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בתפיסתלכתמרחיקילשינויים

שניעלהאנגליתבשירההשיר
-והאמריקאיהאנגליענפיה,
"קל-אחרגדולמשוררכדבר
גםהגיעויוזשלשירתועקבות ".אבןכמווכבדציפורכמו

קולמוסםשלפועברייםמשוררים-מתרגמיםמעטלאלשירתנו'
ישובולעולם,לאאםרב,שזמןספק,שלצלאיןמשיריו.לתרגם
מובטח.הנאורהעולםשלהתרבותעלוחותמובשיריו'ויקראו
זביגנייבפולני'אחר'מנוחלמשוררשירעמודישנימקדישזהגליון

אתלאחדבפלא-הכשרוןשידעלמשוררנדרשמישהואםהונדס.
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למתתזכוגרם,בתרשהכירוהואלהואףבמקורשיריואתשקראו
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נשכח.הבלתיהונדס
 ) 1998 (האחרוןמספרולקוחיםהזהשבגליוןהשיריםשלושת

המתקרב.הקץתחושתבהםוניכרת

מחציתההקודם.הגליוןשלהמשכורבהבמזההואהנוכחיהגליון
והתבדלותלאנושותזיקהוהנביאים,משה"תורתהמסהשלהשביח
יח.ש"דושפי:נעמהשלמאמרהוכןשבידאליעזרמאתממנה",
הישראלית";התרבותבעיצובהגרמניתהתרבותשלמקומה-ונתק

להשלמתמסויםבמובןתורמתגילןמקסיםעםהחודששיחתגם
אותו.המובילהחוטהואהזהותשחיפושהנושא
ספישלבספריהםהפעםעוסקזה","מצדלריחןעמוסשלמדורו

לסוגיה:נוספיםגווניםומביאפלגיואריהבארחייםוכלבסקי,
הקיבוצים.משברהדתי-חילוני'המשבר

ענייןשמצאכפיזה,בגליוןענייןימצאהקוראשגםמקווהאני
האחרונים.בגליונותינו
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הסטודנטיםשביתתעומדתאלה,שורותנכתבותבהבשעה
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שלבעייתופתרוןאבלהשביתה,עםמזדהיםהציבורשלוהולכים
בשביתתפתיחתםעםבאופק.נראהלאעדייןבארץהגבוההחינוך
ומחזקת.סולידריתידלהםמושיטיםאנורעב,

ההומאנית,במטרתווהנחרץהחזקהסטודנטים,שלהמלוכדמאבקם
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חיים.אנובההתרבויות"ל"רפובליקתאמיתי'נאמן'ביטויונותנות
אין •שלנוהחברהשלומענייןמיוחדפןיוצרתהזאתהחלוקה
תרבותי.עושרשלברכהלהפך,אלא"מכה"בכךלראות

לחוד'להשתשכוןהדין'מןתרבותית,קבוצהשכלהאומרים,אלו
אנטגוניסטייםגטאותלהקמתגורמיםבנפרד'ספרותהאתשתפתח

מסתמניםהזאתמההפרדהכתוצאה •בכללבחברתנוונותבו'בתר
ה"בטליםקליםבמקריםשמתבטאחברתי'אנטגוניזםשלמהלכים
כדוגמתקשותגזיותלסרלפעמיםהמוליכיםכביכול'בשישים"

משוםרקצעירנרצחשםבאשקלון.מכברלאזהשאירעהרצח
המעוררתזרה,לשוןברוסית,דיברהקפהבביתישבעמהשהחבורה

מוות.עדלהתנגשות,שהוליכהשנאהגםזהובעקבותחשד
עללדברשלאאתיופים,שנאתרוסים,שנאתמרוקאים,שנאת
אםחברתנו'שלהקבועיםהמאפייניםיהיומסורתית,ערביםשנאת

הישראלית.התרבותמהותהזאתבהוויהנראהלא
רוסיות,עבריות,יצירותבחובוהמרכזעב-כרס,כרך ,"גג"הופעת

-לכךמעברואףלגיטימציהנותנתאחת,בכריכהועוד'ערביות,
ולשוןתרבותעל-פילחיותדמוקרטיתזכות-מאליהמובנתזכות

הנכוןהמיזוגאתיוצרהזאתהזכותמימושחופשית.בחירהעל-פי
אתלטפחנדעאםבעתיד'קרע.קרעהמשוסעתתרבותנושל

החיהתרבותיתקבוצהבכלוהאחריםהספרותייםהכשרונות
אנו.תרבותנואתנעשירבישראל,

אחריהלעשות.שניתןאתהמדגימהראשונהסנוניתרקהוא"גג"
האביבאתיביאודברשלשבסופונוספות,לסנוניותלצפותאפשר

תהיההעבריתכשזוהישראלית,הרב-לשוניתלתרבותנו
לולסייע ,"גג"אתלעודדישומתבקשת.טבעיתבצורהדומיננטית

עת,כתבינגדהמכוונתקפריזהזואיןעורכיו.עםפעולהולשתף
שנוצרהיסטורירקעעלשצמחטבעיצורךזהאחרים,מוסדותאו

מאונס.ולאמרצוןמבחירה,רבותמארצותהגירההקולטתבישראל
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לסמל.לעתים,
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גואליבואואזישעיהו'שלהימיםאחריתחזוןהשמעתעל-בצבא
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עמ' 107 , 1998ביתןכתר-זמורה

ונובלה.קצריםסיפוריםארבהע
 •בהומורהמסופרים"מהחיים"סיפורים
אלהמציאות,לגבולותמעברהנמתח

לקרתהאופייניבסגנון Iהפנסססיעבר
החותמת,בנובלהלשיאוהמגיע •

אחרהמספרשלחיפושמסעהפורשת
שונהשאינוהגיהנוםמתוךאהובתו

לנו.המוכרמהעולםבמיוחד

פרידהלעתאלגיהחרברט:זביגנייב
וייכפל.ודודמפולנית:אחרים.ושירים
המועצההמאוחד,הקיבוץהוצאת

המפעלולאמנות,לתרבותהציבורית
עמי 93 , 1998מופת,ספרילתרוגם
שונותמתקופותשיריםומחזורישירים

בשםמספרבמיוחדהרכוס,שלביצירתו

בספריםכמוהפרידה.בצערהעוסקזה,

מרכאןגםעורךהרכוס,שלקודמים
יוצאאתה"אםחייו.חשבוןאתקוגיסו

רקשלאבאפלה;תעיהמסרהלבי
גםהאדמהחספוסאתתדעבעיניף

עםתתמודדכולובשרףובעורבמגעף;
 )"עסמ"(העולם,"

הוצאתמזרח,תל-אביבבלס:שמעון
עמי 181 ; 1998קדםבימתהמזרח,קשת

שכתבהראשוןהרומן 1 "המעברה"דמויות

ומתפקדותחוזרות ) 1964 (בלסשמעון
המשךברומןתל-אביבית,עוניבשכונת

היוצרהואבלסשמעוןחדש-ישן.
למצוקתשהתייחסהראשוןהישראלי

בעיקרהחמישים,שנותשלהעליה
דמויותשרסוסרק.לאאךמעיראק,

ליםיהמקבסיפוריהןעלמדויק,

 , 1946-1971מכתביםואמו,שלוםגרשם
הערותעריכה,בר.ארכומגרמנית:

עםבשיתוףשדלצקיאיטהומבוא:
 551 , 1998שוקןהוצאתשפאר.תומס
עדב

גרשםביןביןהמכתביםחליפתךרד
ללמודניתן Iבספרהמובאתלאמושלום

מייסדשלבאישיותומוכרפחותפןלע
יהדותעלוגםהמודרנית,הקבלה
הדמותהיאהאםדווקאאבלגרמניה.
אירוניה,ישובמכתביה Iבספרהמרכזית

 .אמיתיתאכפתיותוגםרכילות,

הוצאתהמדרגות,רחובהנדל:יהודית
המאוחדהקיבוץ •החדשההספדיה

עמ' 320 , 1998

המהפכניהרומןשלמחודשתהוצאה
ואדיאירועיאתשבישר · 1955משנת

סאליבמוואדיאברםשלסיפורםסאליב.
של Iמהכרמלהקבלןבתאראלה,לשו
שלנעוריואהובתרבקהשל Iאחיונסים

על ...מלכהמוסה,עובדיה,הדודאברם,
השוליים.אנשי

הוצאת •סודימהסססתיו :אלוןאבדר
עמי 63 , 1998המאוחדהקיבוץ

אלדן.אבזזשל t 1ה·שידיוספר
ללקוסבגבהיםמגביה.גגעל"לגור

גודשלגשמיםמעלרוגש /גרגרים.
 /מוגנתבערגההעונגבגוני /שגעונות

גופהמעללגהור/רוגענוגהבגן

CHILDREN OF ISRAEL, CHILDREN OF PALASTINE: OUR OWN 
STORIES, LAUREL HOLLIDA Y, POCKET BOOKS, a division of 
SIMON & SCHUSTER 1998, 358 P.P 

ילדיםשלסיפורים •אנתולוגיה
ויהודים·פלסטיניםומתבגרים
הקונפליקטבצלשגדלוישראלים,

 1קונפליקטהישראלי-פלסטיני.

וערפאתרביןשללפגישתםשעד
כחסר-תקווה.נראה Iהלבןבבית

בגדהפליסיםממחנותסופרים
קיבוציםעזה,וחבלהמערבית
העתיקה,ירושליםבישראל,
מהסיפוריםאביב.ותלרמאללה

גםלשלום,עמוקהשאיפהעולה
עמוקסבלהחושפיםמאלה

העורכת Iלידייהרלורל .ומתמשך
היאהפרויקט,ויוזמת

ספרהזהוסופרת.פסיכותרפיסטית

בילדיםהעוסקתבסדרההשני
קונפליקט.שלבצלוהגדלים

 1שמירמשהמשתתפים:באנתולוגיה

יהודיתדור,משהבן-עזר,אהוד

 1עמריאנאן Iמידןבןורא /הנדל

(פסוודונים),ג'אפרמיל'גמוסה
עבדוראאדנסים Iגולןשמאי Iימדיניעלבר-יוסף,יצחקסאבא,ואזיד /דודגונתר

מוחמד Iוינסרשולייוניס,אחמדנדכאת,ס.איבתיסאם /איילוןלאה(פסוודונים),
מאהדאווי,עומרריאדי,נ.מדינהמסד,מוחמדגרדינר·סקוס,סביהזאהיקה,

מרינאהלה(פסוודונים),רוזןרבקה Iקיי·פיינרמןויקסודיה Iקאוואסאמיניהאיה
רחלינים),ו(פסוודרןר;ז Iזייאדואבעמאר(פסוודונים),גאריב Iבארוזרמזי /נייד
 ' 'קליין.ג'פריצוויבל,לירןסל,

אינטנסיבית.לעלילההמתחברים

פתגמיםואחדאלףעודחכם:משח
 279 , 1998גולןירוןהוצאת ,בגדדיים

עדב

יהודיבפישגוריםשהיועממייםפתגמים

פתגמיםואחד"אלףלספר(המשךעיראק
ערוכיםהפתגמים .) 1993 •מבגדדיים"

כל .העבריהתעתיקשלהאלף-ביתבדסר
בתעתיקערבי,בכתבמופיעפתגם

נוספולעתיםותרגומו.בעברית,מנוקד
 )ל<"עם:וסיפורימקבילותפירוש,
מדיחהשוחד •~ל~ין •ז-וגןלי לי~·ע.~

i [מלכ;ם,"גם' 

מוסדהוצאת •הזיתיםהראל :שחרדוד
עמ' 80 , 1998ביאליק
שנכתבה Iשחרדודשלהאחרונהיצירתו
הפרקזההקרב.למותומודעותמתוך
שלחייויצירתאתלחתוםאמורשהיה
אבנר .השבורים"הכלים"היכלשחר

אחרית-דבר.הוסיףסריינין

על •תמהלאכתיבהשירב:פנינה
כחנא-עמליההנדל.יהודיתשלכתיבתן
הקיבוץהוצאתאלמוג,ורותכומרן

עמ' 302 , 1998המאוחד

בוחנתספרות,חוקרתשירב,פנינה

שיחועמדותנשיותייצוגישלניסויים
עמליה Iהנדליהודיתשלביצירתןנשיות

דיוניםשלושהאלמוג.ורותכהנא·כרמון
לכתיבתןהייחודיאתהמקיפיםנפרדים,

והעמידההנשיתהכתיבה •המשותףואת

בעיקרו.הגבריהספרותיהממסדמול

האכילה.האשהאטרוד:מררגט
הוצאתהנדלסמן.שלומיתמאנגלית:

עמ' 300 , 1998כנרת

בשנותשנכתב Iאסרורשלמוקדםספר
על Iמריאןהפמיניזם.סףעלהשישים,

rp מנסיהלעורך-דיןנישואיה
הייעודשלהמסורתיהחלוםוהתגשמות

עודמסוגלתאינהכימגלה •הנשי
לאכול.

מכתבים •במרוםבודדהאינךאת

 :והארותעריכהואליו;גודדון .מא.ד
המאוחדהקיבוץהוצאתצור,מרקי

עמ' 268 , 1998

 .ואליוגורדוןא.ד.שלאישייםמכתבים
הסיפורבעקבותהלך Iצורמרקי Iהעורך
ניסהוכןהמכתביםשמאחוריהאישי

גורדון.שלתורתועלמתוכםלעמוד
נשאראםרק Iלדברצריךשכתבתי"במה
עודבהםשנשארהמידהובאותהבהם

אוספרותיערךלאכלומר Iחיערך
בשבילחיוניערךאםכי Iפובליציסטי

 •גורדון .(א.ד 11המתחדשים.החיים
 •אחת"שנה • 1922אחרונותרשימות
 ,) 280עמ'בשתיקה"יכבדוני

זמורההשקיעה.אללשוטשץ:אבנר
 234 , 1998עבריתלספרותעמודיםביתן.
עדב

המאגדפוססמודרניקולאז'דומן
אהבהסיפורשונים.כתיבהסגנונות

גםשהוא Iישראליסוכןשבמרכזוומתח
שסלנואייביןהנעספרות,חובב

ובעבר.היוםלישראלהערפיליים

4 
הקודם.בגליוןזהבמדודשנכתבכפיולאנובלפרסכלתהיאשימבורסקהיסלבהו :טעותתיקון
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אתה""זה

הוצאתחבלים;באד:חיים
 1998לעם.ספריהעוברעם

המצומקהפסיגעלהורתהאתה""זה
וכךהשורה,שלהשמאלישבקצה
ואתאבותינואתלמפרעומנתההלכה
ואחדאחדכלוליד Iאבותינואבות
ונקבההחלקהפסיגאתהוסיפהמהם
 ,) 41<עמ'אשתו"שלשמהאת

בארחייםשלהחדשספרוכריכתעל
מפתמעומלנת,לבנה,מפהעלמונחים
אב,נוסןבוסנים:חצאישלושהשבת,
דמותםבןמהם,רחוקומעטאם,נוסן

הבוטןמונחזהה,בגודלהמובהק,
שדירתאתולגלגללהמשיךשאמור

דיינים,"רבנים,בהשישהבוסנים

 1סודתורתבעליחסידיםפרנסים,

 ,) 41עמ'(שם,ופייסנים"פרשנים

שלהזהותאריגתסביבחגכולוהספר
הקשרים,אתלפענחמנסהאתה","זה
בתוךהנמצאהרוחניהגנטיהקודאת

שהוא.למההגיבוראתועושההפסיג
שושלתאתשערכההסבתאמן

המספרירשהשבתמפתעלהמשפחה
המתבוננותהעינייםמןהיראהאת

הריבויאלונמשכותנבהלות Iבזמן
זהכמוסימולטנית,שבהתבוננות

אלףאת"ראיתהטווס.שבזנב
היאעלינו?"פתחשהואהעיניים
בעיניההןהללוהעינייםשואלת.

לפנירגעגםהמוות.מלאךשלעיניו
מןלהימלטמבקשתהיאתהומ

 ...שיודעהיחיד"אתההעיניים.
לראותרוצהלא"היאהאםמרתוא

החרדה ,) 68עמ'(שם,עינייםעכשיו

היאההתבוננותמפניהסבתאשל
בדוחי",אדםיראני"לאבבחינת

האהבהאתהמספרממנהירשבבד

כתבסבתושלאביההנכתבות.למלים
יעןביצתגביעלהשיריםשיראתלה

להורישבחרתיהנכדיםמכל"ולך
הימיםברבות ,) 67עמ'(שם ...אותה"

האהבהעוגןנשברהביצה,נשברה

שחיתהוהפשתןהסבתא,שלהיחידי
אחרימיותםנזרקבוכרוכההביצה

הספרבאעקרה.פריכקליפתמותה
אתומחייההזמןעוולתאתלתקן

תכונותשתיהסבתא.שלמורשתה
היאבדמותה:שתולותפואטיות
כלמחודדיםחושיההמוות,מןפוחדת
אדוקהוהיא Iהזמןשאלתמולהעת

היאלההכתובההמליםבאהבת
"אוהבתהיאמאוחר.בגילמתמכרת

"מלקסתדבורהוכמוסיפורים"לספר
בחשאיאותוומביאהפרחמכלדבש
עמ'(שםהסמויות"הנפשכוורותאל
18 (. 

אתמשאירההסבתאמןהפרידה

משחרידהעלש"הוחתם" Iהמספר
כללאורךבלב.דהוריועםילדותו
המורכביםיחסיופרשתנרקמתהספר

הגרעיןזהוכי Iליונראהאמועם

עלהספר.שלהרוחמצבאתהמוליך
נוסףהסבתאבושנתנהההחתמה

כשחיתה Iאמוומכופל.כפלמשקל
שעליהלכניסהנקלעהנערהעדיין

"קולהיד","חכמתשלסהתנוסס
(שם,ושלוש"פעמייםלהקראחרישי

שמואלבהקדשתכמוממש ,) 142זבע'
משולשת:בשורהובפיולנבואה,
נפשךלהשליךתבקשירבותפעמים
עליךנגזר Iתיסוגיהסףועללמצולה

לעולםמארץ-ישראללצאתלשא
יקירבןהוא:והמנחםהמלבבוהניצוץ
יימלאובהיוולדולךיהיהומיוחד
אור.הבית

מגידעםהצעירההאשהשלהפגישה
בספרמופיעהיהודהממחנההעתידות

עלהמספרבהתנצלותוהומלכשהיא
הנבואיתההחתמהבעצםשישהרהב

היחסיםאתשמסבירהזוהיאאבל .הזו
הסימביוסיםהעמוקים ,המורכבים

המתקיימיםהפנימיים,המאבקיםווויי

הנעראלחנה,כמולבנה.האםבין
מוכנותבהישזאתועםהתפללה,הזה

ממנוגדוללמשהואותולהשאיל
ב"אור"האמונהשלו.היצירהוממנה:
אורזהואותה.מלווההבןאתהאופף
ההפקר",מןזכה"לאמסתבר,שבו
 .נולדנסרםבושנטמעאחרמכוחאלא

טעםשנתנההיא Iהזוהאםאמונת

והיאהאחרוןיומהעדלקיומה
שאפשרוהנפשתעצומותשל"הפסיג"
הפרידהמןרבותשניםבמרחקלמספר
מהאתול"תקן"לשובממנההפיזית
הואהאחרים.בכתביועליושנאמר
היתממותמתוךמעתהזאתעושה

היאעכשיושנאמרשמהמודעת,

אתמממשהואבבגרותו"אמת",

 1הספקניתאמושקבלההנבואה

ביןזקן.מקובלמאותוהמרדנית
אפוא,מתקיימת,לאימוהמספר
בשחרהקדשהשחר",עם"הבטחה

(עםלהגשימה.אמורשהעתידהחיים,
זהשםהנושא Iגאריורמאןשלספרו

שהאםוטוענתדיאלוגהאםמנהלת
בנהעלעצמהמסילהגארישלבספרו

עמ'(שםהרצויהיחסיםסוגזהואין

עלהמוטלתהמשימהכובדלצד .) 84
אמולביןבינומתקיימתהילדכתף

לשיםלהשמאפשרתשותפותרעות,
ידיעהמתוךהצדמןעצמהאת

הקטעיםבאחדכוחה.שלמפוכחת
שלהםהמורכביםביחסיםהנוגעים
הילדיםלעגאתהמספרמתאר

כדיזועףגשםביוםאמולהופעת
"הילדיםוערדליים.שכמיהלולהביא

לךובישרולכיתהאליכםהתפרצו
באהשלכם''העוזרתכיבצעקות
 ) 95עמ'(שם " ...דייךאצללךומחכה

ציפתהשםהמזנוןפניעלחלףהילד
מתעלםעצמותיה,לשדעדרטובהלו

כך.עלמגיבההיאאיןמנוכחותה.
בעיקרהעלבוןאתבתוכהמכילההיא

לחוסילאלאחרים,נוגעשהואמשום
שניהםביןהנארגיםהדקיםהנפש

ביום ,יותרמאוחר .ולמוותלחיים

שניהםמשוטטיםהםשבושבת,

אתלראותאותהמזמיןהואבירושלים
חיהנפשבהכשאיןהספרביתחצר

 .) 84עמ'(שם,

עצמוכשהבן ,מכןלאחרשניםקר
אחד"מצדלואומרתהיאאבכבר
 1הספרלביתאבואאנישגםרצית

אותילחשוףרציתלאשניומצד
עלמעידההיאזובאמירה " ...לעיניהם

 ,נפשומפתאת"קריאתה"עומק
אלאלהיעלב,לאיכולתהעלומעידה
משה,אחותמרים,כמוממשלהמתין.
בווצופההסוףקניביןהעומדת

ה"אםשמנהלתהדיאלוגממרחק.
בנהשלהחבויהסקססעםוהאחות"

תקופהרקעעלפעמיוחדמופלאהוא
אחידהמאודלתבניתנענוהוריםשבה
נהגולאאזילדיהם.עםיחסיםשל

והתרחקונפשהלכיבפענוחלעסוק
מנתעל Iהילדבפניהמבוגרמחשיפת

היוהוריםובריא","חזקדורלגדל
שלדורלגלםעתאותהצריכים
חדירים,בלתישיריםגיבורי

בלילה,ושומריםביוםשעובדים
והנהחטא.הםוהחולשההבכיואצלם
 1רווישיחלהשישגיבורהמופיעה

בנה.עםנפשבתהומותנוגע ,חקרני

הולךכשהואבנה.עםרקכיונראה
השיחדומועשרעיניהלנגדוצומח

היאשלרובןספרותיותבאסוציאציות
אםלהחליטצריך"אתהאחראית.
שנכנסגראסים,כמולהיותברצונך

שכזאת,בפשטותממנוויצאהחדרלא
פעםלשםשהזדחל ...ואסיליכמואו
עמ'(שם,ונפחד"מבוהל ...פעמייםאו

שלבסיפורומשתמשתהאם ,) 248
כדיאיליץ"איוואן"מותטולסטוי
מראהבאמצעותבנהעםלהידבר
בהתעמתותבמגע,מאמינההיאמקום.

המשרתשנהגבדרךהדברים,עם

(וראהטולסטוישלבסיפורוהכפרי
אינגמארשלולחישות"ב"זעקותגם

האמנותיהמרוחק,בעיבודולאברגמן)
הגיוסבדרך ,כןהדברים.של

סיפוריגםבחייהםנוכחיםהספרותי

לושסיפרהמעשיותאגדות,
מאסתושלהקסמים""הר ,בילדותו

מלבדלא.ומההמקראסיפורי Iמאן

אתהמרפדיםהספרותייים"ה"חומרים

השקפותשלרובדגםנמצאהידברותם
אתהאםשנאתכגוןספרותיותעולם

המוותאתהמקדשתהרומנטיקה,

הלמה ...זהאתשונאת"אניהמתוק.
דברישאםהסגור.הספרעלבאגרופה

הקסםזההרי Iמפניוחוששתשהיא

למוות.מייחסיםשהרומנטיקניםהאפל
לסבתא,בניגוד ,) 238עמ'(שם,

 ,מיסטיבאורחהמוותאלשהתייחסה
עצימתידיעלהפחדעםוהתעמתה

אלהאםשלעיניהפקוחות-עיניים
ישרלומסתכלת"אניהמר:הריאליזם
כךכדיעד ,) 244עמ'(שם,בעיניים"

הגורלליצןלושמצאאמיצה,היא
ממנהולגזולעיניהאתלהכהותדרך
"לאהריכיחייה,בסוףהראייהאת

 " ...וחיאדםיראני
עליה,האהובבדימוימרים,כמו

וצופהשבספרהאם-האחותעומדת

ומחכהביאורהמיטלטלתבנהבתיבת
איננוכבראבלשלה,הואלגאולה.

החיים.עםומתרחק-קייםהואשלה.
אתההד,אתקולטהואעיניהמתוך

הדרךומן ,לקיומו ,לכתיבתוהמראה
הואהחייםאללהתייחסביקשהשהיא
שלהכתיבהסגנוןאתבבגרותותופר
אתהמחזיקגראסיםכמוהזה.הספר

לנסנוסמוךהאדוןשלהכואבתרגלו
נוגעאלאהצער,אתמרחיקאינוהוא
בו.

לשיאההקרבהמגיעההאחרוןבפרק
אנשיםשניביןמתרחשתשהיאמשום

לזה.זהבחייהםמקוםהמפניםבוגרים,
אימתעלהמספרמספרלאמורק

עקיפה,דרכיעלמוותרהמלחמה,
בפניעליהלגונןסורחואינובהנוסח
אחרדברלספראפשראילההאמת.

המתקייםהסמוי'החוזה'זהמהאמת.

סיפרתישירדו"בדמדומיםביניהם.

אספרםשלאשנשבעתידבריםלה
 ...קרועהאחתיד ,ידראיתי ...לאיש
 " ...פלדהעשויגדולשעוןועליה
 ) 321עמ'(שם,

חיילבנה,אתמלווהכשהיאלמחרת,
היאהאוטובוס,לתחנתהמילואים,
אתמידילקחתעימי"נאבקת

הזאתהידעל ...הכבד'ימידןהצ
תכתובעודאומרת,היאשם,שראית

להסתלק."ומיהרה-דבריםכמה
הזאת,בסצנהדווקא .) 322עמ'(שם,

לבושהיחיד,מבנהאםנפרדתשבה
 1מידתופיעללאמקומטים,צבאמדי

שוב,אותושתראהבסרחהלאכשהיא
צוואתהאתלולמסורבוחרתהיא

הנכונההכתיבהבדבר-הספרותית

לאהחיים,עצמם.הדברים-בעיניה
העוקף.העיבודלאמהם,ההימלטות

לאוטובוס.ממתינהואינהבורחתהיא
כוחה.להעמדלאכךכדיעד

סופר?"להיותרוצה"אתה
בקוצרעניתיהשאלה",מה"כמובן,

 ...רוח
הריהחיים.עלשתכתובמשערת"אני
 ,) 249עמ'(שם,כך"עושיםכולם
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כולםלאאבלכך'עושיםכולםאמנם
אלסורסעיניבעשרותבאומץמביסים

מתבררהספרבסוףרקעצמם.תוך

ומהובאייןמגהבוטן'מיהולקורא
ועםעצמועםמקייםשהואהדיאלוג

בשרמתמלאתבסיוםרקחייו.
אתמבסאתהיא"חבלים".הכותרת

סופרשלהאדם,שלהלידהחבלי
שללממשה,שעליונבואההנושא
גםממעמקים.הבאכאבושליצירה
הסיפורגאולתבה:ישגאולהחבלי
ההימלטויותהמסכות,ממעסההנכון
 • .השירוסיוקיש

ורוןמירי

שלאינטגרציה
מלים

עברי-מילון"ספיר",מילון
חחווח.בשיטתמרוכזעברי.

אבניאון.איתןראשי:עורך

ביתחד-ארצי.לאור:חוצאח
 1998איתאבלאור:חוצאח

עמ' 1126

"ספיר"מילוןשלהחידושיםאחד
מה"הווה",בצורתהפועלכהצגתהוא

(בתחומיםוטוביםרביםפוטרשמראש

השפהבדקדוקידווקאלאואךשונים
ידע,שלימליחמינמרמההעברית),

פעליםשלהעברצורותהכרתכמו
שמות-תואר,שמות-עצם,שונים,

החיפושלא-פעםשדורש Iועוד
מילוןה"מסורתיים".במילונים

גםואלהמבחינותעממי"ספיר"
אתמחזיר"ספיר"מילון Iשכןת.ואחר

<עגה)הסלנגשפתשלהאבודכבודה
הוא(ה'המונית'),הרחובשפתושל

-ו"בעלות"מיוחסות"מליםמאנסן
ממשמ"שושלות"מוניטין"
ת"ו"זכויעללדברשלא"אצילות",

העובדהמעצםרבים,לדעתלהןשיש
נבראווחלקןבכתובים,שמקורן
מוצאןאולי(וחלקןן'וללשבאקדמיה

במשךמעמדלהןקנואבלידוע,אינו
לצדומשונות)שונותבדרכיםהשנים
ממששהגיעווהקשרי-מליםמלים

'זיין'הפועלאםלמשל:מהאשפתות.
אבן-שושןבמילוןמפורש<בעבר)

כלינתןנשק,בכלי"צייד :) 1966 (
המשטרהאתזיינוהשלטונותנשק,

"ספיר"במילוןהריאבטומטי",בנשק
 • 1מופיע:הווה)(זמן"מזיין"בערך

 • 2[זין]"(מיושן)בנשק"מצייד

(המוני).מתנקם".מציק,"בועל,

למילותיחסיתמתונהזודוגמה
וקרוביהלשונייםהצירופיםה'עגה',

ושניהראשונהמדרגהמשפחתם

"מושתן"למשל:ניים.'וה'המ
(עגה)"מבויש"פירוש:(מושתנת)

הפירושמופיעהשניובסעיף[שתן],

לה(שאין"אחלה"אוה'ספרותי':
"מצוין"מאוד"טובספרותי):פירוש

לאאגבזהמושגמערבית),(עגה
(שקדםההווה"ב"מילוןמופיע

עדייןשהיהכיווןאוליל"ספיר"),
והיוםהכליםאלנחבא Iדרכובראשית

כמוהנכונים,במקומותמסתובבהוא

'מחורפן'למשל.לחומוספרסומות
במילוןגםמופיעלאזאת,לעומת

גםמופיע'מחוריין',אבל"ספיר",
מופיע.

הפירוש:לצד"קופץ"בערךועוד:
אולמרחקנעבתנופה,ממקומו"קם

שללביןמופיעותבתנופה:לגובה
גם:הנ"לבפועללשימושהדוגמאות

מאמץ"עושההפופיק",מעל"קופץ
לי","קפוץ(עגה);מכוחותיולמעלה
ועוד(עגה);זלזולשלחריףביטוי

ספירמילון
מרוכזעברי-עברימילון

ההווהבשיטת

ךץ ,· ~. ,)' .. ,, .. ~ ---

ת·נ "!':\,. ":'ץ•ר J\;י'''( 

כמו:פחות"לוהטות"דוגמאותמיני
אבן-במילוןוכד.'הדרך",לו"קפצה
'קפץ':בערךמצויזאתלעומתשושן

בעקירת-אחתבבתלמעלההתרומם . 1
מלמעלהצנח Iלהיפראו'רגליושתי
שקפצווהגדי'הכלבאחת:בבתלמהט
ובין ,")גבקמא(בבאהגג'מרשא

שימושיםרקמופיעיםהדוגמאות

במקורות.המופיעים

שחייהןהמעודכןהסלנגממילותרבות
שזכוכאלהוכמובןפרפרמחייקצרים

דפיביןשוכנותימים,לאריכות

מליםלפגושאפשרביניהן"ספיר'.'
משמעויותיהעל'מגניב'כמו

--משתנותיותעגתוההקלאסיות
שהן'מסתלבט'כמוומליםאופנתיות,

אפילולהןואיןה'עגה',טהרתעל
שירדולפנימבית-אבאזכרונות
ו'מסטולה''מסטול'כמוומליםלרחוב,
דווקאולאורבותועודדומה.שגורלן
מקסימותלהיותעשויותאךטובות,

לעיתים-משעשעותסתםאו
ולרעהלטובההקיימות-מעצבנות

הכבודות,משכנותיהןפחותלא

והפיוטיות.המשמעותרבות

ביןאינטגרציה"("שלאלהמסיבות
שנשתדלנוספות,מסיבותוגםהמלים)
מילוןהפךבהמשך'עליהןלעמוד

זכהואףולארי'לפופ"ספיר"
מספרכשכיכבמבוטללאב"רייםינג"

במוסףרבי-המכרבמדורשבועות

ואף"הארץ",עיתוןשלהספרותי
מקומו"מבט"שלהחדשותבמהדורת

נפק.דלא
נוספתחוליהמהווה"ספיר"מילון

בשפההשינוייםאתאליההגורפת
המילוניםלהיצעחדשפורמטומציעה
מפתעלהקיימיםוהטובים,הישנים

הלשונית.תרבותינו
מפיולמדנונוסף,מענייןהיבטעל
מספרייתוהידעןהחביבהספרןשל
שסיפרב"בית-אריאלה",ציוןשער
 1"ספיר"מילוןשללשיטתואיך

מקוםיותרעלמשתרעתמ'האות
בפועלשימושבשלהאותיות,משאר
בלתי-שוויוניבאופןההווה.בצורת

בשטחיםמ'האותזכתהלחלוטין'
לשארפרופורציהוללאנרחבים

האותיות.

רביםבמובניםשהוא"ספיר"מילון
ההווה""מילוןשלמורחבתמהדורה
הןחדשנית,תפיסהמציעלו,דקשם

אוצרמבחינתהמילוןשלבתוכנו
ומושגים,מליםשלניפוישבו'המלים

חדשות.רבותמליםוהכללת
המילוןאתמעמיקבאופןלנתחמבלי

אלאוהבלשנית,הדקדוקיתמהבחינה
שהמילוןלומר'ניתן Iכללינמנם
והואל'משתמש'מענהמספקבהחלט
ודמוקרטי.ידידותיפתוח,מילון
המילון:עלנוספתאינפורמציהומעט
ערכים,אלףתשעיםכוללספירמילון
כתובהמילוןהגדרות.ומשנהערכי

עלשמירהכדיךותמלא,בכתיב
לכתיב,שנוגעבמההאקדמיהכללי

המילוןולשימוש.למשמעותלצורה,
המלים.שלמעמדןאתבמפורשמציין

תקני'לאשמעמדהבמלהוכשנתקלים
לתחליףהפנייהבדרך-כללתהיה
הרמותביןגסיורישכן'כמו •התקני

ל"ספרותי",המליםשלהסגנוניות
לסייעכדי '.'הגע""המוני","עממי",
למילוןישהבינוניצורותבאיתור
כן,כמוהעבר.צורותמפתחשלנספח
ישהבינוניצורותבאיתורלסייעכדי

העבר.צורותמפתחשלנספחלמילון
לועזיותמליםבמילוןנרשמו

נרשםערךכלובסוףשימושיות,
המלהמקוראתמצייןהמילוןהשורש.
ארמיתהיאאםכלומרכללי:באופן

אומהתנ"ךשמקורהאולועזיתאו
היהכיייתכן ..ונו:הבינייםימי

שלמקורןבענייןיותרלפרםראוי
דיןאיןשהריהלועזיות,המלים
למשל.גרמניתכדיןיוונית
מילוןעללומראפשרנוספיםדברים

לם'עועללדברשלא"ספיר",
מצוישבקרבובכלל'המילונים
עודאךכלל.רעלאבמקום"ספיר"

המוצאותהשינוייםאפשרויותפסולא
משמעותיאךרבלאבמגווןניסוייך

"רב-מילוןביניהםמילוניםשל
שראה"ידיעות-אחרונות"שלמלים"

ל"ספיר",במקביליותראופחותאור
ל"אופרה-שייךהריהואאבל

בשלרקולואחרת,מילונית"
לעומתכרכיםשישהבןשהואהעובדה
 .אחדבכרךמרוכזבושהחומר"ספיר"

• 
 rגורביניצה

המילוןאורראהסרםנכתבהזורשימה

 .שושןאבןשלהמשולבתהמהדורה-חהשד

li 
Eו

חציוסומקרוני

 ~ורוז'ביץטדאוש
וייכרטרפיבית:מפו :rל

קרוסלה

~~סה
~~ףרור

עצמהסביב

משמחה-~נ;לדתiימחה
• : T :• :•:• • • : ·ן

 ם:~ /oך~ן~ה~ין~ס~ה~~סה
האפ"רהנ,;םבאמצע

~ o/ ףךך-ת~:p סT ק~יץו~ה~o/ ח;קל~

שמחה.להם:קוראיםואמא.אבאישלשמחה'שמחה.'המלהאתמסחררהזההשיר
אפור.שהיוםאכפתלאלשמחהושמים'.'אדמה"ביןחגהוהיאכנפייםשילשמחה

משתחררתהיאבסופה.זאתתעשהוהיאהשמחה,בצבעיאותותצבעכברהיא

לידישמביאמה"כלכישאמרזההואשפינוזהכן'ושפינוזה?צחוק'.'של"כקפיץ
לאהצחוקשקפיץבתחושההוארוז'ביץשלב"קרוסלה"והטובסוב'.'הואשמחה,
שהחוקיודעתשלוהשמחההשביעית.השורהבסוףקיימתשאינהבנקודהנעצר

חוקים.שאיןהואהשמחהשלהראשון

9 
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נהמהנמה

האדמה,בואעדאמיר:רנה

 , 1998המאוחרהקיבוץהוצאת
עמ' 48

השיריםשקובץומתוודהמודהאני

שניהבקריאהגםאותיריגשהזה

הקודם,שספרה ,אמירדנהושלישית.
בפרסזכה ,הזאת"במתיקות"עכשיו

משרטטת ,אולררוןע"שהקרן
נפשיים,נופיםהנוכחיבספרה

ופילוסופייםרגשייםשיסודות
שלדקויותבערבוביה.בהםמשמשים
והחוצהפנימההפונהחושיתתפיסה

קיומיותתובנותלכדיכאןמוליכות
נדידתאלאקולאני"איןחדות:
שלברגעהמשוררתכותבתהקול,"
אורכמוהדממהאת"פולחת ,פיכחון

אניאניכחולה,בנביעה /,האוויראת
או .) 20עמיהשני",("הגוףאני"

שבחרתיהיפהפה,הפתיחהבשיר

בפנים"הבטבשלמותו:להביאו
הזהבחיוורוןטמוןמשהו /האלה.
או;לנצחסימןהואאםיודעתואיני

הקטנים,בעורקיםהבטלשכחה.
 .הזמןחלוקתאתהמדגימים/הנגועים,

אתבפתח.שמיאתלצעוקעלי / /
יורדשהלילהמשוםרק /.שמותיכל

שחדלים /אומרתזאתאיןעכשיו
בגוף •למשל ,בגופךהבט /העצמים.

בעברהאדמה.בואעדהזה.//האבן

מה /עלים.גביעיהגשםממלאהאחר
אלהמוות.אינוכעתשומעשאתה
ברירות /צורתם.במילויחיים

בנכון /בנמצא.בשווה,הקשורות

 .) 9עמ'האדמה",בוא("עדלהיצבר"

 1הבןהזה:בקובץנמעניםמעטלאיש

עצמו.השרהאניהאהובה,האהוב,

תשתיתהיאהזולתאלהפנייה
שיריתאמירהשלשנדבכיםרטורית,
גבה.עלישאיםבומדייקתבהירה
מהוקצעת,מדודה,קצבית,השפה

עוברתהעולם,גבולותאתמתווה
לקונקרטיהמופשטמןלסירוגין
מכוונת'אניבגשמי:רוחניוממזגת

הגזורהחלללתוךהסדראיאת
לפינתמלוכלכיםכליםלמענו:/

לפינתשמים /המלוכלכים,הכלים
 ,כך .) 12עמ'הבית",("זההשמים"
בקלילותמרשימה,פיוטיתבפסקנות

ה"כסףביןהשיריםנעיםובטבעיות,

הפסיכולוגי-המימןשלהגדול"
שלהקטנות"ל"פרוטותפילוסופי

מערכתהיום-יומי.המוחשי,היסוד

עצמיםועםקרובותנפשותעםיחסים

למצרכיועדהבית(מחלקימוכרים
שלהתמאטיבבסיסםעומדותמכולת>

כמחזוריםבנוייםשרובםהשירים,

קצרים.לפרגמנטיםהמחולקיםארוכים
שירהועולהצפההזההמסדומן

ללבנוגעתבהירה,מזוככת,
החדשה"השנהובנקיונה.בפשטותה

דנהכותבת ,,החולפת,לשנהקדה
"אף ,הספרמשערילאחדבמוטואמיר

 /במראה.החולפתלדמותיקדהאבי
משיבההיא ,לעצמיאומרתאניהנה,
השיריתהמראה .) 31<עמ'קידה"לך
גםלשוררהיודעתהנפש,בבואתהיא
באאז ... ,,השיגעון:אימתלע

מספריעליוידענואנחנו /השיגעון,/
מתערביםשבוהאופןמןהבישול,/

כךאוכך ... / /באלהאלהחומרים
כשנהיה ... / /לידידיםהפכנו
מקצועיים.גורמיםשיחדנותובעני

אולאהובשמקנאיםכמולו/קינאנו
מןחיינוהתהפכולאט ... / /לילד.
היאשהערומהלמדנו /פנימה.החוץ

למדנוהשתיקות.שלהטבעיהמשכן
מתוכושמקיאמהלכלמראהלקרוא/

 • 33עמ'ומעולם",("מאזהמוכר"את

תמציתית,בדרך ,ענייןובאותו .) 34

שלהסיוםבשורותלהפליא,גבישית
שדעתיאלאזאתאין ... "הספר:
אניידיאתאבל /מדעתי.ניטלה
ופשוטה,רחבהבתנועהלךנותנת

את("אבלהביתה"נלך /כאומרת:
 8 ,) 47עמ'ידי",

פלדעודד

מכההאימפריה

שלישית

שלהישימבורסקה:ויסלבה
וייכרט,רפימפולנית:המאה,
 76 , 1998לשירה"קשב"סררת
עמ'

המשוררתהיאשימבורסקהויסלבה
הולמסשללהגדרתוביותרהקרובה

"הואכתב,הוא"המדע",המדע.לע
אדם,שללעליית-גגונהדררהיט
הקרקע",בקומתבריאשכללושיש
שירהבמלהמדעהמלהאתמחליףאני

שימבורסקהשלשירתהאתומרהט
משוררתהיאשלה.הגלויבקסם

הממשיאתבידלהחזיקהיודעת
היאלמופשט.אותולהפוךידובהינף
השירהבשמייפההכיסהישהטיודעת

האספלטעלמנועיםבחימוםמתחילה

ההמראה.מסלולשלהקשוח
השלישישיריהספר ,המאה,,"שלהי

וייכרטרפיידיעללעבריתהמתורגם
,,,סוף"אטלנטיס,,לו(קדמו

שירימאורעבעיניהואוהתחלה,,>
שמדףהעובדהבשלגםבמינו.מיוחד

בעודמתרחבהמתורגמיםהספרים

העובדהבשלוגם ,נהדרתרגום
מפגששכלמשוררתהיאששימבורסקה

דגליאתהתורןלראשמעלהאיתה
הגדולה.השירה
וייכרטרפיבחרהמאה"~שלהי
פתחהשבהםשיריםבעיקר

אתשמוטטושירים •חלוןשימבורסקה
האניאלופרצוהאניקירות

אינולעולם"העולםהקולקטיבי.
כותבתהיאילד"להולדתמוכן;
אחרובשיר ,שהחל""מעשהבשיר
שלהראשוןב"תצלומומתבוננתהיא

הזה,התינוקעליהיהמההיטלר",
שלהפנטזיותאתלפנטזמנסההיא

דוקטוריהיהאולי ... "הוריו:
באופרהטנוראו /כשיגדל.למשפטים

הקטנטנההידמישל /וינה?של
האף ,העין ,האוזןמישל ,הזאת

הקטנטנההבטןמישלהזעירים?/
שלידוע:;לאעדייןחלב,המלאה
הדודהכומר?"סוחר,רופא,ופס,

הלחייםאתצובטתשימבורסקה
התינוקשלהאוניםחוסרהוורודות.
במליםמרופדיםההוריםוחלומות
לאעדייןזה .משימבדהתפורות

לעשותואם"אדולפיק'.'זהו ,היטלר
משירשציטטתיהשורהעלוריאציה

מוכןאינולעולםשהעולםהריאחר,
יודעתשימבורסקהמפלצת.להולדת

"יבבתהתמימההתמונהשמול
נשמעים",אינםהגורלופעמיהכלבים

שחורהכישהכתםמזכירהרקוהיא

צבעבטיפתהחלהעשריםהמאהשל
הצובטתהאחיזהזוהיכוחה,זהורודה.

הקוראהקורא.בגרוןאצבעותיהשל
לאחותדומהוהיאלקטסטרופהמחכה

המקוםאתרךבצמר-גפןהמחטאה

בשירהמזרק.בחודיידקרדקהשעוד

אתתבנההיאב"עדיין", ,אחר

שללגלגליהמתחתהרחמיםמסילת
הולםנתן"השםהמוות:רכבת

יצחקהשםהקרון/בדופןבאגרוף

למיםשרההשם /,בשיגעוןמזמר

שבצמע ,אהווןהשםלמעןמשווע/
גםממשיךהרכבתשקשוק ," ...גווע

בנסיעה,תקפוץ"אלהבא:בתיאור
שנידוןמובסשםאתהדוד,/השם

קשהלאיש,ניתןלאלהפסיד,/
 " ...זובארץבלי-ביתשםמנשוא,/

לרגעלהטעות,הקצביכוללרגע,
באוזןלהשאירהאונומטופיאהיכולה

הואזהרגעאךהרכבת.צליליאתרק
שלשירבכלכמעטשישהכיווץרגע

אתלרגעמסיטההיאשימבורסקה.
כדימהיעדהמאוגרפותהאצבעות

המכהאתיותרגדולהבעוצמהלכוון
מצטטאני"שירה",בהמשך.שתבוא

שללשונו"היאמלאדמה,סטפןאת
אתקוצצתשימבורסקה ,, .משבר

היאדקות.לפרוסותהזאתהלשון
ויודעתהצעקהשלבווליוםמכירה
ולכןבשתיקה,מתחילהגרוןשחימום
מלים:בשלושיסתייםהזההשיר
דממהפעמייםפוגעת'.'בדממה"דממה

חובשיםשאחריהמלהשהיאופגיעה
הפצעים.את

שימבורסקהשבהםשיריםגםויש

סנטימטריםבכמההראיאתתרחיק

היאאלהבשיריםהמתבונן.מפני
היאבאקוורל.השמןצבעאתתסווה
המכחולשערותאתבעדינותתרקיד

אגב,בדרךכמעט ,ואזהדף,לע
השיר ,למשלהוא,כזההצבע.יישפך

צריכהעננים/"בתיאור"עננים":

הרף-כעבור-מאוד/להזדרזהייתי
עצמם,להיותחדליםהםעין;

 . ,, ...אחריםלהיותומתחילים
החמקמקהרגעאתתתפוסשימבורסקה

אתרקלאהאלהבענניםלפסלותדע
אתלכווץאלאהשמים,תפאורת
עליוהתוויםסולםלביןבינםהמרחק

לעננים","בהשוואהחיינו.מתנגנים
נראים"החייםכותבת,היא

עמידים/להיותקרובים /מושרשים,
העננים/לעומתנצחיים.//כטעמ
ניתןשעליוכאח,נראיתאבןאפילו
רחוקיםדודניםהםוהרי /,לסמוך
תאירהיאהשירבהמשך ,, ...ופזיזים

הענניםאחר.מכיווןההשוואהאת

שלהשמיימיבמטסלהתגנדרימשיכו
אתלמדודימשיכוהאדםובניחייהם
לארץ.שמיםשביןהמטאפיזיהמרחק
בהימליה,מ"מסעקטעגםהיאהארץ
ממבט"אהבהגםהיאנערך",שלא

הקסמים'.'"ירידגםהיאראשון",

גםתתוהשיריםשלהגוףשפת
שנונהלאמירהוצעקהאירוניה
המליםשלהיכולתחוסראתותמחיש

למלאכדיבכוחהנגזזהשיערמול
אקרובטיתהיאשימבורסקהמזווגים.

היכולתושלשפהשלתמונה,של
הופךכךלרחוב.השירהאתלהוציא
המרהטלספרהמאה""שלהי

שלהגגעלייתאתרבהבהתרגשות
להשאירשוכחשהואמבליהשירה,

המובילהמדרגהכלעלגדולהרגעי
 •עלייה.לאותה

סומקרוני
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הליטוף,צרפן
האפלהתאורת

על-כאפלהליטוףמזור:יאיר
כתרהוצאתעוזיעמוססיפורת

עמ' 360 , 1998

עוז,עמוספעםאמרלכתוב","בשביל
הגגאתופצע",סבתאגג,"נחוצים

אפשרהסבתאאתלראות,אפשר
העץספסלהואהפצעורקלדמיין
 1עוזהנפש.שלההמתנהבחדר

ואתעצמואתמושיב Iבסיפוריו

הזה.הספסלעלהקורא
העדליערותעדהפליגהואבתיאוריו

ידייםזריזישנגריםהעץנכרתמהם

הזההמטאפוריהספסל .אותוניסרו
ומישלפניושמיידעועוזהכולספג

ההמתנהחדרהעומד.הואשמצדדיו

התכלת"באורפעםנצבעבסיפוריו
חדרמוחלטת,באפלהופעםהעזה"

ובקומהאשהידעבמים,נגעההמתנה

הנפש,פנתר.אפילוהסתתרמתחתיו,
שתסיטלידחיכתההדלת,שמאחורי

מוותרעוזאותה.ותלטףהדלתאת
בידבהנוגעהואהכפפות,עלמראש

שבקצותהווליום .פסנתרןלש
היאצליל.כלממנהיפיקאצבעותיו

וסולםמאז'וריתמינורית,תהיה
פעםלאעצמויכווןשבגרונההתווים
לבלוז.אפילו
באפלה""ליטוףבספרומזוריאיר
הכריכהביןברווחשםשאייודע

מסתתרתהאחוריתלכריכההקדמית
למצואאפשרבתוכההשחורה.הקופסה

תאורתאתוגםהליטוףצופןאת
ספריובעקבותשלוהמסותהאפלה.

פתיחתשלמרגשטקסהןעוזשל
יגלהלאהואלא,קופסה.אותה
שבחדרהעץספסלשרקסודות

אתירהטהואאבליודע,ההמתנה
הניחשבוהחדרבפינותהקוראעיני

הקוראהואמזורמחלומותיו.חלקעוז
צריךהגלאתלהביןשבשבילהיודע
הקצףמים.טיפתללגוםקודם

געגועתמידיהיהגלאותושמשאיר
מןלהסתנוורוכדיהגדולה,לסערה
משקפיאתלהורידצריךהסערה
ציידהואהחוקרהחוקר.שלהשמש

יכולההאצבעאבל Iטעוןשאקדחו
לאלחיצהההדק.במישושלהסתפק
ומזורהחוויה,אתתהרוגאחראית

באפלה""ליטוףלכןחיה.אותהרוצה
וכדיאהבה,סיפורכלקודםהוא

לחדשישימיםלאורךתחזיקשהאהבה
בפרקימזורעשהוכךבה,ולהתחדש

ספרו.

החברהוצפע",'ב'נוודיםמתחילהוא
הבדואית,החברהמולהקיבוצית

המקראיהרובד ,הארוטיהמתח

שתיביןהקוטביותמחיקתובעיקר

זירתבחבליעצמןשהקיפוהחברות
ניצחוןישנוקאאוט.איןהאגרוף.

לקחתהמתנדבתידואיןבנקודות,

מתחתחותרמזורהמנצח.תפקידאת

ומציעהסיפורשלהפורמלילרובד
המוסרית-פוליטית.האלטרנטיבהאת

משפחהשםאיןולארסמכישהצפע
הואבסיפורהאמיתיהעימותברור.

הנוודלביןגאולההקיבוצניקיתבין
העינייםבשלושאבלהעין.סתום

בעיןשהואפלהסודחבויהרואות
הסתומה.

האבדמותאתמזוריאבחןהשניבפרק

מסיפורמדלגמזורעוז.שלבסיפוריו
עלשוויתרהדמותומשרטטלסיפור
ליהזכירומזורשלטיעוניושריריה.

אתעצמועוזתיארבהןשורותכמה

איש- ,"יהודה-אריה-קלוזנראביו:
ורך-נעיםאדםואיש-רעים,ספר

נושןרובהההגנהמאתקיבלהליכות,
שהיההר-הצופיםעללהגןונשלח
ירושליםחלקימיתרומנותקמכותר

עכשיוהרושםהילדבעיניהנצורה.
אביומראהנחרתהזה,הזיכרוןאת

כשהואאוהב-ההשוואות-הספרותיות

תוךאלהכדוריםאתלהשחילמתאץמ
כאחדהעתיקהרובהשלהבליעהבית

בחייו:ביותרהעצוביםהמראות

מקומםאללהיכנסמיאנוהכדורים
ניסהאלאגידףולאחירףלאואבא

מתוךידועותבשורותאותםלהשביע
ובו' " .. ,הפולניתהלאומיתהשירה
מזורהעזה"),התכלת"באור(מתוך:
המתעדכןהאבבפרופילכמובןמבחין

אתמכווןהואגםאך Iלסיפורמסיפור
הכושלהניסיוןאלהאוראלומת
שנועדהרובהאתבכדוריםלטעון
מזורמיד:יאמראבלחייו.אתלהציל
האידיאולוגיב"רקערקמסתפקאינו

האבביןהמאבקמאחוריהמקנן

הכמעטלרובדגםחותראלאלבנו",
ספתעללהשכיבשאפשרדמוני

האנושית.החברהערששלהפסיכיאטר
המטפלמילקבועבצדק,נמנע,הוא
המחלהתולדות .המטופלומי

בה.הטיפולכשלרןאתמטשטשים
"באורהמאמריםבקובץהעוסקהפרק

נתןשלבשורותנפתחהעזה"התכלת
ספריהם/אתכותבים"סופריםזך:

לךתעשהלא /מעשיהם,תמציתוהם
עלאלוהיהםציווהאחרים/מעשים

ממשוגות;אותםמנעוכךהסופרים/

מדינות/ולהשמידעמיםלשחררכמו
מתוך Iכךסתם Iלפעולסתםאו

אוהמדינותאדונינגד / 1גועל
אתמגייסמזורלפועל",ההוצאה
אתלסתורכדיהאלההחזקותהשורות
שחקניהםעוזשלשמסותיוהעטנה
מחזירמזוריצירתו.מגרשעלספסל
לאהםלמגרש. Iובגדולאותם,

ווליוםלאהם ,התממשושלאסיפורים
 1לטענתוהם,הצעקה,שלאחר

אחרת,מזוויתשנכתבוסיפורים

חשובההזוויתעוזשלובגיאומסריה
זינוק.קובתוררק

מתייחסהאחרונותהמסותבשלוש
נכונה"ר'מנוחה 1אשה"ר'לדעתמזור

ההתייחסות .במרתף"ל"פנתרו
למזורמאפשרתרומןשללפורמט
קוויאתולהראות Iהגבולאתלהרחיב
לביןהגלויההפואטיקהביןהתפר

שלבסיפוריוהמוסוויתהפואטיקה
התופרת,המחטעלמתעכבמזורעוז.
בכלשישהדמיוןוסוגהבדסוגעל

בסוכןמתחלףשבמזורהחוקרטקסט.
הואאסטרטגיות,בודקהואסמוי.

הרגעאתמגלהוהואמסכותמסיר
ג'ורג'שלמשפסלצטטאם Iשבו

ופניומסכהלובשהגיבור Iאורוול
הרגעגםזהולה.להתאיםכדיגדלות
הרשללפתחומגיעהחוקרשמזור
מזורהאש.תתפרץרגעעודהגשע.

אותהלועסהוא Iמיומןאשבולעהוא
יופיעהאשאחריובאהבה.בתאווה

הסיפוראתלספרכדיהשבטמכשף
 •הבא.

סומקרוני

כמסעהחיים

ואנשים,מזוודתפרירמן:זוהר

עמ' 96 , 1998גווניםהוצאת

אניירוקים/שרמזוריה"בעיר

פהבהבלחלומות.//עםמטיילת
ומותירה;הרוחחולפתמוכר;
עלווה/פרועיעצים /כתף/ספיחת

לקראתנו",בענפיהם/מפשפשים
כך • ) 7עמ' ," 1997אביב("תל
שיריהספר 1ואנשים""מזוודותנפתח

אפשר .פרידמןזוהרשלהראשון
הספר:ממאפייניכמהזהבשירלזהות
מזה:טוב(אותמונותשהםשירים

נופי-עירשלקצרים>"שוטים"
נימהבהאנשה:רבשימושעכשוויים:

עלדברשלבסופוהגוברתאופטימית

נופישלמקומםגםוכאב.וצעראכזבה
המלחלים"בדרךנפקד:לאטבע

כתפיעד/לבניםתלתליםירדו;
עדריםרעו;משםגבוהלא/ההרים.
גורשואחר-כך /כחול;בשדה

אסףערבי;ונערהרוחות /בנביחת

מעונןנותרראשירקומקל.//בחליל
 ) 16<עמ'מחשבות."

שלביסודוהואהגלובלישהכפרכשם
הםהמסעותגםכך Iיאורכבעולם

הדורשלאלהבמיוחד Iממאפייניו
השכיחיםמןהואאףזהיסודהצעיר.

הםשיריםמעשרהפחותלאבספר:
השירשיטוט.אומסעאונסיעהשירי

אףמספק ) 50<עמ'מה""לזמן
הלכתימה/"לזמןלכך:רציונליזציה

חייאםלבדוקמולדתי;מארצי
מהכי /יפה.עלושם/לישגילפתי

פרספקטיבה/בלאהאמןיעשה
להתרחק /לראותכדיצריךלהתקרב
אחרבמקום Iמאידךהיטב",

שבעלאחר ,) 71עמ'("מסעות",
מסע,יעדישהןעריםהמונותשורות

ספק· Iבספק-פיכחוןהשירמסתיים

עכשיו/להיזכרלא"רקתסכול:
מסובב/בכלוב,אוגרפעםשראיתי

הוא",גם /קטנות.ברגלייםגלגל
כמסעזה)חייםפרק(אוהחיים

"פריזבשירבמיוחדעזביטוימוצאים

עםמפגשרקעעל ,) 11<עמ' " 1997
הגדולכש"בחלוןהתעופה,בנמלידיד

 /-מזונםאחרהמטוסיםשוטטו/
שתייתכדיתוךואנשים",מזוודות

 /-ההמשךעלשוחחנו ... "-קפה
אלירידתך/השמימה,בסערההעלייה

שניודניאל,אליהו-הרכבות"גוב
העולםמןהמועתקיםנביאים

מצדהמודרני.ליומיוםהמיתולוגי
ועכשוויתחילוניתפרשנות-אחד
גםכך-מיתולוגיהגיבורילש

<עמ'פרסאוס ,) 10<עמ'פרומתיאוס

 ,ומאידך ) 86<עמ'סיזיפוס ,) 69
שלביותרהבולסכמאפייןהמזוודות
ההקשרשמתוךאלאהנסיעות;תרבות
בגדיםמיכלימשהןשיותרעולה

רגשותשלמכלולעמוסותהןוחפצים

H! 

ןאנשיםמזוודות
פר•דמןזהו
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 .מסעותינובכלאיתנונושאיםשאנו
 1לכךבהתאםהוא,ואנשים""מזוודות

גםוהספרמשעריאחדשלשמוגם
 •כולוהספרשלכותרתו

המשוררתשלהאישיותבמזוודותיה
אולםכולנו:אצלכמורגשות,מגוון
מודגשביטוילכללהבאותאלה

ובראשונהבראשהםבשיריהבמיוחד

הבדידות,הרחוק,לאהובהגעגועים
ריח;בי.הבחין"הסתיוהכאב:

לנעולעליבערבים/באפו.געגועי
("ריחהכניסה"דלתאתהיטב

העירפתח"אל .) 36עמיגעגועי",
באוושת/הערבבאהגדולה/
נותרהריקמושבך / ... /אוטובוס.

עמ'הגדולה",העירפתח("אללצדי"
הצדקאיומשום/האבק"משום .) 37

לכבסצריכהאניהעולם;באוויר
אתלהרטיבצריכה/אניבגדי,את/
האבק",("משוםלפעם"מפעםעיני
באלהכיוצאותחושות ,) 45עמי

במישורכולםנוספים,רביםבשירים
הואלעילהמצוטטאי-הצדקגםהפרט.

אפואהופתעתי"פרטי",אי-צדק

<עמ'"המגפה"אתבהמשךכשפגשתי

חולשתם./הגנההספקנים"על :) 76
התחזקולהם/עמדשכוחםאלוךא

שהחלועדתקווה/בלאוהלכו;
שלהראשוניםהסימניםבהם/נגלים

<עמ'דלוס"האי"עלהשירעיוורון",
קודמו:אתהממשיךמשלהוא ) 79

על;חיתהגאוותםהאחרים"האיים
כך;נוע.ללאשניםשלעמידה
 / ...ביטחונם/אתרכשולבסוף

האבנים;מןהרחשהרפהלאובדלוס,
אלונעשהאפולון;שםשנולדדע

בפתחוהתקווההחלומותהאמת".
תקוותעםסופולקראתחובריםהספר

הזינוק;נקודת-"ההווה-חדשות

דיי",("פנסהלעולם"חדלהשאינה
פרטי: Iקטןאושרועם- ) 92עמ'

לילה/ולחושךיוםלאור"לקרוא
אישמו:;האושר,אבלמאוחר./כבר

לבקש"יותרטובכך //לבנבן.יווני
 ,) 94עמ'יום",לאור("לקרוא

משוררתשלזהראשוןשיריםספר
מפגמים. I?מובן 1נקיאינוצעירה

השוניםהשעריםביןהשיריםפיזור

ישנושאיהם.אתהולםתמידאל
עמ'("הרופאים",בנאלייםשירים

יש ,) 59עמ'היום","בקצה ; 41

תמונותשלעודפותשבהםשירים
יש ,) 22עמייי l · 1996<"תל-אביב
("בגדימאולצתבהםשההאנשה

בעמוד Iולעומתו- 26עמ'הקיץ",
אבל,היפה).הזקן","הפסנתרהבא,

והבשלות,האיפוק Iדברשלבעיקרו
ראשונותגיחותעם-הפרטעולם
והעצבהאכזבה Iלושמעברלמה

ועםכמיההעםיד-בידההולכים
הבטחהצופניםאלהכל-תקווה

שוודאי Iלהמשךציפיהומעוררים
 •יבוא.

שביטשייעקב

מדויקמדע

השירהבשירות

גזותעלשיריםכחן:דרור
גווניםהוצאתהמילניום,

עמ' 48 , 1998

-"מתינות"הספר,אתהפותחבשיר
תורת"מולוהזעםהיופיעומדים

 1למשוררהמשותףהישהסיכויים",

מאלהאחדכלולפילוסוף.למצביא
קודמיודעותאתלתקוףנחוש

מדבריםהמתינותכש"בשבח

והחולשה". / 1הזיכרון /הבדידות,
הפילוסופיהאתמשקףזהשיר

שלהשיריתההבעהדיוקואתהלירית
שאחריוהשיריםחמשת .כולוהספר

"לאביהספר:הקדשתאתמסבירים
בהווה,משתקףהעברשהיית".על

בראשיתשלואפר"עפר"ואנוכי
ועפרב"אפרמופיע ,) 27 ,ח"י(

בשיראחד",לבשרוהיוהמתמזגים
בשיר ;) 4(עמ'כהןדרורשל

' Soliloquy ' אביבמשפטהפותח"

הרוח",גלימעלעכשיומכאןנישא
בראהמס",מאתמוסיקה"מנגנת

שלסוסוב"שעטתשזורה
שלוב"שמלותיהפורטינבראס"

אךהשקספירי.המלטשלאופליה",
שלושורותתנ"ךפסוקירקלא

שקספיריותדמויותביאליק,
מסתופפיםמיתולוגייםוגיבורים

מלות-מוסך,גםכהן:דרורבשירי
"חלקי-חילוף"חדש","דגםכמו

תחליףמפעיליםמתמיד",ןו"שימו
("קיצורשחקיםמרקיעהלהשראה
של ) 7עמ'התעופה",תולדות
"המפץשלהדיואתהשומע Iמשורר
והשואלהריקני",ביקום---הגדול

לצלכוכבאורישווה"מתיבפשטות:
רותם",של("המרובעבתי?"יופייך,

 ,) 12עמ'

רחבהידיעהדרושהאכן,

ומדעבת-זמננואמנותבמיתולוגיה,
המביןהקוראלהיותכדימדויק,
אתלהביןכדיכהן.דרורבשירת
חיפשתי ,) 21(עמ'"ארמגדון"השיר

ש"ארמגדון"באנציקלופדיהומצאתי
שלהאפוקליפטיבחזוןהרשםהוא

בעברית,בברית-החדשהיוחנן:

זה"הר-מגיוון",זאת:מלהמאויתת
התחוללושלרגליו Iמגידולידההר

-15ההמאהמאזהגדולותהמלחמות

העולםמלחמתועדלפניה"ס
לתורכים.האנגליםביןהראשונה,

צבאותזהבמקוםיביסובאוואנגליון
בשירואשמדאי:חילותאתהאלוהים

הגואללדמותהמקוםהופךכהןשל
תל-בעירהמופיעבאחרית-הימים,

קלוקלת,מתרבותאותהומנעראביב
בארכיטקטורתבתי-קפה/מ"מהומות

תקווהבהומפיחדהויה"באוהאוס

 .האמנות"לחידת"המפתחלמציאת
משנה:שםגםזהלשיריש Iלכן

מסתייםוהואלתקווה","הימנון
"נפליגכביכול:האופטימיותבמלים

על /המילניום,למערבולתמעבראל
אופיומשווההזיכרון"אדנות

 1היהודי Iהייחודילמושגאוניברסלי

האלף.תוםשל
תופס Iכהןשלהשיריתבפילוסופיה

מתוךהראשוןבשירנכבד.מקוםהזמן

(עמ'הזמן"נושאעלשירים"שלושה
בעליכעטלפיםחולפות"הדקות ) 13

השניהשירנדירה".מאיכותואואר

אלעגורזמן"עוףבשורה:מתחיל
העוףהואהעגורבועולם",קצווי
רוח"עםושובומעופוזמןאתהיודע

של"הזמן/השלישיבשירהאביב",
שלי,זמניסיגריה;כקצהלוהטאבי

בני,שלהזמןבעקביו,/כאפרנושר
שלושהברווז":בצעדיומטפסמועד
שלהמזויף"תקתוקומולדורות

מכונת-הוא"הלבואילוהשעון".
 .) 16(עמ'זמן" /המייצרתפעימה

מגעוחום/"נפשמתארכהןדרור

הטנגובריקודויקיצה"חלוםהגוף;
תמותה"בןהוא"המחול ,) 23(עמ'
שנייםקדימה, ."צעדהמשורר;אומר

ויתור /והתגלותמסתוריןלאחור;
הנההאנשים:נוהגיםכמוהווהשלמה."
לחפש / 1ופרינגחקלמר Iהזקן"כשיצא

ומצאכפרפר",קליצא /האושר;את
לאאףבשיראיןשעליו Iמותואת

מרשלהמופלא("מסעומלה
קלינגהופר- ) 22עמ'קלינגהופר",

על-ידישנורהאמריקאייהודיהיה
שסיפורחבלתיור.בארנייתמחבל
מבארתכהערההובאלאמותו

דמויותאגב .העמודבתחתית

עוברים Iיותראופחותמוכרות,

במרחביצבעוניתגלריהדרךהשירים
מציורהחלוהתרבות:הספרות
דרךעבור Iמודליאנישלהעטיפה

ופאבלו Iומלווילוהמינגווייודחסב
ואהובתוקפקאפרנץוכךנדודה:

אליאסהסופרעל-פי Iבאגדפליציה
היחידיםהאושרימיעלשכתב Iקנאטי
כותבבריבוע"פ'ופ', 'פ"שלהם:

לאהבתם,כביטוישמםעלהמשורר
הואהאושרבמרינבאדהיום"אבל

במרינבאד",("ימיםמתמטית",ודאות

 ,) 31עמ'

ז:ו~לתב"זקרגםמצוימענייןקוריוז
חסר . ,) 28(עמ'י~ךן"ת'לאבאשב~
צלתחת"ישבוהיורים:הווים

אשרברדיצ'בסקיברחב /האזדרכת

שבפולניהקראסניסטאווורקבשמים;
 1(כך ,"ך~יאכילס f ;·~עקבערק~

שורותלהרבהדוגמהגםזאתבמקור)
לחןבספרהמפוזרותטובהומור

ולשנינה.
שהמדעהמשורריםלרשימת

רכיבמשמשיםבני-זמננווהטכנולוגיה
חשוב,משוררנוסףבשירתם,חשוב

אתהמסמלהשירזה.בספר-ביכורים
 1הספראתהמסייםהואהזאתהשירה

(כוללשורות,שלושבןקצרשיר
הכותר):

משוררשלרצונו
לרשום

למים.הופךענןשבוהרגעאת

כמעטשהוא"הרגע",והרגשתהרצון

בההפיסיקלית,והתופעה-זמןיחידת
שיר.רושמיםלמים",הופך"ענן

שלבמורכבותההמיוחדתבבואתו
הקוראאתודאיתמצאהמשורר

הרגישהקוראומדע,תרבותהטעון

 •אותם.המבטאתהמדויקתלמלה

שתלשמואל

טיסהפחד

-עזןכגןלשוטטשפרד:סם
שור,עופרמאנגלית:מעשיות,
עמ' 221 , 1998בבלהוצאת

תסריטאי Iמחזאי Iשחקן Iשפרדסם

אךמחזות: 45מ·למעלהכתבובמאי
בגללבעיקרלנומוכרבארץכאן

והמופנמות"הגבריות"הדמויות

הוליוודייםסרטיםבכמהשגילם
שללאורוהוצאתותרגומומפורסמים.
לנומאפשרתעדן"בגן"לשוטט
הלאהכתיבהכישרוןאתגםלחוות
הזה.האינטליגנטיהקאובוישלמבוטל
הדוקה,פרוזהכותבשפרד

קמצניתכללובדרךאפקטיבית,
ובתובנותרגשייםבדיונים

 1קפדןמתבונןהואפסיכולוגיות.

פרטים,נופים,בתיאורשמדייק

מתייחסשהואדומהאך-גוףמחוות

ועניינימהורהרנפששוויוןבאותו

האורבנייםולנופיםהאנושלבניגם
כלהואאותם.המקיפיםהפראייםאו
שספונותמפניבהתגוננותיעילכך

שניכינדמהשלרובעדרגשיים
מאפשרשהואהכללמןהיוצאים
קר.וכעסאירונישעשועהםלעצמו

ארבעיםכוללעדן"בגן"לשוטט
רובם-אנקדוטותסיפורים,מעשיות,

שלהספרותיהז'אנרבתתטובישובים
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הנוסעהמשוסס,זה-בדרכיםהמספר

הבדיוני(המספרשפרדכיהמתבונן.

שונאשמאחוריו)האדםגםהסתםומן

מבהירהואמהסיפוריםבאחד-לסוס
עלשליסהבארנוןכרוךהדברכי

ההגהעלובוויתורמחשבותיו
-מייצגשהואהריבוניתוהשליסה

בדרךבמכוניתונוהגהואולכן
מעבירהואשונים.הסוסהלאתרי

ארה"בבדרוםנהיגהשלשלמיםימים
מוסליםלאורךבעצירה Iובמקסיקו

אתרישלבתוכםגםושםופהשכוחים
אלאוהתבגרותו.מילדותוזיכרון
 1הספרשלהמוגבלותגםשכאן

לאאךלשוססבמובהקהמעדיף
המעדיף Iכמספרשפרדושל Iלעצור

של"גברשלבנוסחהלדבוקהזמןרוב
אירוניבאופןשהדביק(שםגברים"

ולעסוקמסיפוריו)לאחדבמצקת
שמרחקםחיצונייםגבריותבייצוגי

אינוהמינגווישלמהפרוזההמנסלי
למשללבשימוועיקר.כללגדול

חברואתמאפייןהואשבהלצורה
עדן":בגן"לשוססבסיפורקרולאו
אתוחדרומגפיוגרסושבה"הדרך

• ti 
 ;נשימשהוליהזכירההפזורהחצץ
אתזהעללשיםיכולתילאאבל

שלוהכעסזאת,עםבדיוק.הצאבע
עלכועסשהואהיהנראהגברי.היה
היהזהאוליהימים.באותםדברכל

יודע"לאאנישלו.אבאשלהמוות
 .) 42<עמ'

משהואיותרהזה,שהכעסנדמהבאמת

שלאבניםשלכעסםהוא Iגבריכעס
קונפליקסיםאלהאילפתורהספיקו

אואלכוהוליססיםנוסשים,אבותעם
גםהואזהכעסרגשית."מאותגרים"

 1כאןמהסיפוריםמבוסללאחלקהמזין

נגיעהאיזולהםשישאלובעיקר
שפרדשלובהתבגרותובילדותו
החמישים.בשנות

התבוננותביןהנעסיפוריבמנעד

כעסלביןמרוחקת,ואנושיתנופית
דופןיוצאיישהיסב,מרוסניםופחד

המרחקכינדמהאםמועסים.רגשניים

בדרךהואהמספרשלמבחינתוהנכון
בתנועהובכלל ,מאוררחוקכלל

קצראחדקסעגםכאןישמתמדת,

 •מרחק"ליאין"ממךלשםשזוכה
הפרוזהגם Iלשפדומרחק,לווכשאין

לשיר •אחרלמשהוהופכתשלוהרזה
אהבה.

לפניהיהזהאיךלזכוריכוללא"אני
ככה?הייתיתמידאןתך.שפגשתי

יודעאניאבוד.עצמיאתזוכראני

מאשהעוברמשוסס.בוודאות.זאת

 ...לאחרתאחתפראית
תנועהכלמרחק.ליאיןממךאבל
כאילולהרגישליגורמתעושהשאת
שאתמנסכלעורך:בתוךמסיילאני

הייתכאילו Iהחלוןדרךמעיפה
זהאחר.זמןבאיזהוחולמתלבדלגמרי

בזרועותי.מנופףשאניעוזרלא
 .) 65 • 64(עמ'התהפך"הכולעכשיו
הלגיסימציהאתקיבלנועכשיו

השוססותשלנו:העבודהלהשערת
בבית,העיסוקאתלמנוענועדה
אתמסירוכשהקאובויברגש. Iבגרעין

 1דברכזה(יששלוהיעןעורמגפי

קוראיםציפור""מגפילמדים.אנחנו
מתחבאהואהמקסיקני),במכסלזה

דמעותומזילבירהבקבוקמאחורי
מןיותרסנסימנסליות .אלכוהול
 •עצמו.הסנסימנס

גוררותי

ישראליתזהות
ציונית?או

התקוו,תכלעוז:עמוס
ישראלי,תזהותעלמחשכות

 1998לאור,הוצאהכתר

 11998ישראלפרסחתןשלספרו

 1כותרתופיעלנסיח,מ Iעוזעמוס

לעסוק Iהספרבגבהנאמרפיועל
אסופתשהואהספרהישראלית.בזהות

שיחותבעיתונות,אורשראומאמרים

בעיקרלמעשהמספלראיונות,או
 1פלססיניהישראליהסכסוךבפתרון

והכואבתההכרחיתהפשרהבדרך

הואונשנה).חוזר(סיעוןלגישתו
היהודית-ציוניתבחברהגםעוסק

במשברהדתי),בשסע<בעיקרהשסועה

הסוציאלדמוקרסי.ובמסרהקיבוצים
לעסוקמנסיהעוזשלשספרולמרות
זואזרחית,הכללהישראלית"ב"זהות
"עגלהבמאמרואגבית.אךנזכרת
בשסעהעוסקריקה?",ועגלהמלאה
כימעירהוא Iחתוך-יהודיהדתי

ש"צריךכלי"אלאאינה"המדינה
יהודים, •אזרחיולכלשייךשיהיה

מחוסריאודרוזיםנוצרים,מוסלמים,
אול"קדושים"בהקשר .) 51<עמ'דת"

הואהשם",קידושעל"הרוגים
ישראל-ערב,מלחמותלהרוגימתייחס

"מוסלמים,יהודים:הלאאלוגם

צ'רקסים,בדואים,דרוזים,נוצרים,

הנהשבאואחרים,עמיםבניואף

בהחלסחייהםאתוכתבוכמתנדבים
לאור ,) 47(עמ'השם"קידושעלאל
מצדדעוזכילחשובניתןאזת

אךסריסוריאלית.ישראליתבלאומיות
חד·תשובהנותןעצמועוזזהבעניין

הסותרבמאמרשלילית.משמעית
השרפהתזתתאלהשעמ

גםאךהמחויבתהסריסוריאלית
הוא Iלפלססיןישראלביןהכואבת
מדינתשלהמודלעצםאתשולל

אוסופילחזוןמסיףואףהלאום,
ראציונליתמדיניתממחשבההמנותק

ונורמסיבית.

הקיבוץ,כלפישבביקורתועוז,עמוס
ב"הנחותסערתוכנגדסוען

ולגביהאדםסבעלגבימדיאופסימיות
בלי("לחיותאותו"לשנותהסיכוי
 ,) 21עמ'גאולות",ובלימשיחים

המבקרשלכתפומאחוריכימגהל
 1רומנסיאוסופיססמציץהריאליסס,

 1סולידריפוליפוני",ב"עולםבצדדו

האדמהשל"פסריוסיותפסריוסי:
המיםושלהאווירשלוהיערות,

הבריאהעםיצירתיקשרוהאור,

עמ'אהבה",פשרה,("שלום,עצמה,"
אתלעצמויבררכילעוזראוי ,) 204

עללהרהוריואלודבריםהלימת
אתקאנסשלהפסיכולוגיתראייתו
היום,בסוףלפעמים,"וישהאדם:
עמנואלשלבהשקפתומהרהרשאני

שהואהעקוםהעץ'בולעלקאנס
אפשראיממנואשרעץבולהאדם,
נדהםאנישובישר'.דברשוםלגלף
כל-כךשנים,אלפיבמרוצתזה,מדוע
ומתקניואידיאולוגיםמושיעיםהרבה
לעולללנסותחדליםאינםעולם
כשהםהזה,המעשהאתבדיוק

וסכינים,מסוריםבהרבהמשתמשים

צורותמיניכללגלףמתייגעים
העץבבולמדוקדקותגיאומסריות

פשרה,("שלום,המעוקל"האנושי
 .) 209עמ'אהבה"

לוישסופרבהיותוכיסועןעוז
בשפהמסוימתבקיאותיחסי:יתרון

עוברל"מהבאשרהבנהיותרומעס
דלמעפר("מקימיהזולת"על

 ) 66 , 67עמ'אביון"יריםמאשפתות

האחר'לנעלי'להיכנסהיכולתמתוך
("שלום,לעורו.מתחתאפילואו

 ,) 206עמ' 1אהבה"פשרה,

חינםכשלעצמםשסיעוניוהגםאולם,
סופריםעלבהם.דילאנכונים,
שלאינסלקסואליועומקרוחבלגלות
בכדיחברתית,פוליסיתהגות

אשרהמתריעיםלהיותיהיושראויים
אתבחדותלבקריודעאכןעוזבשרע.

אשרהמתריעיםלהיותשראויים
אתבחדותלבקריודעגםעוזבשער.
הואועדייןהמארקסיזם,ואתהקיבוץ

אתהמבכהמבפנים,מבקרבחזקת

הסעיותתוךוזאתהאתמולעולם
במאמרול~שלכךאידיאולוגיות.

כותב:הואפעמיים"שהצביע"האיש

באהלאהשלמהישראלארץ"הזיית
מקור ...החרדיםמןולאהדתייםמן

הואהשלמהישראללארץהשאיפה
מפלגתובירושתה,החירותבתנועת
ואולם ,) 153(עמ'וסביבותיה"הליכוד
חיתההשלמהישראללארץהשאיפה

העבודהתנועתבתוךחוקיתבתגם

הימיםששתמלחמתלאחרגםעצמה.
מייסדישלהראשוןהדעתגילוינוסח

השלמה,ישראלארץלמעןהתנועה
ובודדיםהעבודהתנועתאנשיעל-ידי

לימין.אוהדתילזרםהשתייכומהם
איןאןמרשימיםעוזשלניסוחיו

ראה,אינסלקסואלי.עומקבהכרחבהם
ישראלמדינתש"הלאסענתו Iלמשל

נימוקים,"שלאוסףאלאעם,לאהיא
ממתי • ) 13עמ'התכלית"("שכחת
רק Iידיעתילמיסבעם?היאמדינה
הלאוםשלההתלכדותאתמהווהאומה

במושגיומבחיןאינועוזוהמדינה.

במושגוהלאומיות,הלאוםעלהנסבים
מבחינתבעייתישהואהיהודי","העם

יש(הריהלאומית-פוליסיתיומרתו
שונותפוליסיותלאומיותזיקות

צורםלכןבעם-היהודי).ונוגדות
"מסירתמחברון:ליציאהביחסניסוחו

לידיחברוןהעירעלהשלסון
אףונחוץ.צודקמשעההיאהפלססינים

מרניןאוקלרגעזהאיןכן,פיעל
היישובאת("לחדשהיהודי",לעם

מדועאולם ,) 97עמ'בחברון",היהודי
למעשההאםהיהודי?בעםמדובר
אולברייסמאדלןאתלהסדירצריך
מזכיראתאוליאויהדותה?בשל

זו?סיבהבשלהאמריקאיההגנה
במהותהמספללאשעוזהגםולסיכום,

גםהכוללתישראליתהכללהזהותלש
יששונות,לא-יהודיותאוכלוסיות

לתודעהמסוימתתרומהבספרו
היהודית-ציונית.החברהשלהעצמית

"היישובחברתאתלתארמיסיבהוא
חברתיתמבחינההמאורגן"

המבוססרגיש,במאמרופסיכולוגית,
חיים Iחושךלהרי"מעברראיון:על
חשבון".בלי

מאמרוהואלהזכירשראוינוסףמאמר
"בשםרבהלתהודהשזכההפולמוסי

דבריםעלוהמבוססוהשלום"החיים
עכשיו''שלוםבעצרתעוזשנשא
 8 ,-1989ברביןבכיכר

כרבעיוסף
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 ,~ 5~ו
בתורתממנהוהתכולותלאנושותזיקה ~

והנביאיםמשה
שביראליעזר

היהדות>תורתוהתפתחותהיהודיהעםהופעתעלהמקראיתהספרות<עדות

הקודםמהגיליוןהמשך-

 .ו
המאבקשלהאחרוןהפרקתחילתאלהגענו

ותורתוישראליחסעלבמקראהמתועד
החשובהפרקזהומבחינתנולאנושות.

מאורעותמשקףשהואמפניכלקודםביותר.
על-ידיהמתועדיםהיסטורייםותהליכים

העומדתבצורהמבשרםאותםשחזואישים

ההיסטוריותלעובדותנאמנותשלבמבחניה
מיתולוגיה,וללאמדרשללאשאירעו.כמות
המאורעות,אתפירשושהםברורכיאף

אתולעצבעליהםלהשפיעוהתאמצו
הנבואית,הראותמנקודתתהליכיהם,

שפשטוהמנוגדותהעולםלהשקפותובניגוד
השעה.באותהבישראל
האחרוניםהנביאיםשלעולמםהשקפת
בעתיד'הראויעלאוטופיחזוןחיברה

במציאותמחמירהריאליסטיתלהסתכלות
עולםשלכמלכואלוהיםיראתשבהווה.
בוחנתהסתכלותכאמור'עליהם,כפתה

המציאותשלאובייקטיביתוהערכה
הסובביםובעמיםבעמםלעיניהם,המתארעת

לפניאחראייםעצמםראושכןאותו'
ולאכרצונו'העולםאתהמנהיגאלוהים,
עמם,ולפניחסודות,לבמשאלותעל-פי
מציאותמולאמינהדרךלהוראתהזקוק
לציפיותיו.לחלוטיןמנוגדת
מלכותבחורבןשהתחילבפרקמדוברשנית,

ביןשהתנהלהמאבקבהמשךכלומרישראל'
בממלכתמבית-דודהמלכיםלביןהנביאים
עלובייחודהנכונה,המשמעותעליהודה,
עבודתשלהנאות,והמדיניהחברתיהיישום
משה.תורתעל-פיאלוהים

הזהשבמאבקלקביעהיסודשישדומה
הנקראהעםשלבהיסטוריההופעתוכרוכה
בנבואתשכברלב(נשים"יהודי",בשם

בהדוברשהעםבלשוןמדובריבלו'ישעיהו
כברירמיהוושבנבואת '""יהודיתכלשון
אישיתהמזוהיםאנשיםפעמיםכמהנזכרים

שביןלהבדלהקשרבליכ"יהודים"
ראההממלכות.משתילאחתהשתייכות

מדברילעילהמצוטטתבפיסקהלמשל
הונחזוובהופעהג>מא,ירמיהווכןירמיהו'

עדהמכוניםהחייםולאורחותלתורההיסוד
העריכהמצדהןזאת"יהדות",בשםהיום

כתשתיתהתנ"ך'ספרישלוהקנוניזציה
שנעשוחיה,להוראהמקודשתסמכותית

האחרוניםהנביאיםשלעולמםהשקפתברוח
תורהשלהתפתחותהמצדוהןבו'הכלולים

הרצוףהרובדאתהמהווהשבעל-פה,
שהופעתההיהדות,תורתשלוהדינמי
בחזונםדברים,בספרהתנ"כי:בקנוןנעוצה

ובייחודהאחרונים,הנביאיםשלובהוראתם
כבניהסופריםובהופעתוירמיהו'ישעיהו

הישירים.וכממשיכיהםהנביאיםשלבריתם

הגדולה,הרוחניתהתפניתכידוע,
הבתר-תנ"כית,הספרותברובדשהתבטאה

שהכשירהרקעאולםבבל.בגלותהתחוללה
הנביאיםשלמפעלםהיהאותהוהכין

כדיתוךהגלות,סףשעלהזמןמןהאחרונים
שיבת-ציון.סףועלהתארעותה,

ואתהרוחנימפעלםאתהמתעדתהספרות
אתהמהווההיאאמת,ובזמןבמישריןרקעו

ראויהתנ"ך.שלוהמסכםהאחרוןהרובד

אתבתוכההמגלמתכספרותבולהתבונן
אלהאחרוניםהנביאיםשלממפעלםהמעבר
העידוהםשגםהסופרים,שלמפעלם
עזראבספריפעלםועלזמנםעלבמישרין
דניאלבספרהימים,דבריבספריונחמיה,
האחרוניםהחיבוריםשניאסתר.ובמגילת

מובןבאותוהיסטורייםאינםאמנם

ונחמיה,עזראספרימצויניםשבודוקומנטרי

הדתייםהפוליטיים,במסריםאולם
מןהמעבראתמבטאיםהםשלהםוהמוסריים
הנביאיםספרישלוהחזיונותההשקפות
בספריםשעלולתפיסותהאחרונים
ספרותהתפתחותאתשליווהחזיוניים
הכיבושבזמןוכןשיבת-ציון'בזמןהחכמים

החשמונאים.ימיראשיתעדהיווני

תפניתשלתודעהחדורתספרותזוחיתה
קיצונישינוישהטילהמכרעתהיסטורית

דופןליוצאמאזאותווהפכההעםבגורל
היאשגלותעםבסביבתו:העמיםשארמכל

כילהדגישראויאולם .בזהותויסודימרכיב
נמשכההיאפתאומית.תפניתזוחיתהלא

רוחניתכוננותשביססהארוכהתקופה

i אתשאפשרההתורניתהתשתיתיצירת

 •הלאומיהקיוםהמשך
הרבהקדמההגלותאלהשיבהתודעתאכן

אותהלנעוץישיהודה.ממלכתלחורבן
שחלהההכרהישראל.ממלכתבחורבן
ההפנמה,כדיתוךהתפתחהגורליתתפנית

הברורההידיעהעלוההתגברותההשלמה
ודאיכמעטמוחשיאיוםהןועקירהשהגליה
"עשרתהגלייתעת.בכללהתקייםהעלול

יהודהעלהמיידיהאשוריוהאיוםהשבטים"
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ואחר-כךישראל'ממלכתגלותלפניעוד
כפתהישעיהו'והנביאחזקיהוהמלךבימי
העםעלוגםהמנהיגיםעלהזאתההכרהאת

התאשרהוהיאנו-לו),יח,ב,(מלכים
העיליתרובשלההגליהעל-ידיוהחריפה
איליהשרים,המלך'בירושלים:המנהיגה

והמסגר","החרשוכןהחיל'וגבוריהעם
מכליו'וחלקהמקדשביתאוצרותראיתם
ה-יז).כדב,(מלכיםיהויכיןבימי

והממלכההמקדשחורבןשלהסופיהזעזוע
האחרוןהשרידבדןואוצדקיהו'ימיבאחרית

ידיעל-ישראלבארץיהודיתעצמאותשל
כה:פרקב(מלכיםאחיקםבןגדליהורצח

-אחתבאובכ>ופרקלז-מופרקיםירמיהו
יהויכין,גלותאחרישניםעשרה

גדולהגוליםמושבתשלבפועלכשמציאותה
חיתהכברבארצוהעםלקיוםכחלופה
מוחשית.לעובדה
יהודה,מלךחזקיהובימישעודאפוא,ברור'
סףואתישראלמלכותחורבןאתשראה
תהליךהתחיליהודה,מלכותחורבן

היאשהגלותהרעיוןעםוההשלמהההפנמה
אפילואוליריאלית,היסטוריתאפשרות

התחילהזאתעםאךממנה,מנוסשאיןגזרה
הנועזתהדיאלקטיתההכרהלהבשיל
לתולדותהסוףבהכרחתהיהלאשהגלות
נהנים"ממלכתלהיותשנועדכעםישראל

מסלולאתתשנההיאאלאקדוש",וגוי
האופקאתתפתחלטובה,התולדות
ותעלההעם,חטאיעל-ידישנחסםההיסטורי

והרוחניתהמוסריתהרמהאלהעםאת
הגשמתאתסוףסוףשתאפשרהנדרשת,

אלוהיםמלכותשלהנבואיתהאוטופיה
ויירשאדמתואלישובישראלעםבעולם:
כולההאנושותבמלחמה,ולאבצדקהאותה,
הקדומהלבריתונאמנהשלוםשוחרתתהיה

ותורתהיהודיהעםהעמים.לכלשנועדה
ברכיהעלנולדווהרבניתהנבואיתהיהדות

אלהתנועהמתוךזו'היסטוריתתודעהשל
הגשמהבחינתממנה,והשיבההגלות

מימיהקדומההפרדיגמהשלהיסטורית
משה.ומימיהאבות

ז.

ראשיתהאתלתעדאפשרספרותיתמבחינה
אףוכאמור'זו'חזונית-היסטוריתהגותשל
עםשבעל-פה,תורהשלראשיתהאת

דברים,ספרהואהחדש,התורהספרמציאת

יאשיהו'בימיהברית,חידושמעמדועם

הנביאים.ציפיותאתמילאשלאלמרות
הרוחניים-דתייםהאירועיםאתלראותסביר
עלמושהיתיצירתיתנבואיתכתגובההללו
מלךשלהאיוםועלהשבטיםעשרתגלות
בימייהודה,מלכותאתלהכריתאשור

יח-כג>פרקיםב,(מלכיםוישעיהו.חזקיהו
החורבןנצפיםכברדבריםבספרשכן

עםיחדודאית,כמעטכאפשרותוהגלות
אתתקדיםלאהתשובהשאםהביטחון
תבואבואהיאאותוותמנעהחורבן

אלוהיועםישראלבריתאךבעקבותיו'
הקללהפרשתבייחוד(ראהלנצח.תתקיים
לב).פרקהאזינו'ובשירתנח,פרקבדברים

ויצירתהחדשה,למציאותההסתגלות
כלקודםחיתההחדשה,הדתיתהתודעה

מןוהדתייםהמוסרייםהלקחיםהפקתפרי
שנמשכוהמאבקיםומןוהרחוקהקרובהעבר

אך'הסופי'החורבןעדבארץ-ישראל
הגלותשלהפרספקטיבהמןכאמור'
עיוןודאית.כמעטלאפשרותשנעשתה

שבוהזמןבתוךשניבאוהנביאיםבדברי

תקופתלאורךבהדרגה,הגלותהתהוותה
ואחר-האשורי'האיוםעםהממושךהעימות

בנבואתהעיוןובייחודהבבלי'האיוםעםכך
בוודאות.כךעליעידירמיהו'

הביעהואבבל.למלךכניעהדרשירמיהו
ולקיחתיהויכין'שגלותהגמורנובטחואת
פקדונותבבחינתהןהמקדש,מכליחלק

בבואיוחזרואשרבבל'מלךבידיוערובות
שלדעתמשמעיט-כב).כז,(ירמיהוהעת

מכוונתחיתהלאיהויכיןהגלייתירמיהו'
ואתעמהאתולהכריתיהודהאתלהחריב

כמדינת-חסותאותהלכפוףרקאלאדתה,
בצייתנותה.לבטוחשניתןמתמרדת,בלתי
שיחסהאמיןשירמיהונראהכן'עליתר
ישראל'אלוהילאמונתושריובבלמלך

שהתפרשהכדרךולמצוותיולפולחנו
בבלמלךחיובי.היהשלו'הנבואיתבמסורת

דתםנגדאוהיהודיםאלוהינגדנלחםלא
אתלשרתעשוייםשאלההביןהואומקדשם.
מדיניותואדרבא.האימפריאלית.מטרתו
ללכתשיבחרוהיהודיםאתלעודדחיתה

נראהואףהנביאים,תורתעל-פיבדרכיה
מחנהו"אל"לפולהיהודיםאתעודדשהוא

המלחמהמןלהינצלכדרךלרצונםולגלות
בעצמושנחשד-ירמיהוומדבריוהמצור'

מבקששהואיהודהמלכותשריעל-ידי
שיהודיםללמודאפשר-הבבליםאלליפול
והגדילוהזאתההזמנהאתניצלואמנםרבים
א-נא,(ירמיהובבבל.הגוליםמושבתאת
 ) Tיב-טלז'יא:

לדעתחיתההמצריתהמדיניותזאתלעומת
היושהמצריםרקלאהפוכה.ירמיהו

אלאצבאית,מבחינהרצוץ"קנה"משענת
הרוחנית-העצמאותעלאיימהמדיניותם

לפימאותתת,מצריםיהודה.עםשלדתית
שבעלי-הבריתפיתויועללחץעלירמיהו'
פולחנהאתגםיקבלובצילההחוסים
נגדהעקביתמלחמתונבעהמכאן .האלילי

מצריםעלהאחרוניםיהודהמלכיהסתמכות
נבעהומכאןבבל'נגדההתמרדותלשם

מנהיגישאריתלבריחתהנחרצתהתנגדותו
אחיקםבןגדליהורצחאחרילמצריםיהודה

אחריתם.עלהקודרתונבואתו
מסכמותמאודמפורטותתעודותשתי

שלהשקפתואתשלמה,כמשנהבאריכות,
הצלה,שלדרךכעלבבלגלותעלירמיהו

מדיניאבדוןשלדרךכעלמצריםועל

יהויכיןגלותאנשיאלהידועמכתבוורוחני:
שללשאלתםותשובתוא-כט),כט,(ירמיהו

רצחאחרידרךהוראתלקבלאליוהפונים
מב>פרקכל(ירמיהואחיקםבןגדליהו
ונבואתומתנגדיועםהויכוחדבריובהמשך

(שםלמצריםכורחועלשהורידוהוליהודים
מג-מד).הפרקיםכל

"לכלהאיגרתמןהדבריםעיקראתנביא
בנובבלה:מירושליםהגליתיאשרהגולה
קחופריך.אתואכלוגנותונטעוושבובתים
לבניכםוקחוובנותבניםוהולידונשים
ותלדנהלאנשיםתנובנותיכםואתנשים

HJ 
 ~ו

הסיקססיניתמהקפלהפרס ,ירמיהומיכלאנג'לו:

אתודרשותמעטו'ואלשםורבוובנותבנים
שמהאתכםהגליתיאשרהעירשלום

לכםיהיהבשלומהכיה'אלבעדהוהתפללו
לבבלמלאתלפיכיה'אמרכהכי ...שלום

עליכםוהקימותיאתכםאפקדשנהשבעים
המקוםאלאתכםלהשיבהטובדבריאת

אנכיאשרהמחשבתאתידעתיאנכיכיהזה.

ולאשלוםמחשבותה'נאםעליכםחשב
ובקשתם ...ותקוהאחריתלכםולתתלרעה
לבבכםבכלתדושניכיומצאתםאותי

שבותכםאתושבתיה'נאםלכםונמצאתי
המקומותומכלהגריםכל.מאתכםוקבצתי

והשבתיה'נאםשםאתכםהדחתיאשר

אתכםהגליתי"אשרהמקוםאלאתכם
 " ...משם
הנאמרביןוסגנוניתרעיוניתקרבהיש

בספרמשהחזוןלביןזופיסקהבסיום
נמצאתהנבואיתהפרדיגמהאולםדברים,
בחזוןלאברהםאלוהיםבדבריראשית
ידעלאברם:"ויאמרהכתרים:ביןהברית
להםלאבארץזרעךיהיהגרכיתדע

אתוגםשנהמאותארבעאותםוענוועבורם
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יצאוכןואחריאנכידןיעבדואשרהגוי

 " •..הנהישובורביעיודר .••גדולברכש
אלחיםבדבריושניתיג-טז), ,טו(בראשית

"ויאמרמצרימה:ירידתוסףעלליעקב
יעקבויאמרהלילהבמראתלישראלאלחים
אלהיהאלאנכיויאמר ,הנניויאמריעקב
גדוללגויכימצרימהמרדהתיראאלאביך
ואנכימצרימהעמךארדאנכישם.אשמך

 " ...עיניךעלידוישיתויוסףעלהגםאעלך
 .)ה-ב ,מר(בראשית

התבניתעלהחזרהמקוםמכלהיאברורה
המוצאנקודתהיאלגלותהירידהשלפיה
אללשובולהכנתוהעםולפריוןלריבוי
עצמוירמיהו •עליוכמצווהבהולחיותארצו

ימיםהנה"לכןהזאת:התקבולתעלהעמיד
אשרה'חיעודיאמרוולאה'נאםבאים
אםכימצרים,מארץישראלבנית'אהעלה

ביתזרעאתהביאואשרהעלהאשרה'חי
אשרהארצותומכלצפונהמארץישראל
(ירמיהו " ...אדמתםעלוישבושםיםהדחת

שהפעםהעובדהגםברורהאולם .)ט-זכג,
הראשונה,מןמהותיתשונהתהיההשגיח

הצפוניתלארץבגלותשמדוברבכךרקולא
ולאיעקב>וגםאברהםגםבאו(שממנה
הגלותנסיבותבכלאלאלמצרים,

עבדותצפהלאשירמיהונראהותוצאותיה:
זאת •להיפךאםכי ,בבלבגלותועינוי
השגיחהגלותיוסף,לסיפורשבניגודלמרות
מרצון.בירידהולאאכזריבאונסהתחילה

ח.

השלטוןעםשישלימולגולים,הבטיחירמיהו
רווחהיפות,פניםבסברהתקבלות ,הבבלי

הגלותתקופתאתקצבזאתעםושגשוג.
הנסיבותציון.שיבתאתוחזהשנהלשבעים

מגלותהיציאהשלמאלהשונותהיושחזה
שבעיםמקץלארצםשישובוהיהודיםמצרים.

כדישרביהםעםלהיאבקיצטרכולאשנה
עללהילחםיצטרכולאעולם,אתלפרוק

בהתנגדותיתקלוולאבארצםההתנחלות
גמול ..אותםהסובביםהשכניםהעמים

השלמתיהיהשרביהםשלטוןעםהשלמתם
העמים,ביןחדשסדרישרורעמם.שרביהם

העמיםכלהמלחמות.ויפסקוהאיבהתחדל
 ,האחדהאלאתלעבודלבםאתיהפכו
ויכירוהאנושותומלךהארץכלאלוהי

הברית.כעםישראלשלהרוחניתבבכורה
כידוע, ,נאמרוכבראלהמרוממיםדברים

הם •ירמיהולפנינביאיםכמהידיעל
למצואואפשרישעיהולדבריבייחודקרובים

הוסיףלאירמיהודברים.בספריסודלהם
חורבןשלרקעעלהיסטוריאישוראלא

מדויקת.זמןוקציבת ,אירעושכברוגלות
כימשמעותיים,חידושיםבוודאיהםאלה

איוםעלהגיבולירמיהושקדמוהנביאים
אתלמנועלדעתםהיהאפשרשעוד

דיברירמיהוואילו ,חתרוגםולכך ,הגשמתו
הממשותמתוךהמתקיימתגאולהתקוותעל

 .החורבןשלעתהמתאר

שבדבריובאמתהגדולהחידושאולם
עםשלבדמותושצפהלשינויהתייחס
אלסוףסוףויגיעיתרומםהואעצמו.ישראל
 •ממנושנדרשהוהרוחניתהמוסריתהרמה
מאוחדיצאשממנוהיתוךכורתהיההגלות
תיכרתאזותורתו.אלוהיםבדעתומזוכך
לאלוהים,ויהודהישראלביןחדשהברית
מצרים:ליוצאישנכרתהכבריתשלא
ביתאתוכרתיה'נאםבאיםימים"הנה

לאחדשה.בריתיהודהביתואתישראל
החזיקיביוםאבותםאתכרתיאשרכברית

המהאשרמצרים,מארץלהוציאםבידם
 ,'הנאםבם,בעלתיואנכיבריתיאתהפרו

ישראלביתאתאכרתאשרהבריתזאתכי
תורתיאתנתתיה'נאםההםהימיםאחרי

להםוהייתיאכתבנהלבםועלבקרבם
לא,(ירמיהו " ...לעםלייהיווהםלאלהים
ל-לג).

דברימולמתעוררותקשותשאלותכמה
שכברהאסוןרקעעלהללוהנשגביםהחזון
הרסמולתקנה,ללאמפולגעםמולאירע.
מוחלטחורבןמולמתום.ללאורוחנימוסרי
בארצוהעםשלהפיסיהקיוםיסודותשל

העמיםכלביןאכזריתקיוםמלחמתומול
-כמלחמת-עולםשנראתהמלחמה ,באזור

בהתגשמותהמוצקההאמונהנשענהמהעל
שאותהלמציאותבתכליתגדמנוההחזון
היסטוריתבהסתכלותוסרק,כחלללאתאר

 ,עיניולנגדראהממשותאיזו ?חודרת
הןדבריוקיוםאתלצפותהיהיכולשמתוכה

יחסיגבילהן ,עמואלהבבליםיחסגביל
הדמותגבילוהן ,עמוואלזהאלזההעמים

הרגישהאםהמושפל?עמושלהאידיאלית
לממשותמעברמעמקיםתמורתבאיזו
להשפיעביקשהאםלעיניו?גלויהשחיתה
הנחוצההתמורהאתבנבואתוולחזק

בקרבגםאבלעמובקרבבייחודוהמיוחלת,
תוכחהדברינשאכולםשעלהעמים,שאר
 ?אחריתוחזון
הבינלאומיתלמציאותשנוגעבמהנפתח

ההיסטוריתלאוטופיהכוללרקעשהיוותה
ביחסוכמדומהמצויהמפתח .ירמיהושל

הןלהםשייעדובתפקידולמלכהלבבל
לעילנאמרהעמים.לשארוהןלעמוביחס
שלהמוחלטיתרונהאתנכונההעריךשהוא
כשםצבאית,מבחינהאויביהכלעלבבל

חזההואמצרים.חולשתאתנכונהשהעריך
 ,בבלשלהמוחץוהמדיניהצבאינצחונהאת
שישיגהנוראהעונשואתמצרים,כיבושאת

לקבלבמקוםמפלטבהלמצואהבורחיםאת
הואהכבושה,בארצםאובבלבגולתחסות
בבלמלךשלכוונותיואתנכונההעריךאף

איןכילו'והתמסרושנכנעוהיהודיםלגבי
נגדנלחםהואואיןציותאלאמבקשהוא

באלוהיהםדבקותםנגדאוכאומהקיומם
באלה.מעונייןהואאדרבא.ובתורתם.

היחסמןבפועלהוכחותלירמיהוהיולכך
שעמדוכיווןיהויכין'גלותאנשילושזכו

היושכברהגולים,עםהדוקיםבקשרים

דניאלספרמפתיחתהנראהכפילהם,
בשלטון'מהלכיםב,מלכיםספרומסיום
מאנשיבמישריןהדבראתשידעלהניחסביר

יוהבטחותכידומה •עצמוהבבליהשלטון
ואחר-כךהמלךלצדקיהותחילההמוצקות,
בןגדליהורצחאחריהעםמנהיגותלשארית
ינבעואםרעלהםיאונהשלאאחיקם,
עלנסמכוחסותם,אתויקבלולבבלים
עלולאהבבליםמןששמעמפורשותהבטחות

בלב.דחזוןדברי
שליתרונהעלהגלוייםלדבריםמעבראולם
העיוןמןמשתמעליהודהויחסהבבל

יותרהרבהלכתהרחיקשירמיהובנבואתו
עםלמעשההזדהההואלבבל.החיוביביחסו
הואכלומר'שלה,המדיניתהראותנקודת
עםיהודהעםשלהאמיתיהאינטרסאתזיהה

בבלשלנצחונהאתוראההבבלי'האינטרס
רקלאהכוללתהבין-לאומיתבמערכה
שלההגשמהכדרךאלאיהודה,שלכאינטרס
 •עמועלשהוטלהאנושיתהכללהשליחות

כילומר'ניתןהפוליטיתהתיאולוגיהבלשון
השעה,באותהבבל'מלךהיהירמיהולדעת
אלוהיםרצוןאתלעשותשנבחרהשליח
עםלהענשתרקאיננהוהכוונהבעולם,
שארלהענשתרקלאאףהחוטא,הסגולה
במלכויותיהםלאלוהיםשחטאוהעמים

האנושותאתמחדשלאחדאלאהנפשעות,
שיבטיחעולמיסדרוליצוראלוהיםבמלכות

השלטוןמלחמותהעמים:כלביןהשלוםאת
היאובבל ,בבבלהתחילוהמורדהאלילי
חתרבבלמלךהקרע.אתותאחהשתחזור
ייוודעובאמצעותוהמלכים,מלךלהיות
המלכים.מלכיכמלךבארץאלוהים

נבואתביןמשמעותרבהבדלזומבחינהיש
לוהדומהישעיהו'קודמולנבואתירמיהו

עללדברהקדיםישעיהורבות.מבחינות
אתלעשותאלוהיםבידיכליכעלאשור
ומטהואפישבטאשור"הויבארץ:רצונו

עברתיעםועלחנואשלחנףבגויזעמיבידם
מרמסולשימובזולבזשלללשלולאצןנו
עלאולםה-ו)י'(ישעיהו " ...חוצותכחמר
לא"והואבהמשךישעיהואמרעצמהאשור

להשמידכייחשב,כןלאולבבוידמהכן
שם,(שם, " ...מעטלאגויםולהכריתבלבבו

"לכןבבל:מלךעלירמיהודבריכןלא .)ז
אתשמעתםלאאשריעןצבאותה'אמרכה

משפחותכלאתולקחתישולחהננידברי
עבדיבבלמלךנבוכדנאצרואלה'נאםצפון

כלועליושביהועלהזאתהארץעלוהבאתים
הזאתהארץכלוחיתה .••סביבהאלההגרים
מלךאתהאלההגריםועבדולשמהלחרבה

ח-יב>כה,(ירמיהו " ...שנהשבעיםבבל
עונשצופהאמנםהזאתהנבואההמשך

גםאולםומלכה.בבלעלגםלבסוףשיבוא
-המסתמךעורךתיקוןאינםאלהדבריםאם

ירמיהו'שלאחרתנבואהעל-הכתובבגוף
אחריבבלעלשיבואעונשעלבהםמדובר
בבלמלךשיחטא.אחרמלךועלשנה,שבעים

"שבטלאירמיהובעיניהיההשעהאותהשל
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מפיזכהאלא ,בלבדזעם""מטהולאאף"
הנביאיםבלשוןהמתייחסבתואראלוהים
"עבדי".בלבד:לישראל

עלירמיהובדברייחידההתבטאותזואין

אכן-הצדקבמידתנהגלדעתובבל.מלך
הסכיםהואבמלחמה.ההכרחיהאכזריהצדק

ירושליםהחרבתכולל ,כדיןשהםלמעשיו
עםעמוקההזדהותמתוךכיאףוהמקדש,

ביןהסובלים,כלעםושוב:הסובלים,
מלךידעזאתעםהעמים.משארוביןמיהודה

במידתלהתנהג ,ירמיהודברילפי ,בבל
אנשיכגוןלה,ראוייםשהיולאלההרחמים

 .יהויכיןגלות

ט.

צדיקכמלךנבוכדנצארעלאלהדברים
שלהראשוניםבפרקיםבהרחבהמתאשרים

עלשנפלאשור,כמלךשלאדניאל:ספר
במגמהעריץ,כשודדלוהנכנעיםהעמים

 ,כשללילקהשלאמהכלולהחריבלהשמיד
המלךהמלכים,כמלךשםמתוארבבלמלך

בכלהשלטוןאתלונתןהשמיםשאלהי
המעמד •ויקרכבוד ,חוסןלווהקנההעולם

המפוררתההשחתהחייו.ימיכליתקייםהזה
בבלשלטוןלהחלפתשתביאוהמערערת,

תבואאחרתמלכותשלעולםבשלטון
ב,(דניאלאחריורבזמןהיעודהבשעתה
לו-לח).

ייחסהואיותר:עודלכתהרחיקדניאלספר
היהודיםבחוכמתהתעניינותלנבוכדנצאר

דניאלעלחסותפרשהמלךובתורתם.
כדיכשדית,לשוןללמדםציווההוא .וחבריו
מחוכמתםלהיבנותיוכלווהממלכהשהוא

הואמכןלאחרמתחרה.להשאיןהעמוקה
אתבקירשפרעהכמו ,יאלדבאתאליובקר

 ,בושנרצצהאלוהיםחוכמתשוםעליוסף,
השמיםמאלוהילובאששלטונוהודהואף

נשארליוסףבניגודאךאלוהיו.מעלהעומד
למצוותיו ,אלוהיולתורתנאמןדניאל

בממלכההמדיניותכקובעולמשפטיו
העולמית.

אגדהדבריאלאאינודניאלסיפורהאם
יסודלויששמאאומיסטיקאיםשלוחזון

יוצאאישיביחסמדוברהאם ,ועודהיסטורי?

אלליחסיששמאאו-אחדמלךשלדופן
במחשבהמקוראלוהיהםואלהיהודיםתורת

מלכיאתשהנחתהבבלית,תיאר-פוליטית
עולמי?לשלטוןבשאיפותיהםמכברבבל

יכולהזושאלהעלבחיובלהשיבהבטיח
שנזכרוירמיהודבריעלרקלאלהתבסס

שלהדומהעמדתועל-ידירקולאלעיל,
נבואתאתהשלימהשנבואתו ,יחזקאל
גלותאנשישלראותםמנקודתירמיהו
חזיוניתהשפעהמצדהחדורהוהיאיהויכין

הנזכרתהעדותעל-ידיגםאלאבבלית,
מלךיהויכיןשלמעמדושינויעללעיל

מלךמרדךאוילשלמלכותובחצריהודה,
מעלכסאואתריתךטובותאתו"וידברבבל:
כה,(שם,בבבל".אתואשרהמלכיםכסא

נח).

זהבהקשרהדעתאתלתתראויאולם
 ,חזקיהומימי ,יותרהרבהמוקדמתלעדות

בבלמלךמידישנשלחוומנחה""ספריםעל
 •ממחלתוחזקיהוהחלמתגללדליהודה
עלהרומזתהמדינית,לכוונהמעבר

זמן,לאחרשיתגשמואימפריאליותתוכניות
משלוחשלהצעדביטא ,ישעיהושקבעכפי

רוחניתקרבהוהכרתהתעניינותהספרים

אפוא, ,מדוברהאםיב-כ).כ,ב,(מלכים
שבעורהמקוריתפוליטית-דתיתבהגות

עלתהיהלידיוהביאהבבבלאזוהתחדשה
פוליטית-בריתכריתתאפשרותועלקרבה
קשורהשהיאיתכןהאםיהודה?עםדתית

עליה,מעידשהמקראהקדומהלמסורת
עודהצפוןממלכותשלבראשיתןומקורה

אשור?לפניואףבבללפני
נוכלהריכזאתלהשערהסבירותישאם

העדותאתראשית,לעילהנאמרעללהוסיף
שרובשקהשבדברייותרעודהמוקדמת

 •חזקיהובימיהיהודיםאלבנאומואשורצבא
יהודהשריאתשזעזעהדברכילבנשים

להתחנןשהביאםוהוא ,לדבריושהקשיבו
כדייהודית,ולאארמיתאליהםשידבר
המפתיע:המשפטהיהישמע,לאשהעם
הזההמקוםעלעליתיה'המבלעדי"עתה

הזאתהארץעלעלהאליאמרה'להשחיתו?
כה).יח,ב,(מלכים ,, ...והשחיתה

הגלויההמאוחרת,העדותאתנזכירולבסוף
אוניברסליתמסורתשלקיומהעלוהמלאה
כורשבהצהרת ,כאמורהנמצאת,כזאת

כלאתלונתןהשמיםאלהיה'שלפיה
לולבנותעליושפקדוהואהארץממלכות

 .)בא,<עזרא,ביהודהאשרבירושליםבית
עםירמיהושלהזדהותוכינראהוכהכהבין

התיאולוגית-פוליטיתהמדיניות
והחזקההגדולההמעצמהשלהאוניברסלית

היסודהיא ,הזמןבאותובעולםביותר
אינועיניולנגדהמתארעשהחורבןלבטחונו

לקראתכוללהיסטוריבמהלךשלבאלא
השמיםמלךצבאות,ה'מלכותהתגלות
כולהלאנושותשלוםיביאוהואהארץכמלך
בתוכה.ולעמו

החובקתזואוניברסליתתפיסהרקעעל
מהותאתגםולבחוןלחזורישעולםזרועות
עםנחוויתחזהשירמיהוהפנימיתהתמורה

שבההדרךשאלתואתסגולה,כעםישראל
הזאת.התמורהאתלחוללקיווה
היהחייבשלדעתולעילהנאמרמכלברור
הכוחבמאבקיהמעורבותמןלצאתעמו

חיתהזומעורבותוהצבאיים.הפוליטיים
וסיבתהאלילייםחטאיומקורלדעתו
בזרועהאנושותאתלאחדהתפקידחורבנו.
עלהוטלהעמיםביןהשלוםאתולכפות

כלכשלוםהיהודים,שלשלומםבבל.
הואישראלתפקידבשלומה.יהיההעמים,
החיהבריתעםלהיותלאלוהים,להתקדש

בכךולהיותומצוותוהאלוהיםתורתעל-פי

כיבכפיה,לאוצדקחוקשלטוןשללמופת
ובאהבה.הלבברצוןאם
כדילעשותישראלעםאפוא,חייב,מה

יוכלכיצדלה?ולערובהגאולהאתלקדם
הללולשאלותהתשובהשליחותו?אתלמלא
ותהליךהופעתהלשאלתהתשובההיא

כיצירהשבעל-פה,התורהשלהתגבשותה
הדוגלתחינוכיתוכתנועהנמשכתרוחנית

ולהפצתההתורהללימודאישיתבהתמסרות
דרכואתהמעצבחייםאורחהיותהעדבעם,

אתשתשנההתורההיאויחי.דיחידכלשל
אותוותקדשתאחדהחוטא,העםהוויית

ביןשליחותולגובהאותותרומם ,לאלוהיו
עליהולשבתולארצולשובוותערובהעמים
לעד.בשלום
ישראלשבצאתמשתמעירמיהומדברי

HJ 
 ~ו

לבבלבדרכםיהודהגולי

אתקיבללכנעןבואוולקראתממצרים
גווילים.עלוכתובהבאבןחקוקההתורה
"הר ,מבחוץהעםעלנכפתהזותורה

לההתמסרלאהואחז"ל.כמאמרכגיגית"
כשלכןועלבומשלויצריו •מפנימיותו

לבדםשהםוהנביאים,משהשליחות .בעוונו
נכשלה.האלוהים,לתורתבאהבההתמסרו

 •מיסודויקרןלתהראויהדבראפוא ,זהו
יהיההצפוניתהגולהמןלארצוהעםבשוב
לאאחרת.לושתינתןהתורהעםלשובעליו
הזדהותמתוךאםכיויראהאימהמתוך

עליכתבשתתורהזותהיהואהבה.
הסכמהמתוךיקיימושאותהתורההלבבות,
תהיהוהיא ,חיצוניאונסמתוךולאפנימית
שלמההתמסרותאותהלגאולתם.הערובה
והמתחדשת,החיהולמצוותואלוהיםלתורת

כלאתועיצבההנביאיםאתשאיפיינה
כללנחלתבגלותתהיההאישיים,חייהם
לגאולתו.הערובהוהיאהעם,

שבעל-פה","תורהלמטבענזקקלאירמיהו
התורהדברים:בספרשמצאלביטויאםכי

שנימשמעותאולםהלבבות,עלשתינתן
שלמציאותהודברזהה,הללוהביטויים
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אותהויצגועל-פיהחיושהנביאיםזו'תורה
שנמצאבספרוהוכחהומחשאכןבשליחותם,

ובתנועהיאשיהו'בימיהמקדשבבית

אללפנותעל-ידו:שהתעוררההנבואית
ההואהספרמצוותאתללמדוכדיהעם

אלהמצוותלקייםהרצוןאתבוולהפיח
אלאהפולחני'במישוררקולאבנאמנות

ובמישורוהמדיניהחברתיבמישורכלקודם
האישית.המוסריות

"מציאת"בחידתזהבהקשרלדוןצורךאין
ומסירתוהגדולהכהןחלקיהובידיהספר

יהודה,מלךליאשיהוהסופרשפןעל-ידי
באיזהח-ט.כה,ב,במלכיםהמסופרכפי
עדותואלאלנואיןלמשה?הספריוחסאופן
כותבמעידבפתיחתועצמו.עלהספרשל

אלמשהדבראשרהדברים"אלהכימאוחר
הירדןבעבר ...הירדןבעברישראלכל

התורהאתבארמשההואילמואבבארץ
לשוןזוהי ,)ה-אא,<דברים " ..לאמור,הזאת
בשעתםשנאמרודבריםהמביאהעדות

מסורתעלבהסתמכותבעל-פה,המוגדרת
בנילפניהדבריםאתמביאהכותבעתיקה.

לאותומכווניםשהםמפניהסתםמןזמנו
בולטות:הזימוןנסיבותמאו.דונחוציםהזמן
במדבר'העםמסעבסוףדבריונשאמשה

צוואתוזוהיכנען.בארץההתנחלותלקראת
לקראתלהכינושמטרתהלעםהאחדונה

מצוותאתושינןביארהזכיר'הוא •לוהצפוי
מסעוכללאורךלעמושהורההתורה
שיצליחכדיולקייםלזכורבעםוהפציר
לעד'לבטחבארצולשבתויזכהבדרכו
קםמשהדבריאתהמביאהסופרואילו
 ..בארצוהעםלקיוםחמורהמשברבשעת
כברהיאבחלקהנגזרה.כברהגלותגזרת

השלמתהאתלמנועדרךישאםהתקיימה.
נמצאתהיא-יהודהמלכותחורבןעל-ידי
לבוא.העתידאתשחזהמשהבצוואת

י.

בספרמשהשלהופעתולצורתדעתנוניתן
להופעתודומהאינההיאשכןדברים,
דעתנווניתןובמדבר'ויקראשמותבספרי

אינושלכאורהזה,לספרשנתייחדלמסר
החומשבחלקיוהמצווההמסופרסיכוםאלא

מחוקק,כנביאמשההופיעבאלההקודמים.
העם.שלהעליוןוכמנהיגושופטמצווה
הופיעלאהלשון"וכבדהפה"כבדהאיש
אלבמישריןהמדברכנואם,אוכמורהבהם
לשכנעלבאר'לשנן'ללמד'כדיהעם

עםלופנים"אל"פניםשיח .ולהפציר
דבראתמוסרוהואהעם,עםולאאלוהים
וגםוחוקים,מצוותכהוראות,לעםאלוהים

הלווייםהכהן'אהרןבאמצעותלרובזאת
כמורהמשהמופיעדבריםבספרוהזקנים.

הפונהמעולהכנואםלרבים,הוראה
בעם.יחידלכלוהכוונההעם,אלבמישרין

ושכנוע.הפצרהושינון'ביאורהםדבריו

הצפייהמלבדדברמחדשאינוהואלכאורה
שניאולםלמרחוק,והאזהרהלמרחוק

הצגתבאופןמתבלטיםגדוליםחידושים
בעבר:שנתנוהמצוות

אתומבארמאזכררקאינומשהראשית,

אתוממלאמפתחהואאלאמצוותיו'נחיצות
וניתןבקצרה,בשעתםשנאמרוהדברים

בדבריםדורששהואחז"לבלשוןלומר
ספרואמנםבשעתם,הכתבעלשהעלה
שלהראשוןהאבדגםבבחינתהואדברים
הוראה.שלכסגנוןהמדרש
אתמשההפךהמדרשעל-ידישנית,

החוזרתלתורהבעברשנאמרוהדברים
לאנשיםהתכוונותמתוךלשעתה,וניתנת

ומתוךזהבמצבםדורש,הואשלפניהםאלה
כדיבלבבותתורתואתלטעתהתכוונות

באותהותימסרתורת-חייםתהיהשהיא

העברשלכהטלהלאהבאים,לדורותצורה
תמידהמכוונותכמצוותאלאההווה,על

המתחדשות.לשעות
באריכות,בפירוש,נאמריםהללוהדברים
ובשינוןפיוטיבלהטלאות,ללאבחזרות

גםזהבהקשרהדעתאתלתתישאךרב,
להישמעבהוראההמקופלהמעשיליישום
במקוםשיעמדוולשופטים,וללוייםלנהנים

ההוראהגםכיהבאים,הדורותלאורךמשה
"ועשיתלעד:תיפסקלאלשעתההמתחדשת

אשרהמקוםמןלךיגידואשרהדברעל-פי
 ".ידרוךאשרכלאתלעשותושמרתה'יבחר
ט-י)ז,<שם

הללוהדבריםכלאתהמאחדהמסראכן'
"שמע":בפרשתבתמציתיותהנאמרהוא

ובכללבבךבכלאלחיןה'את"ואהבת
אשרהאלההדבריםוהיומאדן'ובכלנפשך
לבניךושבבתםלבבךעלהיוםמצרךאנכי

בדרךובלכתךבביתךבשבתךבםודנות
דרךלא ,)ח-דו,(שם " ..•ובקומךובשכבך
יחידלכלשבעל-פהתורההורתהמקרה
ובקומו:בשכבוהללוהדבריםאתלשנןבעם
עלירמיהודברילמעשהמקוימיםבהםהרי

בלבבות.התורהכתיבתאודות
סףעללעמושינןשמשההמצוותשביןהיחס
שהעםמראשידיעהמתוךכנען'ארץכיבוש

בדרכיוילךאלוהיומתורתיסטהיתפתה,
מעלויאבדיחטאהאלילים,עובדישכניו

אתלמנועאחרוןבמאמץזאתובכלאדמתו'
נמצאשבההשעהלביןמועד'בעודהרעה
ספר .בכללוברורהואה'במקדשהספר
תנאישהןהמצוותאותןמדגישדברים

התאמתווזובארצו'העםשלהקיוםלהמשך
שלכךמשמענמצא,שבההשעהלאותה
הכתבעלהדבריםאתשהעלהמיהתכוון
משהמצוותאתהממלאכנביאהשעהבאותה
שעהלכלמכווניםדבריואתלתת

העדותכךעלותעידתבואמתחדשת.
כיצדכה:ב,מלכיםבספרהנמשכת
הספראלושריויאשיהוהמלךהתייחסו
מוצאיו?הנחיותעל-פישנמצא

ביתהמלך"ויעלכלשונה:העדותאתנביא
אתו'ירושליםישביוכליהודהאישוכלה'

ועדלמקטןהעםוכלוהנביאיםוהנהנים

ספרדבריכלאתבאדניהםויקראגדול'
עלהמלךויעמד ,'הבביתהנמצאהברית
אחרללכתה'לפניהבריתאתרינותהעמוד

חקתיוואתעדותיוואתמצותיוולשמרה'
הבריתדבריאתלהקיםנפש,ובכללבבכל
העםכלויעמדהזה,הספרעלהכתביםהזאת

ב-ג>כג,<שם,בברית,"

שנמצאהספרדבריאתאפוא,יישם,המלך
ניתןשבוהמעמדאתששחזרכךעל-ידי

כדיאותוקייםובכךשבעל-פה,כתורהתכנו
לבזהבהקשרנשיםמצוותיו.לקיוםלערוב
בידיהספרדבריקיוםעלשהעדותלכך

בתוכה:מצוותואתומשננתחוזרתהמלך
לבבכל ...מצותיוולשמרה'אחר"ללכת
סיוםאתלהוסיףישכךועלנפש",ובכל

אתהקים"למעןהמלך:שלפעלועלהעדות
מצאאשרהספרעלהכתביםהתורהדברי

מלךהיהלאוכמהוה'ביתהכהןחלקיהו
ובכלנפשוובכללבבובכלה'אלשבאשר
 ".כמהוקםלאואחריומשה,תורתככלמאדר
בכוונתהמאזכרות,מליםכד-כה>שם,(שם,

בפרשתדבריםבספרהנאמראתהןמכוון'

בסיוםמשהעלהנאמראתוהן"שמע",
כמשה"בישראלעודנביאקם"ולאהספר:
עלקיבלשהמלךללמדךי)לד'(דברים
משהשקייםהתפקידאותושלו'בזמנועצמו'
כדיאחריו'הבאיםהדורותעלוהטילו
ואישאישכלבלבותחקוקיםיהיושדבריו

הדורות.כלסוףעדדור'אחרדורהעםמבני
לאנזכרלאשבעל-פה""תורההביטויאכן,
שלאכשםמלכים,בספרולאדבריםבספר
בוהמכווןהענייןאולם •ירמיהובדברינזכר

נמסרתקבלהובבירור:בהרחבהבהםמקוים
המבארתוהעמקהלמידהעל-ידילדורמדור

אתומפרשתוחוזרתהכתובים,אתומפרשת

תמידשיהיוכדיהכתובים,עלהמסורות
וניתניםלשעתםוכמכווניםכחדשים
אכן'העם.כלשלחייובאורחותלהתקיים
המתועדההיסטוריהמעמדביןהישירהחיבור

בימיהבריתוחידושהספרמציאתשל
הנביאיםאחרונישלמפעלםלביןיאשיהו'
החכמים,קיבלושמהםהסופרים,וראשוני
שלהמתועדההיסטוריבמעמדהתקיים
הסופר.עזראעל-ידימחדשהבריתכריתת

הבריתכריתתמעמדלביןבינוההקבלה
העםכל"ויאספולעין:בולטתיאשיהובימי
המיםשערלפניאשרהרחובאלאחדכאיש

תורתספראתלהביאהסופרלעזראויאמרו
עזראויביאישראל'אתה'צרהאשרמשה
אשהועדמאישהקהללפניהתורהאתהכהן
השביעי'לחדשאחדביוםלשמעמביןוכל

המיםשערלפניאשרהרחובלפניבוויקרא
האנשיםנגדהיום,מחציתעדהאורמן

ספראלהעםכלואזניהמבינים,והנשים
אשרעץמגדלעלהספרעזראויעמדהתורה.

כללעיניהסופרעזראויפתח ...לדברעשו
כלעמדווכפתחוהיההעםכלמעלכיהעם
הגדולהאלהיםה'אתעזראויברךהעם.
ויקדוידיהםבמעלאמןאמןהעםכלויענו
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מביניםוהלויים ...ארצהאפיםלה'וישתחו
ויקראועמדםעלוהעםלתורההעםאת

שכלושוםמפרשהאלהיםבתורתבספר
הלימוד .)ח-אח,(נחמיהבמקרא."ויבינו
שכל"ושום"מפורשוהיישוםהנאור ,העיון

ועלדברים,בספרמשהמעשהעלחזרההם
אךמלכים,בספריאשיהוהמלךמעשה

לכלוהביאורההוראהדרכישלבהרחבה
שבעל-פהתורהשלקיומהוהואהעם,

לתורההקשורהמתמידהרוחניתכיצירה
וישמזה.העצמיתולמסורתהמזהשבכתב

היולמעשהלתפילה.מקורנעשיתשהנבואה
לאלוהיוהנביאביןהשיחאופניותשתיאלה

(נבואה>:לנביאואלוהיםובין(תפילה>
אלוהיםועונה,נענהואלוהיםמתפללהנביא
עונהוהנביאדברואתואומרמתגלה

בתפילה.
התפילהמרכזיותעלהצבעהכךעלנוסיף

ונחמיה.עזראובספרידניאלבספרהאישית
תפילהונוסחיתפילהלשונותהרבהיש

אתבהםלראותוניתןאלה,בספריםשלמים
(בספרהיחידתפילתשלהמיסודראשית
נחמיה>,(בספרהציבורתפילתושלדניאל>

בביתהקורבנותעבודתלחידושבמקביל
המקדש.

ביןלעיןהבולטהחיבורעלנצביעלבסוף
חכמיבידישהתגבשהקבעתפילתנוסח

והתפילותהתפילהלשונותלביןהמשנה
ישעיהובספריבייחודשנמצאוהשלמות
בנוסףונחמיה,עזרא ,דניאל ,וירמיהו
בעלילנראהמהםשחלקתהליםלמזמורי
הנביאיםדבריהנדונה.התקופהכיצירת

כדיבתפילהלומרשראוילדבריםדגםנעשו
שמונה-תפילתובייחודנשמעים,שיהיו
נראית-העיקריתהתפלה-עשרה

הנביאים.תפילותשלתשבץכמלאכת

יא.

שלהשליחותתודעתהתפתחותעלכאןעד
אלהיציאהלקראתהגשמתהודרךיהודהעם

לגלותהיציאההאםאבלובתוכה.הגלות
שלהפרדיגמהעל-פינתפסה,ממנהוהחזרה
המרכזאלכהליכהמשה,ושלהאבות
כדישעה,באותההאנושותגורלאתהמעצב
האוניברסלייםתכניואתממנולהפיק
המורשתשליסודהועליסודםעל ,וליצור

לושישמרכזהעצמית,האוניברסלית
האםהעמים?כלעלמעצבתרוחניתהשפעה

להשלמהמעבר ,נוצרהאםכזה?מפגשנוצר
תרבותי-דיאלוג ,בבלשלטוןעםהמדינית

משותפת?שליחותשלתודעההמבטאדתי
יחסואישור ,לבבלירמיהושלהחיובייחסו

ונחמיהעזרא ,דניאל ,יחזקאלבספריזה
שיקולאתמטים ,ההואהדורנביאיושאר
אמנםדניאלבספרחיובית.לתשובההדעת

אלוהיביןהדרמטיתההתנגשותמתוארת
ברקעאולםהבבלית.לאלילותישראל

רוחנידיאלוגמתנהלהזאתההתנגשות
שלהחד-משמעיוהניצחוןהדתותביןאמיתי

המקדשיםהאישיםבאמצעותישראלאלוהי
הבבליהמלךפתיחותעלמעידיםשמואת

מיהודה.החכמיםתלמידישלהאמונהלמסרי
פתיחותםעלמעידהזההדיאלוג ,כןעליתר
הדתיתלתרבותהיהודיםהשםמקדשישל

לבטיה.למרותאותםוקיבלהשנפתחה
שלסיפורםרקאינווחבריודניאלסיפור
אלא ,למלךתורתםאמיתותהמוריםיהודים

נפשםברצוןשלמדויהודיםשלסיפורםגם
עלנזהריםשהםועםכשדיםוחוכמתלשון
הםמביניםתורתםמצוותשלמקפידקיום
ומסגליםהבבליםשלהדתיתלשונםאת

אתמפענחיםהםכאשררקלאלעצמםאותה
הםכאשרגםאלא ,הבבליהמלךחלומות
צעמם.שלהנבואייםהחלומותאתחולמים
בחיפושהרבהלעמולצורךאיןכידומה

המקוימת ,זוקביעהשללנכונותהההוכחות
על-ידישנוצרההספרותיתהיצירהבגופי
בשובםוביןבבבלבהיותםבין ,בבלגולי

השומרוניםמןרקלאהסתייגותתוךלציון
היצירהגלה.שלאהיישובמשרידיגםאלא

הביאוהששבי-ציוןוהתורניתהנבואית

זרובבלבימיהגדולהכהןיהוצדק,בןיהושע

 .בעלילחיתהבבליתאיתם
הלשונית.בהסתגלותכלקודםניכרהדבר
שידברמרבשקהשריוביקשוחזקיהובימי

לאשהעםכדייהודיתולאארמיתאליהם
באחתנזקקירמיהוכבראבליבין,

אתלציידכדיארמילמשפטמנבואותיו
השכניםעםלהםשישודבריםבדיןשומעיו
ספרואילויא>ט,(ירמיהוהאליליםעובדי

הרוחניהעימותאת ,כאמור ,עדהמת ,יאלדב
כולוכתובהבבליתהמלכותביתעם

לקוראיםגםשנועדמפנילאדומהארמית,
בעבריתכולההספרפתיחתהרי-בבליים

שהספרהעימותלשוןחיתהשזומפניאלא-
היטיבהיהודישהקוראומפניעליה,מעיד

כלעזרא.בספרהדיןהוא •זובלשוןלקרוא
עםהדבריםחילופיאתהמתעדהחלק

 .הארמיבמקורוניתןבזמנוהפרסיהשלטון
עלהעידקודשכילצרגםהלשוןגדלסי

ומתווספתלכת,מרחיקהתרבותיתפתיחות
סיגלויהודהשחכמיהידועההעובדהכךעל

האשורית.הכתבצורתאתבבבללעצמם
הכתבצורתעלבעיניהםחיתהעדיפה
כדיקודש,לצוניודווקאהקדום,העברי
בעם.התורההוראתמלאכתעליהםשתיקל
חדרוהמשותפתהלשוןבאמצעותואמנם
החזיוניתהדתיתהלשוןמהותיים.תכנים
ניכרתבבלבהשפעתלהנזקקדניאלשספר

וביתרהמרכבה>(חזיונותיחזקאלאצלגם
דתיתלשוןשלוסיגולהזכריה,אצלשאת
אמתשלתשתיתשישההכרהאתמשקף

אמונתשגםהבבלית,בדתאוניברסלית
משתתפתואףלהמסכימההיהודיתהייחוד

מתגלההבבליתההשפעהעומקאולםבה.
הוראתאתשעיצבההמשפטיתבחוכמה

אתשהעמידהשסופהשבעל-פה,התורה
הנביאים.במקוםוהחכמיםהסופרים

ספרותעלהבבליתהדיןחוכמתהשפעתםע
בידישהתגבשהכפישבעל-פה,התורה

תפיסתכגוןודעותאמונותחדרוהתנאים,

כברהנמצאתהאפוקליפטיתהמשיחיות
הנפשבהישארותהאמונה ,דניאלבספר

מרכזייםתכניםוכמההמתיםובתחיית

 ,זמננועדוהחגיםהשנהלוחאתהמעצבים
בתורההמצווהמןעקרונישינויבהםשיש

בקביעהאפוא,לסכם,ניתןשבכתב.
שללבותיהםעלשנכתבווהתפילהשהתורה
ושונות ,היויהודיות-בבליותשבי-ציון
שחיתההתורהמןרבשינויזומבחינה

בבלה.כשגלובידם
המשךאתתיעדאסתר""מגילתשלהסיפור
 ,הפרסיהשלטוןתחתבבלגלותתולדות
תפקידהואתהבבליתהאימפריהאתשירש

המהלךאתממצההואהאוניברסלי.
העםהופעתשלגמטיחפוריההיסטורי

בתנועההיהדותתורתוהתפתחותהיהודי

האנושותשלהעולמיהמרכזאליתהשליחות
שלקיומהלשםממנוובהתייחדותכולה,
המיתוס.שלבמישורהשליחות,אותה

להנציחהיההמגילהשלהמוצהרתפקידה
הגלותלקחישלההיסטוריהזיכרוןאת

למעשהחוזרסיפורהחג.שלבריטואל
יוסףסיפורשלהפרדיגמהעלתחילה
לשםעמלק,ומלחמתשאולהמלכתוסיפור
ערכיהבהפנמתהטמונההסכנההטעמת

כךואחרהאלילית,התרבותשלהשלטוניים
מתוךהיוצאמשה,סיפורשלהפרדיגמהעל

אתלייחדכדיהאליליהעולמיהשלטוןמרכז
מאלפתאבלהאוניברסלית.לשליחותועמו

על-שנחוגוהחגהמגילה,שסיפורהעובדה
אינםאפילוהםבגלות.נשארויסודה,
 ,להיפרממנה.לצאתשאיפהעלמעידים
והפעילותהחייםבמרכזקיוםבחינתהגלות

ובחגבמגילההופנמההכלל-אנושית,
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שלוהרוחניתהפיסיתבזהותוקבועכמרכיב
האלילותמןלהתקדשהשואף ,היהודיהעם
דרךלהורותםואףלנס-עמיםלהיותכדי

מגמתעלהמגילהמעידהזומבחינהאמת.
מגמתועלהתייחדות,מתוךפתיחות

פתיחות.מתוךהתייחדות

מפגשהתחוללציוןשיבתלאחרדורותכמה
לשלטוןשחתרהאחרתכרתתרעםדרמטי
ישראלארץגבילשמרכזהכרתתר ,עולמי
מפליאההתאמהאיזו-היההיהודיוהעם

הקדומההמקראיתלפרדיגמה
המצייןהשניהחגמצרים.שלבאלכסנדריה

יציאתואתישראלעםשלהריטואליבזיכרון
אתמתעד-החנוכהחג-השביחהגלותמן

במגמההיוונית,התרבותעםהמפגש

הסגורהלפרדיגמהדומהלכתחילההנראית
נגדמלחמה-דהיינו .שמואלשל

התורה,אתחזיתיתשתקפהההתייוונות,

יהודיתמלכותישראלבארץליצורכדי
הדיאלקטיקהאולםומתבדלת.עצמאית

שלגמההפדויאלמידהוליכהההיסטורית
החשמונאים,מלכותשהרישלמה,מלכות
חיקתהינאי'אלכסנדרבימיבשיאהבייחוד

הנגדתגובתהאלילי.היווניהדגםאת
על-ידיבעיקרהפעםנישאההנבואית
שבעל-פההתורהמסורתנושאיהפרושים,
שמגמתםהעובדהמאלפתושובומגבשיה,
מןלפרוש ,ירמיהושלכזוחיתההמרכזית

וממאבקיהעולמיתהפוליטיתהמעורבות
מפנילהסתגרכדילאאךשלה,הכוח

הגבוהיםהרוחנייםהאתגריםעםהתמודדות

מתוךדווקאאלאהיוונית,התרבותשל
למרכיבישנעשויסודותמהםלקלוטנכונות
והאגדהההלכהבהתפתחותיסוד

אלהעדויותביןהמורגשהקשרובהתפתחות
"הבריתעל ,ירמיהונבואתתוכןביןל

מחייב ,לעמואלוהיםביןשתיכרתהחדשה"
החד-ההיסטורייםהמעמדיםשברקעלהניח

מסורתהתקיימהלעילרהמתועדיםפעמיים
שתפקידהבית-ספרית,בהוראהממוסדת

תורהתאבדשלאלהמשכיות,לערובהיה
מוכשריםשיהיותלמידיםלהעמידמיהודה,
ככלבפועלהתורהאתולהפיץלעםלהורות
ביותרוהסבירההפשוטהההנחה •האפשר

עיקראתהאחרוניםהנביאיםראושבכךהיא

בהיותםמקודמיהםנבדלוובכךתפקידם,
עצמםאתראושאכןדומההכתב"."נביאי

דבראתלהמשיךשתפקידםכסופריםבעיקר
השראתםושאתלשעתם,חיהכתורהאלוהים

תורתדבריכלבנתינתקיבלוהנבואית
לבם.עלתמידמשה

זוברוחיוצרכסופרירמיהושלפעולתו
הזיקהחיתהמשמעותורבת ,במיוחדבולטת

בן-בדיהברוךלביןבינובמינההמיוחדת
מפיוהכותבנסופררשכיהן ,תלמידו
ומנחילהלעםדברואתומביאוהמוציא
בשתימקוימתהכלליתההנחהאךלדורות.
 .צרכןכלמפורשותנוספות,עדויות

טעוניאךהקצריםדבריוהיאהראשונה

חתוםתעודה"צורישעיהו:שלהמשמעות
פניוהמסתירלה'וחניתי ,בלמודיתורה
והילדיםאנכיהנה ,לווקריתייעקבמבית
בישראלולמופתיםלאותותה'לינתןאשר
ח,(ישעיהוציון"בהרהשכןצבאותה'מעם

ההדאתזהבהקשרלהזכירגםראויטז-יח).
השניישעיהובנבואתאלהדבריםשלהחוזר
ורבה'למודיבניך"וכלהגלות:מתוך
יד). ,נד<שםבניך"שלום
בספרביותרהמפורשתהיאהשביחהעדות

עלנבוכדנצארציווההסיפורלפידניאל.
ומזרעישראלמבני"להביארב-סריסיו

בהםאיןאשרילדיםהפרתמיםומןהמלוכה
חכמהבכלומשכליםמראהוטובימוםכל

בהםח"כואשרמדעומבינידעתוידעי

ולשוןספרוללמדם ,המלךבהיכללעמוד
חיתההמלךכוונת .)ךא,(דניאלכשדים"
שיתנויד>ב,<שםבבל""הכימיעםלמנותם
אםגםהממלכה.בהנהגתנכונהעצהלמלך
ספרעדותהריאגדיהואהסיפורהמשך

המלךלושזכההמיוחדהיחסעלמלכים
אתמקיימתהבבליהמלךבחצריהויכין
עלגםמעידוהואהרקע,סיפורשלסבירותו
בבבלשהתקיימההבית-ספריתהפעילות
עלוגםמנהיגותה,עתודתאתוהכשירה
ביהודהשהתקיימההבית-ספריתהפעילות
מנהיגותה.אתלהוהכשירה
הלימודטיבעלהעדותהיאבמיוחדמאלפת
נזכרתלאהמלךמצוותבלשון •ותוכנו

תיאוראבלבתורה,יהודהבחוריהשתלמות
 ,דניאלהנבחרים:ארבעתשלאישיותם

 •החסראתמשליםועזריה,מישאלחנניה,
שלדמותותיאורזומבחינהביותרחשוב

לסיפורסיפורוביןההקבלהלמרותדניאל.
במהות:שונההואהמתוארהדיוקןיוסף,

חכםתלמידשלתיאורלפנינולמעשה
התורה,מןיונקתשחוכמתואישלמופת,
השורההקודשרוחומכסתרה,שבהמהנגלה

יכולתוהיאאלוהיםבתורתובינתועליו
ולהשיאהעתידאתלחזותצפונות,לפענח
יוסףאםהמלוכה.ענייניבכלנכונהעצה
 ,לוולייעץפרעהחלוםאתלפתורידע

שנשכחהחלוםאתלמלךלהגידידעדניאל
ההעמקהמכוחוזאת ,פשרואתרקולאממנו

יתרתמי.דלבועלשחיתהאלוהיםבתורת
עלהמקפידכיהודימתוארדניאל ,כןעל

מהןאחתעליעבורולאהתורה,מצוותקיום
השליטרצוןאתלהמרותיצטרךאםאפילו
מוכןהואעתבכל .חייואתבכךולסכן
 •תורתועלגוליחדאלוהיושםאתלקדש
עלהמצווהההנהגהשלהפרדיגמהזוהי

בימיאחר-כךשהתקיימהחכמים,תלמידי
שלטוןובימיהיווניאנטיוכוסשלטון

עקיבארבישלבסיפורםוהשיאהרומאים
המלכות.הרוגיעשרת ,וחבריו
להתקייםאפוא,התחילה,ובחבריובדניאל
עליכתבשתהתורהעלירמיהונבואת

שעמדההיאהסיפורהמשךולפיהלבבות,
בגלות.עליהםשעברוהנסיונותבכללהם

ספרשלהנסייםההצלהלסיפוריישאםבין
לאואםוביןהיסטוריותבעובדותיסודדניאל

היסטוריתעדותהואבהםהגלוםהמסר-
עלזיקות,עלמחשבה,דרךעלחשובה
אידיאלעלובייחודדתיתעולםהשקפת
הגלות,בניבקרבוהתמסדשהתפשטחינוכי

ומתוךהקודמתהנבואיתהמסורתיסודעל
שלוהדתיתהמדיניתהתרבותעםהמפגש

בבל.
שלומיסודהמשמעותהעלהדבריםלהשלמת
ועלהלבבות,עללהיכתבשהתחילההתורה
שהתפתחההחכםבדמותהתגשמותהדרך

לעודלבתשומתלהפנותראוי ,בבלבגלות
שלסוגולעודהדתית;באישיותאופייניקו

שללהתפתחותההקשורהרוחניתיצירה
התפילהמחוותוהןשבעל-פה,התורה

אלוהים,בעבודתעיקריתכדרךהאישית,
עוברהספרותיתהתפילהויצירת

 .בציבוריחידיםכתפילתלהתמסדותה
מובהקתיצירההיאממוסדתכחובההתפילה

הדחוףהצורךהתעוררבההריהגלות.של
אולםבמקדש.העבודהלסדרתחליףלמצוא

התורהמקורותכמו-התפילהמקורות
המאוחרתבנבואהנמצאו-שבעל-פה
שהתקייםכדרךהפולחןמןשהסתייגה
שלההשלמהחיתההתפילהבמקדש.

הנאמרעל-פיאלוהיםלתורתההתמסרות
בכלאלהיךה'את"ואהבתדברים:בספר
התפילה " ...מאדךובכלנפשךובכללבבך

אלוהיםאהבתמצוותשלהקיוםהיאהאישית
קודמתוהיא ,מאודובכלנפשבכללב,בכל

לבבךעלהאלההדבריםל"והיוכתנאי
 " ...בםודנות
במאמראותהלפרושואיןרחבההיאהיריעה

שלמקומהעלכלליתבהצבעהנסתפקהזה.
ובייחודהכתב,נביאיבנבואותהתפילה
והנבואההתפילה .וירמיהוישעיהובנבואות
יש ,כןעליתרבדבריהם.שלובותנראות

הנבואית,להיענותהמקורנעשיתשהתפילה
הדתי.החייםואורחהדתיתהמחשבה

ההסתגרותמגמתביןהמטוטלתתנועת
וביןהמחדשת,הפתיחותלמגמתהמשמרת

לשםההתייחדות,למגמתההתבוללותמגמת
העםשלהאוניברסליתהשליחותקיום

הואופירוטהברציפותמאזנמשכה ,היהודי

זאתעםהזה.המחקרשללגבולותיומעבר
המגלמתהמורכבתשהפרדיגמהלומרניתן
לאנושותזיקהביןההתמודדותאת

שליחותקיוםלשםממנה,והתבדלות
אוניברסלית,משמעותבעלתפרטיקולרית

במחזוריותפעמיםכמהוהתיישמההתגלגלה
מפתיעות.צורותשלובמגווןמרשימה

היהודיהעםשלההיסטוריתלידתםסודזהו
העיקשתרציפותםסודגםזהו ,ותורתו

כתוצאהשחלוהמהפכניותהתמורותלמרות
מהןושונות,רבותתרבויותעםמהמפגשים

ידידותיותגםורובןעוינות,מהןידידותיות,

התפתחותבמהלכיהתבוננותעוינות.וגם
עדההשכלהמימיהחדש,בזמןותורתוהעם

 42-+בעמ'+-המשך
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ונתקוו-שיח 1:~ו
שפינעמה

הישראליתהתוכותבעיצובהגרמניתהתוכותשלמקומה

הגרמניתהתרבותשלשפעותיה-=8::
התרבותשלגיבושהתהליךעל

כמעטניכרותהמודרניתהעברית

כתוצאהנולדוחלקןושעל:צעדכלעל
יהודים-עםאוגרמניםעםישירממגע

-יותרארוךמסלולעברווחלקןגרמנים,
מזרחשלהגדולותהיהודיותהקהילותדרך

אפשרהגרמנייםהעקבותאתאירופה.

עניינישלומגוונתרחבהבקשתלמצוא
זה:מושגשלביותרהרחבבמובן-תרבות

בספרותלעברית,גמרשתורבספרים
העברייאטרוןבתהמקורית,העברית

המוסיקהמוסדותבייסודוהישראלי,
ובבחירתובמדינהביישובהראשיים

בישראל'המושמעהקונצרטנטיהרפרטואר
הרווחה,בתפיסותהאדריכלות,ברעיונות

והמשפט,הכלכלהבשיטותוהרפואה,הסעד
מקום.בכל-ולמעשה

אבןהגרמניתהתרבותשלהיותהאףעל
התרבותשלבכינונהמשמעותיתדרך

אחת.לאמועםכוחההמודרנית,העברית
המזרחהדומיננטיותלכךשגורמתאפשר

היישובשלההתהוותבתהליךאירופית
נעוצהלכךשהסיבהייתכןהמדינה.והקמת
הגרמניתדובריקהילתשלהמסוגרבאופיה

שלשמקורומאוד'סביראבלבישראל.
הגרמניתהתרבותשלהמרכזיהמקוםעמעום

החריפהההתנגדותהואהעבריתבתרבות

שאפיינהגרמניה,עםתרבותייםלקשרים
הראשונותבשנותיההישראליתהחברהאת
המדינה.של

אוהגרמניתהתרבותשלהוחיהתהליך
מענייןהישראליתבחברהלהההתכחשות

השורשיםשלבחינתםרקעעלבמיוחד
התרבותבמעבההנעוציםהגרמניים

שלהראשונייםבשלביםשכןהעברית.
בעתהתרבויותשתיביןשנטווההקשר

-18ההמאהשלחשביהבמחצית-החדשה

גדולהנכונותהיהודיםשלמצידםניכרה-
שעוצבווהתנהגותמחשבהשלקודיםלאמץ
הלכהנכונותאותהגרמנית.הדוברבאזור

התרבותאחרנה:הלכדיוהעמיקה
להערצתה.אפילולפרקיםהגרמנית,
הוחיהתהליךאתגםאפיינודומותעוצמות

אוהעברית,בחברההגרמניתהתרבותשל
לוודאיקרובממנה.החריפהההסתייגות

למידתישירקשרקשורהוחיהשאופי
 .עברומימיםההמשכיות
חקלאיותחוותהקמתגרמנית,אדריכלות

מוסדותייסודהגרמנים,הטמפלריםברוח
השניהרייךחוקתשלמדרשןמביתרווחה
היוצרמביתסרטיםהקרנתויימאר'וחוקת

 , ufaהגדולההגרמניתההפקהחברתשל
גרמני'שמקורםתיאטרוןמחזותהפקת

בנימלחיניםעתירקונצרטנטירפרטואר
שלאינטנסיביותרגוםגרמניתהדוברהאזור
תפסואלהכל-לעבריתמגרמניתספרים
העברייםהתרבותבחייומרכזיחשובחלק

השלושיםשנותשלבארץ-ישראל
התרבותשלהנכבדמקומהוהארבעים.

נראהאלהבשניםהעבריביישובהגרמנית
הקהילהשדווקאאירעכיצדלכאורה.תמוה

זוהיאהמגובשת,הלאומיתהיהודית
אתחייהואורחותתרבותהלתוךשהערתה

לה?להתנכלשביקשההחברהשליבולה
הפריטיםאופיעליותרמדוקדקמבט

העבריליישובשיובאוהגרמנייםהתרבותיים
הפריטיםמןכמההתמונה:מןחלקמבהיר
התרבותשלבקאנוןעתבאותהנכללו

נעוץהאמיתיההסבראךהכללית.המערבית
העברייםהרוחאנשישלבבחירהלדעתי
העבריתהתרבותשלפניהאתשעיצבו

התרבותיהקשראתהדגישהזוהמתחדשת;

מקומםואתלגרמנים,יהודיםביןהמיוחד
האינטלקטואלייםבחייםיהודיםשלהחשוב

הגרמניים.

שנותראשיתשלהעבריתהעיתונות
חשפההפובליציסטית,זובעיקרהשלושים,

העברייםהרוחאנשישלהטעוןיחסםאת
שהחלמשעההגרמנית.התרבותכלפי

הנאציונל-שהמפלגהלהםמתחוור
ואףאלקטורליתבדיחהאינהסוציאליסטית

אנשיהחלוקיקיונית,אנטישמיתקבוצהלא
שלגורלהמראתלבכותהעברייםהרוח

היהודים,לבאתהקורעהשברואתגרמניה
התרבותשלהימיםמשכברמעריציה
קוויםשניאפיינוהמאמריםאתהגרמנית.

רמיסתהעלממששלאבלהאחד'עיקריים:
לאותחיתהאזשעדהגרמנית,התרבותשל

-באירופההיהודיםשלבעיניהםולמופת
והאחר'ובמרכזה:היבשתבמזרחבעיקר

להיטלרנחרצתהתנגדותממנו'הנובע
באטימותםומפלגתוהואשמייצגיםמהולכל
ארצם.של.הנערצתהמורשתכלפי
הגישהעלרקלאיצאהרוחאנשישלקצפם

המפלגהשייצגהוהטוטאליטריתהגזענית
דווקאכאילונראהמהבמידת :הנאצית

ונוראהכבירהמשמעותבעלשהיהזה,עניין
ותגובתם.הבנתםלשולינדחקליהודים,

גתהשלשארצםכךעלכעסוהםמכליותר
אלמידרדרתובראהמס,בטהובןושילד'
הגזעהאדרתכמותו.היהשלאתרבותישפל
הגרמניתהרוחשלדיכויהחשבוןעלהארי

 150 •בכהאזוראתשאפיינההסובלנית

בעיניובזוינקלהנראההחולפות,השנים
גדלועצמםהםוהריהעבריים.הרוחאנשי
היהודי-התרבותיהקשרשלברכיועל

משההדעותהוגיאותושעיצבוכפיהגרמני

עצמםהםלסינג.אפריםוגוטהולדמנדלסון
המזרחהיהודיםהמלומדיםשלחניכיהםהיו

האקדמיתהשכלתםאתשרכשואירופיים
והיוגרמנית,הדוברותבאוניברסיטאות

התרבותשלביותרהמוצלחיםלסוכניה
מזרחשלהגדולהיהודיבקיבוץהגרמנית
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עשרותמשךשקדוואבותיהםהםהיבשת.

גרמניתתרבותפריטישלייבואעלשנים
הםהמודרנית.העבריתהתרבותתוךאל

עליוןמאמץעשואירופהבמרכזודומיהם
אתוללמודהגרמניתבתרבותלהשתלב
מדוריאמםשפתזוחיתהכאילושפתה
דורות.

יבקשושהםלצפותהיהאפשרכעת
והבאיש,שקרסהרוחניהעולםמןלהתרחק

אנשיהיושבהבעתדווקאאירע.כךלאאך
חריףכהבמשברנתוניםהעברייםהרוח

שלהםהתרבותיהמצפןשלאובדנוסביב
מפלגהידיעלעיוותוובעקבותדורות,מזה

מינימליתמידהכחסרתבעיניהםשנתפסה
יבולהאללהתייחסהירבוהם ,ארץדרךשל

במיוחדבולטיםתרבות.אותהשלהרוחני
מגרמניתהספריםגומיתרהםזהבהקשר

ונערחבעיסוקיהםשטווחספריםלעברית,
אלהלצד •מחקרספרותועדילדיםמספרות

הקונצרטנטיהרפרטוארמרכזימקוםתפס

בחייוחשוביםפעיליםגופיםשנישלהגרמני
העת,אותהשלהארץ-ישראלייםהתרבות
מרדכישלמייסודוהישראליתהאופרה

הארץ-ישראליתוהתזמורתגולינקין
השלושים.שנותבאמצערקשהוקמה

במצאיהגרמניותהיצירותשלהגדולהנפח
הרישאלה:סימןמעלההעבריהתרבותי

מאודםבכלהתנגדוהפובליציסטים
והחברתיותהפוליטיותלהתרחשויות

אסוןהרותהןכיהבינווחלקםבגרמניה
אתלהביןעדייןיכלולאאםגםליהודים,

כהצורךחשומדועפשרו.ואתהאסוןגודל
יצירותלעבריתולהריקלהמשיךעמוק

חלקיםעלויתרולאומדוע ,גרמנישמקורן
הגרמני?הקונצרטנטיהרפרטוארמן

מישורים.בכמהמצויהסתירהשלפתרונה
היההגרמניתהתרבותעםהקשרראשית,

גדועליהיהשאפשרמכדיומושרשעמוק
פעילותשלשניםעשרותבמהירות.אותו

הספרותמיטבאתלעבריתהביאותרגום
סלקציהבאמצעותכיאםהגרמנית,
הייחודייםלצרכיםהרפרטואראתשהתאימה

למשלכךהמתגבשת.העבריתהחברהשל
משלהיכלומרהראשונים,בשלביםתורגמו
בעיקר ,-19ההמאהאמצעועד-18ההמאה

רוחאתשתאמרוספריםהגרמניתהקלאסיקה
אתנסעלהמעליםספריםכמוההשכלה,
עלילהספריהסובלנות,שלחשיבותה
-טבעוספריחלוציים,מעשיםהמתארים
היהודייםהמשכיליםבעינישנתפסמקצוע
 .החוץ-יהודיהעולםאללכניסהכמפתח

-19ההמאהשליםובהאחרבעשורים

אופיהשתנה-20ההמאהובראשית

והתרחבותהקלאסיקהולצדהתרגומים,
נסק ,הזמןבתיפהספרותשלהתרגומים
מתורגמיםההילדיםספרישלשיעורם

מהבנתםנבעשהשינוימאודסבירמגרמנית.

החשובהמקוםאתהעברייםהרוחאנשישל
הציונית.כמגשימיהילדיםלתפוסשעתידים

לסינגאפריםגוםהולד

שלפעולתםברורההללוהזמןפרקיבשני
בתחומיםרקלאומתרגמיםעורכיםמו"לים,

טעםכמכווניגםאלאשלהם,המקצועיים
ברורה.תרבותיתמדיניותוכמעצביהקהל
השניהמישוראתהמבהירהגםהיאזוגישה

שלביחסםהסתירה-לכאורהפתרוןשל
הגרמניתלתרבותהעברייםהרוחאנשי
מדיניותכמעצביהשלושים.בשנות

שניעיניהםלנגדהרוחאנשיראותרבותית
העצוםהקושיאת ,האחד :מרכזייםיםיינעב

הגרמניתהספרותאתהכללמןלהוציא
העולם,בספרותכבודשלמקוםשתפסה
חשובנתחאזעדשאחזהספרותעלולוותר
האחרהענייןלעברית.התרגומיםמכלל
להשתמשלפניהםשנקרתהלאפשרותקשור

שללמטרהרקלאהמתורגמיםבספרים
כחלקגםאלאתרבותית,מדיניותקביעת
שלוהמוסריתהמדיניתהדעהמהבעת
 .ישראלבארץהיהודיהציבור
בקומעתהאופיינולתרגוםשנבחרוהספרים
הכותביםתפסובעברוייחודי.שונה

מקרבעיקרילאאךנכבדמקוםהיהודיים
עלהכעתמגרמנית.המתורגמיםהיוצרים
גמרתורשספריהםהיהודיםהסופריםשיעור

חלקםלרוב.אותםוהפךלעבריתמגרמנית
כמוהגרמנית,בתרבותמרכזייםיוצריםהיו

הספרותמצדפויכטואנגרוליאוןצוויגסטפן
זלטןופליקסבאוםריקיאוהגבוהה,היפה

שלכתביםגםתורגמולצידםהפופולריים.
ואשריהודיות,למשפחותשנולדודעותהוגי

-בכללאם-קטןמקוםליהדותםייחסו
קולהיינה,היינריךנימניםעימםבחייהם.
אחרתקטנהקבוצהלוקסמבורג.ורודהמרקם

שלחיתהאלהבשניםבתרגומיםשנכללה
למתנגדישנחשבויהודיים,לאגרמנים
ותומסהיינריךהאחיםכמו ,הנאציהמשטר

ברכט.וברטולדקסטנראדיך ,מאן
אלהקבוצותמקרבהיוצריםכלשלספריהם

בכיכרותונשרפוהנאציתבגרמניההוחרמו

גרמםבתרלראותאפשרכןעלהערים.
מהפוליטית:תגובהשלרבהמידהלעברית

תרבותםמתוךלכרותמנסיםשהגרמנים
שאותההאומהאצלשבעתייםויצמחיפרה
המלחמה •ולהשמידלסלקמבקשיםהם

שלתרגומםבאמצעותהגרמניתבמדיניות
יעילהבלתינראיתהיאאםגםספרים,
הדרכיםאחתחיתהמגוחכת,ואפילו
היישובאנשישללרשותםשעמדוהיחידות
ההתרחשויותכלפימחאתםאתלהביע

השתקפותהאתואמנם,הנאצית.בגרמניה

תרבותשדותשניבעודלראותאפשר
ובמוסיקה.בתיאטרון-לפחות
חשובהמפנהנקודתחלה 1938בשנת
מצבםאתהיישובאנשיהבינושבובאופן

בפרס.וגרמניהבכללאירופהיהודישל
ביישובהתקבלוהבדולחלילאירועי
עלגשמתרשאסוןלכךהנחרצתכהוכחה

ידםקצרההמדיניבמישורהיהודים.

קהילותבקרבהשולימקומםמלהגיב:
פיזרשהיטלרהסרקוהבטחותהעמים,

שללמלחמהמקוםהותירולא ,בסביבותיו
 ,כןעליתרהנפשעים.המעשיםנגדממש
לאגרמניהיהודישלידםבאוזלתראורבים
עלבוויתורשמקורהסכלות,מאשריותר

היהלהגיבשרצהמיהציונית.ההגשמה
ברובם:תרבותייםאחרים,למישוריםמוגבל

החברהתוךאלבעיקרהופנוהתגובות
לה.מחוצהולאישראליתהארץ
מחוץגםלהגיבשאיפשרהואנסיבותצירוף
הבדולחלילסביבממשהספרות.לשדה
להעלותהבימהתיאטרוןאנשיהחליטוצעמו
יהודי-שלעסופרי"האנוסים"המחזהאת

שלבמצבהדןהמחזהצוויג.מקם ,צ'כי
צוהוצאתסףעלמומריםיהודיםקהילת
נחשדיםהחדשיםהנוצרים •מספרדהגירוש

הקודמתאמונתםעללשמורממשיכיםהםכי
גםנואשאומריםאינםאךדתם,המרתחרף

עלהביקורתמאמרינחשף.סודםכאשר
הרבהדמיוןאתוהדגשחזורהדגישוההצגה

-15ההמאהבשלהישהתרחשהאירועבין

היהלכלהשלושים.שנותשלהמציאותלבין
שלהאכזריתחזרתהאלאזואיןכיברור

עצמה.עלההיסטוריה
כברשכןראשונה,חיתהלאזהממיןתגובה

הרעיוןנדוןנירנברגחוקישלחקיקתםמאז
זושחיתהאלאהעברית.העיתונותדפימעל

גררהתיאסרוןשהצגתהראשונההפעם

מפניפחדשלחריפותכהתגובותאחריה
 ,-1934בלכן,קודםשניםכמההבאות.

הנאצית,המפלגהשללשלטוןעלייתהלאחר
שהיומחזותשניהתיאטרוןבמתעלהועלו

"פרופסורדומה.שיחלעוררעשויים
הקומוניסטהיהודיהמחזאישחיברמנהיים"

 ,שיירהנסהעתשםתחתדולףפריזריך
נודעיהודירופאשלחייוקורותאתסיפר

בגללמכריומעגלואתמשרתואתהמאבד
ליאוןמאתזים""היהודי .מוצאו
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יהודישלקורותיואתגוללפויכסוואנגר
אתלאבדהנדון ,-19ההמאהבןהחצר

כמהשלרשעותםבגללרקוהונומשפחתו
שהיוהאלה,המחזותשניישראל.עוכרי
שללמצבםבאשררמיזותמאשריותרבהם

מקצתאפילועוררולאבגרמניה,היהודים
דווקא"האנוסים".המחזהשעוררהסערה

רקעעלשהוצגהההיסטורית,האנלוגיה
שחידדההיאבגרמניה,החמוריםהאירועים

היהודים.שלגורלםלבאשרהאבחנהאת
ביןהתרבותיבקשרהשתקףהבדולחליל

לעולםמחוץגםלגרמניםארץ-ישראלים
הבדולחליללאחרימיםשלושה •יאסרוןחת

לימיםישראלית,הארץהתזמורתפתחה
שלה.השלישיתהעונהאתהפילהרמונית,

חיתהלקונצרטששובצוהיצירותמששאחת
פרימנירנברג",ל"מייססרזינגרהפתיחה

הפרעותעלהידיעות •ואגברריבודשלעסו
ארתורולמנצחגרמובגרמניההקשות

מאיטליהמרצוןגולהבעצמו-סוסקניני
אתלהחליףלבקשהלהסכים-הפשיסטית

בנגינתלראותהיהאפשראכןהיצירה.
לפגם.טעםהנאצים,עלהאהודההיצירה,

עקרונית,בהחלטהמדוברהיהלאשעהלפי
כארבעהבעיה.שלמקומיבפתרוןאלא

התזמורתסיירההבדולחליללאחרחודשים
תחתואגברשלמבואותוניגנהבמצרים,
שנקר.אריגןשלשרביטו
אתלחושהיהאפשראיהבאותבשנים

שביןבקשרומתרחביםההולכיםהבקיעים
התרגומיםשלללגרמנית.עבריתתרבות

ספרייפה,ספרותשללעבריתמגרמנית
מוסיקהנגינתעיון;וספרימחזותילדים,

והמשךגרמנים;מלחיניםשלעטםפרי
העבריביישובגרמנייםדפוסיםשלהאימוץ

ההסלמהעלעדייןרמזולאאלהכל-
התרבותכלפיהישראליתבהתייחסות

הגרמנית.

 .בבירורהבעיהסומנה 1950בשנתרק
הצנזורה,ומחזות,סרטיםלביקורתהמועצה
בשפהבמהמופעיעריכתעלאסרה

מהופעתונחתאיחיתההעילההגרמנית.
שיריםכמהששר ,בריסיזמר-עםשל

מעתהגורפת:חיתההמשמעותבגרמנית.

גרמניים,סרטיםשלהקרנתםנאסרוואילך
ולמעשהבגרמנית,ווקליתמוסיקההשמעת

דובריכלפיהמסויםהחברתיהנידוי-
הסוגיהממלכתית.גושפנקהקיבלהגרמנית
לראשונה,פעמיים.לדיוןעלתההלשונית

סורלג'ניהסופרןזמרתכאשר , 1952בשנת
גוססבשלהאדמה""שירתאתלשירדרשה
וסירבהגרמנית, ,המקורבשפתמאהלו
גרםבתרלהשתמשהמדינההוראתאתלקבל
הנושאנדוןחשביהבפעםעברי.אואנגלי

בשנתהפילהרמוניתהתזמורתבהנהלת
שאלתהונחוהיוםסדרעלכאשר , 1963
הנוצרית.המוסיקהושאלתהגרמניתהלשון
גוףלההכרעהאתידלחותהוחלטהפעם

-לסרטיםבאשר .עצמוהמבצעהאמנותי

שהוקרנוהמעסיםהגרמניתדובריהסרטים

הוצגוהשביחהעולםמלחמתאחריבארץ
ולאמאוסטריהיבואשלבאיצסלהלצופים

מגרמניה.

עלשעמדההיאהלשוןגייתסררקלאאך
ל"מייססרזינגרהפתיחהשלהוצאתההפרק.

פרשהשלראשיתהרקחיתהמנירנברג"
שנתפסומוסיקאיםסביבוצורמתארוכה

הקמתמאזהנאצים.עםפעולהכמשתפי
מישכלהעדויות,והתרבוהלכוהמדינה

היינהשלל"אשכנז"אילוסטרציה

הרפרטוארמןהוצאזובקטגוריהשנכלל
ושלהממלכתיהרדיושלהמוסיקלי

 ,בישראלביותרבההחשוזמורתחת
למשלנימנוהמוחרמיםעםהפילהרמונית.

וקירססןשוורצקופףאליזבתהסופרןזמרות
 ,פורסוונגלרוילהלםהמנצחיםפלגססד,
והמלחיניםבהם,וקולקראיאןפרןהונדס
שסראוסריבוד ,להרפרנץאורף,קול

למעטהמוסיקאים,כל .ואגברוריבוד
ובאותוהשלישיהרייךבימיחיו ,ואגבר

שעיצבוהתרבותיתבפעילותלהשתתף
קברניטיו.

התרבותיתהזירהשימשהעתהגםכבעבר,

פוליטית.רוחמורתלהפגנתנוחפעולהכר
הסלקציהשימשההשלושיםבשנותאם

שלמקומםעללמלחמהכמנוףהספרותית
 ,האירופיהרוחבעולםהיהודייםהיוצרים

אגרוףשקהמוסיקאיםהיושעתההרי

במישורמובעיםלהיותיכלושלאלכעסים
הסוגיהעלתההחמישיםבשנותהדיפלומטי.
סולניםכאשרפעמים,כמההמוסיקלית

מיצירותבישראללנגןביקשוומנצחים
בכוונתםהםכאילומידונחשדושסראוס
את-מכולםהנוראהשרץאתגםלהכשיר
לפנישניםיובלמתשוואגנראףעלואגבר.
אז-נחשבהואלשלטון,הנאציםעליית
עםביותרהחמורהפעולהלמשתף-ועתה

שלבהגותונעוצהלכךהסיבההנאצים.
אחתלאאךהאישיים,ובכתביוואגבר

בו.להיתלותאילןיצירותיוגםמשמשות
לשואה,כךכלהסמוכות-החמישיםבשנות

הסכםעלהחתימהבעקבותכךכלוהטעונות
ממוראותספחוחשיפתמזההשילומים

גרינוולד-קססנרמשפטבאמצעותהשואה

להבעתנוחלאפיקהמוסיקאיםהפכו-מזה
ישראליםביןהמתחדשהקשרמןהסתייגות
הקשראתשכפתההיאהממשלהלגרמנים.

המערבית,גרמניהעםהראשוניהדיפלומטי
הגרמניהמסחריהיבואאתשיזמהוהיא

ובן-לדעתם,נשאלולאהאזרחיםלישראל.
למפלגהחבריועלאפילוחסילגוריון

נותרהתרבותיהמישורסיעתית.משמעת

הממשלהמאוד:נוחהתורפהכנקודת .חשוף
הקפידוהחינוךושריבנושאהתערבהלא

האמנותיתהסוגיהאתיותירושהםלהבהיר
ברורהיהמעשיתומבחינההאמנות;לאנשי
מוסיקליותיצירותלהחריםיותרקלכילכל

הגרמניים.המותרותמוצריאתולצרוך
השישים,בשנותגםכזהנותרהדבריםמצב

כוונתהעלהפילהרמוניתהודיעהשבמהלכן
הידיעהושסראוס.ואגברעלהחרםמןלחדול

לאחרכשנה , 1966באמצעפורסמהכךעל
וששגרמניה,עםהדיפלומטייםהיחסיםכינון
אייכמןאדולףשלחטיפתולאחרשנים

 ,אחדמצד •בישראללמשפטוהבאתו
שפתחהקתרזיסלאחרכברהיוהישראלים

קורותעלוהחושפניהגלויהציבוריהדיוןאת
מצדוההשמדה.הריכוזבמחנותהיהודים

אתלקבלמגבוהלהםהורתהממשלתם ,אחר
גרמניהאחרת','גרמניהשישההנחה

דרךבוקסיםבניהאךבוסראכלושאבותיה
לאהחדשבמצבההכרהגםאבלאחרת.
קשה,נותרהואלמוסיקאים;היחסאתריככה
המוסיקאיםנתפסושכעתייתכןאלים.אפילו
התמוססותבפנילעמודשחייבאחרוןכסכר

הםהשואה;זוועותשלהקולקטיביהזיכרון
 .עצמובפניהנצחהגורםרבה,במידה ,היו

להיותהחלהגרמניתלתרבותביחסריכוך
כניסתההשבעים.שנותבראשיתמורגש

זמורה-ביתן-הספריםהוצאתשללפעילות
מפעלשלמחודשתהתחלהבישרהמורן

אחתלעברית.יפהספרותשלמסיביתרגום
היוההוצאהשלהדומיננסיותהסקציות

תרגומיםבעיקרמגרמנית,מתורגמיםספרים

מראשיתיהודייםיוצריםשלומוכריםחדשים
שהיומחבריםמאתהזמןבניוספריםהמאה

הנחרצות.האנטי-נאציותבדעותיהםידועים

גראסגינתו ,בלגריךהייהיושבהםהנודעים
החללהתמלאמהרהעדלנץ.וזיגפריד
השניםכעשריםבמשךשנוצרהספרותי

הספריםמהוצאותכמהידיעלהחולפות
הגדולות.
שתיים.להיותעשויותלשינויהסיבות
שלתהליךהחלעצמהבגרמניהראשית,
שנותסוףעדמודחקשהיהנפש,חשבון

הבורגנותנגדשהפגינוהססודנסיםהשישים.

הברית,וארצותאירופהמערבשלהשאננה
ומעניין.חדשציבורישיחבגרמניהעוררו

הבינלאומייםבגופיםשותפושכברהגרמנים,
המחודשתהכניסהסףעלוהיוהחשובים

גילוהבינלאומית,הפוליטיתהזירהלמרכז
שנית,עברם.עםלהתעמתמסוימתנכונות

רדיקליפוליטישינויהםאףעברוהישראלים
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הימים,ששתמלחמתהשישים.שנותבסוף
ימיםבמחיוביטלההלאומיהגואתשזקפה
שואהמפניהעמוקההחרדהאתספורים

ל"אחר".ביחסמסויםריכוךאיפשרהשניה,
החוצהלהסתכלנאלצולאהישראלים

דיים.חזקיםחשואלאלמעלה,מלמטה
העצמיהביטחוןמטבעשלהשניצידו

המוסיקלית.בזירההורגשהקומהוזקיפות
זהותםאתיותרלפתחנטושהישראליםככל

חזקיםשולטיםשלזוהחדשה,הלאומית
ואפילו"בייםתגמינוחיםאלשחוזרים
שנתפסמיכלאליחסםהחמירכןמשיחיים,
המוסיקאיםשורתישראל.כעוכרבעיניהם

פוליטייםצרכיםעלענתהשובהמוחרמים
דבראמנותיותהכרעותלביןבינםשאין
השמוניםשנותבמהלךואכן' .דברוחצי

ההתנגדותהעמיקההתשעיםשנותוראשית

זאת,עםממש.שללצוררשנחשבואגבר'לו
הנאציבעידןשחיואלה-אחריםמוסיקאים

אויותרמוצדקיםמחשדותפטוריםהיוולא
החלו-הנאציםעםפעולהלשיתוףפחות

הקונצרטנטיברפרטוארבהדרגהלהשתלב
שעים.חתשנותבמהלךבישראל'

עודשאיןדומה ,-21ההמאהסףעלהיום,
התרבותכלפיישראליםשלישירהטינה

שפעמונחיםהספריםמדפיעלהגרמנית.
יצירותמבחרמנגנותהתזמורותתרגומים,

מושמעואגברואפילוגרמנים,שלעטםפרי
מוקרנותויצירותיוהממלכתיברדיוכבר

גרמניהכלפיהאחרתהגישהאבל . 8בערוץ
שלהצלחתםונושמת:חיהעדייןותרבותה

מובטחתובשואהבנאציזםהעוסקיםמחזות

-הטרילוגיהכךעלויעידומראש,
יהודי"ו"נפש ,''וטג"ירושלים","סינדרום

מוטישל"קסטנר"סרבול'יהושעשל-
שירדההארוודרונלדשלו"המנצח"לרבד

היחסהצגות.-150מלמעלהאחריהבמהמן
בעתומסתייגהמתענייןהזה,המיוחד

התרבותשלנחלתהגםהואאחת,ובעונה
בליהספורט.תרבות'נמוכה',המוגדרת

למצואקשהכילכלברורמקיף,סקרלערוך
גרמניהנבחרתאתשעודדישראלי

שלשזוהרםמשוםרקולאבמונדיאל'
יכוליםאיננוהכול'אףעלהועם:כוכביה
מיאתבסלון'הספהעלאפילולעודד'

 • .השטןכזרעעדייןשנתפסים

נוספת:לקריאה

היהודי-ההיסטוריהרומן :העברעםרומן Iבן-אריניצה

תל-לאומית,ספרותשלויצירתה-19ההמאהמןהגרמני
 • 1997אביב

אירופהמרכזיהודיעלייתחדשה:מולדת Iגלבויואב
 • 1990ירושלים . 1933-1948וקליטתם,

הפילהרמוניתהתזמורתשלסיפורהטפליץ,אורי
 • 1982תל-אביב Iהישראלית

ירושליםהאנטישמיות,בסבךואגברריכארד Iנץיעקב
1986 • 

 1ואגברמריכרדמפחדמי<עורכים),שלחוחזיליטויןרינה

 • 1984תל-אביב

ביישובמגרמניתתרגומיםבעברית:גרמנית Iשפינעמה

 • 1998ירושלים 11882- 1948 1העברי
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 1:~ו

לקופים?שמהכהיש
בוועידהשהועלוהשאלותאחתחיתהזו ,כן

סאיינסהמדע,לסיפורת-56ההעולמית
בעיראלהבימיםשנערכה ,בלע"זפיקשן

 .בארה"במרילנדשבמדינתבולטימור
ידלשקספירחיתההאםשאלהגםוחיתה

"נוסחהואהלאלאנגלית,חתנייךבתרגום
המאהמראשיתהמפורסםג'יימס"המלך
הדיוניםשתוכניתבחשבוןנביאאםהי"ז.

כחמשתמנוהוועידהבאי-והאירועים

וחמישהשמוניםגדשה-נפשותאלפי
גםשםשצפולשערלנוייקלעמודים,
זכהבהןוהעיוןאחרות,מרתקותקושיות

 ,שם ,שנאמרוהמליםממיליוניבנתח
 ,השוניםהפאנליםבדיוניבהרצאות,
ובוויעודיםהז'אנרסופריעםבפגישות

עלסיפורת-המדעשוחרירשלהספונטניים
 •וכריךקפהכוס
שרוחלהבחיןשלאהיהאפשראיאבל

האםהוועידה.אתאופפתמסוימתנכאים

סיפורתכלוםהעגומה:השאלהלכךתרמה
וויליס,~י iקהסופרת ?למותנוטההמדע

סבורהאינהבוועידה,המרכזיותמהדמויות

המדעסיפורתמותעלמדברים"אנשיםכך.
השבעים",שנותבמחציתלשטחנכנסתימאז
אומרת.היא

המדעסיפורתעומדת.בעינההתהיהאך

עצמיתתודעהבעלתומעולםמאזחיתה
אבלבוטה,עצמיתביקורתבצדמפותחת

וחמשמחמישיםאחתלאשאףספקאין
כךכדיחיתהחתומההקודמותהוועידות

הנפש.בדכדוך

שמאבסוגיהדןהראשוניםהפאנליםאחד
לנוכחהגדולההוועידהשלזמנהעבר

הצעיריםהשוחריםשלבמספרםהירידה
המדע.סיפורתקהילתשלוה"באלקניזציה"

שנושאו:נוסףפאנלאחריוהחרה·החזיק
הקולנועעלהמדעסיפורתהשתלטהכיצד

אתאיבדהכךכדיותוךוהטלוויזיה,
ג'ורג'המנחהאמרהמדע,סיפורתנשמתה.

בשולי"לחיותחיתהרגילה ,מארסיך
בשםלהקראאביהעממית.תרבותנו
ההשקפהונקודתההוא'המשוגע'החומר

כולה."לתרבותאופייניתחיתההזאת
לוישטלוויזיהערוץכל ,הסופרטען ,עכשיו
עלסרטים •קשןפיהסאיינספינת

הארץבכדורהפוגעיםענקייםאסטרואידים

מסחרייםשידוריםשכשיגרה.עניין.נעשו

 .החיצוןהחללשלבמוטיביםמשתמשים
מדע.סיפורתשלמוטיביםאוהבתהוליווד

נוכחהואצעצועים,לחנותאדםנכנסואם
מסיפורתהשראההשואביםשצעצועיםלדעת
הרשימה.בראשצועדיםהמדע

פיקשןהסאיינס"ספרותואף·על-פי-כן
רקלהתקייםיכוליםסופרים •..נאבקת
אין .מארסיךאמרעטם",פריעלבקושי
קבעדרךהמגיעפיקשןסאיינססופר

המקורית.היצירהשלרבי·המכרלרשימת
המדעסיפורתשלהמחבריםמטובירבים

ובינתייםכתביהם.אתלפרסםמתקשים
לסרטיםהצמודרקקשלכבירגלגואה

ולטלוויזיה.
הסופריםורובוויליס ,מארטיןשלמבחינתם
מחונניםעדייןבוועידהשנכחוהאחרים

מאבדיםשהםקדושהעוצמהבאותההספרים

לדבריהאחרים.התרבותתחומיבכל
לתרבות.המפתחהםרומנים ,מארסיך

בראשאלהיבקשויזרים, oהאת"כשנפגוש
 11 •ספרינואתלקרואוראשונה

הראשונוהמדעסיפורתועידותכשנתקיימו

מכשירקלחישנעשוהמאה,מחציתלפני
היהאםהכת.שלקיומההמשךלמען

מרכזייםרומניםאוסיפוריםלקרואברצונך
אלאאותםלמצואיכולתלאמסוימים,
עםלהיפגשברצונךהיהואםבוועידה.

אתהשקראתסיפוריםאותםשקראואנשים

לשם.להגיעהייתצריך ,עצמך
הזה.מהעברמשהונותרבולטימורבוועידת

עשרהעד-ביותרהקטניםהמפגשים

לשולחןמסביבלישיבהנועדו-משתתפים
הסופרעםבצוותאקפהולשתייתעגול

עליהם.החביב
המדע,בסיפורתידועשם ,האלדמאןג'ו

אז •עליושנואהשההערצהואמרוחזראמר
האלדמאןשלשמואתהכריזואילומה?

נושאאישהיהלא ,יקאי.אמרגלכדורבמשחק
שכולוהקטן,בעולםכאן,אבלעיניו.את
לאהמדע,סיפורתשלאישית,בחירהפרי

האלדמאןון'ג

בלימטריםחמישהלעבורהסופריכול
לחסידיוהיהדי .אותויעצורשמעריץ
אתלהפגיזכדיחזועלם wהבתגלהציץ

בעברזכהשהאלדמאןבלבדזולאהערצתם.
בסיפורתביותרהנכבדבפרסאחדותפעמים

לוהוענקהנוכחיתבוועידהגםהמדע,
מהרומאןהתלהבההביקורתהזה.הכבוד
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שראה ,הנצחית"'המלחמה ,שלוהראשון
הוכתרוהואשנים,ושלושעשריםלפניאור

ונעשה-אחריםובפרסים- " iב"הףג
המלחמהעלסיפורזההיהקלאסית.ליצירה

נגדהמתנהלתמדם,עקובהמטופשת,
rב; t אףרמהגלאקסיהרים~i .ס

שבינתייםבעתידספרואתקבעהאלדמאן
אבלאשתקד.מתחילהרומןלעבר:נעשה
באמתהיהלאהואהמדעסיפורתרובכמו

ובמקרהההווה,עלאלאהעתידעל-אודות
"המלחמהוייטנאם.מלחמתעלשלו

עלהרומניםמטובילאחדנחשבהנצחית"
עותקיםאלפימאותנמכרוכהועדוייטנאם

רכה.בכריכהשלו
אותומנחההאלדמאןשלהאינסטינקט

מותבדברהשוטפיםהטיעוניםאתלדחות
הארבעיםבשנות"כברהמדע.סיפורת

לטענותשלנוהגירסהזו .כךעלדיברו
אבל .הרומןמותעלהמרכזיתהספרות
הדיןוהואלהיכתב,מוסיפיםרומנים
 ,,מדע.בסיפורת

לוקאס,ג'ורג'"במאי-הסרטיםהאשם?מי
המדעסיפורתאתהרס ,זדוןכוונתבלי

אחר.למשהואותהבהפכוהמסורתית
אבלנפלא,סרטהיההכוכבים""מלחמות

איןפנטסיה.זוהימדע.סיפורתאיננוהוא

הואאבלמדעיות.השלכותשםואיןמדעשם
אתהקוראשלבתפיסתויסודישינויחולל

 ,,המדע.סיפורתשלמהותה
סיפורתמחברשלחייואיןמזהכתוצאה

לומאירהההצלחהאפילוקלים,חייםמדע
בעקבותהנכתבביותרהגרוע"הרומןפנים.

ספרמאשרכסףיותרלמו"ליכניססרט
בןהאלדמאןאומרשנתיים",עליושעבדתי
שרומניםטוענים"מו"ליםוחמש,החמישים
עושיםטלוויזיהבסירותאובסרטהקשורים

ובזכותם ,רווחילמשהוהמדעסיפורתאת
לעצמםלאפשרמסוגליםהמו"לים,הם,

מסוגי,"מותרות

בוועידתלהאלדמאןניתןה"הוגו"פרסאגב,
מעין ,"הנצחי'השלוםספרועלבולטימור

 ."הנצחיתל'המלחמהתמסיהמשך

בוררכזאבהסופר

 ק'ג"(לונדוןג'קשלחדשהבביוגרפיה
 335מארטינ'ס,סט.הוצאת ,"חייםלונדון:

 ,המחברמצייןבאחרונה,שהופיעה ,)'מע
ארנסטולאלונדוןכי ,קרשאואלכס

שלבאישיותושגילםהראשון"היההמינגוויי
מהאתבאמתשחימיפעולה,כאישהסופר
שלמחומר-הגלםוכיעל-אודותיו",שכתב

המיתוסנוצרלונדוןג'קשנתןהדוגמה
 .הסופר-ההרפתקןשלהרומנטיהאמריקאי

יותרהואהאישלונדון ,המינגווייכמו
 .מיצירתו ,מענייןיותרואוליחשוב,
יסודותמכיללונדוןשלחייוסיפור ,ואכן

אםשלבצלהקשהילדותקולנועיים:
גופניתעבודהלעבודהכרחפסיכוטית,

חייואחר-כךמוקדם,בגילכברמפרכת

החברה,שהף~ן. ר~~-ההכרהתיעבתיה.

לטינופתמעלם"שמקומונשיםגברים
המלחיםומדורהנמלרציפישלולמהומתנות

הנפשיתיותםבבינואותיהבעיתה-

השאר.ככלכמוה-נשיםאהבתהכעורה.
במיטהרקפעםכללישוןיכולתי-כסף
המספיקהבהכנסהישתועלתומהאחת,
באפשרותיכשישליוםסטייקיםלמאה
בפני-תרבותאמנות,אחד?רקלאכול

דבריםהיוהביולוגיהשלהברזלעובדות
אפילומגוחכיםומטיפיהםמגוחכים,אלה

יותר."

כלפישחשהגועלפשוטים.אינםהדברים
העולם,שלוהעמדת-פניוריקנותו ,צביעותו
כןהיהההצלחה,אותוטלטלהשאליו

 ,עצמוהואתרםשנימצדאךבהחלט,
בעלתאישיותליצירתתחילה,ובמחשבה
לביןבינהשהקשרהרואית,-יוחסיןשושלת

בכךבתכלית.מפוקפקהיההמציאות
ורביםופרקנוהמינגווייאתשוב,הקדים,

אומרתשיצירתםבמההסתפקושלאאחרים,
אישיותגירתלומיתרהמציאואלאלציבור

עצמם.אתלייפותכדי
ברצינותתמידייחסחתלונדוןאבל

שלרבהבמידהתמידאותהעשה ,לעבודתו
 ,כל-כךהאנושייםפגמיוועל-אףמקצוענות,

שלהביוגרפיהלכבו.דוראויהגוןאדםהיה
ראויהואכךועלזההיבטמטעימהקרשאו

שבח.לכל
 ===Uי

1 ~ 

לונדוןג'ק

לכלשירח

עיסוקיםבהבהרממושכיםשףליה
טראומטיתאךקצרהשהותברוסאליים,

היםגליעלקרתהרפת ,-סוהרבבית
 ,פראנסיסקוסאןשלהזוליםובבתי-המרזח

שלהתפתחותן ,הללוההשפלותכלעםויחד
לונדוןספרותית.ושאיפהרגישהחשיבה

 ~===~--,--~-.( ,-1903בפתאום,לפתעהתהילהאלהבקיע
לוחיתהומאזמיער"'ק'ולספרוכשהופיע
הפרסוםפסגתאלמטיאוריתהמראה

אפשרהמרשימהההצלחהבצדהספרותי.
לרעיוןנלהבתנאמנותלמנות

לא-מחוכמיםנישואים ,הסוציאליסטי
ובנישואיםמלודרמטייםבגירושיםשנסתיימו
שבאהשקט,האוקיינוסברחבימסענוספים,

מפוארביתובנייתעת,בטרםלקיצו
שתיה-וברקעבאש.שעלהבקליפורניה

המרשםאלכוהוליזם,שסופהמעצורללא
ואמניםסופריםבחרושבועצמילהרס

העשרים.במאהרביםכהאמריקאים

בןלונדוןג'קהיהאורמיער"'ק'ולכשראה
עודםרביםאנשיםשבוגילושבע,עשרים
לפני ,נכוןחייהם.עבודתתהיהמהתוהים

עבודהשלומחצהלעשורבקרובנתנסהכן
נתקלולכתובמאמציוומשפילה,מתישה
לתיסכולקורכןהיהוהואבוזשלבשלילה
מסחררתחיתהההצלחהכשהגיעהאכזרי.

בידועלהמשתקת.ולעתיםבעוצמתה,
איכותחיתהולפעמיםלכתוב,להוסיף
רבזמןחלףלאאך ,דופןיוצאתכתיבתו

ומרי-הנפש,האכזבהבמצולותשקעוהוא
רביםלאארבעים.בגילבהתאבדותשנחתמו
"ג'וןשלוהאוטוביוגרפיהרומןאתמכירים

מתוכו:לצטטשכדאידומה •"~רליקורן
עשיתיולמענםנלחמתישבעדם'~הדברים

-ההצלחה •ניהכשילוכלילותימים

רובוטארה"ב,שלהנוכחיהשירה""שר
העצוםהשירותאתתפס ,נסקיפי

לעשותעשויההמודרניתשהטכנולוגיה
הדעתעלעולההיהשלאזה,זיווגלשירה.

אתעתהמשמשלא-רבות,שניםלפני
 .נסקיפישהגההחביב"השיר"מבצע
מעלבקריאה,פינסקייצאזהמבצעבמסגרת

הציבוראלהאלקטרונית,ברשתמסויםאתר
עליוחביבשירלושישאדםכלהאמריקאי:

 .וידיאולמצלמתלדקלמואולהקליטומוזמן
הקונגרסלספרייתתישלחהתוצאה

השירל"ארכיוןותוכנסהבירהבוושינגטון
החביב".

מהקלטותיתגלהמשותפתתרבותמיןאיזה
שלתרניךזהיהיההאםאלה?וצילומים
עלהמעידמשהואומשפחתיים""שירים
נפשזיקתישלרביםיותר?מקוריותנטיות

שלמדוכאלהאו ,עברומדורותלמשוררים
המחבביםכאלהגםישאך ,בבתי-הספר

תלויזה-או ,יותרמודרנייםפייטנים
אתגהמבטאיםאלהאת-האתניבמוצא

 .וכיסופיומצוקותיוזעם,
ש"השיריםמקווהפינסקירובוטמקום,מכל

ומורשתתרבותשלמפהישרטטוהחביבים"
-להוההיענות-הפניהועצםאמריקאית,

ליצירתיתרמוכאלהשיריםולתעדלחפש
 ,זוענקיתבארץלשירהיותרחיוביאקלים
יתרהבאהבהדווקאמצטיינתשאינה

 •למוזות.
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 5~ו
הגעשהרמעלזעקהגילן:מקסים ~ 1~

בסריעקב

סופר,מורח,משורר,-גילןמקסים
הגדרהבאיזו ...מהפכןפוליטי,לוחם
בוחר?חייתאתה

כך'אחרבן-אדם.כל'קודם-מקווהאני
בכלמתבטאתשיצירהחושבאנייוצר.

 •הפוליטיהמאבקכוללשהזכרת,התחומים
ולעשותלעשות,בחיי:לישחשובמהזה

אתולעשותהאתית.בצורההטובה,בצורה
חיובית.השפעהלהםשתהיהכךהדברים

שנותבראשיתשיריםלפרסםהתחלת
החמישים?סוףהשישים?

הראשוןהשיראתפרסמתי ' 54בשנת

"ארבעהשנקראוצנועקטןבקובץבעברית,

סיוןאריהזך'נתןעםביחדשירה,''פרקי

בהוצאתהופיעהקובץתומר.ובבצירן

על-ידימאנגליתתורגםהשיר'לקראת',
בעברית,)כתבתילאעוד<אזזך.נתן

חייתיותראופחותתקופחבאותה

שבעקבותיהמחתרתיתבפרשיהמעורב

בכלאחורשיםעשרארבעהריציתגם
ישראלי?

 ,'-44במספרדארצההגעתימסובך.זה

(לאחרדחקבתנאיהתקווהבשכונתגרתי
למשמרוגויסתיאמידים>היינושבספרד
להגנהואקדחתנ"ךעלהושבעתי .האזרחי
לנוערהצטרפתי"אלטלנה"הטבעתובעת
אחרלמחתרת,ירדנוברנדוטבזמן •לח"י
הייתיבההלוחמיםמפלגתאתייסדנוכך

ההיאבתקופה ...התקווהשכונתועדחבר

עזרתיואניפרטיזניות,מחתרותאינסוףהיו

לביתהלכתיזהבעקבותמהן.אחתלייסד
סודיים.מסמכיםהחזקתבאשמתהסוהר'

חודשים,שישהבכלאישבתיהשביח,בפעם
עממי,כתב-ידשכעורךלאחר ,-1966ב

החשאייםהשירותיםביןקשריםגיליתי
מחדיהמרוקאי'השלישי'העולםפעיללרצח

בפאריס.בן-ברקה,

המחתרת?טיבחיהמח

אבלסוציאליסטי'גווןאמנםהיהלמחתרת

שחתרהקיצונית,ימניתחיתההיאספקללא
ונו',כולההארץכיבושירושלים,לכיבוש

ספרותיתבפעילותעסקתיזאתעםיחד
הראשון,שיריספראתהוצאתי ' 57ובשנת

יכולתאתשהשלמתילאחרפרוצה"'"גדר
הסוהר.בביתבעבריתשליהכתיבה

בספרר?נולדת
לספרדעברנוליל'בעירבצרפת.נולדתי

פרצהמכןלאחרקצרוזמןחמשבןכשהייתי
האזרחים.מלחמת

אביך?נהרגהאזרחיםבמלחמת
שתמךעסקיםאישהיהאבי •כן

על-ידכנראהנרצחהואברפובליקאים,
שניסהבזמןהאפשיסטיים,פונקוכוחות

שלכשכוחותיוהמלחמה,בסוףלברוח,
לאחרנעצרהכשאמילעיר.נכנסופונקו
אללהתייחסיכולהשהיאלהאמרומכן'
אלמנה.כאלעצמה

חיהשזהמניחאניתשע.בןאזחיית

שלך?בחייםמרכזיאירוע
בחייהמרכזייםהאירועיםלא.בהחלטלא.
שבהשוואהוההפצצות,האזרחיםמלחמתהיו

זעומות.היוהןהעולםמלחמתשללהפצצות
 500במרחקפצצה,לידךכשנופלתאבל

שהיאאואחתהיאאםמשנהלאזהמטר'
גרהוא .איתנוגרלאאביאלף.מתוךאחת
לברצלונה.מחוץגרנוואנחנונפרדבבית
לאמותועלההכרזהואחר-כךשהעלמוכך
המלחמהחווייתעצםכמובתודעתיהיו

לנושהיהמהמכלהנישולחווייתואחר-כך
הפרנקיסטי.השלטוןעל-ידי

עדייןאתההימיםששתבמלחמת
בישראל.

ללאכמעט ' 69עד ' 44משנתבישראלאני
הארץבתרבותבמקבילכאןעסקתיהפסקה.

דיברתי.שפתןשאתהארצותובתרבויות

בתפיסתלמהפךגרמה ' 67מלחמת
עלהתקבלהשהיאאושלךהעולם

הלאומיחקונסנזוסעל-פירעתך
ומגן?קיוםכמלחמת

אותי.קיבלוולאלצבאהתנדבתי '-67ב
ששתבמלחמתראיתילאזאת,עםיחד

בהשקפותי<המהפךצודקתמלחמההימים
במלחמתראיתיהסוהר),בביתדווקאחל
היהפרובוקציה.שלותוצאהפרובוקציה ' 67

כדישנוצרהבהזדמנותהשתמשוברור:

הסתברשניםכעבורנאצר.אתלשבור
לשלוםהזדמנותישראללממשלתשחיתה

צמודומתומשאהתנהלמצרים,עם
נשיאאזגולדמן'נחוםבאמצעות
והקונגרסהעולמיתהציוניתההסתדרות

גולן'ג'ושליחו'אתששלחהיהודי'העולמי
אתביטלהישראל •נאצרעםלהידבר
יוכלשלאכדיגולןשלהישראלידרכונו
 .ומתןבמשאלהמשיך

יותר'מאוחרעצמועלחזרהסיפוראגב,
גולדמןנחוםעםלהיפגשהציעכשערפאת

הממשלהראשאזרבין'ליצחקלהגיעכדי
סעידבלונדון,אש"פנציגהראשונה.בפעם

לראישותפיאתשלחתיאלי'פנהחמאמי'
מלבואמנועהייתי(כזכור'לירושליםמרטון

שביקשגולדמןנחוםעםדיברוהואבעצמי>
הזהירואףסירברביןמרבין.או.קיי.לקבל
אותךאגנהערפאתעםתיפגש"אםאותו:

לסעידהודעתיחזר'מרטוןלך",ואתכחש
הפיגועהיהמכןלאחרימיםוכמה-חמאמי
היהוהמסרבתל-אביב.גאולהברחובבמלון
תקבלולשלום?במו"מרוצים"אינכםברור:

היוםהערכתי :'-67לובאשרמלחמה",
ביותרהגרועהדברחיתה ' 67שמלחמת

היא ' 73ומלחמתישראללמדינתשקרה
ב-ישראל.למדינתשקרהטובהכיהדבר

ניצחוןותאבישחצניםליהירים,הפכנו ' 67
שלהשהתוצאהאזהרהמכתקבלנו '-73וב

מצרים.עםהשלוםהיא

העובדהעםזאתבכלהסתדרתאיך
גרםנאצרבשטחהנתוניםכלפישעל
גירוש ?' 67ערבפרובוקציותלכמה

למשל?חאו"םמשקיפי
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שרוןשלבעזהההתקפותגםהיואבלאמת.
אחרות.פרובוקציותוהיו-101הויחידת

זההדדיות.פרובוקציותהיום,עדויש ,היו

פעם.מדישמתחממתקרה,ממלחמהחלק
אומגןמלחמתחיתה ' 67אםהיאהשאלה
נדיבהבידסיפקשנאצרתירוץשלניצול

במרהדבראותוכך.גורסואנילישראל
סאדאת.אבואריותרמאוחרעשהמסוימת,

ובסופווניצח,כמעטבמלחמה,פתחהוא
וגםלדוןנכונהחיתהישראל ,דברשל

דיפלומטדיהיהלאנאצרסיני.אתלהחזיר
המצבאבלזה.אתלעשותאיךלדעתכדי

על-נכתבתההיסטוריההיום ,גילוכרדומה.
המנצחים.ידי

הארץ?אתעזבת '-69ב

רצוף,באופןכמעטבארץהייתי ' 69עד

נסעתי ' 69ביולי ,)-1963 ' 64 (שנהלמעט
 .כאןוירהמהאלנוחכדישניםלכמה

זזתיואניימינהזזההארץכלההיאבתקופה
יותרעודזזתיהראשונהבפעםשמאלה.עוד

יהודי-ארגוןכשהקמתי-1960בשמאלה
"כוח-קומוניסטיהיהשלאהיחיד ,ערבי
שללקונפדרציהלהגיעחיתההמטרהיוזם".
ארצותשלקונפדרציה .כולוהתיכוןהמזרח
גםעיראק, ,קורדיסטןתורכיה,ערב,

בארצותמוסלמיותהלאהאתניותהקבוצות
שאינםאלהכוללישראלתושביוכללערב

עצמאיותמדינותערבים.ולאיהודים
שמבטיחאזוריהסכםפדרטיבי:בהרכב

משותף,צבאיתיאוםמשותפת,כלכלה
אתשהביאוהדבריםכלמשותפת,חוץעזרת

אתוביטלוהנוכחיתגדולתהלאירופה
אנגליהוביןלצרפתגרמניהביןהאיבות
לצרפת.

לישראל?שיבתךלעיכובגרםמה
בשםכתב-עתלהוציאהתחלתי-1971ב

ISRAEL AND PLASTINE ,בפאריס

ממוצאצרפתייהודיעםביחדבאנגלית,
מאלההיההואמרטון:לראיושמוהונגרי

נגדההונגריהסטודנטיםמרדאתשהנהיגו

כךואחרלאוסטריהברחהרוסיים.הטנקים
השארביןגולדמן.לנחוםמאודמקורבהיה
השואהניצולילארגוןהתקרבהוא

להקיםלמרטוןהציעגולדמןוהנצחתה.
המתלהטהמצבנגדחדשהיהודיתתנועה

שלא ,מרטון ,' 67בעקבותשנוצרוהלאומני
 .עיתוןלייסדהציעתנועה,להקיםבנויהיה
ידידיםשלמשמעותיתכמותגייסהוא

 ,דיןעורכירופאים,עסקים,אנשיאירופיים,
 ,לשעברהקומוניסטיותהמפלגותחברי
החולצותמשפטבזמןהקומוניזםאתשעזבו

בתקופתהיהודיםהרופאים(משפטהלבנות

שהתרחקושמאלאנשיהיואלוסטאלין>.
 ,ואכןמימוןהבטיחוהםמהסטאליניזם.

גולדמןידידישלהכסףשנה, 17במשך
התחילהזההעיתוןלהתקיים.לנואפשר
השלוםמחנהברוחהפלסטיניםאללדבר

לכלפתוחהיההואבהתחלההישראלי'
שישהסתברמאודמהראבלהשונותהדעות

רוציםשלאאלה-היהודיםביןמחנותשני
פלסטיניתבמדינהאלאישראלבמדינת

ואלההדתות,לכלוחילוניתדמוקרטית
אנידמוקרטיות.מדינותבשתישמעוניינים

הדפיםאתלפתוחמערכתיתהחלטהקיבלתי
(מדינתמדינות.בשתילמעונייניםרק

בצדזופלסטיניתעצמאיתומדינהישראל
פתוחותאבל ' 67בגבולותשתיהןזו,

מהסכםההיפךונו',ונו'כלכליתמבחינה
כמיהפלסטיניםאללדברהתחלנו ),אוסלו

ופתאוםמאדים.לכוכבשדריםשמשדר
מכתבלמערכתקיבלנוענה."מאדים"

וכךבלונדון'אש"ףנציגחמאמימסעיר
המנוח,כהןושלוםאנייחסים.התפתחו

שלושותפוהשחורים","הפנתריםמזכיר
הישראליםהיינוהזה',ב'העולםאבנריאורי

עםשנפגשואנטי-ציונים,היושלאהיחידים
חבריאיתםנפגשוכן(לפניאש"ף.שלנציג

מרגע"מצפן",)וחבריהקומוניסטיתהמפלגה
משגרירותחזקיםלחציםעלינוהופעלוזה

אחרים.ישראלייםומוסדותבצרפתישראל
עצמיאתמצאתישניםשלוש-ארבעכעבור
כיארצה,לחזוריכולתילאשבובמצב

אמנון ,שליהדיןלעורךהודיעהשב"כ
כלואיןלחקירהאעצראשובשאםני'זכרו

ינטרלואחרות,במלים .שאשוחררהבטחה
 ,פעילמאודהייתיכברההואבזמן .אותי

אבואתעיאד'אבואתפאת,עראתפגשתי

וכך .להיעצררציתיולאואחרים,ג'יהאד
שיכולתיעדשנהוחציושלושעשריםעברו
ארצה.לחזור

קוריאל?אבריעםבקשרגםחיית
ערוציםשלושהאזשהיולמרותכמובן.
ליצירתבסיועועסקוומתןמשאשניהלו
לביןהישראליהשלוםמחנהביןקשרים
רה"מב 'סטיביקומוהץוערה :אש"ף

אברישלהערוץהקומוניסטיות,והמפלגות
המפלגהידי-עלעזרשביאלקור

פלמירושלהאיטלקיתהקומוניסטית
שלהחופשייםמהקציניםוחלקטוליאטי

אבל ,א-דיןמוחיחאלדבייחודנאצר'
התנגדומאודהעולמיהשלוםוועדברה"מ

אהבולאהם .אותוהשמיצוואפילולו
צריךהיההכולועצמאית.פרטיזניתעבודה
המפלגההמקובלים.הערוציםדרךלעבור

עזרהלאבהחלטהקומוניסטיתהצרפתית
היהבנוהשנים,ברבות ,אירוניבאופן .לו

לענייניואחראיהקומוניסטיתהמפלגהחבר
קריסתעםפרשהואאבל ,התיכוןהמזרח
ניהלתיאותו ,שלישיערוץהיהברה"מ.
שנרצחסרטאווי'עיסאםהד"רעםבמשותף

שלהמזכירותבפגישת ,בפורטוגל
גאזיסגנוועםהסוציאליסטיהאינטרנציונאל

חורי.

אזהייתישם.להיותאמורהייתיאניגם
אליולהגיעאמורהייתיבחופשה,בפורטוגל

כלכליבענייןלפאריסונקראתילאלבופרה,
איתרהכניסהבאולםהייתילאכך .כלשהו
בווירהביואלאבומטעםהרוצחכשבא
בעורף.

הטרורואירגוןחרמותביואל.אבו
כמשחובעולםמצטייריםשמאחריו

מזוהה.לא
רצחולאמעולםואנשיוביואלאבו .נכון

מאודהרבהנרצחוזאתלעומתישראלים.
עלי .והפלסטיניהערביהשלוםמחנהמאנשי
 ,חידדנעיםד"רחמאמי'סעיד ,יאסין

בשקט.יושבהואכיום .ועודסרטאוויעיסאם

חולה-אומריםישבלוב,אומריםיש
יודע.איניאניבמצרים,

H ~ 
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שמו?שזהארםישנו

ישגוןולארכזה.גוןארוישכזה,אדםיש
מרחוק,פעםראיתימהםאחדאנשים,

הפלסטיניתהלאומיתבמועצהכשהייתי
אותםסגרוואש"ףלשם,הגיעוהם ,באלג'יר
הארגון?מאחריעומדמינפרד.בביתן

חרבמשמשהואגורמים.מאודהרבהלדעתי
להשכיר.

סלקטיביכךכלהזחהארגוןמדוע
שלו?הפעילותמבחינת

סרטאוויעיסאםזה.עללענותיכוללאאני
 .המוסדשלסוכןיואלנ ...שאבוסברלמשל
פגעלאשהואברורלזה.הוכחהאיןאבל

ישראלשגריראחת,פעם(להציאביהודים
כאלהובמיוחדערביםרצחהואבלונדון>,
יוצאהפלסטיני.השלוםלמחנההמקורבים

הואגםבעצםאבל ,עיאדאבוהואמהכלל
אמנם.הסמויהשלום,ממחנההיה . 

מספרהשתמשתהשיחהבמחלך
כךכלמונחשמאל.במונחפעמים

אתהלמהשתסבירחשובברורילא
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עצמךאתמגדירכשאתהמתכוון

קיצוני.שמאליאפילוכשמאלי.
מטשטשיםמטושטש.לאהמושגבשבילי

שמאל'איש •מערכולהורידמנסיםאותו'
שאמרכפיהתחתונה,בשורה-לדעתי
הקודמת,במאהקובהמשחררמארסי'חוסה

את"גואנסנמרה"הידועבשירושכתב

-יהבי"אתאשלחתבלאביוני"עםהשורה
עלהמנוצלים,עלהחלשים,עלשמגןמיהוא

שיקולכללמרותהם,באשרהמדוכאים,
הבסיסזהכלי.·כ.ופוליטי,דתי,אתני,אחר,

פעםאףאניתיאוריות.ישאחר-כךלשמאל.
אניאמנם,לניניסס.מרקסיסטהייתילא

העולמיתהכלכלהאתמנתחבהחלט
שאימאמיןאניאבלמרקסיסטיים,במושגים
כלכלייםבמונחיםהעולםאתלנתחאפשר
מונחיםבחשבוןלקחתמבליבלבד

פסיכולוגיים,-האישיובמישורתרבותיים
עצמיאתמגדירהייתיובזהביחיד.שנעוצים

היהגראמשיגראמשיאלי".כ"פוסספוליטית
אללראשונה,שהתייחס,איטלקי'קומוניסט
מתהואולאומי.מעמדיערךכאלהתרבות

היוםועדמוסוליני'בתקופתהאיטלקיבכלא
אישאני .כליאתומאחריעמדמיברורלא

בהשישארץשלפטריוטישראלי'שמאל,
ערבי-וכליהודי-ישראליכלעמים,שני

כיוםואכן'מזה,באותהלייקריםישראלי
כלשלמדינהרוצהשאניהיא,עמדתי
התקווהאתאיבדתיבישראל.אזרחיה
הפסקתיוגםהפלסטיניהצדעללהשפיע
ב-ארצה,חזרתימאזאיתםבקשרלעמוד

שחרורלתנועתלעזורענייןליהיה .' 93
ל"יודנראט",לעזורענייןליאיןלאומית,

כלבמדינתמסתפקלאאניבארץאבל'
סוציאליסטית.מדינהרוצהאניאזרחיה.

בנקודהשאלתך'עללענותהמקוםוכאן
סוציאל-לאסוציאליסט,אנינוספת.
תירוץהיאהסוציאל-דמוקרטיהדמוקרט.

שמאפשרתמדינהבעדאניקפיטליסטי.
עלמרוכזבאופןמפקחתאבלחופשיתיוזמה

ונו',הבנקאותתהליכיהייצור;תהליכי
אינההבעיהכיוםלגלובליזציה.ושמתנגדת
גלובליזציהאלאסוציאליזםמולקפיטליזם

חברהכמובן'כוללזהעצמאות,שמירתמול
שלהאחרוןבגליוןוארץ.ארץבכלצודקת
מופיעעורך'אניאותו"מסען"העתכתב

הקומנדנטהמאתמבריקמאמרשלתרגום
ה"ספטיסטים",המורדים,מנהיגמרקום,

שמעוללתמהעלכותבהוא .במקסיקו
הכלכלהאתגםמשמידההיאהגלובליזציה:

חתרנות.אתוגם

"מטען"?אתיסדתכשנתייםלפני
שלושהכהעדהופיעווחצי.שנהלפני

השלישי'ליוןחגמופיעאלהבימיםגליונות,
לרבעון"מטען"אתלהפוךמקווהואני

חודשיים.כלשיופיעלעיתוןואחר-כך
ציוני'הלאמהשמאלאנשיםבומשתתפים
ריינהרטסביהלזה.זהגזיםמנומתחומים

רזאמנוןחומסקי'שלתלמידהשהיא
שהואפפהואילןבשארהלעזמישמקורב

ועודהקומוניסטית.המפלגהמזכירותחבר
מנסהאנישלו.הייחודאחדשלכלאנשים,
כדיאחת,במהעלאלהכלאתלאחד

פעיל.ציוני,לאשמאלשישיראושאנשים
-יותרצעיריםאנשיםלחנךרוצהגםאני
ובפעילותביתבחוגיגםעושהאניזהאת

לפתוחאלאתנועה,בגדרלא-צעמאית
עםלקשריםשלושיםלגילשמתחתאנשים

עםבעיקראחרות.כלכלותעםתרבויות,
משתתפיםגםלכןלנויש .אחרמוסר

יגיל'רניהסופרהעורך'סגןכמוצעירים,
עמוסוהמשוררגרנובסקייוסיהסופר

צעיריםאנשיםשלשלמהשורהאדלהייט:
וכותביםהתרבותי'הצדמןלעיתוןמגיעים
צד"."מטעןהתרבותיבמוסף

הסכםנגדשאתהוהצהרתהזכרת

אוסלו.
יצילולאלתרעצמאיותמדינותשתירקכן.

כפולה.משואההפלסטיניהעםואתאותנו
רביןשלבסגנוןבייחודאוסלו'הסכם

זהנוסף.לאסוןיביאלדעתיונתניהו'
שהיהגזעיכלבלושהיהמישלהסיפור
אתאהבהואהזנב.אתלולחתוךצריך
הואיוםכלאזלו'להכאיברצהולאהכלב
קטנה.חתיכהחתך

כךכלקיבלנואם-אומריםכאןאנשים
ממשלתבתקופתזול,כךכלבמחירהרבה
אניבחינם?הכולאתניקחשלאלמהרבין'
עובדהאךלפרטים,כאןלהיכנסרוצהלא
מדינהלהקמתהתכווןלארביןשגם

שנה-20בהתכווןהואאלאפלסטינית,
בחמשלעשותרוצהשבתניהןמהאתלעשות
בתקופתאוסלו'שלהראשוןושבשלבשנים
מתנחליםאלףחמישיםיושבוופרסרבין

אתוביצרוושריינובשטחים.נוספים

יכוללאאוסלוהסכםלדעתיההתנחלויות.
מאפשרשהואחושבאנילשלום.להביא

כדיאוסלושלבסיסמהלהשתמשלנתביהן
שזהחושבאניעושה.שהואמהאתלעשות
מדינותשתירקדמים.במרחץייגמר

השגיח,עםהאחתפעולהמשתפותנדיבות,
אולייביאולוויתוריםמוכנותשלטונית,
להידרדרות.מובילהנוכחיהמצבלפתרון.

ממשלתבתקופתגםעכשיו'רקולא
העבודה.

אם"ריאל-פוליטיק",שלבמונחים
הדמוגרפי-המצבאתבחשבוןניקח

הדרךישראל.מדינתשלפוליטי
עליהתוכניתלאותהלהתקדםהיחידה

לשנימדינותשתיהיאמדבראתה
עמים.

שלהגב""עליושביםשאנחנוברגע
מלאהחירותלהםשאיןברגעהפלסטינים,

בילמרלאזהמדינתם'אתנהלל
שאניכמוהתיכוןהמזרחשללקונפדרציה

בהשישלקונפדרציהלאודאיאותה,רואה
תיכוןמזרחמציעפרסשמעוןסוציאלי.צדק
זהשגםחושבאניונסיכים.קפיטליסטיםשל

הישראלית-לבעיהמחוץלאסון'מוביל
בארצותשההמוניםמשוםולוהפלסטינית~

אובמוקדםהתיכון,במזרחובכללערב
הזההמשוועהצדקאינגדיתקוממובמאוחר'

ולצעריהשלום.ייכוןפרסעל-פישאיתר
שלנחשולהתגברותיוצר"אוסלו"הרב

איסלאמיותשלולאאיסלאמיפונדמנטליזם
יותרהרבהעלינושמאייםכזו'וישמתונה,

מהפלסטינים.

בעמדתמצוי-השיחהלצורך-אתהלו
עכשיו?עושההייתמהקובעת.מתפח

מסובךנעשההפתרוןשעובריוםכלםע
שלושיםביןהיואוסלובזמן .יותרוקשה

מאהמעלישהיוםמתנחליםאלףלחמישים
והתנחלויותכבישיםשלרשתישאלף.

 .פלסטיניטריטוריאלירצףלמנועשנועדו
אתלפחות-המתנחליםאתלפנותבלי
פלסטיניתסמכותלקבלמוכניםשלאאלה

תהיהשלום.יהיהלא-יושביםהםבובשטח
הג'יהאדושלהחמאסשלהתגברות
לעמדהשותףאהיהלאלעולם .האיסלאמי
החברהשלהמבנהעודכל-בארץשלטונית

ממשלתראשהייתילואבל-ציוניהוא
להציללנסותלערפאתמציעהייתיישראל,

הייתיהמתנחלים.עםמדברהייתיהמצב.את
לקבלהאפשרויות:אתבפניהםפורש

עםלעימותלהגיעאוולהתצפנותפיצויים
לקבלצריכיםשישארוהמתנחליםהחיילים.

בהשגחהאוליהפלסטינים,מרותאת
יוכלושלאאומרהייתיהאו"ם.שלופיקוח

ציונותשלחלוץכחילבשטחיםלהישאר
בנגב.חלוץלהיותלחזוראפשרכובשת.
הקשההדרךאתמתחילהייתיבקיצור'
בחזרה.

למלחמת-אזרחים.מובילזהלי:תגידואל
הרוגים,כוללאזרחים,מלחמתבישראל,

רקהםכהעדבנותשהקוראלא •מזמןקיימת
משמאל.

איךכמשורר.קשה:שאלהאותךאשאל
שירתך?אתמגדיראתה

מה-פעםאותישאלואותה.מגדירלאאני
שאניעניתישלך?בשיריםלהגידרוצהאתה
שליהשירים .דברשוםלהגידרוצהלא

דברהםשליהשירים •ביטויכליאינם
לפעמיםהאהבה,בתחוםלפעמיםשקורה.
הפוליטי'בתחוםלפעמיםהנוף,בתחום
שירהמבחינתי'אבלהאישי'בתחוםלפעמים

לאיזושהיכליולאממך'שיוצאדברזה
מטרה.

להצביעשניתןארס-פואטיקהלךשי
עליה?

אתהאםכלומר'לחדש.שצריךמאמיןאני
חדשיםדבריםלהמציאלא,ואניגאון,
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לנצלעליך ,גאוןלאאתהאםאבללגמרי.
דבריםלומרכדישלךהכתיבהכישוריאת

זהושונה.חדשהבצורהנאמרושכבר

ליאיןליצירה.ומיצירהלשירמשירמשתנה
ביחסלאגםמסוימת.פואטיתמישנה
רצףישלי.שבאכמוכותבאנילעצמי.
כתיבהמזה,חוץמשתנה.שזהלמרות
אמיצה.להיותצריכה

כמואו'עצמך?שלהמבקרגםאתה
היאשלךהשירהמסוימים,משוררים

שאמראבירן,למשל,אוטומטית?
כתבשחראמשוםשיר,חראשהשיר

כשיר.אוות

להרשותהיהויכולמוכשרמאודהיהאבירן
איתרישבתיואני-הואגםאבל •לעצמו
מהכותבאניומוחק.מתקןהיה-וראיתי

 ,זמןכעבור ,ואזזה.אתמניחכךאחרשבא.
לשניעונהוזהמודעת.בצורה ,מתקןאני
אניאותם.רואהשאניכמוהחשיבהסוגי

חשיבהיכולתישאדםשלכלמאמין
אנליטית.חשיבהויכולתאינטואיטיבית

בספר .האינטואיטיביגלסרשייכתוהיצירה
 ,לאורלראותשעומדפלורנטין""שיחות
שם,זה.עלמדבראני ,גולןירוןבהוצאת

אותישואלפלורנטיןדניאלושמדמחנך
דרכיעלהשארביןשונים,בנושאיםשאלות
הרבהזורקאנישלי,הכתיבהלגביחשיבה.

האחרוןבזמןכיאםכותב.שאניממה

פחות.

יותרלשירתוקרובשאתההמשוררימ
ולמה?לאחריםמאשר
אניאקלקטי.מאודהואלשירהשליהיחס
על-גםהמדינה","דורשקוראיםלמהשייך

האישיות.האסוציאציותעל-פיוגםגילפי
בוודאי"מודרניסט",שקוראיםמהשאניכך

שלהמקובלבמובן"פוסטמודרניסט"לא
בשירהאוהבשאנישאנשים ,מכאן .הדבר

לארץבחוץהןמודרניסטים,המוגדריםהם
אותורואהשאניאחדמשורראיןכאן.והן

אבלגדולה.כהשראהאורוחניכאב
ומעריךאוהבמאודשאביהמשוררים

הםרעיונות,כבעליבהכרחלאכמשוררים,
בן ,ויוןפרנסואהאליוט,ת.ס. ,פאונועזזרא
מודרניסטבדיוקלאשהואהביניים,עידן
וקאמינגס.עצום,כוחבוישאבל

ומשלנו?
מסוימים.אנשיםשלהשיריתמנחלתםחלק
השירית.נחלתוכלאתאוהבשאניאחדאין
אורי ,אבירןדודהםלקרואאוהבשאניאלו
אוהבשאניכאלהויש ,זךנתןגרינברג,צבי

מכלמשוחדאניאבלשלהם,מסוימיםשירים
ועודהרץ.דליה ,ולךויונהכמוסיבות,מיני

לאכפרדיגמות,לאשוב,אחרים.
השפעות,יששירה.לכתיבתכדוגמאות

הןאבל ,שליהראשוניםהשיריםעלבעיקר
אתעברוותמידבמיוחדמודעותהיולא

שלי.כור-ההיתוך

הספרותועלהשירהעלתמונהלךשי
בעיניך?משתקפותחןכיצרהעברית?

ספרותכמושואה.טרםשלספרות
בתחילתספרותכמו ,ויימאררפובליקת

האקזיסטנציאליזםבצרפת,הנאציהשלטון
דוגמההיאשלנוה"רזה"הכתיבהונו.י
כביכול-אקזוטיתלמזרחיותהבריחהאחת.

אחרת.דוגמה-

חררה?רוויית

שמענייןמההגעש.הרפיעלרוקדיםלא.
ולאלהטוהמוןגיהאברהמוןשישהואכאן
בידעאובורותבהמוןמהולים ,כישרוןמעט
מומחיםבארץלנוישחיצוניים.מקורותשל

גותיותלקתדרלותכולל ,דברלכלכמעט
המומחיםרובאצלאבלובגרמניה.בצרפת

בונישלתחושתםלגבירגששוםאיןהאלה
הרוחביתהחוויה •אותןכשבנוהקתדרלות

ואותיהזה,במקרההנוצרית,הדתית,

בןשבנה,הבונה,שלתחושתומעניינת
אושביאוראשוןמדור ,אביובעקבות

אלא ,יצירתועלשמואתחתםשלא ,שלישי
הרוחולמעןהאדםלמעןאותהיצר

כאןישלזה.הבנהכאןאיןוההשראה.
על"אחדשלשירהגםרבהובמרהספרות
 ,פןאלכסנדרשלהדוראחריולכןאחד",

(גםגנברגריצביאורי ,מןאלתרנתן
סוציאליזםבאיזהכבולהאזשחיתההספרות

מהפכההתחוללה-מאובן>ריאליסטי
שיצרהמדינהדורשלממנה,חלקשהייתי
השירהכל-אסוציאטיביתמופשטת,שירה
לחסרתהפכההספרות>גם(והזאת

התהליךמתקייםהיוםואמונה.אידיאולוגיה
אמנותאחרים.אמנותבענפיגםהזה
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

שלואתעשה(החילוני)החמור

שנהמעשריםלמעלהלפניהלכתיכאשר
עשיתיבאוניברסיטהיהדותלימודיללמוד
שללמניעיודומיםממניעים ,השארביןזאת,
של"חמורואתלכתובבבואווכלבסקיספי

עמ') 509 , 1998אחרונות(ידיעותמשיח"

המסורתאתאחדמצדולהעריךלהכיר
ולהוקיעהיהדותשלוההיסטוריתהתרבותית
בעינישנראהמהעלשנימצדולהתריע
לאנשביתיבהמשךבה.מסוכנותכמגמות

מורכבתשהתמונהולמדתיבקסמהמעט
מגמותבהשישסבוראניהיוםגםאך ,יותר

וזאתמחמירהלביקורתהראויותמסוכנות
זה.במדוריגםלעתמעתעושהאני

ובכךמדעיספראינווכלבסקישלספרו
יוצרהואאחדמצד .חולשתוגםוכוחו

הואשנימצדומפתיעות,גורפותסינתזות

בעבריתוכתובחובבניותבהכללותחוטא
ספרהואחולשותיוחרףאולםקלוקלת.

שעהלפיהטובים.בחלקיוחשובואףמעניין
עליולהגיבמסרבלגווניוהדתיהמחנה
אתדחהרביןרצחשאחריכפיענייני.באופן

וצעקהרוצחבאממנוהמחנהעלהביקורת
זועקהואעכשיוכךםד",ו"עלילת"הסתה"

לידמחוויריםציוןזקנישל"הפרוטוקוליםכי
מבר-אילןיחיאדוןפרופ'(ראהזה"ספר

 ,) 4,10,98ב'הארץ',

 :בשבייםהיאהספרשחשיבותסבוראני
רצחכמהעדנחרץבאופןבהראותוראשית,

רוצחשלגחמהפריהיהלאראש-הממשלה
אתשסחפהדתיתמהפכהפריאלאיחיד

המסרב,מחנהכמעט,כולוהדתיהמחנה
במונחיםרביןעללהתאבלהיוםעדאגב,

העולההמנומקתבאזהרהשנית,הלכתיים.
לגרורעומדהנוכחיהמשיחיהגלכי ,ממנו
בפניונציבלאאםנוסףנוראלאסוןאותנו
החילוני.הברזל""קיראת

תוך(אמנםטוענתהספרשלהמרכזיתהתזה
הקבלית-התפיסהכיומייגעות>רבותחזרות

יצחקאברהםשלבמשנתושעוצבהמשיחית,
לפניעדושחיתה ) 1935-1865 (קוקהכהן

<עםביהדותולסנטישוליזרםדורשנות
שבתינוסחמשיחיות-שקרשלהתפרצויות

כיוםנעשתהשנים>מאותכמהמדיצבי

המחנהאתאחריהסוחפתכשהיאדומיננטית

שלחדשזןשיצרהלמהפכהכולוהדתי
חרמ"ש:וכלבסקיבפיהמכונהדתייםיהודים

הנסמכתזותפיסה ,לדבריוחרדים-משיחיים.
מתפיסתלימינוהאר"יקבלתשלהתאמהעל

 ,הכללשלגאולהלתפיסתהיחידשלגאולה
שבירה,צמצום,-המושגייםבכליהמספקת
הטובההסבראתרקלא-וכדומה ,תיקון
אתגםאלאשבמציאות,לאירועיםביותר
לשיטתהלקרבכדיהדרושההפעולהדרך
בסקירכל ,כןעליתרהמשיח.ביאתאת

כיצדמראההואנוסף,חשובדברעושה

בכללישראלבתורתגזענייםמושגים
קרוי("שאינולגויהיחסכמובפרט,ובקבלה
בקרבך")"הרע(שהואלשמאלאואדם")

מחששבגלותשנהאלפייםבמשךשהוצנעו
כךבשלושעברוהסביבהלתגובת

שובעתהנעשיםבקבלה,מטאפוריזציה
זה-שלבדרךרדיאלייםמפורשים

גברה"ישראל"ידכאשרמטאפוריזציה
איןושובמדיניתריבונותשלבמציאות
מתגובת ,כךהסובריםלדעתלחשוש,
הגויים.

היחסחיתההאחרוניםבדורותהמפתחשאלת
וחילוניתלאומיתתנועהבהיותהלציונות.
לדתחמוראתגרהציונותהציבהבעיקרה,
השאלה:עללהשיבחייבתשחיתההיהודית

מצווה?אוחטאהיאהציונותהאם

תשובות.שלושניתנוזושאלהעל
חד-משמעיבאופןקבעההחרדית,הראשונה,

הםושהציוניםמשיחיות-שקרהיאשהציונות

כופרים.

תנועתשלהציונות-הדתיתתשובתחשביה,
(ממנהריינסהרבבהנהגת"המזרחי"

בציונותראתההמפד"ל)לימיםנשתלשלה
לצרתפרגמטיפתרוןנחבראשוובראש

(כדיאוגנדהבתוכניתתמכהולכןהיהודים
ואחר-למשיחיות>ציונותביןקשרכללנתק

החלוקה.בפתרוןכך

באופןשפתרקוק,הרבתשובתהשלישית,
הציוניתהדילמהאתלכתומרחיקפרדוקסלי

כיהקבלית-דיאלקטית,הגישהלפיוגרס
הנעשותהדתעיקריעלהבוטותהעבירות
אתבכנפיהןדווקאמביאותהציוניםעל-ידי
"מצווה(בנוסחהמובטחתהדתיתהגאולה
לפישלום>.גרשםבנוסחבעבירה"הבאה

של"חמורובבחינתהםהחילוניםזוהשקפה
העולםכלומר ,חומרמלשוןחמור-משיח"
הדתי-המשיחלרכובעתידעליו-החומרי
המדינהאתיבנושהחילוניםאחרירוחני.

אתליצורהדתייםשלתורםיגיעהחומרית,
הכנעתלאחרהרוחנית-משיחית.המדינה
חשיבותלהםשישוהרע,החומרכוחות

שמריםכמוההיסטוריהבהתססתכשלעצמם
עלרכובהמנצחהמשיחלבואיוכל ,ביין

הציונותקוק,לפי ,לפיכךשהוכנע.החמור
צמיחתראשית-וגאולה""אתחלתאהיא

לחמורבונהתפקידנועדשבהגאולתנו
החוטא.החילוני
רבהבמידהנסמכתקוקהרבמשנת ,כאמור

הבריאה-סוגייתשבמרכזההאר"יקבלתעל
אתאלוהיםצמצםכאשרהגלות-והגאולה.

הכליםיכלולאהעולם,אתובראעצמו
האלוהיהאורשפעאתלהכילהחומריים

כולוהעולםנמצאבעצם, ,ומאז ,ונשברו
שליחות .לתיקונווממתיןקוסמיתבגלות
ביןשהוגלהישראלעםעלהוטלההתיקון
מןהגנוזהאוראתלהוציאכדיהעמים

העוצמהאתהעבירקוקהרבהקליפות.
הקוסמיתמהדרמההאר"יבתורתהגלומה
העולםשבבריאתכשם •היהודיהאדםלתחום
לחומרמקוםונתןעצמואתאלוהיםצמצם
כך ,אורואתמכןלאחרשפךעליונחות,
הדתיתהיהדותצמצמהקוקהרבמשנתלפי

 ,הארציולחומרלחילוניםמקוםונתנהעצמה
להשפיעהצדיקיםאחר-כךצריכיםעליהם
היהדות.ברוחולתקנםמאורם
הרבהעצמההעסיקהקוקהרבמשנת

קוקיהודהצביגדולים.היסטורייםבאירועים
אביומותאחריהתנועהאתשהנהיג ,הבן

בירושליםהרב"מרכז"ישיבתבראשועמד
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הצלחהכל .הזוהזיקהאתיותרעודהעמיק
המדינההקמתכמוהחילונית,הציונותשל

סיפקההימים,ששתבמלחמתוהניצחון
הקבלי-הפרדוקסלילהסברנוספתהוכחה
נעשההטריטוריאלישהמדדבאופןמשיחי
-ישראלארץשטחייותרכמעט:בלעדי
גאולה.יותר

המנהיגותיהמעוזחיתההרב""מרכזישיבת

התרחשההיאהמהפכה.התפשטהממנו

הליברלי-המתוןהזרםכאשרבמפד"לתחילה
נדחקהדתי>בקיבוץ(יוצאי-גרמניה

שלמובילהאליטהיצאהממנהלשוליים.
אתהיוםמאיישים(רובםרבנים

משיחיתפקידנועדלהםההתנחלויות>
עלהמשפיעיםשבדור"הצדיקים//להיות
גםחיתהוהיאההיסטוריים.האירועיםמהלך
(ראשימתיבתאראשי-לרמ,,יםהגידולבית

ציונות-המחברותהתיכוניותהישיבות

--ושירותחומרה-חרדיתעם-משיחיתקבלית
כאשהדתיבנוערהתפשטהשהשפעתןצבאי>

חיתההרב////מרכזלרבניקוצים.בשדה

שליחותשלומיתוסהדורלמצוקותתשובה
רבהבעוצמההדהדוואלהלנוער'משיחית

1אחרי -177,בהמהפךאחרישאתוביתר 67

בזמןעתהחייםאנואמרו:הללוהתשובות
חבלי-משיח;הםהשואהכמואסונותמשיחי;
אתחלתא-דגאולה;היאהמדינהתקומת

הםהסבר'ישהחילוניםשללדומיננטיות
מצוותבחטאיהםועושיםהגאולהמזרזי

ישהציוני-דתילנוערואילומדיניות;
החילוניהחמורעלברכיבהחשובתפקיד

הנכוןהיעדאלהחומריתהמדינהובהובלת
הגבולותההתנחליוות,חיזוקבאמצעות

אלהתשובותהפוליטי-צבאי-מדיני.והתחום
האליטהאתהמנחיםעיקריםלשלושהגובשו

כיוםנמצאיםאנוראשית,הרבנית-משיחית:

שנית,חזרה.איןממנההשלישיתבגאולה
שלישית,הטריטוריה.כגודלהגאולהגודל

לפיאלאכשלעצמם,ערךאיןולצבאלמדינה
אלה(מרבניםהגאולה.לתהליךתרומתם

לסרבישיבות-ההסדרלחייליההנחיהיצאה
מהכלכן:עליתריישובים),לפינויפקודה
זהאם ,זותפיסתהלפיהגאולהאתשמעכב
ישהבית,הרעלהמסגדיםאוהשלוםתהליך
גוגמלחמתבמחיראפילוהדרךמןלהסירו

המשיח.יבואבסופהשכןאטומית,גומגו

חבריגםיצאו ,כזכוראליטה,מאותה
עריםבראשישפגעההיהודית,המחתרת

בהרהמסגדיםאתלפוצץושזממהבגדה
גולדשטייןברוךשלהמשיחיוהטרורהבית,
המכפלה.במערת
הלכתי(ובהכשרדעתשיקולאותומתוך
ראש-גםנרצחמוסר")ודיןרודף"דין

שאףמודע,בניסיוןרבין'יצחקהממשלה
והנסיגההשלוםתהליךאתלעצורהצליח,

הגאולה.אתכמעכבשנתפסמהשטחים,
והפסיקשלואתעשההחילונישהחמורמרגע
לביאתמכשולוהפךהמשיחיבתלםללכת

הפרק .לסלקווישצורךבואיןשובהמשיח,

ספרואתהפותחהפרקגםהוארבין""רצח

במחשבהמעשה"סוףבנוסחוכלבסקישל
תחילה",(קבלית-משיחית>

כפיהזאתהתזהשבהוכחתאומרהייתי

וקוהרנטימגובשהספרלמעלה,שהצגתיה
לתפוסניסהשרכלבסקיחבלרבה.במידה
שאגרמהכלאבחנהבלילספרוויצקמרובה

שלהיסטוריהגםשנים.במשךבמגירותיו
שלפוליטיתהיסטוריהגםהחרדי'הציבור

קוקחרבשחוללהמהפכה
דתייםזרמיםשניחיברה

חרדי-חרשגלסרקיצוניים

דומיננטישחפךמשיחי

אסוןלקראתורוחוניחרות

קצחרקחיהרבין*רצח

חציונים- *הקרחון

של"חמורוחםהחילונים
חםהערביםמשיח".

להשמידו"שיש"עמלק
אינםהעולםו"אומות

שאינוספר *ארם"קרויים

רעיוניותמחולשותנקי
ספרבהחלטאךולשוניות.

"קירדרושמסקנתו: *חשוב

המחנה *חילוניברזל"
ענייניותשתשובותחרתי

אחריכמוצווחכברלואין
ראש-הממשלה:רצח

 *רם""עלילת"חסתה",

המיןמסתריעלמיגדריתפרשנותגם ,ס,'ש
סוציולוגיה-תרבותיתגםביהדות,האשהשל
גםהחברה,שלכמייצבהמעמד-הבינוניעל

המשמעות"("קפלתהרעיונותשלהיסטוריה
 .לכוחומעברהרבהשהםוכדומה,כניסוחו>

התוצאה •לחלוטיןמיותראלהמפרקיםחלק
הרמב"ם<למשל'סתירותנעדרתלאלעתים
אחד'בפרקאנטי-משיחיכרציונליסטמופיע

ביחסבפסיקותיולאומני-קיצוניוכמוביל
על(הפרקובלבוליםאחרים>;בפרקיםלגוי
לחלוקהוהשוואתובקבלהושמאלימין

 •גמורמוחבלבולהואימינושלהפוליטית
 ,הפוךהואישואםהשניים,ביןקשראין

שמאיביתמביא:שהואבדוגמהלפחות
צדממוקםשםבקבלהכשמאלנתפסהשמרן
כימיןנתפסהליברלהללביתבעוד"הדין",

אלהצדדיםוהריה"חסד",צדממוקםשם
בעיניאפילובדיוק,הפוכיםהםבפוליטיקה

המפץאיינשטיין'ביןהשוואהגםהדתיים.

וקביעותטעם>;סרתהיאוהמקובליםהגדול
המין'וסתריהאשהעלבפרק(כמומביכות

שאיפותיוהרוצח,ביןקושרהואשם

המינית),ומצוקתוהלכתמרחיקות
מהתזהשנגזרלמהוכלבסקינצמדהיהלו

היהטוב>לעורךזוכההיהלו(אובלבדשלו
הואכזהמצויןפרקבהרבה.טובספרכותב

-לארץחוזרהרע"יצרחמישה-עשרפרק
כאןשעושההאבחנההחדשים",המקובלים
היאל"חדשה""הישנה"הקבלהביןוכלבסקי
הישנה,הקבלהלטענתו'ומעניינת.מקורית

עשתהבגלותבעיקרהשהתעצבה
והמקראיההלכתיהפשטשלמטאפוריקה

המפושט.אלהריאלימןאותווהעתיקה
שאחדואילך'קוקהרבמן-החדשההקבלה

יצחקהרבהואבימינוהבולטיםמנציגיה
בשכם,יוסףבקברהישיבהראשגינזבורג

ישראל"ידכאשרריבונותבתנאיהפועלת
רה-שלהפוךתהליךעושה-גברה"

אלהמופשטמןבחזרהדהיינומטאפוריזציה,

"הפיכתמכנהשרכלבסקימההריאלי'
ס hהיהואמצוינתדוגמההחוצה",הבטנה

ל"מחייתהמקראיתהמצווהופירושלעמלק
שישרשעעםהואעמלקבתנ"ךעמלק",

בקריעתנענששאולושהמלךלהשמידו
הרגו.ולאעמלקמלךאגגעלשחסעלמעילו
עםלהיותוחדללגלותישראלמשיצא
לאשובעמלקהשמדתשלהמצווהריבוני'
שלהמטאפורותבעולםריאלית.חיתה

הרעעםעמלקעתהזוהההיהודיתהפרשנות
הפכהבעמלקוהמלחמהיצר-הרעועם

עםאדםשלפסיכולוגית-פנימיתלמלחמה
הוראהחיתהמקרבך"הרע"וביערתעצמו'

החדשה,בקבלהביצר-הרע.למלחמה
עמלקהחוצה,הפניםמןשלהפוךבתהליך

הרבכותבריאלית.יישרתשובלהיותהופך
שלהקיוםשלמותהוא"העיקרגינזבורג:

כוללמקרבך'הרע'ביערתלפיומרע''סור
אתלטהראנוצריכים ...בקרבך'אשר'הגוי
ולהרחיבופסולטומאהמכלהקדושהארצנו
היוםשלעמלקההבטחה",גבולותעדגבולנו

ואףלגרשישאותםהפלסטיניםכמובן'הם,
בהם.לנקום
הרבמקדישבשכםיוסףקברישיבתכראש

ולוישמעוןלמעשימיוחדעיוןגינזבורג
עלומעלהשכם,בבניטבחשערכובמקרא

במקרהלאשלהם.הנקםמעשהאתנס
בשכם.יוסףבקברוחסידיוגינזבורגהתנחלו
לאשתהתפתהשלאהצדיק,יוסףבקבר

בפיתוילעמידהסמלביהדותוהפךפוטיפר
שלרבים"תיקונים,,גםנערכיםהמיני'
שלבפרסוםכמובאהייצרבפיתוייעמידה
"לפחותהצדיק':'יוסףבספרישיבהאותה
שז"לתיקוןלאחר ,לנוהידועותפעמיםשתי

ערביםונהרגונתפסולבטלה>זרע(שכבת
למסעומיןאלימותיחדחברוכך ,, ...בשכם
הפלסטיני.בזרנקם
השביעיהפרקהואפחותלאמאלףפרק

בו-נשמה"ישלגויהאם-הגוי"מעמד
החילונילישראלילפענחוכלבסקימצליח
מההמקורותשלהסתריםבשפתבקישאינו
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בניהיוכאשר ,כאמורמאחוריה.מסתתר

ההלכותאתלהצניעניסובגלותישראל
לאכדישלום",דרכי"מחמתבגויהקשורות

היוםואילועליהם,הסביבהזעםאתלעורר
יבגלודניםגברה",ישראל"כשיד

יגושהרואהפסקהרמב"םכבר •במשמעותן

ולאסורגםאך ,להצילולואסור-טובע
הגוייםידכאשרזה ...למיםאותולדחוף
גברהישראלידכאשראך<בגלות).תקיפה

השאלה"עומדתריבונית>יהודית(במדינה
הרמב"םשיטבע".למים,לדוחפומותרמתי
בארץ-ישראללשבתמותרשלגויגםקבע
מצוותשבעשיקיים :מסוימיםבתנאיםרק

או(מוסלמיאחרתדתבןיהיהשלאנח,בני
וישלםמיםושואבעציםחוטבשיהיהנוצרי>
בעלולא ,יןגתרקיהיהאזגםוכבדיםמיסים
להצביעלויהיה<אסורמלאותזכויות

לחתוםמותרכאלהגוייםעםרקבבחירות).
בשבערקחייבהגויאגב,שלום.הסכם
המוטלותמצוותבתרי"גולאנחבנימצוות

 •יותרנמוכהגחמדרשהואכיווןהיהודיעל
"לאהמצווההיאכוחרבהלכתימכשיר

שלושכוללתהרמב"םשלפיתחבם",
אתתחוןלאבגויים;חןתיתןלאהוראות:
ארץ-באדמתחניהלהםתיתןלאהגויים;
ישראל.

הנשמהבין"ההבדלכיקבעקוקבהר
הואכולם,הגוייםנשמתלבין ...הישראלית

לנפשהאדםנפששביןמההבדלגדוליותר
במסורתעמוקהנטועהקביעההבהמה".

להדגישה.מרביםחב"דובחסידותהקבלית
<קמ"ו)אבותבמסכתבנאמרכברמקורה

שרביםאדם"קרוייםהעולםאומות"אין
עליה.חוזריםישראל"מ"גדולי
זוהמתהקליפות,הםהגויים ,כזכורבקבלה,
האלוהיהניצוץבעודוהסטרא-אחראהנחש
עמדוהםרקכי ,בלבדישראלעלשורה

שםהעקדה,מפרשת •סיניהרבמעמד

בשעההחמורעםלהישארהנעריםמתבקשים
למדהיצחק,אתלעקודהולךשאברהם
לחמור"הדומהעםהםש"הגוייםהמסורת
צאצאילערבים,ביחסבמיוחדנכוןוהדבר

אצלאברהםנעריעםשהושאר ,ישמעאל
החמור.

העובדההיאבמיוחדשמבהילמה
היום-משיחיתהקבליתויליזציהשבציו

 .האלבסוגיותזוברוחעוסקיםרביםבישראל
שצווילהוכיחכדיבמקורותהופכיםהם

הגויעלחליםלאתרצח""לאכגוןהתורה
שהטענהאמרכברקוקהרבהשמאל).<ועל
 ,נבחרעםואיןלישראלשוויםהעמיםשכל

וגםורצחו).אחיובהבל<שקינאבקיןמקורה
עליונהרגלאגוישהורגפסקהרמב"ם

מישראלאדםגההודרקכי .ישראלגכהוד
תרצח","לאשנאמרתעשה",ב"לאעובר
הגויגהודאך ,גוילהרוגהיתראיןכלומר

להיענשאמורואינוזהמעשהועלנהרגאינו
מיזאתלעומת(בבית-דין>.אדםעל-ידי
דיןדינו ,הגויאתלהצילכדישבתשמחלל

מלחמהבמצבנמצאיםכשאיןזאתכלמוות.
"הטובמלחמהבמצבואילוהגויים,עם

זקניםילדים,נשיםכוללהרוג"שבגויים
שייך("לאמפשעחפיםבגדראינםשאזוטף,
נועםהחיילשצעקמההואמפשע"חפים

בחברוןערביםעלבאששפתחפרידמן
שהרבהואמקרהלאשפוי"),"לאוהוכרז

היהודיהטרורעםבקשרשנחשדאלבה,עירו
עסק ,זכאייצאכיאם ,כךעללדיןוהועמד
 ,אליהומרדכי ,לשעברהראשיהרבבהדרכת
עלחלתרצחלא"האםהתיאורטיתבסוגיה
בלבדאחדבפרקהזההמידעוכלגויים",
הספר.מפרקי

ולאמדיארוךהספרלטענתי ,אף-על-פי-כן
מאשריותרמאורגןזה(מאמרכהלכהערוך
כלאתמלהביאשנמנעתיכיווןעצמוהספר
הןלמסקנותיואשרבו),העודףהמלל

אותןלתמצתואפשרדבר"ב"סוףכלולות
להגבירצריךהחילוניהציבוראחד:במשפט

-<הישראליתוזהותומודעותו ,ידיעתואת
מולברזל"כ"קירולהעמידהיהודית>

אללהפילנוהמאיימת-החרדיתהמשיחיות
התהום.

לומרבליזוסקירהלסייםאי-אפשרלצערי
וכלבסקי.שלהמשובשתהעבריתעלדבר

דחוףתיקוןהמצריךמהותיפגםזהו ,לדעתי
המחבר.שדורשהתיקוניםמשארפחותלא
('מעריב'מלצריורםכךעלהעירוכבר

 ) 9.10,98('הארץ'סאמטוגדעון ) 4,10,98

עמודיםלמלאאפשרכיעליהםאוסיףולא
שלאכדידוגמאותשתירקאביאשלמים.
 294בעמודדברי.אתהוכחתישלאיאמרו
זה-"ומשיחהשגיח:הפיסקהבתחילתנכתב
במציאות",מהצלחותהואשפטורהוא.לוקס

יפענחומילשמים.ממשזועקכאןהתחביר
 : 297בעמודבמשפטהמחברהתכווןלמה

יהודיותבעינייםישהעברית"בשנה

בשנההואהקסםהאםקסם",חילוניות
 ?היהודיות-חילוניותבעינייםאו ?העברית

הים.מןבלבדטיפהוזו
הישראלילמשכילחשובספרזאת:ובכל
הזאת.בעת

ב"חבלים"מושכיםשניים

מצויעדייןאניזהמדורכתיבתבשעת

חייםשלהחדשהרומןקריאתשלבעיצומה
 , 1998לעםספריה ,עובד<עם"חבלים"באר

אתלגבשששאינישאסיימוועדעמ') 332
שבינתייםאלא ,אודותיועלהשלמהדעתי

מענייניםביקורתמאמרישנילפחותקראתי
לפנילהציגםוברצוני ,אליוהמתייחסים

משיכתבמעיןזהעםזהעמתםלגםוהקורא
ביניהם."חבלים"

הספרותלתורתמהחוגחברחנןפרופ'
אצבעלעצמו("מראהת"אבאוניברסיטת

כיאומר ) 23,9,98'ספרים',משולשת",

המשרטטחניכה,כרומןפניועלנראההרומן

משכונתוכלבסקיחייםהילדשלדרכואת
לאמיתואולםהספרות.אלבירושליםגאולה
הרומןשלהעיקריהכוח ,לדבריו ,דברשל

ונגדהזאתהחניכהתבניתנגדדווקאמכוון

יתראותה.לפרנסשאמורההחווייתיתהאמת
כלעםנלאהבלתימאבקמנהלהוא ,כןעל
כמקורחניכהעלילתשלושלםסגורדגם

חברתיותנורמותלאשררניתןשממנו
אתששרטטלאחר ,לדבריו ,לכןומוסריות.

שחברוואם,בןשלהמשפחתיתהחניכהמפת
אתהופךהואהאב,כנגדבעוינותםיחדיו

בןעלומספרפיהעלהזאתהתבנית
אפוא,האישית,הזהות •באמוהמתבייש

יכההחגמרומןמופקתלהיותשאמורה
כברב"חבלים"מובסתהאוטוביוגרפי

מלכתחילה.
 ,בארפורשחניכה,לעלילתכאלטרנטיבה

אפשרויותשלעשירמגוון ,חברלדעת
נבנותבהןהדרכיםאחרהמתחקותסיפוריות

החניכהרומןכאןמופקעקבעדרךזהויות.

שלשלתולאסתטי.ליפההכמיההלסוכת
לאדברשלבסופוהיאהמשפחתיתהקבלה

אסתטיתאלאמוסרית,אודתית,חינוכית,
שנתפרההפרוכתעלהאנקדוטהלמשל<כמו

 ,שהנכדוהתקווהנפוליאוןשלממעילו
שהןבמלים,רקומהפרוכת"יחזיר ,הסופר

אריג"),מכליותרימיםמאריכות
הואברומןהאסתטיגם ,חבראומר ,אבל

סדורלקחולאאסתטיקהשלמחוותבעיקר
משנהכעלעליולהתחנךיכולשהנער
בארשמנהללמאבקהעיקריהניסויסדורה.
ברומןהסיפורשמעשההוא,החניכה,בסיפור

תחליף,שלמעשהדברשלביסודוהואהזה
-אנקדוטותשלעשירלמשזרהעלילהפירוק

שלכדרכןאשר-חבלים""חבלים,
הדברבמקוםבאותתמידכמעטהןאנקדוטות

והמלאהארוךלסיפורתחליף ,האמיתי
מופיע. 'אינודברשלשבסופו

הרומןשלהזוההתמכרותאתכיסבורחבר
אתמספרשהוא ,בכךלהביןאפשרלאנקדוטה

הפרק .וחורבןמוותשלהמקוםמןחייוסיפור
ונפתחהסבתאשלבמותהנחתםהראשון
(המסומלהמוות",מלאךשלהעינייםב"אלף

חייאתגםהטווס).מניפתשעלב"עיניים"
מניסיוןשניצלוכחייםמשחזרהואאמו

בקצהאפוא,שמחכה,מהשלה.ההתאבדות
הלאהריק,הואהאנקדוטותשלהשרשור

המתקייםזהכמוכלשהויעדולאכלום,
היא ,לכןהמסקנה,המלא.הסיפורשלבסיומו

שלהאוטוביוגרפיהתהליךשרוקםשהזיכרון
מתוכושמגיחמבליורעועחלקיהואבאר
משהואחלליםיותרפוערוהוא ,מוגדרתוכן
העולההסופרשלדמותוגםאותם.ממלא
מתארקוויחסרת ,דברשלבסופוהיא ,ממנו

ערימהבתוךמפוררתדמותברורות.ואמונות

אנקדוטות.של
האנקדוטותשלהשרשוראל ,חברלדעת

מעיןשהיאלשוניתתפיסהברומןמצטרפת
שלאפקטשמייצריםסגנונותשלפאסטיש
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סמכותה.עללערערחדלשאינוסטיליזציה
בנוסחפעםביאליק,שלספיחבנוסחפעם

יעקבבנוסחפעם ,הזזאוספריםמוכרמנדלי
פעם ,העיתונאיהדיווחבנוסחפעם ,שבתאי

מעשהכןאםזהווכדומה.חז"לבלשון
נועדאחדשמצדסגנוןהשאלתשלמלאכותי
 ,השרירותיהבחירהמעשהעצםאתלהפגין
סגנוןהעדר .תוכןמכללרוקנושביומצד

נמנעשהרומןהעובדהאתמחזקסמכותי

הזהויותונחרצת.ברורהזהותמלכונן
דתית-חילונית-חרדית-לאומית-השונות

מעורר,ל iכביכשהספראשכנזית-מינית
אמיתיים.ניגודיםולאמחוותאוסףאלאאינן
המבנהתואמיםזושמבחינהסבורחבר

המחברשלההתנערותאתהספרשלוהלשון
דתיותביןמגשרשלהתפקידמןזהבספר

הקודמיםבספריוכה,עדשמילאלחילוניות
שלהקאנוןבלב )הזמיר'''ו'עת("נוצות"
מסכםחברוהציונית.הלאומיתהספרות
לתקווהמעברנכתב"חבלים"כיואומר

להבטיח.אמורהרומןשז'אנרולנחמה
מהספראחרתורגישותשונההתרשמות

ילד("אמא,במאמרולאוריצחקמגלה
 ,גישתו ,) 25,9.98'הארץ' ,ביניהם"ופאלוס
 ,קודמומשלמלומדתפחותבהכרחשאינה

ובהיותו ,יותרוישירהאישיתזאתעםהיא

באצבעותיולמששמיטיבהואבעצמוסופר
ולעמודהספרשלהספרותיתהטקסטורהאת
בפתחמגרעותיו.עלוגםמעלותיועל

ב"רומןהמספרכימידאומרהוארשימתו

"רומןקראשחבר(מהבארחייםשלהעיצוב"
מכירהואכי ,עצמובארחייםהואחניכה")

הואכימשותפים,חבריםלהםישכי ,אותו
ואף-על-פי-לפרנסתורצנזיותעכשיוכותב

 •לשקריכולאיננוכן
סיפורהואש"חבלים"אףכיאומרלאור
גששמורמההרי ,לסופרבארשלהיותו
במודעאם ,כסופרמהתפתחותויותרברומן

"משכיללמיןהעשרתוהוא ,לאוואם
שנותילידהישראליהמשכילישראלי",
בילדותובלקינעיםוהארהשלושים

וכאשר ,לבןבשחורציוריםעםאנציקלופדיה
מתוךבאירופהלנדודהחלהצבאאתסיים

אתולשמועלראותלמצוא,התעקשות
קראשעליהםהתרבותייםהמונומנטים

התרבותיתהחוויהכאילובאנציקלופדיה,
אתלכסותרציםאציםשבונינגרמיןהיא

באישושים.המשבצות

שלברומןמביךמשהוישאםכימוסיף,לאור
הומו-קולטוראסהעשרתורקלאזהבאר

זאתמלבדישכיכאמור>ישראלי"("משכיל
הצורךגםאלאאחרים,חומריםדיבספרו
"התרבותית",הקהילהבעיניחןלמצואשלו

להבנתתסייעהספרמןמביאשהואדוגמה
תומךאביה,אליוניבטהקירמן .. ,"דבריו:
בתנועההשחוח,ראשואתהצנומהבידו

רבותשניםכעבורבה.היהקץללאשעצב
המתאבל'ירמיהולנוכחבאמסטרדםאעמוד

וככלרמברנדט,שלירושלים'חורבןעל

כן ...הזקןהחורבןבנביאלהתבונןשאאריך
חלקיהובןירמיהושלדמותוותתלכדתלך

סבישלדמותועםבענתותאשרהנהניםמן
 ,) 65<עמ'הכהן"דודאליעזרר'

הדבריםאחדכי ,אומרמוסגר(במאמר

בקריאתעינילנגדשבלטובאמת,הצורמים
 ,הרומןשלהראשוניםהעמודיםעשרות
אותה ,אכןהיא,נפלאים,פרקיםחסרשאינו

של"שמות"עלהנסמכתתרבותית""הפגנה
כלועלהעולמיתמהתרבותויוצריםיצירות

בו).השזורותבנאליותאמירותמיני
הרומןבשפתהרואה ,חברשחנןפלאלא

כללמתקומםאינו ,כזכורסגנון","השאלת
שהעדרכשםתרבותית","הפגנהאותהעל

לאורלומובנתהגיבורשלברורהזהות
כןלא .מבינןשהואכפיהמחברמטרות
אינני .אותומקומםזהזהותשהעדר ,לאור
אבל-אומרהוא-באראתלשפוטמבקש

הרבהכךכלועברבירושלים,גדלבאר
<עלשלוההזדהותקבוצותמבחינתתהפוכות

השנואאמושלעולמהביןנעהואהספר),פי
 ,כןגםעליההשנוא ,אביושללעולמועליה,
עליואהובשאינוגביבורזעירעולםבתוך
חיהואבמושב.דודושלהעולםלבין ,ביותר

 ,כילדישראלשלהראשונותהמלחמותאת
מהאבל .לזמןומזמן ,לחללמחללעבר

לאכיהוא ,לאורטוען ,שלוברומןשמדהים
אועצמו(בובגיבורולראותכללניסה

מןחלקאלה,ובניותמחורבניםחלקבאמו>
לאורשלתחושתומכאןוהזריעות.השריפות

טריוויאלייםפרטיםכגבבתשנראהשמה
בתורבאיםשהםמשוםכךנראה ,ברומן

ודם.בשרשלכפעולהולאגרידא,קישוט
בספרלאורשללבואתשובהזאתשבכלמה
חייוסיפוראתבארמספרשבוהאופןהוא

 ,הפרה-אדיפליההקשרבתוךאמושלוחייה
 ,לחלוטיןזניחהדמותהואהאבשבובעולם
וישילדישאמא,הזהבעולםישזאתולעומת

גדולהאמונה ,כלומרביניהם."פאלוס"
"לאאמאשמאבפחדאמא",שלב"זיןבכוח,
בארשלהתשוקהכיאומרלאורבי",רוצה
ואינהשובעיודעתלא ,כברשאיננה ,לאמו

לתשוקתואיןמושאה.עדלהגיעיכולה
אהבה,שאמוכבן ,עצמוהואאלאמנוחה,

-טקסיבאירועתמידנגמרתהתנועהולכן
 ,בלונדוןבאמסטרדם,תמונהלפניעומד
שאףהיאשיהיה,רצתהשאמומהאתמגלם
מתאמץוהוא ,הארץמןיצאהלאפעם

כאשהלפנינוולהציגהרצונה,אתלהשביע
התרבותיותבהארותלביטויהבאהנהדרת,
שלה.

אתמשרתת ,לאורלרעת ,בספרהלשוןגם
אפשראיפעםאף ,הפרה-אדיפליהמבנה
 ,המספרשלדיבורוביןההבדלמהלדעת

הרומןהאם.שללדיבורה ,הילדשללדיבורו
מדברותוהדמויותארוךמונולוגכמונשמע
המספר.שלמהמונולוגכחלק
אותוהקוראיםמאמריםשנימעניין: ,אכן

חברחנןהפוך.לאאםשונה,באופןספר
שלובאי-ההזדהותהגדולהישגואתרואה

מפוררים.חבלים""חבליםעשויובהיותו
דווקאהואבושהעיקרסבורלאוריצחק

והאם,הבןשלמאדהממשיתההזדהות
הפרה-הטבור"ב"חבלבזהזההקשורים
אדיפלי.

HJ ~, 
~ 

קיבוץבליקיבוצניק

ליום'מעריב'שלהחגממוספיאחד
 1973-לצפירהשנים 25 "נקראהכיפורים

גםהמוסףלדברישחיתה(צפירה " 1998
הישראליתלרפובליקהאשכבה"תרועת

"עמודישםשכונהלמהוהוקדשהראשונה")

מרוסקיםהשוכביםהישנהישראלשלהתווך
הקיבוציםבהםראשוניםהדרך".בצד

וצבישלחעופרכותביםעליהםבישראל

 ~ 43בעמ'~המשך
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 iןוי
1 l ~ מרייותראחתאסא

חזקיהקרין

11 
נתונילההיואםגםמאושרתילדותזוחיתהא

מצליח,עינייםרופאאבאמיד'ביתטובים.פתיחה
ודקהגבוההקומהלעיוורון'עדבבנהמאוהבתאם ~

ירושה-ובהירותעדינותפניםמאבא,שירשתי ........

לדיבוקהמשקהאהבתאתלייחסייטולימיםמאמא.--
נשואבאבישבקליםקלדופייטילושלאובלבדכימאי'בישנכנס
הפנים.

עקוריםיתומים,זהות,חסרימחנות,ניצולימלחמה,לפליטיבניגוד
מסתופףירושלמי'ילדממותרות:אנינהגתיאחרים,גורלומוכי
שלבמימושהזוכהביתנו'מבאישחיתהחיקיתהאצולהשלבצילה

שהיאמכולן:והנוראההגדולהמלבדבקול,בוטאהמשאךגחמהכל
בילדמדובראיןוהלאכזו?משאלהלהביעילדשמביאמהותמות.
חבושפונטלרוי'לורדןבמעיאלאמקופח,מוזנח,אהבה,חסוךמוכה,

שאםובמעיליםבחליפותלבושעור'במגפיונעולקטיפהמצנפות
מוינה,אותםלשלוחהטובהטילידודהתמהרבארץ'ידבהישגאינם

שוםעללמה?כךוכלמלחמה.בעתותאפילובה,יימצאשהשפע
שהקיםהנשיםשתיעםהבתיםשניאואבא,שלהכפוליםחייו

קטן.ילדרקואניבירושלים,
לארוסתו'ויצמןששלחהאהבהמכתבימכברלאהתפרסמובעיתונים

נברה,כשפגשוכדיןכדתלהמאורסשהיהפתולוגית,אחתרופאה
רקחי;לאהמכובדויצמןוד"ראביכילשערנוטהאני .אשתולימים
חולשות:אותןבעליגםאלאמשותףחייםומסלולדומהרקעבעלי

היפה,המיןבנותשלבחיקןשביוליפוללהפילממהריםשניהם
במקוםוכךובפניהן,עצמםבפניבכךלהודותחוששיםושניהם
וצערנפשעוגמתמרביםאותו'ומשלשיםמכפיליםהםכאבלחסוך
לצורך.שלא
במאוחררקברפואה.שםלהשתלםכדילרינהדרכואתעשהאבא
אםביןשונות,בתקופותלהןמאורסשהיהנשיםחמשעללינודע

נוספות.נשיםגםאולילווהיוהתארסות,בשלביוביןרשמית
כדילהתארסכנראהעליךהיההעולםמלחמתשלפניימיםבאותם
בלאלינודעואלועובדותגברת.עםבציבורלצאתשתוכל

וקרובכל,בפינישאהדבראבא.שלאהבותיואתלחקורשהעמקתי
היואםאכפתהיהלאלאישכרופא.שלולמוניטיןשהוסיףלוודאי
חיי.מהלךאתושיבשוילדותידפיאתשהכתימושמועותאלה

באותםהסתופפוכולם,אתהכירווכולםקטנהאזחיתההארץ
לאהחדריםחדריואתשלטההפוריטניותחוגים.ובאותםרחובות

דווקאהפוריטניותהפוך.היהזהאצלנואולםלחשוף.מקובלהיה
ואנישאמאלכךחיצוניתעדותכלחיתהלאחדרים.לחדריהודחקה

אמאשלהליליתלנוכחותהנפרדות:במיטותחדר'באותולנו

אילושגםלמרותהיום,במשךמרשיעיםרמזיםהיולאשליבפינה
איששהרינעלם.בגדרנשארהיהשהסודלוודאיקרובכאלההיו

לילבשעתנדירות.הזדמנויותלהוציאהחדר'אתפקדלאמלבדי
לחדרימגיחהאמאחיתהשנתםאתנמוכברכשהכולמאוחרת
בבוקרוהשכםשרוולים,וארוכתמחשוףצנועתסולידית,בכותונת

שערה(אתלמשעימסורקתבקפידה,לבושההביתעלחלשהכבר
אניאםלבדוקמיטתימעלכשרכנהרקלראותזכיתיהפזורהארוך

קלועהיההואהאחרותהיממהשעותבכל .חומיעלהשמאאוישן
בצבעכחלזונותתחילהאוזניה,סביבמלופפותדקותצמותלשתי
גבוהות,שרוכיםנעליונעולהכסף-לבן>בגווןולבסוףבהירחום

כותנהגרביבצבצושמתחתןנמוך'עקבעלחומות,אושחורות
הקרסול.עלבחומרהמקופליםשהיורוב,פיעלבהיריםדקים,
שמוטותהזוגית,הענקבמיטתלילותיואתעשהזאת,לעומתאבא,

ניצבוהשוליים,כלפיומתנמכיםבמרכזגבוהיםמדורגים,נחושת
בגולהשהסתייםמעוגלנחושתבזבוטנתחמיםולרגליה,למראשותיה

מטריםשנימידה,קנהבכלענקמיטתמעלה.כלפימכוונתתפוחה
הלילהשידותעמדוצידיהמשניאורכה.מטריםוחציושנייםרוחבה

שחמשהבגדים,ארוןשלמיניאטורותמעיןדובדבן'מעץהמגולפות
גםמחשבת.מלאכתהיוושושניםחבצלותהמגולפותדלתותיו
אמאנהגההצהרייםמנוחתאתשכןבשימוש'חיתהאמאשלהשידה
רעשיםמפניהדלתאתמגיפהכשהיאהרשמית,במיטהלעשות

כלומרהילדים,מחדרבקעו'לאמעולםכיאםלבקוע,היושעלולים
לנמנםהיהנאלץהיום,בשעותמנוחהלעצמוביקשאםואבא, .חדרי
שזכתההגםלדירהמחוברתשחיתהשלו'בקליניקההספהעל

נפרדת.בכניסה

סימולטניתללינהגםהזוגיתהמיטהשימשההרחוקשבעברייתכן
שבנסיבותוייתכןבמשמרות,רקולאהורי'כלומרהזוג,בנישנישל
שנושאיםככלרחוקאבלהעולם,לאווירובאתינוצרתיגםאלה
זוכראניזאתלעומתנתקל.איננישכזובתמונה-זכרונותיאותי

קפהבביתיחדיושביםואניאליס~ןאףאבא,בהןרבות,תמונות
עלבופזוריםוממורקים,בהיריםרבועים,עץששולחנותקטן'

מפותוירוקים.סגוליםענביםבאשכולותהמעוטרתהחומההרצפה
בקפידהמעליהםהשתפלוובלבן'בכחולמשובצותמעומלנות,

ברוחהתעופפותןאתמנעועליהןשהונחועביםזכוכיתולוחות
שהדלתאימתכלהקפהלביתחודרתשחיתההחורפיתהפרצים
שולחן'כלעלסגרוזההבגווןעץכיסאותלרווחה.נפתחה

ובאפסקש,במקלעתתחומותהמעוגלותוידיותיהםמשענותיהם
העבראללהגיעחותראצבעותי'אתבהלתחובמנסההייתימעשה
גביעמתוךגלידהמלקקאני .יותרמרתקתמידשנראההאחר
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תמידמורכביםשהיובגדי'אתללכלךשלאומקפידגדולזכוכית
גברדיןמכנסילובשהייתיבחורףמעומלנות.לבנותמכותנות
עדשהגיעוזלמןבמכנסימתענהובקיץבמקטורן'ומתהדרכחולים
אתאזמכסיםהיומצמרארוכיםגרבייםמשובצות.אוחומותהברך'

יותרמזיעההרגלגרבללאשבסנדלחיתהשרווחההדעהשכןשוקי'
אוהאוכלבזמןאתלכלךשמאהחרדהבאקזמות.להידבקונוטה

בגללפעםאישנענשתיליזכורשלאלמרותעמי'נותרהבעבודה
אבאבענייניהם.עסוקיםהיואליםופראואבאהבגד.אתשהכתמתי

מקש,אומשעםובקיץאפורמלבדבחורףבמגבעת,תמידחבוש
המכוסההקירעלהמתעקליםהברזלמוויאחדעלמגבעתואתתולה
קשכובעעםבחורף,בורדובצבעצמריברטעםאליםופראואטפט,

קאמרילקונצרטפעמינושמיםכשהיינובעיקרולעתים,בקיץ'לבן
אודוקטור""הרשלבביתםועוגה>(קפהל"קאפה-מיט-קוכן"או

בעיניאזשהצטיירמהעםמתקשטתאחר'אוזהדוקטור""פראו

עדממנהגולשתואווריריתשחורהשרשתמרוטה,מגבעתכשרידי
אתמחברתזהבמסרגתדמוייתארוכהוסיכההנחיריים,לגובה
ומעונגמחרדהרוטטותבידייםהכהה.השיעראלהמגבעתשרידי
פראושלשערה •מזוזואתלהפרידנתבקשתי'רקאםגש'ביהייתי
קארהלתספורתאותומחלקהיהאמצעישבילגלי'וקצרהיהאלים

האשהשיערחושני.רטטבימעבירהיהבשערהידיומגעסימטרית,

מדוע.לדעתהיטיבכמונימיערווה.
לומרמסוגלהייתילא(מעולםנינוחותשררהאליםלפראואבאבין

נעימותחשתיכךומשוםאלי'זרמהוהיאאלים>סתםאואליםגברת
בציבור'לצאתמאודשמיעטוואמא,אבאעםכמושלאבמחיצתם,
אתמפטיריםומרצינה,חמורהארשתלבשוההןהיחידותובפעמים
זהונוגעיםקפוצות,לשפתייםמבעדמסונןכשהואהדרושהמינימום

במדרגותטיפוסאולמכוניתכניסההכביש,חצייתבזמןרקבזה
ארנולד,דודאצללביקורלרמת-גןאותנולוקחשהיההאוטובוס

לפראוקוראאבאהיהן" w"ליןאבא.שלהצעירמשפחתוקרוב
אתומניחהמשקפיים,"זגוגיתמאחורינוצצותהבהירותעיניואלים,

(כלדף"ט Q~יהף~ש ;ז"והמטופחה.הצחהכפתהעלהגדולהידוכף
(למענך>,דיש'~פףר"בדביק,"יה,משיבהחיתהוזואת>,יפהכך

חברתי,למשחקאותבזהרואההייתיכפתו.עלכפתהאתומניחה
אבא,כפתה.עלכפתיאתושםהאינטימיות,חומתאתלהבקיערוצה
אתידיעלמנחיתהיהבלחייו'נבקעיםקמטיםחריצירחב,בחיוך
עליוקשתהכאילונאנקורכה,מעודנתהמאודחשביה,הנפה

נשיקהמגניבהיהבסתרכלא-יוצלח.המגדלאתוממוטטהמלאכה
נטהלאבביתמעיני.חמקהלאשמעולםאלים,פראושלעורפהאל

בקשתיעלמתרעםהיהדעת,קלותלומרשלאשובבות,להפגין
בדמקהאתילשחקומתרצההידיים,מגדלאתאמאאתללמד

משתתפים.לשנישמוגבליםמשחקיםבלבד'ובשחמט
ראוייםלינראווהםשאלהסימנישוםבחייצצולאב'לכיתהעד

החופששלהראשוןביוםשנהמדיהרמוניים.אפילוומכובדים,
מעבודתומשתחררהיהאבאליפו'האוטובוסעלעוליםהיינוהגדול

כשמגמתהאוניהכבשעלמטפסיםהיינושםלנמל.אלינוומתלווה
לידנעמדהייתיאניאמא.שלהולדתהלעירלרינה,היאפנינו

רחוקיםעולמותשלניחוחהמביאההצופרלקריאתממתיןהמעקה,
עלהעומדלאבאבידימנפנף ,הגמלנאקתאוהפילשאגתכמו

פעםלעומתיאותהומטלטלמגבעתואתלמענימסירהרציף,
בכיסאמשתרעתחיתהאמאהשמש.מפאתאותהוחובשושבופעמיים

זהמרגעחופשיהייתיואניבהירה,קייציתבשמלההסיפוןעלנוח

האדוםהמצחיהכובעאתאשמוטשלאובלבדמעלה-מטהלהתרוצץ
בביקורשאתכבדכדיאחראוזהמלחבדרכישייקרהמבקשמראשי'
הסיפוןעלמתייצבהייתילפעםמפעםבמטבח.אוהמכונותבחדר

כלפיהאחריותחשתישכןרע,כלליאונהשלאאמאאתלהרגיע
המיםריחמרורים.שנתאחריכוחותצוברתשהיאהבנתימשיםובלי

זוכרשאינניהגםלחיו'ערבווהארוחותתאבוננואתמגבירהיה
שללהקהבדרךפוגשיםהיינולעתים .במיוחדקסוםתבשילשום

הקסומיםהיונקיםממראהיותרלבמשובבמראההיהולאדולפינים,

בסלטהבאווירמזנקיםהאוניה,עםבתחרותהמשתעשעיםהאלה
לחםכיכרעםלהםממתיןהייתי •בחיוךפהופועריםמרשימה
הייתיהתקיימה,לאהפגישהאםברירה,ובליתבגבינה,שלקחתי

ימיםשלהפלגהאחריהאוניה.למסלולשנקלעולשחפיםאותהמפזר
אוללילהנשאריםלאיטליה,מגיעיםהיינושבוע,אוליאחדים,
לדברשהתעקשהבוצ'וניסניורהשלהקטןבפנסיוןבגנואה,שניים
מיכאל>,יפות,עיניים(איזהמי;נל"א;קי'~ל.ה"ק,חבאיטלקית,אתי

בפניםבחיוך'תמידנוצצות"היועיניהההפלגה.מתלאותלהתאושש
ישבןהתגלהשבאהכלעומתובהסתובבהקמט,חסריומתוחיםמלאים

גרה.כמעלההילוכהבזמןואנהאנהמתנדנדשהיהאדירים,
בשווקיםאתילשוטטהמחרתביוםיוצאתחיתהכוח,אמאמשצברה
חוששתהערבלארוחתלפנסיוןלשובממהרתלאחותה,מתנהלחפש
פיצהליוקנתההתרצתהלעתיםרקלה.הזריםהמאכליםמןלטעום

בארץ.כמותואזהכרנושסדםמאכלובגבינה,בעגבניותמשופעת
מבקשהייתיאנילילה.ברכבתעל-פי-רובמגיעיםהיינולרינה
אמא,זאתהתירהששלימשמלאורקאבלהעליוןבדרגשלישון
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בדרגשמתערסלהפסים,לשקשוקקשובבהנאהנרדםוהייתי
משכיםהייתיבבוקרהקרון.תנודותשלהמונוטונילקצבומתמכר

שדותברעבתנותוטורףהחלוןאלניצב ,המסדרוןאלויוצאקום
עתיריואגמיםנהרותונחלים,מיוערותפסגותבקר'ועדריירוקים

אתובודקיםעוליםאדיביםשוטריםהיוהגבולאתמשחצינומים.
השוטרליהתחלףלעתיםכיאםהנסיעה,כרסיסיאתאוהדרכונים

מכריזהיההקטרמדים.לבשוכולםשהריבכרסיסן'אובמבקר
ובפאתיקל,חישליעדולהגיעהעומדהמסעעלממושכותבצפירות

מתקבציםהיואופנייםורוכביומכוניותמורדיםהיומחסומיםוינה

חיתהלעתיםתנועה.כפקקבעיניאזשהצטיירבמהמאחוריהם
עדלשלוםלהשיבממהרהייתיואנילברכהידתנועתלעברימונפת
שהיהזההואאנישמאאולהתרחק,ממהרהיההברכהשנושא
הסוגיה.אתלעצמילפתורהצלחתילאמעולםממנו.מתרחק

עלרוחבקוצרממתינהטילידודהכברחיתהלתחנהמשנכנסנו
 ,"ל~~י~גדלת"כמהגדול'בחיבוקלזרועותיהאותיאוספתהרציף,

כמה"אך'שנה,כלובישנושחזרובמליםאמאאתלחבקמתפנהואז
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 1:~ו
מהסהואמאהמנוול",אתתעזביסוףסוףמתיארית,נראיתאתרע

ממחטהחיתהומידגרמנית",מדברהריהואהילד,לפני"לאאותה
טילידודההתרגשות.שלדמעהמוחותהיוהאחיותושתינשלפת
רקאבלאלים,גברתשללזודמתהותסרוקתהשיער'קצרתחיתה
היהשערהביניהן.החיצוניהדמיוןעלוהערתישגיתיאחתפעם
מעטנשזפתחיתהאמאשכןלבן'עורהוגםאמאשלמזהבהיר

דווקאבלטפניהןבקלסראבלהאוניה.סיפוןעלבילתהבהןבשעות
גבותדהויות,כמעטבהירות,תכולותעינייםזוגותשנירב:דמיון

מהשמשוםבקצותיהםמעוגליםארוכיםוריסיםצהבהבהותקשתיות
המאויר'המיתולוגיהסיפוריבספרהדמםשלכנפיואתליהזכירו
ימים.אותםשלהאופנהברוחוצר'קטןופהומנומשסולדאפון
ניחנהשדודתילהכחיש,איןכי'אםיותריפהאמאחיתהבעיני
עלפעםכשנשאלואבא,בתמונה,דודאיזההיהותמידרבבקסם

דודהכותנות.מחליףשהואבקצבגבריםמחליפהשהיאאמרכך'
האדום,הצבעאתאהבהובעיקרעליזים,בצבעיםבגדיםלבשהטילי

נוזפתחיתהמחשוף.עתירותשמלותאורקומותוחולצותסופגים
יהיהעודזקנה."כמווקודרים,כהיםצבעיםללבוששמרבהבאמא

הלואטילי","טאנסעשלה"שו;נר"כאלה,"לצבעיםזמןהרבהלך
מרקיעהחיתההפגישהכשהתרגשותבעינוליקורץהיההנהג,הוא

עלאותיומרכיבאל-עלאותימניףנשים","עסקיכאומרלשיא,
החסונותבזרועותיוהכבדותהמזוודותאתנושאשהואתוךכתפיו'

הכביש.עליציבהאבלונמוכהשחורהדופיןמכוניתהמכונית,אל
לעתיםובסביבותיה,ברינהעושיםהיינוהקיץחודשיכלאת

עכברבובתשאבקשבלאמקבלהייתישםלזלצבורג,מצפינים
הייתידווקאשזאתאכחדולאשלי'המרשיםהעכבריםלאוסףנוספת

היינו'אמאאת .העירעלשחלשהבטירהחוזרביקור-לבקשמעז
עםשם,קפה.בביתמאחורמותיריםואני'התורןהדודטילי'דודה

ונילפטל'טעמים:בשלושהגלידהמנתליהמתינהמההר'הירידה
בטעמם.המופלאיםהכדוריםאתעיטרשהומסחםושוקולדואגוזים,
משולשאתבזיכרוןמעליםהיוהזכוכיתגביעוהקפהבביתהישיבה
ולאלשוניאתנוצרהייתיאבלואני'אליםפראואבא,שלהאוהבים

ולקירבהלחמימותזהברגעאותישתקפולגעגועיםביטוינותן
היינולעתיםהאחרת.האשהבמחיצתרקלבנואבביןשזרמו

וכפריםויערותאגמיםשלארץחבללבוואריה,עדמרחיקים
ואבןעץפסליפרחים,מוקפיםחד-קומתייםאבןבתימטופחים,
חנויותעלמסתלסלבכתבמגולפיםושלטיםהכיכרות,אתהמעטרים

לאוגרסלהגזלעלהמאיימיםהשוקולדבתיוירקות.מאפהדברישל
החביבותאתלקשורממנינבצרושניםמורא,כלעליהפילו

העולםמלחמתנבעה.רקכשהסדקשהתלקחהסדיזםעםשפגשתי
נופךשנתנולחופשותהסוףבאשפרצהולאחרבפתח,עמדהכבר
שעתידיםמרוריםתחתיושהסתירשוקולדציפוילילדות,מופלאכה

ונוף,טבעשלרקעעללאמאהתקרבותשלחופשותלהתגלות,
בעיקרלצחוק.מרבהגםאךאחת,לאבוכהאותהרואההייתישבהן
להקשיבלכנסיהכשנכנסנוהפעמיםבאחתמרבבכישפרצהליזכור

וכרעהגופהעלמשונהידתנועתעשתהואפילועוגב,עללנגינה
בניגודאותי'ומשכהכיבושיךדבריאתהדיברהטיליודודהברך'

מצבעלתמידשמרהשבירושליםבעיניהיהמוזרהחוצה.לרצוני'
המעטנוגםבירושליםמרגש.וחףפושרקר'ולאחםלארשמי'רוח

שלנולטיוליםשמוריםהיובחוצותוהשיטוטיםלרחוב,לצאת
קצרות,לחופשותאחדותפעמיםלרינהנסעהכךאחרבאירופה.

אלים,פראואצללהתגוררעובריםהיינוואניאבאאלוובהזדמנויות
דווקאהיאלי.שהוקצההקטןבחדרלישוןבאהלאשלהפתעתי

נפתחולאבושהחלונותהמיסות,בחדראבאעםלישוןהעדיפה
בחלוקטוב,לילהלילומרמעלירוכנתוכשחיתהפעם.אףכמעט
שדיה,ממראהומתגרהמחשופהלתוךמציץהייתיבכותונת,אובית

כך'אחרשביניהם.הצרבחריץמונחהיהדקזהבחוטעלשמדליון
אזלחדשות,בדבקותומאזיניםלרדיומרותקיםכברכשהיינו

לאואמאלי'טיהדודהעםהקשרנותקכמרקחה,היהכשהעולם
לתודעתיחדרזמןמקץרקלבדה.אפילואליה,לנסועעוזהרהיבה

באירועיםחלקנוטלתאותהלראותזכיתילאבירושליםשבעצם
עלבעיקרממונהחיתהידידיםאצלנוכשהתארחוגםשכןחברתיים,
חיקיתהקהילהבקרבהןמנודהשחיתההבנתילימיםרקהתקרובת.

משלנולאשחיתהבגללאבאשלהמצומצמתמשפחתובקרבוהן
גויה.אלא

הלימודים.לתחילתהראשוןבשבוע ,'בבכיתהאותיפגשההמלחמה
היונאצהדברילמוקצה.גרמניהמלההפכהאחדיםשבועותתוך

הנאציםנגדהספרביתבמסדרונותוגםהכיתותבחדריאזמושמעים

דובריציבור-יחדכורכיםהיווהאוסטריםהגרמניםואתהארורים,

כאן",הואב"ששש,נקטעותהשיחותהיולכיתהבכניסתיהגרמנית.
מהכיתותהנעריםהשיחה.נסבהאמאועלשעליידעתיהמבוכהולפי

להיותבשבילצעירשאתה"מזללעברימפטיריםהיויותרהגבוהות
כשהגרמניםמיכאל'ו"נו'שלך",דודעושהמהמענייןאבלמרגל
לאהעבריתהשפהאתשידיעתהאמא,פרוטקציה?"לנותעשהיבואו
העזהלאשובארבעים-חמישים,בןמליםמאוצרמעולםחרגה
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הירקותמחנותרגליההדירההיאברחוב.פניהאתלהראות
הסבירקף~ןן",;נךלירה~יש ,ט~י~רידד;ךירקום ה~י~"ומהמכולת,

נפשואתיודעיה'הלאלמלחמהשקודםהמכולת,בעלבגמגוםלה
בבקשהכלומר'ארצה.אפייםקידהקדהנכבד'הרופאאשתלמראה
היההתגוררנובוהרחובקונים.מפסידאנישוב,תבואיאלממך

חיתהלאבעבריתששליטתםגרמניה,מיוצאיברביםמאוכלס
בליתהמתרס.שלהנכוןלצדוהשתייכואלהאבלבהרבה,מפוארת
ופעםהיומיות,הקניותאתולעשותהרחובאתלחצותלמדתיברירה
מניחהגדולה,השבועיתההזמנהאתמביאהירקןשלבנוהיהבשבוע

שלוהמיאוסאתוצעקניגסבקולמפטירהדלת,סףעלהסחורהאת
עמלו.שכרתשרלקבלבגסותומסרבנאציםשלסבלמלהיות

סוףלקראתהוריםאסיפתעלההודעהחנוכהלפניכשהגיעה
לבית-הספר'ללכתמתכוונתלאאניש"די'אמאהכריזההשליש,
זהאםבעצמךוללכתמהעבודהלהשתחררפריץ'תצטרך'ואתה
אותותמששפיל?שלעורלישישחושב,אתהמהלך.חשוב

הפעםחיתהזאת ,, .לוישמגעאיזהשכחתכברבוודאיותראה,

38 
 225גליון



המטבחדלתמסויםובשלבקצת,עלובביתשהטוניםהראשונה
דבריונימתרקכיבושיך.דברימדבראבאאתושמעתיבפנינטרקה

לדברהרגלוזההיהבכלל •שאמרהדבריםלאאךלאוזניהגיעה
זבוב.עלידואתאוקולואתהריםלאמעולםובמתינות.בשקט

עודבהוליוודרקרוצח.פניבהבעתצורךאיןמישהולהרוגכדי
זאת.להביןמסרבים

יוםהיהזה-מהעבודההיוםבאותולהשתחררהיהיכוללאאבא
תהיהאליסשפראוכנראההוחלטכןעל-בהדסהשלוהניתוחים

ביקשהואמאבדלת,צלצולנשמעהיעודהובשעההמשפחה,נציגת
פראובשמחה.האורחתפניאתקיבלתיואניולפתוח,לגשתממני
פניניםוסיכתמצובעותהיושפתיההאירוע,לכבודהתהדרהאליס
משיחולצתלבשההיאכהותו.אתמבליסהבשערה,נעוצהחיתה
כסףסיכתקישטהחולצתהצווארוןאתשרוול.ארוכתלבנה

הבליסההקרסולגובהעדאפורהצרהחצאיתאודם.אבנימשובצת
הלבנים.הרשתגרביאתגילההשמאליבצדוהשסעחמוקיהאת

ששוםחיתההדורהכההתלבושת.אתהשלימושחורותעקבנעלי
פנימהלהיכנסאותההזמנתי •ממנינשתכחלאמלבושהפרס

השינהמחדרהגיחהאמאבאה.אליסשפראולאמאוהודעתי
ממשיהחגיגיתבשמלתהמתכווצתוהיאבקפידהעשויכששערה

חיתהזיכרונילמיטב •האחרוןבטיולנולהקנתהטילישדודה ,כחול
קום~י~ה ,ה~י~"בארץ.השמלהאתלבשהשאמאהראשונההפעםזו

אליסגברתאבלפנימה,הננסיבבקשהמשמעאמא,אמרהiריג:יז",
~ידס~ס ס~"והוסיפהללכת,כברשעלינווקבעהבפתחנשארה
היאאמאשגםאותיוהפתיע ,ליצרכלומרדוקטור",פראולייס,
אבא-"ארית"הפרסיבשמהאואליהפנואזעדכי ,פראו

בסתםאומיכאל"שלב"אמאברינה,ומכריהטילידודה ,ומשפחתו
לההושטתיואזלה.היולאכמעטהריעצמהבזכותמכרים"אמא",

אליסלפראובשמחההושטתיידיואתפרידהלנשיקתלחייאת
 .לאחורראשיהסבתילאואפילו
בטבעיות.אצלישהתקבלמהאתבעיןעיןפירשולאהשאראבל

עםהוריםכמהבהישבושכברלכיתה,איתינכנסהאליסכשפראו
מידשהוחלפהתדהמה,שתיקתהס,תחילההושלךילדיהם,

אתיודעתשלא"אשהחוצפה","איזומנס:ובנעיצתבהתלחשויות
בשלבכללים?"שאין ,לעצמוחושבהזההרופא"מהשלה",המקום
שלבנובכיתה,מכוערהכיהילדהמנומש,אריקאליפנהמסוים
 ?אמהות"שתילךיש ,מיכאלזה,"מה :בקולואמר ,לחשבוןהמורה
ממושך.לסבלילדותישנותאתדןובכך
מפנימענהחסרותשנותרושאלות ,להתעוררהשאלותהחלואזרק

התגיירההאםבכנסיה?אזבכתהמדועלהציגן.מיבפניהיהשלא
שתהיהמחייבתללאוםהשתייכותהאםאמונתה?עלששמרהאו

אולעםהנאמנות ,יותרחזקמהעמך?בניליתרזההבדפוסמעוצב
אםאווינהאתיפציצואם ,יותרלאמאיכאבמהלמשפחה?הנאמנות
במהותןאבל ,ילדותישונה,היהשהסגנוןמובןישראל?אתיפציצו

חזרתיואפילויותרעודמופנםלילדהפכתיבעינן.נשארוהשאלות
לכתהלפנילשירותיםאותילהקיםהחלהאמאבלילה.להרטיב

שהיקנההפזורבשערההבחנתיבמסדרוןשדלקהעמוםובאור ,לישון
גליעלידיאתמעבירהייתיבביישנותממש.נערהשלמראהלה

אלהכושלתבהליכתיביהתומכותזרועותיהרכותאתחשתלתליה,
יופיהוהערצתהרוךותחושתרבזמןחלףלאאבלהשימוש.בית

לביתחלחלוהחוץמןהקולותבסלידה.שגבלעמוקבוזברגשהומרו
היאלבינה.בינישוויוןשלקומתיחתלמנוערציתיואניפנימה,
הרעים,שלבצדשנותרהלאחותהחרדהמלאתבודדה,חלשה,חיתה
היהטבעיומהסביבה,והתהדקההלכהההסגרטבעתהאויב.עםיחד

אתליידותהראשוןהייתיאנילאאני?גםאותהמשאנטושיותר
האבן.

בגרמניתאליפונהחיתהאמאהנאצים.שלבשפתםלדברסירבתי
ותחנוניםומדברתשבהוכשחיתהמבין.כלאעצמימשיםוהייתי
לאקונית,אומראובעברית,תשובותיאתלהמפסידהייתיבקולה,
עלרקלאהקץהקיץכךהדרוש.המינימוםאתרקפרקים,בראשי

עלגםאלארב,בעונגאזעדמפיהשלמדתיהגרמניתשיעורי
חמישה ,שליהספריםמדףאתשפיארוגרים"האחים"מעשיות

עימיזכוריםשמהםבציורים,משופעיםלבנהקידושבאותיותכרכים
שהיאהאווזיםנערתהקטנים,הגדייםושבעתהטורףהזאבבעיקר

הבתאתבזהבהמכסהחולה,וגברתהאמיתיתהמלךבתהיא
הזוועהעלילותוהעצלה.המכוערתהבתאתובזפתוחסונההחורגת

שתורגמההקצרצרההגירסה<לאמידותעבבספרומוריץ""מקסשל
זהים,היוזיכרונילמיטבהציוריםכיאםלעברית>,גםהימיםברבות
בעורלהינצלולאהאופהאצלדקעדלהיסחןהגרמניבמקורשזכו

ו"יהושערחמנים,בנירחמניםשלעםהיהודים,אצלככתובשיניהם
ציפורניוכיאם , Struwwelpeterדווקאנקראשבגרמניתהפרוע"

אחרשעותהמקומית.לגיוסהגםהועתקוהמזוהםושערוהארוכות
אב.דותוכנןמיופייןנתרוקנומרצוןבביתהסתגרתיבהןהצהריים

בספורט ,עכשיו~לאובוודאיבוודאי ,ליהיושלאכמעטחברים
וגםבעינימאוסדברהיהולהתלכלךליפולכי ,הצטיינתילאמעולם
ידיובמו ,ביותרמצומצמתחיתהבעבריתילדיםספרותמאיים,
פחותלאאמאאתשהזין ,בינינושחיברהסבורחבלאתחתכתי

HJ 
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מעשחוסרשלארוכותשעותעלהאשםאתבהתליתיאותי.משהזין
ההזדמנותבדרכיכשנקרתהאפואשמחתיויותרויותר ,ושיממון

רביצהלסתםאואיכותיבילוילאיזהאליספראוועםאבאעםלצאת
החייםאבא.שלופציינטיםמכריםקהלהומהשהיההקפה,בבית
בחושניותם:בססגוניותם,בצבעוניותם,אותישיכרולביתמחוץ

או ,ברזלרמוסותלבניםלבנייה,חולבעגלותיהםמוביליםעגלונים
סוסיהםאתמדרבניםסמוכה,בשכונהלרפדשנשלחווכורסהספה

שפתייםמכווציםכשהםקריאהמילותובסינוןבאווירהשוטבהנפת
לראשיהםאדומותוכומתותאנגליםחייליםוחום,שמשצרובות
ברךכורעערבינערחלילים,חמתשלנגינהלצליליבסךצועדים
מקלףשהואומתוקיםאדומיםוסברסנמסקרחובהפחגיגיתמאחורי
החדגוניתהסטריליותלעומת ,בבשרויינעצושקוציהםבליבזריזות

אמאלישזימנוחולים,ביתאומרקחת,ביתאווירתשלוהמונוטונית
הביתית.והמסגרת

דברבעברית,והכתיבההקריאהללימודהתמסרתירבהבחדווה
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 1:~ו
אשתףכיאמנםביקשההיאאמא.פניעלגדוליתרוןלישהקנה
תלמידהלהיותמוכנההספר'בביתלישחיקנובידיעותאותה

להשאירהעדפתיאניאבלוחצי'ששבןילדשלוכנועהממושמעת
השכםהריתפיסה.כקשיידועיםשהגרמניםבתואנהבבורותהאותה

לאאבלהגרמנים.בגנותורקאךמדבריםאנשיםשמעתיוהערב
צרפתיתגםדוברתאניהנהלהתגונן'אמאניסתההאוסטרים,

סירןאני'ואולםלשפות.כישרוןאיזהלישישספקואיןואנגלית
הך.היינווהכולהעמים,שניביןהבדליםשאיןפסקתיינוקא,

לאסקופההפכהארץ'דרךממנילתבועמכדיומובסתחלשה
בדידותיעלותסכולאגרסיהנגדולהפנותנוחקורכןנדרסת,

שמנמן'נהייתיותפח,השתנהגופימבנההילדים.בקרבונידחותי
עםמכנסיים-באירופהעבורישניקבובבגדיםהעולםכאזרחלבוש

הילדיםשארעלמתנשאכצבר'חאקימכנסיולאלמשל'שלייקס,
ממושמעילדשווים.ביןשווהלהיותהכמיההאתלהסתירכדי

שלבמחיצתהואכזרעריץאלים,ופראואבאשלבחברתםומחונך
אמא.

קודםימיםכמהשתמיד'שלי'ההולדתיוםועמוהתקרביוניחודש
נוסףמוינה.המפוארתהחבילהקבלתעםרשמיתנפתחהיהלכן'

קבעדרךבהארוזיםהיוכלשהואחרלבגדאוחולצותלסטלחליפה,
מוזהבכחולבבקבוקקולרןומיריחניקפהטובים,שוקולדיםגם

כמומשובחיםמכתביםניירותאמא,בשבילהדיין,שפתשעלמקלן,
עוגה-קונן""קרויץוכןובשבילי'בשבילהקריאהספריכמהגם

ובסרטיםבפעמוניםמקושטתלב,צורתעשויההפסחא,לחגשנועדה
עםבהשתבחותהטמוןטעמהשסודעוגההקיר'עללתלותהכדי

דבריושאראניסבטעםעוגיותטילידודהצירפהולאלההזמן'
לנערותהמתלוויםבאביריםמאוירתפחבקופסתארוזיםמאפה,
אחר-כךששימשהשריון'עטוייסוסיםעלרכובותצעיפים,עוטות

באלה.וכיוצאבוליםמעטפות,ניירות,עפרונות,לאיחסון
בגללתגיעלאשהחבילהלאפשרותאמאאותיהכינההפעם

בחורףשאומריםכמו-תסתייםכשהמלחמה"מיכאל'המלחמה:
ומכופלתכפולהחבילהלךתשלחטילישטאנטעתראה-הקרוב
"אנילב:בקשיותהפטרתיאני ,,אותך.לפצותכדיוכשוויהבגודלה
כןגםהיאטיליודודהמהנאצים,מתנותשוםרוצהלאבכלל

החופשהשלמימושהלאפשרותהקץהקיץשבעצםעלרוגזנאצית",
בירושליםהפגרהימיעלייעברוכיצדחרדהנמלאהמסורתית,

"שכמואמא,הציעהמיכאל",דעתך'"מהקרוב.חבראףליכשאין
ואכן'חברים",כמהאלינוונזמיןהולדתיוםמסיבתנערוךתמיד

המגולף,הסקרטרלידמתיישבתאמאחיתהההולדתיוםלקראת
מוינה,שולחתחיתהשהדודהמאלהפרחוני'ניירבלוקשולפת
עםגרמניתדוברימכריםכמההמסולסל.ידהבכתבהזמנותושולחת
בחדרמתיישביםהיוהמבוגריםהיעודה,בשעהמגיעיםהיוילדיהם

שהיוהכהיםהוילונותבגללאוליחשוך'תמידשהיההאורחים
הלבניםהוילונותמתחתםנגלוכשהוסטווגםעל-פי-רוב,סגורים

מתכתמסילותבתוךמכווציםלשמשה,צמודיםשהיוהמנוקדים
הכהיםהרהיטיםבגללואוליהעץ,מסגרותלתוךשהוברגולבנות
חלמוןבצבעיגדוליםפרחיםעםחומהבקטיפהמרופדיםשהיו

אותימציעים-מאלציםשנאפס,שותיםהאורחיםהיושםוארגמן.
ללגוםיודעואיננינשנקשאניעלחשבוניעלמתבדחיםלטעום,
מיטיבבי'להתחרותמהםאישיוכללאהשנים(ברבותכוסית
עוגהלאכולהמרווחלמטבחמוזמניםהיווהילדיםמכולם>,לשתות
במפהשהתנאההגדולהאוכלמשולחןפטלמיץאוקקאוולשתות
בסקרנותבזהזהבוהיםלחדרי'נכנסיםהיינוכךאחרלבנה.

למגינתרואההארון,ממגירתמשחקשולףהייתיאניובאיבת-מה,
עלמתחנןנוספים,משחקיםלשליפתהאותבכךניתןכיצדלבי

מבקש"ילדה'לה",ליויקראוללעגשישימונישידעתיהגםנפשי'
נשליטמעטשעודמפניהקודמתאתשנסגורקודםאריזהנפתחשלא

בשארעץקוביותליידותיתחילאריקשמאיראבחדר'אי-סדר
אינוכשאישבשנהשנהמדיעצמועלחוזרשהיהמעשההילדים,

דירקטור","הרשלהיחידבנוהיותובשלבעדועוצר
שנים,שבעליבמלאתהשנהגםכנראהלימזומןהיההזההתענוג
בנסיבותלהתארחהולםזהשאיןהמכובדיםהאורחיםהחליטואלמלא

לטרוחלאמאנתנותחילהנישט",פאסט"אסגויה.אצלאלה
פרחיםולסדרהביתאתלקרצףמשקאות,להכיןלאפות,במטבח,
אבאשבגמרלידיכמעטהגיעווכשההכנותמקריסטל'ואזרתבשתי

יוכלולאהםהשנהאךמתנצליםשהקולגותוהודיעהעבודהמן
מעט"רקלישזימנההחגיגהביטולשוםעללאהצטערתילהגיע.
בכיליוןלומחכהשהייתיהמתנות,קבלתרגעבגללאלאנחת,

הערךיקרותלמתנותתורגםאבאכלפיההערכהיחסשהריעיניים,
לי.מוגשותשהיו
שאנייודעים"כולנובגרמנית.אמאאמרהקינן",מייןלי'"צר

כלפיה,שחשתיהמשטמהרגשאתלהקלכדיבכךהיהלאהאשמה."
אלפניםשפגשתיהראשוןהמלחמהקורכןגברו'עצמיעלורחמי
העולםארית,זה,את"תעזביאבא,אמרמכןלאחרארוךרגעפנים.

השבועשנצאוהבטיחראשיאתליטףהואהאנשים."וגםמטומטם
אמאהצהריים.מנוחתאתלנוחשלולקליניקהופרשקפהלבית

ונסגרותנפתחותמגירותשלקולןהגיעולאוזניבמטבחהסתגרה
לקרוא.יכולתישלאגדולשלטובידהממנוהגיחהאזבחוזקה.
יוצאת","אנימאו.דארוכותהיועליוכתובותשהיובגרמניתהמלים

מהבית.לצאתשבשגרהענייןעבורהזההיהכאילולי'הבהירה
מאופקותעלשליטהלאבדכעומדתנסערתנראתהוהיארעד'קולה

דאגה,נמלאתיבאישיותה.הבולטהאופיקואולישהיוומופנמות,
למעשיה,אותהחקרתילאהפגועהילדבתפקידעדייןשבויאבל
הבהירהלא",אופן"בשוםאיתה.שאבוארוצההיאאםשאלתיורק

דלעלעלולאוחוםחיבהכינויישוםאופיינית.לאמאודבתקיפות
רגש.להביעלותאפשראםשיימסקרח,לנציבחיתהכאילושפתיה
קפהלשתותכהרגלו'למטבח,ונכנסשנתואתלנוםסייםכשאבא

מרובאחריה.לחפשורץבביתאיננהשאמאלגלותנבהלעוגה,עם
שהשתרבבההשרוולארוכתובחולצתוהז'אקט,אתלבשלאחיפזון

ומגונה.מביכהבצורהבעירוםבפרהסיהיוצאבעינינראהממכנסיו
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שם ,העירלכיכראותוהנחוושביםעוברים .אחריוהזדנבתיאני

שלתוכנואתלפהמפהשהעבירוסקרנים,מוקפתאמאעמדה
נאצית",לא"אניגרמנית.דובריהיושלאמביניהםלאלההשלט,

כמומולדתה,ואתארצהאתשעזבהאוסטרית,"אניעליו.כתובהיה
אותילסקוליכוליםאתםשאהבה.הגברבעקבותהמואבית,רות

תוכלו."לאבמילאמשפצעתםיותראותילפצועבאבנים.
חולצתהגבעל •בערושלחייהלמרותכסידחיוורתחיתהאמא

היהניכרמראיהלפידם.שלאוזיעהשלגדולכתםהיההחומה
שארבידיכנראההורחקוהמוחחמומיאךאבנים,בהיידושכבר

עלוהוויכוחיםכמרקחה,כולםהיוהגיעכשאבאבמחזה.הצופים
בשיאם.היואותולגנותהיישוביכולשבההדרךועלהנאציזם
נגדאיתםותילחםככה,מרגישאתהאם ,הבריטילצבא"תתנדב

פהשיושביםבגרמניםלהילחםצריך"קודםאחד.צעקהגרמנים",
השני.צעקבגרמניה",בהםלהילחםנלךכךאחרבתוכנו.בארץ

אתהרחק,לאששעמדהאחת,אשההביעהחלשה",אשהנגד"חזקים
והיאבזרועה,ופגעבאמאאבןעתהיידהמישהורפה.בלשוןמחאתה
והשיערכתפהעלנשרההימניתצמתהמידה.נשמטוהשלטמעדה

הפעםזוחיתהמותניה.עדוהגיעהקבועהמהלפיתההשתחרר
כאילוהיהונדמההיום,באורהפזורשערהאתשראיתיהראשונה

המשקלשיוויארנוןבשלאלאבהשפגעההאבןבשללאמעדה
אבאאתשמעתיפה"?הולךמה"השתגעתם?הרפויה.צמתהשגרמה
הדקותבזרועותיוהודףלזירה,נכנסהואלא-לו.בקולצועק

אתכמבקשאמא,לפניברךוכורעהמתקהלים,אתוהעדינות
 ,"הזאתהדרמהעם"מספיק ,התחנן ,ארית"הביתה,"בואיסליחתה.

ובליהרחבה,ללבהתקדמתי ,נוחותיבשאריתאחריוהשתרכתי
רציתיבמתקהלים.אבניםליידותהתחלתיוחשבוןדיןלעצמילתת

אתמוחובמצלמתשהנציחאחדעדיישארשלאכולם.שימותו
הוא ,"עזבואני.וגםאבאאמא,אתדחקנושאליההקלוןתמונת

השני.אמרמהעץ",רחוקנופללא"התפוחשאמר.מיהיהמשוגע",
לאחרברוחמתנפנףהשמאלישרוולובראש,אבאפסעכששבנו
מנהל ,מיטלמןהרלה.הורגלשלאבמהומההחפתממנושנשמט

ומתחתיוכובעחובש ,מאמיןאיששהיה ,הסמוךמהביתהדוארסניף

בשערהמתחככתאמא,שלבזרועהשלובהזרועו ,אחריוצעדכיפה,
שאמאבשלטלהיתקלשלאנזהרמתייפח,אחריהם,ואני ,המפואר

מידה.להניחומסרבתאחריה,גררה
להתרחש,עתידנוראשמשהוהבנתיקטנהחיהשלהחדיםבחושיה

הסתגרוממושךזמןעתה.זהשראינוהמרמהחיזיוןנוראפחותלא
מנסהלדלת,מעברהרצפה,עלרבצתיואניבמטבחואמאאבא

שלהם.והמאופקיםהשקטיםבטוניםשנאמרוהדבריםאתלפענח
 ,ממךמבקש"אניבסמכותיותמדבראבאאתשמעתילפעםמפעם

 ,יותריכולהלא"אנילא-אופייניבביטחוןמשיבהאמאואתארית",
לבסוףשאסע."בשבילוטוביותר ...הילדבגללרקנשארתיפריץ.
ואמא,הקליניקהאלבמישריןהמשיךאבאלרווחה.הדלתנקרעה
ברגליצאהאוזנה,סביבלמהדריןוכרוכהקלועההימניתצמתה

קי~ד",~יין"קוםלבה:אלאותיומאמצתלעומתימתכופפתכושלת,
הב;שםשניחוחלהבחיןויכולתי ,גברי ,חמוץהיהריחה .ילדיבוא
צדףכפתוריששורתהחומה,בחולצתההקרע •ואיננוהתנדףהקל

עלבונו.אתתבעמלפנים,אותהנעלהוצפופיםקטנים
שתקעתיהקמוץהאגרוףבמיטה,המועקהאתזוכראנילילהבאותו

הקסמיםלחשלהשמיע,מעזהייתישלאהצעקהאתלבלוםכדילפי
-מנטרהאיזוזוחיתהכמווהשמעחזורלעצמישהשמעתי
שאניוההרפיהתיגמר",כברשהמלחמה ,תיגמרכבר"שהמלחמה

ריחה ,מעלירכינתה ,לחדראמאשלכניסתהעםרקלתוכהצולל
מגעצווארה,עדסגורההחמהכותנתהנוכחותה,אתמבשםהמתוק

בלעיניהאבלכתפיהעלפזורשערה ,בפניהצוננותזרועותיה
לעברהמקרטעתבצעדתנו ,לעומתילחייךקשותומתכבויותעימה,

שנפלהעדמהזמןעודהמרגיעהביישותהחשתיכךאחרהשירותים.
התרדמה.עלי

ארוחתנפשה.מסערתטפחהסגירהולאמאופקתאמאחיתהבבוקר

ביצה ,מהבילשוקוכוס •השולחןעלערוכהכתמידחיתההבוקר
הבדמפיתאפילוובריבה.בחמאהלחםפרוסתבגביע,רכה

 seiמיכאל.טוב,ילד"תהיהנעדרה.לא ,פיאתלנגבהמעומלנת
brav • אליםפראואבא.אתתכעיסאלזמן.לכמהלנוחנוסעתאני
צייתןבערב."ישובואבא ,הספרמביתאותךלקחתהיוםתבוא

לביתאותילשאתלרגליהנחתי ,אותילחבקלהאפשרתיוממושמע
הכבדהעורילקוטאתפורקהצלצול,לפניעודלכיתהממהרהספר,
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ומתיישב.

להשתמשלהלהציעלעתיםונהגתיעליחביבהשחיתהשושנה
בטענהלידילשבתהפעםסירבה ,שליהמשוכלליםובצבעיםבקלמר

סומקמעלה ,כךכלרכהילדהחיתהתמידגרמנים.שונאתהיאכי
המחנכת, ,בדאוןגברת ...והנהדבר-מה,לומרשנתבקשהאימתכל

לההורתה ,רךשתוכועץתורןמותניים,וחסרתגילחסרתאשה
והטילה ,לשיעורהיוםהגיעהשלאנוריתשלמקומהאתלתפוס
עיני.לנגדריצדובמחברתהשורותמשפטים.כתיבתעבודה:עלינו

ממדיות,תלתהופכותנפח,לובשותהדף,מתוךויצאוקמוהן
הרגשתיתיל.בגדרשהתחלפהקשמקלעתשלמראהמקבלות

עלאחתמלהולולשרבטאנסהרקאםבהתילכדנהשאצבעותי
 .הנייר
זרועותבהנפתצועדשהיה ,השיערקצוץהמנהלרגולנט,אדון

כולנומהירים.בצעדיםנכנס ,צבאיממסדרעתהזהיצאכאילו
מלחמה",ימי"הימיםלשבת.לנוהורההואאךכניסתועםהזדקפנו
נלחמיםהנאציםנאצים.בארץשאיןלהביןעליכם"אבלהבהיר.

שעלואוסטריהאוגרמניהיוצאיואומללות.דםזורעיםבאירופה,
נולדואםוביןכיהודיםנולדואםבין ,היהודימהעםחלקהםלארץ

עתידואתלולבנותובחרלעברנוגורלואתשהטילמיכנוצרים.
 ".ידידאלאאויבאיננו-בארץ
 •והתלחשומבטםאתהילדיםכלבינעצו-עלינואימתולמרות
אתמולשהיהלמהמתכווןהואמיכאל.שלאמאעלמדבר"הוא

עומדשאנינוסעת,שאמאהידיעהלפתעביהלמהכרעםבכיכר."
-יותרעודקטןלמיעוטאהפוךובכךהיחידהמשענתיאתלאבד
אתבקלמרארזתילילקוט,המחברתאתהחזרתיאם.חסרלנאצי

המחברת.בצדבפניםאותווהנחתי ,המחדדואתהמחקאת ,העיפרון

הרצועותבהשחלתהתקשוידיכיהילקוטבסגירתמעטהתמהמתי
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אדוןלידחמקתיהילקוט.אתוכיתפתיממקומיקמתילאבזם.
מיכאלאדוןזה"לאןשאל:ורק ,בעדילעצורהספיקשלארגולנט

השמשזכריהאתפוגש ,השערלכיווןבנחישותצעדתיהצעיר?"
אמוןבולתתאםיודעאינניוגםמדבריומלהמביןשאינני ,בדרך
שאמרוזה ,עגלשלחמותועינייםנץשלאףעםמוזרעוף ,לאואם

אם ,לשאולוהתביישתי ,ידעתילאואבי ,תימןמבנישהואעליו
רץלרוץ.מתחילואזצעדמרחיב ,ערביאויהודישהואמכךמשתמע
אתולסכלבהלאחוזשאספיקבבית,תהיהעודשאמאומבקש

לתחנתהכבישבמעלהרצתינעולה.חיתההביתדלתנסיעתה.
ומבקשמליםללאמתייפח ,בגביננעצותהילקוטרצועותהאוטובוס,

אותישיטחהבאספלטמהמורהבתחנה.חיהנפשחיתהלאאמא.את
הימניהמרפקואתברכיאתושרטה ,אורכילכלהכבישעל

דם.זבותעמוקותבשריטות

דם.מארנוןשנפטרילדעלמספריםאבאשלחבריואתפעםשמעתי

אתכולם,אתלהענישכדימגופיייזלשהדםרציתילמות.רציתי
אתאיתילחוגשסירבוהילדיםואתבכיתהאותישהחרימוהילדים

אליסופראואבאאתבאמא,שפגעוהזריםהאנשיםאתההולדת,יום
כךאותישעזבה ,חשבתילה,מגיעהאמא.אתגם ,כןאמא.אתוגם
שהיאבשעהפה,להישארצריךשאניבשבילישקבעהבעולם,לבד

שייךילד •להשתייךרוצההיאעםלאיזהלעצמהלבחורחופשית
אמא.שלרקאמא,שלהואילדלעם.שייךשהואמכפייותרלאמא
חוכךנקרש,שהדםלבבדאבוןרואההמדרכה,שפתאלעצמיגררתי
מפריע,באיןלזרוםלדםולאפשרהקרישאתלגרדאםבדעתי

אומץביואיןהפצעאתלפתוחכוחותדיבישאיןלגלותומתאכזב
שאמאעדמהתחנהלזוזלאעימיהיהוגמורמנוילהתאבד.לב

שאיידהמבטיחלערימה,ידבהישגשהיוהאבניםאתאספתיתחזור.
לגלעד,לאנדרטה,חיתההערימהאותי.לפנותשיבואמיבכלאבן
 •הזויות.הגויות,מחשבותשל ,בפועלעלושלאמחשבותשל

והנביאיםמשהבתורתממנהוהתכולותלאנושותזיקה
 ~ 20מעמ'~המשך

חוזרתהמורכבתשהפרדיגמהתגלה ,זמננו
ומפתיעותחדשותבצורותשובומתיישמת

 • .בעברשהיומאלויותראולי

*הערה:

מבחינההמקראבחקרדברלחדשבאאיננוזהמאמר
נמנעהואבייחודופילולוגית.היסטוריוגרפית

הסקסס.ביקורתשלהמסובכותבסוגיותמהתערבות
המסורתיהסקססאלמתייחסהואזומבחינה

במשךשעיצבהסקססכאלמירכי,באמוןכנתינתו
היהודי.העםשלההיסטוריתהתודעהאתהדורות
בגורלוכוללתהסתכלותלהציעהיאמסותו

ובמאפייניםהיהודיהעםשלהייחודיההיסטורי
ואמונתייםחברתיים-מוסרייםלאומיים-פוליטיים,

עיונימדרששלפנינומשמעהיהדות.תורתשל
התכוונושאליהןהמסוותלאותןמכווניםשלקחיו
עדחז"למימיהמסורתיתהמקראופרשנותהמדרש
היהודיתההגותאתולהפרותלהעשירזמננו:

והזהותהחייםבעיותעםהיצירתיתבהתמודדותה

להנחלתהנמשכתובתרומתההיהודיהעםלש
 .לדורמדורהמורשת
העדראתמסבירהזהבאופןהמאמרמסרתהגדרת

היסטוריוגרפייםמחקריםהמלווההמדעיהמנגנון
בטקסטיםהישירהההתמקדותואתופילולוגיים,
זהבהקשרועיוניים.ספרותייםבכליםהמתפרשים

הזמןשלמרכזייםיהודיםפילוסופיםחמישהאציין

הארהשלמקורותהיוושעבודותיהםהחדש
והשראה:

 •הזמן"נבוכי"מורהבספרו ,קרוכמאלנחמןר' . 1
תשכ"א)לונדוןאדרס,(הוצאת

והאנושות"."ישראלבספרואמוזג,בןאליהו . 2
קוקהרבמוסדהוצאתמרכוס.שמעוןד"ר<עברית

תשכ"ז)ירושלים
ממקורותהתבונה"דתבספרו ,כהןחרמן . 3

מוסדהוצאתדיזנדרוק,צבי<עברית •היהדות"

ירושלים>ביאליק,
שמים""מלכותבספריונובר,מרסין , 4

 .ו"משה"הנביאים""תורת
 •"הנביאים"בספרוהשל'יהושע . 5

הגעשהרמעלזעקהגילן:מקסים
 ~ 31מעמ'~המשך

קרת,אתגרלמשל,היחי.דשלאגוצנטרית,
אורליכך •וזהולושקורהמהמספרהוא

פסוודולאיזולאיזהבורחתהיאבלום,קסטל
פעםשאף ,ואדללורנסנוסחאלכסנדריה

לגבירקקיימתחיתהאוקיימת,חיתהלא
עוסקאחדכלהזרים.הקולוניאליסטים

גם .והמרופדהקטןהאישיבחלל ,בעולמו
לאשירהכתבבהתחלההמדינהדור

ואחריםזךגתן ,ביץניקורדליהפוליטית.
בתוספתפוליטיתשירהלכתובהתחילו
מיםכשהגיעורקוהכלליתהאישיתלשירה

"שיראתרביקוביץכתבהזהלפנינפש.עד
דורשלאחריבדורהיום,השריונר",

מחוללהוציא-התחומיםבכלהמדינה,
הםלדעתיוהיוםמפותחיםמאודשהםובלט
-במדינהביותרהיצירתיהאמנותיהענף

כךאחרבטבורם,כלקודםעוסקיםהאנשים
להםשנוגעבמהכךאחרורקבעצמם
צביאורישלהופעתוהיום,בחברה.
בלתיחיתהאלתרמןנתןאוגרינברג
מכללמוציאאנימהם.צוחקיםהיואפשרית.

שלוזההחרדי ,הערביהמגזראתזה
אמונה.ישאידיאולוגיה,יששםהמתנחלים.

עלשהשתלטמהזהאמנם.עלימקובלתלא
תרבותלהיותשרצתההישראליתהתרבות
מתרחשיםושםוחילונית.עצמאיתעברית
כאןאיןהיצירה.בתחומילאכיאםדברים.

בחייהם ,יוצרמעשהאמונה,אידיאולוגיה,
האנשים.רובשל

לפרוזה?ביחסגםנכוןהז
מהכלליוצאיםישהפרוזה.רובלגבינכון
הופכתהספרותאזאבל •וסמןגרדודכמו

גדולים.כךכלשהעוולותמפנילמגמתית
ישאזזולא,אמילבעולםלמצואמאודקשה
שקורהמהוזה .מופסאןלהיותלנסותגטיה
כוללהספרות,כוללבארץ,התרבותכאן.

יותרקטןתפקידוממלאותהולכותהשירה,
המזרחיתהעממיתהמוסיקהלהוציא ,ויותר
קלידיםשלכלאייםמעשהמיןישששם

מזרחייםיםלחגעםטכנוומוסיקתחשמליים
שלתוצאהזוכלל.בדרךירודיםוטקסטים,

עםהתרבותביטולשלדה-תרבותיזציה,
שוניםלפלגיםהלאומית,התודעההתפלגות

מזרחים-אשכנזיםדתיים-חילונים,כמו-
ארצותמאפיינותאלהתופעותונו',

הפיכתאוכיבושאו •אסוןסףעלהעומדות
או ,לניאו-פאשיסטיאולפאשיסטיצבא

לגלותצריך ,מכךלהימנעכדיברבריזציה.
באמונהמלווה-האדםקיוםאתמחדש

את-בלבדחילוניבמוסראובאלוהים
אתנתחילאוליואזהוא.באשרלזולתהיחס
ישראליתתודעהאלוהקשההארוכההדרך
מקורית.ישראליתותרבותאתית

כפיכשמרגישיםליצוראפשראיך
מרגיש?שאתה

מתוךכיוםיוצראניצעקה.יאוש.מתוך

הדבריםאתלהגידשצריךלכךמודעות
הר-סףעלחש.שאתהמהלבטאוגםהאלה.
משמיעיםכללבדרך ,במחוליוצאיםלאגעש

 .עוזרלאכברכשזהגםצעקה,

רבה.ותרה
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זהמצד
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לזיתןעמוס

 35-+מעמ'+-המשך

(וגםבבל"ממגדל"הנפילהבכתבתםגילת
ברק),ואהודרוזנטלרוביק
היוהמחברים,אומריםשנה, 25לפני

אחוזיםמשלושהיותרקצתהקיבוצים
אולםהמדינה,שלהיהודיתמהאוכלוסיה

המפורסםהסמלהיוהםורוחניתמהותית
והצודקת.היפההחדשה,ישראלשלביותר
בערךהם ,יותרמאוחרשניםוחמשעשרים

אינםכברמזמןאולםבאוכלוסיה,אחוזאותו
שהיה.למהלאאפילו ,סמל

הגדולותאחתחיתהב'מעריב'הכתבה
אלף-12(כהנושאעלשקראתיוהטובות

כמהמפליאאגבעמודים, 12פניעלמלים
ביושרשניסתהאצלנו>עליוכותביםמעט

 ,ופשרוהמשברלחקרלרדתובאובייקטיביות
שלמגווןושהביאה ,אוניברסליהואשלקחו
לומרהקיבוציתהקשתקצווימכלדוברים

דעותלסכם ,כמובן ,אפשראידברם.את
כברשנעשהבצירוףמלבדכךכלשונות

"אי-ודאות"כולםהסכימוושעליוקלישאה

רלוונטיבלתישאינויציבות""אישל(קרובו
לנושא),

<ספרית"בלי"פלגיאריהשלספרוגם
לאחרונהשיצאעמ') 170 , 1998פועלים
קיבוץחברפלגיזה.בנושאבחלקועוסק
המשמר''עלמעורכישהיהומי ,עוזגבעת

בלי"סבאהואכיעצמועלמעידו'חותם'
בליעיתונאיפנסיה,בליפנסיונרנכדים,
ספרושם(מכאןקיבוץ"בליוקיבוצניקעיתון

עצמואתלסייגמזדרזשהואאף )''ילכ''
פעםשלהקלאסי"ל"קיבוץכוונתוכיולומר

המצטיין ,לפלגיגם .בכלללקיבוץולא
בנושאוהעוסק ,חודרובמבטשנונהבכתיבה

"רעידתנקראהקודם(ספרומהיוםלאזה
ברורות.תשובותכמובןאיןבקיבוץ">אמונה

שלהמפורסמתאמרתועלבפאראפראזה
שנובר<מענייןהשלושיםמשנותנוברמרטין
"אי-הואהקיבוץכיאז>כברכךעלחשב

בכלהקיבוץכיפלגיכותבלמופת"כישלון
שלמופתלאגםולמופתכשלרן"איננוזאת

וישמופתייםיסודותבוישעדייןכי ,כישלון
זמנם",שעבר

(בדומהעצוב""קיבוצניקעצמורואהפלגי
זאתובכלעצוב>למרקסיסט ,לדבריוקצת,
כי"מיואש".לאאך"עצוב"מדגישהוא

אתמיצהאלאנכשללאהקלאסיהקיבוץ
המשימותאתשהשליםלאחרעצמו

אוליבניגוד .עצמועלשקיבלההיסטוריות
אפשרבברית-המועצותהקומוניסטילמשטר
זהואיןמובטח"הקיבוץ_של"עברוכילומר
תורםהואלעתידבאשרבכך.מהשלדבר

הקיבוציתהשותפותבעברמעניינת:אבחנה

התיישבות,כמומסרותלהגשמתאמצעיחיתה
היאהשותפותהיוםוכדומה.ביטחוןקליטה,
של"הקיבוץשלו:ובלשונולעצמה.מסרה
כמכשירהשותפותמןמעברבשלבנמצאהיום

<עמ'כמשימה"השותפותאלמשימות,להשגת
 ,יותרעודקשהמשימה ,מסתבר ,זו ,) 142
להמוכשריםבני-אדםכמהעדברורולא

 •בה.ורוצים

 77עתרןבספריהופיעו
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שקורא:למיקוראפשוטזה
 77לעתוןשנתימנויעלעכשיוחתמו

שירים+ספר ) 31.12.98עד(לחותמיםהנחה-15%מיהנו.ית

במתנה!

 •••מסות •••וחברהתרבותספרות,ביקורת •.•ומתורגמותמקוריותוסיפורתשירח

דאישייםטורים ..•מאמרים

שנח. 22כברהמפחאתועושההמפחעלנמצא 77עתרן

חותמים.אתםמהעלבדיוקולרעת-עליולחתוםזהמןזה

~------------------------------------------------~~-------------

עבור

 77עתרן

 61163ת"א 16452ת.ד

 77לעתוןשנתימנריעללחתוםרבצוני ,כן

 ) 31.12.98עדותמים.<לחש"ח 150סךעלהמחאה :רצ"ב .
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