגלדוגמתשוליים
ההבחנההנקראת.השירהשלהקדמי

דורלביןכרונולוגיהיסטורידורבין
גמישהגישהמאפשרתפואטיספרותי

בתבניתכבולהשאינהכשירהלשירה
תקופה.שלנחושה
לתאריךרטוריתשאלהמציגמזור

קועוברהיכןובודקשירהשללידתה
ברילתקופה.תקופהביןהמיםפרשת

קודמתהאלנמזגתנמשכתתקופהכי
להונותבתממנהניתקתזמניתובו

נתיב.

ממודליםנפרדיםבינייםדורות
במצבנותריםולפרקיםמקובעים

יתייחסההמשךשדורמבליביניים
האבותדורקעקועישירות.אליהם
מציאותאלהפריצהאתמאפיין
לפרקיםקייםחידושהחדשה.פואטית

כלילהמתנערהדורשלבהצהרותיו
קיומועלומכריזמקובעיםמאבות

אתמעמידמזורפואטיות.בהכרזות

כאלטרנטיבהשלונסקי·אלתרמןדור
ביאליקמדורשהתנערה-נפרדהאחת

תמידהואהמיפוישוב,טשרניחובסקי.

אדירמשוררשלמקומובעוכרינו.

גרינברגצביכאוריופרובלמטיהבעה
עכשוויותכיהמצופהמהמיפויהודח

מאידךועל·זמניותהגיסאמחדשירתו
שאנוהסדראתמהפכתגיסא,

ספרותוחוקריספרותייםכמבקרים

לנוחותנו.ערכנו
הסגנוניההבטהספרותיות,הנורמות

מנתבותלחלוטיןשונהעולםותפיסת
אי-מחויבותהאלעכשוויתשירה
שכבלההמחויבותלה.שקדמהלשירה

הארבעיםשנותעדהעבריתהשירהאת

השירהאתכובלתאינהוהחמישים
יהודההםבההטוןשנותניהעכשווית

זךשלרוחוואמנם .זךונתןעמיחי
ולעמיחיהספרדפימעלמרחפת
עמיחישירימאמרים.שלושההוקדשו

קוראיםהדהימוהופעתםעםאשרוזך

השניםחלוףעםצוברים"בפשטותם"
להיותהממשיכיםועומקמורכבות

ביןהתנועהוהנאה.השתאותנושא

חישוףבין ,לאי·פמיליאריהפמיליארי
עםתנופהאוצרתחביוןלבין

משךהעמקתהועםהשירההתפרסות

והמיפויזךשליבורהנים.השב
עמיחיבשירתהדוברשלהדקדקני
אךמזוהיםדרךסימנילהיותהופכים

מכווניםאינםוזךעמיחימפורשים.לא
אורגשותבפרץהקוראאתלסחוף

לשטותממשיךעמיחייתרה.חכמנות
א·ובפתיחותבכמו-פשטותבקורא

למפהמקומןהמפנותבומבסטיות
העשויפנימיעולםשלייחודית
היום-יומימוכרים.מציאותמחומרי

כמעטלבחינותשילוחכניהםוהנדוש
הנגלה.מסתוריותשלמסאפיזיות

מבשרתאינההעמיחאיהשירראשית

עללדברניתןבכללאםסופואת
ממשיךמחושבתבתמימותסופיות.

פוליטיתשירהבכתיבתעמיחי
ידיעלהקורא.עםמחבואיםהמשחקת
מכתיבתנמנעהוארב-זמניתהיתממות

בפואנטהעצמוהמסייםחכםשיר

באיחודהמסאפוריהעולםאתהמדבירה
וההשתאותהעצביסודותניגודיו.

בשירהיסודמקורותלהיותממשיכים
עמיחי.של

בספרוהשוניםלפרקיםנותןמזור
יסודותהמפגיניםמענייניםכותרים

שלכתיבתםאתהמאפייניםפואטיים
דברהיאדמעה"כיהפרקהמשוררים.

גסהמלהאינווסדר ,אינטלקטואלי
מעלהזך"בשיטתופואטיקהפולמוס

המופיעהבאבהבןמלחמתאת
 .אלתרמןנתןעלזךשלבהתקפתו
ס.ס. ,פאונועזראשלהשגותיהם

שלבשורתומופיעותואחריםאליוס
הנכוןהשיר ,דועך"כשהרגשזך

עלאליוטשלהתקפתומדבר",
שירבנואשרהרומנסיקאיםהמשוררים

למשורריםוהערצתורגשות,פרץעל
אתומדדושקלואשרהיעקוביניים

אתמלווהדקהכשאירוניהשירתם
מקבילתהאתמוצאתעולמם,תפיסת
 .תרמןאלאלזךשלביחסוהעברית
"שלונסקי·מהצירלנתקו(שרצוי

 ,נמרלאאלתרמןשלטעמואלתרמן".
עמה.לאטעמהשלונסקישירתואילו

זהשיריולקוראת-מלמדתאלתרמן,
משובב, ,חידתילהיותממשיךשנים
ביןהמקובעהמסאפוריבמבוךועמוק

בנקיונה,מצטיינתזךשירתשורותיו),
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 s~ו
עזוביםחפצים ~ 1~

אלטע-זאכן)(גברת

חביביאמיל
סומךששוןמערבית:

עץספתשניה.קומהחיפה: ,אלואדיברחובישןבביתחדרדירת
סדיןהושלכושעליהמתכתמיטתממול:כריות. ,לבןמצעכהה,

המובילפתחמולם:לרחוב.המשקיףחלוןקש.כיסאותוכריות.
מדףבשוליים.קישוטיםעםכסתותערימתועליומזרןגרת.למדר
ותוףטנבוראחדים.ספריםנחושת,פעמוןישנים,נחושתכליועליו

 ,הינדומחצלות.שטיחוניםמכוסההחדררצפתהקיר.עלתלויים
הרצפה,עלישובה , 50בתאלרובביקה>,(אוםאלטע-זאכן""גברת
הזמראתהמשמיעישןרדיומכשירלפניה.המונחתכסתממששת
פיירוז.הזמרתמפי;זדה", ם~~ ,א~ tt ,";קרף~י

הדלת>על<נקישות

קמה!לאאני
תיסוב.צירהשעלדלתללאביתי
טובלו:ה~ה iiכ ,/o-לולך ,/ryoףמי
אותי.ששכחוהנשאריםעלכועסתאני
נקישות><שוב

קמה!לאאני
במדרגותעוליםצעדיםאשמעשלאעדקמהלאאני

תוק.תוק,תוק,

w למו~דבלבז:י~~ר:כנ:וקגה
שמועד.מישל"לאידואישישמחובל

הצופים>לעבר(פונה

צוחקת>היאנקישות.(שוב

לפנייך ,הינד ,אמך
 .כפרפרחיתהקלה
~ח~ל.ת~ל;ך~ד~תםפוך
 ....נמשלתכאמההבת
שכונתנובן •:,א~רב Tל•י:תהיה
לביתנובואבוא,

 .שכננואחת,פעםאפילו
רצון>באי(קמה,

עצלנית.מספיק ,הינד ,קומי
באצבעותיה>מונה(יושבת.

לך.תתפנקיאלהינד. ,שבי
אוגוסטיולי.יוני.

חודשים.שלושה
באים.הםיונישלהמלחמהמאז
ניסנאסואדיאתשעזבמיכל
 .ביתואתלפקודחזר
 .באולאילדירק

וחוסנייה.חסן ,חוסני

רחום.אלכוח,ליתן

אוגוסט.יולי.יוני.
כבר!שיבואו

ביתם.דלתעלדופקיםלאילדירק
בריצה.הביתהנכנסיםהם

היום.הימיםככלשלא ,ליאומרלבי

שלישית.פעםהנה
אציץ.אקום,

אותילחפשבאיםהפעםאולי
הכתובתאתמוצאיםלאאבל
כלבכגורהאשהלב

בהנאה.לגרגרמתחילוהוא ,אותומדגדגאתה
נקישות>(שוב

בהחלטיות> ,לחלון(ניגשת

הינ.ד ,טיפשותךעלאלחיםלךיגמולשכה
לי!אללי
בעצב.מלמותטיפשהלמותעדיףאבל

לצופים>פונהואח"כמהחלון(משקיפה

יותר!ואפילוכרגיל
ביתי.בדלתלאהנקישות
חוזרתהולכת,

כמטוטלת.נקישהכלעם
למה?אבל
תמיד?פתוחהביתישדלתמשום

שהתפוצצתי.עדחיכיתי

עזובהבארכמו

הבתיםמגגותמיםאוגרתאני

שישתה.מיאיןאבל
(מזמרת>

~לל~חף~י ?Vז:ול )t / ,הד~; ם~~א~א ,;קרף~י
בחיים.פעםלפחותאזטוב,
שבכתה>בוניכרנחנק.(קולה

הצופים>לעברפונהאחר ,מהחלון(מציצה

כמשותקמול,עומדוהואמולו,נעולהדלת
שנתקע.חמורכמו

ממששלגבר
בהחלטמהודר

לבקר.ממרחקבא
 ,עמוןמרבת ,לגשרמעברבא

מרחוק.יותרואולי
לחלון>מבעד(משקיפה

שכונתנו?בןבאת,מאין

יותר?רחוקמכרוית?

12 
 207גליון



שפוף.הראשעומד'

מתבייש?אתהממי

הנגזל!אתהגבר'גנב,לאאתה
הוא.מייודעתהייתיראשואתהריםאילו

שלוהבןאוהוא,או
אמו.אחידודו'אוליאו

זה:לדודדמיונולפיהבןאתמזהההייתי
אומריםכךהדוד'שלהםהאחותבןשלשלישיםשבי
אדון'היי'

אלוהים.בשםהראשאתתרים
לך-מאותתתאני
ילדיאתפגשתלא

וחוסנייה?חסןחוסני'

קולי.אתלהריםיכולהלא
עיניים.עשרותאחרי'עוקבים

היכנס!היכנס,

גרתומדרפתוחהדלתשמאלמצד
ודירתיפתוחה,דלתהמדרגותובסוף

לשתותמתוקים-מדבשמיםלייש
ואוצרות.וסיפורים

הינד!אני

האופה.בתהשחרחורת,הינד

ביופיי.קינאההצועניהזבובהאפילו
נעריםסביביאוספתהייתי

אוסף.היהזבובהשלת;ף ryשממהיותר
קטנים,כשהיינואולי·אולי'

קטנים,כשהיינו

למאפיהשלכםהבצקעםאמךאותישלחה
 .אחריהלכתואתה

נעריםכשהיינואותיאהבתאולי·אולי'
אני.גםאותךאהבתיואולי

אתי.מתעסקהייתאולי·אולי
זבובהשלהקוףעלאותישהפילהילדאתהאולי
אותנו?ומצחיקהקוףאתמחקהשהיהזההואאתהואולי
ולשמאללימיןראשואתמניעהואהא,

הראשאתמריםכמעט

לזוזהתחילהנה
שמאללצדצעדצועד
צעד.ועוד

הציפורים")"צידפזמוןאתומדקלמת(שרה

אחדגלגףלנא/תבעט/התגלגלאלעאואד;זףז,יא·אבו
עאואדיא·אבףכנחש;/ארוכה/משתרעתתולעתתמצא
 T Tבריאה; Tטר~ה;תולעתתולעת

נתפס!

בתוגה>הצופיםאלופונה(חוזרת

נתפס.לאלא.
לדרכולוהלך
עורף.ופנהלונעלם

לבדינשארתי
ואוצרותיאני

איוב.שלוסבלנות
אתכםרואהאני

עיניים,עשרותאחרי'עוקביםאתם

וממתיניםיושבים

שליתנועהכלאחרעוקביםאתםמרחוק
 .האללכםיגמולשכה

ס;ף ij~ירי /o ~אתאכןנ::ים
החוףעלהשלכ,ח.םעצמותיוואת

אל-והאב>עבדהמצריהזמרשלשירואתומזמרתלמיטה(חוזרת
עזבתיכםלאבלב·יםאפילו
אותי ...זנחתםביבשהאתםרא.ילד

 .מכרתי?.םלא!סבתמורת
אונ:וי.מכרנ::יםש ?jתמורת

הבמה>לקדמת(אצה

מריבהענותוקולורשרושוברבורקשקוששומעתאני

לנפשן.נשותיכםאתעזבואבל
נערה?אמרת,מה

לברכ;תראויהיה"אילו
משליכ;ת"?אןןן;ציפוריםסירלא

היסטרית>(צועקת,

 ?תולעתמתכוונת,אתמה
עבדאללה?
<מהורהרת>

עבדאללה.עבדאללה,
אותו?הזכירמי
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אחד!אף

בעברבעבר'היהזה

 .נגמרולאהתחיללאכאילו
עצמה)אל(חוזרת

 ,שליחביביםאתכם,השלכתילאאניאבל
השלכתי.לאאבותיכםאתוגם

סודבורעמוקה,בארולבי ,בלבילבםצפונות
מה.ויהיהאסגירלאסודכםאת

גבר>שלקול(מחקה

חאג'ה",יאזאת,טעןלאאחד"אף
אצלם!חאג'הנהייתי ,ובכן

לעלי·באבאנהיהמיהו·מהף
 Tבן.כברישלאבף•עלי

האופה!בת ,הינדאני

הצדיקקבראני

לרגל.עוליםואלי
 ?וכזאתכזאתשאניאמרלאאחדאף

זוועה.סיפוריעליומספריםמתלחשיםלבטחאתם
 .עליואלוהיםקללת-זהזמננו
הראוינסיכתשהייתיאחרי

עזוביםחפציםמלקטתנהייתי
ישנים.חפציםמוכרת

הזה.במקוםעליכם·אלקללת
בשרכםאתאוכליםאתםרעביםכשאתם

שלההמתגאתהאוכלתהמשאבהמתכמו
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לה.מציקכשהרעב
במדרגות>בהולים<צעדים

דרוכה>ממיטתה,<קמה

משהו.מרגיששלבילכםאמרתי
הבן?אולי
הדלת>לעבר(רצה

ילד?מתנשף,אתהלמה
בישארה?מביא,אתהבשורהאיזו

בני?מחסןמכתב

השובב?חסן

פתק>(חוטפת

האדום?מהצלב
הפתק>בתוכן<מעיינת

פה?חסן

סוהר?בביתחסן

ג'למי?בכלאחסן
לעשות?מהכאן.לייושבתואני

לקרוא)(מוסיפה

לגבול?מעבראותוזרקומה?
בן?אותך'זרקו

להמשיך?לךנתנולאלמה
נשרים.כנפיעלאליךבאההייתי
הינד'משהו'לךאמרשלךהלב
בעיוורון?שלךהלבהוכהלמהאבל
שלהם!הלבבותאתבעיוורוןיכההאל

(צועקת>

לי?עצובשתמידעשיתימהאמא,
לך?עשומהחסן'בני

הקטן?אחיךעלהשגחתלאלמהחוסני'אמא,
לך?קורהמההבית,עלאשרחוסנייה,אמא,

קורההיהאסוןאיזהממשלה,
אחתפעםאפילוחזי'עלראשומניחהיהלו

אותו?שהרחקתםלפני
הרשעים.אתיענישאלוהים
ילדי.ותמה,חפה ,הינדאמכם,

בידי.ידוולאעבדאללה,בידנגעהלאידי
לתלונתי?יקשיבמיאספר'למי
לדלת>ניגשתוהמולה.(רעש

שכונתי?בניהתאספתם,למה
מתבטלת.החופה
שלך?לשכנהקרהמהמד' nאום-אשמעת,

בישארה?אוםזאת,היאבשורהאיזו

(היסטרית>

אחד.אףנשארלא
אח.דאףנשארלאלהם,הלכו
איוב.שלוסבלותואוצרותיאנירק

הכסת>אתבחבקההמיטהעליושבתהכסת.את(אוספת

ועבדאללה?
 ?עליומדברמי

בא.ולאהלךלאעבדאללה
אותי'הענשתהאל'ואתה,

אותי.בילדי-הענשת
אלי?למה,
(שרה)

שביםאנחנו'שבים

שביםבאמונתנו

שביםמולדתלארץ
שבים.שבים,שבים,

עצוב>צחוק(צוחקת

חוזרים. ...באמונתנו

שנה!מיליוןבעודאולי
סבתא!סיפורי

בידיה>עיניהאתמסתירה(מתייפחת.

הכסת>את(מחבקת

במזרניםהמזרניםמיסתוריאתהשאירי

הקוניםעלהינד'אותם,והשליכי
הנוכחים,עלהנפקדים,עלהנוכלים,על
הנפקדים.הנוכחיםעל
בלב-ים:שתעהמלחעושהכך

ריקבקבוקלתוךמצוקההודעתמכניס
ליםומשלינואותופוקק

כלשהולחוףשיגיעבתקווה
אותוימצאוטוביםאדםובני

 •לאזעקתווייענו
צבעוניים>קטניםניירותהחזיהמתוך(מוציאה

אוצרותי!

שלי.והמזרניםוהכסתותהבטנותבתוך
בתוכומחפשתאנימזרןמוכרתשאנילפני

נעורים.זיקוקישלצרורותומוצאת
 )הציבורלנוכחועומדתשבידהמהאת(מציגה

ראשונהאהבהשלמכתביםלייש
לימודוספריניירותבתוךהחביאושנעריםשיריםלייש
זהוביםתליוני-לבלייש

תמונותשתיהזהבובלב
ושלה.שלו
דקותבאותיותהכתוביםיומניםלייש

ממני?"רוצההואמה"מה,

חביבתי'יפה,מבינהאתהריאבל
ותשובה.ושאלהוחיוךמבט
בגעגועים.גוועותשבנותיומשוםבגעגועיוהמתעםזהו

גסותבאותיותיומניםליויש
"מכורתי":)השיראת(מדקלמת·מזמרת

יומיכל ,נעורי ,שלימכורה
חלומי ,אהבתי ,שלימכורה
אמישמחת ,אביחמלת

ילדיקשקוש
נכדיברבור

שלימכורה
יום"עודשמאססיהאםשלשירהאתמשמיעשהרדיובעתבה ,לזמר(מפסיקה

לו")שקע

קשיש?יא ,זוכראתה

לקשקש.אולעשותמהואין ,התקששנוכולנו
אבו-גמילהאתזוכראתה
רשרשי-פח?המשובץבגדוואת

קשיש!יא ,הינדאני

אצלי:שמרתיאבו-גמילהשלהבגדאתאפילו
אותו'לואחזיריחזוראם
גמילה.תשוב ,יחזורלאואם

שובי!גמילה
מאמינים?לאאתם

רשרש·פח)מעוסרבגדמהמזרן(מוציאה

הה!

ורוקדת>למותניהסביבאותו<עונבת

ה~י:לותבין~~ךנ:יי~נף-~מילה,
אכף-גמילה.
בנדגלותליהיאהאהבהזואכף-גמילה,
אכף-גמילה.
נואלותבפסיעותהימיםחולפיםאנו-גמילה,
אבו-גמילה.

(בצעדה>

 ...שובי-י-י-יגמילה
המיסה>על<מתמוססת

הפחים.שכונתאתשהקיםהואאבו-גמילה,
שגורשוהפלאחיםבשבילחואסה.את

ל-תוארת',בראוימהםשנגזלהמאדמתם
עכשיו?להקוראיםאיךחואסה,אל-,ס~ק,חאךת
חנן?תל

צבאות!אלוהי ,אותנוחונן
ממש.כאמא ,כלפינווחנוןרחוםהיהאבו-גמילה

אבו-גמילהאתבהזכירםבניהאתהמפחידהאמא
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רעם.גברתוברקבגברותאותםהמפחידהזועלעדיפה
(מדקלמת>

ברק,גברתרעם,גברת

ק oמר 1iוסעו_הי~דאתקחו
הניחףההשחיביתבתוך

הף:סאשל,ת.קול~יעו rיה
בגדוורשרשיאבו-גמילהאתאהבנוכמה

~ךק-גברתו·רעםגברתאתואהבנו

וגברת·מטר.גברת·גשםוגם

היום?נשארומה

טנקשזהחושביםושרשיםקולכששומעים
תותחים.רעםזה-·רעםגברתוכששומעים

רפאיםרוחותהםמנוערידידים

תועות.רוחות

הצופים>מולהבמה,לקדמת<ניגשת

להםמחכהאנישנהעשרים
תועים.צלליםהםוהנה Iוכשחזרו

אצלנו.להתעכבבליהלכו
ברגל.באיםהם
 .הגשראתעובריםהם

שלנו.בסימטאותבשקטמהלכים
להם.מחכהאני

אצלנו.להתעכבבלילהםהלכו
לקהל>ופונהחוזרתאחרמביטה.לחלון.זרתוח<

תועות.רפאיםרוחות

סגורה.דלתמולעומדזר
 1קבצןלאזהלא,

רוכל.לא
דוד?יש,מה

אחות.צמא,אני

הזה?"הערבירוצהמה"אמא'לה!-
שלי",חמודה Iתפתחי"אל-

 .ביתוהיהזהפעם
בשקט.מסתלקוהוא

בוכה>למיטה,זרת(חו

בשקט.לוהולךוהוא
מנוחה.חסרותתועות,רוחות

ישן·נושן.סיפורובעיניוזר

הבית!דיירי

מרחם,בחיוךאותומקבליםאחדים
עצוב.בחיוךאחדים

ניחשו?רקאואותו?הכירו

 .ביתוזההיה
בוכה!"הערבי"אמא'לה,-

ביתו.זההיה

בשקט,מסתלק
מבויש. Iזר

דלתותעלמקישלא
לפניו.נפתחותלאודלתות

ושמאלהימינהמביטהוא
בזארי.העוברשחום·עורגברימצאאולי

 1בניסליחה,

 ?אפורותלבניםעםביתפעםכאןהיה
 .לאפרהיויועצמותאבל Iדודהיה,היה
 .ביתוזההיה
עונה:שהואאו

דוד.זאת,אחר·נולדתי
לך?סיפרלאאביך Iואביך

בחודש.פעםרקוחוזרבבאר·שבעעובדאבי-

שכמותך?פרועהואת,

טובה.ממשפחהאניאבל ,מובטלאבי-
לכם?מספרלאהואולמה

אוף"."אוף,ואומרנאוירועיניושוכב ,בערפלהואשפוטרמאז-
 ?משקפופתגברתואת,
לשם.אותנוגםלהביאומשתדללקנדהנסע-אבי

לשם?אתכםמביאוהוא
סימן.שום-

בארץ?דבוקותשעיניך Iנערואתה,

תכשיטיה.אתולקחתלאמאלהרביץרקהביתהמגיעאבי-
לסמים?מכורהוא

אומרים.כך-

חתן.לךתמצאי
היכן?-

מובטלים.רקמוצאתאניסביבסביב
 .אצלךאותםתעסיקיאז

IJ 
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טובות.חדשותואמר:אליבאאחדחתן-
מובטל.קצבתמקבלואניהעבודהבלשכתנרשמתי
אתו.תתחתני

הפתחים.ע-ל·יחזרחודשיםשישהואחרי-
זקןיצמיחושהואחסודיםבגדייםתלבשי
 .שמוישתבחמהאלפרנסהותבוא

לסמים.מכורשליאבאאבל-
משמים.זקנושכרויבקשזקןשיצמיחואדרבא.אדרבא

חושב?אתהכך-

הראוי?·נסיכותנסיכתעלשמעתולא
שתיקה!

 .עלמיןבתידממת
הסערה?שלפניהשקטזהאולי
מצפון?יסודיקצתאולי

הזה.הזמןמקולל
אלטע·זאכן.גברתליוקוראיםסביבימתלחשיםאתם

(זועקת>

למכר.לודה qנחושתישנים,סיריםישנים,כלים
וגנובים.עזוביםישנים,חפציםקונהאני

ומוכרת.ממרקתמתקנת,אני

מוכרת.לאאנישליהאוצרותאתאבל
שמעתם? Iהינדאני

לעזאזל. Iהינדאני
דלת.לואיןביתי
עומדהואאבל
בוגרהואני
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אותם.שכחתילאאניאותי,שכחוהםאםוגם
והסתלקילדינואתלקחתבעלי
הסתלקתי.לאאני

אהבה.חולתמשוגעת,עלי:אמרו
הסתלקתי.לא

בוגדת.עלי:אמרו
הסתלקתי.לא

בוגדת.שאניבטענהלביתיהסתננוובלילה
בוגדת.

 ?בהמות ,מיעםגדתבו
-טובהשכנההאופה,בת ,הינד

בוגדת?

החלאהבארצותלכםשורציםאתם
 ?גדתבושהינדאומריםועוד

המלך.שלמהאוצרותאלשטהספינתישנהעשרים
הסקהעצינשארוולאלשם,הגיעהלא

באש.עלושלא
שלי.האוצרותאתלאורק ,מכרתיהכול

שלכם.האוצרות
(צועקת>

 ...שוביגמילה,
שעריאתשרפההזאתוהאש

שיבה.כולווהוא
ורענן.צעירנשארלבילבי,אבל

 •שכמוךטיפשה
הינ.דהשמים,לךיסלחו
טיפשונת.ותמותיטיפשונתנולדת
לזאבים?אותיהפקירדודיבןלמה
(שרה)

לזאבים!מאכלתהיהלו ,דודיבן
 .אותןנטלואריותדודךבנות

גלליםערימת ,דודיבן
אותן.נטלוחתניםדודךבנות

חלאה,שלהר ,דודיבן
אותן.נטלונכריםדודךבנות

ממול>ויושבתהרצפהעלאותהמניחהלמיטה.מעלהכסתאת(לוקחת

להסתנןשנהגתםזמניםהיו ,היוהיה
הסולם.דרךזהלחדר
וחיוך.קפהלכםמציעההייתי
במזרניםאוצרותמחפשתאנימאז

נשמתםבליהמזרניםאתמוכרת
מי-פניי.אתושומרת

יפה.אפוילחםלכםמביאהאניאסיריםכשאתם
האופה.בת ,הינדאני

בוגדת?

בחלקישנפלושטיחיםמכרתי
ומראותוכיסאות

העורך-דיןשכראתלשלםכדי
עליכם.להגן

הקיר)עלהתלויהתוףאת(לוקחת

הזה?התוףאתרואיםאתם

 >ועלי(מכה

ובעצמובכבודוהצועניתזבובהשלהתוףזהו
חיפה.נפילתבלילרקדההזהבחדר

התוף>על(נוקשת

ראשהאתהרימהכך

ראשה)את(מרימה

כך.הארץ,עלבעקבוחיכתה
ודי!מספיקצועניםכברישלעזוב.תעיזושלאצעקה:
עצמה.סביבבסיבוביםופתחה

עצמה)סביב(חגה

אצלנו.ישנהלילהאותו
אותהלקחתכשבאו ,ובבוקר
מסתננתבתור

הכריתתחתשלההתוףאתהסתירההיא

אתו!תישארילי:ולחשה
מסתנן?בני

 ?מסתננתזבובה

בידנשקישלזבובהלא,
בידה.נשקהואהתוף

(נוקשת>

נעלה!עקבוגם
נעלה>בעקבהרצפהעל(נוקשת

ממלמלת> ,למקומוהתוףאת(מחזירה

נסעה.לאזבובה
 •לימספיקהגליהשלאחדאסוןאמרה:

השחרבקערק

לי.לוחשתהיאוהנה
ונוקשת)מהקירהתוףאת(לוקחת

אירוסיםחגיגתבשכונהחיתהלא
התוף.ובידההחתןבביתתופיעשזבובהבלי

אותה.לקחוהםמאפיה.לנוחיתה
לשכונהמועדוןמיןהיהביתנו
שמחהבכלבכל: ,בכלוידינו
גם.ואבל
אותולקחוהם

בשכירות.גרהואני

התוף.מלבד ,הכוללקחו
בביתי.ילדישמחתיוםאתלחגוגוהבטחתי

התוף>עלונוקשת(שרה
לאמ;אותוא;ת;;ומס;ריפה ,ספר ,ספר

שרוףל;,עלפנינים/זלגהדמעת Tדמעתו,
התאנהלצלאותו;,ספרספר ,ספר
 Tב"-עצגם ..שמחה;אבלמלא- Tאמולב

Q ר~, Q ר~, Q א-~לןאותו/בצל~ר
שמחה/וגעגועיםמלאאמולב

זהבשלאותו/בתערספר ,ספר ,ספר
 .נערעודנולסנכן~ .."תכאיבנאאל

ובוכה>(שרה

הבאנ:ויףמהג;רן ,~יי ,~יי
שיערבלא , nאפר;

לימדתיף~ן )j;ל·לעוף ,לאכול
נ;צותצמחוגדלת,עתה ,איי

ליף fהיהשוואועמליהלכנכ,עפנכ,
המיטה>עלצונחת·שמחה.יללת(משלחת

עבדאללה? ,אותילהזמיןהעזתחתונתךליוםאפילו
בחתונה.שאשירכךעלעמדהואמך
עבדאללה. ,ובכיתישרתי
צועקת>במדרגות.צעדים(קול

שם?מי

עבדאללה?
הכסת>בקצהראשה(מסתירה

עבדאללה?בשביליזהומיולכם?לימה
(צועקת)

 .יורדשאתהאועולהשאתהאו
עגונהכךאותילהשאיראבל
לך.אסור
לקהל>וחוזרתמציצההפתח.לעבר(קמה

אחד.אף

כנראה.בראשיהיוהדפיקות

המדרגותעלצעדיךדפיקותבלבי
כארז.בחורעבדאללה,

המדרגותעלצעדיםשומעתשאניפעםכל
בא. ,הבחורבאאומרת:אני

אדם.בני ,ממנישלוםלותמסרו
לותגידו

jJ יי~דJ~ j? ז;ניךהj? ר
אבלהכ;לכמעטע;שה
 tה:~רז;נךךךtקנכה T 9לא

ממני.שלוםלומסרו
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עבדאללה!
בערביםאצלילבקרשבאהראשון הי:-;

לי:לאחלהראשוןהיה·:בקרים
הינ.דטוב,בוקרלךשיהיה-
עבדאללה. ,לךגםו-

אחד.לילהאפילואצליישןלאהואלא,
אותו?אהבתי

לכם?איכפתמה
אתכםשאהבתיכמואותואהבתי

כולכם.
בביישנות><מחייכת

 .יותרטיפהואולי
לב.מוגהיהלאהואלא,

אריה.נשבעת,אניאריה,

אצלנוהגבריםכלכמוחמור-גרם,אבל
נטושהאשהשלשביתהחושביםהם

בלבד.חטוףביקורשווה
ולו?לכםמה ,ובכלל

כרוקדת)ידיהאתומניעההארץעלשבתו(י

ב ?jר~ך~תס:ה r~ה
ךיו. q ~ה;נ:ויר;נ;תךר.ק

בבכי>רצתו(פ

אשםלאהוא
אותהנטשהשמשפחתה ,הינדזושאשםמי

נטשה.לאעניינםאתהיאאבל
 .ילדותנומאזזוגאנחנו
לבחףר·כארזשייכתהינד

להינד.והבחור·כארז-
כךעלאתודיברתיאבילאאבל
אתי.דיברהואולא

זבובהאתמחקההייתיקטנים,כשהיינו

 :המאלףשלהקוףאתוהוא
הבצק"אתלשהשסבתאכמולוש ,"הופ
סבתא.שלשהכמולשוהוא
המורה"האדוןכמוזקוףלך"הופ,
המורה.כמובגאוותנותצועדוהוא

מחבואמוצאהיהתמידהמחבואיםבמשחקי

בה.מתחבאהשאניבפינה

מלבדי.אחדאףגבועלמרכיבלא
ובנותבניםהפרדתעלשמענולא

ושרים.רוקדיםהיינו .האחרוןבזמןאלא
תחדלאלהג~ם,"רד
הדל.ביתימברזלכי

--ד;דיעבדאללה
כדיאתשבר
פניו-עלהכהוסב;
 Tעליוגזר

יולילונ:יכלבחוץ Tלישון
הה!"

עבדאללה.היההבחור·כארזשם
שוב>וךוהלסעתו<פ

אותי.חיתנו ,לפרקיוכשהגעתי
לוחש:אותושמעתיאבימביתבצאתי

טוב.לךשיהיה ,לךלכיאת.היי-
שנית:לוחשאותושמעתיהנוסעיםוכשנסעו

תלכי.אלאת.היי,-
עבדאללה. ,הלכתילא
הלכת.לאאתהגם

עבדאללה, ,אליהתייחסתלמהאבל
 Tבתך?אניכאילו

הארץ>עלשבתויבו(ש

מתוכו)הצמרבטנתאתמפזרתומזרןתחתו(פ

מהימיםביום

מפוזרהבטנהוצמרכךיושבתאותימצא

בוכה.ואנימכתב,ובידי

בוכה.אנימדועאותישאל
לו.אמרתיבילדי,נזכרתי

הזה?המכתבומהילדייך?-
לו.שיקרתי
שולחתחיתהאחתשנערההמכתביםאחדזהאמרתי:
שלהלנער
 ,המזרןבטנתבתוךאותוהסתירוהוא

לולמסורהספיקהלאהיאאוליאו
אותההסתירהוכך

HJ 
1 ~ 

הבטנה.בתוך

 .אותוליתראי-
ממני?לךאיכפתמה

 .אחיולאאביולאבעלילאאתה
בחולצתי.אותוהסתרתי
בבושה.נרתעאבל ,ידואתהושיט

המכתב.אתליתראי-
אתה.אותותוציא

 .חזרלאומאזויצאכעס
האנשים.כשארלוהתחתן

אצליביקרלאשוב-הנשואיםכלוכמו
בלילה.ולאביוםלא
לבדי?נשארתכשאניאעשהאנימה
עבדאללה. ,ליהגד
שירהדקלוםתחרויותערכתםכאשר ,בזמנוזוכר?אתה
משתתפת.הייתיאביגם

אליךמיועדהיההמכתב
שכמותך.אהובשכמותך,חמור

לך.שכתבתישיר
עבדאללה,אתה,גם

 ?ספקותבימטיל
עבדאללה? ,זוכראתה
אחריךשריםהיינוואנחנומדדההיית

ומזמרים:

הבמה>עלומדדה(מקפצת
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צ;לעתד;דהצ;לעת,ד;דה
 ?;ודעתאתאוליהאקך;ח,היכן
;אר;ן~נריהף wאני
אהר"ן?דודאותולקח
ושלוש,ושתייםאחת

הראש.עלידייםרגליים,
במעגלנסיכתי'

 .ל~ rל~אליךבאים
צוחקת>במבוכה,<עוצרת

ידךאתלבקשהםבאים
 .מאמךגםמאביך'
אילןעומדהעירבשערי

כולןבאותצילוואל
שתום-העיןהואחמור

נב ...זלושאיןכמעט
> b ,צוחקת>גמגמת

שלוגןלהלךדודי
מעולוחצישםלפרוק
יומייםיוםלועמד
לחייםשתהולא
הה

משטרה!-

במערותומתחבאיםהמשטרהמפנינמלטיםהיינואז
העזובים.ובמרתפים

אחרירצתקדימה,כשרצתי

אחריךרצתיקדימה,רץהייתואם

 .ביחדהתחבאנותמיד
מחבואים

באמת","עלאבל
לבדי.להתחבאלינותןשאתהזהואיך
 ?בוגדתשאניחושבבחור-כארז'אתה,גם
עבדאללה,לבדי'לא iכבאני

שכמותך!בחור·כארז

שלך?האוצרותעםשואל:הואואז
האוצרותבעליעםבלהט:אני'
חוזריםחוזרים,חוזרים,הם

נעצרים>לאהפעםהמדרגות.עלצעדים<קול
נפסקו.לאהצעדיםהפעם
ורוקדת>(שרה

ד;די'ק;לד;די'ק;ל
~אזהה~הדודיק;ל
הא.סא,סא,

<מהורהרת)

המכתב?אתממנייבקשואם

רגליותחתמכתביםאפרוש
צעדיך.לקולשחיכיתיהלילותכמספרהרבה,
שכמותך.בחור-כארזשלך'הםוגםאני-מאז
לעצמי:גםאשירמצהלות,שירלואשיר
בכבודנאיבואבכבוד'נאיבוא

דודי-מדודעגלתכןהופיעההנה
בשבר-ושוד.נותרואויביוואל

הדלת>לעברנעהזגרודה.<משמיעה

שנרתע?לוקרהמה
אותנושהשאירקרהמה

הבארבתוךעמוק

אישאין

שלהוהאוצרותהינדרקאיש.אין
שלה.והזכרונותהינדרק

מהססת>הדלת,מול<עומדת

שטות!מעשהלעשותמתכוונתלאשאתרק
מוות.שהםחייםולאשטותמעשהמה?אז

וקוראת:>ראשה(מוציאה

אלינוסוראצלנו'בוא
אלינושתי~נסרקחשוב,לא
נראה>הבלתילאורחדרךלפנותכדיהצידה(זזה

מדוד.דודיהבא,ברוך

עבדאללה.התראינו'לאזמןהרבה
בבית.כמותרגישהיכנס,

עבדאללה?פניך'קדרולמה
ידיד-נעורי.כאן'טובתרגיש

במדרגות?לעלותלךהיהקשה
שלי?קשיששלו'אתעושההגילשזהאו

כיסא>לו(מביאה

תנוח.שבשב,

מרחוק.הגעתבטח

מגעגועים?אומעייפותמתנשףאתה

מפחד?אוליאו
עץ?כבולעומדאתהלמה

אחורה!להביטתפסיק
מלחלנציבהפכהלוטאשת
אחורה.שהביטהמשוםרק

למלח?אותךיהפוךמימפחד?אתהממה
מהם?מפחדאתהאולי
 ) 11ה·מהמאההמחיןה""איגרתאתנוטלתהספרים.למדף(אצה

הזה?הספראתזוכראתה

מחדש?הדפסתםשאתםאלמערי'שלהמחילה""איגרת
ומעירומסבירממנופרקיםליקוראהיית

הספר)מתוך(מדקלמת

הקדמוניםכאבותיחםחייםהם
ן.זכם,אתקיבלוהםובירוזqה

וזqמעושאמרוממהיראיםהםאין

או

תבונה>זיקבכםעוד(כללכםהישמרףאדם,בני
חסףדות.לנשיםהמטיפיםמרמהמדרשני
י~ר wמוהימנעעלי~םמצווים 'הם-בבו,~ר

לשכרה.שותיםהםבערבובו
לבושנו"כלסחבות"בלוייבתחינה:צווחיםהם

סיין.תענוגותלמעןמישננוכסותםאתוהלא

אדם?בןמהם,פוחדאתהמדועאז

מבטחיםלחוףהגעתיאניסוף"סוף
עדןגןמאילנותאילןביתי
עדן"גןמיפהפיותיפהפיהואני

זוכר?אתה

הספר>מתוך(קוראת

אלמוניבןפלוניאניעונה:והואעבד-אללה?אתה,~י
העולם.בריאתלפנישנה 4000אותךלפגושחלמתילו:אומרואתה

עבדאללה.האף,אתלעקםתפסיק
שותק?אתהלמה
לרגע.נחפיךהיהלאאז

לשון?לךאיןמה?
זוכר?אתה

בידה)לוומאותתתהמיסהעל(יושבת

כברבוא •לידישבבוא
בגללם?מתביישהייתפעם
 .כאןנשארלאמהםאחדאףאבל
ידך.אתאנשקבואכבר.בוא

מישהו)שלידואתכמנשקתראשה(מרכינה

הפעם.אותהתמשוךאלעבדאללה,אנא,
בדמיוןשעשיתימעשהעלנענשתיכבראני

ובתמיםבאמתזאתנעשהועכשיו

שומע.לארואה,לאאחדאף
(מתחננת)

עבדאללה.אשמה,לאאני
בזבזתי.שליחייואתענייניהםעלשמרתי
זוכר?אתה

-יחזרושהםבטוחשהייתזהאתה
 .שליוהילדיםבעלי
 .כאןשהשאירומהעלשומרעצמךאתשמת
כנסיהאומסגדשאניחושבאתהאולי
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 ?קברותביתאו
שכמוך'ידיד·נעוריםהינד'אני

ודם!בשרהינד

תחייך.שכמותך.בן·אדםאדם,בת

שלך.העצובותהפניםעםתפסיק
תחייך.

 .אותנוהצחיקשלךהצחוק .אותנומצחיקהייתבעבר
אחיה>צאח'ראתהמבכהאל·ח'נסאהמשוררתמאתעתיקקינהשיר(מדקלמת
עליך;עיגי~כףא~ןאחי'~אחיד'

תעלולי;ךהצחיקונידנותל~~יםאך
אותך?אצחיקאנישעכשיורוצהאתה

אדוני.ברצון'

מחמלי.שתרצה,מהכל
ה~זים?ך;~הסלך-ל;לאן

הגזים.אבלמימיולהטיל
זי°ם.'בעכףלבעוטטובמה

השמן.כדמעשייתאתלךואספרלידישבבוא,
 .השמןכדעללךאספר
-אח!

השמן.כדעללךאספראה·לא,אואה·כן
לא!-
השמן.כדעללךאספרשום·לא,אולא
 ?השטויותעםתפסיקי-

כד·שמן·הזית.עללךאספרשום·שטויות,אושטויות
הר!-

הזית.שמןכדעללךאספרשום·הו'אוהר
בוכה)המיטה,על<מתמוטטת

עבדו?בוכה,אתה

חרטה?דמעותאואהבהדמעות

לבנה>משימטפחתמחזייתהציאהו<מ

שלך.הדמעותאתלנגבליתן
צעד>וצועדתהמטפחתובידהמהמיטה(יורדת

חבוב,להתבייש,ממהאין
 .מחמדיתברח,אל

ומדקלמת>אחריו<רצה

בחוםצעדם"אוגמל
הי-וםללטפו~אתי
ם..תאחטףמטפחתיאת

ומדקלמת:)הבמהעלבמעגלים<נעה

בחוםצעדאדםגמל
הי-ום,ללטפ;באתי
פתאום.חטףמטפחתיאת

בבהלה><נעצרת

עבדאללה.אותי'תחטוף
לבדי.אותיתשאיראל
עבדו?הולך'אתהלאן
החוצה>ומציצהלפתח(רצה

פרידה?ולאשלוםלא
נשיקה?לאאפילו
שכן-שכמוך?הלחי'עללאאפילו

במדרגות)יורדיםצעדיםלו<ק

עבדאללההיי'
השמן.כדמעשייתאתלגמורליתן
רגליך.אתמנשקתמתחננת,אני

 .נגמרלאעודהסיפור
הקהל>אלפונההפעמון.אתולוקחתלמדף(ניגשת

נושנהישנההשמןכדמעשיית

תיגמר.לאואולינגמרהלאנושנה.גם
מצלצלת>שהיאתוךכרוזשלבקולנהו(פ

הקשיבותושבים,הקשיבו

 .גיבור-שעזבמיגד'בו-שארשבמי
לכול:והודיעושמעו
עוצרהבוקר'משעותמחר'

כגשם.וכדורים

שביתהגם,הבוקרמשעותומחרתיים,

כגשם.וכדורים

אותו.נחסלמחרתייםמחר,מהםשניצלומי
 .השמןכדמעשיית
 .השמןכדמעשייתאתלכםאספר
-לא!

השמן.כדמעשייתאתאספרשום·לא,אולא
די!-

 •השמןכדמעשייתאתאספר·די'שוםאודי
צריך?לא
צויר!לאאז
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 .לדורמדורעצמהאתתספרהיא
בפעמון>(מצלצלת

הקשיבותושבים,הקשיבו

עדייןנגמרהלאשליהמעשיה
עדייןזורמיםוהחיים

אוצרותליישועדיין
זכרונותליויש
ילדיםליויש

ומעשיות.

בשלומולדרושתשכחואלאבל
שלוםלותמסרו
לו:ותגידו
מיקרהיקרההינד

כהרניצבת,איתן

 .העיקרזהוהרי
יבקרולאואםאצלי'יבקרואם
כאן.יושבתאני

 ...יושבתאניוכך
זקוף>גבה ,הארץעל(יושבת

מסך

חיפה ,לאורהוצאה-לערבסקשמורותהזכויותכל

הוצגההיאחביבי.אמילשלהקצריםמסיפוריושנייםעלמבוססתהמונודרמה
בבימויו I~ןמאןןה fבוהשחקניתשלבביצועה Iבעכואחרלתיאסרוןבפסטיבל

ורדה.ואבו·יוסףשל
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'מאי'קולנועמאיה,אמיל, ~ 1~
גנוסריאירח

זהבייעליתמאיהעםחביביאמילעל

חודשהישראלימאיישאר 1996אז ., :·'.::· · . זיכרון ,חביביאמילאתהמזכיר • =-- ..... "-
רביםאנשיםשלשקטבעצבשילווה •-

אתהכירווכמוהו ,החיהאישאתשהכירו

"היפה ,הפרולטריוןשלמאיחודשתהפוכות
אדמה",אמאפעםאישילדהמאי-יםבחודש
תחיהחודשהישראלימאייהיהואולי

ותחיה,סיוםשילובי ,זכרושלספרותית
בחוףהיושבהזקןהדייגשלקונכיהאותה

חביביכתבעליההסיום""קונכיית ,הכנעני
 .הרע"השדבת'כ.'סראיאמדהיםבכשרון

ישראלייםהארץשהוריה ,זהבייעליתמאיה
באחתישבההחודש,תקוותשםעללהקראו

בערב"צוותא"באולםהראשונותהשורות
ביוזמת-1996בשנערךחביבישללזכרו
הצעתיבישראל",סופריםשלכללי"איגוד
שהכירה.חביביעלונדברשניפגשלמאיה
ב-דיזנגוף,פרישמןקפהבביתנפגשנו

18.7.96 

 .עודאיננהזהבייעליתמאיההשנהבמאי
אנילעולמה.הלכהזהאפרילבמחצית
יפהאשהעםהשיחהעיקריאתמביאה

המפלגתיושיוכהשמהשלמרותומטופחת,
(מקבוצתקדמוןחיההמשוררתכמוידעה,

ממושמעת""לאאשהלהיותסנה),אנשי
נשית,פוריטניותוהופעהצנעשללצווים

מתקדמת","אשהעלכחובהמקובליםשהיו
במחנהגםו ,הגדולישראליהארץבמחנהגם

פעם.של"השמאל"

מק"יסיעתמזכירתחיתהזהבייעליתמאיה
הראשונה,הכנסתמראשיתהפרלמנטרית,

כלומרשנים,ששובמשךהראשונהמהישיבה
נכנסחביבי , 1954תוםעד 1949משנת

אמיל,אתאבל ,-1952בהשביח,לכנסת
בנסיבות ,כןלפניכברהכירהמאיה,מספרת

קשריעלשמרהוהיא .-1948במרתקות
החמישים:שנותבמהלךאתוידידות
העניקפןכשאלכסנדר ,-1956ב"כבר

בשם ,אזטריספר ,שיריומבחראתלחביבי

אישית:הקדשהלוכתבפן ,'הדרךל'ארך
הספר ,'הספרותמייצולישנלקחת'חבל

אצלשמוריםוהםאליהתגלגלווההקדשה
אםמחמאות.מפזרהיהלאפןאלכסנדר .כבי

אתתקבלי ,חביביעללעבודהחשובזה
דוגמההיאשלוההקדשהההקדשה.עםהספר

בחביביראוהפוליטיתובסביבתושבסביבתי
ההם.בימיםגםמוכח,ספרותיכשרון

עצמואמילאז,כבר ,כןההיא,בתקופה ...
זה.עלאתיודיברכיוונים,שניביןהתלבט

לספרות,להתמסריכוללאשהואלוחרה
אתמלאכךכלהיהזהעםיחדאבל

עשה,שהואמהעםשלםכךוכלהפוליטיקה
זה,עלגםלוותרהיהיכוללאשהוא

הפוליטיקה.

זה.עלודיברנובכנסתהסיעהמזכירתהייתי
חשבאבלהפוליטיבמעשהבחללאהואלא,
עצמה.בכנסתלעבודזמןבזבוזאולישזה
כנואםלבבותכובשוהיהעיתוןערךהוא

מאודפוליטיותתגובותלו iהימזהיר.
העבודהאבלמהר.והגיבניתחהואחזקות,
קצתבהשישראשונהתקופהאחריבכנסת,

שאילתותשובלשיגרה.נסחפתחידושים,
עלמבוזבזזמןהרבהבכנסתנאום.ושוב

 ,אמילאזליאמרבכנסת,פורמליים.דברים
חוסררגילים.אנשיםעםקשרחוסריש

לאנשיםגםקרהמהכנסתההתלהבות
לאמלכתחילהכי ,תהליךשלסרגזהאחרים.
 ,בפוליטיבחרהואכזאת,הרגשהלוחיתה
הפוליטיים.בחייםמאודמעורבהיההוא
ידידים,אזהיינוששנינולךלאמורוצהאני
וזובנפש,ידידיםבאמתטובים.ידידיםממש

ממתילךלספררוצהאניאבלמליצה.לא
אלאמהכנסת,לאוזה ,אמילאתמכירהאני

אותוראיתיהראשונהבפעםכן.לפנו
ביןהיהשזהלינדמהושמונה.בארבעים
אני ,אחדיום .אוקטוברלראשיתאוגוסט
אזוהייתי ,תיכוןאזגמרתירקזוכרת,

אביבבתלהנוערבמרכזהקומוניסטי.בנוער
שהלך ,וילבוממאיר ,עבוריפתקמצאתי
מחר'תתייצביהנמקה,ללא ,בסגנוןבערך
בחיפה',המרכזיתבתחנהבבוקרבשש

נולדתישאלות.שאלנולאההםבימים ...
העיתוןאתאזערכתיהקטנה,אביבבתל
כך ,האחראיהעורךהיהווילנרהנוער','קול

היכרתיחיפהואתהיטב,אותושהכרתי

וילבומאירליחיכהבבוקרבשש •בקושי
לוואדיאתיללכתוהתחילבחיפה,בתחנה

באמצע ,שסיפרתיכמוהיהזהניסנאס,

שםמסביב,ושמונה.בארבעיםהמלחמה,
 ,מפחידהיהוזהערבים,היוניסנאס,בוואדי

בבקרחיהשלאביתאביתלאביהרי
 •הלכנואבלומלחמה.ערבית,אוכלוסיה

ליאמר ,בדרךבית,לאיזהשהגענולפני
חבריםשנילפגושהולכיםשאנחנומאיר

אמרלאהואלאומי",לשחרורמ"הליגה
הערביתהמקבילהשזוידעתיאבל"ערבים"

בפגישהמתחים.גםהיולכןודווקא ,שלנו
נעשה'אנחנוההם,הימיםבסגנוןאמרהיום,

בפגישה,תשתתפיאתחשובה,מאודעבודה

פרוטוקול',תכתבי
האחרוניםהשבועותהיואלהלי?התבררמה
גחהמפלאחדותלקראתומתןהמשאשל

לשחרור"הליגהעםהיהודיתהקומוניסטית
פגישהמעיןחיתהזאתהערבית.לאומי"
שתיביןהאיחודלפנימסכמתכמעט

בסוףחיתההאיחודועידתהתנועות.

אובאוגוסטאו ,לפניהיהוזה ,' 48אוקטובר
בחיפה,היתךההוועידה .אוקטוברתחילת

האפלה.אתזוכרתאני .,'מאיבקולנוע
לאשכללמובןוחגיגה.מלחמהיום,לילה,
זהאבלהזה.והמתןבמשאמעורבתהייתי
עלדיברושמועות,היו ,באווירהיה

היה,לאעודזהאבל ,איחודשלהאפשרות
להצליח.לאגםהיהיכולזהאבלזהאתרצו

מתאחדותמהעללהסכםלהגיעהיהצריך
ומתןמשאוזהאחת,למפלגההמפלגותשתי
להגיעהיהצריךאוטומטי.לאפשוט,לא

כך"פרוגרמה",עלניסוחים,עללהסכם
משאומנהליםמתווכחיםהרילזה.קראו
כאשרורקמלה,כלעלסעיף,כלעלומתן
ובקרבבמוסדותכךאחרמסוכםזהכל

זה,אתשמקבלתועידהעורכיםאזהחברים,
מעורבתהייתישלאודאיסופי.זהאזורק

אבלהזאת.העשיהשלהשוניםבשלבים
 .לסיפורהוכנסתייוםבאותו

כךאחרלי.מוכרלאלביתנכנסנובחיפה
טובי.תופיקשלביתוהיהשזהלהביןלמדתי

צעירגברעודונכנסטוביתופיקשםהיה
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בליכעורב","שחורושערושפם,בעל
 ,חיוךחתיך.נאה.מאודצעיראישגוזמה.
הערותלוהיומידהשיחה.והתחילהשלום,
 ,המשךעלעכשיומדברתאניכאלה.חריפות

שהיוהערותלוהיוכמובן.אישית,שיחהעל
לאאנימחמאה,וקצתפרובוקציהקצת

הרוח.חיתהזאתאבללצטטזוכרת
 .מאיררקהיההיהודימהצדהיוםבאותו
אנגלית,לדברהעדיפובאנגלית.הלךהכול
אתהדברים,עיקריאתרשמתיאני

שיהיהכדיבאנגליתרשמתיהניסוחים.
בעברית.להתנסחאזידעלאאמילמדויק.

"איךאומרתמידהיהבכנסת, ,כךאחרגם

מההכרות .מצויןידעהואאנגליתאומרים",
עליעשההואמההתחלההזאת,הראשונה

כך<אחראינטליגנטימאודאדםשלרושם
המוןקראהואמשוחחים.היינו ,כשהכרנו

מצטטהיההואספרים,המוןקראבאנגלית,
דבריםעלמשוחחיםהיינובשפע.ספרותלי

הואהריבזה.ביתבןהיהוהואהכרתישאני

עשההואהאורתודוקסי.בתיכוןאנגליתלמד
אבירחבים.אופקיםבעלאדםשלרושםעלי

ספרותוהוא ,הכרתילאערביתספרות
דיברנוטבעישבאופןכך ,הכירלאעברית

אירופית.ספרותמשותפת,ספרותעל
קראהכולצרפתית.אנגלית,רוסית,

סיפרכךהיה,אםבערבית,אובאנגלית,
לי).

מאודהיההואבהתחלההראשונה,בפגישה
גםהוא .האיחודבעדמשךומאוד ,רציני

לוועידתג'והיינהבתואתהביאהוא ' 48 •ב
מאודשנה.בתאזחיתהוהיאהאיחוד

ועידתשבאמצעזוכרת,אני ,התרשמתי

היהחביבי'גברית',מסורתלמרות ,האיחוד
הרשיםזהאותיהילדה.אתומאכילרץ

היהולא ,שלובבתמאוהבהיההואמאוד.
אתולהאכילהחבריםביןלהתרוצץלואכפת
בתו.

מאודהיהבתחילההיומיים, jביההואבמפגש
תפסמאודהזההאירועכל .ורצינירשמי
 ,ההמשךגםאלאישיבהאותהרקלא .אותי
בלטהיוםמאותו .האיחודועידתכולל
יהודיתבאחדותהצורךשלהנקודההחוצה
בשעהשםיושבתאניוהנהערבית,

בה'הנושאשלניסוחיםעלשמתווכחים
מהכלערבית.יהודיתאחדותעלהידיעה,

שיהיהזה,עלהיההדיוןוכלניסחושהם
קשהעבדתיכילזכורצריכהאתאיחו.ד
לכתוב.הזמןכלקשההיהיומיים.באותם
הרקעואתההתלהבות,אתזוכרתאניאבל

 .מהפכניצעדהיהזה ,בעיניחשוב.המאוד
מרדהיהזהישראל.מדינתבהקמתתמכוהם

 .כולובעולםהערביםשלהמקובלתבתפיסה
והתפלגולחמואחדות,עלולחמובאוהם

אחרים.מערבים

יש ,בלבדאישיסיפורמבקשתשאתלמרות
לערביםיהודיםביןמגעיםהיולדברים.רקע
חיתהועידהכל .-1943בהגדולהפילוגמאז

להגיעהמאמציםכלאתלעשותהחלטה
 , 7-194שבפלאלאולכןגח,המפללאחדות

הפגישהכך.אחר ,האיחודבוועידתדיבר

הלילהכולליומיים,נמשכההזאתהראשונה
היההפצצה,גםחיתההזהבלילהשביניהם.

אזעקהחיתהממש.המלחמה,אמצעמטוס.
זה,עלוהתבדחנולמקלטירדנולאואנחנו
תופיקהאזעקהבאמצעיורדים!',לא'אנחנו

 ) 2 7 (צעירהיהאמילתה.קומקוםעםבא

 , ' 4 7ב-נולדהבתוהרי ,שריבהיהכבראבל

שהאו"םאחרי ,פתרוןשלמצבמתקרבכאשר
לתמוךהמועצות,בריתבתמיכתמחליט,
זז.זההעמים,לשנימדינותשתיבהקמת
 ,ישראלמדינתבהקמתלתמוךהואהחידוש

העמדהאתקיבלוטוביותופיקאמיל
להיות •הארץחלוקתשלהסובייטית
להפניםהעמדה,אתלקבלהיהקומוניסט

שללעצמאותלהגיעכךורק ,ביושראותה

היו ,לךאומרתאניברקע,אזעמים.שני
מה iאקסיחיתהראשוןדברדברים:שלושה
זאתלערבים,יהודיםביןלחברשנכוןקבועה
שאיפה ,לימוכרתשאיפהממשחיתה

האו"םהחלטתשנידברשהופנמה.
-השלישיהדברההיסטורית.וההתפתחות

הזאתהעמדהאתשקיבלמי ,להזכירשכדאי

1 ~ ;::i 

מהצדגםכךחשבובארץוהרבהחשב,

המאבקחיתההמרכזיתהבעיהכי ,היהודי

היוהבריטיםמהבריטים.לאומילשחרור
נגדלעצמאותמאבקשלהזהבנושאהאויב.

זהכלהסובייטיתהעמד~בתוספתהבריטים
עםשליולהכרותהזאת,לפגישההביא

המצע,כלאתניסחוהםולילהיומייםחביבי.
כתבתי.אני

שלשלמהחוברתהחוברת,אתלךאראהאני
הצדשלהדוברהואוחביביהאיחו.דועידת
כשראיתיבחיפהפגישהאותהמאזשלו.
עמוקאמוןבינטעהוא ,חביביאת ,אותו

לאאנילכןערבית.היהודיתבאחווהביותר
נגדודבריםבקלותלקבלמוכנההייתי
חוזרתאניהמפלגה.בתוךהזהבנושא
בינטעוהואאמילאתמכירהאניואומרת

ערבית.היהודיתלאחווהביחסועמוקאמון

אישיידעעללךלספרממנימבקשתאת
 ,סודלךאספרטוב, .יותראינטימי ,יותר

 ,אישיותובגלל .גמרילאחרמכיוון
שכבתי ,אמילשלהשובבאופיו ,התנהגותו

מדברתאנילמיטה.רתוקהחודשיםשבעה
אזהייתי , 1954ינואראו , 1953דצמברעל

אזהיום,כמולאבכנסת.הסיעהמזכירת
מזהחוץהחברים,כלשלאחתמזכירהחיתה
מהרגעהפרלמנטרית,הכתבתגםהייתי

בידידותהיינוואניאמיל ,-1949מהראשון,
אזהייתילכנסת.שהגיעלפניממשית
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הייתילאעדיין ,ראשוןהריוןבראשית
ולאשבוע,ארכהבדיקה ,בכללבטוחה
נושאעלמספרזהמי .הריוןעלאזדיברו

בסקס?קשורואפילואינטימיכזה

גםמזכירהגםהייתיהישנה.בכנסתהיהזה

ולנועלעלותצריכהוהייתיעיתונאית,
שבולמקוםלהגיעובמהירות,למקוםממקום
שללשולחןלפינה,העיתונאים,יושבים

הייתיארוכה,הליכהחיתהזאתהעיתונאים,
לעקוף-האורחיםלקומתלעלותצריכה
לאהמליאהלתוך(הרי ,השניבצדולרדת

רצהשלנוכנסתשחברפעםכלנכנסנו),
קומהעודוירדתיפתק,לישלחושאילתא
הכנסת.חבריישבושםספריה,למעיןלמטה,

מאתנוכרביםכנסת.חברלכלחדרהיהלא
התביישתי ,הסתרתיעודההם,בימיםבארץ

ראשיתעלאולהריוןהסיכויעללדבר
קוראחביבישאמילפתקמקבלתואניהריון.

ויורדתהסיבוב,אתעושהעולה,אניאז ,לי
לךקרה'מה ,ליאומראזואמילאחת,קומה
בהריון?'אתמה, ,תמידכמורצהלאשאת
שהיאפתיחותמיןמכה.חיתהזו ,ואאונום,

התביישתיכךכלפוגעת.היאבוטות,גם
פתאום'",מהפתאום,'מה ,והכחשתי

בגללירגישו.שלאמחדש,לרוץוהתחלתי
שקיבלתיאחריגםשנמשכההזאת,הריצה

 ,ידעתיכשכברגםהחיובית,התשובהאת
במדרגות,רצתיבהריון',לאאותה'שיחקתי
ואחרידם,שטףשקיבלתיעדכךוהמשכתי

זמן.הרבהשכבתילשכב.נאלצתיזה
אחריחביבי?לאמילסיפרתיהאםחודשים.

אמר.באמת''מה, ,וצחקנו ,לוסיפרתישנים
הואהכולבסךמהכאילוהתרגש.לאהוא
חוקיאתשברהואהריאבלשם,אמר

פגע.הואוביהמשחק,

היאלמהכדוגמהזהאתלךלספררציתי
אפשרואי"חוטא"הואאמיל.שלהבוטות
שם.אמרהכולבסךהואמה ,עליולכעוס

להיותלעצמוהרשהתמידהכנסת,בעבודת
עלמדבריםהיינומפונק.מאודמפונק.
הזההנושא'עלנניח,נושא,עלאואירוע,
יכולהאת'מאיה,מוסיףוהואתגובה',צריך

יכולהאתזה,אתתכתביאתזה,אתלעשות
שהואיוזמותעל(מדוברכמוני'בדיוק
ניסוחיםעלבהםדוברשלאוכאלההעלה,
עלולהישקל.להימדדחייבתמלהשכל

מיקרניםישבורשמיותפוליטיותתגובות
 ,ושריוןהערכהבזההיוכביכולועוד).וילבו
כאילוזה'אתלעשותיכולהלאאת'מה,
היהזהאבל ,ושוויוןהערכהמאודהרבה
עליהטילנושאיםשבכמההיההפינוקפינוק.

חברשלעבודההשחורה,הניסוחעבודתאת
כנסת.

היההכול ,זולהיההכנסתבמזנוןהאוכל
 ,היוהשונותהאוכללמנותאבלזול.צנע,

ראשהיהביותרוהזולשונים,מחירים ,כמובן
הסיעהאז ,זוליותרהיהשזהמכיווןדג.

ראשיאתאכלההראשונהבכנסתשלנו
ראשלאכולטוביתופיקאתלימדנוהדגים.

ולאכול.בזהירות,לפרקעצםכלדג.של
זוכרתלאואניהשביח,לכנסתהגיעאמיל
דווקאאבלהדגים.ראשיעםבבעיותאותו

 ,בידראשואתתמךפעם,ישבמיקרנים
בכללאני'מהואמרהדגראשעלהסתכל
פה'.מתבזבז

 ,-1956בפןשלההקדשהעללךסיפרתי

המשותףבזמןשיחה,פעםחיתהולילאמיל
רצופים,עבודהימישניביןבכנסת.שלנו
שלבדירהלילהנשאריםהיוהכנסתחברי
חיתהכייחד'כולםלאירושלמי'חבר

נשואהסטודנטית,הייתיאניתורנות.

לברוחאהבאמילאחר.במקוםגרתיצעירה,
'להתפלח',משעממים,דבריםמינימכל

קרוב,מאודבאופןודיברנושוטטנוויצאנו.

התחילהואודיבר'חזרבפירושהוא .חברי
עושהשהואמהביןהניגודעלככה,לחשוב

אצלוהיהעודזהלעשות.רוצהשהואומה
אני'מהאמרהואאבלהתלבטויות,עם

בדיוק,זהו ,-1954בבכנסת',פהמתבזבז

מנדלבוים','שעראתליוהראהבאהוא
בידילעברית(תורגםבערבית.שלוספור
 ,").ג.י . 1955ב-ופורסםסומךששון

כתבמהלי"סיפרמאיה,ממשיכה"חביבי",
אספירציותאזהיוליגםבסיפור-רשימה.

שנקראמהבעיתוןקבועכתבתיספרותיות,

אתאהבתיומאודאמנותית","רפורטז'האז

עללדברבסיסהיהזהמנדלבוים","שער
הואאגב,הדדי.וענייןידידותמתוךספרות

שכתבתי'במהגםלהתערבכידיד'רצה,
אניאבלאמנותיות""רפורטז'ותבאותן
הואלך'תאריירד.וזה '?'השתגעתהגבתי
'בואיתחרות:מעיןאזליהציעאפילו
מיספרותי>(להישגראשון',יגיעמינתערב
לאשאניהגבתילכותב.יהפךמאתנוראשון

 ...שונהשלנוהסגנוןמתערבת,
כן',גםיכולה'אתליאמרבספרותגם

 .עליווהכריזחזרשהואהזה,השוויון
 .אצלוהזההדואליזםהיהאזכברבקיצור'

ואתזהאתאכתובעודאניזה.עלדיברהוא
הדבריםעםכךכלאותייחנקושלא'רקזה.

מכתיבהמרחיקהשמאודהעבודההאחרים',

זה,עלדיברוהואלוהפריעזהעליו'העיקה
בפירושהואהזה.בנושאלפניפתוחהיההוא
ב'שערוהעריך'שכתבדבריםתוכןליספר

 ...בתיעלכותבבפירושאנימנדלבוים',

בכנסתימיםשלושהשעבדוהיההסדר
האחריםהיומייםשבועי.למאמרוהתחייבו

מפרסמיםהיינובעיתון.לילהעובדתהייתי
היהולפעמיםשתרגם,מיהיהשלו'מאמרים
וגםאופיינישהיהמהבעברית.לי'מכתיב
שורהכתבלאפעםאףהואלו'אמרתי
בנאומיםגםאחת.יבשהשורהלאאףיבשה.

דוגמאותנותןהיההפוליטייםובמאמרים
 ...כתוב"שלנוהערבית"בספרותמהספרות

מזדהותהבלתיהמדינותכינוסעלכתבפעם
בערך'זוכרתאניכתב,הואאזבהודו

כענקקולוניאלייםעמיםשלהזאת'המחרוזת
פוליטייםממנהיגיםציפיתלאהצואר',על

ועידהעלשכזהדימוישיכתבואחרים
יפה.דימוילךישפהאומרתהייתיפוליטית.

'הרגשת?'והגיבזה,אתלשמועאהבהוא

שלוקחיםבחו"ל'ביקוריםעלקיטוריםלוהיו
מנסההיהוהואשם,אותוולוקחיםפהאותו

רשמיים.מאירועיםלהתחמקמצליחגםו
להתחמקשהצליחאמרשובבהעיןבקריצת
אצלנומקובלהיהלאמאודזה'מהם',

מוסיףוהיה'ברחתי',סיפר:וליבמפלגה,
הייתילאמת,לולאלהם',תספרי'אל

אניכילספרחששתילביניבינילך.מספרת
לשוקכשהלכתיביקורתחטפתיבעצמי
קצתבוראואירוע.באיזהלהשתתףבמקום

בסדר',לא'בפירושרציני'לא'השובב',את
 .מהקוחריגהזונחמד'לאזהשובבלהיות

זהעצםאז.לומעירהיהשתופיקזוכרתאני
להתנהג,וראוישצריךכפימתנהגלאשהוא

כך'אחראינסטינקטיביתמשפיעאוליזה
אותותיונתןממשזהאםיודעתלאאניאבל

עצמואתהגדירשהואמספרתאתבעתי.ד

הדבראבליודעת.לאאנילא,כפחדן'
יודעת,ממשיודעת,אניוזהאותו'המאפיין

וזהשחשב.מהלכלביטוינתןחביביאמיל
היהזה .קומוניסטלמנהיגאופיינילאהיה
ממושמע,לא'אניבזההתביישלאוהואחריג
הרישלו?הגבולותהיומהיודעת',אתהרי
שזהעדדבר'שלבסופוממושמע,היההוא

הפסקתעלמדברתואבילו'התפוצץ
 , 1972עדבכנסת,החברות

אבלאליוקרובהאזהייתילאכבר-1972ב
גםלך'שאמרתיכמו .לומאמינההייתיאני

ספוגהמאודשלוהספרותיתהכתיבה
העם,למעןכותבשלו'הפוליטיותבמטרות
מהמתוךגםהפשוטים.האנשיםאתמבטא

לאהואמדברת.אניכתיבתועלשדבר
עליו.אומרתשאנימהזהככה,זהאתהגדיר

רקפוליטי,ענייןזהמנדלבוים','שערגם
קייםשבוהפוליטיהאישספרותי.הלבוש

מדברתאניעכשיוהספרותית.כתיבתובכל
עלבעיקרמדברתאני .פסימיסט""האועל
קראתי.לאר"סראיא""אח'טייה''אתזה.

לי'זרהחיתהשלוהכתיבהשלהתרבות
כשהוא , 1954שלהברורלסיפורבניגוד
הספרותמןהדימוייםכלעםלכתובמתחיל

קשהליקצת,העקומותוהדמויותהערבית,
קושיליישהמערביתובעיןבאוזןזה.עם

מיוחד,משהופהשישמרגישהאניאיתר.

עםזה,עםליקשהאבלהיופי'אתגישהמר
המערביתבגישהשם.ברורותהלאהדמויות

קצת),המיושנתאוליאומרת,את(ואםשלי
יששלוסיפורבכל .מסתדרכךכללאזה

יודעתואניערביתספרותשלעמוקמשקע
 •.בושולטתלאשאניעולםישזהשמאחורי
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החודששיחתו

 5וי~
ן~
חמשןלחשאיןספרותנולוניץ:יפה ~

בסריעקב

ארץ"להמציא-ברלוביץיפה
העליהספרותעם"להמציא

המאוחרהקיבוץהוצאתהראשונה,

ארץלהמציאהביטוימשמעותמה
עם?להמציא

צורךהיהמדועמהשאלהאתחילאולי
הגיעוהראשונההעליהאנשיעם:להמציא
טוטאליתשולליםהםולאומי.תרבותילחלל

המסורתאתלאהגולה.אתוקטגורית
התרבותייםהחכרסימניאתאלאהיהודית
מגיעיםכשהםשני'מצדהגולה.שיצרה
התרבותמעלמתנשאיםהםישראל'לארץ

הםהשמית.הערבית,התרבותבה.שקיימת

אותה.לקבליכוליםאינם

ריק.לחללמגיעיםלאחם
חלל.היהזהלגביהםאבלשלא.בוודאי
ובאמצעות .לאומי-תרבותיחללובעיקר
הזההחללאתלמלאמנסיםהםהספרות
עם.להמציאהארץ'אתולהמציא

ציון","חיבתתנועתעלמדבריםאנחנו
חמאהבאמצעהראשונההעליה
עשרה?התשע

המאהתחילתעשרה,התשעהמאהסוף
העשרים.

להמציאכלומר,ועם,ארץלהמציא
האדםעלמדברתאתסטריאוטיפ.

לווישלגולהלגמריהמנוגדהחדש
שרומחיהודי .מאודמסוימותתכונות

חתנכ"י?ליהודי
אופוזיציוניתמדיניותכאןישמורכב.יותר

ממשהםאופוזיציוניתמבחינהופוזיציונית.

היהודילסטריאוטיפתשלילדמותמעמידים

ופחדןכפוףהגלותיהיהודיאםבגולה.
היהודיאם •ואמיץזקוףיהיההחדשהיהודי

ישראלבארץהיהודיממסחר'וחינוכלהישן
מאוד .ישראדםויהיהאדמהעבודתעליחיה

היהודיאםהמוסרי.היושרענייןאתהדגישו

למולדת,נאמנותמהייודעאינובגולה
בעדלמות"טוביאמרישראלבארץהיהודי

-הפוזיציוניהענייןהיפוך.ממשארצנו",
בעקבותיעבץזאבשפיתחבתיאוריהמדובר

רוחהלך .-19ההמאהסוףשלהרוחותהלך
אחתלאומיות.מהיהשאלהסביבשסבב

תכונותללאוםישהאםחיתההשאלות
שהואמשותףמכנהישהאםבו?שטבועות

עם?שלאופי

הדבריםאחדלרגע.אותךאפסיק
סטאליןשכתבהיחידיםחתיאורטיים

שכדיאמרהואהלאומיות.בענייןחיה
תכונות:חמשנדרשותלאוםלהרכיב
תכונותכלומר,פסיכולוגיים,סימנים
תרבות,טריטוריה,והתנהגותיות,נפשיות

הואהיהודיםבענייןוכלכלח.לשון
תכונות:שתילחםשחסרותאמר,

ענייןמשותפת.וכלכלחטריטוריה
 .עליומקובלחיהוהלשוןחתרנות

אנתרופולוגימחקרוגםרוחהלךהיהזהכן.
זאבעל-פישובהמחקרים,אחדוהיסטורי.

האקולוגיה,כלומר-שהסביבהגרסיעבץ,
ליעבץישולכןעם.שלתכונותמכתיבה

מהןלשאלהייחסתשמתשלמהתורה
בארצו.עםשל-שלנוהראשוניותהתכונות

כךועלואדמהעםביןקשרעלמדברהוא
חםיותר'נינוחהעםאתעשההשמישהמרחב

לעמיםהמזרחעמיאתמשווההוא .יותר
אותםעשההקשהשהאקליםהאירופיים,

השמייםהעמיםלעומתמנוחה,וחסריסוערים

ומכניסיופתוחיםרכיםשהםבמזה"ת,

לארץהחזרהאתמחייבוהואונו',אורחים
כתיקוןאחרת,טריטוריהלשוםולאישראל
מקומיאופיהיהשמלכתחילההיהודיהאופי

מודללכן'בגלות.ושהתקלקלומזרחי
לאנבנהישראל'לארץהחוזרהחדש,היהודי

כפוזיציהגםאלאלגולהכאופוזיציהרק
הישראלית-השמית.לאקולוגיה

היהודיאתהמתארהפרקאתכשקראתי

אתראיתייעבץ,פיעלהחדש,
בעינישחיהכפיהצברסטריאוטיפ

גדול,יפה, .-1950בארצח,כשהגעתי
ובלוכדי.חזק
אבלבלונדיניות,עלמדברלאבכלליעבץ
התמונה.את"משלים"כנראהאתה

הרומחמשחוהיאחרמותכנראה.כן.

במשטריםהאזרחשלחאידיאללציורי
שלגרמניהכמואוטוקרטיים,מאוד
בשנותיהברח"מאו-30חשנות

הגרועות.

מודליצרהוא .המענייןשזהטוענתאני
שהתרבותמעניין .שלובספרותפיקטיבי

האלה.המודליםאתהפנימההישראלית
שבחייםועובדהפיקציה,עלמדבריעבץ

על-פיהילדיםאתמגדליםהארצישראליים
בן-חמדהשליעבץ'שלהאלההמודלים
אנשיגם .הישראליהצברשלדמותויהודה,
אתחיקובארץ"ו"דורהעובדתישראלארץ

הזה.המודל

חאידיאל.אתחיקוחם
שלהנעורים,תרבותשלהאידיאלכן.

מדבריעבץאבללטבע.היציאהשלהטבע,
להתפתחותבניגודהכוח,איפוקעלגם
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הצברית.

לכיטשח?קירבהשי
עלאםיודעתלאאנישכן.חושבתאני

הלךהיהזהאבלדתי'אדםשהיהיעבץ'
הנעורים,תרבות ,-19ההמאהסוףשלהרוח
עםמתמודדהעםאחדגםהעליון'האדם

הזאת.השאלה

יותר"חכמים"כברכשאנחנובדיעב,ד

איזושהילךישדורו,ובכימיעבץ
האםאז,שחיהלוויכוחביחסעמדה
שליליתכךכדיעדבאמתהיאהגולה
ההיסטורית?ישראלארץלעומת

דוגמטית,ספרותחיתהזאתשלא.ודאי
אתששללוכמוזהלשרוד.צריכהשחיתה
העברית.לטובתנגדהנלחםהיישובהיידיש.

שאיןברורכיוםתרבויות.מלחמתחיתהזו
היידיש.ובשלילתהגולהבשלילתטעם

תרבותיפלורליזםעלמדבריםהיוםלהיפר'
העליהשבספרותעובדהזה.אתומעודדים

במרההגולהשללגיטימציהישכברחשביה
מסוימת.

ישראללארץ~הגיעההשכיחהעליה
החברתייםמהשינוייםכתוצאה

שלאמהאתכאןלבכותובאובאירופה
יהודים.בתורשםלעשותהצליחו
אחרותתנועותבעקבותקמחהציונות

"אביבבעקבותבאירופה,שעלו
להתפתחהתחילו , 1848שלהעמים"
זוכוללאירופיות,לאומיותתנועות

ומרידותמהפכותחיוובמקבילהיהודית,
הסוציאליזםאלוהגיעוחברתירקעעל

המדעי.

הראשונהשהעליהאומריםתנועות.שתייש
מתוךבאההשביחוהעליההחלוםמתוךבאה

אחריבאההראשונההעליההיאוש.
בנגב")("סופותרוסיהבדרוםהפוגרומים

והרעיונותהצרפתיתהמהפכהובעקבות

חיתההשביחהעליההחדשים.הלאומיים
המהפכהעםקישינבשלהפוגרומיםבעקבות

שניאתכללהאחתכלהסוציאליסטית.
והאידיאל.הפוגרום-הדחפים

שלגםמוחלטת,התעלמותשי
מהיישובהספר,שלוגםהמתיישבים

אחדיםובמקומותבירושליםהספרדי
ודיברכאןשצמחיישובישראל.בארץ
ישכןכמוולאדינו.מלרעיתעברית
הישןמהיישובהתעלמותמעיןבספר

הספר.בסוףרקעוסקתאתובערבים

היובארץלפרופורציה.לבלשיםצריך
היישובבני 15,000מתוכםיהודים. 55,000

 30,000 ,ציוןחיבתאנשיהמושבות,החדש,

וגםהחרדיהאשכנזיהישן'היישובבניהיו

עליו.מדבריםשאנחנוהספרדיהיישוב
לקבלהיהאמורהואהרוב.היההישןהיישוב

מלחמתחיתהוזוהחדשים""העוליםאת

החרדיהיישובראשונה.ממדרגהתרבות

אפשרלכןמתחרה.גורםהלאומיבגורםראה
בנושאיעסקההראשונהשהעליהלומר

היום,עדאותנומעסיקיםשבחלקיםתשתית,
הלאום.נגדהדתהתרבות,מלחמתלמשל'
עומדולהיבנות"ה"לבנותרעיוןומדוע?

חרדהחיתהכןכמוהמשיחי'הרעיוןכנגד

כספיעלחיוהישןהיישובבניכלכלית.

יוכיחויהודיםשאםחששוהםהחלוקה.
בארץלפרנסהכלכליתאפשרותשקיימת
מלחמתחיתהכךואחרהחלוקה.תיפסק
לגביהלאומית.התרבותהלשון'-התרבות
יהודהכשבןאגב,דרךהספרדי'היישוב

הואהמדוברת,העבריתהלשוןאתחיפש
הספרדית.היהדותעםלהיפגשמאודשמח
שהםהמלרעיהמבטאאתאישרגםהוא

 .פיועלדיברו

חריזה?אתלאשרצריךחיהחראלמה
כנוכח.עבריתדיברוקיים.חיההז

המשותפתהשפהחיתההעבריתאגב,דרך

 .זיוהאשנבהספרדיהישן'בהיישרכביבין
המלרעיהמבטאעלהמליץבן-יהודהאבל
מעבריתכמהפךכןגםהחדש,היישובבפני

ארץ-ישראלית.לעבריתגלותית

שבן-יהודהאגדהשזוטועןאני

העברית.את"המציא"

חידשהואהשפה.אתהמציאלאודאיהוא
"הלשוןשלוללשוןקראומלים.

שלוביומןהבסיס.היהזה ,"הירושלמית
עםהמפגשעלמספרהואוסברו""החלום
באשיהרבשלבדמותוהספרדית.היהדות

היהודיבממשלהמושלדמותאתראההוא
ארץ",ישב"כאילושיחקוהםהריהעתידי.
יהודילממשלמתכונניםוהםעם"יש"כאילו
כנשיאמכינהיהודהבןחמדהגםבארץ.

בעליהכברתימני.יהודילבואלעתיד
המזרח.ליהודילכמיההביטויישהראשונה

היהודיעצומה.סקרנותחיתהאחדמצד

שאיןשלוההתנשאותלמרותהמערבי'
היהודים •למזרחיביחססקרןלהכחישה,
בעצםהספרות:אתשכתבוהםהמערביים

אולי'מזכרונותחוץעדויות,שוםלנואין
היהודיבאהאשכנזי.אתרואההמזרחיאיך

ומספרהמזרחי'היהודיאתומספרהאשכנזי

גםורבהסקרנותמתוךהספרדי'היהודיאת

מנטליותהריזומסוימת.הסתייגותמתוך
כנחמהאשנביהאשהלמשל' •מכירלאשהוא

התימניותלגיבורותפהמשמשתפוחצ'בסקי
אתרואיםהםיהודה.בןחמדהגםשלה.
הםיותר.גבוההתרבותיתבדרגהצעמם

עלדיברהרצלגם •כנחשלהמזרחאתרואים
על-ידיהנחשלהמזרחלקידוםהתרומה
השממהאתשיהפכוהאירופאיםהיהודים

קוראתשאניתופעהעודישמתקדמת.לארץ
אחדלדעתי(וזההמזרחית""הציונותלה

מרחיבהאניושעליוהספר'שלהחידושים
ספרדית-אינטליגנציהחיתההדיבור),את

יהודה,משפחתלדוגמה,בארץ.ירושלמית
מעירקשבאהמאודעשירהמשפחה

נדהםהסב,יהודה,שלוםאברהםלירושלים.
לספרדיםהאשכנזיםביןהעדתימהפער
הזההמכובדהמיליונרדופן'יוצאובמחווה

אתכל'חסראשכנזיחתןסרחלבתולקח
חוקרהיהיליןדודשבנם,ילין'יהושע
רוצההזאתהקבוצההביניים.ימיספרות

בדמותהאירופית,לציונותתשובהלתת
יחדעלמדבריםהםהמזרחית.הציונות

יהודיים-לחייםשלהםהמודל .יהודי-ערבי
רוציםהם •בספרדהזהבתורהואערביים

 •ישראלבארץהזההמודלאתלחדש

שלהתפיסהלעומתהזאתהמשאלה
שאתכפיברזיליאצלהחדש""העם

שלאאדירפערכאןישחרי-מתארת
רומחמשחורואהחראלגישור.ניתן
היום.שלאמוניםלוגש

ישראל?לארץבנאמנות

זושלךהתיאורעל-פיהנאמנות
ב"טאבו".שמובטחתלארץהנאמנות

 .חתכ"ךפיעל
הואחילונית.משיחיותעלמדברגםהואכן.

תראה, •ישראללארץיהודיםלהביארוצה
נחיתות.שלבמצבחיוהחדשיםהמתיישבים

אידיאליםעםישראללארץיהודיםבאים
ולאמאחריהם.היהודיהעםשכלוחושבים

משפחות,עםבאוהםמעולם.דבריםהיו
חשבוהםהכול.מכרוהרכוש,אתמכרו

הריהםמורלית,לפחותעזרה,שיקבלו
שצריךחשבוהםגם .מידהכסףאתהפסידו

 .בעידודואםבעליהאםבהם,לתמוך
ולקחרוטשילדהברוןבאבאה.לאוהתמיכה

פקידיםבאים •חסותותחתמושבותכמה

הופכיםמסכנים,כעלעליהםומסתכלים
האדמהאתעובדיםגםהםלעבדים.אותם

גםוהיוהפקידים.אתלשרתצריכיםגםו
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נפגע.מאודהברוןהפקידים.נגדמרידות

בראשוןהמרדאחרילמשל'גזרות.יצאוואז
משפחהלהזמיןהיהיכוללאמתיישבלציון'
 •מיוחדאישורצריךהיהלמושבה.מחוץ
ונו:הפקידאישורללאשםללוןהיהאסור

העליהבתקופתהיישובלמצבביחסהז
זה?עלמעירההספרותאיךהראשונה.

הרגישוהמתיישביםפסיכולוגית,מבחינה
איכשהומנסהאתהכזהבמצבנטושים.

אתהלהתעודד.השכם,עללעצמךלטפוח
אימנו)של(מלהחלוץשאתהלעצמךאומר
באהוכאןלאומית.בשליחותבאאתה
 .ליברזישלביתחילוהמשיחיתיאוריההת

היהודיםאתשיסחוףמשיחאיזהלבואצריך
בארץהאמונההואוהעיקר .ישראללארץ

אלאדתיתבאמונהמדוברלאישראל.
אתמחפשהואלאומית-חילונית.באמונה
אתלהביןצריךהעם.באחדבהרצל'המשיח
התקופה.רקעעלהזההעניין

שלבמאבקהבנשים,שעוסקהפרק
ביטוילירישבאהלעצמאות,חאשח
גבר?למותבחיר

עצמאות.כלאיןלא.

המאבק.מעצם

כלבספרות.רקמאוד.פסיביהואהמאבק
ובספרותבספרותעוסקבעצםשליהספר

בספרות,כלקודםהיוהמאבקיםכלכעדות.
פוחצ'בסקינחמהאצלהנשים.אצלבייחוד

שלההגיבורותאבלנוראהמחאהיש
תודעהזרםמיןהיאהמחאהכלשותקות.

כנשיםשבאותעצמן'הגיבורותשלפנימי
ומקבלותישראל'לארץומשכילותמיות iלא

 .מהגברשמאל'ועלימיןעללחיסטירות
העשיהגברית.תרבותהיאהציונותהתרבות

אתמשתפתשלאגבריתעשיההיאהלאומית
בחובות,בבניה,חלקלוקחתהאשההאשה.
לההיהלאבזכויות.חלקלוקחתאינהאבל

לאלבחור'זכותלהחיתהלאפה.פתחון
נחמהאצלהגיבורהלמשל' .להיבחרזכות

בנוואפל.צרהמטבח-אומרתפוחצ'בסקי
אתלבנותאיךהאשהעםהתייעצוולאבתים
שלחינוך'שלענייןהמטבח.אתהבית,
ולאלתרוםיכולותשנשיםנושאיםטיפול,

המושבהועדשלתיאורישנואותן.משתפים
גורלעלומחליטיםיושביםהאולםבפנים-

לאאחתואףהנשיםיושבותובחוץהמושבה
נכנסתאחתואם .ולדברלהיכנסמעזה

האשהלשתוק.להאומריםומדברת
זהבעולם.קורהמהיודעתהיאמתוסכלת.

בארצות-הבריתהנשים ,-19ההמאהסוף

הןכאןונו',הבחירה,זכותאתמקבלות
עםבנייתשלבנטלשווהחלקלוקחות
עשיהמכלאותןומגרשיםאותןומדירים
לאומית.

האשח,שלהאיריאלמתארת,שאתכפי

הסופרות,שלבסיפוריםביטוילירישבא
 .גברכמולחיותהוא
אגב,(דרךחשביה.העליהחלוצותאלו

נוראהאכזבהחיתההשביח,העליהלחלוצות
במסגרתגםשהמשיךהגברימהשוביניזם

הם •יותרגרועוזהוהסוציאליסטית.הציונית
מבחינתם,אבלשוויוניים,רעיונותעםבאו

העליהבתקופתבמטבח),האשהשלמקומה
בעבודה,ערךשוותחיתההאשההראשונה

לאוהיאבשדה.כפיים,בעבודתבמשק,
חשמעתבענייןהיאהמחאהזכויות.קיבלה
הארץ-הבנייןעלהחותםהטבעתהקול.

שבהןנישותלחפשנאלצתוהאשהישראלי.
מבחינהקולה.אתלהשמיעיכולההיא

מקימהפוחצ'בסקינחמהלמשלמעשית,
סוציאלית.עזרהצדק.ללינתחברה

שלהגבריתהספרותאתתקראאםבספרות,
אורומנטייעדהיאהאשההראשונה,העליה
מדבריםאםהמסורתיים.בתפקידיםאימהי.

האשההיכןברזילי),(יעבץ'חדשיהודיעל
חדשה?אשהשלמודליםאיןלמההחדשה?

בספרותהמודלאתמציעהיהודהבןחמדה
דאוגלצריכההאשההראשונה.העליה
הענייןנגדמוחהפוחצ'בסקיאםלעצמה.
חדשהחברהלבנותשבאיםכךנגדהחברתי'

הגלותייםהעיוותיםכלאתוממשיכים
וממציאהיהודהבןחמדהבאההסוציאליים,

כותבתהיא .ישראלבארץהחדשההאשהאת
במציאותקיימתכברהיאכאילוהגיבורהאת

הארצישראלית.

שלח?הגיבורהזוימ
מההשכלהחלקהשכלה.קיבלולאאזנשים
חיתהשלההגיבורהלאומית.מודעותהיה
לאומית.מודעותובעלתמשכילהאשה

הזאתחמאהראשיתעלמדבריםאנחנו
הקורמת?חמאהסוףעלוא

הזאת.המאהראשיתהקודמתהמאהסוף

הנשיםכנגדהגבריםשלההאשמותאחת
ישראל:לארץלבוארוצותלאשהןחיתה
ישראל.לארץולבואוסביבהמשפחהלעזוב
היההעליה.לאחר-ירידהעודדוגםהנשים

לאשהאיןשאםכך .מתוילדיםרעב,כאן
ולכן' .כאןלחפשמהאיןלאומיתמודעות
ומודעותהשכלהלהלהעניקצריכים
היאהעם.אתמעצבתגםהאשהלאומית.

אתהעתי.דדוראתותגדלמשכילהתהיה
בעלתלהיותצריכההיאלבוא.לעתידהעם

תהיההיאאםעברית.לשוןידע,נימוסים,
היאואםאיכותבעליהיההבאהדורכזאת
פרימיטיבי.יהיההדורפרימיטיביתתהיה

כאןיש .האחרהעםעלקצתנדבר
שהםומהוברואים.פלחיםערבים,
אמביוולנטי.יחסמעוררכאןמוצאים

אחת.ובעונהבעתורוחהחןמוצא

מחפשיםהםיעבץבעקבות-אחדמצד .כן

התכונותאתהאבות.תכונותאתבערבי

טיפוסיםשניישנםהאקולוגיות-הסביבתיות.
הערבייםבכפריםהפלחוהפלח.הבדואי-

משהחיים.שלנמוכהרמהמייצגבאמת
במרכזשחיתההמזבלהאתמתארסמילנסקי

(שלהחברתייםהחייםכלהתרחשושםהכפר'
בעליעםהמשותפיםוהחייםכמובן),הגברים
הפלחוחוליים.גדולועוניבחושות,החיים

 .לשקרלרמות.לנסותלוגורםוזהמאודעני
הואהבדואילהזדהות.דמותאינוהפלח
יותרקרובהשלום""דרישתמיןבעצם

היוהבדואיםנכון'הקדומים.מהאבות

ההופעהאבלדרכים,משודחיוהםשודדים,
סוסעלהרכיבהמרשימה.חיתהשלהם

המאבק,ההרואיות,הרובה,החרב,במרחבים,

היהזההמתיישבים.בעיניחןמצאזההגאווה,

מצדיהודים","בדואים"השומר",שלהמודל
יהודי ,למשלמורכבים.יותרהדבריםשני
הציוניםחבורתאלשהתחברבלקינדכמו

אתובדקהלךהירושלמית,החבורההמזדהים,
בעברוגםבארץטיילהואהשמי.המרחב
שכלהכפרים,שלהשמותלפיוראה,הירדן
שמותהוענקוזרעםאוכובששבאפעם

הכפריםבשמותכןלאלערים.שונים
העברייםהשמותשלערביזציהישהערביים.

-אונוכפרג'אן.בית-רגוןביתלמשל-
שהערביםשלוהתזהולכן'אנא.כפר

שקיבלואנוסיםיהודיםהםהארצישראלים
בארצם.להישארכדיהאיסלאםאתעליהם

אותם"לעברת"צריךלא .אחינוהםולכן
כךאחים.שאנחנומפניאותםלקרבאלא
אלשלנוההתייחסותשלהגווניםקשתשכל

קיימתהראשונה.בעליהכברקיימתהערבים
בארץלערבימקוםכלששוללתהגישה
סמילנסקיאחרות.גישותוישנןישראל

אדנותית.גישהמתוךמדברבהתחלה
אחררק .וכלמכלאותםשוללהואבהתחלה

מקוםשאיןאמרהואבהתחלההשינוי.חלכך
עםאינםושהערביםישראלבארץעמיםלשני
לגביהם.סקרןהואמלכתחילהחמולות.אלא

אידיאולוגי'מהפךכךאחרחלבסמילנסקי
עלמדברתלאואניהרבה.היולאכמוהואבל
חיתהגםשםוהשלישית,השביחהעליהאנשי
חיתההראשונהבעליהאבלבדלנית.גישה
נבנהשאנחנושאמראפשטייןשלכמוגישה
גישהניבנה.שאנחנוכדיהערביםאת

שרוצהפינםשלגישתווישנהאלטרואיסטית.
וולוז'ני",קוזאקשיהיהחדש"יהודילבנות

תורה.שלומדבריוןוולוז'ני?קוזאקזהמה

משהו?להוסיףאולסכםרוצההיית
עלשליהביקורתגםושליהמגמהעל .כן

נוגעהספראמנם-העבריתהספרות

אבלואנתרופולוגיה,סוציולוגיהבהיסטוריה,
פונהאניספרותית.גישהמתוךיוצאתאני

חומרכאןיש-ואומרתההיסטוריוניםאל
איךשל-לאומיחומר •עליוידעתםשלא

היאובעצםהלאומיותאתמקדימההספרות
בסופוהלאומיותואיךהלאומיות,אתיוצרת

הביקורתאבלהספרות.אתמפנימהדברשל
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לספרותההיסטוריוניםעלבעיקרהיאשלי
העליהשלהספרותאתדחוהשניםשבמשך

ולפיכךמספיק,אותהבדקולאהראשונה,
התרבותיהזיכרוןלתוךאותההכניסולא

גםבמבואות,למשל' .שלנווהספרותי
אחרת,מסגרתבכלגםויברסיטהבאוב

העבריתהספרותתולדותעלכשמדברים
מביאליקהתחיה,מספרותקופצים

הםנכון'ולעגנון.לנדנדלטשרניחובסקי'
אפשראיךאבלהקאנוניים,הסופריםבאמת

בארץשקמהספרותיתמיישרתלהתעלם
כספרות:הראשוניתהישותוחיתהישראל
ספרותגםוהראשונההספרותגםשהיא

ישהרימזה,יותראומרתואניהתשתית.

הראשונה.העליהלאנשיביאליקביןדיאלוג
לאנשיהציפור"?"אלאתכתבהואלמי

"תחזקנהאתכותבהואלמיהראשונה.העליה
להימנוןשהפךהמכוננים"אחינוכלידי

פונההואחשביה?העליהשלהפועלים
וישהראשונה.העליהאנשיאתומעודד

אותםשלמהספרותגמורההתעלמות
ספרותעלמדבריםואםראשונים.מתיישבים

אותהליצורניסוהםמקומית,ארצישראלית
אקספרימנטלית.בצורה

ניסיוןשלבגדרנשארלאזההאם
יכולהאתערכית?ספרותיתמבחינה
חקאנוניים?לסופריםאותםלהשוות

שוםהראשונההעליהלספרותהיולאגםלא.
הואשמענייןמהקאנונית.להיותפרטנזיות

ארצישראליתיצירהלכתובהאקספרימנט.
גולה.שוםאיןכאילולחלוטין'

ישהאם-זהלשאולמנסחשאנימה
לערךמעברספרותיערךגםכאן

התיעודי?

משוםמענייןשהאקספרימנטאומרתאני

ארצישראליתספרותליצורשמנסים
לאלענייןצריךוזהארצישראלית.ופואטיקה

ספרותיותתוצאותגםישכיחוקרים,רק

תכנים.שלמבחינהכלקודםמרתקות,
נשיםוספרותמופיעהכברהערביתהשאלה

מבחינתרקולאמופיע.והצברמופיעהכבר
שובוכאןהפואטיקה.מבחינתגםאלאהתוכן
גםואמר'ישמןפר •הלאומיייןהעבאלחוזרים
פרישמןאתמצטטתאניאבלאמרו'אחרים
 ·תהיהשלאעדעם,להיותיכולשלא-בספר

הרוחוהלכיהדורבעקבותעם.ספרותלו
לאום.ליצוראיךשלהלאומייםהגרמניים

לאומיתעםספרותלוכשישקייםלאום
אתליצורמנסיםהראשונהבעליהמשלו.
האגדותאתהארצישראלית.העםספרות

לספרותהמשךאיןהלאהלאומיות.הציוניות
למשלעכשיועם.ספרותלנואיןהזאת.העם
וזיכרון""מיתוסאוחנהדודשלספרויצא
ועלארצנו"בעדלמות"טובעלמדברהוא

אבלהשלישית.העליהשלמיתוסיםמצדה,
הראשונה.בעליהכברמיתוסיםלנויש

ירמיהופיעלריבב.בנישלהמיתוסלמשל
ארץאתעזבלאשמעולםשבטמיןהם

לארץבאיםלאשהיהודיםומכיווןישראל.
אתומחפשיםהולכיםעם,כאןלבנותורוצים

בןוחמדההאלה,האבודיםהיהודיםכל
בני"חוותהסיפוראתכךעלכתבהיהודה
הלפריןמיכאלעלהמיתוסוישנוריבב",

ביפו'בקירקסהאריהעםשלווהעימות
הסיפורוישנואגדות.עליושנכתבו
מרגולין><אליעזרנזרחווג'העלהפנטסטי
הצנום,בירדןעצמואתלהטביעשמחליט

הוולגה.כמוגדולועצוםשהואלהוכיחכדי
מחפשהואהערבי?אלהולךסמילנסקילמה
הואבעקבותיהםכיהערבייםהעםסיפוריאת

יהודי.ארצישראליעםסיפורלכתוברוצה
אתכותבבמקצועו'היסטוריוןשהואיעבץ'

הראשונה.העליהעדמבראשיתההיסטוריה
אגדותכותבהואהראשונההעליהעלאבל

המציאותאתמשחזרהואהיסטוריות.

מנסיםהיסטורית.כאגדההארצישראלית
לאאנחנוואותהעםספרותכאןלבנות

ספרותמכנסברדיצ'בסקיבהקבלה,מכירים.
העםספרותאתמכנסוביאליקיהודיתםע

מקומיתעםספרותנוצרתוכאןהעתיקה,

 •חבל.וזההמשך'להשאיןראשונית,

רבה.ותדח

עבאדייוסי

אמןמכחול

מפגרמת;כהלבדפcפת
גףל; 7 ~~~ים IJמ•~ה~ה T ~~ה• /o ~•:ד~י;ן

ליצירת;משמעףתמחפשנדמי;נ;
 ;כ;ת~לא;ר א~;יiJ T 1 ;וn ;1 ~~-~-ר wמ;הוא
ד;לק;~רףר ה~~:~~ךם ,;ע

 ...שמזכירם"אואריגעליה
~ T ן~~ •:ית ~;ל~~~י~וכה :p סףת

אשליהע;ברתהשניכחףט
 ii6: ~ך~ףג•~ ,~ ci T ת-~פ;:~ין
ח1ייםחריתמעביר ;ל; nמכ

 .--ז-: .-:- : .

ןמףוכה p:מ;~י~הןית ?jןמףתךח~ה

וףן p:~וכה ?V~ש wקרן
צלל~תה..נשבר

לפתעאחזה Tהתרגשףת
- '?ע? T ~ i~ף wל:~ם 6
~ל.ר iJךךר~לסע.~:ה ת~א.ל~·~יךה ;ד;~ן 7
ךס~ן~ה.~~חים iJ~ן~ים IJ ע~; 7

~ 
• 
~זpינ;ו~ה f~חי~ל

~זp:;כיב·~ךע

לי~אזpמ;ר~קך~נ;וף

~זpף ל;ז;~לא
iJ כ;ךה~

 יכ;:;ת~י p:נכ r::ד ~;,:
אתה

-T 

גזלתזהמדףע
 T :ז- •: ~לפנ

: T -

זpיוכה jJןכףת~ת

• 
יהי;תלפני

א;~ם~ת;ךידיע.נ:ו;ךם
חזףריםנשלףנטרם. ,;ע

IJ י;~~ל~ף·נ·~:~~י. . 
jJ יןpס~נ;זV? י

די oד~
למי'

27 
 ' 97מאי



 ~, sוי~
חציונית?חמייפלאואוחגיעחמתי ~

פפחאילן

ארץ,להמציאברלוביץ:יפה
העליהספרותעם;להמציא

המאוחדהקיבוץהוצאתהראשונה'

עמ' 292 , 1996

התרחבההיסטוריהשחזורפעל;;,:;;;;,;;,_

.Jבעקבות .במקומותינולאחרונה 1 ו
עללבקריםחדשותהמוצעיםכיוונים •-
העולם,ברחביהיסטוריתכתיבהמרכזיידי

תמונהוהיסטוריוניותהיסטוריוניםמשחזרים

הארץ-המציאותשלהאפשרככלרחבה
עשרה.התשעהמאהשלסופהמאזישראלית

מפעלגםאלא ,שחזורמפעלרקלאזה
רוציםוכעתבעברשהושתקוקולותחילוץ
להסכיתחפציםבמיוחדקולם;אתלשמוע
הםהיאאוהואכישמרגישמיאלהלקולות

אחדהושתק.שקולההקבוצהמןחלק
הזהההצלהמעשהשלהעיקרייםהכיוונים

ונמעךשהוסתרמיכלאתלאתרניסיוןהוא
הקולקטיביהזיכרוןשלמשקלוכובדתחת

עלהושכחואועוותושקורותיוומיהישראלי
הלאומית.גרפיהוההיסטוריידי

חלקהואשלפנינוהספרגםמסוים,בנזרכן
מוגבל.באופןרקכיאםהזה,המאמץמן

מרחיקהאינההחוקרתשלהחשיפהפעולת
אותהמובילההיא ,הלאומיהסיפורמןאותה
בספראיןזה.לסיפורמשלהפיגומיםלבנות
מהשלהלאומיהסיפורהאםלראותניסיון
רבותמניאחתחלופההואשקרה

שלהמרכזיתהטענההמקום.שללהיסטוריה
לאהזהבסיפורחשובשפרקהיא,הספר
כליביןמתחנוצרוכך .עדייןנכתב

שבדרךבסדנהשיוצרוהחוקרתשלהעבודה
שלוהכופההכובלתידהעלמערערתכלל

אשרמחקרהתוצאותלביןהלאומיות,

היאגם ,הלאומיהנראטיבאתמקבלים
המקובלת.אוהקנוניתגירסתועלחולקת

עטיפתעלשכתבמיכתבהסתם,מןלכן
עםמתעמתתברלוביץיפהכיהספר

הןהאומותכיבאבאהומישלטענותיו
עםובעיקרהזמניםבכלהגדולותהמספרות

עלמתבססהלאומיהנראטיבכיטענתו
והפואטי.הספרותיהנראטיבשלאסטרטגיות

סופריםשלקבוצהכימצאהברלוביץ
הפואטיבנארטיבהקדימוציונייםוסופרות

עודהלאומיהנראטיבאתשלהםוהספרותי
אינהברלוביץאךהאומה.נולדהבטרם

היאכידומהבאבא.הומיעםמתווכחת

באבאשלהמתודולוגיתגישתוביןמבלבלת
מתעסקאינובאבאהעקרונית.עמדתולבין
 ,ככללראשונים.וזכותלידהשאלתעםכלל
מכדימדי>(ומתחכםמדימסובךמדריךהוא

אם ,בודדלאומיחקרמקרהעלאותולהכיל
המחקראתלכווןהיכולותתובנותבוישכי
כיטועןבאבאחדשים.לכיווניםהציונותעל

שורשיהןאתאיבדונראטיבים,כמו"אומות,

רקבמלואןומתממשותהזמןשלבמיתוסים
טקסטהיאהאומההמתבונן",שלבמחשבתו

באירופהמקוםמאותושבאיםתרבותיותוצר

הפוליטיתהמחשבהשלהטקסטיםבאיםממנו
ניתןולכןהאירופאית.הספרותיתוהשפה
בכליםגםהאומהשלהנראטיבאתלבדוק

אתבוחןוכשהואהספרות.פרשנותשל
מגלההואאלה,בכליםוהלאומיותהאומה
זולתופעה.הקשורבכלמתמדתשניות
המבקשתיתגייצריתכרתתרמערכת

להתחברעתובאותההעברמןלהתנתק
החברהעלבכוחעצמהכופההיא ,אליו

רגשיתלגיטימציהמקבלת,וגםומבקשת,
בדיקתכיבאבא,מאמין ,הכולמעלממנה.

טיפולרק"אינהשלההנראטיבדרךהאומה
אםכיהאומה,שלבשפהאוברטוריקה

התפיסתיהאובייקטאתלשנותניסיון
כיצדלבדוקרקמבקשאינוהואעצמו",
כוחניתכאידאולוגיהמתפקדתהאומה
אלאהמציאות,עלפרשנותהאתהכופה
תרבותיכתוצראותהבוחןבעיקר

החשובהכליהיאהשפהשבובהתהוותו
האומה,שלמסריהלהעברתביותר

 ,הכולומעלהמציאותשללפרשנותה
גםבשפההאומה.שלהמרחבלתיחום
הקושיעלהמלמדתשניותאותהנמצאת
בכדידיבהישאךהאומהשלכוחהבהבנת
ועוולותיה.קרבנותיהאתלאתר

ולאולחשיפה,ניתנתלדעתוהזוהשניות
דרךאומהבוחניםכאשרלהבנה,דווקא

אתמחברתהשניותשלה.הנראטיב
מחדלהיסטוריההאומהשלהנראטיב
מאידך.ההיסטוריה,מןאותהומנתקת

גבולותלקבועלאומהמאפשרתהזוהשניות
עת,ובאותההעצמיתלהגדרתהקדושים

 .הללוהגבולותאתלחצות ,הצורךובעת
גםכמוהאומה,שלהשפה ,הכולומעל

יצירהאחתובעונהבעתהןשלה,הנראטיב
כיצירהלעצמהמתייחסתאשרגמורה

עושהוהיאהיסטוריהלהישבהתהוות.
שלניתוחזהאיןבאבאאצלהיסטוריה.

אלאהאומה,יצירתשלהפורמטיביהשלב
 ,נתוןרגעבכלהאומהשלקבועצילום
ובהווה.בעבר

סיבהשלקשרמחפשאינוכןאםבאבא
כאשרבאיתורו'עסוקהשברלוביץותוצאה

שלהספרותיתעבודתםאתבוחנתהיא
למצרףתרומתםואתהראשונההעליהאנשי

הלאומיבנראטיבהמרכזייםהמרכיבים
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שלמדעיתבהוכחהעוסקאינוהואהציוני.
אינוולכןללאומי.פואטינראטיבביןקשר
נוצרהכךאחרורקנוצרההאומהכיטוען

שבוהמכניזםאתיחפשהואספרותה.

תרבות.ליצורכדימשתמשתהלאומיות
באסטרטגיותלדידושמצוימכניזם

השניותאתלמצואיבקשהואספרותיות.
 .הדרךכללאורךהיצירהשבמעשה
גם ,הכולאתמלאיםמחדהלאומיהנראטיב

להתמסדותהשקדמההסופריםקבוצתאת
ברלוביץיפהאתוגםלאום,מדינתבתוך

מעשהרקלאהיאההלאמהעליהם.שכותבת
מדוברלאקרי ,המחרעלהיוםשלכפיהשל
במקוםלאומיותועמדותתובנותבייחוסרק

תובנותבאימוץגםאלאכאלה,היושלא
קשרלהםשאיןלאומיות,טרוםוהבנות

בהווה.הלאומיותשללצרכיהללאומיות,
 ,הספרשבכותרתהנועזהשםלמרות
לאומיותבחוקרינעזרתשהחוקרתולמרות
הובסבאוםאריקכגוןלכאבא,פרטאחרים,

נותרתשהיאדומה ,אנדרסוןוכבדיקט

כאשרגםוזאתהלאומי:בנראטיבשבויה
לידתשלאחרתגיוסהעבורומציעההיא

קבוצהלזכותמנסההיאכאשראוהאומה
הראשוניותבזכותהלאומיתבתודעהשולית

אם ,וכך .הלאומיהמעשהשלוההורות
בעבודהמדובר ,הובנולאעדייןהדברים

הראשונההעליהספרותכיטוענתאשר
הספרותשלתולדותיהבשוליהוצבה

מייסדייאוןלפגתומחוץהחדשההעברית
ברלוביץויפההארץ-ישראלית.הציונות

לאהיאה"לאומי",עלבונםאתלתבועבאה
המפרקתהביקורתיתהגישהאתמאמצת

שלהשנויהפעולתהבדרךמתמקדתואינה
ובעונהבעתוולונטריכופהככוחהלאומיות

אחת.

ולאבתוצאותיההואהעבודהשלכוחהאך
במתודולוגיההתמקדותמחקרה.באופן
אשרעבודהשלמדימצומצמתהצגהתהיה

מישלומורכבעשירעולםעבורנוחושפת
כטבחיםהחוקרתשלבעיניהשנחשבים
זההציוני.המטבחשלה"שפים"הראשיים,

כמסותרקלאהטקסטיםשלניתוחהוא
גירתופולואנתרכהארותגםאלאספרותיות

מודלובנייתמחדמציאותתיאורישבהן
שללטענתההמודל,בנייתמאידך.לעתיד

והנראטיבלשיחבסיסהיוותה ,ברלוביץיפה
הספרותיתבעבודתהכאןולמעשה,הציוני

היסודותהונחוהראשונה,העליהשל
אלההטריטוריאליות,וביותהצילמגמות

וערבים,תימניםעםלראשונהשהתמודדו
הרפובליקהמחלוםשונותכההיוואשר
הרעיונותמןאוהרצלשלאירופאיתהמרכז

 .ציוןחובבישלההיוליים
פישעלספרות,לשולייםהודחהמדוע

 ,ברלוביץשלוהממצההמעמיקהסקירתה
ספרות ?ואקטואליתאוונגרדיתחיתה

צאןלנכסשהפךדימוייםעולםשיצרה
ייחודיתזהותלבנותשביקשומישלהברזל
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"לאלארץלבואשבחרוהיהודיםלמהגרים
משלושהמורכבתשחיתהארץנודעת",
ירושליםמחוז-עות'מאנייםמחוזות
בירותמחוזשלמחוזותיותתיושני ,העצמאי
דברלוביץאליבאהתשובה •צידוןובירתו
הספרותיתאיכותהבהערכתטמונהאינה

שקשרוהשליליבדימויאםכיהיצירהשל
שלילידימוילקודמיהם.השביחהעליהאנשי

 .ימינועדהקולקטיביבזיכרוןשנותר
קבוצתשלהיההראשונההעליהשלדימויה
ובלתיאגואיסטיםנהנתנים,איכרים

-יורשיהםמולאלהחווירואשרפטריוטיים,
החלוציים.הקולקטיביסטייםהפועלים

ומפעלהפועלהשלההכחשהפעולת ,כןאם
העליהבימיכברהחלהזוקהילהשל

להיותביקשההשניההעליהחשביה.
גםהספרותית.ביצירהגם ,בכלהראשונה

ונדיביםלברחבידופןיוצאיבקרבההיואם
לרהביליטציהקראאשרכצנלסוןבדלכמו
ופועלה,ספרותהעלהראשונההעליהשל

פיעםהשניההעליהבאנשיבה.זלזלורובם
לזלזולהביאאשרוחזקטבעימרדנותיצר
בקודמיהםראוהםלהם.שקדםמהבכל

הריאקציהגבוללהגדרתנוחהמטרה
והחדשנותהרדיקליותמולאלוהשמרנות

רוצהברלוביץיפהמבשריה.היושהם
הפסיק.כצנלסוןבדלבובמקוםלהמשיך

עושההיאיוצריםקבוצתשלוכסנגורית
שרוצהמילכלוכדאימעולה,עבודה

בהיסטוריהשלהאושלוהתייחסותשקבוצת
אתשישכור ,כזולרהביליטציהתזכה

ברלוביץ.שלשירותיה
התכניםאתחדשהקריאהקוראתברלוביץ
מעלהראשונה.העליהספרותשלוהמסרים

ואפילוהמינוחאתבהםמוצאתהיאהכול
 ,כולוהיישובשללנחלתויהיהאשרהשיח
הארץעלהתורכיהשלטוןיסתייםכאשר

לכדייאוחדוהעות'מאניםהמחוזותושלושת
כךובעקבותאחתגיאו-פוליטיתיחידה

ביתרלהצביעהציונותההנהגהאנשייוכלו
מןציפיותיהםועלבארץיעדיהםעלבהירות
הגולה.

ספרות.שלאנתרופולוגיתהיאברלוביץ
יוצרהאדם ,גירץורדקליפשטועןוכפי

למציאות,פרשנותואתהמכיליםסמלים
המציאותמןחלקלהיותהופכיםהסמלים

הצרכיםפיעלשונהבצורהומפורשים
דורוכלותקופהתקופהכלשלוהנסיבות

והםמשלהםחיותכוחישלסמלים .ודור
ואפילוההערצהשלמעגלליצורגליםמסו

יכוליםבעתידמיתוסיםמנפצישרקהאלהה,
עלמערערתאינהברלוביץבכוחם.לפגוע

כהוכחהחלקםאתמקבלתהיאהסמלים.
באופןלמשלמדברתהיאכאשרניצחת

<עמ'והנחשלתהמוזנחתהארץעלנייטרלי
המינוחאתמאמצתהיאכאשראו ) 9

כלללא ,הציוניבשיחהקולוניאליסטי
יחסםאתמתארתהיאכאשרגםכךביקורת.

לנושאוהסופרותהסופריםשל
לכךלבשמהאינההיאהמודרניזציה,

 ,המדברבניהםהערביםהגיבוריםשתמיד
שהאמיןמיבעיניהיוצרכידשהםבדווים,

ואנושית.גיאוגרפיתשממהמפריחשהוא

אתיצרמילקבועמבקשתברלוביץ
זכותמגיעהלמיומתווכחתהמיתוסים
היוצרים.

בנייתודרךבתיאורבמיוחדמשכנעהספר

שיאבידיעלהחדשהיהודימיתוסשל
התרפקותבאמצעותהראשונההעליה

והגלותיהגלותושלילתהעברעלרומנטית
היהברלוביץכותבתהיפהבלשונהבהווה.

וכךעתידו",אתלחסריםשבא"מודלזה
כאחדיעבץלזאבלהתוודעהקוראיכול

החדש","היהודישללמודלהיסודממניחי
האוכלוסיהעלרומנטיממבטשמורכבמודל

ומאנטי-תזה ,מחדשמסביבהערבית

גלותייםיהודיםשללדמותםמוחלטת
יהודיגיבור .מאידך ,בסיפוריוהמופיעים

 •מוסרימאופקחזק,המלה:מובןבכל
להאמיןשקשההתכונותבוהתחברו
 .בודדתמותהבבןאחתבכפיפהשתדורנה
זרםידיעלבחדווהיאומץהציוניהסופרמן
הציונית.בתנועההעבודה

ברזילי-איזנשטדט.יהושעניצביעבץמול
עדייןפחות.ורומנטייותרריאליסטיסופר
החדש,היהודישלנורמטיבימודלמציגהוא
לחולשותרחביםשולייםמותיראך

גםהיהודי:שלהשלמותוחוסרהאנושיות
יעבץ .במולדתוכקדםימיושחידשכזה

מרחיקתבאינטרפרטציהמניחים,וברזילי
היסודאת ,ברלוביץשללמדילכת

שבמרכזהחדשהיהודיתלאנתרופולוגיה
 .הצבראתבכלשמזכיראבטיפוסיעמוד

למכסערךכשוותספרותשלפרשנות
למגווןמבורכתתרומההיאהאנתרופולוגי

הספרותחוקרישלשבאמתחתםהכלים
בתובנותלהשתמשמיטיבהוברלוביץ

להראותהניסיוןאךשלה.האנתרופולוגיות
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ולא ,מסדשבנויוצריםשלקבוצהכאן
בעולםשבוייםשכנריוצריםשלקבוצה

שלהקולוניזציהבעצם ,יצרווהםשאחרים
משכנע.תמידלא ,פלסטין
לחלץברלוביץבאהבמיוחדאחתקבוצה
העליהשלהסופרות-העברמשכחת

בעודבן-יהודה.חמדהבראשןהראשונה.

בן-בונהחדש,יהודישלמודלבונהיעבץ
שתקום.החברהשלהקדמהמודלאתיהודה

נשית,היאיהודהבןשלעבורההקד~ה
חיתהכמהעדוחדשנית.אסרטיבית

לדעת.קשהזאת,עםיחדמקורית,תרומתה
בעלהשלבצלוחסתההיאהכולאחרי

אוליפרטבעלה,שלהטקסטיםהידוע.
מסריםעימםנושאיםהנשיים,לדימויים

הקדמה.מודלבעדדומים
בראשהןהראשונההעליהבספרותהנשים

שלאהגלות.לנשותאנטי-תזהובראשונה
והאדרתןתכונותיהןשלההעצמהבמישרין
שנבנה"האנתרופולוגי"למודלמעניקה
ממדיםהראשונה,העליהבספרות

נשיםרקכימדגישהברלוביץפמיניסטיים.
יתרהההיא.בתקופהספרותכתבומעטות

שברלוביץ ,עצמידימוימולכתבוהן ,מכך
(ולכןספקשלצלללאקייםשהיהמשוכנעת

שליותר)ולאעמודיםשנילומקדישההיא
הןכאשרגםעצמיתומודעותהערכהחוסר

ונמרצות.נועזותלפעולותשותפותהיו
בעלותסופרות ,לפנינוהזההרקעעלוהנה,
זהשלהגמורההיפוךשהואעצמידימוי

שלהן>.(הגיבורמגדרןקבוצתאתהמאפיין
שלהחריגהבהשכלתןזאתתולהברלוביץ
פמיניסטיתיתרהבנשמהולעתיםהסופרות
"העובדתי"התיאוראולילשכנע.ומתקשה

מודעותחסרתכקבוצהשיםחבשל
יותרטובהסברוהואמדויקאינוומוטיבציה

מקבלתברלוביץהפמיניסטיים.למסרים
התמערבותשלהמשוואהאתבהכנעה
 ,שנכתבוהמסריםאוליהאשה.מעמדושיפור
מבוטללאמספרגילושכברכפימעידים,

ישכיתיכוניות,מזרחאנתרופולוגיותשל
ביחסבעברחברותשלהקודביןמתח

שלבמקרהבפועלההתנהגותלביןלנשים
להיותיכולהקודוהיחידה.היחיד

להיותיכולהבפועלההתנהגות ,שוביניסטי
ושוויונית.אגלטרית
יתכןבן-יהודה,חמדהשלבמקרה

יתאכזבוהקוראות,ובעיקרשהקוראים,

מאחוריעמדבן-יהודהאליעזרכיגלותל
שברלוביץכפי ,כןעללכתוב.היוזמה
הענייןאתכובלתהיארב,בשכנועטוענת

הלאומי.הענייןשללטובתוהפמיניסטי
שהיאמשוםחשובהנשיתקומהזקיפות

לעומתה,הלאומית.הקומהלזקיפותתורמת
בעלידיעלמונעתאינהפוחצ'בסקינחמה

שלגישההרהעמדהמןבאההיאלאום.או
 ,ומכופלכפולקיפוחובמיוחדשקופח,מי

הרצוןהתימניה.האשהשלבמקרהכמו
אתמניעהזההכפולהקיפוחאתלייצג

 ,במאתנולימים ,הזוהרגישותכתיבתה.
מישלהרצוןאחר.מסוגכפטרנליזםתיתפס

הקבוצהעםמזוהה,אינואךשמזדהה,

גישהרקאינוזופה.לשמשהמדוכאת,
פוחצ'בסקיפסימית.גםאםכיפטרנליסטית

לדבריכולהשאינהלמילאפהמשמשת
גורלה.למרמודעתשאינהלמיבעיקראלא

מרשימהחשביההעליהשלהנשיםספרות
ומאווייה.ציפיותיהובכשלדןבמסריה,יותר
היסודותאךברלוביץ.מודהגםבכך

לבנותהניסיוןמןכחלקהציונילפמיניזם
מצויים,חדשיהודימודלמדעיבאופן

הראשונה.העליהבספרותלטענתה,
ברלוביץלחלץמנסהמיאתברורפחות
 ,התימנישלבדמותודנההיאכאשר

והאשכנזיותשהאשכנזיםהיחידיהספרדי

הסופריםהחדש.היהודישלבבניה ,הכירו
התימנישלהייצוגאתצמצמווהסופרות

בדמותניכרממדית.חדטיפולוגיתלדמות
לפנימיותההעלובהחיצוניותהביןמתחזו

היהזאתובכלוהצנועה.ההגונההטהורה
כיברלוביץשלטענתהאתנקבלאם ,צורך

שכתבוה"שפים"ביןהיווהסופרותהסופרים

-הציונותשלהעיקריתלמנההמרשםאת
הקהילה,שלרגישהכקבוצהגלויות.קיבוץ

מיחסמזועזעיםוהסופרותהסופרים

יחסעםלהתמודדכיצדלתימנים.האשכנזים
וההומורהאופטימיותבעזרתזה?משפיל

עבודתגםכילומרניתןכךעלהתימניים.
להםשראוישחורה"כ"עבודהנתפסההפיוס

-האשכנזיםעבוראותהשיעשול"שחורים"
ולבסוףתקהההתימניםשלהאופטימיות

סופריםאצללתימניםהגזענות.אתתעלים
עולםנוסף,חיוביתפקידנועדאחרים

לעולםגדמנוה ,שלהםהמיסטיקה
לחיזוקרגשיכמנועמשמשהמודרניזציה,

כמנועשימשוהםבעיקראךהלאומי.המפעל
כיהיהודיםלקולאקיםלהוכיחשנועדעבודה

וכנועיםזוליםשהםיהודיםפועליםגםיש
הערבים.אלהכמו

שבוזה,בספרנבחנתהערבידמותוכמובן

מרקהשלהראשוניםהטבחיםכינטען
כאן . 1904בשנתכברפההיוהציונות

בןאהודשללשונובמטבעברלוביץנעזרת
המנוגדים",הגעגועים"מולדתעזר

שלפראיותלתכונותהערצהשלרומנטיקה
הצורךלנוכחמציאותיופיכחון ,מחדהערבי

חדשאין .מאידך ,מולדתועלבולהיאבק
קשתכלברלוביץ.טוענתהשמש,תחת

ל"אחר",היחסוהדימויים,ההתלבטויות
הכול ,עצמךאתלזהותכדיב"אחר"הצורך
העליהשלהספרותיבבצירברלוביץמוצאת

 ,חימאובן ,גשרגםהואהערביהראשונה.
גםו ,יעבץאצל"כיהתגהאבותעולםאל

שלהקמתהידיעלהחדשליהודימודל
"החבורהעבורחדשהשמיתברית

צעיריםסופריםשל(קובצההירושלמית"
הבריתהמאה).שלהתשעיםבשנותשפעלו
יהודיםפלוגהמפקדיעלמבוססתדומה

הםהיוםכמושלאאלא-בדוויםגששיםו
 ,פטרולבדרכיהיהודיםעבורמגששיםאינם
מיומנותאלכילותהמובדרכיםאלא

החושניות.עולםואלאירוחנימוסיחקלאית,
זכותלתתברלוביץמבקשתכךכדיעד

כיעדוהסופרותהסופריםלקבוצתיוצרים
יצחקאתאפילוהקדימוהםכיטוענתהיא

עלהציבוריהפולמוסאתשפתחאפשטיין
הצעותנשמעווכךהערבית","השאלה
וחייםלדו-קיוםגםכמוהעמיםביןלהפרדה

משותפים.

המסעספרותז'אנרבסקירתמסתייםהספר

המעצבלחלקנוספתכהוכחההציונית,
היו .הללווהסופרותהסופר;םשלוהבונה

העםאתמחדשלשייךשנועדומסעותאלה
בה.למצויהחדשהיהודיאתוליידעלמולדת
בהארתהיאהספרשלהעיקריתתרומתו
תרבותהמצאתלביןספרותשביןהקשר

השתמשהשבההכליהיאהספרותלאומית.
עצמהשמימשהזוהטריטוריאלית,הציונות
ברעיוןהידליבאופןשעסקהזולא ,בארץ
מסורותהעברמןלברורכדילה,מחוצה

הובסבאום,אריקשלבלשונואו ,ולהתאימן
התנועהשללצרכים ,מחדשלהמציאן
יששהמציאהזוגםהיאהעכשווית.הפוליטית

חדשים,ונראטיבשיחחדשות,מסורותמאין

באופןשתתחברלתרבותבסיסשיהוו
הגלותית.היהודיתלתרבותומעוותסלקטיבי

השיבהכיסטיכיבאופןשיוכיחחיבור

ספרותוקיומית.נמנעתבלתיהיאלמולדת
ככללהשביח,העליהואנשיחשביה,העליה
יעקרוגםהםזו.ראשוניםזכותאתיפקיעו

שברלוביץהתמים,האידיאליסטיהצדאת
העליהסופרישלבעבודותיהםאותהחשפה

הראשונה.

תובנותובורהוטבאופןכתובהספר

ספרותשלומעוררותמקוריותופרשנויות
החומררבות.שניםמזהנקראהולאשנשכחה

כפי ,הרעיוןשללכוחוכהוכחהמשמשהזה
ליצורהספרות,בעולםביטוילידיבאשהוא
שיחבנייתבעזרתהלאומיתהמציאותאת

לאהציוניתהמייפלאוארלאומיים.ונראטיב
שבכךלינדמהחשביה.העליהבימיהגיעה
מבקשתהמחברתכאשראךע.משכבהספר

אתחדשהקריאהקוראתהיאכילשכנע
בתוךזאתבכלאותםקוראתהיאהסיפורים,
כדכאנימתארתהיאאותוהלאומיהנראטיב

הציוניהמעשהשלקריאה .זולעליהביחסו
טיפולכלהנעדרת-1914ל 1882השניםבין
תתקשהקולוניאליסטיתפריזמהדרך

שלה"ראשוניות"מידתאתנכונהלהעריך
השפעתהמשקלואתהראשונההעליה
עםיחדבארץ.הציוניתהמציאותביצירת

במעשהלהתבונןהמחברתשלנכונותהזאת,
כמעשההמקומיתהתרבותיצירת

תמידלאאםגםמדעת,שלא ,מניפולטיבי
כדיבהיש ,זוביקורתכותבעלמקובלת
התבשיללהבנתחשובהתרומהלתרום
 •עבורנו.הראשוניםוהקדיחושרקחו
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שלום""בריתבאגורתהרדיקליהחוגשללמתינותוהמקורות

וצבישלום

מגדירההישראליתאנציקלופדיה . . a = שהטיפהכאגודהשלום""בריתאת
וערבים:יהודיםביןלבבותלקירוב ••
המדינהברעיוןתמכה . 1925בשנתנוסדה

להגבלתהסכימהואף ,הדו-הלאומית
וכפילארץ-ישראל.יהודיםשלעלייתם
האנציקלופדיהמוסיפהאףהמקובל,
הופעתהפסקתעםהתפרקהשהאגודה

הגדרותפתיחהלשם'שאיפותינו.'בטאונה
ומתייחסותמדויקותאינןשברובן ,אלו

אגודתהאגודהשלקיומהשלהאחרוןלשלב
שלהלןבדבריםלנו.יספיקושלום","ברית

האגודהשלמצעהאתלתאראשתדל
אתהאגודה:שלמרכיביהואתבראשיתה

האגודה,שעברההרדיקליזציהתהליך
רעיוןשלהמוטיבציהאו ,מקורותיובחינתו

יוצאיבעיקרשנשאוהדו-לאומיתהמדינה
שלום",ב"בריתאירופהמרכז

רופיןארתורהיההאגודהשלויוזמהמייסדה
בארץ-ישראלנוסדההיארשמיובאופן
סיסמתהכאשרוזאת , 192 5בשלהי

ביןלהבנהדרך'לסלולחיתההעיקרית
הדו-הרעיוןדווקאולאווהערבים',היהודים
רמזיםאף ,להלןשאראהכפיכיאם ,לאומי
חשובזומטרהחרף .היוכברלקיומו
בהלראותאיןואופןפניםשבשוםלהדגיש

השאלהאתלפתורשישהרעיוןחלוצתאת
בקרבשוניםחוגיםלהקדמו .הערבית
הציוניתההנהגהבקרבאףבארץ.היישוב

שללמדירחבהקשתלמצואהיהאפשר
מעשיות,ומהןבעיקרןעיוניותמהןגישות,

בנישלהחייםבסיוןעלמבוססותשהיו
זהבהקשרלהזכירדיבארץ.היהודיהיישוב

הנעלמה''השאלהומאמרואפשטייןיוסףאת
אתוסימן 1907בשנתכברשפורסם

השאלהסביבהציבוריהפולמוסשלפתיחתו
מותחאפשטיין ,"לחבבמאמרבית.הער

בארץ-הקרקעותקנייתשיטתעלקורתיב

הערביםנישולשפירושהשיטה ,ישראל
הציעהואכאלטרנטיבהעליה.העובדים

 ,בלבדמיושביםלאבאזוריםאדמותקניית
הנחשבותאדמותעיבודעל ,כןעלויתר

 ,אפשטייןהאמין ,כךלעיבו.דראויותלבלתי
מנישול.להימנעיהיהניתן
כל-כךהחשובהואהמעשיהצדלאאולם

והביקורתהעקרוניהצדאלאלענייננו
 ,לטענתובציונות.מטיחשהואהאידיאית

שבהשאלההערבית,מהשאלהמתעלמתהיא
כךהציונות.שלעתידהתלויובפתרונה

אתשהתנהלראשוןאפשטייןהיהלמעשה
במסגרתהערבית.בשאלההציונותעתיד

להתעלםשאיןאפשטייןטעןזהמאמרו
נושא ,ארץ-ישראלשלהדו-לאומימאופיה

גבוההכמריביותעסקהכהתשהציונות

אףאפשטיין .ממנומתעלמתאושוכחת
העמוקיםובקשריוהערביהעםבשבחימפליג
המזרחהערצתברוחספקבלאוזאת ,לארץ

משכיליםשלרביםבחוגיםשרווחה
המאה.סוףבעידןאירופאיים

תקייםשהציונותאפשטייןמציעזהרקעעל
מצויהשעדייןהערביתהלאומיותעםדיאלוג

תמיכהידיעלאםוזאתבראשיתה,
בארגונהסיועעל-ידיואפילובתביעותיה

מחויבתמלחמהרואההואאיןשכןוטיפוחה.
מטיףאףהואהלאומים.שניביןהמציאות

החברהלמעןיהודיאלטרואיזםשללסוג
העתשבכתבהראוימןוקידומה.הערבית

ברוחהטיף'המעורר',ברברשלשבעריכתו
לאפשטייןבניגודאולםבנימין.ר'דומה

עדוהיההארץיושביהערביםאתשהכיר

הערבית,הלאומיותשלצמיחתהלראשית
ארץ-ערביישלשסופםבנימיןר'האמין
ספקבלאוזאתביהודים,להתבוללישראל

הנחהומתוךבורכוב,שלבהשפעתו
קרייותר'הגבוהבמעמדיתבוללשהמיעוט
היהודים.

"בריתשלייחודהאתלראותישזומבחינה
השאלהשלבקיומהבהכרהלאשלום"

ורקאךלפעולשעליהבהכרהאלאהערבית,
וזאתוהערבים,היהודיםביןהיחסיםבתחום

שלהגשמתהכיחבריהשלאמונתםמחמת
שלואופייהדמותהמזהויותרהציונות,
הערבית.השאלהבפתרוןמותניםהציונות
התיימרולאמעולםהאגודהחבריואמנם
להיפך.חדשים.רעיונותמעליםשהםלטעון

הציוני'בקוהממשיכיםהםדווקאלטענתם,
בהחלטותראולוהרשמיהביטוישאת

פירושוזהקו •-1291בהציוניהקונגרס

בדרךחשובכצעדהערביתהשאלהפתרון
 .וביהציהחזוןשלשמתוגלה

 .ב

כאמורהיהשלום""בריתשלמייסדהוהיוזמ
שונותהיולכךהסיבות .פיןרותורארלעיל

ומעולםמאזגורני'שמצייןכפיומגוונות.
יהודי-ערבי.פעולהשיתוףעלרופיןחשב
סבלהואהאחרונותבשנתייםעל-כן'יתר

עייפותשלרוחלהלךונתפסמעשהמחוסר
ויזיחהרומכאן .ועיוןלמחקרלחזורושאיפה
הציוניותלתפיסותביחסלעשותשהחל

שאתלחשובהחלאףהואהשגורות.
אםרקלהשיגהציונותיכולהבמזרחצידוקה
שמיתתרבותביצירתותסייעבותשתלב
 .חדשה

בשלהייומניו'שמגליםכפיעל-כך'הוסף
הגילוייםשמאבחרדהשרויהיההוא 1924
להאחדותאלימהערביתהתנגדותשל

בעפולה,יהודיתקרקעעליהודים
מבשריםלפנותה,סירבוהערביםשהאריסים

רושםהואלמשל,כך,והולך.קרבמשבר
כי ,ביומנו , 1924שנתשלהאחרוןביום
צפויהתהאש"הציונותכללמפקפקאינו

מצעלמצואבידהיעלהלאאםלשואה
פעלזותחושהומתוךהערבים".עםמשותף
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ש"ישקודחוגלכינוסבאינטנסיביותרופין
הבנה".טיפוחעל
ורפיךאצללמצואניתןזה,מניעלצד

למעןלעבודהשאיפהכמונוספים,מניעים
ליהודיםצדקמאשריותררחבהמטרה
גםעשייתובתחומילכלולשאףהואבלבד;

אם ,לטענתוהענקית.הערביתהאומהאת
יהודים,מדינתלמעןרקתפעלהציונות

עודולהקיםזולהללאומיותלגלושסופה
אוכליטאחשיבות,וחסרתקטנטונתמדינה

עלו ,לעילשציינתיכפי ,וכמובן .מונטנגרו
עבודהשלרעיונותאףמהבמידתאצלו
שלוהשתלבותם ,כולוהשמיהגזעלמען

בתפיסותשמקורםרעיונותבמזרח.היהודים

כברנוברשפיתחפולקיסטיות,אידיאיות
היהדות.עלבנאומיו
סמוך ,מכןלאחרחודשיםמספרואמנם,
העבריתהאוניברסיטהחנוכתלטקס

עשרותכמהסביבוורפיךכינסבירושלים,
דיוניםחוגמעיןכוננוהללולדעה.שותפים

בשאלתשוניםבירוריםקיימושבמסגרתו
לערבים.יהודיםביןהרצוייםהיחסים
המשתתפיםהגיעואלודיוניםבמסגרת
אינםהציוניוהממסדהיישובכילמסקנה,
שמקובללמהמספקתחשיבותמייחסים
מסיקיםהםאיןוכיבית'הער'השאלהלקרוא

הדו-מאופיההמתבקשותהמסקנותאת

עלהחליטו ,חילכןהארץ.שלהגלוילאומי
הפרוגרמטיהשםאתשתישאאגודההקמת

ביקורתבחובושטמןשלום","בריתהמובהק
פועליםלאהםכאילוהקיימים,המוסדותעל

למענו.דיפועליםלאאומספיק,

ג.

בדיוניהעיון ,לעילכברשצויןכפי
 ,רופיןארתורשלביומניוגםכמומייסדיה,

המיידישהדחףביותרברורבאופןמלמד
מעברשלום","בריתשללהתארגנותה

היהלעיל,שמניתיהשוניםהרגעלגורמי
הציוניהמפעלשללגורלווהחרדההדאגה
הגורםלביןבינוהמפגשנוכחבארץ,
להסבירהיש ,העיתוילשאלתאשר .הערבי

בהכרתם ,למשל ,כךים.שובבגורמים
פניהםאםנקבעטרםהערבישבעולם
ועתהלאו.אםהציוניבמפעלנחרץלמאבק

איתר.היחסיםשאלתאתלעצבהעתהיא
סייעהואאףהעבריתיברסיטההאובייסוד

בעיקרשהקים,החוגסביבללכדלרופין
הארצישראליהמשרדמןיועמיתמקרב

ואישיםחוגיםהיישובהכשרתומחברת

לארץעלועתהשזהנוספיםאינטלקטואליים
המזרחןשלביקורובאוניברסיטה.והשתלבו

טקסלרגלמפרנקפורט,הורוביץיוסףפרופ'
 1925בשנתהעבריתהאוניברסיטהחנוכת

הואאף ,רופיןשלבביתולהרצותוהוזמן
אלואישיםשלעמדותיהםאתחיזקכנראה
שתיהערבי.העולםבקרבלמגמותבאשר

בנוגעלהזכירשישנוספותחשובותנקודות
הן:לעיתוי

רופיןארתור

הרוויזיוניסטית,התנועהשלהקמתהא.
ראתהשלום",ל"בריתבדומההיאשאף

גורלהאתשתכריעשאלההערביתבשאלה
להקמתתביעותיהובעיקרהציונות,של

שלהברזל""קירותורתעברילגיון
ז'בוטינסקי.

התפיסהאתשחיזקההרביעית,העליהב.
בעיקרפרטיהוןעללבססהארץבנייןשאת
לתל-אביב,ובעיקרליישוב,משווההחלה
 .גביבוראופי
שנוסחהאגודהשלממצעהשעולהכפי

רופיןעל-ידירבהבמידה , 1926במארס
אגודת'תקנותבצורתברביםופורסם ,עצמו

עלנטלהשהאגודההתפקידיםשלום',ברית
היהודי-הסכסוךאתללמודהיו:עצמה
ליחסיםנאותמשפטיהסדר"למצואערבי:

כאמצעילשמשוהיהודים";הערביםבין
העשויותמיידיותבעיותשללהבהרתן
שאלתכדוגמת ,לטווח-ארוךלתרום

וערביםיהודיםשלשיתוף-הפעולה
לחתורוכדומה;במיסוי ,במנהלבתחיקה,
הןשתענהיהודית-ערבית,הבנהלמציאת

והןמייסדיה,שלהמוסריותלתביעותיהם
בליזאתכלהערבים.שללדרישותיהם

שחבריכפיהציונותשלביסודותיהלפגוע
הנינוח.האגודה

שלהשוניםובפרסומיהםבפרוטוקוליםעיון
היושהםמגלהלגוניהםשלום""בריתחברי

בעקרונותהתחשבותרקכימשוכנעים

יהודיםביןהבנהיחסייצירתכמושבמצעם,

עלהמושתתותחייםצורותובנייתלערבים
הלאומיםשנישלבזכויותיהםמשקלשיווי

הרעיוןשלליישומוהפתרוןמצויוכדומה,
אףלדעתם ,כןעליתרהמקורי.הציוני
מאופיייגזרהציונותשלפניהקלסתר
והעםהיהודיהעםביןשיווצרוהיחסים

 ,אלובכלדילאואםישראל.בארץהערבי
דהיינושהמרחיבים,גרסואףשהםהרי

עלוליםלאומית,יהודיתלמדינההשואפים
המחריבים.להיותשלום""בריתאישילדעת
נאמרהאגודהמטרתבשאלתכךמשום

"תעודת-שלום""בריתאגודתבתקנון
עבריםביןהבנהדרךלסלולהאגודה:
בארץ-משותפותחייםלצורותוערבים
שלםמשקלשיווייסודעלישראל

עלילאומיםשנישלהפוליטיותבזכויותיהם
עבודתםשלולצורותיהרחבהאוטונומיה
ארץ-ישראל,"לטובתהמשותפת

בטאוןשלהראשונהבחוברתזוברוח
לשמששנועדה'שאיפותינו',האגודה
אישיתלוהאגודה,שלזהותכתעודת
באבותהציוניותתפיסותיהםאתהאגודה

קטעיםנטלוהםלדוגמה,כךהציונות.
עללהצביעמנתעלמ"אלטנוילד"

ומאחד-העםבערבים,הרצלשלהתחשבותו
להצהרתביחסהסקפטייםהרהוריואתנטלו

החםיחסועלזובחוברתהצביעוכן ,כלפור
יושביהערבים,אלגורדוןשלוהאנושי
מאמרואתזובחוברתהדפיסואףהםהארץ.

וקטעיםהנעלמה''השאלהאפשטייןשל
להשתלבותהמטיפיםבנימיןר'שלממאמריו

התיכוןהמזרחשלהשמיתבאוכלוסיה
הזכותועלבפרטוארץ-ישראל ,בכלל

ערבים.ושליהודיםשלהארץעלהכפולה
הפעולהעקרוןהחוקרים,שנוכחוכפי

שעליההערביתהאומהעםהמשותפת
מהחלטותבמהותושונהאינולעילעמדתי

בשניםהציוניםהקונגרסיםשלוהכרזות
המפעלביןהיחסבשאלת-1929 1925

בתעודתלמצואאפשרהערבים.וביןהציוני
להשקפותהדואפילורבהקירבההאגודה

בקונגרסלמשלכךעת.באותהוייצמןשל
וייצמן:הכריזהי"דהציוני

בידידות .אחרממקורתבוא"ישועתנו

הערביםעםמשותפתובעבודהאמיתית

היוזמהלפניהקרובהמזרחאתלפתוחעלינו
להיבנותצריכהארץ-ישראלהיהודית;

בענייניהםהשערהכחוטנפגעאשרמבלי
הציונילקונגרסאסורהערבים.שלהצודקים
להכירעליומופשטות,בנוסחאותלהסתפק
אלארודזיה,אינהארץ-ישראלכיבאמת,

אשרערבים,אלףמאותששנמצאיםשם
ממשלהםישהעולםשלהצדקרגשגביל

 ...לנושישכמובארץלהיותהזכותאותה
הערביםבזכויותהכרה<שלזובדרךאםרק

לנויש ,נלךכלפיהם>גבתהרוהתנהגות
ברשותנולקבלכדילנוהדרושלאמוןתקוה
לשםבארץשישנוהריקהחללאת

 ,,הביולוגית.התרחבותנו

בערביםלהכרהרקנוגעזהדמיוןאולם
בעתמזכויותיהםלהתעלםואין ,נתוןכגורם
ישבמצעשכן .וביהציהחזוןהגשמת

שלהמעשיתהמטרהמןמוחלטתהתעלמות
מדינההקמת :דהיינוובית,הציהתנועה
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'ביתקמעההמעורפלבניסוחאויהודית,
אלומונחיםבמקוםישראל.בארץלאומי'
משותפות',חיים'צורותעלהמצעמדבר
השאיפהאתכיבבירורמשתמעשממנונוסח

דו-במדינהלהמירישלאומי'ל'בית
האגודהאתשאפייןנוסףעיקרוןלאומית.
או , 1928ועדלהיווסדההראשונותבשנים
קבלתהיה ,הכותלמאורעותעדהיותרלכל
לאהאגודה ,דהיינוהלאומית.המשמעתעול

קלדיונים,לנהלכמוסמכתעצמהראתה
גורמיםעםפוליטיומתןמשאלאוחומר

ערביים.

אגודהשלאופיאפוא,נשאה,האגודה
או ,סמינריוןמעיןוחיתה ,ועיוןלמחקר
היואלובשניםואמנםויכוחים.מועדון
לאגודה.אי-אהדהוביטוייהתנגדותגילויי

השםשבבחירתאותההאשימו ,למשלכך
הציונותאתמשמיצההיא"ברית-שלום"

תבוסתנות,שלאשמותבהתלוכןהרשמית.
וכדומה.התנשאותזרות,שורשיות,חוסר

על-ידינתמכההאגודה ,הכולככלותאולם
קיבלההיא ,למשל ,כך .הציוניהממסד
הציונית,מההסתדרותכספיתתמיכה

מנהיגהעל-ידיקטנהלאבמידהונתמכה
שכןוייצמן.חייםהציונית,ההסתדרותשל

בקיוםצורךחשועצמםהציונייםהמוסדות

הערבית.לשאלהמומחיםשלא-פוליטיגוף
שלום""בריתיכלהימיםלאורךלאאולם

והכוונהלעצמה,שקבעהבסייגיםלעמוד
בקבלתהכרוכיםהסייגיםלקבלתבעיקר
עצמהמצאההיאהלאומית.המשמעתעקרון
בשאלותמשלהעמדותלהביענדחפת
המחוקקת,המועצהשאלתכמו:שונות,
שאלתוכמובןרבים,אוה'רוב'שאלת
שנדונההציונות,שלהסופיתמטרתה
 ,בכךדילאואם , 1931בשנתהי"זבקונגרס

כדימדיניותיוזמותלנקוטאףהחלההיא
לצייןהראוימןביניהןעמדותיה,אתלקדם
מנתעלערבים.מנהיגיםעםשיחותבעיקר
זהמצבששינתהההתפתחותאתלהבין
שלוםבריתאתוהפכהלקצה,מהקצה
הנוקטתלאגודהועיוןמחקרמאגודת
ונגדלמרותפוליטיות,יוזמותומקדמת
שלהרשמייםההנהגהמוסדותשלרצונם
אלבמקצתלהידרשישהציונותושלהיישוב
 .האנושיהרכבה
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מחוגיםאנשיםנתקבצושלום"ב"ברית
מחבריהאחדדחהזהמטעםשונים.ומפלגות
שברדוןאברהםשלאלוכדוגמתטענות,
שלה"אידיאולוגיהאלהמתייחסות(שרון),
לדבריו:אחת.כמקשהשלום""ברית

שלאאחדבעיקרוןמחזיקהשלום''"ברית
הציוניםשרובהעיקרוןהוא ] ... [ממנותסור

אינההציונותהגשמתכיעליו'חולקיםאינם
פוליטיהסכםבהשגתאלאהאפשרותבגדר
 "הארץ.ערבייעם

בנימיןר'

לנושאיםבהקשרשנאמרודבריםואילו
לתביעההנוגעבכלובמיוחדאחרים,

מייצגיםאינםהציונות,שללרוויזיה
קו-בחינתשלום'"'בריתשל"אידיאולוגיה

דעתכמבטאילראותםויש ,גיייצרפוליטי
ל"בריתשהצטרפוהיו ,ואכן .בלבדאומרם
וביעדיםבערכיםאמונהמתוךשלום"

טקטייםמטעמיםשהצטרפווהיושנשאה,

אתשראוהיומחבריהבלבד.ופרגמטיים
וחברתיותפוליטיותבמשמעויותפעילותם

דתיתשליחותבהראואחריםבעודגרידא,
 ,סימוןשלכעדותוכולם,ברםומוסרית.

המצעאת ] ... ["ליצורהציונותשעלחשבו
לאישראלבחירתאתלקייםכדיהנורמלי

הבלתיהתנאיםתחתכלומרכורחנו'בעל
הגולה."שלנורמליים

העניקקיררשאחרוןזוהיאראשונהקבוצה

אנשי"קבוצתהמוצלחהכינויאתלה
מזרח-אירופייםציוניםאלוהיוהיישוב",
בראשיתכברלארץ-ישראלשעלוברובם,
מלחמתלפניעל-כל-פנים,אוהמאה,
השכלהבעליהיוברובםהראשונה.העולם

למעןשוניםבתחומיםופעלואקדמית,
הציונות.שלהאחריםמוסדותיהאוהיישוב
מרכזייםתפקידיםהיולרובםזאת,עליתרה

עמדזוקבוצהשלבמרכזההציוני.בממסד
אתשיזםמיגםשהיה ,פיןרוארתור

יוסףד"רכמואישיםפעלואיתרהאגודה.
משה","בניאגודתשלממייסדיהלוריא
ראשהיהשלום""בריתשלייסודהשבעת
אףהציונית.ההסתדרותשלהחינוךמחלקת
שלבזמנהעודלארץשהגיעאפשטייןיצחק

עםנמנה , 1886בשנתהראשונה,העליה
בחינוךהיהעיסוקועיקר .זוקבוצהבני

לאהואמהפובליציסטיקהאולםובבלשנות,
היההנעלמה''השאלהומאמרוידואתמשך

החשיבהאתשהפנההראשוןהמאמר

הערבית.לשאלההציבורית
חייםגםפעלוזוקבוצהבמסגרת

לפעולתקשורשהיהקאלווריסקי-מרגליות
ד"רוגםבגליל,הקרקעוגאולתההתיישבות

במשרדכיהן 1908שמשנתטהרןיעקב

היישוב','הכשרתובחברת'הארצישראלי'
אףלשייךאפשררבותמבחינותזולקבוצה

בכינויוהידוערדלר-פלדמן.בנימיןר'את
שלקבוצהאפואחיתהזוקבוצה .בנימין ,ר

תפיסתםשאתמדיניים-מעשים,ציוניים

מבחינהאישית.הגשמהשלאקטליווה
אקדמייםאלואישיםהיווחברתיתתרבותית

ברובם.ומזרח-אירופאיים

קווי-ייחודבעלתאחרתמרכזיתקבוצה
מרכז-אירופהיוצאיהיווחברתייםתרבותיים

אתלמנותהראוימןאלואישיםביןבאגודה.
שלום,ג' ,קוהןה' ,סימוןארנסט ,ברגמןה'

לאשאמנםולטש,ורובוטלאנדוארגיאורג
שלעורכווהיהבגרמניהאלאבארץ'ישב
'יודישההמפורסםהציוניהעתכתב

קשוריםהיובחלקםאלואישיםרונדשאו.י
"בר-כוכבא"בחוגהמאהראשיתמאז

מלחמתאחריהצטלבודרכיהםובחלקם
שלשונותבמסגרותהראשונההעולם

הצעיר""הפועלובעיקרהגרמניתהציונות
אלואירופהמרכזיוצאיקבוצת .הגרמני
מגמותהצטרפושבוחוגלמעשהחיתה

ייחודלקווירדיקליות-מינימליסטיות
פעלו'הםוסוציולוגיים.תרבותייםמוסריים

"בריתשלהשוניםחוקריהשהצביעוכפי
במוצאםהקשורותמגמותמתוךשלום",

עולמםובתפיסתמזה,המרכז-אירופאי
החבריםשלהמיוחדתוהיהודיתהציונית

שלהאידיאייםהיניקהמקורותקשתמזה.
רחבהחינההחוקרים,הצביעועליההקבוצה,
יהודיםיניקהמקורותבהנמצאביותר.

א"דכאחד-העם,חדשנייםלצדמסורתיים,
יהודיים,לאיניקהמקורותהס;ומשהגורדון
שרווחוולאומיותחברתיותתורותובעיקר
כדוגמת: , elceis ed nifב-המרכזיתבאירופה

גירתואידיאולוהאוטופי'הסוציאליזם
שאולותבתבניותשנוצקולאומיות

גביות-התפתחותיות.האוריאוריותמחת

שביןבהבדליםמתמצאיםרביםשלאמאחר
תבניותעלשנוצקולאומיותאידיאולוגיות

להלןאאפיינםהתפתחותיות,תיאוריותשל
גירתהאידיאולו •ביותרהכלליתבצורה

 NATIONה-מושגעלשנוצקוהלאומיות

מדדיםעל-פיהמוגדרתאומהעלמדברות
כךוכדומה.מדינייםמוסדותטריטוריה,של
בגבולותיהשגרמיהואהצרפתיהלאוםבן
אזרחותומקבליתחצופתהמדינהשל

צרפתית.אזרחותבעלשהואאוצרפתית,
משאלמעיןמסוימתמבחינההיאזולאומיות

להשליךמרצונויכולהפרטרציף.קהלדעת
אזרחותשלזהמושגנוצרכאשר .זואזרחות
הי"חהמאהובשלהיהי"טהמאהבראשית

נסיכויותביןמפוזרתהגרמניתהאומהחיתה

-שניומצדאחד'מצדגרמניותומדינות
ובאיזוריםההבסבורגיתהאימפריהברחבי

במדינותובמיוחדאירופה,במזרחנרחבים

הריזו'הגדרהמקבליםהיואילוהבאלטיות.
המדיניתלטריטוריהשמחוץהגרמניםשכל

גרמנים.ללאהופכיםהיוכגרמניתשהוגדרה
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עללאומיותםאתלהגדירהעדיפושהםמכאן
בןכמו .ולשוןהיסטוריהדם'מוצאשלבסיס
תרבותייםגורמיםאףזולהעדפהשהיו

הרציונליזםשלילתכמוואחרים.
כלוהעדפתהצרפתיםשנאתוהפרגמטיזם,

אחרות,במליםאולא-צרפתי'שהואמה
כלשלהגרמנים,הלאומנותהוגימבחינות

מהעדפהיוצאכפועלרציונלי.לאשהואמה
אובייקטיבית-להגדרההלאומיותהפכהזו'

להשתחרריכולאינואדםביולוגית.
טבעי-נתוןכביכולשהיאמלאומיותו
לולבחוריכולשאינוכשםוזאתאובייקטיבי'

מקורותיהאףנעוציםשכאןברורלאומיות,
המקוםכאןלאאבלהגזעיתהאנטישמיותשל

זו.לסוגיהלהיכנס
הסוציו-לייחודיהלחזוראםמקום,מכל
שאליהםהריהקבוצה,שלייםכרתתר

עלוחבריהרובשלפיההעובדהאףמצטרפת
העשרים,שנותבראשיתלארץ-ישראל

שלמבשרהכבשרעצמםאתראוולפיכך
מאוחרשעלומהםאלהגםהשלישית.העליה
ב-ארצהשהגיעסימוןע"א(כדוגמתיותר'

דומיםהיוהרביעית>העליהשלזמנה , 1928
לעלייתםנציהמוטיהמבחינתלהם,

מבחינה .זועליהלאנשישלהם,ובמנטליות
ולבניאלולאישיםמשותףהיהאידיאית,

העליהלבניגםכמוהשלישית,העליה
שלום",ב"בריתהיומנציגיהשאףהשביח,
העצמית.ההגשמהעקרון

הקואתשהתוואלוהיואירופהמרכזאישי
בפולמוסיםשלום""בריתשלהרדיקלי
וסביבהמחוקקת,המועצהשסביבהחריפים

בקונגרסהציוניתשלהסופיתמטרתהשאלת
כאןשלאשונות,בתכונותניחכרהםהי"ז.

כקבוצהלהציגםהמאפשרותלפרטן'המקום
דומה.יהודית-ציוניתעולםתפיסתבעלת

לשלילתהדיוןאתאייחדזהמאמרבמסגרת
אתשאפיינההלאומיתהמדינהרעיון

אתלהבנתםזושלולזיקתהתפיסתם
כתנועתאלאלא-פוליטית,כתנועההציונות
העםשלמוסרתנועתאףואולירנסנס,
ההבדליםשלמרותלזכורחשוב .היהודי

קבוצותשתיביןוהסוציולוגייםהתרבותיים
עקרוןלכולםמשותףהיהאלועיקריות
במונחיםהציונותותפיסתההגשמה

כולה.האישיותאתהמקיפיםטוטאליים,
בעליאישיםאלו'מרכזיותקבוצותשללצידן
פאצפיסטים,כמושונותותפיסותמגמות

מרכיביהשנישלמעשהכךואחרים.מזרחנים
אנשיקבוצתהיוהאגודהשלהיסודיים
מרכז-ואישימזה,רופיןובראשםהיישוב,

מזה.אירופה

הםחבריהשרובאגודהלפנינו
אחידותעללדבראיןאולםאינטלקטואלים,

זהה.היהלאבאוממנוהרקעשכןמוחלטת,
שהגורםאינטלקטואלים,לפנינואומר'הווה

המשותפתלפעילותםוהמסייעאותםהמאחד
הציוניתתפיסתםלאהיניקה,מקורותאינו
ההכרהאלאהיהדות,אתהבנתםלאואף

ברברמרטין

עללהתגברעשוידו-לאומיפתרוןשרק
כן'עלברורהעמים.שנישביןהניגודים

תפיסתאףהשונותתפיסותיהםשבגין

שונותפניםתקבלהדו-לאומיתהמדינה
הציונות,שלמטרותיהאתלתפיסתםבהתאם

היהדות.אתהבנתםאו

ה.

קשוריםשהיוהיישובאנשיוקבוצתרופין

וגופיםהציוני'לממסדאחרתזובצורה
בארץ-ישראל'התיישבותיתבעשיההעוסקים

הםהלאומית.המשמעתעולאתעליהםקיבלו
עםעיונית,אגודהשלום"ב"בריתראו

שלההנהגהמוסדותעלהשפעהפוטנציאל
"בריתחבריואמנםהציונות.ושלהיישוב
 , 1927עדקרי:הראשונות,בשניםשלום"

המפלגתיותבמסגרותגםלפעולהמשיכו
האגודהיו"ראלובשניםהשתייכו.הםאליהן
אתקבעלמעשהאשרפין'רוארתורהיה

פעילותה.אתוכיווןהטון'
והתעצמותהרוויזיונסטיםעלייתאולם

הרעשנית,תעמולתםובעיקרפעילותם,
כאמצעיעבריצבאלהקיםהדרישהשבמרכזה
אתלעוררהחלההציונות,להגשמת

שהיומרכז-אירופה,אישישלספקותיהם
הפאשיזםשלהעולמיתלהתעצמותוערים

בארץ-וראשונהובראשבאירופה;העולמי
שגזרהלפאסיוויותביחסגרמניה,מולדתם

ביישוב,אחריםכמוהם,האגודה.עצמהעל
חלקהרוויזיוניסטיםשלכוחםבעלייתראו
צורךוחשוהעולמי'הפאשיזםעצמותמחת
בעמדותבעיקרובו'להילחםדחוף

לשאלהבנוגעעל-ידיושיוצגוהמיליטנטיות
הערבית.

רופיןשלמיומניהםשעולהכפיואילך'מכאן
דרישותבקרבםלהישמעהחלוברגמן'ושל

עמדותיהםלהשמעתהערביםעםומתןלמשא
ולאבפומבי'שונותפוליטיותבשאלות
זהבשלבלהםשאיןמהעובדהלחשוש

רוחמהלכיכתוצאההערבים.בקרבפרטנרים
הנסלכרגמן'רופיןביןעימותיםהחלואלו'
הצביעואלובוויכוחים .סימוןסטוארבכוהן

לאומנייםרוחהלכיעלהאחרונים
ההתיישבותשלהנוערבקרבאףהמתפשטים

לכךבנוסףהעבודה.תנועתוחוגיהעובדת
אתלהשמיעשחובתםבחריפותטענוהם

חוגיםרקשלאידעושהערביםכדיקולם
בארץ.היהודיהציבורבקרבמצוייםלאומנים
האגודההפכהאלו'דעותמחילוקיכתוצאה
לאגודהועיון'מחקרשמטרתהמאגודה
ומקדמתפוליטיותעמדותהנוקטתפוליטית

דעותחילוקישלבז,יהלכםמשלה.יוזמות
הרכיבלהיותהחלואירופהמרכזאנשיאלו'

הפסקתועדמכאןבאגודה.הדומיננטי

שנקטההעמדותהיוהאגודהשלפעילותה
הציוניתהתפיסהופרייוזמתםפריהאגודה

להזכירחשובזה,בהקשרלהם.המיוחדת
שלמבחינתםפשוטה,חיתהלאשהתמורה

נא-עצמםשראומרכז-אירופה,אישי

הסוציאליזםשלהמסורתוברוחפוליטיים,
הפוליטיקה.מןסלדוהמרכז-אירופיהאוטופי

הרת-גורלשעההיאשהשעההרגשתםאולם
שהפעילותספק,בהםהותירהלאלציונות

אףאלאזו'בשעההכרחרקאינההפוליטית
עמדותיהםרקשכן,ודתית.מוסריתחובה

לשמורהןלציונותלאפשרלדעתם,עשויות,
הגשמתה.אתוהןהמוסרי'פניהקלסתרעל

המדינהרעיוןשלילתאתכללואלועמדות
מכאןהדו-הלאומי'הרעיוןהלאומית,
להקמתוהסכמה'רוב',ולאל'רבים'דרישתם

יחסיפיעלארץ-ישראליפרלמנטשל
הסכמהאחרון'ואחרוןהנתונים,הכוחות

ישראל'לארץ-יהודיםשלעלייתםלהגבלת
שלהלבןהספרשללעקרונותיובהתאם

ביכולתהעליהמימדיאתהקושר , 1922
שלמעשהדברהארץ.שלהכלכליתהקליטה

בפועל.לוהסכימההעבודהתנועתגם

ו.

אחדעללעמודאנסהשלהלןבדברים
אישיאתהמאפיינתהמתינותשלמשורשיה

עלובעיקרשלום",ב"בריתהרדיקליהחוג
אחרבמקוםשבה.אירופהמרכזיוצאיקבוצת

הוגהשלהמוסרלתורתזיקתםעלעמדתי
ואילוכהן'חרמןהמפורסם,היהודיהדעות
זיקתםעללהצניעמטרתילהלן'

שלהאינטלקטואליםלסוציאליסטים
אותםדהיינו:ויימאר,רפובליקת

עלייתעםמגרמניהשנמלטוסוציאליסטים
מושבתמעיןויסדו-3391בלשלטוןהיטלר
בשנינגעהזוזיקהבפאריס.גרמניתמהגרים

חשיבה:מישורי

הניאו-קאנטיאניהיהודילפילוסוףבזיקהא.
והןגהחדאישישהןמאחרוזאתכהן'חרמן

הושפעוהאינטלקטואליםהסוציאליסטים
המוסרית.ממשנתורבות

ושלילתהכתובההמלהשלבכוחהאמונהב.
בכוח.השימוש
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תפיסהגהחדאישיאימצואלומוטיביםלצד
היסטוריוסופית.שמאאוהיסטוריוגרפית

שלהשלבאתעברישראלעםעל-פיה
שסימנהמשהו'הפרימיטיביתהלאומיות
בכוח.והשימושהטריטוריה

הפוליטיתהמוצאנקודתלהבנתהמפתחאת
יששלום"ב"בריתאירופהמרכזאישישל

בפולמוסוסימוןשלבדבריולדעתי'לחפש,
זהפולמוסאגב, .אשכוליא"זעםהמפורסם

חלוקות,פוליטיותעמדותשלושסימוןאבחן
א.החדשה:בעתישראלבכללהרווחות
אותםאלוושלישראל""אגודתשלעמדתם

האנטי-לאומיים,המתבולליםמכנההוא
היהדותעמדתב.הקומוניסטים;כדוגמת

בתוכה;והציונותהמודרני'במובןהלאומית
"ברית-שלום"שלעמדתה-והאחרונהג.

שוללת,הראשונההעמדהכמותה.והחושבים
אתשונים,נימוקיםמתוךאם-כילדבריו'

עםובשביל"בתוךהיהודיתהפוליטיקה
הרגילה,ב"לאומיותהדוגליםהיהודים",
הפוליטיקהאתמקבליםהציונות"ובתוכה
ומטרתם-אדמהוחייהתיישבות"לשם
הגויים"','ככללגויעם-ישראלאתלהפוך
אישישלעמדתםהשלישית,העמדהואילו
אמנםשהיאבכךמתייחדתשלום","ברית

אוהמדיניתהציונותכדוגמתמחייבת,

של"החיוניותאתהסוציאליסטית-מגשימה
הכרוךהארץבנייןושליהודיתפוליטיקה

אתומעריכהשופטתבעת,בהאולםבה".
הארץבנייןואתהפוליטיתהפעילות

מעלשהוא-דתימוסרי"בקנה-מידה
זומוסרית-דתיתעמדהעצמה".לפוליטיקה

שהריכן'מוריםואיןהלכהבחינתרקאינה
לשפוטשבבואהזו'תפיסהשלמצעהעל

"קנהמציבההפוליטי'המעשהאתולהעריך
בפולמוסיוסימוןמגדירדתי-מוסרי",מידה
שלמשמעותהאתוקויפמןאשכוליעם

שבינההזיקהואתהיסטורית"ה"זכות

ודומיהן.לאדנותקונקרטיותלתביעות
בדברהטענהאתסימוןמקבלכעיקרון'

ארץ-עלהיהודיםשלההיסטוריתזכותם
חד-קובעהואבעתבהואולםישראל.
קטגוריהאלאאינהזושזכותמשמעית

יכירנה,לאמקומהכךמשוםמטאפיסית.
ביןהפוליטיהמאבקבמסגרתלדעתו'
בתורתארץ-ישראל.עללערביםהיהודים
"מקומהסימון:מצייןמטאפיסית,קטגוריה

דרךאתוקובעתהיהדותובפניםבפנירק

אתוקובעתדווקא,לארץ-ישראלהמהגר
העםרובאםאפילוא"י'שלהמרכזיהערך

 ,,בתפוצות.להמחוצהגר
קויפמןיחזקאלשלשאלתועלמזה.יותר
שנתפרסמושלוהפולמוסממאמריבאחד
'שאיפותינו':האגודהשלהעתבכתב

היאבא"יהלאומיתשזכותנואתם,"המודים
על-עצמה,מצדועומדתהקיימתברזלזכות

שללאישורםזקוקהואינההצדק,משפטפי
ב"לאו"סימוןעונהוכלל?"כללהערבים
מוחלטת","זכותשאפילומשוםזאתרבתי.

אחדה-עם

שללדעתועשויההיסטורית,זכותרקולא
תלויה"לזכותולהעשרתלהתגלגלסימון

בדרכיםלהגשמתהישתמשואםועומדת",
עלסימוןמצביעלכךכראיהצודקות.שאינן

אליה,שילדשלויחסוהצרפתיתהמהפכה
המהפכהאלעצמוקויפמןשליחסועלאו

הבולשוויקית.
שעיקרה:אוטופיסטיתתפיסהאפואלפנינו

זהויהיהמפעל'שלצידוקואתלחפשיש
במטרותיו.ולאעצמובומדיני,אואנושי
דהיינונכונה,הגשמהשרקכשםכך'משום

כדיבהישהסוציאליזםשלמוסרית,
הגשמהרקכךהסוציאליזם,אתלהצדיק
כדיבהיהיההציוניהמפעלשלמוסרית
זו'אוטופיסטיתאתיתטענהלצד .להצדיקו

אתמנסחיםוחבריוהואבסיסהשעל
יהודית,ולמדינהיהודיל'רוב'התנגדותם

המתנסחת,עקרוניתהתנגדותסימוןמציג

היסטוריוסופיתתפיסהשלגבהעלכאמור'
מטשטשואףממעט,שהואתוךוזאתשלמה,

ומצביעדובנוב,ש'לביןשבינוהזיקהאת
זה,בנושאשעמדתולאחד-העם,זיקהעל
אינהגרת'מדר'שלושמאמרושמעידכפי

דובנוב.שלמעמדתורחוקה
במדינהלראותישזו'תפיסהעל-פי

שלבהתפתחותהיחסיתנמוךשלבהלאומית
בראשיתעמיםאצלהלאומית.התודעה
העמיםכדוגמתהלאומית,תודעתםגיבוש
שלבהואזהשלבובאסיה,אירופהבמרכז
כאשרהדבריםפניהםכךלאברםהכרחי.
לאומיתהיסטוריהובעלעתיקבעםמדובר
היהודיהעםשכן .היהודיכעםארוכה

הייחודיים,ההיסטורייםגוליומגלכתוצאה
לכלהתגבר'לרצונו'שלאאולרצונו
"תקופתעלשני'ביתחורבןעםהמאוחר
האסוןאתלהפוךוהשכילוהכוח",המדינה
עלחדשים",חייםשלפורהגרעין"להלאומי

סימון:פסקכן

גלגלאתלהחזיררשאיתאיננה"הציונות

עליהשומהאלאאחורנית,ההיסטוריה
שלברוחשנהאלפישלהעבראתלהמשיך
יחד."גםוהתקדמותמסורת

הקמתשמטרתהחילונית,ציונותזהמטעם
יהודים,שלמדינהבמובןיהודית""מדינה

"שללשםאףסימון'לדעתראויה,אינה
לכבודאלאמתקדמתמהפכניתתנועה

ואילוהיסטורית","קראותשלהמפוקפק
הדברים.פנישוניםהערבילעםביחס

"בתקופההיאלאומיותהתעוררות
במדינהריכוזשדורשתהיסטורית

אףואוליזכאי'הואכן'על ,"הפוליטית
לאומית,מדינהלדרושסימון'לדעתחייב,
אם-כיהמוסרית.רמתושתיפגעבליוזאת
איןאוניברסליים,מוסרייםמטעמיםלו'אף
אלבריאהמלאומיותגלחדרהראוימןזה

אגרסיבית.לאומנותאושוביניזם
שלבעלהיהודיהעםשלהתגברותואת

לאסימון'מסבירהפרימטיביתהלאומיות
שהריהיהודים,נתנסושבוהמדיניבחורבן

בחורבנותוהתנסהידעהערביהעולםאף
בתוצאותאלאלמיניהם,מדיניים

עלהמדיניהחורבןשלההיסטוריות-נפשיות
מגבשיהןאתמצאואלההעם","נפש

העם,בתפילותהדתיים-תרבותיים
ובערךבאמונותיוהמוסריות,בהערכותיו

שלהרוחנייםומנהיגיההפרושיםשייחסו
נאמןכךולכוחה.למדינהמאזהיהדות
האורגניות-התפיסותשללרוחן

אתבמדינהרואותשאינןהתפתחותיות,

סימון:מסכםהאומה,רוחשלשיקופה
העריכושבהההערכהאתלקבל"עלינו

כברהאחרונההיהודיםמדינתאתהפרושים

אחריהוכמהכמהאחתועלתבוסתהלפני
הלאומיהאסוןאתאזשהפךהפנימי'הכוח

זהו-ובחומרברוחחדשיםחייםשללמקור
כוחלנוואין .בא"יכאןגםוהיוםגםכוחנו

כלעדו,"לגיטימי
ביתשלהמדיניהחורבןלאדבר:שלכללו
"המדינה"עלהוויתוראתשעשההואשני

עלהוויתורהיהדות.שלבעולמהיסודלאבן
אומוכרחשהיהעצמוהעםמתוךבאהמדינה

גורספרושים,זה.ויתורלוותרשרצה
הרה-גורלויתורלבצעבכוחםשהיהסימון'
משוםלערבים.ולאליהודיםהיוזה,מעין
יוותוצאותהוויתוראיןבר'סרהואכך'

מחייביםשאינםכשםהערבים,אתמחייבים

"תקופתעלהתגברושטרםאחריםעמים
והכוח".המדינה

ההכרהעםאףאחדבקנהעולהזוהכרה
שלבראשיתומידסימוןביטאאותה

להסביראיןעל-פיהקויפמן.עםהפולמוס
בכךשלום""בריתאישישלעמדתםאת

מןבטלהכברהכוחשתקופתחושביםשהם
סימון'מסבירהזולה,האופטימיותהעולם.
אועולמםלהשקפתהבסיסאינה

הואאליהםהחוגאישישללשאיפותיהם
 ] ... [חושביםאנומוסיף:הואאולם,נמנה.
בתקופתחלקלקחתרשאיאינוישראלשעם
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ממנה.ולהבותהכוח
זהותנימותמהדהדותזומנוסחה

ברשימתוהעםאחדשלהשונותלנוסחאותיו
דומהיחס .הראשוןהציוניהקונגרסעל

מדיניים,למכשיריםאובכוחלשימוש
שלה,הכפיהומוסדותהמדינהכדוגמת
היחסיםבסבךברגמןשלמדיונוגםמצטייר

"בריתאישישלהפרולטרית""עמדתםשבין
ה"בעל-לאחד-העםזיקתםלביןשלום"
המרכזתורתשלבמרכזהלטענתו'ביתי",
השאלה:עומדתהעםאחדשלהרוחני
עדיףמי-:זיים,מרכוחותמפוררים,"כוחות

שלקיומהשאלתלמעשהשהיאשאלה "?
כדיכמוזה,ובהקשרבתפוצות.היהדות

המושגשללמשמעותובאשרטעויותלמנוע
עלמדבריםשכאשרברגמןמסביר"כוח",
במובןלכוחהכוונהאיןמרוכז""כוח

אלאאינו ] ... [פיזי"כוחשכן:השגור'
משוםרוחני",כוחשלרפלקסהשתקפות

מותניתהלאומיהרוחניהמרכזהקמתכך'
כוחעדייןבנויש"האםבשאלה:ורקאך

חיהמלהעדייןלנויש"אםשכן,רוחני?",
נתקיים".הרישלנו'

מסכימיםהעםאחדשלניסוחיולכללא
בראשאמוריםוהדבריםג.החדאישיאפוא

המדינהלרעיוןכשנדרשיםוראשונה
וכןהמעשי'הפוליטיבמישוראולםהיהודית.

עלחשבלאהעםאחדהעקרונית,ברמה
במדינהראהשלאכשםשבהכרח","מדינה

המדינה,שכןהיהדות.שלגילומהאת
במלחמהכליאלאאינההעם,ואחדאליבא
מטעיםהוא,ברורהיהדות.שללקיומה
אישישלתפיסתםלביןזוהשגהשבין Iסימון

ובהקשרירב.אינוהמרחק"ברית-שלום"
לקיומההיהדותמלחמתשלאלוייןעב

לדעתו'כך'משוםיש,מהותה,ולשמירת
"ברית-תפיסתם.ייחודאתלהסבירכדי

היהודית','הפוליטיקהאתמחייבתשלום"
אותהמודדת"אבלבניית-הארץ.שעניינה

מעלשהואמוסרי-דתימידהבקנהואותו
עצמה".פוליטיקהלאותה

ז.

חדשאינו ,יהודית'פוליטיקההמושגלמעשה
שנותבראשיתוכברהחוג.אנשיבפי

הגרמניספרואתכהןהנספרסםהעשרים,

הביקורתבמאמר . ,,יהודית"פוליטיקה

שלייחודהעלסימוןעמדהספר'עלשכתב
היעודאתציירבעיקרו ,יהודית'פוליטיקה

הפוליטיקהשלוהאוניברסליהדתי-מוסרי
שאינםעשיהתחומימכירשאינוהיהודית,

למציאותשמעברמידהלאמותכפופים
הפוליטיקהשלהמוצאנקודתהקונקרטית.

 ,כהןעםבהסכמהסימוןקובעהיהודית,
ההכרהאלאארצית-תועלתיתלאומיתאינה

"הנקודהלכןהאלוהים.יצורהואשהאדם
הממלכה,אינהש"ר]-[מטרתההסופית

שמשמעםדבריםעצמו".האלוהיםאלא
הלאומיתוהפרסטיז'ההכוח,שלילת

במרכזההאלוהיםעםוהבריתהצדקוהעמדת
טמונה,זהבייחודהיהודית.הפוליטיקהשל

 .היהודיהפוליטיקהשלסגוליותהלטענתו'
לאידיאותבניגודסימון'מטעיםוכך'

התורותואתמכאן'הנצרותאתהמדריכות

המרקסיזםעלשהושתתוהסוציאליסטיות
יכולהאינהואףמוכנה,היהדותאיןמכאן'

בתהליךויתוריםאופשרהלעצמה,להרשות
חשבון"עלהאלוהיםממלכתשלהגשמתה
ההגשמהאתדורשת"היאשכן ,"הנצחיות

אחד".מכלעכשיוושלהיוםשל
ממושגיהיונקותאלותפיסותשלרקעןעל

בכללהיהדותשלהחוליןוקידושההגשמה
אופיהאתלתפוסישבפרטהחסידותושל

"הפוליטיקהשלהמוסרי-אוניברסלי
קובעמכאן,בעיניה.שוויםכולםהיהודית":

השעה,בבעיותמידטובלשהואתוךסימון'
בצדקלחיותהחובהמוטלתהיהודיםשעל

כתפקידאחרעםבניועםבקרבוכשווים

היהודית","הפוליטיקהשלהמעשיההווה
החלשים,מוסרשלכפריולאו-דווקאוזאת

כתעודהאלאגולה,שהיהעםשלדהיינו:
שליטעםעודכשהיינומכבר'לנוש"נמסרה

מולדתו",ועלבארצו'
מוחלטתשלילהלאאםמסויגת,התייחסות

המעשהאתלכפוףונטיחבכוח,שימוששל
עלמוחלטים,מוסרייםלעקרונותהפוליטי

שלבכוחםקרי:ברוח,האמונהיסוד
נחלתםחיתהלאואידיאלים,אידיאות
ב"ברית-הרדיקליהחוגאישישלהבלעדית
הפוליטיתמהתרבותחלקהיהזהשלום",
שלעולמםוהשקפתבמסורתהיטבגבתהמעד
לביןשב"ברית-שלום"אירופהמרכזאישי

הסוציאליסטים.האינטלקטואלים
השמאלשלהסוציאליסטיםהאינטלקטואלים

המלהעלסמכוויימארברפובליקת
עלמאשריותרההגויה,אוהכתובה,

ליאוןהסופרלמשל'כך' .הניסיון
שלשכוחו ,-1933בטעןפויכטוואנגר,

כוחעלעולהאנשיםביןשיתוףלכונןהספר
בשנתכתבזוברוחהאדמה.שלהליכוד

חשובתפקידשמילא ,טולרארנסט 1934
מחוץשאף ,-1919בהבוואריתבמהפכה

כוחה.עלשמרההמלהגרמניהלגבולות
הנאציםמןחזקהשהיאתוכיחהיאשכן

פניהם.עלימיםותאריך
ממוקדשבהםהחוגאישיכמואלו'רוחאנשי

שללחיסולהבשאיפהחלקלקחוענייננו'
יגורכבברם'הקפיטליסטית.החברה

רקהחברתיבקיוםשראולמרקסיסטים
עליהם,והבעלותהייצורכוחותשלפונקציה

התבונהמפעולתחלקבומצאוהם
כדוגמתמהם,רביםלפיכךהאוטונומית.

לנדאואר'גוסאבהדתייםהסוציאליסטים
גהחדאישיואףנוברראגאץ'ליאונרד
להשקיעניסוענייננו'שבמרכזהרדיקלי
המרקסיסטיהסוציאליזםלתוך

שלבמקומםההכרהאתוהמטריאליסטי
החברהשלפניהםבעיצובנצחייםערכים

במסורתנעזרוהםכךלשםהפרט.ושל
שעוצבהכפייהקאנטיאנהאידיאליזם

גישהעל-פיכהן.חרמןשלהאתיתבמשנתו
ההווהשלחברתיניתוחלכלמעברזואתית
האדם""כבודשבמוקדוהמוחלטהציוויניצב

כך' .לגורלואדוןלהיותבכושרווהאמונה
קובץאתהכתירפראנקלאונרדלדוגמה,

הוא//האדםבשםשלוהקצריםהסיפורים
היההאדםשלטובו ,לגירסתו :> 1918 ( 11טוב

אילוסוציאליסטית,חברהבכינוןמתבטא
בזה.רוצההאדםהיהרק

ח.

מקורהיוותההסוציאליזםשלזותפיסה
המפתחעמדתבשללאינטלקטואלים,גאווה
היההכולככלותהמהפכני.בתהליךשתפסו

התודעהאתלרומםהאמינו'כךתפקידם,זה
חינוכיתלפעילותנטייתם jמכאהאנושית.

מובהק.הגותיאופיבעלתולפובליציסטיקה
אלואישיםשאבוהשליחותתודעתאתואכן

לאהםשכאלהבתוררוח.כאנשיממעמדם
הםלפיכך .למעמדככבוליםעצמםאתראו
האחרים,המעמדותבנימביןהם,שרקחשו

שלדמותפניהםלנוכחלשוותמסוגלים
שלבסיסהעלמסווה.ללאחדשהחברה
בספרו , 1929בשנתכברזואמונה

תלהואוטופיה//'גיהאידיאולו 1/המפורסם
תקוותואתמאבהייםקולהגרמניהסוציולוג

לחברה".צמודיםשאינםב"אינטלקטואלים
מכבליופטוריםהםמודרניכמעמדלדבריו'

אףברוחעיסוקםומחמתהפיאודליזם,של
שלהביורוקרטיהלמנגנונימשועבדיםאינם

תנועהקלישהםומכיווןהמודרנית,החברה
בהםראהורוחנית,חברתיתמבחינה

לצרכיםהיעודיםהסניגוריםאתמאבהיים
לגירסתו,הכלל.שלהאינטלקטואליים

האינטלקטואליות-פולמוסיותפעילויותיהם
להקנותעשוייםברעיונות,והתחרות

הכללתןשעל-ידיחלקיות,פרספקטיבות
שלמקיפההבנהלכלללהגיעיהיהניתן

מדעית,לגישהקודםתנאישהיאהמציאות,
תכונותחברתית,ותמורהלפוליטיקה

"האינטלקטואליםאותםכינההואשבגינן
חורין",כבניהמרחפים

עלדגשהשםזה,משותףנחבט
שלכמעצביההנכונהוההכרההאידיאולוגיה

רבהבמידהלהבהירכדיגםישהמציאות,
הפובליציסטיתהפוליטית,פעילותםאת

זאתהחוג.אישישלוהחינוכית-תעמולתית
אתמאבהייםשלהגדרתויסודשעלכשם

קלחורין",כבני"המרחפיםהאינטלקטואלים
הנפשיהכוחאתשאבוהםיןמבלהבין
כשהםהיישוב,שלרובומוללעמוד

וכאשרכבוגדים,נאשמיםפעםולאמבודדים
שראומאחרציונותם.עלמוטלכבדכתם

מעלרקלאלהתנשאכמסוגליםעצמם
אףאלאוהחברתיים,המעמדייםהניגודים

 50-+בעמ'+-המשך
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 ::F) 1נספרותוביטוייההיהודיתהזחותשאלת

 :::זrו

יצחקיידידיה

היהודיתהזהותהפכהיצר .· . .... 
המובנתהנדלית,ההיסטורית,ג

אתהמעסיקהלבעיהמאליה, · ..

זההעבריתהספרותואתהיהודיתהמחשבה

לבחוןאנסהזובהרצאהשנה?מאתיים
ספרותביצירותעיוןמתוךזושאלה

 .זובעיהעםהמתמודדותנבחרות,
חירות",מתוך"עבדותהמבריקהבמסתו

היהודיתהזהותשאלתאתהעםאחדרואה
אירופה,מערבליהדותהנוגעתכבעיה
מזרחביהודיכשמדוברקיימתואינה

אחד-העם,סבורהמערב,יהודיאירופה.

בזכויותהלאומיתזהותםאתהמירו
לאמונהיהדותםאתועשואזרחיות,

אירופהמזרחיהודי ,""עיוניתערטילאית,
בזכויותזכושלאכיווןלכך'נזקקולא

זהותםעללשמוריכוליםהיוולכןאזרח,
יהודישלמצבםאתהיהודית.הלאומית,
בתוךכ"עבדותאחד-העםרואההמערב

לקבל'מוכןאיננועצמושהואמצב ,"חירות
זהותושבעולם.הזכויותכלתמורתגםולו

כןאםלונראיתהעםאחדשלהיהודית
בגורםמחזיקשהואכיווןמאליה,מובנת
מאבדתאיננהזווזהותשביהדות,הלאומי
הצדעלמקפידהואאיןאםגםמאומה,

אתמבקרהואאםגםאושבה,הדתי-הלכתי
שלה.האמונהעיקרי
הזהותבעייתאתנכוחהראההעםאחד

בתפיסתשחלמהפיצולכנובעתהיהודית,
המרכיביםבין ,-18ההמאהבסוףהיהדות

לביןוההלכה,האמונהשבה,הדתיים
הלאומי.המרכיב
באחדותהיהדותנתפסהלכן'קודם

ישראלתורתישראל'אלוהישלהמחמירה
הלכהאמונה,לאמור'ישראל'ועם

לאהאלהמהמרכיביםאחדבלאולאומיות.
כלל.קיימתהיהודיתהזהותחיתה

מהרעיוןניזונהכידוע,היהודית,הלאומיות
ומדיניתלאומיתתקומהשהבטיחהמשיחי'

הנסבכוחישראלבארץהיהודיםשל
בגלותלכןעצמםאתראוהםהאלוהי.
לעמיעצמםאתשייכולאומעולםמתמדת,
הגדירולמעשה, .ישבושבהןהארצות
במושגינשתמשאםעצמם,אתהיהודים

קייםשאיננולאוםשללאומיכמיעוטימינו'
 .כלל

ובמזרחה,אירופהבמערבההשכלה,תנועת
המסורתיהלאומיהמרכיבעלויתרה

אחדזאתשמתארכפיהיהודית,שבזהות

רביםמכתביםלהיווכחשניתןוכפיהעם,
והעמידההיום,ועדמאזזה,בנושאשנכתבו

עלבעיקרהדתיים,מרכיביהעלהיהדותאת
המקראיברובדהעברית,בשפההאמונה.

האותנטיתשפתהאתההשכלהראתהשלה,
ואתאותהטיפחהולכןהיהדות,של

הזהותנשללהבמערברבה.במידהתרבותה
שזהותםונקבעבמפורש,היהודיתהלאומית
ארצותשלזוהיאהיהודיםשלהלאומית
עללוותרההשכלהעלהיהלכן'מושבם.
מטאפורה,רקבולראותאוהמשיחי'הרעיון
היהודיותהקהילותשלהדתיתלאחדותסמל

למשל.ארטר'יצחקשטעןכפיבעולם,
אתהמשכיליםהגדירואירופה,במזרחואילו

כאחדלראותורצואבלכעם,היהודים
זיקהללאהרוסית,האימפריהשלמעמיה
ישראל.עםשלהמדיניתהתקומהלרעיון
שללפרודוקטיביזציההטיפוכך'לשם

העמים.ככלעםשיהיוכךהיהודים,
הלאומיהרעיוןשלזומעניינתתפיסה

ביןניכרת,אירופהמזרחשלבהשכלה
בשירו .גורדוןי"לשלבשיריוהיתר'

 ,) 1863 (עמי""הקיצההידועהפרוגרמטי

נחיהעתהבה"הארץהמשורר:טוען

 ...נחשבההלאאירופהלגלילותניוולד;
לך'אחינו'בניהתפתח/לךהןזועדןארץ

קרבםתהיהמתיעד /עתה,יקראון

באחלך;ויהודיבצאתךאדםהיה ...כאורח
בשירעבד".ולמלכךארצךלבניאח

 ,) 1881 (נלך"ובזקנינו"בנערינוהמאוחר

עםהיינו'אחד"עםבמפורש:יל"גקובע
המלך'מצוותלנו"בקרואאבלנהי",אחד

אתמבססיל"גנלך".ובזקנינובנערינו
באלוהים,"נחזיקהדת:עלהיהודיתהזהות
תשכחאלקודשוושפת /בעזובה,אלדתו

בדתכןאםנתונההיהודיתהזהותמפינו",

הקודש","שפתשהיאובשפה,

לדעתלרפורמה,זקוקהחיתהשהדתאלא
מכתביללמודשניתןכפיהמשכילים,

המשכיליםראואירופהבמרכזההשכלה.
השםעלאפילומה,במידתלוותר'לנכון

"דתהכינויאתבמקומווהציגו"יהדות",

או"יהדות",השםאמנםנשארבמזרחמשה",

ליהדות,הרוסיהכינויפיעל"עבריות",גם
ובתפיסהבדתלרפורמההתביעהאבל

גםמוצקיסודחיתההיהדותשלההיסטורית
העזיל"גאירופה.מזרחשלבהשכלה
הנביאים,חזוןאתאפילולבקרבשיריו
בשירוהימים,אחריתחזוןאתואפילו

שהתפיסהבטענה '"הפקודותבבית"צדקיהו

למצבהיהודיםאתשהביאהזוהיאהנבואית
נתונים.היובוהנחות

ב.

שלוהאידיאולוגיההיסטוריכשלובהעם
נתגלגלוהי"ט,המאהסוףלקראתההשכלה,
הרעיוןעיקריים.כיווניםלשניתפיסותיה

אוטונומית,יהודיתלאומיתזהותבדבר
עלנתקבלרוסיה,שלעמיהיתרבתוך

בעיקרהיהודיות,הסוציאליסטיותהתנועות
בעלייתהביטויוקיבלוהייבסקציה,הנובר

בראשיתביידיש,הספרותשלהמטאורית
שלבסיפורתלמשל'כך'הנוכחית.המאה
הניאו-בסיפוריהםאש,ושלוםפרץי"ל

בגולה.היהודיהקיוםשלחיובישחסידיים,
עליכם.שלוםסיפורישלהמשמעותגםזוהי

מוכרומנדליההשכלה,למספריבניגוד
היהודיהקיוםאתשתיארובכללם,ספרים
גרוטסקייארדתאירופהמזרחשלבעיירה
מלאבהומורעליכםשלוםאותהתיארועוין'
איציקשלאיציק""מדרשבשיריגםאהדה.
הממלכתי'הקיוםאתשמעתיקמנגר'

היהודיהקיוםאלישראלעםשלהמקראי'
הסוציאליזםאירופה,מזרחשלבעיירה
האמונהאתהיהודית,הדתאתדחההיהודי

העברית,השפהאתוגםההלכה,ואת
התרבותעלהיהודיתהזהותאתוהעמיד

מינימלית,זהותביידיש.העממיתהלאומית
הלאומימהמרכיבשייריםעלרקשנשענת

היהודית.בזהות

ההשכלה,שהעלתההאחרים,הרעיונות
הציוניות,התנועותעלבעיקרםנתקבלו
להיותחייביםשהיהודיםהרעיוןאתשקיבלו
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הדחוףבצורךגםהכירוהעמים,ככל
והמשיכוהיהודים,שלבפרודוקטיביזציה

השפהשלהחייאתהמפעלאתבהתלהבות
ההנחהיסודעלאבלותרבותה,העברית

בארץאלאלהתבצעעשויאיננוזהשכל
יח,ודיתלאומיותשלבמסגרת Iישראל

העם,אחדשלבמסתושראינוכפיעצמאית.
קפדניתבשמירההכרחהציונותראתהלא
רבהבסובלנותוהתייחסההיהודית,הדתעל
ביקורתהדת,דחייתשלשונים~ילוייםל

למעשה, .ביוחילוחופשיחייםואורחהדת
תנועההיאמהותה,בעצםהציונות,

שלה,הספרותגםחיתהוכזאתחילונית,
התחיה"."ספרות

הלאומיהמרכיבאתקיבלההתחיהתנועת
היהודית,בזהותהיחידהמשמעותיכגורם

רפורמהלערוךנאלצהשההשכלהוכשם
בלאלתפיסתהשנותרההיהודית,בדת

לערוךהציונותנאלצההלאומי'המרכיב
שנותרההיהודית,בלאומיותרפורמה
והלכה.אמונהשלהמרכיביםבלאלתפיסתה

דורותבמשךמונחשהיההמשיחי'הרעיון

נדחההיהודית,הלאומיותביסודרבים
משיחיותלטובתהציונותבידילמעשה
ממשיקשרלהשאיןמדינית,חילונית,
כשםיותר' .המסורתיהמשיחילרעיון

היהודית,לזהותחדשמונחקבעהשההשכלה
התחיההנהיגהמשה","דתתפיסתה,לפי

לתפיסתה.הלאומית,לזהותחדשכינוי
הגולה,יהודיהרובפיעלהיו"יהודים"
ואמנם,"עברים".בכינויהתהדרוהציונים

שתיביןישראלבארץהיהודיתהישות
ואתעצמהאתכינתההעולם,מלחמות
העירהעברי'היישובזה:בכינוימפעליה
האוניברסיטההעברית,הגימנסיההעברית,

העבריםהעובדיםהסתדרותהעברית,

דברו"עבריהעברים,הסופריםואגודת

עמדהאלהכינוייםמאחורי ,"עברית
בספרותביטויהאתשמצאהאידיאולוגיה,

"כנענית",המכונההספרותההם.הימיםשל
הסמןרקחיתהוטוש,יונתןשלמיסודו

שלדחייתהאבלזו'מגמהשלהקיצוני
יהודיתזהותלטובתהמסורתיתהיהדות
בכתביגםמופיעהעברית,חדשה,לאומית

ז'טשרניחובסקי'ש'ברדיצ'בסקי'מ"י

רקהוחזר"יהודי"הכינויועו.דשניאור'

שלזהותםעםבעימותהשואה,אחרי
הישראלית.החברהבמסגרתהערבים

ג.

אכןהמסורתיתהיהודיתהזהותשלארנונה
התחיה,ספרותאתמאודרבהבמידהמעסיק

נושאהמרכזיים.בנושאיהומתבטא

הקיוםמתחוםשיצאאדםהמתאר"התלוש",
ראויתחליףלעצמומצאולאשלו'האותנטי
ביןשלריקבחללונמצאזה,למקום

הזרה","האשההואהשניהנושאהתחומים.

אשהאליהודישלארוטיתבמשיכהשעניינו
ברדיצ'בסקי'שליצירתםיהודיה.לא

עשויהברבר,גבסיך,שטיינברג,ביאליק,
לדעתאלה.בנושאיםלשימושדוגמהלשמש
ניהיליזםשללמגמותביטויבהישחוקרים

אתשעזביהתלוש,היהודיהיהדות.של
להשיגיכוללאאךהמסורתית,היהדות
בדנו'לאומגיעאחרת,אירופיתזהותלעצמו

שלווהשיבהבפניו'חסומהבחזרההדרךכי
המשיכהשני'מצדמאוחרת.שיבההיא

ההלכהלפישילדיההזרה,לאשההארוטית
קרובותלעתיםמסתיימתיהודים,יהיולא

הגורלימהצעדהאחרוןשברגעברתיעה
ברדיצ'בסקיאצלכךחזרה.ממנושאין

("מאחוריביאליקאצללנהר"),("מעבר
גבול("עלשטיינברגאצלהגדר"),

ועו.דאוקראינה")

מרמזת,אךפתרון'מציעהאיננההסיפורת

פתרוןשלהאפשרותעלהדברים,ברקע
מהססתהספרותציוני.פתרוןלבעיה,לאומי
רקבורואההיאזה,לפתרוןביחסהמאוד

עגנוןש.י.

אבלמאוד'מסופק Iממשיכל-כךלאסיכוי'
הקיוםשאלתלפתרוןואחרוןיחידסיכוי

בעומקהיהודית.הזהותולבעייתהיהודי'
שליאוש,שלפתרוןהיהזההדברים,
עלאחרונים"להיותשלהאחרון","הקרב

כסמל.(מסדה>"מצדה"אתשהציגהחומה",

,. 
גםואחריההארצישראלית,הספרות
במידהעסוקותהיולאהישראליתהספרות

והזהותהיהודיהקיוםבשאלותרבהכה
ועלואלהשאלותצפולעתיםאבלהיהודית,
הספרותיהביטוי .מאודרבהבעוצמת

היסטורישברשישלהנחה,ביותרהמובהק
שלה,המסורתיתבמשמעותהיהדות,בין

ישראל'בארץהיהודיוהיישובהציונותלבין
במיוחדהזז'חייםשלמסיפוריובכמהמצוי

ירוקה,וב"דרבקין'.'ב"הדרשה"-ובמפורש

התנערותבציונותרואהב"הדרשה",

נעדרתהפסיבית,היהודית,מהגלותיות
המשיחי'מהמיתוסוהתנערותההיסטוריה,

יכולשאיננו"מילהיגאל.שלאכדישנוצר
ציוני'.'"נעשהיורקת,אומריהודי",להיות

הציונית,אמונתואתשאיבדדרבקין'ואילו
היהדותשלהייחודיתהקיוםשמהותטוען
קיוםהמבקשתלציונות,בניגודבזמן'היא

שלראותומנקודתגםליהדות.טריטוריאלי
בקין'דרשלראותומנקודתגםירוקה,
שונה,אחר'משהוהיאיהדות,איננהציונות

בספרותאחרותמרכזיותיצירותחדש.

הישראלית,ובספרותהארצישראלית,
נושאיםבאמצעותאלהבבעיותמתבוננות

ספרותשלמאלהבהרבהשוניםשאינם
האשהונושא ,הזרהתלוש,נושאהתחיה.

מרכזיותמהןיצירות,בכמהגם,מצויי-םהזרה

והישראלית.הארצישראליתבספרות ,ביותר
לבודדההיסטוריבניסיוןעדייןהואהעימות

היהדות,שלמהכוליותהלאומיהמרכיבאת
וגםבצורהגםמהותייםבשינויי.םכיאם

מהשוניהמתחייביםובמשמעות,במגמה

שבגולה.מזוהישראליתשבסיטואציה
ש"ישלהגדולהרומן ,"שלשום"תמול
מאודרבהובעמקותרבברוחבמעלהעגנון,
הקיוםמהותבתפיסתהקשורותשאלות
בארץהיהודית,הזהותושאלת ,היהודי

צעיר'ציונישלסיפורוזהוכזכור'ובגולה.
ישראללארץמגליציהשעולהקומר'יצחק

מנסההואהמאה.שלהראשונותבשנותיה
איננואךביפו'"החלוצית"בסביבהלהיקלט
עוברהואלפיכך'מקומו.אתבהמוצא

שערים,ממאהחרדיתאשהנושאלירושלים,
שוטה.כלבמנשיכתמתדברשלובסופו
שהואהריקאבלזר'תלוש,הואקומריצחק
לביןהיהדותביןמצויאיננובושרוי

ביןאםכיאירופה,שליהודיתהלאתרבותה
היהדותשלהאותנטיהקיוםמקוםהגולה,

בארץהלאומיהקיוםלביןהמסורתית,
שהתאכזבלאחרקומר'יצחקישראל.
לגולה,לשובאמנםמנסההציוני'מהפתרון
במאהברומןהמיוצגתהשלמה,ליהדות
אבלירושלים,בתוךגולהשהיאשערים,
והואמאוחרת,שיבהבהכרחהיאשיבתו

הניהיליסטיהפיתויגם .בחייועליהמשלם
בשינויכיאםכאן'מופיעהזרההאשהשל

קלתאהובתוסוביה,מאוד.מהותיצורה
יהודיה,אמנםהיאקומר'יצחקשלהדעת

ביפו'החלוציםבחוגיומסתובבתציונית,
ליהדותהמנוגדהקוטבאתמייצגתהיאאבל

כלעםהציונית,הלאומיותאתהמסורתית,
במידהבההרומן'שללתפיסתובה,שישמה

אתהתחיהבספרותמייצגתהזרהשהאשה

אירופה.תרבותשלקסמיה
מעלהשהואבעימותעמדהנוקטאיננועגנון

אושבגולה,האחדותיתהשלמה,היהדותבין
עלהמבוססהקיוםלביןשערים,במאה

ישראל.בארץהציונות,היהודית,הלאומיות
הצדדים,משניאירונילעגחוסךאיננוהוא

התפיסות.שבשתיהבעייתיותאתומבליט
שבהחזרתבעיניו'הרצויהפתרוןאתאבל

הקיוםאלהיהדותשלהאבודההאחדות
צובעהואישראל'בארץהלאומיהיהודי
יארדבתגםמובהקים,אוטופיהבצבעי

שלהמופתבדמותוגםהעובדת,ההתיישבות
בשמוהמכונהוהעבודה,התורהאישמנחם,

המשיח.של

38 
 207גליון



ה.

"תמולשלפרסומואחרישנהכשלושים
א.בשל"המאהב"הרומןהופיע ,"שלשום
שללרומןמובהקתזיקהלושישיהושע,
ביותרמרכזימקוםתפסמהרהועד ,עגנון

 ,יורדשלסיפורוזהוהישראלית.בסיפורת
דורותבןהארץיליד ,ארדיטיגבריאל
ירושתאתלקבלכדילארץשחזררבים,
הנפרדים,יוםבמלחמתהסתבךאבל ,סבתו
מקלטמצא ,בסינימהחזיתשערקואחרי

סיפורושערים.במאההחרדיתבקהילה
הדמותבהמשפחה,לסיפורבצמודמתרחש

המעסיקמוסךבעלהואאדם,המרכזית,
וביןאסיה, ,אשתוביןערבים.עובדים

ביןגםוכןאהבים,פרשתמתפתחתגבריאל
במוסךהעובדנעים, ,ערבילנער ,דפי ,בתו
אדם.של
כזרותמתוארותברומןמהדמויותכמה

שיצאנעים,הערביהנערבמיוחדותלושות,
אך ,והתחנךגדלבו ,הערביהכפרממסגרת

שבההיהודית,לחברהלהגיעהיהיכוללא
עלהיהודיתהבעיהבהשלכתלהיטמע.ביקש

אידיאיתאמירהישבישראלהערביהמיעוט
ומשמעותה.הישראליתהזהותעלמובהקת,

במשמעותאב"ל ,כזרמתואראדםגם
במשמעותלאהמושג,שלהקיומית
שלבדמותויהיהענייננועיקרהלאומית.
הרומןשלתפיסתואתהמייצג ,גבריאל

ואתוהישראלית,היהודיתלזהותביחס
שביניהם.הקונפליקט

הואעריק.בהיותוקשורהגבריאלשלזרותו
 ,שלוהאותנטיהמקוםשהיא ,ישראלאתעזב

במתןבפאריספרנסתואתמוצאוהוא

 ,כטפילנתפסהואלפיכךבעברית.שיעורים
אינואבל ,שלוהישראליתמהזהותשניזון
לעצםממשיתסכנהבשעתגםמאומה.תורם
ומוצא ,נפשועלנמלטהוא ,הלאומיהקיום
אינההיאשגםהחרדית,בקהילהמקלט
הניגוד .הישראליהלאומיבקיוםתומכת
ההיסטורית,המסורתית,היהדותשבין

 ,עגנוןאצלכמויהושע,א.באצלהמיוצגת
לביןשערים,מאהשלהחרדיתבקהילה
אםמוצג ,הישראלי ,החילוני ,הלאומיהקיום

הקלאסית.הציוניתלתפיסהבהתאמהכן
הואהיהודיתשבזהותהלאומיהמרכיב
נדחיתהחרדית,היהודית,הכוליות .העיקר

מקבלתשאינהעלאירונית,באגרסיביות
לוקחתואיננההחילונית,הלאומיותאת
ישראל.שלהלאומיהקיוםבמאמציחלק
לא ,כןאםמייצגת,יהושעשלשעריםמאה
היהדותשלהאבודההשלמותאת

אתאלא ,עגנוןאצלכמוהמסורתית,
כאןהמשותפתהלאומית,מהחובההעריקה
החילוניתהלאומיותוליורדים.לחרדים
היהודית,בזהותפרגמנטרימרכיבאיננה

אמנםקמההיא .זוזהותשלכולהכלאלא
שלהנדליתהאחדותשלחורבותיהעל

רצוןאומאמץכלניכרלאאבלהיהדות,
שיבהגםולו ,זואבודהולירתלכלשוב

בלוסול

מתפרשתזומעיןשיבהשכןמאוחרת,

לקיוםהטוטלימהמאמץעריקהכבגידה,
 .ראינושכברכפי ,ישראלי ,לאומייהודי
בשאלתהקשורהישראלית,בזהותאחרצד

ברומןמקבל ,בישראלהערביתהנוכחות
היאהתלישותביותר.מענייןביטוי

הזרהוהאשה ,הערביהנערשלתלישותו
שלזרותוודיה.היההנערההיאגביול

ברומןהמקבילההישראלית,בחברההערבי
שלה,ולתלישותהיהודיתלזרותהמפורש

מדקלם<נעיםהתחיהבספרותשתוארהכפי
אתמעמידהביאליק>,שלציונייםשירים
עלשלה,הנורמליותעלהישראליתהזהות
זהותהיאבישראלהיהודיתשהזהותהרעיון

צריכהאינהאושונה,שאינהלאומית,
עמיםשלהלאומיתמזהותםשונה,להיות
נורמליים.אחרים,
שביןהמעמיקהשסעאת ,כןאםרואה,עגנון

היהודיתלזהותהלאומיתהישראליתהזהות
אותומקבליהושעעמוק:בצערהאחדותית

 ,לולהתנגדטעםשאיןהיסטוריככורח
שכן ,אותוולהעמיקלעודדישאדרבא,
היהודיתהלאומיתהתחיהתהיהלאבלעדיו
זמן.לאורךאפשרית

 .ו
בארצות-במיוחדבתפוצות,היהודיתהזהות

התפיסהעלרבהבמידהמבוססתהברית,
אירופה.מזרחשלהיהודיהסוציאליזםשל

המאהבראשיתפעילהיהאכן ,הנובר
בתרבותדומיננטיגורםוהיהבאמריקה,

הברית,בארצותהיהודיתהמהגרים

ההגדרהאחרות.ובארצותבארגנטינה

שלגוויעתולאחרגםהיהדות,שלהעצמית
בשייכותהיא ,היהודיוהסוציאליזםהנובר
מסורתעלהמבוססתתרבותית,אתנית
רבתמדינהבתוךהמתקיימתדתית,

ארצותאוכארצות-הבריתאתניים,מיעוטים

הזהותמתבססתהזמןבמשךאחרות.הגירה

עלהתפוצותיהודישלהמינימליתהיהודית
עלמאשריותרהדתית,למסורתזיקה

היהודיתהזהותתפיסת .הלאומיהמרכיב
שללזובעיקרהדומהכיום,בתפוצות
הרפורמית,הקהילהואמנםההשכלה.

הרווחתהיאההשכלה,בתנועתשיסודה
אמריקה.יהודיביןביותר

החזירהישראלמדינתהקמת ,אמנם
אתבתפוצותהיהודיתהזהותלתפיסת

פוליטיתבתמיכהשעיקרו ,הלאומיהגורם
שלחזקיםרגשותעם ,בישראלוכלכלית
 ,אבל •ישראלעםוסולידריותהזדהות
שמתכווניםאושעלואותםאתלהוציא
החרדיותהקהילותואתלישראל'לעלות

אתמגדיריםהתפוצותיהודיאיןשבגולה,
מושגשלהלאומיתבמשמעותכיהודיםצעמם

זה.

היהודית,הזהותבעייתשלכוללניתיאור
ביותרמרכזייםרומניםבכמהלנויימצא

רביםהאנגלית.בשפההיהודיתבספרות
היהודיתהזהותבעייתאתמתאריםמהם

אתגםששימשומוטיביםאותםבעזרת

האשהונושאהתלושנושאהתחיה,ספרות
מהם.בשנייםנעסוקהזרה.

בלוסולשל > HERZOG <יהרצוג"הרומן
> SAUL BELLOW < אינטלקטואלעלמספר

במשברהנתוןהרצוג,מוזםפרופסור ,יהודי

משברבהכרחזהאיןעמוק.וקיומיאישי

למוצאוקשרלוישאבל ,יהודיזהות
הואכיאםמהעולם,מנותקהואהיהודי.
כתיבתבאמצעותקשרלקייםמתאמץ
מבחינהוזרבודדהואאובססיבית.מכתבים

הספרותיתבמשמעותתלושגםאבלקיומית,
הראשונהאשתוזה.מושגשלהיהודית
אשתויהודיה.היא ,דייזיממנה,שנפרד

לקתוליות,שעברהיהודיה ,מדלייןהשביח,
יוצאהואעכשיוהטוב.ידידועםאותועזבה

אליה,נמשךהואואמונה.קתולית,אשהעם
אותה.לשאתגםלוראויהאםמתלבטאבל

בניתוקוקשורההרצוגשלתלישותו
הוריו'בביתהילדותמחוויותמהיהדות,

למעמדלהגיעובמאמץעניים,מהגריםשהיו
שרכשהביתהאמריקאית.בחברהנכבד

היהודילמאבקוסמלהיהנאמר'בכפר'
הלבנה,באמריקהיתדלתקוע

גםקשרלויש ,) W ASP (הפרוטסטנטית
שלוהזהותשלו'השייכותאבללישראל'

באמריקה.היאשם,איננה

כןאםמצטמצמתגהרצושלהיהודיתהזהות
קללתיבולאבא,מביתנוסטלגייםלזכרונות

להגדרתובעיקראךביידיש,לשונושל
דאגתו'עיקרזאת,עם •כיהודיהעצמית

נתונהכותב,שהואבמכתביםהמתבטאת

האמריקאית,לדמוקרטיההעולם,לגורל
מעסיקהשלוהיהודיתהזהותשאלתונוי.
להניח,אפשרמאוד.מועטהבמידהאותו

הבעייתיותאתמייצגותשלושהנשים
נתוןשהואהמשבר •שלוהזהותשבתפיסת

בפירודקשורהרומןשלבמהלכובו
הנרמזתהתקווההמומרת.היהודיהממדליין'

האשהאתקבלתועםבאההרומןשלבסופו
ברורלאואמונה.מלידה,הקתוליתהזרה,
נרמזתזואפשרותאבלאותה,ישאאםאמנם

אתכן'אםמציינות,אלהנשיםרב.בבירור
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הרצוגשלמאמציומהיהדות.התרחקותו
אינםשלוומהתלישותמהבדידותלהחלץ

הואאדרבא,היהדות,אללחזרהמכוונים
העיליתבחברתלהיטמעמבקש

אםמבטאתשלוהתלישותהאינטלקטואלית.
כקיוםהיהדות,שללניהיליזציהמגמהכן

הזרההאשהנושאגםמשמעותי. ,אותנטי

 .זומגמהעלמצביעשברומן
עלמעיק'מיהברומןגםנמצאדומהמגמה

של ) PORTNOY·S COMPLAINT (פורטנוי"
אינטלקטואלהואגםפורטנוירות.פיליפ
דומיננטית,יהודיה","אםלושחיתה ,יהודי
הוריוכרונית.מעצירותשסבלעלוב,ואב

מחאתויהודיה,אשהלולהשיאמבקשים
נערותעםיוצאאיננושהואבכךמתבטאת

נערהעםקרוביםיחסיםמבססהואיהודיות.

זוגבתהיאריר.ג'ייןמריקתולית,אירית
מבחינהלאאבלמינית,מבחינהטובה

בישראל'לביקורנוסעהואאינטלקטואלית.
נערותאחרישםמחזרכשהואאבל

קיבוצניקיתסטריאוטיפיות,ישראליות
ביחסיוכאימפוטנטמתגלההואוחיילת,

הבעיה,לבאלקולערותשלהרומןעמן.
אתששימשואמנותייםאמצעיםבאותם

והמשיכההתלישותהתחיה.ספרות
אותהכאןגםמייצגיםהזרהלאשההארוטית

טמיעהתוךהיהדות,שללניהיליזציהמגמה
האמריקאית.העיליתבחברת

עשויההיהודיםשלהיתרההאינטלקטואליות
הזיקהגם .זולמטרהבדרכםלעמוד

אתמותירהלישראלהלאומית
סיפורוים.אובחסרהיהודיהאינטלקטואל

הואבתקווה.מסתייםאיננופורטנוישל
אימפוטנטנשארהואאבל ,אובדאיננואמנם

הפסיכיאטררק .ג'ייןמריעםביחסיוגם

 .לולעזורעשוי

ז.

הספרותואחותה,העברית,שהספרותדומה

אתלתארהיטיבובאנגלית,היהודית
 ,זוהרצאהשלבראשיתהשהוצגההשאלה

התפצלה ,שראינוכפיעמה.ולהתמודד
למרכיביה,הי"חהמאהבסוףהיהדות
אתאיבדהובכךולאומיות,הלכהאמונה,

ההשכלהשלה.ההיסטוריתהאחדותיות
הלאומיות ,היהודיהסוציאליזםהיהודית,
הקיוםלצד ,הישראליוהקיוםהציונית
היהודיתמהזהותנטלובתפוצות,היהודי

לצרכיהם,שתאמרהמרכיביםאתהכוללת
 .היתראתאחרת,אוזובמידהודחו'

פלורליסטית,לישותלפיכךחיתההיהדות
היהודיתהזהותשבהגדרתוהבעייתיות

זה.פלורליזםשללאי-קבלתוכןאםקשורה

• 
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ארוס"אתידעתיולא •••לשנתער"חייתי
עזרבןאחוד

עובדעםבהוצאתלהופיעהעומדדאב,אסתרהמשוררתשלחייהסיפורודבש"'לעבהשל"ימיםמתוךפרק

במוסףנדפס 1969בפברואר-21== קצרסיפור"דבר"שלהספרותי ='
"הבקעבשםדאבאסתרשל-

אחריהשניהארוטיסיפורהזהוהראשון".

האחרונותבשנותיהשושנים"."ריבת

כל-כךעזהחיתהארוטיתמכתיבהרתיעתה

עזבונהאתבידימפקידהשהיאשלאחר
אמנם,בעל-פהזאת,מתנההיאהספרותי

דאזהסופריםאגודתראשישידידיה,בכך

קטעיםלכתביתכניס"שלאעלי:ישגיחו
שלך!"ברומניםכותבשאתהכמוארוטיים

גרםסיפורכלוכמעטשלי'חדשרומןכל

הארוטית,החשיפהבגללהתקפי-זעםלה
נוהגתחיתהלאההצעירהאחותיעםואילו
אתבאוזניהגוללולפעםלאלשבת

שחיתהעדולהתפארגבריםעםעלילותיה
בהתפארויותיה.הנערהאתמביכהממש

הואהראשון"ש"הבקעסבורהייתיתחילה

הראשוןהבקע

וחורףקיץיוקדתשמשתחתמרוץ-הזמן.אתשכחואלה,הרי-יהודהבראשיתימימששתכאןניטעוכאילועמדוהאורנים
מושגי-בגבולשאינהספירהלהם:אחרתספירהבשניםגימודיםהםאיןלעד:עדמינישמיםכלפיהםמתעגליםחליפות:

אדם.

ונדבקוענפיםגזעיםמחריציזהובהואמשתפךאורני-הגן:שלהכופראתלהתיךהשמשהספיקהוכברעתה,שעות-בוקר
 .כבדכדבשולבגדיםלידיים
כברעליהעומדשעודהאביבעשבבקיעים-בקיעיםצחיח-הקיץ:עםכעתונפתחתדשנה-שחורהלאורניםמתחתהאדמה
ברגליים.ונדושהצהיב

מי-גשמיםקטנים:משפכיםמתוךכאןלהםניתנואשרלמיםוכמהותמאובקותעומדותאבני-המקוםמסויגותערוגות-הפרחים
הרחבה.החצרבתוךבורותלתוךשנאספו
יבבותמייבבבגן,התוריםאחדניעורלפתעמקוטעמשהובהםוהומהנושבתרוח-תזזיתעדיין.מוגפיםהזוגבחדרהתריסים
פניואתהואהופךמידלראשמעלכקונכיהוחמימהקרובהמתקמרתותקרת-החדרעיניהאתפתחההיאונדם.אחדות,

זו.מולזההלבנותוהשינייםהפיות,ומחייכיםהשפתייםנפשקותבידיעתם,ושלאעליון'צופיעלוכאילואליה
אותוסופגיםהםהמהוקצעים:הגופותעליורדרווהשקטומעיןלבן'והמסוידיםהעביםהחדרמקירותשופעתגדולהשלווה

אלו.בוקרבשעותתוםעדמתמלאתכאילוהמשותפתוסאת-ישותם
היום:לתוךכמזלגרגליהאתתוקעתהיאובבת-אחתלובן-הסדינים,מתוךהשזופותהארוכותשוקיהאתהיאשולפתמיד

לתוךויצאהנמשכהוממנואלהרגלייםנעמדוהמיטהשלפניהקטןהריבועעלומאזין.ראשואתזוקףהואהיהזהלמראה
 .בוהתערבמרשרשים,חומים,פרחי-אלמוותשלמוכרוריחבפיו'עלהחוםאפוילחםטעםשלווה:בהירהדרךהיום
בלי-משתפךכלי-נחושתלתוךהמשתפךכתושה,זכוכיתשלכאשדזמר-הצרצריםעליהםניתךומידמחדרםיצאוהם

ומתנדנדצףהיהוזהריח-הכופר'לתוךפלפלובלליצרכראוי'מחומםהיהכברהכחולהחרדללהרדמת-החושים.עדהפסק,
ולחאפלוליריחבצל-הבית:שפרחוהטוברוזותריחהשתטחמסוים,בצקיכבסיסלשיניךמתחתגלי-האוויר:פניעלכשמן
קרירים.מנזריםמחביוניכבא

לו'נשמעואלהמסביבו:והאורהאוויר'אתבהחותךהיהואתגרובתנועת-ביטולאלכסונית,מורמתחיתההגברשלכתפו
 .וחלקת-גומושלמתחיהגביכעלהמוארכותזרועותיועלנחוהבהיר:כשיערוסילסלווהקיפוהו

והתרחבוהלכוצעדיהאיתנה,בידמובלתכסירהתנועותיועלחזרהסמויים,בעבותיםאליוכקשורהאחריונגררההיא
ופרחהניצוצותשרביטנתזהולפתעבזרועוזרועהמשיםבלינגעהאחדסלעעלבעלותהשלו:לצעדיוובתנורנומאליהם,
בתוךרגעעגנועיניועמוקים.בארותמתוךהיוםבעצםבני-אדםיראואשרלכוכביםזההיהדומהמבריקהכקשתלעיניהם

ראשו.עלכנזרהרכיבהשעשוע,לשםכאילובמחי-יד'ואחרהרוטטת,ישותהאתבשקטלהםושלועיניה
גבעוליעלונתלוזימזמודבוריםבסלע,תקועיםהיופורחתוקיפודי-קורניתדקות-גבעול'ציפורני-ברזרועקטןתלמצאוהם

אתהוורודהגביעמתוךומוצצותעליהןמתנדנדותהיווכךגופןמכובדקמעאנכפפיםהיוואלווהדקים,הענוגיםהציפורן
באוויר.תלויהיהדבשריחהצוף
וצעקההזדקףלפתעאמרריחה,"אתלעורר"בכדיבהובחשהקורניתלתוךידיותחבמסביבו'עשביםבידיותלשהוא

כשלוליתנתכערוכחול-עיניולמטה,נמשכופינות-הפהלפניה:זריםפניםראתהרגליה,עלועמדהקפצההיא .מפיונפלטה
מידה,זרועואתשמטהואואולםבידוהחזיקהצעקה.דבורה,""רקדבורה,נדמההיאדקבקוליבבהואלתוכה:אבןשזרקו

 ...ובכהעמדהוא
 •המלון.בכיווןוברחהפניההפכהאךלולעזוררצתההיא
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פוריהתקופה ,-60השנותמשלהיסיפור
כדיתוךלימים,אסתר.שלבפרוזהבמיוחד
ישןלכתב-ידהגעתיארכיונה,פיענוח
אחרון","יוםבשם-30השנותמראשית

זהותקופה.מאותהאחריםלכתבי-ידהדומה
"הבקעלסיפורבטיוטה,חלקוראשון'נוסח

"יוםהסיפורשלהמשנהכותרתהראשון",
אחרתובטיוטהמסיפור","פרקהיאאחרון"

שעליוהפרוזהספרזהואולימרומן","פרק
היום"ב"דארברשימהגינצבורגשמעוןרומז

עברהכיאומרת,"השמועה :-1934ב

משום-מה,בפרוזההכתיבהאלהמשוררת ;

שלםספרבכתיבתעכשיועוסקתוהיא
בפרוזה,"

-בבית 1932בקיץמתרחשתהסיפורעלילת
כאןמובאוהואבירושלים,פנסיוןאומלון
עריכה.לאחר

אחרוןיום

יהודההריבנושלמהאובשעתוהמלךדודהפחותלכלנטעםכאילואובראשית:ימימששתכאןנוטעוכאילועמדוהאורנים
הםאיןלעד:עדמינישמיםכלפיהםמתעגליםחליפות:וחורףקיץיוקדת:שמשתחתהזמןמרוץאתשכחואלה[ירושלים]

האדם.במושגשאיננהספירהלמר'צריךחדשהספירהבשנים:במודים
לידייםונדבקוגזעיםענפיםמחריציזהובהואמשתפךאורני-הגן:שלהכופראתלהתיךהשמשהספיקהוכברעתהבוקרשעות

כבד.כדבשולבגדים
כברעליהעודכעומדהאביבעשבבקיעים:בקיעיםהקיץצחיחיעםכעתונפתחתדשנה-ושחורהלאורניםמתחתהאדמה
ברגליים.ונדושהצהיב
גשמיםמיקטנים:משפכיםמתוךכאןלהןניתניםאשרלמיםוכמהותמאובקותעומדותהמקוםאבנימסויגותפרחיםית 1ערוג

הרחבה.החצרבתוךבורותלתוךשנאספו
יבבותמייבבבגן,התוריםאחדניעורלפתעמקוטע.משהובהםוהומהנושבתתזזיתרוחעדיין:מוגפיםהזוגבחדרהתריסים
אליה,פניואתהואהופךמידלראשמעלכקונכיהוחמימהקרובהמתקמרת,החדרותקרתעיניה,אתפוקחתהיאונדםאחדות
 ...זהמולזההלבנותהשינייםעםהפיותומחייכותהשפתייםנפשקותבידיעתםשלאעליון'צופיעלוכאילו
ישותםוסאתאותהסופגיםהםהמהוקצעים,הגופותעליורדתגדולהורוויהלבןהמסוידיםהחדרמקירותשופעתגדולהשלווה

אלה.בוקרבשעותתום,עדמתמלאתכאילוהמשותפת
למראההיום:לתוךכמזלגרגליהאתתקעהאחתובבתהסדינים,לובןמתוךהשזופות,הארוכות,שוקיהאתהיאשלפהמיד

היוםלתוךויצאהנמשכהוממנואלה,רגלייםעמדוהמיטהשלפניהקטןהריבועעל ...ומאזיןראשואתזוקףהואהיהזותנועה
בו.התערבחומים-מרשרשיםאלמוותפרחישלידועוריחבפיו'עלהאפוי-חוםלחםטעםשלווה:בהירה,דרך
כלילתוךהנוזלכתושהזכוכיתשלכאשדהשתפךהואהחסילים,צרצורקילוחיםקילוחיםעליהםניתךומידמחדרםיצאוהם

 ...להתעלפותעדהחושים,להרדמתעדהפסקבליומשתפךנוזלנחושת,
האוויר'גליפניעלכשמןומתנודדצףהיהוזההכופר:ריחלתוךפלפלריחובללויצקכראוימחומםהיהכברהכחולהחרדל
קרירים.מסגדיםמחביוניכבאולח,אפלריחהבית:בצלשפרחוהטוברוזות,ריחהשתטחמסוים,בצקיכבסיסלשניים,ומתחת
והקיפוהולונשמעוואלהסביבו'והאורהאוויראתבהחותךהיהביטולובתנועתאלכסונית,מודמהחיתההגברשלכתפו

כאשרוחלקת-גו'שלמהחיהגביכעלבחןינוחוכאשרהמוארכותהזרועותעלנחוהבהיר:בשערוסלסלוהטובות:בכוונותיהם
האלה.ההריםעלובשלווהבשלמותתרעינה

צעדיהאיתנה,בידמדבלהכסירהתנועותיועלחזרהמעלהובכלמפנהבכלסמויים.בעבותיםאליוכקשורהאחריונגררההיא
 .שלולצעדיוובתנורנומאליהם,והתרחבוהלכו

היוםלאורכחוליםניצוצותשרביטפתאוםהצמיחובעורנגעאשרוהעורבזרועהזרועומשיםבלינגעהאחדכףעלבעלותם
רגעעגנועיניועמוקיםבארותמתוךהיוםבעצםאדםבנייראוםאשרלכוכביםזההיהדומהמבהיקכאשכוללעיניהםופרח
ראשועלכנזרהרכיבוהנעלהשעשועלשםכאילובמחי-ידואחרהרוטטתישותהכלאתבשקטלהםושלועיניהבתוך
היפה.

מעלירוקיםלשונותשלחותירסוערוגותמקשאות,השתטחומדרוניםעלההריםבצלעותשדות:לגבולונכנסוהגןאתעזבוהם
בצלוהצטופפוהערומותהפסגותעלטיפסועיזיםעדריהרגלכףמתחתכגבינהמתפורריםשהיווהתחוחיםהדשניםהרגבים
להם.מסביבשחוריםכתמיםוהיווהסלעים
בודדות,שלוויותמדוממים:וכאביםרפואותריחריחה:אתטפטפהומידהיחפות,הרגלייםאתהקורניתסרטהשביליםבצידי

האפורים.הסלעיםפניעלורודיםכפרפריםהתעופפוהסלעוציפורןהטחובים,בנעצוציםהאביבמןכאןנשתיירויבשות-למחצה,
צנחהוהיאראשםעלעמדההשמשהשניים.חייחייהםלתוךרחביםמבואותוסללוהעינייםבעמקירשרשווהריחותהמראות
 ...הקצרבצלווהסתתרהלרגליופתאום

ושביםמסורבליםאורניםצל'שלאגםאותםהקיףהגןבמבואיבית-מלונם:לקראתלרדתהתחילווהםבחיוך'פקד ,,"נחזור'
עלושההקריר'כאןהיההאווירזה.גביעלזהרבותשניםשנשרומחטיםתילימכוסהחיתהתחתםוהאדמהכאן'עמדומאוד
הכברה.אתכעבורצדמכלעברולתוכו'נכנסמים,כמוהגוףאתהקיףהמשולהבים,הפנים

ברגליומאשראחרבאברלנגועמבלישובקרסוקם,פעםוקרסהואאמר ,,המחטים,שכבתפניעללהתעמל'מתאיםכאן"המקום
שכבההקינמון'מצבעב"קצרות"ונשארהאורכה,לכלהפרופהה"חצאית"אתזרקהזה,לצוחיכתהכאילווהיא,האדמה:פניעל
הראשעלוזקוףאיתןעמדהגוףוכלהגב,אתואחריהןאותן'זקפהפתאוםאופניים,עלכברכיבהברגליהלנענעוהחלהגבהעל

אתרגליועמדתלפיראתההראש,עלכךבעומרהוחייך;עליההביטמהתנועע,חדלהואכנרישראחד,ישרקווהיווהוהעורף
ידה.עלוהוא"מנוחה"'וערכהגבהעלהשתטחההיאיו'פגעלהמתרחקהחיוך

אחתשכבהמקודםשהיוהרחוקיםההריםהאוויר:אתמכהיםצלליםהחלובית-מלונםשלהקרירהאולםמןערבלפנותמשיצאו
צלליםכאילוונתרעננופתאוםהוריקוהעציםהאחד.צידםעלצלהטילווהכפיםלבדו'רכסרכסלהתבלטהחלובאור'מחוקה
הצלעותמצלעותיהם,ששפעואפוריםצלליםידיעלמתלכדיםהחלולבדורכסכלמחולקיםמקודםשהיווההריםמכהים,החלו
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כחול.אווירעטוהחדיםוהרכסיםבתוכנו
כפריםשלבודדותבקריאותההרים,מןמבין'יצאוהלילההמעסות,הסללסיפותחיכוושיחיםהיום,מתרדמתניעורוהעצים
טעוניוגמליםחמוררכוביסורזחלובשביליהןאשראפלותמגיאיותועלהצמחהלילהמשקיעה,מאדימותצלעותעלרחוקים

מחרשות.

שכמה.עלקצתנוטההיהראשהפסגה.ראשעלישבוהם
בחיים,האחרונותנשימותיהםאלההיוכאילומאווירריאותיהםומילאוהפסגהאוויראתופלסוהכניסוזה,ידעלזהנשמוהם
הירידה.מתחילההטבעבדרךממנהאשרהפסגהאושרם,פסגתעלהיוהם

 •המורד.סחרחרתכבלומהעודצלצלהמהםעודגדולבמרחק

הדפיםביןמפרידותשניםושבעכשלושים
"הבקעפרסוםלביןאחרון""יוםשלהגנוזים

ב-שהתפרסםהראשון","הבקעהראשון".

סמוךעדאחרון""יוםלקודמודומה , 1969
מתארהראשון"ש"הבקעבעודאך .לסיומו

השנייםשלאושרם"מ"פסגתהירידהאת
החושיםשכרוןלאחרכאשרמוחשיתבצורה

הגברשלבכייניתתגובהבאההלילהשל
הקסםאתומפיגותהדבורהעקיצתבגלל

אחרון"שב"יוםהריגו-זובתעלשהילך
בצורההאושרמפסגתהירידהמתוארת

לעיןנראיתסיבהללאעלילה,ללאפיוטית,
שלהחד-פעמיותמעצםכנובעתאלא

שהמעשהייתכןלכן .מסופיותוהמפגש,
מאוחרת,המצאההואהדבורהבעקיצת

בית.בידיו

שוקיהעלהסיפורגיבורתשלגאוותה
 .בהןמתנאהוהיאהשזופות,הארוכות,

קדושות"סבתותהראשונים,משיריהבאחד

אסתר:כותבת , 1930משנתבירושלים",
לוהטבחול /כידייםרכות /רגליים"כפות

יפותהיוכפות-רגליהואכן,ממששות".
יפותהןאףשהיוכאצבעות-ידיה,ומוארכות

היהגברימאודדבר-מהואולםלהפליא,
שבוה"ראבי",העבה,האףבייחודבפניה,

לאחיה.מאודדמתה
מושחזוחושבוחנתעיןחיתהלאסתר

לאחותיכשנולדוצרמה.פגימהכללפרטים.
בשבעאותםלבחוןאסתרנהגהצאצאיםולי

ידיהםאצבעותאםלוודאכדיעיניים,
לאלהבדומהונאות,תואמותורגליהם
ראתהושבהןאחיה,ואתאותהשאיפיינו

למשפחה."גזעית"השתייכותשלהיכרסימן
אשהאצלכשמבקריםתשכח,"אל

אתלקלקלועלולחשוב,פרטכלשאוהבים,
להצלחתידאגהמתוךלילומרנהגה ,,הכול'
גבראליבא"פעםבאהבהוגםבחיים,
רגלוהניחכשהתיישבאבלבעיני'חןשמצא

אחתובבתהירוקות,גרביובצבצורגל,על
הקסם!"פג

* 
מעשהאחדותפעמיםמספרסופרכאשר

נותנתהדעתבן-דמותו'לגיבורשאירע
אלאאמיתי'בסיפורהניראהככלשמדובר

פחיםלטמוןהמבקשמתחכםסופרזהוכןאם
רובהאסתרשלהפרוזה .שלולביוגראף

בהסוואהמסתפקתולעיתיםאוטוביוגראפית

הראשון""הבקעבסיפורהאםהשם.שלקלה
התרחשמתיאוטוביוגראפי?יסודמצוי

הגברמיהסיפורים?בשניהמתוארהמעשה

אתאסתרגנזהמדועמתארים?הםשאותו

 1933גזית,דאב,אסתרשלחברכרסיס

לאחררקמתעוררתהיאמדועאחרון"?"יום
הנוסחאתלפרסםשניםושבעכשלושים

הראשון"?"הבקעבשםהחדש

טלפיוג.שלברשימתונמצאראשוןרמז
שמתארתחולות-הזהב"בלבהאדום"הבית

 : 1932שנתשלהראשונההמחציתאת

סגור.היהאסתר][שלביתהאחדבהירביום
ואסתרשבועיים,שבוע,יומיים,יום,עברו

והעגמומיתחזרהכשסוף-סוףאיננה.

המתוחיםפניהועלהעמיקה,שבעיניה
לשאול.העזלאאישאכזבהאיזוריחפה
כשבועייםעשתההיאנודע:זמןלאחר

י.ש.עםבירושלים

שבכדג,יצחקהסופרכביראההואי.ש.

בעיירה-1902בנולדהוא ,שנהרלימים
בשלהיעלהאוקראינה-גליציה,בגבול
מסילת-הברזלכשומרועבדלארץ 1921

בהובלתעסקמכןלאחרלוד-רחובות-יבנה.
שירו-אתיצרואזגמליםעל-גביזיפזיף
עבר 1923בשלהיגמלי","גמלפזמונו

שנדפסהראשוןשירובחריש:ועבדלמרחביה
לתל-חזר 1924באביבשם.נכתבב"הדים",

כחברעבדוחציכשנתייםובמשךאביב,

תיאסרוןלתא"י,מצטרףהואבקבוצת-בניין.
ובייחודסופריםעםומתיידדארץ-ישראל,

בתחוםתפודיההתקופהחיתהזואז"ר,םע

ב-יצאארלוזורובחייםשלבעידודו •יצירתו
 , 1931ב-וחזרבבריסלכלכלהללמוד 1930

 ,לארץשוקןש"זשלעלייתועם ,-1935ב
בנסיעותומלווהוהעברימזכירונעשההוא

עורךונעשהלירושליםעברלימיםלחו"ל.
עדהארץ","לוחושנתונישוקןהוצאת
 ,-1957בלמותו

 1980שנתבסוףישורוןחליתעםבשיחה

הייתיבעלימות"אחריאסתר:סיפרה
שלונסקיבאלבוא.התחילואחר-כךקפואה.

ושבכדג,"גינזבורגפסחובאהורביץובא

לירושליםי.ש.עםאסתרנסעהשבההתקופה
כברשהיאלאחר 1932קיץאפואהיא

ג,נברששולאחרמאלמנותההתאוששה
מבלגיה.שבשנים,בשמונהממנההצעיר

ב-ב"דבר"כאמור'נדפס,הראשון""הבקע

אליהפנההזמןבאותו , 1969בפברואר 21
"מאזניים",עורךברתיני,ק.א.המשורר

תקופתעלמזכרונותיהרשימהאצלהוהזמין
אוליורבינוביץ.ברששבעריכת"הדים"
לפשפשאותהשמעוררתהיאהזמנתו

"הבקעאתמחדשולכתובהישניםבניירותיה
אינוכברששנברג-שנהרעודמההראשון"?

בחיים.

תשובהגלרייתאסתרמשגרת-10,2,69ב
עללרשימה"אשרלו:וכותבתלברתיני
זכרונות,ולהעלותלהתרכזעלי'הדים',
א-("גנזים" ,,בקרובזאתלעשותאשתדל
אוררואה 1969במרסואכן .) 76148

אסתר'הדים'","ימיהרשימהב"מאזניים"

הצעיר,שבכדגשלחושניתיאורבהמעלה
"הזקנים",שנישללעיניהםמבעדאמנם
שאצלםנרביץ'ורביברש"הדים",עורכי

שיריהםאתשבכדגוגםהיאמפרסמים

הראשונים.

אסתר:כותבת

מחייךילד:ראשוראשודק,גבוה,ושבכדג:
שתיביןוהרווחעצומות-למחצהבעיניים

חלב-האם,אתמזכירהקדמיותשיניו
התמימותמשפתיונמחולאעודשעקבותיו
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 1943 ,סנאיתרצה ,שנהריצחקשלדיוקןרישום

לבושהמגודל'הילדהעמק,מןבאהוא
עדמופשליםשרווליוקיץבגדי-עבודה;

הארוכיםהיפיםושריריוהמרפק,מעל
שהואמובןהשזוף.לעורמתחתמשחקים

העיניים.אתביותרהמושכתנקודת-המוקד'

מביטיםרבינוביץ'ויקעבברשהזקנים,שני
אתמגלםשהבחורנידמהבהתפעלות:עליו
הםהשנייםשלהאבודיםמאווייהםכל

ממששאחדצוחק.והואסביבומפזזים

ריחהדהויה:בכותונתונוגעהשניבשריריו;

ונופי-בריאות,שלגופנית,עבודהשל
אותו'נושמיםבו'חוזיםהםחדשים ,מולדת
ממצמץעומדוהואנתח-נתח,אותובולעים
שירים,כותבגםהואאבלוצוחק.בעיניו
כראשי-שהםמגובשים,מאופקים,שירים

באושאמנםלבוא,שעתידמשהושלפרקים
יותר.מאוחר

באביבלתל-אביבהעמקמןבאאכןשבכדג
שסיפור-להניחמתקשהאניאבל , 1924

ביןמתרחשאחרון"ב"יוםשמתוארהאהבה

עדייןאסתרכאשר , 1930-1925השנים

מדברטלפיוועוד'זאתנשואה.אשה
שנתשלהראשונההמחציתעלבמפורש

הילהשלעדותהלדבריוומסייעת , 1932
אחותורוכל'רבקהאמה,מפישפירא-רוכל'

עליופירסמהשגםשנהר-שנברגיצחקשל
זכרונות.ספר

הילה:ליסיפרה
שללאחיותבבית-הספרלמדהרבקהאמי

אליהניגשתאחדיוםבירושלים.הדסה
ואומרתשדרוביצקי,מפתח-תקוה,חברה

לה:
דאב!"אסתרעםמתחתןשאחיך"שמעתי

מסבתישמעהיותרמאוחראבלנדהמה,אמי
אמואלבאשנהר][יצחקציניהדודיכי

אסתרעםלהתחתןמתכווןשהואלהואמר
היהכיכך'עלחושבתהיאמהושאלדאב,
 .אמואלקשורמאוד

אתהעמידוהואקשים,דיחייםהיולסבתי
אסתרעםשיתחתןלאחרשאוליכךהדברים

יהיהזמן'באותועשירהאשהשהיאדאב,

 .קליותרלאמו
הולךאתהבגללי"מה,התקוממה:אמו

אותיתוציאהזו?ההחלטהאתלעשות
גורםלהיותצריכהלאאנימהתמונה!
 11 •שלךבשיקולים

רציני.מאודהיהלציניהאסתרביןהרומן
עםיסעשציניהאזודוברלהתחתן.עמדוהם

לאנגליה.אסתר
עלולפרסיםשלהכמעט-בלשיהשחזור
האהבהפרץשלהמוחשיהתיאוראתלעמעם
ליצחקאסתרביןשמתרחשוהעזהקצר

נראים-30השנותמראשיתבצילוםשבכדג.
תל-אביבשלימהחוףעליושביםהשניים

הצעירשבכדג,בכסאות-נוח.בבגדי-ים

יפהפהבחורנראהשנים(!),בשמונהמאסתר

-5בשהם,ראובןעםובשיחהואתלטי'
כיאסתרמעידהאכן , 1971באוקטובר

הרבהעםבמראהואציל"היהשנהר-שנברג
שלראשעםושזוףשריריגוףלוהיה .חן

תמימות."בוחיתה •ג'ואןדוןהיהולאילד
קיבוץחברשהם,ראובןהתחיל 1971בשנת
באוניברסיטהלספרותוסטודנטיפעת

עלמונוגרפיהלכתובבירושלים,העברית
התוארלקראתדאב,אסתרשלשירתה
הידידותשק.דגרשוןפרופ'בהדרכתהשני,

נמשכהלאסתרראובןביןשנוצרתהאמיצה
מחליפיםוהשנייםלמותה,עדשנים,כעשר
מכתבים.עשרותביניהם

עלשאלותלהשלחאותה,ויאייןראובן
עבודתו.אתלקרואלהנתןולבסוףחייה,

אליוכותבתהיא 1973בספטמבר 7 •ב
והיוםאתמולמכתבךאת"קיבלתימטבעון:
מקומותישעבודתך.עלשובעברתי

שהארוסלמשלמורת-רוח,בישמעוררים
חייתיפרינשאולאלחיובהתבטאלאשבי
אתידעתיולאושלושהשלושיםלשנתעד

שאנשיםחושבתאניהיוםועדארוס

הארוסמפותחאינטלקטובעלימורכבים
קודםוהואבנפשםוטבועסרבראלישלהם

להעמידאמצעידווקאולאוורוךעדנהכל
ולדות."
ולאושלושהשלושיםלשנתעד"חייתי
חד-פעמימשפטהואארוס"!אתידעתי

כאשרלפירושים.וזקוקדאב,אסתראצל
לאריה 1932שנתבשלהינישאתהיא

היאשנים,בשבעממנההצעיראלואיל'
הולדתהושנתמגילה,שניםחמשמורידה
מבקשכאשר . 1894במקום 1899היאמעתה

חייה,פרקיאתלכתובשהםראובןממנה
גילה,סודעלבקנאותמפניושומרתהיא

לומספרתהיאשעליהםהפרקיםבכלוכמעט
האמיתי'מגילהשניםבחמשצעירההיא

היאכאשר-1913בלדגניהבריחתהכולל
ארבע-עשרה!בתגערהכביכול
מלאו"אמיתיות"שניםושלוששלושים
נשואהכשהיא , 1927בשנתכברלאסתר

בתל-אביב,ונמצאתגריךלאיזאקעדיין
הריחוק.חרףלבעלהנאמנההנראהוככל
איןאךבעיר'נמצאכבראמנםשנהריצחק

ביניהםוהמרוכזהקצרשהרומןלהניח
עלאףמדוברשהריזו'בתקופהמתרחש

איזאק.מותלפניייתכןלאוהדברנישואים,
גילהאתשהםלראובןאפואמוסרתאסתר

ב-שנולדההיינו"המתוקן",חישובהפיעל
מתכוונתהיאארוס"אתוב"ידעתי 1899

כשהיא , 1932בשנתשהתרחשלדבר-מה
האםושמונה.שלושיםבתכברלמעשה
אשראלואיל'אריההשניבעלההואהגבר

ראשיתאביב,תלשלימהחוף ,שנהרויצחקדאבאסתר

-30השנות

אושנה?אותהשלבסופהנישאתהיאלו
שלשבועייםבאותםגשנבריצחקזהושמא
בירושלים?בבית-המלון 1932בקיץחסד

אניבעל-פהליסיפרהשאסתרמדברים
מצדואךשנהראתמאודאהבההיאכימסיק

פגשהלימיםלרגשותיה.היענותחיתהלא
לאשהנשוישהואבפניההתאונןוהואבו

נוסהניסוימצטטתאסתרממנה,פחותה

כשהיא •להזכירולראוימוצאשאיננייותר
קצתכשמחהשמעתבהיאזאתלימספרת
פניה.עלאחרתשהעדיףלאידו'
לאחייניתודבריהאתמספראניכאשר
לפניחיציניהשהדודאומרתהיאהילה,

אמנםייקית,מאוד'יפהאשהעםנישואיו

נולדואףמאסתר'אינטלקטואליתפחות
היום.עדשמואתהנושאילדלהם

מכתברק ) 1/86627 (ב"גנזים"נשתמר

בתל-שנכתבלשנברג,אסתרשלאחד
 :במליםופותח , 16.5.1938 •באביב,

שלבמזלשהננימרגישהאנייקר!"שבכדג
זהובמצבבלע"ז, en disgraceאצלךאי-חן
מציעההיאבהמשך ",מישהועללהמליץעלי

כדיססבסקי'משהידידהאלשיתקשר
בנימהומסיימתספריו'אתלאורלהוציא

 50-+בעמ'+-המשך
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ןתיזל סומע
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ארועיםספרים,מוספים,

אלמוגעוזשלהצבר

''הצבראלמוגעוזשלהכמותרבספרועיקר
 480אופקים,ספרית ,עובד<עםדיוקן"-

באחרית-דברלדעתימצוי ) 1997עמ'
אתהמחברמגלהלראשונהשםשלו.הקצרה
צדקועושה ,עבודתומושאעלדעתו

האחרוןשבדור"הצבר"דיוקןעםהיסטורי

דמות,ולסילוףללעגנושאהיהלפחות
באופןלכןקודםנחקרלאמעולםובעצם
 .כךכלמדוקדקמדעי
ללאהיההצבר"מיתוסאלמוג:עוזשםכותב
בתקופתהמרכזייםהמיתוסיםאחדספק

רביםשבהם.המרכזיאפילוואוליהיישוב,
בנישלבדמותםודנו.'הצבר'עלדיברו

דאגהמתוךלעתיםהעובדת,ההתיישבות
רוח.וקורתהתמוגגותמתוךולרובוביקורת

הכינויאתוהפניםאימץעצמוהבניםדור

אף .להתפשטותותרםובכךלשפתו'צבר'
היהלאבאוכלוסיההצבריםשלששיעורם

כמגזרהרחבבציבורנתפסולאהםגבוה,
-כמייצגיםאלא ,ייחודיאופיבעלשולי

את-ובערכיהםבשפתםבסגנונם,באופיים,

כימקרהזהאיןהחדשה.הישראליתהזהות
הערכיםמערכתזועזעהכאשרלימים,

ודמותו'הצבר'עמדוהישראלית,
לאהציבורית.ההתקפהבמוקדהמיתולוגית

חשבוןשבאוהרביםהמבקריםבחרובמקרה

תחילהלנפץהציוניתהערכיםמערכתעם
שיקףהזההמיתוסניפוץהצבר;מיתוסאת

הישראליתהזהותאתלנפץהמגמהאת
חדשה"ישראליתזהותוליצורהקיימת

) 388 (, 

גםחושףהוא ,יותרהישיריםהבאים,בדבריו

 :עבודתומצאימיבעקבותשלועמדתואת
רבותפעמיםמשמשותמיתולוגיות"דמויות

שטיפחההתרבותשללדמותהאספקלריה
אפוא,משתקפת,תרבותאיזואותן.

חוקריםהצבר?מיתוסשלבאספקלריה
האחרונותבשניםתיארורביםועיתונאים

פרי ,לאומני-כוחניכמיתוסהצברמיתוסאת
יסודותבעלתמיליטריסטיתתעמולה

קיימים ,שהראינוכפיאמנם,פוליטיים.
שוביניזםשליסודותגםהצברבמיתוס
שהתפתחבזה<בעיקרומיליטריזםלאומני
דברשלבעיקרואולםקדש>מבצעבעקבות
הצבר-הלוחםשלהמיתולוגיהפרופיל
ואנטי-אנטי-שוביניסטייםמיסודותמורכב

בולטזהדברמובהקים.מיליטריסטיים
תפקידלהשהיהההנצחה,בספרותביותר
והמיתולוגיתהאמיתיתדמותובעיצובמרכזי
 .)םש(הצבר"של

לאבקרבהמוותכי ,בהמשךמסביראלמוג
משמעותקיבלולאאידיאלנעשה

מותלמותשטובהרעיוןאתלהפניםהתבקש
גםישבארץ-ישראלשלמוותאלאגבורה,

הואאיןמקרהובכלמוסרית.משמעות
ה"שהיד"דוגמתקדושהבמונחימתואר

והמושגים ,הנוצריה"מרטיר"אוהמוסלמי
אינםנצח"ו"חייהמתים""תחיית"גן-עדן",

הזמןשלההנצחהבספרותכללמופיעים
אתוהדגישהבמהותהחילוניתשחיתהההוא,

הגמולאתולא"עבורנו"הנופליםשעשומה
קורבנם.בשללושיזכו
עדהשאלההואבדבריוהנדוןאחרעניין
רחוקההצברשלהמיתולוגיתהדמותכמה

דיוקן"-"הצברהספרמתוך

התפתחלאגםאנושית.עלטרנסצנדנטלית,
חוויית"מיתוסהישראליתכרתבתר

נועדאשר ,למשלבאירופה,כמוהמלחמה"
להולתתהאמיתיותפניהאתלהסוות

לצברשוננהכאשר ,לדבריולגיטימציה.
לאהואארצנו"בעדלמות"טובהאימרה

כיאומרגאלמד ?שלויתהאמיתמהדמות
"דמדומישלבתקופה-השבעיםשנותמסוף

דת-שלהקדושותהפרותושחיטתהאלים"
אתלציירהבטיחגברה-הלאום-הציונית

אחיזהלושאיןתעמולתי'ככליהצבר
ביןהקישורנעשהשגורכל-כךבמציאות.

45 
 ' 97מאי



 5וי~
ן~
~ 

כיעד"צבר"המושגלבין"מיתוס" 'המושג
לאשהצברהדעהרווחהמהציבורחלקבקרב
פריהיה,משלרקאלאנברא,ולאהיה

המייסדים.האבותשלומאודיהםדמיונם
חדההיאזושאלהעלאלמוגשלתשובתו
אתוכולמכלמפריכים"מימצאיוברורה:
דמותאלאאינושהצברההשקפה

בגרעיןהיותרלכלשמדובראומיתולוגית,
באופןניפחשהמימסד ,זעיראמת

האמיתית.למידתו 'מעברהרבהמניפולטיבי
אחדמעורעשוייםהיולאהצבריםאכן

אידיאליזציהעברההצברשלודמותו
זהמחקרואף-על-פי-כן'וסטריאוטיפיזציה,

המדינהוראשיתהיישובבתקופתכימוכיח

 ,פולקלורעולם,השקפתבעלצעירדורקם
התהוותה,וכיייחודייםארצישראלייםוסגנון
דמותהעובדת,ההתיישבותבמסגרתבעיקר

<עמ'טיפוסיים"מאפייניםבעלתצברית
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רצחאתבספרולאזכרעודמספיקאלמוגעוז
ראש-ממשלה,שנעשההראשוןהצבר ,רבין

כךכלמזוכךבאופןהתגלםהצבר"שמיתוס
בדמותו",

 ,מאחרית-דברשהבאתימהדבריםכיאסור
כחמשמתוךעמודיםתשעהרקהמחזיקה

איןכולו.מהספרמוטעהרושםיתקבלמאות,
כאמור'אלא,לצבר'הללשירבהכרחזה

צדדיועלדיוקנו'שלמדוקדקמחקר
בןשלהמורכביםובעיקרוהאפלים,המוארים

שליחסיתקצרהזמןבתקופתההוא,הדור
עתירתאבל- 1960-1930-שנהשלושים
עוסקככולורובוהספרותמורות.אירועים

היסטורית""טריוויהלכנותשניתןבמה
הלשון'עלמידעשלאדירמצבורהמהווה

החיזורהאהבה,ההורי'הלבוש,הספרות,
שלענקיתפאזללתמונתהמצטרפיםוכדומה
שורטטהשטרםוהתקופההצברדמות

כזה.בפירוט

שוליאתבמקצתחופפיםשלושחייוכמי
ללביבמיוחדנגע ,הספרדןשבההתקופה
בביישנותםהעוסקבחאקי''נזיריםהפרק

לבינה,שבינוביחסיםהצבריםשלוצניעותם
רביםיהודה,בןנתיבהבושמעידהוכפי

בטרםבתולים,תש"חבקרבותנפלומהם
אשה.ידעו

הצילומיםהםהמליםמןפחותלאמשכנעים
נזיריתוםאותוומאששיםהמאמתיםשבספר

והתואר",הבלורית"יפישל

רוזנכלוםדורוןשלהישראלי

"הצבר"מושגאתשהחליףשהמונחדומה
משנות"ישראלי"המונחהואהשישיםמשנות

דורוןשלבכתיבתובמיוחדהרווחהשמונים,
באינטנסיביותמעסיקושהנושארוזנבלום

הישראליות""תוגתספרוכיספקאיןרבה.
יומרשימותמבחר ) 1996 ,בדער(עם

אתלשמשעשויהכתובה,בעיתונות
בעתידשירצההסוציולוגאוההיסטוריון

רוזנבלוםדורון

כפיהפוסט-צבר'שלדיוקנואתלכתוב
בן-אמוץ'דןבן-יהודהנתיבהשלשספריהם

עוזאתשימשו ,למשלונוספים,חפרחיים
רוזנבלום,הצבר.שלדיוקנובתיאוראלמוג
בן-אמוץלדןמיוחדתרשימהמקדישאגב,
הואשבה ) 165עמ'בן-אמוץ',דןמות('עם

מהותאתקולעתהגדרהמגדירגם
ואתבן-אמוץאתשאפיינההישראליות
עצמההישראליות"הרי :בכללהישראליות

מהאיןליתומיםיתמות.שלסרגמיןהיא
אתלהמציאעליהם .לחזורלאןאין ,להפסיד
יתוםשרקנדמה"ובאמתובהמשך:עצמם",

מןיתוםומאם,מאביתום-אמיתי

-הפולניותמןהאימהיות,מןהיהודיות,
הריקהמגרשאלככהעצמולהטילהיהיכול

הישראליות",של ) ...לחבר'ה(הממתין
-הספריםשניביןמקשריםרביםחוטים

שלומוכשרמובהקמתעדגםהוארוזנבלום
וכדומההחשיבההמנהגים, ,ההוריהלשון'

מעבראולם-והישראליותהישראליםשל
הנקשריותרמהותיקשרביניהםישלכך

הנזכר'המנוח,רביןיצחקשלבדמותו
ובפרקיםעוזאצלדברבאחרית ,כאמור
דומה ,בכללרוזנבלום.אצלרבים

למהמעברנוסףאחדצעדעושהשרוזנבלום
כלאתמשתיתהוא-עוזאצלשנעשה
מיתוסעלהישראליתהחילוניותשלדמותה
גילומוהיארביןשלדמותוכאשרהצבר

 90-<עמ''הזירה'שנקראבפרקהמובהק.

אתמתארהוא ,רביןרצחלאחרשנכתב ) 94

שלכזירהישראל'מלכי'כיכרתולדות
ישראלית-תפיסותשתיביןהתמודדות

וימין'לשמאללחלוקה<מעברויהודית
הצברהואהראשונהשלכשנציגה-וכדומה>

הגלותבןהואהאחרונהשלונציגהרבין'

 •בגין
שלהדרמטיניצחונה"אתרוזנבלום:כותב

עלוהאתנוצנטריתהגלותיתהמנטליות
אותםהצברי,והאתוסהישראליותהרפתקת

בגיןמנחםחגגרב,כהבהיסוסרביןאזייצג

סרקאזם,שלותכופיםאדיריםבחזיונות
מתייחסיםכאן(דבריו ,, ...ומשטמהשיכרון

ואומרמוסיףרוזנבלום ,) 1977שללמהפך
הגלותעלדיברגוריוןבןדודכישם

העםשלובגופובנפשוחיבלהאשרהארוכה
וביכולתובכוחוהאמונהאתהעמידוכנגדה

ועלגורלועללהשתלטהחדשהיהודישל
תבעולאלעומתו'והימין'בגין .עמוגורל

בראייתושינוילאאף ,דברמהיהודי
דורוובנירביןואילוכקורכן.העצמית
מחדשלהיבראהמשימהאתעצמםעלקיבלו
עצמםלהמציאעצמה,הצבריותמתוקף

 •היהודימהגורלשנחלצוכישראלים
"עמישראל"עלבגיןשלהרטוריקהלדבריו'
רוזנבלום>שלהמצאההואדומניזה<כתיב

המשמעותאתעוקפתו"ארצישראל"
לאוםכמדינתישראלקיוםשלהמהפכנית
נורמלית.
בהיסטוריה 1992לשנתדילוגתוך ,בהמשך

המערךנצחוןכירוזנבלוםאומרהכיכר'של
תקופתאחרילשלטוןרביןשלושובו

מלבדדברהיהלאשבהוהשית""השמיר
אותנוהחזירכמוהתנחלויות,שלאובססיה
"ישראלאלמה"עמישראליות"באחת

שלמחדשההטלאהמלאכתאלכשלעצמה"'
וקידוםוהחינוך'הכלכלהוהפקקים,הצמתים
שלהנגדמהפכתאולם .המדיניהתהליך

למדישבירהחיתההחילוניתהישראליות
בעודאחד'מנדטשלזיזבקצהותלויה
 .נעלמוולאנעקרולאהנורמליות""נוגדני

ביןניגודיםרקאלהשאיןסבוררוזנבלום
מעמקיםלזרמיביטויאלא ,לשמאלימין

העצמיתההגדרהבשאלתהכרוכים
 ?הציוניתהמהפכהנעצרתהיכןהישראלית:

הואוכדומה.ישראלי?מיהוגבולותיה?מה
רקנבעהלאלרביןהימיןשנאתכיאומר

אלאלפלסטינים,בקשרהמדיניותמעמדותיו
המובהק"כמייצגהנתפסשהואמשוםגם

<שאיפהלנורמליות"השאיפהשלוהנחרץ
עצמו>רוזנבלוםשלנפשומשאתגםשהיא
כוונתגםהשארביןחיתהשזוומכאן

להרוסראש-הממשלה:שלבחייוההתנקשות
 ...מכדוריהנערשלהמופזהמיתוסאת

לעדלהעכיר ...לשגרההשקיקהאתלשבור
 •הישראליהחוליןשמחתאת
הריהספרים,שניביןלרגע,שוב,לקשוראם
שלמובלעכסיכוםרוזנבלוםלנושאומרמה

מיתוסעדייןהואהצברשמיתוסהואדבריו'

טרםבהשהחלשהמשימהכיווןחיוני'
הושלמה.

הגלותיתשהמנטליותביטחוןהיה"פעם
הוא-עכשיואבלהמדבר'דורעםתחלוף
חלףמיברורלאכבר-חרישיביאושמסכם

הואהילידיהצברמיתוסושמא •נשארומי
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 ,) 93<עמיהחולפת"האפיזודההוא

שטריתשלוםסמישלהמזרחי

אשכנזי"ציוני"מחיקוןמאמרובסיכום

אפריל , 6מס'גיליוןע"א,כרך(מאזניים,
חטאיאתשטריתשלוםסמימונה ) 199 7

"הבאתםהמזדהים:כלפיהאשכנזיתהציונות
מנכסיהם:נישולםתוךבמידמה,לישראל
ומשפילים:אנושייםבלתיבתנאיםשיכונם
לכוחוהפיכתםמילדיהםנאותחינוךמניעת
ההוריםהשפלתהאשכנזית:לתעשיהעבדים
התרבותמןניתוקםמשפחותיהם:ופירוק

עמוקעצמיתשנאהוהחדרתוהדת

דברשלבסופולקבלםכדילנשמותיהם,
האשכנזית",להגמוניהוזהותזיכרוןמחוקי
כי ,מאמרושלאחריםמחלקיםעולה ,בכלל

שבאהגרידא,אשכנזיענייןהיאהציונות

בלבדמזרח-אירופהיהודימצוקתעללענות
יהודיאתכללבהלערבצריךהיהלאולכן

אשכנזיהואמדיניהציוני"הרעיוןהמזרח:

משוםזאת .עליוהחזקהכללאשכנזיםויש
-המדיניתהציונותשלמולידתהשאמה

וחיהנולדה-הנוצריתהאנטישמיות
ומכאןבעירק!"ולאבמרוקולאבאירופה!
המזרחשיהודיתחילה,שהובאהמסקנתו
אלאעצמםלמעןלאבמידמהלכאןהובאו

וכדומה.האשכנזים,האדוניםאתלשמשכדי
הואאםלכאורה:פשוטהאפוא,השאלה,

הםהאשכנזיתהציונותפשעיהריצודק,

בבית-דיןלשופטםוישהאנושותנגדפשעים
לאחרנירנברגמשפטידוגמתבינלאומי
אינואםזאתלעומתהשביח.העולםמלחמת
'הפרוטוקוליםבחזקתהםדבריוהריצודק,
נופליםשאינםהאשכנזית'הציונותשל

ציון'זקנישל'הפרוטוקוליםמןבחומרתם
לשימצה.הידועים
להכרעהניתנתאינהשהשאלההיאהאמת

כאןעוסקיםשאיננוכיווןפשוטה,עובדתית

לעובדות,בפרשנותאלאבעובדות
הפוסטמודרניההיסטוריהדיוןאתהמאפיינת

הופעתמאזובמיוחדהאחרונות,בשנים

החדשים','ההיסטוריונים

וסטריךס.ורובוטאוחנהדודהפרופסורים

גלגולה-וזיכרון""מיתוסהמצויןבספרם
 ,לידרן<מכוןהישראליתהתודעהשל

מעיןמניחים ) Tתשנ"המאוחד,הקיבוץ

מצויןמצעלספקשיכולהתיאורטיתתשתית
באשרכאן.שהזכרנוהשאלותבכללדיון

מדבריובעקיפיןהעולההאחרונה,לשאלה
הםאלה,לדבריםומהערותישטריתשל

המחציתבתחילתכילספרםבמבואכותבים
ההיסטוריוניםתפסו-19ההמאהשלהשביח

לפילוסופיםשהיההמרכזיהמעמדאת
 .האינטלקטואליהיוםסדראתנעיםכקו

"בשאיפהלביטויבאהזומגמה
אתלהפשיטבאתגרלאובייקטיביות",

להביןוביומרההפרשנימלבושןהעובדות
דבר",של"בעיצומושהיוכפיהדבריםאת

ניטשה,"מרדאומרים,הם ,זוביומרה

בעברהאמונהאתלהרוסחיתהומטרתו
בלעדית,אמתאיזושהיכמלמדההיסטורי

אוניברסלי.מפתחכמהווהאוכלליתאידיאה
המשרתותרבותאמיתותלעבר ,לדידו

להביטצריכיםבני-אדםמגוונים.אינטרסים
חייהם,אתהמנחההמטרהעל-פיבהיסטוריה

מצפן ,תבוניכאורקללראותהולא
 ,) 19<עמ'מוסרי"מגדלוראואובייקטיבי

כמספרפירושיםמכילשהכאוססברניטשה
סובייקטוכלאותוהמרכיביםהסובייקטים

שהרי ,פרספקטיביבאופןהמציאותאתמבנה

פרשני",במהותוהואקיום"כל
חלההצרפתיתהמהפכהמאזלדבריהם,

שלכלשונוההיסטוריה",של"מיתיפקציה
ביתהמודרההיסטוריהוכי ,ברבומרטין

החילוני.המיתוסשלהבניהלזירתהפכה
שחרורכתנועתהציונותלגביגםנכוןהדבר

היהודיהעםאתועיגנהשבהאשרלאומית
כאשר ,הישראליבמקוםתפוצותיועל

אורגנושונותיהודיותתפוצותשלסיפורים
החשוביםממרכיביושאחדלנראטיב-על,

דרשהאשרשיבהלהיסטוריה,השיבההוא
את ,שמואתלהקריבהפרטמןלעתים
משהולמען ,מולדתונוףתבניתואתמקצועו

הואאליוהמסגרתסיפורלמען ,יותרגדול
משתייך.

מתקפתותחתעתהנמצאתהזוהמגמהכל
בישראלהאופנתי ,היסטורירוויזיוניזםשל

החדשיםההיסטוריונים .המערביובעולם
הציונותשלבנראטיב-העלרואים

לאומית,אחדותשלמומצאת""היסטוריה
נתפסהציוניתההתיישבותמפעלואילו
הלאומיותלעומתקולוניאליסטיכמאחז

למגמהבניגודהאותנטית.הפלסטינית

"דה-מיתיפקציה"עתהעושיםהםהקודמת

אולםהציוניים.והמיתוסיםההיסטוריהשל
מיתוסיםהפרכתכימסביריםהשניים

האתוסכאשר ,כושרבשעתרקאפשרית

הישראליתהחברהמשתנה.הנורמטיבי
והרואיתחלוציתחברהשלמאתוסעברה
בהותקשורתיתצרכניתחברהשללאתוס

פלורליזםלטובתולקטיבי rההמיתוסנסוג
גםאפוא, ,זוהי ,) 21<עמ'מלכדתזיקהנעדר
ממנהשטרית,שלוםסמישלהכושרשעת
מהאולםהמירב,אתלהפיקמנסההוא

המצויןההיסטוריוהתיאור ,מעיניושנסתר

כלכמהעדהואזאת,מבהיףהשנייםשל
-בלבדולשעתהלזמנהנכונהטענה

לתקופהדרושהיההמלכדנראטיב-העל
 ,אולי ,דרוששפירוקוכשםהקודמת

הואאותה,בטענוגםכמהועד-לתקופתנו
הואאותםקודמיםדורותגבעלבעצםעומד
הציונות ,כדבריובאמת,אםשכן .מבקר

חיתהלאואם ,בלבדאשכנזיענייןחיתה
ממילאהיההמזרח,יהודיאתמעלההמדינה
כעתעומדהואעליוהבסיסכלגםנשמט
מצוינתדוגמהאגב,מאבקו.אתממנוומנהל

את"לבצליישטריתשלוםסמימנסהכמהעד
לקרואישכילטעוןנסיובוהואהכושרשעת

כשםביםיהודים-ערליהודים-המזדהים
יהודים-נקראים ,למשלארה"ב,שיהודי

יהודיהעםהכרות"שיחת(ראהאמריקאים

יפה",שם"פריחהשיריובספראמריקאית"

המאמרעלכאןמסתמךאנינור.הוצאת
חשאינוהוא ) 23,4,97'ספרים'במוסף

יהודי-מצרי ,יהודי-מרוקאישביןבהבדל
לביןגיאוגרפי-מדיני,ציוןשהםוכדומה,

כאילולאומי-דתי,ציוןשהואיהודי-ערבי
לפייהודי-מוסלמי. ,למשל ,אותומכנההיית
להיקראישראלערבייצריכיםהיגיוןאותו

שלוםשסמיספקואיןערבים-יהודים,
 •לכךשיתנגדהראשוןיהיהשטרית

למחשכהחומר

אשכנזיות"אליטותאותןחברימיהם , 1
שלקצפםוערבבוקריוצאעליהםוכאניות"
אועצמם,המזדהיםכדבריהריהמזדהים?

חשוכותמעיירותפוגרומיםפליטישהם
מלחמתלפניבמזרח-אירופהונבערות
מוצליםאודיםשואה,פליטישהםאוהעולם,
בשנילאחריה.לישראלשהגיעומאש,

וחסריעלוביםנרדפים,יהודיםהםהמקרים
שטרםמהמדינה,מאומהקיבלולאשגם ,כל

עצמםובנוהקמה,בשלביאךשחיתהאוקמה
"אליטותלהיותבלבדאצבעותיהםבעשר

כיצדבאמת, ,מענייןיכולות",וכלשליטות
זאת?עשו

הצבאלהכיןמאפשראינותקציב"העדר , 2
ליפקיןאמנוןרב-אלוףטען-למלחמה"

הצבאאתשתכיןמוטבאולי ,כךאםשחק.
 •הרמטכ"ל.אדונישלום,לקראת

47 
 ' 97מאי



 5וי~
ן~
אזפטיתטעזת ~

ענברענת

ככה.לחיותטעםאיןהכוח.לינגמר-אמרהרדית-

=i= ·-zi 
ממולהמדרכהעל .האפירהעבודהחדרגשם.ירד

לאהיאגדולה.מטריחעםקטנהקשישההלכה
לאהחדרומתוךקדימה,אלאאלינוהסתכלה

חיתהשליאמאאיךבדיוקנזכרתיואזרואה.היאמהלראותיכולתי
הכיור'לידעומדתחיתההיאהכוחות.להשנגמרוזה,אתאומרת

הראשאתומנסרתימין'בידוהסכיןשמאלנירמתקרפיוןםע
מצדאותוהפכהוכשהיאהפנימיים:האיבריםאתהחוצהומגרדת

אותי.לראותמתאמץהואכאילומהחוריםבלטושלוהעינייםלצד
ומפילהבאוויר'הסכיןעםהידאתמרימה-חיתההיאפתאוםאז

ונאנחת,לתקרה,עינייםונושאתהנירוסטה,משטחאלאותה
שהיאראיתימהר.הלכההזאתהאשההכוחות.לינגמרוואומרת:
היאאבלהגשם:שלהאלכסונייםהקוויםלפיהרוחכיווןנגדהולכת

הרוח,מולכשהולכיםשעושיםכמולפנים,המטריחאתחיטתהלא
ונחרצתהחלטיתהלכההיאהראש.מעלישרהבההחזיקהאלא
והחצאיתהמטריחשלהמתארבקווינקטעוהגשםשלהאלכסוןוקווי

לימיןמשמאלהחלוןאתחצתההיאשלה.הגבוהותוהנעליים
ממול,הביתרקבמסגרתנשארועכשיוהגינה.לגדרמעברונעלמה

המת,הקרפיוןשלוהעינייםשלידו'הקירחתהבוכיההערבהעם
נורית.אלהכיסאאתסובבתיצ.דמכלאחת

אתלךשקשהעכשיונכון.לאזהאבלאומרת,אתמהמבינהאני-
הגשםמרובאופטית.טעותזאת .נכוןלאשזהזה,אתרואהלא

בחוץ.והאפורוהבוץ

אני-המוותאתלהעושהבאמתבכניסהשהבוץאמרהנורית
אתלצקתבאלאהזההאידיוטאבלהכניסה.אתלגמורמוכרחה
ולאבעבודהולאבביתלאמקום.בשוםאותומוצאתלאואניהבטון
פעםכל .עזרלאהודעות.השארתישלואחאצלאפילו .באוטו

זהאתמוציאהאניואזבוץ.מתמלאהביתכלנכנסים,שהילדים
סוף.לזהואיןומנקהמנקהשובאניואזעליהם.

לפיאותםוסידרתיהספריםאתניגבתיבינתייםהקפה.אתשתינו
אחתבשורההאנציקלופדיה,אתהתחתוןבמדףוהגובה.הנושאים
כךאחרלהגיע.קלשיהיההילדים,ספריאתמעליהותיכףארוכה,
אםהתלבטתיהתמונות.ואלבומיג'יאוגרפיקהנשיונלעםנתקעתי

לאפעםאףכילמעלה,אוכבדים,הםכילמטהאותםלשים
הנוסף,המדףעלחוריםשניסימנתיובינתייםבהם,משתמשים

לנצלרציתיהספדיה.עםשבאיםמאלהצריותרמהמשוםשהיה
מאחוריו'שישארברווחהרציףהנייראתולהעבירלמדפסתאותו

המקדחהאתהבאתילזה.התאימולאלושהיושהחוריםרק
שיש,מהלקחתיאזהנכון'בגודלראשלישאיןוראיתיוהראשים
בהדרגה.החוראתוהרחבתיבקטן'והתחלתי

מסביבקצתלהרחיבצריכההייתיהרגל.עםהמדףאתיצבהנורית
ליאין-שובזהאתאמרההיאואזלעומק,מילימטרבעודולרדת

לי.הספיקאזהחיים,כלזהככהאםלזה.כוח

אתלנקותגמרההכוחות,להשנגמרואמרהשהיאאחרישלי'אמא
ליטרעשרשניםשלסירומילאההשרויההחלהעםאותווטחנההדג

היאבסירמסודרותהיושהקציצותאחריהאש.עלאותווהעמידה
מהכביסההסדיניםאתגיהצהכךאחרוהשיש.הכליםאתניקתה
המונסטרהשלהעליםעלועברהמהמכונהבמיםהרצפהאתושטפה

הזמןהגיעואזהבריקו'שהםעדמדולל'חלבועםיבשהמטליתעם
לאחרנשארולתיקוןוהבגדיםהאמבטיות,ואתערבארוחתלהכין

עזבי'לנורית:אמרתיריקה.חיתההמדרכההחוצה.הסתכלתיכך.
אתונעבירקפהעודלנונכיןבואיעכשיו.זהעלתחשביאל

פה.וננקההמדפסת

אריזותקרעיוהסיעובשמשותחבטוהןהרוחות.באופברוארבסוף

העליםבעורקים.בי'עולהזהאתהרגשתיאניהסף.אלמשומשות
יותרקלנעשההלילהבסוףעמוקים,והשחקיםיותרירוקיםנראו

וזהשםהיהזההדפקים.אלבפרוזדוריונדחסהדםוהדם,להשכים
הניילוןושקיותהחלבשלהקרועיםלקרטוניםמעברלי'חיכה

החצר'שערמאחוריואוליהקרובההשלוליתאחריאוליהלחות,
להתחיל.עומדושזהשםשזהידעתיאבל

לאהבה.מוכנהאבי-לנורית.אמרתי- .זהו-

להיפך?עובדלאזה-

בתנאייעמודהואאםיהיה.זהמילימשנהלאממשלא.-
שלמאלהנצמד'ניילוןשקיתכמואליואדבקכבראניהמינימום,
הכריכים.

בשקיות.באלאזה-

בסדר?הדימוי.אתלילהרוסתתחיליאלאתיבוא.זהמעכשיו-

נשוי?יהיההואתגידי' •בסדר-

נשוי?פתאוםמהלא.-
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הגענו.הנה,בשבילה.שקיתגםשתכיניבשביל-

אבל-כבדייקיבהיגוי ,ואמר ,וחזר ,לאוטוסביבלאטהלךהפחח
הזכוכית,אתףלקלצריךפהפאטש.זהאתלעשותיכוללאאני
אחד.רגעתחכיאבלחדשים.וצריךילכווהזההזההחלקואז

-רגעהנהתבוא ,מחמוד

כךאחר .לאוטוסביב ,מהריותרקצת ,הלךהואגםואזבא,מחמוד
שלהחלקיםעלוהצביעדיברומחמודהבגאג'לידעמדושניהם
פנימהחזרמחמודואזמספרים.לעצמוורשםהקשיבוהפחחהאוטו
-ואמרברשימההסתכלוהפחח

אולירכאללכתיכולהאתפאטש.זהאתעושהלאפעםאףאני-
יהיהזההזכוכית.אתלהורידבליזהאתלךיעשוהםשמהראמה,
בזול.לךיצאזהאבלהחלודה,שלהפסאתלךיראוופהמכוער
החלקים.ובלימע"מלפניאלפים.מארבעתפחותיהיהלאזהאצלי

נוריתלפנינו.שחנהשלוהפיק-אפשלהאחורייםעלנשענתי
התחילהפיק-אפואז ,לידיונשענה-החלקים?יעלווכמה-שאלה

אתופתחהחוצהרץומחמודממנוקפצנוושתינוקדימהלהחליק
בגדר.נכנסשהואלפניממשההמברקסאתלוומשךשלוהדלת
והפחחלמוסךבחזרהונכנסהפיק-אפשלהדלתאתסגרמחמוד
-והסבירנוריתשלהבגאג'מאחוריהראשאתהרים

כןאוליוזההפלסטיקים,ופהפנסצריךפהיודע.לאאניזה-
זההזגג,זהאבלהזכוכיות.אתשמחזיקיםהחלקיםופהלא.ואולי

אםמע"מ.לפניאלפים.חמשתאוליהחלקיםעםכמה.יודעלאאני
אם .אוליככה.למכורלךילךאולי .לךכדאילאלמכוררקזה

כן.זהתבואי.החדשלאוטוצבעכשתרציבמחיר.לרדתתתחילי

הזtיניהבידושקיתאחתבידפינג'אןעםהמלאכהמביתיצאמחמוד
אתהריםוהואלפניםהשערותאתלוהעיפההרוחהחצר.אתוחצה
השערותאתלהחזיקכדיהמצחמעלאותהוהשאירהפינג'אןעםהיד
בזרועהסתכלתיואניהכתףעדלונפלשלוהשרוולהעיניים.מעל
שבפינתהקטןבצריףנעלםשהואעדויפה,שזופהשחיתה ,שלו

ושתינו-לחלוםדינו,-במותןמרפקליתקעהנוריתואזהחצר.
משם.ונסענושלהלאוטונכנסנו

מודעהולתתהצבעאתצ'אקצ'יקלסדרחשבתי-אמרהנורית
ניובא.זהבשבילרוציםכמהמחראשאלאניטוב.נוהבא.לשבוע
עכשיו?שלךהראשאיפה ,תגידי

שלבזרועואחתבהורמוניםאחתרגלעםנשארשליהראשהאמת,
תקועהושאנילגמריערבישהואטובטובזכרתיאבלמחמוד:

אוא.ב.שלמרומןפרקבאיזהלאבנהריה,שישייוםשלבצהריים
הייתיואניקרובהוהשמשבהיריםהיוהשמיםזאתובכלעוז.של

לאעיתוןלקנותכשעצרנולכןלאהבה. ,מתמידיותראולימוכנה,
וחייכנוהאחוריבמושבזרוקיםהמעיליםאתהשארנו ,חשבוןדפקנו
שלוהתנועותלריאות,אווירהרבהוהכנסנוהשמשאלבחזרה
ובדרךופתוחות,נדיבותוהפסיעותומלאות,חגיגיותנעשושתינו
בפיתותשיפודיםארבעהולקחנורונןאצלעברנוכברלאוטוחזרה

 •פחות.לאלילדים,
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שראוהריהלאומיים,הניגודיםמעל-פני
דעתםעלשיתקבלופתרונות,להציעבחובה

ודתית","מוסריתחובההצדדים,שנישל
ברורשלום.שלבניבולהשתמשאם

אינהשכזוומוסריתדתיתחובהשתפיסת

אומדיניות,שלהצדקתהאתמאפשרת
פרגמטיסטית.תשתיתעלאיזושהי'פעילות
החלטותכנגדבטיעוניהםנגליתזותכונה

גםכמוהציונות,שלמטרתהבדברהקונגרס
ארץ-פרלמנטהקמתבעדבטענותיהם

זה,מוסרי-דתירקעעלואמנםישראלי.
כהן'חרמןשלממשנתולעילכאמורהיונק

שלהמשותפת,סלידתםאתלתפוסאףיש
האינטלקטואליםושלגהחדאישי

מנחהכעיקרוןמהפרגמטיזםהסוציאליסטים,
בפוליטיקה.

השמאלאתשייחדהנוספתחשובהתכונה
ושחיתהאלו'בשניםהגרמניהאינטלקטואלי

שבהםהחוגאישישלנחלתםהיאגם
השוניםהחוקריםשהבחינוכפיהיהעסקינן'

להכירה"סירובויימאר'רפובליקתשל
אינטלקטואליכבכוחבנאציונל-סוציאליזם

זהסירובלדעתם,זאת,עליתרהאמיתי",
שלהמשותף"סימן-ההיכרבחינתאףהוא
לתופעהההסבראתזו",תנועהמתנגדיכל
בנאציךנל-לראותבאי-יכולתםלחפשישזו

שלהם.לערכיםאמיתיתאנטיתזהסוציאליזם

לסברתם,עמד'לאהואהכול'ככלות
מישורעלאינטלקטואלית-מושגיתמבחינה

עלהוסףשלהם.האידיאולוגיהעםאחד
ביןמהותיתאבחנהשוםקבעולאהםזאת.

כל .למדיניאינטלקטואליבכוחשימוש
קשורלהיותלדעתם,חייב,בכוחשימוש

דהיינוהאוטונומי'האדםשלבעליונותו
שלשברוחהמאחרבו.אשרהתבוניבהיבט

האידיאהית,יאו-קאנטיאנהנהתפיסה

ותהאהמציאות,שלהמעצבתהיאהתבונית
הריתרבותית,אוכלכליתחברתית,זו

הפוליטי'הכוחעללאו-דווקאהיהשהדגש
עלכי-אםהפיזי'הכוחעללאובוודאי
החינוך.

לראותישאלוחשיבהלדרכימעשיביטוי
האינטלקטואליםעצמםעלשנטלובמשימה

היטלרעלייתאחריהגוליםהסוציאליסטים
מחוץגוליםהיותםחרףלדבריהם, .לשלטון

שלהאמיתייםמייצגיההםורקהםלגרמניה,
וזכויותערכיםמייצגיםהםשכןגרמניה,

בגרמניההמותריםאלהעלהעוליםאנושיות
הנאציונל-סוציאליסטים.בידיהכבושה

שיתנו'שהדוגמההאמינוהםזוברוח

התבונית,והטפתםמרצוןהגירתםבאמצעות

בכוח,השימושמאשריותריעילהתהא
קץישיםעצמומביהגרהעםובהשפעתה,

ביטוינתןזולאמונההיטלר.שללשלטונו
שכוחנעו'בקומאבהייםקולביותרגבישי
הוןאומטוסים,שבתותחים,ענייןאיננו

ציבוררגשיבהדרכתגם"אלאבלבד'
שדבריםמוסיף,כשהואזאתובמיזוגם",

שבידימכיווןככלל,הנכוניםאלה,

ביצירתחשובהמפתחעמדתהאינטליגנציה
בתקופהבמיוחדתקפיםדעת-הקהל,
באמצעותהמסייעתהיאשבההמודרנית,

מעצבתשהיאגירתוהאידיאולוהרעיונות
שמעברסולידריות,שללהתהוותה

בלב.דלאמוציונליות
מצבואתראוהחוגאישיאףלהם,בדומה

לרובביחסהאינטלקטואלשלתפקידוואת
אתבסכמושנים,לאחרגםכך'זאת.ברוח

העולםמלחמתחווייתשלהשפעתה
מספרעולמו'תפיסתעיצובעלהראשונה

אותולימדהבמלחמהשההתנסותסימון
גבורהגםאדםבניאותםאצלמוצאים"שאין
אלאשווהבמידהאזרחיאומץגםוצבאית
שלהשגתמסיק,הואמכאן'נדיר",באופן

כלקודםדרושאזרחי'במרילשאתהיכולת
המנוףכדוגמתמסוגלהואשרקהדמיון,

הקטנההקבוצהאתאוהיחיד'את"להעלות
כדיותעמולתו'הרובשלהלחץמתחום
אחרעתידשלהאפשרותאתלחזותשיתפנה
אישיםכיסימון'מטעיםלכן'ושוגה",
אףואולילהימצא,עשוייםזולדרגהשהגיעו
השוליים.בקבוצתרקלהימצא,חייבים
האינטלקטואליםכדוגמתואכן,

תפקידהאתראההואאףהסוציאליסטים,
בטיפוחזושולייםקבוצתשלביותרהחשוב
שלבטיפוחהגםכמונכונים,לב""רגשי
זוקבוצהעללדעתו'שכן'נכונה.הכרה
אתלהכשירהחובהוראשונהבראשמוטלת

למדיניותהכושר""שעתלקראתהלבבות
מחמתלריקלעבורהעלולהשלום,של

 •לב.הכשרתשלהעדרה

אתידעתיולא ...לשנתער"חייתי
ארוס"

 44-+מעמ'+-המשך

והלוואישליחותיאתעשיתי"וכןרשמית:
דאב."א.טוב.וכללךשלוםורובוהצלחתי

פעםאלאגלשננוזכראיןאסתרבשירי
כילימספרתהיאבשעתוובעקיפין.אחת,
בצעירותה,מתאהבתגגולדברלאה

שבכדג,ביצחקבארץ,הראשונהבתקופתה

מעלהאסתראהבה.להמחזיראינווהוא
בתל-אביב,ציבוריאירועאוכנסבזכרונה
ובפניםלבנהבשמלהג,גולדברלאהכאשר

מחזרתכשהיאבאולםחולפתמיוסרות,

אישורמוצאאיננישבכדג.אחרילשווא
ייתכן .אחרממקוראסתרשללסברתה
לאהסובייקטיבית:מהרגשהנובעיםשדבריה
ממנההצעירהוארבע,העשריםבתגולדברג

עםתופסת,כאילושנה,בשבע-עשרה
שלמקומהאת ,-1935בארצהעלותה
לדבריהצעירים.הסופריםבחוגאסתר
פעםאףחיתהלאגגולדברלאהאסתר'

לאה-1932במקום,מכלמבאי-ביתה.
ארצה.הגיעהטרםגלדברגו

להיות"יכולשפירא-רוכל:הילהמספרת
בדודמאוהבתכןגםחיתהגולדברגשלאה
היהלאאבלאותו.אהבורבותנשיםציניה.

לאהיאגולדברג.לאהעםרומןשוםלו
 ".שלוהטיפוסחיתה

גולדברג,לאהאחריימיםמאריכהאסתר
ב"דבר"מפרסמתהיאמותהולאחר

גולדברג"ללאהלזכרה:שיר ) 21,5,1971 (
בקירכן:שירהעם /בודדה,אשההיות /

ואסוף /ברחמים, /ילדיםנפשותשאת /
יפה-אתאהוב /חזך:אל /ריקהזרוע

העמס /דומעות-דםכשעינייך /העיניים

/לכלכבד,/צלב-סליחההדלהגבעל
ותוכך /ושתוק: /חובטלכל /צולף
והוא /לחייםגועש /לאור'הומה /דלוק
בין /אטניגרים /יבשחולגרגריסופר

סופך"עדסופך'עד /האצבעות

אףקשרים,איןגולדברגללאהאסתרבין
עולותהשירמתוךאך .אחדמכתבלא

זהות-שלכמובןאסתר'מצדתחושות,
בלב:שירהעםבודדותנשיםשתיהןגורל:

פרק-אוהבות,שתיהןילדים.איןלשתיהן
ושתיהןיפה-העיניים,את Iבחייהןזמן

 • .ידועלונדחותנכזבות
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השיריםאיך

אלינומגיעים

השיריםאיךתמהה,אנילפעמים
עם ,תאמרולכאורה .אלינומגיעים
השירהספריאךהשירה.ספריהופעת

תמידולאמזדמנים,הםידלכלאל
אחרעמודאותם,לקרואמצליחיםאנו

גםכיונדמהישדף.אחרודףעמוד

ההתכנסות.אתאוהביםאינםהשירים

 ,לעצמולעמודהיהרוצהשירכל
צרותלוכשישגםמזהרת.בבדידות

ולמלכהביתאיןכשלמלךגם ,משלו
כתר.אין

אלינו?מגיעיםהשיריםזאתבכלאיך
שלבעזרתםבמעס,לאנעשה,זה

אותם,מקריאיםהתקשורת.אמצעי

שריםמלחינים, ,ברדיומשמיעים
ערבי·קריאהויששמתאזרחים.וסופם

אתמקדישכתב·עתולעתיםלשירים,
עמומשוחחים ,אחדלמשוררגליונו

מתקרביםאנווכך ,עליווכותבים
אליו.
מקומואתקונהשמשוררגםקורה

חושבת .אחדשירשלבכוחובקרבנו
שנהירההאנשיםהםמעסיםכיאני

אך-גלבעאמירשלשירתולהם
אולי ,אוזןיזקוףשלאאחדאיןכמעס

במלים,הפותחהשירלשמעגב,םג
ללכת,ומתחילאדםקםאחד"בוקר

מברכיםהעמיםוכלעם,הואוהנה
לקחכאילוהדברדומהלשלום."אותו

 ,שלנוהיפותהשעותכלאתהמשורר
אותןוצררוהמשאלות,התקוותאת

בשיר.

 .הזמןבחלוףדוהיםששיריםגםקורה

שלבתוכניתהייתיצופהזמן·מהלפני
אחדבחורשםוהיההמזל","גלגל
כלאתמפליאהבקלותשפתר

אךפתגמים.ועדממאכליםהחידות,
"מגשאתכתבמיאותוכששאלו
תשובה.להשיבידעלאהכסף",

בתקופהלקרותהיהיכוללאזהדבר
יותררצינית,יותרמוקדמת,יותר

מנית.אלתר
כמהמשתוממת,אניפעמיםהרבה

שלמדושיריםלזכורמיסיביםאנשים
יוצאי ,בינינוהמבוגריםבנעוריהם.

אתבחמדהלךידקלמו ,הרוסיהמרחב
יוצאינסוב.ולדמונקראסוב ,פושקין
שלשיריםהשרוולמןישפכואשכנז
בלשון"שר·היער"את ,ושילדגתה

האישעלהבלדהואתכתיבתו
והגיעהעריץבידיחברואתשהפקיד

ואלההתליה.מןלהצילוהאחרוןברגע
מביאליק,הרבהזוכריםבארץשלמדו
תמההמיל"ג.מעס ,משניאורקורסוב

יודעותימינולשפמיניססיותאםאני
היהקולןאתשהרימולפנירבזמןכי

יידעמיעבריה"זזשהשכתב:משורר

 ," ...תלכיובחושךבאתחייך/בחושך
שאניכמהעד ,סשרניחובסקיאת

בגימנסיהללמדהרבולאזוכרת,
הסגידהאתעדייןלוסלחולא .שלנו
לאמהוגןובתיכון ,אפולולפסל
אינך"אתכמו:שיריםאזלימדו
וייאמר " ...יפייפיתמאודמהיודעת

יותרצעיריםדורותשללזכותם
אתשלפולבם,אלאותושאימצו
אותם,הקריאוהספרים,מןשיריו

השני"הצדמןוהנה,ושרו.הלחינו
"שירוחם,לבביבשיר ,"שינקיןשל

על"שגדלתיזך:נתןכותבלשאול",
שזכתהעללעבריתשקינאתי ,שיריך

 " ...פמך"שכוללכמותך,למשורר
אוידלשלוחהעזתי"שלאובהמשך:

בסרחואיננישניסיתי ,בשיריךעס

חכ~תאתממךללמודשהצלחתי
אידיויהו-אידובאמת,האידיליה.

בארץ .העשרים,המאהבסוףנותרה

 ...עצמה?"עםשלמהולאשלמהישראל
 ,סשרניחובסקישלאחדשיריש

 •רוצהיאניובוידוע,כל·כךשאינו
בןשירזההזאת.הרשימהאתלסיים
שלמהעולםוהשקפתבתים,שלושה
אף ,אלינומדברתוהיא ,בומקופלת

שאינםקשיםניסוייםכמהשישפיעל
הגיעהשיר .ימינובלשוןשכיחים

 ,כלומר- ,,ה"ידניתבדרךלידי
גםןיאנזה.אתקראי ,ליאמרהחברה

אלמאישעובריםהשיריםשבהדרךזו
איש.

סשרניחובסקישלרביםשיריםכמו
שליחס ,ישירכדו·שיחכתובהוא

כאןהואה"אתה"ואוליאני-אתה.
השיריםגורלמה ,בלבוהשואלמשורר

שיריםליעדם,מגיעיםשאינםשלי
מאלהנופליםשאינםונאמניםסובים

שבקלסו?
עלסשרניחובסקימדברהראשוןבבית
חישהואהעולםוביןהאדםביןהיחס

ניחשת"זזםבמלים:פותחהואבו.
-דור"פגיקידמתאם ,לאור

tדברךאתאם ,לצורךקשובהיית )נ

דברוביןאהבהדברשהואביןאמרת,

-תוכחה,
 /ז,)ב p:'ם~~סה;:זל.ב~ל~~גס"זזם

t( ז;נןמורן, t( ז;נ~סיןV/ יךף... ,, -
"~סהעצמך:עםשלםנאהיה

 n~יס• f:קי~ליח~~ף

האדםביןליחסמוקדשיהשגהבית
מןמצפהסשרניחובסקיעמו.ובין

שלגם ,עידודשללדבריםגםהמשורר
הואהזרהבנתאתגםאך-נחמה

ממנו:דורש

לאלילנשבעגויגילאלשמחת"אם
 • ''. T 0-בכ"ת~אםנ;כרר iדולכאב

 T ' Tל:,~לי Tלו•ף qוכ~י '~ה

סייס!"~ן

לאגם ,הדברנוסיףלאהאחרוןלבית
נקראנוהקיצור.מצוותלפיבוננהג

בשלמותו:

שגללבחםאושרבגלהצפת"אם
ז·· ..- ·:-: ז:-·· .

נ:יינוקת,זל ף~~וס~~ס
ראשונה:פסיעה-ששונה-מוראה

TT T  T • ז•: :

;:זשוקת~ל~לה~יrז;סזזם
- ,קירךס J ר~~; ,יר /Vןףר Jנו~ם

-~ן~יס,~ם ה~[/ [iז;נן~יפ;ת
Oi] ! לה~~ iJ :ן:קיר

 ",סי~ח~

לכביתרות
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זהבי.ולאהפורתאלישעשליפיםשיריםבגיליוןמצאתי
זהכמומאמרעצמיעללקרואמאשרעלומהלהישארנעיםיותרהרבה

הקוראתאשהכלגםומשפילאותההמשפילרביקוביץ,דליהלע
מאתמקלס",כעירהכלימה"דרךבכותרת:כברבכךשמתחיל ,אותו
יהיר!שוביניססשלבהירמאמרמזור.יאיר
הגברייםתרגומיווארבעת ,ז"לגינסברגאלןשלהמשמיםלשיר
ליויסלחעכשווי.חמישי,נשי,בתרגוםחייםקצתהוספתיכנ"ל,

השירשלברעיוןלשחקשלקחתיהחירותעלז"לגינסברגמראידו
לסוכתו."גורו",

גורו

גלאלגלדליהמאנגלית:

הופיעשלאהירחזה
לא-אניהנחבאים,הכוכביםאלה
נשאראניבעלטה,שנעלמתהעיראזת

"חפשוני"בכובע

שר-היגוןתמצאוני""לאובנעלי

הפלאפוןלקולעונה

אלגלגלדליה
חיפה

אברהם

ל-"אב-רם".היהמשהבין
עם"ראהל-"אבהפךמשחזה
עמים".רעל-"אבהפךלשנייםשהתפצלמאחר
עם".רעל-"אביהפוךשיתאחדבמרה

בשלום.משכבועללנוחלאברהםלהניחהפתרון:

רוזןאבי

עכו



/ 
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שבועיתהגרלה
 :'היוםבכלהמתקיימתהשבועיתבהגרלה

 .ח''שמיליוןראשוןפרס
"סטרטוס".קרייזלרמכונית-שניפרס

כספיים.פרסיםאלפימאותועוד

חודשיתהגרלה
 .ערןיקריחפצייםפרסים-המנוייםתכניתלחבריהבלעדיתהחודשיתבהגרלה

ומבצעיםהטבוח

 .המנויכרטיסהצגתעםועודןמוזיאוניםסינמטקים,בתיאטראות,הנחותומבצעיהטבותעשרות

הדואררשותסניפיהבנקים,הפיס,מפעלשלהמכירהנקודותבכללהצטרףניתן
מנוי.ואתה 171חייג-הטלפוןובאמצעות

המנוייםתכנית

 ~הפיסמפעל
1'""7 o•S 3ן'י


