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כלומרעטם","עללחיותשמסוגליםסופריםבארץשאיןכמעטהסופר.של
המוכריםסופרים,ארבעהאולישלושה,להוציאהספרותית,מעבודתםלהתפרנס

לאהבעיה.אתפותראינואבלמעט,מסייעאחראוכזהפרסספר.יודעלכל
לכך.דעתואתייתןשמישהוהזמןשהגיעוטענתיזה,בנושאנגעתיפעם

המסוגליםמכררבישלושהמשנייםמתקיימתלאלאומיתספרותולעכל:להיבןנא
המכררבתמידלאממכלול.בנויההלאומיתהספרותלמחברם.כלכליתלסייע

זאתגםאבלזהבנושאלהרחיבהמקוםכאןלאבאמת.החשובהספרגםהוא
עובדה.

ומוצלחיםרביםניסיונותנעשו Iתרבותןאתהמכבדותמתוקנות,במדינות Iכןעל
"חוקנחקקלמשל'הסקנדינביות,במדינותליצירה.להתמסרלסופרלאפשר
"פנסיה'.'אצלנושמכונהלמהוהןמשכורתלמעיןסופריםזכאיםפיועלהספר",
 1למסאיוגםילדיםלסופרגםלמשורר'גםהיא(הכוונההסופרכיחשוב,הדבר

ומשוםמקצוע,שהיאאמנותבכתיבתורואהבאוניברסיטה)מורהאיננואם

ובעבודותבמלאכותעוסקהוא Iהאמיתימ"מקצועו"להתפרנסיכולהואשאין
לעתגםמחיהמקורלושתבטיחפנסיהלצבורבידועולהלא Iכןעלמזדמנות.

הםכךלהם,יהיהסופסוףבשמחה;לגימלאות"פורשים"מהסופריםרביםזקנה.
למחשבהחומר ...שבורהשוקתבפניעומדיםהםואזלכתיבה.פנאיחושבים,
החדשה.בכנסתלמחוקק

שראויאתתמצאו Iבודפדפולפניכם.הואהזה,הגלידןעלמילהאמרתילא
בתחוםכיעוד,אומר .שונהיהיההואשיבוא:הגלידןעלרקאומרשתמצאו.
בשישהשיריוכלצאתעםונסקי'שללאברהםהקרובהגלידןיוקדשהספרות,
 •כרכים.
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ארבעהמתוך ,) 1997-1967 (סיפורים
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"אחרי ,) 1969 (מרגריטה"שלהלילה

 ) 1986 ("נשים" ,) 1979 (בשבט"ט"ו
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הוצאתגרוסלרנר.מרינה :עברית
עמ' 509 • 2002אחרונותיריעות

 ) 2000-1970 (סיפוריםשלאנתולוגיה

כותבים. 39חלקלוקחיםשבה
שבוהאופןאתמשקפתהאנתולוגיה

החברהאתהרוסיתהעלייהרואה
עצמה.ואתהישראלית

'כינורועפרשלזרךטביב:מרדכי
הוצאתאתרים.וסיפוריםיוסישל

עמ' 170 • 2002המאוחרהקיבוץ

אורשראוסיפוריםחמישהשלקובץ
ארבעה .-1953בבראשונה

יהודיבהוריתעוסקיםמהסיפורים

החמישיהסיפורגיבור ,בארץתימן

הוסיףפלסיוסיפלמ"ח.לוחםהוא
דבר.אחרית

איבראשי ..מכמן:פררריקחשולמית
גווניםהוצאתירדב,ילדמהירזע
עמ' 127 • 2002

שולמיתשכתבהאישייםמכתבים
פאר>מלקמן-דה(פרדריקהמכמן

שהצליחהלאמה,הולנדיתיהודייה
השואה.במהלךישראללארץלהגיע

הראשונהבשנהנכתבוהמכתבים

לשחרור.

כמחלוקת,מורשתחוטמן:דור
שוקןהוצאתזהר.נעםמאנגלית:

עמ' 144 • 2002

חילוניםביןשהקרעסבורהוטמןדוד
למסורתמודרניותביןאולדתיים

לפילוסופיהקשורהיהודית
הציוניות-דתיותהעמדותשבתשתית

גישותשתיבוחןהוא .בישראל
 ,הלוייהודהשל-וסותרותמרכזיות
ושלבמקראוהמושרשתהמשיחית
ושאינהבתלמודהמעוגנתהרמב"ם,

ליהדותוהמאפשרתלמשיחנזקקת
בליהכלליתבתרבותלהשתלב
הוטמןמציע ,כןכמולהיטמע.
חינוכיכאמצעיההלכהאללהתייחס

משפטית.כמערכתולא

רפקיםעקויר,םשוישרם :נוברירות

 • 1945-1939צ'כיהיהדותלרתכרדת
עמ' 224 • 2002ושםידהוצאת

טרזיןגטושלמיוחדיםהגטים
ההומור,צ'כיה:יהודיוקורות

ילדיםהנשים,גורל ,בגטומעמדות
ועוד.באושוויץהמשפחותבמחנה

קסםנוברשטרן:אברהם

ומשיתירתאפוקליפסההזמרדמי,ם
מאגנסהוצאתיידיש.כספרות

עמ' 412 • 2002

והמשיחיתהאפוקליפטיתהתמטיקה
-שונים(ועברית>יידישיוצריאצל

 ,הלפרןלייבמשה ,פרץי"לביאליק,
זינגרבשביסאצ"ג,ליילס,א'

לאידיאולוגיותיחסואחרים.
היחסוארוטיקה,אלימותהמודרניות,

משיחיותודמויותהצלובישולדמות
שבתאי ,מולנושלמה ,בניהראוכדוד
פראנק.ויעקבצבי

אחרןמיוונית:הרקלס,אוריפירס:
 119 • 2003שוקןהוצאתשבתאי.

עמ'

-השאולמןעולההרקלסטרגדיה.
אתומציל-בקרברוסנלחםשם

אךליקוס.הרודןמידיוילדיואשתו
הורגוהואבשיגעוןאותומכההרה

משכנעותסאוהציל.שאותםאלהאת
בחייםלהישארהואהאמיתיהעוזכי

 .להתאבדולא

לכנרת.שינייםסמית:דיירי
זמורההוצאתלוי.דפנהמאנגלית:

עמ' 535 • 2003ביתן

האנגליג'ונסארצ'יביכורים.רומן
חברים.הםהמוסלמיאיקבאלוסאמד

שלכניסתהעםמתערערתהחברות
מקומייםלתמונה.צ'לפןמשפחת

שמרנותומערב,מזרחומהגרים,

בצפוןאחתבשכונהוחדשנות,

לונדון.

ירבגאל,לשקרריישי:היכשרןרחניף
הוצאתמילד.איריתמאנגלית:

עמ' 211 • 2003ביתןזמורה

אמן.להיותחולם-15הבןגבריאל
תופרת ,אמובמחיצתמתבגרהוא

 ,בדיכאוןהשרויה-הופעהתלבושות
רוקנגןהאב,אתשאילצהלאחר
אצלביקורהבית.אתלעזוב ,מזדקן
עםאותומפגישמפורסםכוכב

האמיתי.כשרונו

יאנזרגרארנזמי:מורקחרוקי

כתרהוצאתמנדל.נעמימאנגלית:
עמ' 410 • 2002

מרוקמיהדוקישקייםראיונותסדרת

קרבנותעם )נורווגייער(מחבר

בטוקיוהתחתיתברכבתהגזמתקפת

"אוםהכתמחבריכמהעםוכן

המתקפה.אתשביצעהשינריקיו"

לספר.הקדמההוסיףרזיעקבפרופ'

מס;אנה,הוכרפחאופטמן:גרחארט

הוצאתבר-חיים.רחלימגרמנית:
עמ' 119 • 2003כרמל

יוצא ,ומסורצעירכומר ,פרנצ'סקו

לחיקלהשיבההרים,אלבאביב
רועים.שלמנודהמשפחההכנסייה

הארוס,שללעוצמתונחשףהואשם
והסוערהפורחבאביבהמגולם
צעירה.רועיםבתבאגתה,ובעיקר

מחרזת.שלחייםלי:דייצ'אנג
כתרהוצאתרהט.אופירהמאנגלית:

עמ' 280 • 2002

פרנקליןנמנעבחייומסויםברגע
אמריקאי(ואזרחקוריאניחיילהאטה,

הואכךהכרעה.מלבצעבעתיד),

סתגלנייםלחייםנקלע
מחוות".של"חיים-וקונפורמיסטיים

זבובכעלסיפורי :גוררייףג"א
רימנט.דבורהמצרפתית:לנבזזי
עמ' 882 • 2002שוקןהוצאת

ומןהכול"עלהספריםבסדרתראשון
משנתועיקריאתהכולליםהכול",

להתעוררותהדרך-גורדייףשל
-האינדווידואליותוהתפתחות

 .זבובבעלשלדמותודרךמוצגים

מצרפתית:לנשר,םסם:בראאן-סופי
עמ' 143 • 2003שוקןבת-ערה.חגית

פורשתהסוהרבביתשבתהממקום

ידידותהסיפוראת , 19בת ,שדלן
שרה.עםההרסני

הוצאתעדר-לא.גרינברג:יהושע
הקיבוץצעירה.לפרוזהסררהספ.

 220 • 2002פועליםספריתהמאוחר
עמ'

שלוהאטייםהכאוביםמהלכיה
צעירים,ואשהגברביןיחסיםמערכת

אמריקאית,בעירהייטקחברתעובדי

האשהשלמבטהמנקודתמסופרת
בוחרתשהיאהדיאלוגיםומתוך
להביא.

הוצאתלכני,םרגעיניםברכוס:יוני
 • 2003חמרספריאחרונותיריעות

עמ' 295

מתעתדתמצליחה,עיתונאיתאסנת,
אשהרבקה,שלסיפורהאתלכתוב

שתישלסיפורןהראשונה.העלייהמן
 ,ביניהןמבדילותשניםשמאהנשים,
שתיוהיום,אזבמקביל:מסופר
לביןלהשתייךרצוןביןנעותהנשים
לפרוץוהרצוןלהשתייךהיכולתחוסר

מסגרות.

ש
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והכוחלבנקשהאומץ
להחליט

הנעלם,האיעלהסיפורסאראמאגו:ז'וזה
בןאסףציורים ,טבעוןמריםמפורטוגזית:

 57 , 2002החדשההספדיההוצאתצבי,

עמ'

ילדים,מעשייתכמוכתובהנעלםהאיעלהסיפור
עורמתלגדולים.השכלמוסרעםמשלכמוונקרא
אחד"אישהפותח:במשפטכברמתגלההמספר
ספינה",ליתן ,לוואמר Iהמלךשערעלהתדפק

רקאם Iחד-פעמיחסדמזומןחסר-שםלאישגם
"בביתהבא:במשפטכמתרמז Iבולעשותמהיידע
שערהיהזהאבלרבים,שעריםעודהיוהמלךשל

מוזכרהמלךבביתהרביםהשעריםמביןהבקשות",
השעריםשנישביןהצירעלההחלטות.שערגם

חיייסובו-וההחלטותהבקשות-האלה
היפההסיפורעלילתנעהועליוהאדם
הםלהחליטוהכוחלבקשהאומץהזה.

בשני-לבקשחירות.שללחייםהמפתח
לחפש:גםאלאלרצות,רקלאהמובנים:
לעשות.גםאלא Iלבחוררקלא-להחליט

עליה,המחשבהאלאלבדה,החירותלא
והרצון .משלורצוןבאישהמפיחההיא

רצונודרך.מתווהשיהיה,ככלמוזרלדבו,
 1המלךשגילהכפימוזראכןהיההאיששל

אלפניםבולפגוש ,לבולדאבון ,שנאלץ
אתלהטריחלמלךשגרםמהועלפנים.
דווקא ,כורחועלכמעטולפגוש,עצמו
המשחריםרביםמניאחדהזה,האישאת

מקום,מכלבעצמכם.תקראו Iלפתחו
עבירים,בלתימחסומיםעלגברהספינהמבקש
שידעכיווןושלישי:שני Iראשוןמזכירעלדילג
המלךאתלהביאהדרךאתמצא Iרצונומההיטב
הנעלם.האיאתלגלותכדיספינהרצההואאליו.

שהאשה Iכךכדיעדהמלךאתטילטלה"התדהמה
הסתירהמלך ...כיסאאליולקרבנחפזההמנקה

 ...חסר-תקנהמטורףלפניועומדכאילו Iצחוקואת
אבל 11 ...נעלמיםאייםיותראיןשטויות, Iאמר

אדוני"במפות,בדעתו.נחושהיהשםללאהאיש
 ...נעלמיםלאכברכשהםהאייםרקנמצאיםהמלך,

הואהנעלםהאיהואאיזהלךלהגידיכולהייתיאם
נעלם",היהלא

בבתגםמשיםובליבספינהזכההתמהוניהאיש

אתלושפתחההמנקההאשהצפויה.בלתילוויה
דרךבידוהמטאטאהדליעםחמקההבקשות,שער
נדירות,לעיתיםרקבו"שעובריםההחלטות,שער
למסעאליוהצטרפההיאעוברים",כשעובריםאבל
להנמאסשנייה:קריירהעלהחליטהאזבדיוקכי

לספינות,הסבהעשתהכןועלארמונות,לנקותכרב
נפתחו",כבררציתישבאמת"השעריםמזהוחוץ

רקהואבים,להפליגידעלאשהאיש ,עודונוסיף
צררגםואולילאן-שהוא",מגיעים"שתמידידע
המשפטאתהנעלםהאיאלהמסעלקראתאיתר

לנהוגהגורלרגילכך"באמתמסע:לכלהיפה
הידאתהושיטכברהוא ,בעקבותינוכברהוא ,בנו

 /נגמר Iזהוממלמלים,עדייןואנחנו Iבכתפנולגעת
דבר",שוםמשנהלאכבר ,יותרלעשותמהאין

סאראמאגויוצקהזההסיפורעמודימחמישיםבפחות

"הסיפורמרובי-כרכים.אפוסיםשלורעיונותתכנים
הנושאיםאתבתמציתיותמכילהנעלם"האיעל

שלו:הגדוליםברומניםבהםעסקשסאראמאגו
הבחירההעריצות,טמטוםלנוכחהחופשניצחון
לאוהנחישותגבולותלחצותהאומץובדעת,ברצון
הפנטזיהמןהזההצנועבמשלאיןחלום.עללוותר

באשר Iמנזרימידרביאואהבןרפסודתשלהסוחפת
והאמונהההומורהלב,מחוכמתבוישמשל.הוא

האמירותהקטנות,והתובנות ,סאראמאגושלבאדם
אוהמשפטים,בקצהתמידמצטנעות'הגדולות',
שצוטטבמשפט(כמובאמצעם.להנאתנוממתינות

רקשאמנםההחלטות,שערשלטיבועללעיל
כשעוברים"אבל 1בועובריםנדירותלעיתים

עוברים",)

-פשוטהעלילהעלהמבוססצנועבמשלאפילו
-ועמיםשמותותולדותאמצאותבלימגפות,בלי

האחווהרעיוןאתלטעתסאראמאגומצליח
שמתוךלאשה,גברבין'הקטנה'זואפילוהאנושית,

שונותואתלבטאמסוגלמהםאחדכלשוויון
בספריונשיםגבריםיחסישלמות.וליצורבמיטבה

במחקרלהבלטהזכו(שלאסאראמאגושל
 1ביותרהמודרניבמובןשוויונייםהםובביקורת>

אלאפמיניסטית,משנהמשוםנגזרולאכיאף
במסעאנושית.אחווהשלרחבההומניסטיתמתפיסה

שוויםשותפיםהםוהאשההגברהנעלם""האיאל
כלשלדווקא,השונההייחודית,התרומהבזכות
אםספקאבלהרעיון,הוגההואהגברמהם.אחד
-האשהשלהמחודדיםחושיהבליבמסעעומדהיה
ואופידמויותיהםלב.צפונותקוראתוגםמעשיתגם

שביןאלהאתכלליבמתווהמזכיריםביניהםהיחסים
 .מנזרימידבריגיבוריובלימונדה,ברתולומאו
הראשונה,האווירספינתבונה ,לורנצוברתולומאו

בלימונדה,אילמלאאותהלהשיקזוכההיהלא
לראותשלההכושרבכוחרקהרצונות","אספנית

מביתבלכתהמצליחה,(היאהאנשים"של"תוכםאל
הושקהאנושיים)רצונותאלפייםלאסוףלבית,
שלהרצון"כי ,ברתולמאושבנההאווירספינת

בכוכבים'.'שתומךהואהאדםבני

יכולתבלי(גםמאודיפהטבעוןמריםשלהתרגום

אגדהשללשונהמשמרוהואנאמנותו>עללהעיד
בהכרחלאצביבןאסףשלהציוריםמיתי.סיפוראו

שלדמיונועםמרשיםדיאלוג"מקיימים
יפיםהםאך Iבספרכמובטחסאראמאגו",

 •כשלעצמם.

פזמירי

אתמבייםלדיןחנוך
-פייסיביןמוטל

בשואה

יעקבמיידיש:נקמות,לחםכנר:צבי
עמ' 160 , 2002זמורה-ביתןהוצאתבסר,

העלהשבאחרונה Iכנרצביהבינלאומיהפנטומימאי
הפרינג',תיאטרוןבמסגרתבשואה,העוסקתהצגה

אתבמיומנותלקשורהספרותיתביצירתוהשכיל
מדוברהבדיון.עםשלוהביוגרפיתהשואהאימי

שהעניקהואשבהםשהמרכזיסיפורים,בשישה

נקמות'.'"לחםשמו:אתלקובץ
בוודאותלקבועאוכללאולכןיידישקוראאיני
נאמנה.עבודתואכןעשהבסריעקבהמתרגםאם

ונשאבתי ,מידיהנחתילאהספרשאתהיא,העובדה
טקסטמעיןכאלעליכםשלוםשלמסריטעולםלתוך
עללדברמשניתןיותרכידומנילדין.חנוךשל

עללדברניתן Iכנרשלביצירותיולשוניעומק
הקורא.אצליוצרותשהן Iרגשיעומק
אתשנאתי ,בתיכוןספרותכשלמדתיאישי:וידוי

"שחיטתן"היצירות.שלוהפירוקהניתוחמלאכת
ובחדוותה.שליהקריאהנחוויתפגעההלימודלשם
אתלומרעצמםלמשפטיםלהניחמעדיףאנילכן

דברם.

שהוא,במלצרהמספרפוגשנקמות""לחםבסיפור
ממחנהאותוששיחורהאוקראיני ,מסתברכך

בסימןעומדתוהיאהשנייהפגישתםזאתהריכוז.

מיןשלאורגיה-הראשונההטראומטיתהפגישה

מחנהטרוםביןהזמנים,ביןנעהמספרואלימות.
 1סבתומפיש"המישבירך" Iיהודיפוחזלחייהריכוז

נשמעהמולד,חגאתלחגוגהנכדשלבקשתולאחר
אתה,זה,ככהשלי.הראשעל"מולד-שמולדכך:
מעטעודמושלם!גויכברנעשיתהרע,עיןבלי

 .) 37(עמ'ביהודים"פוגרומיםגםתעשה

ללמודניתןהריכוזבמחנההארגוניהמבנהעל
"כמההבא:היידישיסטי"ה"פרקינסונימהעיקרון

מפקדשווהוכמהסוסים,בליסוסיםסוחרשווהכבר

ממהיותרלנוזקוקהואקאצטניקים?בלימחנה
לעשותיכולהואמה Iבינינו Iכי Iלוזקוקיםשאנחנו

עכבר"כמומפחדהואמזהלחזית?ללכתבלעדינו?
 ,) 45(עמ'
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 ,למוסרמבואלסוציולוגיה.מבואזהוהרי ,תרצואם
הבא:בקטעלמצואניתןפרנקל,ויקטורערך:עיין

עליופקדהאם.אס.משומריאחדליקראאחת"פעם
עםנמניתיפתאוםלפתע ...שלוהתרמילאתלשאת

זהאיןמעם.המורמיםלטובה,המופליםהאנשים
איששלתרמילואתנושאאניבכך:מהשלדבר

מןהיהלא ,ההונגרי ,שליהזההשומר ....אס.אס

מןבשניים-שלושהלמוותירההואביותר.הגרועים
נמנהלאשהואלומרניתןככלל,הכול.זההאסירים,

 ,) 48<עמ' " ...המקצועייםהרוצחיםעם

צפיפותאתהמתארבקטעלמשל,שחור.והומור
הרפתבתוךדחוסיםהיינוימים"ארבעההדיור:

ראשים,מולרגלייםרגליים,מולראשיםהגדולה,
או ,הןשלךאלהרגלייםאםלדעתיכולתלאוכבר
רגלואתשיזיזכזהאחדדחפתראשך.זהשמא

הלילהבמשך .יותרהגיבלאהואופתאום ,מראשך
ומתים-למחצהמתיםעםשכבתככהנגמר.הואשחלף

 .) 52(עמ'סביבך"

מזמן"כברלנאצי:הופךהטבעאףשבומוות,ומסע
לאויבנוזורחתהיא .לנוזורחתאינהשהשמשידענו
פעם,לאלנאצית.הפכההשמש ,ביותרהגדול

בהמזהההייתיבה,ומביטעיניאתמריםכשהייתי

 ,) 63(עמ'הקרס"צלבאת

ומישהיעקבהנצוליםכדלהלן:מתוארהשחרור
 .עשינולאטובשרושםו"מסתברבכפרלביתמגיעים

התעלפהבכפרהראשוןלביתשנכנסנוברגעכי
שוכבתאותההשארנוכמובן ,אנחנוהבית.בעלת

(עמ'שטויות"מינילכלזמןלנוהיהלאמעולפת.
65 (. 

יהודי-ילדותסיפורהואוישו","אני ,השניהסיפור
-בוזגרשלספרואתהדעתעלמידהמעלה ,פולני
האימהיים:המפתחמשפטילמשל,פולני","תמיד
אולי"יעקבמהר?",כךכלאוכלאתהלמה"יעקב,
בידיים,לא ,פרי"יעקבלאט,"?יותרקצתתאכל
"יעקב, ,"!ךל"יעקב ...מזלג?"ישמהבשביל

כאן!"שם!לאשם!כאן!לאשב!"יעקב,תעמוד!",
 .) 101-100(עמ'

מבוגרים,ושלילדיםשלעולמותוספורט,פוליטיקה

המספרכותבכךהכדורגל","דתסביבמשתלבים
מז'לושיצה""מכביביןהכדורגלמשחקעל

שלהביתקבוצת"קושצ'יושקו"נגדששיחקה
בעיירה"היהודיםהמחבר:שלעיירתוסקלבמייז',

העיקרהכדורגל,במשחקינצחושהגוייםתמידקיוו
הסתפקוביניהםיותרהמתקדמיםשקט.שיהיה

שהצדקרצינוה'חדר',נערי ,אנחנוורק ,בתיקו

מדיננצחהיהודים, ,אנחנווגםבעולם,ישלוט
 ,) 106(עמ'פעם"

הסתדרובדיוקלא ,הרצויוזההמצויזההעולם,
שמחוץוהמציאותהגמראלימודי ,למשל .יחדיו

לחזוןל'נביאים',עדהגעתיכבר ... "הכיתה:לחדר
בעולם,ישרורהשלוםכאשראמוץ.בןישעיהו
חוברתםוכתתו ...יחדיויגורווהזאבהגדיכאשר

אלגויישאלא ...למזמרותוחניתותיהםלאתים
באמצעובדיוק ...מלחמהעודילמדוולאחרבגוי

שדומההאלה,הנשגביםהזמניםכלעלהלימוד

הזדעזעמתממשים,הםמעטעודהנהכיהיה

אלנחפזנוכולנו .פתאומימרעםכולוה'חדר'
לאמעולםיפים.בהירים,היוהשמיםאבל .החלון
אתוהאירהזרחההשמשכזה.יופיבהםראיתי

בראשית,כבימיוהוא,הקדוש-ברוךשלעולמו
לראשונה,אותוראהעצמוהבוראכאשר

טוב'והנהקרא:שלומיצירתוובהתפעלותו
זאתורעם!ברקהיהלאזהלא,לא, , ...מאוד!

האווירחילה'לופטוואפה',שהשליךפצצהחיתה
המלחמה ...נהרגשדהואתשחרשאיכרהגרמני.
 ,) 108 • 107(עמ'פרצה"

מסלומה"."הרביהסיפורהואונוקבמעיק ,קצר
שלהבוקר"פעמוניריכוך:כלנטולתהפתיחה
לציבורקוראיםבעוז,צלצלוהגותיתהכנסייה

הראשונההפעםזוהאלוהים.בביתולהתפלללבוא

מןהנדיבהפולניהמלךימימאז-רביםדורותזה
התיישבועת ,הגדולקז'ימיז'הארבע-עשרה,המאה

לביתהולכיםהםשאין-בסלומההיהודיםראשוני
הולכיםהםהמדרשלביתבמקוםלהתפלל.המדרש
 ,) 143(עמ'ה'אקציה'"אלעכשיו

למשלכמוובוטים,חדיםהנםהקצריםהסיפוריםגם
הסיפורלומרשלאאגדה),(כמותינוקות""שני

מןהמספרמגיעבולים","בחזרהוהחזק,החריף
המורהבתל-אביב.לתיאטרוןכניסהלמבחניהים
אתה"כאילוהנשמעהמלטשלהדיאלוגעלבונוזף
גלות!":שנותאלפיםשלחטוטרתהגבעלנושא

להיותרוציםלא'"אנחנוונוזף:ממשיךוהמורה
לאאני ...עליהםשמרחמיםעלוביםיהודיםיותר
התיאטרוןגםשם!הייתהרי ,לךזהאתלספרצריך
זאתפנההמחודשים',חיינושלהשתקפותהוא

רוציםלא'אנחנוהתלמידים,לכלהמורההפעם
אנשיםרק ,בימותינועלנפשעלובישחקניםיותר
נוספתפעםמנסהכשהמספרגאים!'",יהודיםגאים!

ונעמד"מזנקפתאוםהואהמונולוג,אתלהקריא
וקוראכגיבור-חיל,מתמתחלידי,הניצבכיסאעל

 ,זייןנישטארעד'זייןביידיש:להכעיס,כמו ,בקול
זו-להיותלאאולהיותפראגע,דיאיזואס

ובעתלרחוב,משםנמלטהמספרהשאלה!"',
ממשיךוהואגבנונים.רקמסביבורואההואמרוצתו

רומלשהפילדמרשלאביב,תלחורבותבין"לרוץ
לראותאפשרעדייןמרחוק , 1942בשנתכברהרס
יהודיאתהשמידושםהקרמטוריום,ארובתאת

האשמןאדומים-שחוריםעדייןהשמיםישראל.ארץ
העיר.בחולותעובריםוגמליםדבואיםרקהעשן.ומן
 ,'עבריכתוב:שעליושרוףקיוסקמולנעצראני
 8 ,) 160(עמ'הים"אלחזרהונמלטתיעברית!',דבר

ברבעיוסף
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 1:~ו
ההבדלכלהואאורז

טרופות,ספינותיושימורה:אקירה

 , 2002שוקןהוצאת ,קופדעינתמיפנית:
עמ' 190

פשוטיותר"מהשואלשעו;בספרושלו'מאיר
פשוטיותר"מהלשאולהיינויכוליםמלחם?"
מאורז?"

בןאיסאקושלבחניכתוהמספרטרופות,ספינות
הפשטות.עםכלוםולאאיןלאורזכימראנוהתשע,

חירותביןלחידלון'קיוםביןההבדלכלהואאורז
השוכןעלוב,דייגיםכפרעלהואהסיפורלעבדות.

למחייתם,הקדומה.יפןשלההררייםמחופיהבאחד
בתמורההשכןבכפרדגתםאתהכפרתושבימוכרים

ביותר,מועטהדגהשללשברגיל,אלאדגנים.למיני
תושביעצמםמוכריםכלכלתםאתלהבטיחוכדי
עצמם,אתמוכריםאבותקצוב.לזמןלשעבודהכפר
הכסףובנותיהם.נשותיהםאתגםאךרוב,פיעל

צריךהשעבוד'תקופתעבורמראש,המשולם
אך'המשועבד'שללשובועדצמצוםלחיילהספיק
בכפר.הקשהמהעבודהאותםפוטראינוכמובן,

לתקופה Iלשעבודעצמומכראיסאקושלאביוגם
אשתוכלכלתאתלהבטיחכדישנים,שלוששל

לילדיה,קשה'אשהאיסאקושלאמוילדיו.וארבעת
ועלביתה,בפרנסתטורחתעצמה,אלגםאך

לדוג.היינואביו'שלתפקידומוטלאיסאקו
לרוב Iמכמידלפרקים Iדיוקןמצייריושימורה

גופובאחת.להתבגרהנאלץקטוןילדשלמזוויע,
בדייגיםמבטוהדיג,לכלייכולשאינוהקטן

ספקמקנא,ספקמבטיחסי' 'ל~ O 'העושיםהאחרים,
המצמיתיםממבטיהיראתואלהכלמעלאךנואש.
השולחןעללהניחבידויעלהלאאם Iאמושל

בידושעולהעם Iלחילופיךאומשביעה,ערבארוחת
בהםמביטהואכאשר-הקטניםלאחיוארוחהלדוג

לשאתיכולאינוהואשוב-ברעבתנותאוכלים
כיוםיצלחלאהמחרתיוםדיגכיהמחשבהאת

לו.שקדם
 ) AU FUNEסמה'פונה'אוהוא,הסיפורציר

) SAMMA . שוניתעלהמתרסקותבספינותהמדובר

ספינותמוצאותבומהאופןהכפר.אלהסמוךבחוף
להיקראהספרצריךהיההשונית,אלדרכןאתאלה

שב~ם,והסערותהחורףבואעםנטרפות','ספינות

החוףעלענקייםדודיםשנימניחיםהכפראנשיהיו

היוהדודיםאתלילה.מדימתחתםאשומבעירים
מהםאוספיםהיוהמיםומשהתאדויםמיממלאים

היאהעיקרתירוץ.רקהואהמלחואולםהמלח.את
שלעיניהםאתהמושכתלדוודים,שמתחתהאש

האשאתמדמיםאלהסערה.בלילותספינותשייטי
ספינותמתנפצותהחוף,אלובמהרםמבטחיםלחוף
הכפראנשייוצאיםאזהשונית.עלשלהםהעץ
ומעליםהצוותאנשיאתרוצחיםהספינה,לעבר
השייטים,אתהמושכתהאשהשלל.אתהחוףאל

אשרהיוונית,במיתולוגיההסירנות,כשירתכמוה
ומושכותהיםביורדימתעתעותהיוהענוגבקולן
היווניתלמיתולוגיהנוסףהדהודמותם.אלאותם

 .בהמשךיוזכר
ממושכתתקופהמשמעוסמה'פונה'אושלשלל
נחשבתאורזשקישהובילהספינהיחסית.רווחהשל

הכפרשאנשיגםמבטיחכזהשללמפז.יקרהמציאה
שעבוד.לתקופותעצמםלמכוריאלצולא

גם Iלשעבודמהכפרונשיםאנשיםשלמכירתם
גםלתאריושימורהבידימשמשתבזמן'קצובאם
בעודזו.בחברההנשיםשלהמעמדיתנחיתותןאת
אומשפחתואלשבהשעבודמתקופתהחוזרגבר

הריברגיל'חייואתוממשיךמשפחהלומקים
המכירהעצםעלפעםפעמיים.נענשותשהנשים

שבותהןכאשרנוספתופעםנערות)כללבדרך<הן
וגבריםלנשיםקשההשעבודשבות.הן(אםלכפר

בתקופתמתשהמשועבדישפעםולא Iכאחד
שאלהלגבריםרקלהינשאיכולותהןואזשעבודו),

השניים.נישואיהםהם

האשהשלשעבודהכיבעצם, Iלנואומריושימורה
אשרקיצ'יזועלמספרהואפעם.אףמסתייםאינו
אתומוכרלדוג,יכולתואתמאבדבעיניו,לוקה

מאחרתהיאשנים.שלושלמשךלשעבודאשתו
חיתהלאכיקיצ'יזוסבורכךומשום Iלכפרלשוב
אתמעבירההיאחיים.אינםחייהמעתה .לונאמנה
המשולחתלשונןוביןבעלהשלידותגרתביןזמנה
ואחריהבידיה,חייהאתנוטלתהיאהכפר.נשישל

וכךלה.ניתןלאשםואפילוקיצ'יזו.גםכךעושה
קבורתהלאחר Iקיצ'יזושלסופואתיושימורהמתאר
נמלטהגופהשויפתשלאחרבלילה ... "אשתו:של

שבקרבתהצוקמראשעצמווהשליך Iמביתוקיצ'יזו
בתוךנחהאחתעיןהסלעים,אלנותץראשוהכף.
 ,) 82<עמ' " ...פיו

ששקספירהקנאה Iלאשתושקינאהמרההקנאה
בפיו.עתהשוכנתהעין',ירוקת'המפלצתמכנה
אוכליאחריללכתלהמניחשהוא Iקיצ'יזושלהעין

נפלא!דימויבפיו.מונחתקורצה,

אלהנטרפותמהספינותהכפראנשישבזזוהשלל
רווחה,להםשהבטיחשללסמה',פונהה'אוחופם,
כמקור"נחשבהיםכמקולל.גםלהתברריכול

ולכלימותרותלדברי Iלביגודלכסף, Iמזוןלדברי
שאנשינדלה,לאמקורמין ,) 15(עמ'מלאכה"

הטרופות,הספינותשתי .ממתנותיוחייםהכפר

מתתבאורז,עמוסההאחתלהגעתן,עדשאיסאקו
כליה,הכפרעלשתביאכמעטוהשנייהמפז,יקר

ועונש.כחטאהכריכה,עלשכתובכפינתפסות,
הכפראנשיחייםאםלטעמי.הדבר,הואכךלא

היםכילהםשמסתברהריהים,שלידוממתנת
כוונתמשוםבדרביםאיןונאים.מתנתלהעניקיכול

עלגםבתפילות,הרגילים Iהכפרואנשימכוון'
פניהםמעללגרשכדיוגםבחלקם,שנופלהטוב
כרוכיםכאילו Iהדיןאתמקבליםרעות,רוחות

איוב.כמיןממשבזה,זההשניים

שלהגעתהזוהשנייה,הספינהשלטיבהמהאומרלא
ורק Iהכפרעלאסוןהמיטהואשר Iאיסאקועדהיה

כיהיוונית,המיתולוגיהשובמהדהדתוכאןארמוז,

שתפרהלשמלהיפניתגיוסהמיןהואמטענה
פניה.עליאסוןשהעדיףבזולנקוםכדימריאה,

איסאקועתהחולף,הזמןאתלתארבוחריושימורה
המשפחהאבישללשובוממתיניםומשפחתו
עלפניוהמשנההטבעתיאוריידיעל Iמשעבודו

בשלג,ההריםהתכסותהשלכת,השנה:עונותפי
ונו.'אביביתפריחהערב,לעתמאדימיםשמים

שירהסגנוןהדעתעלמעליםאלהתכופיםאזכורים
 17בעלקצרצרשירה'האיקו',הוארווח,יפני

אחתמילהשכזהבשירלרובתופיעכידוע,הברות.
בשיר.מדוברעליהההתרחשותעונתעלתעידאשר

 • .שנתארך'האיקו'מיןהואזו'מבחינההספר'

עטוןאהרן

הלבאתהמורהדבר

-חדשיםשירהספרישלושהעל
 ;אשמלבהחבליםגןהר:ישראל

התה;ארניותלוי-פורת:יורם
 2002-1970השיריםואונני:יותם

אתהממציאהלב,אתהמורהלדברשירקורא"אני
לבהמילהמכוונתשאולילמה Iבקיצורהלב,

כתב"כךהלב.ממילתמבחיןבקושיאניושבלשוני
לכתבלכתובשהתבקשקצרהברשימהורידהז'אק
שירה.מהילשאלהבתשובהאיטלקיעת

 1יותר"עכשוי"בניסוחאו'שירה,מהיהשאלה

מה-הזוהעקרוניתהשאלהמןהנגזרתהסוגייה
הקושיות-טובהלפחותטובהשירהביןמבדיל
המחקרמערבולתשבלבהסערה""עיןהןהללו

אתשוניםבמינוניםמכיליםשירהספריהתיאורטי.

שירה,מהילשאלההמשוררשלהאישיתתשובתו
והרווחים,המיליםמיבןשעולהתפיסהרמזיומציגים

במפורש.נאמרתהיאאיןקרובותלעיתיםאםגם
פורת,לוייורםשלוהמרשיםהראשוןהשיריםבספר

מוקדשיםהמאוחד),הקיבוץ(הוצאתהתהאזניות

"ארס-פואטיקה",שקרוילמהרביםםישירדווקא
ביןביחסעצמו'השיריבמעשההעוסקתהפואטיקה

שהןלדימוייםהמיליםביןביחס Iלשירהמילים
שאלותכידומהלממשות.הדימויביןמייצרות,
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עוסקיםשאינםהשיריםשלגםהרעיוניהלוזהןאלו
 .ישירבאופןבהן

"החייםביןהיחסעלמדברהמדומה''תאוותהשיר
השירה,עלכךכלהאהוביםלדימוייםהאמיתיים"

ממש,הארוטית ,שלנוהתאווהעלבכלל.ועלינו
שיח,שדותלצרףשונים,אלמנטיםביןלהשוות
"בעולםבמילים:נפתחהשירלמשנהו.דברלדמות

איןתדמהשלאוכלהמדומה;תאוותבכלליש
"וכלהנחרצת:בקביעהומסתיים " ...מזה;גבוה

קנהאפילושםתזיזלאשבעולם;הנ"להתארח
 ,כןאם ,הזוהתאווהעוצמתכלעשב."שלאחד
ולומימוש,כללושאיןרגשינפשיפוטנציאלהיא

אפשראיאחדעשבקנה .ביותרהאלמנטריתברמה
'כוחהשירמופיעממול,בעמודוהנה,להזיז.

החיים"כוחהגמור:ההיפךדווקאהמצהירהמדמה',

 ...ולבסוף:חי,"המדמהורק ;המדמה,לכוחשווה
היחידה,הממשותרפאים",שדההואהעולם"ובחוץ

אנושבתוכההשפה,המילים,דווקאהיא ,כןאם
דברלדמותהכוחהואהחייםכוחמתגוררים.

כוחןבין ,הללוהקצוותשניביןכינראה .למשנהו
האימפוטנטיותלביןעלינוהמיליםשלהעצום
השירה.מתנועעתהמעשה,לעומתבדיבורהטמונה

גםוהנההחבלים",ל"גןמתקשרתמבע-אנחההוא
ללבכניסההיאשיריםכתיבתהאש":ל"לבההסבר
האזהרהולמרותגדר.פריצתהיאהאסור","האזור

פיעל"ואף ,הראומרנחש",ישכנוגדר"פורץכי
שירה.לכתובישהצפוי,המוותעונשלמרותכן."

האדם"כיהבאה":בשורהמגיעההסברמדוע?

 ,עינינונפקחוכבר " ...ורעטובהדעתמעץאכל
זמניתבוהיאשירהחזור.האללנקודתמעבראנחנו

יודעים.אדםבניהיותנושלובנייהאישור-מחדש

אתולדעתהעולםאתלדעתהמנסיםאדםבני
אלאשכלית,בידיעהכאןמדוברואין .עצמנו
הלב.בידיעת

הדבריםאתכותבאני;בעצמי.לגעתמנסה"אני
 " ...בהזיהרקנוגעואני;בעצמילגעתכדיהאלה;

הקרויחדש,שיריםבקובץואוננייותםכותבכך-

נמרוד).<הוצאת 2002-1970 •שיריםבפשטות

קיימתולגעת,לדעתביןלידיעה,נגיעהביןהקרבה
המילים.ביןהלשוניבדמיוןכבר

אתהמונהוידויית,שירההיאואוננישלשירתו

שנה,עונותומקום,זמןמתעדת-ומציינתהקיים,

חסרתמחוספסת,מלוטשת,לאשירהזוהידמויות.
לביתלכניסהדומההשיריםקובץקריאתעריכה.

החייםמןרוטטעודנוהכולעזבוהו:הרגעשבזהריק
הספרשם.עודםהגוףריחותרגע,לפניבושהיו
 300-גודלובשלהןיומנית,כמואיכותבעלהוא

 30-מקיףשהואהשניםטווחבשלוהןעמודים,

המאפשרתבשירים,המצויההרבההכנותלצדשנים.
אותנוומכניסה ,הדוברהשיריהאניעםהזדהות

אהבותשלעולם ,והפנימיהאישיעולמואלישירות
כיתחושהישנהוכאב,בדידותהומוסקסואליות,

 ,לממשיהחיים,לחויותמדיצמודיםמהםחלק
 •.ומשובחצלולשירי""מעשהלכדיזוקקווטרם

עלוןקציעה

השיריםספרשלהלשוניוהמרקםהתוכןמרחב
המיליםמארגלחלוטין.שוניםהרישראלשלהחדש
משפתמאודרחוקהלשוניהמשלב ,וכבדמלא

השיריםוהידור.בחגיגיותטובלכולווכלהיומיום,

ודוקרים.מדויקים ,השבורהתחבירבעליהלטושים,

קשב),(הוצאתהאשמלבחבליםגן ,הספרשלשמו
ספרהשירי":ל"מעשההגדרהבחובוטומןכבר

יפהפה,ייחודיצירוףחבלים,גןכאןקרויהשירים
אתוהןהגןשלוהיופיהקסםאתהןבתוכוהמאגד

חבלים.המילהעימהשנושאתסבלשלהמשמעות
כמואיכותבעלממקוםמגיעעצמוהחבליםגן

שלהלבאלחזרנווהנההאש","לב-מיתולוגית
הרהלב.שהואהשיר ,השירשהואהלברדידה,
קטןפרחהיא"שירהכך:השירהאתמגדירעצמו

החיים.באדמתנטועיראהששורשיואהבהבעץ

מניערוחפרץאנחה,מבעכעיןאלאאינווהשיר
גדרופורץהנשמה;שלהנשמהומתוךאלפרודות
מתוך-כן"פיעלואף ]'חי'[קהלתנחשישכנו
השירכיהאמירהונערפה".תמס"רוחהקרויהקטע

חציוrסןמקרןני

 ~ 1פרנסארנאו
מתתיהוגליתמרמלאדינו:

TUSMANOS 

~ד:ר
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שעותהזהבשירעובדהמתהפכתהחרבלהטסכינים.מספריים,ידיים,
המאוים","הצלאתמשחירסולחת,ולאמרתקתבידפרנס,וארנאונוספות
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אצלוהופךאסוןכל
לסיפור

דונימאנגלית:האנושי'הכתםרות:פיליפ
עמ' 381 , 2002ביתןזמורההוצאת ,ענבר

אתנהבמכללתנערץדיקןהואסילקקולמןפרופסור
עלנבחרלאמקצועוקלאסיים.ללימודיםומומחה

שלהמצויןהאנושיהכתםשכן ,באקראיהמחרבידי
יווניותותיטרגדשלצברהוארותפיליפ

אתללמודמסרבותשלוהפמיניסטיות(והסטודנטיות
שלווניתיההגירסה-אוריפידסשל"היפוליטוס"

רותפיליפהבנתןאתן-הנשיםאתמשפילשהואמשום"פרדה",

 .)?הזאת

אתבודקההרצאות,לאולםנכנסהואאחדובקר
תלמידיםשנישללשמותיהםובהגיעוהנוכחות,גליון

השדים"שנינעדריםמדועשואלהואנפקדים
מתפוטרהואהתבטאותאותהבעקבותהשחורים":

 .העורלכהיביחסעוינתעמדהוהבעתגזענותבגין
רות,פיליפשלמיהודיויהודיעודכמובןהואסילק
תוךדבריוכוונתאתלהסבירהמאמציםכלמה.אלא

שלגזעניתהלאההוראהלהדגשתבמילוןשימוש
נרעשתהמכללה .בתוהועוליםשחורים""שדים
 ,הנאורהליברליהפרופסורשלגזענותומחמת

מתרסקת. 71ה·בןהאיששלהמפוארתוהקריירה
כברהספיקהחשיבהשללטרנדיםהרתומהאמריקה
לתוארממנושחורים,לכינויכושיםמהכינוילעובר

התקינותרבוחלאפריקאים-אמריקאים,ועדצבעונים
סמנטיותותמורותהשםשהמרתכאילוהפוליטית.
מעולםסילקקולמןאגב,חרבתיות.עוולותמתקנות

ידעלאוהואהעצליםהסטודנטיםשניאתראהלא
שחורים.אכןשהםכלל

ומפתיע,מתהפךמרתקמרודבהיטב,כתובהרומן

דמותובןעםפעולהשיתפתילעילשאמרתיודברבים
צוקרמןנתןהיהודיהמספרהואהלא Iהמחרבשל

הואאסון .לסיפוראצלוהופךיבואשלאאסון("כל
לטובתושיקרתי.- ) 184עמ'בשיבלו"תותחיםבשר

הקורא.

ורבימאלפיםתמידהםמעלהשוהאוהמונולוגים
שנובעותדבריםמהרצאותחוששאינוהואעניין.

השורהשמןהסופריםמריבתהמוחשית.מהסיטואציה

בתיאורומסתפקיםהזהמהסגנוןנרתעים

מאזהגזענותבתולדותמטפלכשרותהיבהוויוריסטי.
הסיפוראתמגוללהוא 1998ועד-20ההמאהמחצית

שלמוניםמציעיהודירופאלפיוה"אנטישמי",
ייסוגשלהםהמצטייןשהבןכדישחורהלמשפחה
 1היהודיבנולמעןיבותרהגבוהיםמהציוניםבמתכוון

מנתעלזאתכמותו;רופאלהיותמועידהואאותו
השעריםלפניווייפתחויתרהבהצטיינותהבןשיזכה
סופרלהיותכיףהראשיות.האונירבסיטאותעשרשל

ערליםשסופריםמהלומרלואפשרבאמריקה,יהודי
באנטישמיות.שייחשדומבלילומריכוליםאינים
מאמץכשהואנפלאות,רותעושההפמיניזםבנושא

האשהאתמציגהואקונדרה.מילןשלגישתואת
ד"רלרחמים.ראויהכתפלצתהמתקדמתהמשכילה

שחותרתסילקשלהמובהקתיריבתו Iרוולפין
ומרצהטעםטובתנאהצרפתייהאשההיא Iתחתיו

כדיממשפחתהוניתקהמפריזשעקרהמעולה
 ,זודעתניתאשההשמרנות.מאזיקילהתנער

התקופה,בתהמגדריתהתסבוכתבכלהמתייסרת
הלטנטיתשהארוטיקהומתחסדתלצדקניתהופכת
השוליים.אלאותהמדרדרתשלה
צפההאמריקאיםשלהוייטנאמיתהטראומהגם

המרכזיות,לדמויותהיטבמהודקתכשהיאועולה
צעירים 58,209ומפתיע.מחדשהוארותשלוכדרכו
לחייםשבולאששרדוהחייליםוכלשם.נפלו

מתגרשיםכבויים,מסריטים,והםנורמליים,
המהממותהסצנותבאחתחולים.בבתיומאושפזים

לסטראומטי:הפוסטהמצבאתהמספרמתאר
חוליםבבתיונכנסשיוצאוייטנאם,בורגפארלי,
חייליםשלתמיכהקובצתבעזרתמטופלנפש,לחולי

גורריםהםהריפוישליבבמסרגתהחלימו.שלכאורה
לפחותמעמדשיחזיקכדיסיניתלמסעדהאותו
הענייןבסודהםהמלצריםהראשונה.המנהבמשך
חייליםשלהשיקוםבתהליכיחלקנטלווכרב

שללמסעדהלהיכנסמתקשהפארלילסמשוחררים.
ברגעבנפשם.מסתכניםוהמלצריםעיניים,מלוכסני

הרחוקהמזרחבןשלהפחוסיםבפניםנתקלשהוא
אותו.להרוגנשלטבלתידחףנתקףהוא

הסופראתמעסיקהוההשכלההחינוךהידרדרותגםבשנירותפיליפמצטיין ,הספרותימכשדונולדב
התופעותניתוחצוקרמן.נתןשלבעורפוהנושףבפרמטריםנכלליםשאינםחשוביםמאפיינים
חמש-עשרתוךאמריקאי.לוקאליענייןרקאינוספריושבכלהאחד,הספרות.יבקורתשלהמקובלים

לבעיהכידועהופכתזו ,עכשיוכרבושמאשנים,חברתיותובתופעותמרכזייםבנושאיםעוסקהוא

שלהם,הקלאסיקוניםאתאצלםמלמדיםאיןשלנו.הספציפיהסיפורמייצגספריובכלמשקל.כדבות
שלאשמתםכמובןוזוהילהשגהקשיםהםכישלהעכשוויתוההיסטוריההתרבותתולדותאת

אצלםללמדחדלו Iככללעצמם.יםהקלאסיקוננמצאוהאיש-שלוהקודםהרומןגםאמריקה.
לאהברגותמבחניבורגימפרכים.מקצועותבתיכון-אםריאpיתפסםזרלה-מניבהפוריותבתקופת

מלוויל,חרמןשל pדימזביאתקראושלאבלבדזוהאנושותגואלישבקרבהקרימינליבאלמנטעסק
שאצלנוכשםדביוקשמו.אתשמעולאאףאלא ,בטריויאליבימינומתעסקתספרותהרבההצעירים.

ואינםהעםאחדאתעודלומדיםאינםתיכוןתלמידיהלשוןועםהנראטיביתוהיכולתהתיאוריכולתשעם
לאהםטשרניחובסקי.שיריאתכללמכיריםשלבתחושהומלווהבזוטותטורחתהיאהמהוקצעת

להיותופוסטמודרנית.צעירהשירהרקרלוונטיים.האיךרקלאראויה.התמטיקהאצלוחשיובת.חוסר
כלכמורות,ופיליפשנדרש.מהכלזהאליפטיהמה.גםאלא

שדוחפתערכיתהתרול~ותמפניחוששהומניסט,חשיבהבעלחכםסופרכלקודםהוארותפיליפ
הרמתיכהועדוהניו-אג'יזם.האי-רציונליערבאלשההגיונותכךומאותגרת.מתקוממתמעמיקה,

אתהמכסיםהוילונותמכלשנייםאואחדוילוןאך
 .האנושיהכתם
אנתונישלבכיכובםהרומןאתמסריטיםאלהיבמים

להעלותיכולהשאיניאף ,קיומןוניקולהופקינס
לא .אפשריבלתיזהזאת.עושיםהםכיצדדבעתי
והלבהספר.אתלקרואועונגחובהלסרט,לחכות
ענקיםהעבריתבסיפורתלנואיןלמה Iמצטער
ב.ווקטורוא"ל ,בלוסולרות,פיליפכמויהודים
שיוטרדכדיהיהודיהסופראתלהגלותישכלום

 •בזהותו?
אורייןיהודית

באלג'יריה:צרפתמלחמת
השברזעקת

מצרפתית:כמדבר'שחרפאורליר:נואל
עובדעםהוצאתתעודה,סדרתקנז'יהושע

עמ' 163 , 2002

כאלג'יריה,סגןסרוואן-שרייבר:ז'אן-ז'אק
דרומי'אוריוהערות:מצרפתיתתרגום

עמ' 243 , 2002כתרהוצאת

ספריםהוצאותשתיבחרושלאחרונהמקרה,זהאין
במוראותהדניםספריםלעבריתלתרגםמכודבות
שתרגם Iדרומיאוריבאלג'יריה.צרפתמלחמת
לענייןנדרשאבלג'יריה,סגןלספרהערותוהוסיף

יוצאזה"ספרהערבית:למהדורהשכתבבהקדמהזה
השאלהעםמתמודדיםכשהישראליםבערביתלאור

בכברתולפלסטיניםלהםצפויעתידאיזההנוקבת:
כי ,ומסבירממשיךוהואלים?"הירדןשיבןזוארץ
את"לבחוןהישראליםהקוראיםאתמזמיןהספר
דמיוןמוצאהואאחרים",שלבאספקלריהמצבנו

 1טרור"התנחלויות,הסיטואציות:שתיביןרב

משימותעםלהתמודדהנאלץצבאעמומה,מדיניות
גחבהדרשנוטהמקומיתאוכלוסייה Iשיטור

הואזאת,עםועוד",יבנלאומילחץלקיצוניות,
אף"עלבולטים:הבדליםשלקיומםאתמדגיש
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 , 1830מאזצרפתישלטוןתחתחיתהש[אלג'יריה]

התיכוןהיםהצרפתית:האומהערשחיתהלא[היא]
עזבושהצרפתיםורבגעלאלג'יריה:צרפתיבןמפריד

בנוסחתביעותלאלג'יריםהיולאאלג'יריה,את
ביןההדבליםאתעצמה",צרפתאלהשיבהזכות
המושגיםכשלהומטשטשיםהמציאויותשתי

המתרגמיםמשתמשיםבהםו"מחבלים","מתנחלים"
בזהזההנלחמיםהצדדיםהגדרתלשםול~זדרומי

באלג'יריה.
נחלהבההשנה ,-1954בפרצהבאלג'יריההמלחמה
 1בדיין-ביין-פרניצחתצבאיתתבוסהצרפת

התנועהמהודו-סין.לסגתונאלצהשובייטנאם,
התעודדהבאלג'יריה,עתבאותהשגאתההלאומית,
חוסנהומהחלשתצרפתשלהצבאימעמדהמערעור
במלחמתופתחהבהודו-סיןהמפלהבעקובתהמדיני
שלשחרורןהנכספת.העצמאותאלשתויבלרגילה,
במרחבאלג'יריהשלשכנותיהותוניסיה,מרוקו
חסות>(שלטוןהצרפתיהקולוניאליזםמעול Iהמוגינ

הקציניםעל-ידיבמצריםהשלטוןותפישת
בשנותבראשם,אלנאצרעדבגמאלעםהחופשיים,

הםאףשלהבו ,-20ההמאהשלהראשונות-50ה
לעצמאות.האלג'יריםמאבקאת
שמאזצרפת,ניצבה·המאבקשלהאחרהצדמן

הרחבהבהראתה-1830באלג'יריהאתכיובשה
המולדתשללגיטימיתופוליטיתטריטוריאלית

באלג'יריהמסיביתצרפתיתהתיישבותהצרפתית.
הארץ>,חייעםחייהםאתשקשרואיש(כמיליון
אחיזתהלזכותבאשרצרפתתפיסתאתעיגנה

הסטאטוסשינויאתבתוקףדחתהצרפתבאלג'יריה.
דמיםמלחמתוניהלהצרפתיכשטחאלג'יריהשל

מלחמהזוחיתהכי Iברורמכאן •להנציחוכדי
הספרשםשגויולכןלשלום,מלחמהולאלעצמאות

במלחמתהואאףוהעוסקלערביתגםשתורהנוסף
(השםלשלום"פראית"מלחמה-צרפת-אלג'יריה

ידיעלולא Iרביסיהיסטוריון Iהמחברידיעלנבחר
מערכות-הוצאת Iהורןאליססרהספרים.הוצאת
 .)!'מע 618 11989 1היבטחוןמשרד

-11962בוהסתיימהשניםשמונהארכההמלחמה

דםהקיזההיאאלג'יריה.שלעצמאותההכרזתעם
מיליוןבחייעלתהשונותהערכותועל-פירב

מעריךדרומי(אוריצרפתים.אלףועשריםאלג'ירים

מדוברמקרה,בכלמיליון.)רבבעההרוגיםמספראת
מובנותהןהאלג'יריבצדשלפחות Iבלדבבהערכות

ומזינותהעצמאותלמעןוההקרבההגוברהבאתוס
רביםחייםהחריבההמלחמההיום.עדאותו

קיוםעצםעלאיימהואףובצרפתבאלג'יריה
טנקיםכאשר 1961באפרילזההיההרפובליקה.

כיכראלדרכםעשוצרפתיםבחייליםמאוישים
"תצנח"כיחשששהיההפיכה,למנועכדיקונקורד
הבאיםצרפתיםבחייליםהםאףהמאוישיםממטוסים

ההתנקשותניסיוןאתגםלהזכירראוימאלג'יריה.
על-ידישתוכנן Iדה-גולשאדלצרפת,בנשיא

ואשרהצרפתיהאדירבחילסגן-אלוף Iבאסטיין-תירי
דבר,שלבסופו , 1961בספטמרבלהתבצעהיהאמור
ההתנקשות.יבצועאתמנעהנשיאבתוכניותשינוי

מדיניפתרוןלמנועשנועדההרצח,תכניתזאת,עם
שלהפנימימצבהעלהעידהבאלג'יריה,למלחמה
שחוותההאלג'ירית,החרבהגםעת.באותהצרפת
וישקשותזועזעהחיים,והחרבתנוראיהרס

היוםבההמתנהלתהאזרחיםמלחמתכיהטוענים,
העבר.ממוראותלהתאוששלאי-יכולתהקשורה

הזוהמלחמהאתהגדירהורןאליסטרההיסטוריון
נואלגםכינראה,האסון".סףאלעיוורתכ"מרוצה
שניסרוואן-שרייבר,ז'אן·ז'אקוגםפאורליר
חותמיםהיו Iזוסקירהערסלהבהםהאחריםהכותיבם

נוספים,ספריםאגב,עפעף.הנדללאזוהגדרהעל
צרפתבמלחמתועוסקיםלעבריתשתורגמו
 1מאסיז'אקמאתםרורנגדצהננחיםהםבאלג'יריה

לרטגיז'אןמאתוחרנםוריונים ) 1975(מערכות,
ומןבהםמודגשהצבאיההיבט ,) 1982 1יבתן(זמורה

לעבריתלתרגומםהעיקריההסרבגםזההסתם,
ישראלביןהאלימותפרוץשלפניבשנים

לפלסטינים.
וכתרעודבעםשבהוצאותמקרהזהאין Iכאמור

צרפת-במלחמתהעוסקתספרותגםלתרבחרו
המציאותביןהשוניקוויאתהזכרנווכרבאלג'יריה

הצרפתית-זולביןהישראלית-הפלסטינית
שראלייהההקשרכילהוסיף,המקוםכאןהאלג'ירית.

ההיסטורי:בהיבטגםמענייןאלג'יריהמלחמתשל
עבדגמאלמצרים,נשיאלפיההצרפתים,תפיסת
האלג'יריםבלוחמיםוצבאיתמדיניתתמך Iאלנאצר

אללחבורפריזממשלתאתהניעהצרפת,נגד

השיטורבאשםשלהלאינטרסים(שדאגהרביטניה
שלטונו.אתלמרגבניסיוןישראלואלסואץ>בתעלת
 , 1956 1סיניבמלחמתיבטויואתמצאזהניסיון

הםגםנכתבואבלג'יריהסוגןבדמרבשרחהספרים
באלג'יריה,המלחמהפרוץלאחרכשנתיים ,-1956ב

חלקבהשנטלוצרפתים,מילואיםאנשישניעל-ידי
סרוואן-שרייברוהגיונית.מוסריתלעכלהוהתקשו
בשבועונורשמיואתראשוןבשלבפרסם

כדיעדהצרפתיתהחרבהאתוזעזע"ל'אקספרס"
הציבוריבמורלפגיעהבעווןלדיןלהעמידודרישה
"אילוכי Iשהצהיר Iפאורלירנואלמלחמה.בעת

ספרואתושפרסםמחבל"הייתיאלג'יראי,הייתי
הוחרםעוזה,בכלהתנהלההמלחמהכאשר , 1960 •ב

למוותנידוןהואהספר.עותקיהוחרמווכןבצרפת
השבויעםבאלג'יריהצרפתמצבאעריקתועל

למצואונאלץהופקדשמירתושעלהעריב-האלג'ירי
רקלצרפתחזרפאורלירהרבית.בארצותמקלט
 •-1966בטוהרששמולאחר

הכתבעלשהעלותעודה,ספריהםהספריםשני
המוסרייםויסוריהםהתחבטויותיהםתובנותיהם,את

מניעיוניתוחכדיתוךהכותיבם,שנישלוהפוליטיים
המתרס.צדימשניבההמעורבהאדםשלומהלכיו
ואתהמלחמהאתבחנווסרוואן-שריירבפאורליר
בהדגשיםאליההקשוריםהאנושייםההיבטיםמכלול
שהתייצב ,-22הבן Iפאורלירשונים:מבטוזוויות
כקציןונלחםמילואיםצובתוקףהתלהובתבחוסר
קרבטייס Iוסרוואן-שרייברבאלג'יריהצנחנים
כבעלבצרפתהיטבוהמוכר Iבעשורממנוהמבורג
שניקצר.מילואיםלשירותשהתנדבמכודבעיתון

ובכלזהאתזההכירולאהסתםשמןהכותיבם,
ערקהראשון-שונהבאופןהמלחמהאתחוומקרה
והאחראלג'יראיערבישבוישלחייוהצלתתוך

-התנדבותחודשישישהלאחרשירותואתהשלים
התוחלתלחוסרבאשרדומהלמסקנההגיעו

המשחיתהלהשפעתהובאשרזושבמלחמההפוליטית
חובב Iפאורלירהצרפתית.והמדינההחרבהעל

רכיםבצבעיםוצובעקשהמצבתמונתמצייר Iהציור

האלג'יראיהצדאתדהיינו"האויב",אתובהירים
ושאליוהורמהמלחמתהצרפתיםמנהליםשנגדו
עדיוצאות-הדופןהנסיבותבתוקףהצטרףהוא

הספראתהקדישהואבמקרהלאהיבתה.לשובו
שמתואלה"ולכלאזוזבןאל-קאדרעדבלרעו'
ושלום".חירותשלחייםהאחריםיחיולמעןכמוהו

שירותובעתשכיהן Iסרוואן-שריירבז'אן·ז'אק

"ל'אקספרס",החשובהשובעוןשלהראשיכעורכו
הצרפתיוהאדםהחייללסיקורעניינואתהקדיש

הציבורילשיחמעלהשהואתוךזואכזריתבמלחמה
אינטלגנצייתבקרבשהתנהלזהבמיוחדבצרפת,
המדיניהכשלואתהנואלותאתהצרפתית,השמאל
ביןשנועדה,באלג'יריה,המלחמהשלמראשהידוע
הנוראהצבאיהצרפתיהכשלעללפצות Iהשאר

המלחמהפרצהבהבשנהבדיוקבוויטנאם
לעצמאות.האלג'יראית

מתעדיםובכנות,ברגישותהכתוביםהספרים,שני

מרשימים,טקסטיםמהוויםשניהםקשה.מציאות

שניהםהתעודה.ספרותבסוגתלסווגםשניתן
בעתלקוראםשלאמאדמומלץזאת,עםמרתקים.

1
 (ו:

:1 

 •חופשה.
רונןיהודית

1 1 
 2003ינואר



י:ו(
1 : 

לילדשניצלהנערבין
נולדשלא

מהונגרית: ,גורלללאקרטס,אימוח
הספדיהעובד,עםהוצאתאלגזי,מרים
עמ' 195 , 2002 , 1994לעם

איתמרמהונגרית ,נולדשלאלילדקדיש
הוצאתקנזיהושעתרגם:יעוז-קסט,

 2002המעורר

קרקסאי~ךהההונגריהסופרשלהאחרוןספרו
שמופ~ע .הראשוןאינונולדשלאלילדקדיש

אורשראהאחרספרלוקדםעברי.בתרגום
זוכרתאני:אותוגורל-ללאשניםלפניבראשונה

ב'עתוןפהקצרה,רשימהעליוכתבתיאפילוהיטב:
שלרבי-המכרברשימתשמומתנוססהיום ,' 77

במקום'הארץ',עתרןשלהספרותיהמוסף'ספרים',
רשימהבאותהתמצאולאזאת,לעומתגבוה.די
מידלעברית,תורגםהואשגםהחדש,ספרואת
מדוע?נובל.בפרסזכהשמחברוהידיעהעם

ב'הארץ'גדרמרגורלללאקוטםשלהקודםספרו
מתבולליהודינערשלכ"מסעורשימהבאותה
המרגשיםהספריםאחדהואבעיניהריכוז".במחנות

-קראתיאשרהשואהספריביןביותרוהמעניינים
בןשלאוטוביוגרפיסיפורהוארבים.קראתיואני

וביחד Iעירובודפשטשלברחובשנאסףשש-עשרה,

דומה,בצורהשניצודויהודיםנעריםשלקבוצהעם
 1גופוחלקיבכלשערוגולחשםלאושוויץ.נשלח

מחבריוכמהעםהועברקצרהשהייהולאחר
למחנההגיעולבסוףגרמניה,שבתוךלבוכנוואלד

מחנההיהלאזהמשם.רחוקלא Iיותרקטןעבודה
מןלסחוטשנועדמחנהאלאגזים,תאיעםהשמדה

שהרעב,עדשלהם,העבודהכוחאתבוהכלואים
אותם.יכריעווהיאושהחולי
קראתי?אשרהשואהספרימיתרזהספרשונהבמה

הראותנקודתמתוךכתובשהואבכךשונההוא

כמיעצמורואההואאיןעשרה.ששבןנערשל
כחלקעצמואתרואההואאחרת",ל"פלנטהשנזרק

זורחת,היאבשבילוגםזורחת,כשהשמשהעולם.מן
האווירמזגאתמתארהואנאהאביביוםוכשיש

אותושלהקשיםהאירועיםעלמספרשהואלפני
גםוהואלידידות,צמאהואתמים:אינוהואיום.

וקרובומותשחולהכשהואולבסוף,אותה.מוצא
 ,אותומצילהאשרזוהיאהידידותהשבירה,לנקודת

עדידאלמידאותומוסריםאסיריםכשחברים

להתאושש.מתחילשהוא
האמריקאיםנגמרת,כשהמלחמהנער.עודנואזוגם

הפנימיוהרדיובורחים,והגרמניםלמחנהנכנסים
בכלהשחרורדבראתלשדרמתחילהמחנהשל

בחרדה:מאזיןהוא Iבוהכלואיםכלשלהלשונות
קוראכשהקרייןורקהמרק?חלוקתעליודיעומתי

ומבטיחלעמדותיהםלשובהאדמהתפוחילמקלפי
הואאזרק-לכולםגולשמרקלבשלשעומדים
השחרור.לקולותלהאזיןמתפנה

לוימפרימו-השואה
קרטסאימרהועד

קרטסאימרה

לרגעפעם,רקראיתיקוטםאימוחשלדמותואת
פרס-נובל.קבלתעםבטלוויזיהצולםכשהואקל,
שבילהכמילבריות,נוח Iחייכןסבאכמונראההוא
מעולםיצאולאהמבוערתהאחלידבכורסהימיואת
הספרמימיקולואתזכרתיזהכנגדהכפור.אל

ברדיווהתראייןבארץאזביקרהוא :שלוהראשון
לוהיהלגעת",שמנסות"מיליםבמדור ,'אבגל
המיליםאךפאתוס,כלומשוללונעיםרךקול

נגעו.באמת

שלהשניספרומדועולהסבירלנסותעליעכשיו
לגמריוזה-רבי-המכרברשימתמופיעאינוקוטם

עמודים.ממאהפחותמאוד,דקספרזהקל.לא
הטוביםהסופריםאחדבידיבנאמנותמתורגםהוא

 1בנוהיאשהאשמהמסתברקנז.יהושע-שלנו

רואיםוכשאנוועצל,מפונקעםאנחנוהקוראים:
רווחבלייצוקה,לבנהכמוהואבועמודשכלספר
רגלייםנושאיםאנומידשיחה,וקטעיפיסקאותשל

לברוח.
לקריאה.קשהקוטםאימוחשלזהספרואמת:
אותהעם ,זוומילה-לא!-אחתבמילהפותחהוא

בערך.עמודים 70אחרישנייהפעםחוזרתהדגשה,

לוללדתשביקשהלאשהמענההוא "!אל"אותו
הדקהספרשלאורכולכלמוזכרתזוואשה Iילד

כ"מיאשתי",שחיתהכ"מי Iועתידהווה Iבעבר

 1אשתואינהשכברוכמיאשתי",להיותשעתידה

זהאחריגםו .יהודילא Iאחרגברלנשואהוהיא
ילדים,שניעםלראותובאהכשהיאאותהפוגשהוא
איןאבל-ובחןבחיבהאותםמתארשהואובת,בן
קדיש.אומרהואשעליו Iנולדשלאילדאותוהם
יהודי.ילד

קוטםאימוחמנהלכמונולוג,הכתובזה,בספרו
ופילוסופיםדעותהרגיעםופולמוסשיחהמחד

אינניאךשמותיהם,אתמכירהשאניגדולים,

מרבההואמאידךובכתביהם.בתורתםמתמצאת

שאותה Iצלאןפולשלהמוות"גת"פראתלצטט
אימוחגדל Iצלאןכפול Iכמוהוהיטב.מכירהאני

אותומעסיקהצלאןוכמויהודית,לאבסביבהקוטם
הואזהקטןבספרההזדהות.אוהשייכותבעיית

ואתההתלבטותאת Iנכוןהבנתיאםמבטא,
 •ההכרעה.

לבביתרות

Primo Levi: 1st Das ein Mensch 
1992 . d.t.v 

מריםמהונגרית: ,גורלללאקרטס,אימוח
לעםהספדיה ,בדערעםהוצאת ,גזיאל

עמ' 195 , 2002 , 1994

קוטםלאימרההשנהלספרותנובלפרסהענקתעם
ה-סדשנותבראשיתשנכתב Iגורלללאספרועל

ספרותשלמאוחרמיתוסלכעיןאזכברוהפך
יצירתוזההכיצדהתמימה,השאלהנשאלתהשואה,

 11958משנתזהבנושאלויפרימושלהמונומנטלית

"פורמלי"?הצטיינותאותבשוםזוכתהלא
בשלמאודטריאזהיההשואהזוועותזכרכי ,יתכן

איזוחיתהודרושהבנושאהעשירההדוקומנטציה

תמטיתיעודביןהמבדילה Iזמןשלפרספקטיבה
אמנות.ליצירתהפיכתולבין

אסכולתמראשי Iנואדורתיאודורהפילוסוף
נסתםהשואהאימתלאחרכי Iסברפרנקפורט,

 .הןבאשרהעכשויותהשירהיצירותכלעלהגולל
דירנמט,פריזריךהמחזאיהיהמאזורנויותרהחלטי
לאהשואה,אימתלאחרכי Iמחיבוריובאחדשטען
 1בימינוהבמה.עללהעלותןאוטרגדיותלכתובניתן

בלב.דלקומדיותקיוםזכותיש
היהממנונבוןבגדול.החביבדירנמטהגזיםכאן

השואה,בימיוילנהבגטוקרוק,הבונדיסטהספרן
בביתתיאטרוןלעשותאין"כיבפומבישהצהיר
 .)"וטג"סרבול,(יהושעהקברות"

עלהאדםהזהולויפרימושללספרונחזוראם
התייחסותועלגםממנונלמדבאושוויץ,ייסוריו
לגרמנית,ספרולתרגוםבמבואוהגרמני.לעם

"בוודאילוי:כתבוירטהיינץלמתרגםבמכתבו
אתשינהאושוויץהריכוזשמחנה ,מספרילךידוע

אשכחלא 174517מספריאת ,לחלוטיןאישיותי
עםמדבראניהזההמספרשלב'ליוויו'לעולם.

אתולילהםלהזכירכדיעתה,גםכהרגליהגרמנים
אתשנאתילאמעולםהקרוב.בעבראירעאשר
לאחראותו.שונאאיניעתהוגםהגרמניהעם

המקורבשפתוקראתיבאושוויץגרמניתשלמדתי
שלאהגרמניםעלדבריםלמדתי Iמאןתומסאת

לאהזה,היוםעצםעדאולםלכן.קודםידעתי
 1ונהירמובןאינואשרוכלאותםלהביןהשכלתי

כואבת"',ריקנותשלפעורה'תהוםבקרבנויוצר
הקדשהשירלויכתבספרושלהראשונהבשורה

זהו"כלוםממנו:אחדותמיליםמעברו.עז-הבעה
המתהלחם?חצילמעןהלוחםברפשהשוקעאיש

ושם?",שיערללאאשה?הזוהילא?אוהכןבאמירת
נושא.באותואחדיםספריםעודכתבלויפרימו
לימדהאושוויץ .סופרולאכימאיהיההואבעצם
פרימואחת.שנה"רק"שםהיההואלכתוב.אותו
 .לחייוקץשםהנראה,ככללוי
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שניםבורובסקי,תדאושהפולניהסופרגםעשהכך
מהמחנה.שחרורולאחראחדות

נכתבה(בינתייםקוטם.לאימרהלויומפרימו
הספריםביניהם,בארץ.גםאיכותיתשואה""ספרות

נתןעקביה,מריםפינק,אידה Iאפלפלדאהרןשל
רב).למוניטיןשזכו Iסמלונאוהגרוס
לעבריתתורגםגורלללאקוטםאימוחשלספרו
רבים.הדיםעוררולא-1994בכבר
העיליתעםקוטםנמנהלאהונגריה,במולדתואף

בגרמניה.זכהביותרהרבהלהוקרהסרפדיה;של
תמיההבמולדתועוררהלקוטםנובלפרסהענקת
אסטרהזיככארס,אחרים,הונגריםסופריםרבה.

ולפתעלא.קוטםואילועולםברחבינודעו Iובודרו
 1בעיניבעולם.הגדולבפרסהישןגורלללאזכה

אחרים."שואה"מספרימאודשונהנפלא,ספרזהו
 15בןערכאודותעל Iכביכולתמיםסיפורזהו

שינויבתכליתשונהוהוא Iולדונבוכנובאושוויץ
הנערסביבהמתרחשהמבוגרים.שלמסיפורם
לא.ותולהיותצריךכךמאליו.מובן(קוטם)

המופתימהסדרהנערהתפעלבבודפשטבהיותועוד
חשלאהוא Iהונרגייהודיהואכיאףים.מכהגרשל

בעצםליהדות.ולאלהונגריותלא-שייכותכל

לאושוויץ,ברכבתהמפרךבמסעלכל.זרנטעהוא
צעדיובראשיתהנראיםהמשרפות,מבנילמראה

"כךכיסבורהוא Iדברלכלחרושתכבתיבמחנה
בכך.וגאהבגרמניתהיטבשולטהואלהיות",צריך
רצח,שלגיהנוםבפניניצבהואכימביןהואכאשר

מה.ויהילהישדד Iאחדדברמבקשהוא
הפיגוליםמרקעלהנסורת,לחםעלבחלקושמחהוא

ומבקש,מתחנןקרבןלהיותמסרבוהואהמזוויע,
בושהה Iלויכפרימומהמחנה.שחרורולאחראף

"לאימצאלאתנחומיואתאחת.שנה"רק"קוטם
ממנוהיאהדמעותכוסבגיהנום".ולאבשמים

חירותובחזקתהואלפליטה,בונותראשרוהלאה.
לעירושבכאשרגםבפז.תסולאשלאהפנימית
הואאךשלשום,כחמולבעיניודמההכולבודפשט,

אגוהאלטראוקוטם(אימוחהכול.לשנואהחל
שלו?)

עתהרוקם Iנולדשלאלילדדpישהמרהיבבספרו
מאבקבתוךהחיים,משמעותעלהגיגיםקוטם
ותםקיומיאתכממשיך Iרוחוייסוריבתוכניפנימי

עתה.ועדאושוויץמאזיתרה,בבגרות

הואכיהפרטיים,בחייוהואהגדולהפרדוקסואילו
שם,ברלין.-עליוהאהובהבעיררבותשניםחי

בקפידהלעסוקשקט,שלפינהמצא Iלדבריו
גרמניתספרותשללהונגריתמופתבתרגומי

והכימאיהמחזאיפעםכתבזה,כגוןעללדורותיה.
ברלין:תושבהואאף Iטבוריג'ורג'ההונגריהיהודי

גםאלאהפשע,למקוםתמידחוזרפושערק"לא
קרבנו",

ועדתאתהניעמהלשאלה,שובנידרשלבסוף,
השואהעללספריוקרתיפרסלהעניקהנובלפרס

מצפוןאתלטהרניסיוןזהוכי Iייתכן ?ה-סדמשנות
מעיןזו Iואוליהאימה.בימישתקאשרהעולם,
המשתכללתהטכנולוגיהשבעידןכךמפניאזהרה,

לשוביהיהמאודקלהגלובליזציה,והשתלטות
שליטהגלחשיכדיוהרסהשמדהבאמצעיולהשתמש
עולמית.

אובהןאותןלפטורקלולאבלבדהשערותהןאלו
להעניקההחלטהכיסבוראניאחרת,אוכךבלאו.
אמיצההחלטההיאגורלללאלספרנובלפרס

ביותר.ומוצדקת

עלושובשובהשואל Iלויבפרימולהיזכרגםטוב
אישיותו;שלההיבטיםומהםאדם,שלמהותו

רוצח,אשרזההוא"האדםהאכזרית:והתשובה

ממנושיירשכדיסוף,סוףימותששכנוהמחכה

 •לחם".כיכררבע

רפאליצבי

העיןמןסמויעולם

קשבהוצאתדומם,עתידדייך:אשר

עמ' 62 , 2002לשירה

אשרשלהסודותספררבהבמידההואדומםעתיד
רביםהשאלהסימנישבוספריותר:מדויקדייך.

אתמנקדקצרותבשורותדייךהקריאה.מסימני

ומתכתבהעיןמןסמויעולםמציירבחזיונות,העתיד
השירידמיונואתמתאגדדייךבראשית.סדריעם

האורךקוויאתבהלסמןומצליחחדשהיבשתעם
יפרצופעםלאלכן .שלוהפואטיקהשלהרוחבוקווי

(בשיריכתובהוא"השקט"סוערת,בהורההמילים
תתחילהסערההסערה".בשורת"הוא'פורענות')

אש".ב"מבולותסתייםורחוק"מהיראשב"פרץ
הזאתולהתחלההתחלהרקהואהזהשהסיוםברור
עתיק, Iאחרבסיפורשטהנוחתיבתהצלה.חבלאין

הבהונות".קצותעל"מדברהעדהדובררחוק.
המיליםעיוורות,עיניומתחת.בוערתהאדמה
אלוהילאור Iקטןלאורמחכההואבבשר.חותכות

מסוימתבמידההחשכה.בתוךכיסכפנסשיבוא

תפיסההרומנטית,התפיסהאתלאייתדייךחוזר
האלוהיהשריראתהמעצימההעיניים,אתהמגמדת

להרהיבכדיהיבריס.הואלהבינושהרצוןהטבעואת
יומיומייםזינוקקווידייךלהמסמןהתמונהאת

'גרב'.במילההשימושפעמייםיחזור Iלמשל Iולכן
דרך"רק ...הבאה':'במאההשירשלא'בחלקפעם
אור".הביתוכלהשמש.זורחתשלי;בגרבהחור
צפוי.לאפתחהצלה,לפתחהופךברגבהשוליהחור
"ברחובנודייך:כותבחומר''אנטי 1אחרבשיר

עדקרוב".לשיפוץעדות;הםבתיםעלגרביים
 1אווירטרקלינישהםשמיםשמידייךיתארהגרביים

לרחובהשמיםמגובהההנמכהבזלת.וגשםזעםענני
בולגעתשאפשר
במטאפורהגרובה

אפשרשבהממשית

בואלפנילהתנחם
הסערה.

מנשבתזותחושהמול
רוחגםדומם'ב'עתיד

 1יותרהרואיתאחרת,

אתהמגביההרוח

ומעניקההאדםיכולת
 1כךשולט.כוחלו

הדוברכותב Iלמשל
המאה':ב'דמדומי

כסכנה."היקום

אניהקטנה;באצבעי

ממקוםכוכבים;מזיז

אתמכווץ /למקום,
'מחריב'.ולא'מרחיב'לב:שימוומרחיב".היקום
נועלאלאבגרב,בחוריםמסתפקאינוכאןהדובר
אינו Iהמתוארפיעלהאדם,מטאפיזיים.מגפיים

מספיקהגנרל.גםהואמראש,המובסיםבחילשבוי
שקודםהסוסיםעללרכבואפשרקטנהאצבע

העננים.לדימויהושאלו
'מתוך(בשירהדוברלנומגלההרוחותיבןלגשרכדי
הזמןכלמינקותי;השפה"אורכי:המסעות')ספר

לדברדייךשלהיכולתהאמיתי.הקודזהובתוכי".
במיליםוגםעתידשלבמיליםגםהעתידעל

רבמתחיוצרתהשפהשלהגיאולוגיותמהשכבות
קרישיך"תפוחיך"חקלאתלגייסידועהואיופי.
הוא"השפה",קצר.ליצורולא"עב"ם"המילהואת

השחור"הספרומוסיף:אופטי",סיב"היאכותב,

אניהימים;כלבחלליות.//הטובהואשבכיסי;
עמה;נושאתנוסעת,ונפשיבו;והופךבוקורא

מצפהשהקוראיודעדייךצבעם",וכלהשמיםאת
הצבאאתמפרקהואאבלצבאם",וכלל"השמים

מרהיבתבתמונהאותוומחליףמנשקוהזההצפוי
כמההספרבסוףמציבהזואופטימיתנימהצבע.

מוקדשמזמור')('עודהאחרוןאהבה.מזמורי

/אפילוהרקיע;זוהרנגלה;פנייך"עללאלישבע:
והנהפנייך".באור /ללכתיכולאניבאופל;

משיריבכמהאימהשזרעהאופלשלהפרוזיקטור
גדולה.אהבהשלפניהלאורפתאוםהופךהספר

כשתותחישותקתלאלקרוא,נעיםהרומנטיקה,
 •עתי.דרועמיםהשיר

סומקרוני
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 rואמיחופשי
מאנגלית:עצמישירתויטמן:וולט
 , 2002ירושליםכרמלהוצאת ,פלועודד

עמ' 109

בשירהמקובלשהיהבכלבעטויטמןוולט
ומשתרעותארוכותשלושורות-השירהאמריקאית:

קצבהברותבליזורמת,בחופשיותהעמודלרוחב
היריעהרוחבלוחיתההנוף""רחבותחרוז;ובלי
אלהמשיריועשרשניםהאנושית.הרוחשל

 ,לספרקיבץהואעצמי")ב"שירתאחר-כך(שנכללו
ספריםהוצאתלשוואוחיפשארוךמבואלהםהעמיד

בן-בלי-שםלקובץמצאכשלאלפרסמם.שתסכים
מבקרי .עצמובכוחותאותוהוציא ,מוציא-לאורזה

הנראהככלעיניהםלנגדעמדשהקובץהספרות,
אמרסון,ו.ו.הידועהמבקררקהגיבו;לא-1855ב

המהדורהשלגורלהגםהיהכזה •ההללאתעליוגמר
המקוריים,עלנוספיםשיריםשכללההשנייה,
עודהתרחבההשלישיתהמהדורהותול~ו.ששונו
אחד ,ויטמןלוולט"שיריםלשם:זכתהואףיותר

אחתכלהנוספות,המהדורותששאמריקאי",
עלי-כולןנקראומקודמתה,ומשופרתמורחבת

היהעצמי""שירת .המשוררבחייאורוראושעב

שבספר.הראשוניםהפרקיםאחד

"שירת-עצמי"שלרביםבשיריםהחוזר-ה"אני"
 ,המשוררשלהאינדיווידואליסטיה"אני"אינו-

ובר-סמכא:נאמן ,אמריקאי ,כלליאניאםכי

הרוח,ומןהחומרמןטועם"אני

בעדישיעצורחוקאין ,אותישיכלאשומראין

הגיבוריםשלהרחבללבםמביןאני

משואותלידחונהאני ,מרצוןלוויהבןאני
הפולשים,

 ,בעצמיבכלהודבקהמיטהמןהחתןאתמרגשאני
ושפתי,"יר~יאלהלילהכלאותהמצמידאני

 ) 71 • 70<עמ'

מיניותועלויטמן,וולטהרגיזאלהבשורותיו
הוויקטוריאני,הקוראאתהביסקסואלית,

בענייניההתבטאותחופשאתעיכלשלא Iהפוריטני
ייצגויטמןוולט"אסורים",במעשיםלאודאי Iמין

הגברים"כלואנושית:טבעיתאמריקאיףתבשירתו
אחיותיוהנשיםאחי;הםגם Iנולדושאי-פעם
 ) 17<עמ'ואהובותי"

אותווהכנסתי----לביתיבאהבורח"העבד
 1בשולחןלצדיאותוהושבתי----אותוועודדתי

האנושייםגיבוריו ;) 25<עמ'בפינה"שעףןורובי

 /הגרזיניםותופשיהארניותונווטי"בוניהם
החוזרנושא ;)! 3<עמ' /הסוסיםורכביוהקורנסים,

מלכודותהמציבמישי~ז"אישהשירים:מןברבים
---בלבושההעטופההאינדיאניתהאשה----
אליהם,החוצהפונהואניאליפנימהפוניםואלה-
 11 •עצמישירתאתאארוג Iכאחדכולםומאלה----

בעודאוהיוםלמקומיאגיעאם"בין ,) 35<עמ'
 ,) 42<עמ'שנה"מיליוניעשרתאו;אלפיםעשרת

לזqגבאו"למרחבופורה,חושנילטבעשרויטמן
 ,) 44<עמ'תפוחים"מלבלבתפורייהאדמה----

 ;) 45<עמ'ומפרפרות"רחבותנשימותנושם"ים

שותהאוכל,חושני,בעל-גוף,"סוער,לעצמו:וגם
"רוחות----וביצרים"בבשר"מאמיןומתרבה",

 • 49<עמ' ·בי"מתחככיםשלהםשאיברי-המין

גופי"מגעשאוהב",הצלילאתשומע"אני ;) 52

"נופיםשלך",הסכרשערפתח--אחרשל;~ןה
ניגש"פר ,) 26 • 29מס'אהבה(שיריזכריים"זקורים

על-פני , 33מס'(שירהזכר"מלאכתאתלבצע
"שריקתבמלחמה:המסתיים Tארוכות>,שורות 250

הבאתי :" ...שליהגוססהגנרל--ראשיםאברים,
העמוקה,הרחבה,השירהמתוךשורותכמהכאן

ומןההתחלהמןהזה,שבספרוהמפותלתהיצרית
 ,נגעתילאהספרשלהאחרוןבשלישהאמצע.
זאת.רשימתיקוראשללסקרנותואותוהשארתי

שלקצהוקצהאלאאינו Iשהבאתימהגם Iאכן
הזה.והמענייןהמלאהספר
נגרלאבבןויטמן:וולטשלחייועלשורותכמה
אףהאנאלפאבתיות.גבולשעלולאםהשכלהחסר
סימניגילהלאאחיותיוושתיאחיומששתאחד

אחת-עשרהבגילבית-ספרסייםעצמוהואגאונות.
שימשלחמו:אתלמצואכדימקצועותוהחליף

במשרדופקידעורך-דיןבמשרדכנער-עוזר

והועלהלעיתונאיהיההואשנים. 24במשךהדפסה,
בשלהתפטרממנו Iעיתון-יומיעורךשללדרגה
במשרותגםכיהןהואהדמוקרטיות.דעותיו

בסוףהספרותי.עיסוקובשלפוטרמהןממשלתיות

 1למיטתוומרותקחולההיהבהןבשנים /ימיו

עלי-ספרושלמחודשותמהוצאותבכבודהתפרנס
שעב.

-הלקיןשמעוןשללזכרומוקדשהנוכחיהספר
רוסיהילידידוע,ומתרגםמבקר Iעברימשורר
 1949בשנתהברית.לארצות 16בגילשהירגהלבנה,

העבריתבאוניברסיטהכפרופסורלכהןהתמנה
שקספירשלמחזותבתרגומיוהתפרסםבירושלים
עבספרוויטמן.וולטשלעללי-שעבובתרגומו

מתורגמיםשיריםעמודי 430כוללהלקיןשלהכרס
פניעלמשתרעיםויטמןשליצירתועלומאמריו

להתפרש",שעתי"הגיעהנוספים:עמודים 120
העת"הגיעהכותב:פלוועודדחלקיךמתרגם
עשויאף"המיזלף ;) 93<עמ'עצמי"אתלהסביר

ועודדהלקיןגורסאת~הו",שלאאלא Iש:שכירני
לה"אניח~לאאךאותיכר wתהתמצית"גםפלו:
מאזהשתנתההעבריתהשפהאכן ,) 2מס'(שיר

פלועודדשלהתרגוםושפת Iהלקיןשלתרגומו
היהצריך Iאוליועשירה.מודרניתקולחת,טבעית,
שלהאנגליתמסגנוןמשהועלבתרגוםלשמור
הבית-השיריבתרגוםשנשמריםכמוויטמן,תקופת

לשורההטקסטעוברבה ,שלוהמסוימתוהמילה
ואינילאין-ערוךקשהכזהשתרגוםספק,איןחדשה.
גיבוריוזאת.לעשותשניסהמתרגםנמצאאםיודע
באנגלית,מיליםהבמהעלמשמיעיםשקספירשל

שחקניהמודפס;המחזהבסוףלמילוןשזקוקות
מובןטקסטמשמיעיםמתורגמתבשפהשקספיר

המקורבשפתהצגהלשמועטובובכל-זאת,ו~ליט.
להןשאיןבעיותכנראהישבשפת-תרגום.מאשר
פתרון.

הגנוזה"המופת"יצירתשלובמסה Iקאולימלקולם
שלזהשיריםבמחזורמוצא ,) 8עמ'דבר"("פתח
לפואמהאולראפסודיהקרובה"יצירהויטמןוולט

מנושאהצלילגובהאתהמשנהכזוסימפונית,
שלה,המוסיקליובסולםב~פעםמשתנהלנושא,
ומתרוממתבעורה Iבהקיץחלומותלתוךשוקעת

ניתנותאינןאלהסגולותגםשלה",השיארגעיאל
הואפלועודדשל,תרגומוואף-על-פי-כןלתרגום

 .עליועולההמקורורקמצוין
הנאה.ליגרמההספרבשערויטמןוולטשלתמונתו

שבשערוהפרועהסבוךהזקןבעלויטמןוולטזהאין
שבספרנוויטמןוולטחלקיך.שלהמתורגםהספר
-בכיסוידופתוחהחולצתו ,ואמיץחופשיבחורהוא

 •משלנו.בחורמכנסיו:

שתלשמואל
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והיסטוריהציונות
פתרדני

ברשותהאיןמאומה.עושהאינה"ההיסטוריה

בקרבות.נלחמתאינההיאכלשהו.עצוםעושר

הכול,שעושיםודם,בשרבני-אדם,הםאלה

במלחמות."ונלחמיםרכושרוכשים

'היסטוריהקארא.ה.שלבספרומצוטטמרקס,(קול

 ) 59עמ'מהין

מאמרעלמאמר

וריס,מבניההיסטוריוןפרסם 16,4.2002 •ב

הערכהמאמר"הארץ",של"ספרים"במוסף
זיכרוןבר-און:מרדכישפרסםספריםשניעל

מלחמתשלההיסטוריוגרפיה<עלבספר

בתולדות<עיוניםעשניםוגבולותהעצמאות),
 .) 196 7 • 1948-ישראלמדינת

בובמועדמורים,בניכיבתחילהלצייןראוי
עודלא .אחרמוריםבניהואהמאמר'פורסם

שחשףהחדשים",ה"היסטוריוניםמחשובי

בעייתכגוןהמדינה,בתולדותמרכזיותבעיות
לפני-חודשייםהתגמול;ופעולותהפליטים

מאמרוריסמפרסם , 2002בפברואר ,כן

בתשובה""חוזרהואבוהאנגלי'ב"גארדיין"
ה"נכבה"לחשיפתהמשמעותיתמתרומתו

הואזהבמאמרולה.והאחראיםהפלסטינית

להבליטכדיבמחקרישהשתמשמי"כלכתב:

כיבחשבוןהביאלאישראל'שלחלקהאת
בלתיחיתההפליטיםשבעייתקבעתיבסיכום
להקיםהציוניתמהעמדהכתוצאהנמנעת,

על-ברובהמיושבתאדמהעליהודיתמדינה

לתוכניתהערביתוההתנגדותפלסטינים,ידי
הציונית",

כידעתואתמחווההואהמאמרשלבסיכומו

לקיים-רוצהאינואו-יכולאינוערפאת
כאשרהמנדטורית,ישראלמארץ 22%עלשלום

זכותעלויתורתוך ,ישראלהיאממנה 78%

מאמין"אניקובע:הואועל-כןהשיבה.
-(ישראלצבאיתעדיפותביןששיווי-המשקל

 ,)פ"ד-<פלסטיניתדמוגרפיתלעדיפותד"פ)

שפלסטיןאוהמדינה:שלעתידהאתיקבעו
ערבימיעוטללאיהודית,מדינהתהיה

מיעוטעםערבית,מדינהשתהיה'אומשמעותי

אדמהשתהיהאובהדרגה,וקטןהולךיהודי
שייכתתהיהולאגרעיני'מנשקכתוצאהחרוכה
העמים".משניאחדלאף

(אוליה"חדש"מוריםבניזו'רעיוניתבעמדה
בקצהעצמואתמעמיד ) ...כל-כך?חדשלא

יוצאוכפועלהישראלית,החברהשלהימני

אתקובעהוא-להלןשאטעןכפי-ממנה
בר-און.מרדכישלעמדותיועלהערכתו

יםבשברקהיסטוריון-בר-אוןמרדכי

ממקימילחלוטין:שונהאישהוא-האחרונות

שניםהקבעצבאאיששהיהעכשיו","שלום

ראשבתש"ח,גבעתיחטיבתמ"פמעטות,לא

,וקצין-1956בדייןמשההרמטכ"לשללשכתו

הקרבמורשתלטיפוחהאחראיראשיחינוך

 ,-60הבשנותבצה"ל

ומהקולקטיבי"זיכרוןבר-אוןשלממאמרו
הקטעיםאתמוריםבנימצטטבאמת",שהיה

הבאים:החשובים

בטעותנעוץהיהלאהערביםלביןבינינוהסכסוך

ההוויהבעצםאלאאחר'אוזהצדשטעה

אתלשקםביקשושהיהודיםמשעה .הציונית

היהלא ...בארץ-ישראלהלאומיתריבונותם

היאשהציונותמאחר ...המרהעימותמןמנוס

בהכניסההבסיסי,המהלךאתיזםאשרהצד

המצבאתלשנותשביקשגורםלמזרח-התיכון

גםשהיאולומרלהודותעלינושומהמיסודו'

 ...הסכסוךאתשהניעהמרכזיהגורםהיתה

הגיעעםאלאבתש"ח,התחיללאהסכסוך

הי"ט.המאהבסוףלא"יהמגשימיםראשוני

מידאחרים,ושלשלושניסיונומדגישבר-און

יצרה ,) 1947בנובמבר 29 (האו"םהחלטתלאחר

ערביתסרבנותהמלחמה:גורמישלהדימויאת
ערביתותוקפנותהאו"םהחלטתאתלקבל

האשםהטלתועל-כן' ...חיינואתשסיכנה

טבעיתתוצאההיתההערביהצדעלבמלחמה

 ...קולקטיביתחוויהאותהשל

אוליתוקפנות?בעצםמהיבר-און:שואלאבל'
ניסיוןהערביםשלבמעשיהםלראותיותרנכון

מתוקףמוקנותלהםשנראוזכויותעללהגןנואש

איןהאמנםזו?בארץישיבתםועצםותיקותם

והכרזתהאו"םשהחלטתהערביתלטענהיסוד

שלהםהיסודזכויותנגדתוקפנותהיוהמדינה

בלתיכהסרבנותםהיתההאמנםהזו?בארץ

שהנרטיבכפימבחינתםמוסריתובלתיהגיונית

לטעון?מנסההציוני

באותהולחבריליהיתהברירהאיזושני,מצד

אחר,ביתליהיהלאהזאת,בארץנולדתיעת?

חזרואילו ...יהודיתריבונותתחתלחיותרציתי

כפיבדיוקפועלהייתיהיום,ונשנוהדברים

שלשקיומהמשעהאך ...בתש"חשפעלתי

אתלראותמסוגלאניבספק,מוטלאינוהמדינה

 ...ולהביןאחרתבפרספקטיבהגםהדברים

 ...ורשעיםצדיקיםאיןהיהודי-ערבישבסכסוך

אתבגילוי-לבמצייןבר-אוןכיכותבמורים

ערביכפרנגדתגמולבפעולותהשתתפותו

דברואתהמלחמה,שלהראשוניםבחודשים

פעולה.באותהמפשעחפיםכפרייםשלהריגתם

היישובביןהכוחותיחסיבשאלתגםדןבר-און

אחריפלישתםבעקבותערב,וצבאותהיהודי

האםמהארץ.הבריטיםויציאתהמדינההכרזת

בר-הערבי?גולייתנגדהיהודידודנלחםבאמת
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חבריווקומץהואשחווהחוויהאתמתאראון

בדרךהמצרילצבא(המחסוםהלום'עדב'גשר

שלעצוםיתרוןשלחוויההיתהזולתל-אביב).

לאקובעהואלמעשה, .לארץבחדירתוהאויב

בפועלהכוחותיחסישלאמיתישיקוףזההיה

 .השונותבחזיתותהמלחמהחודשילאורך

שהשתתףקובע,בר-אוןהפליטים,לבעייתאשר

מתושביהםשנתרוקנוכפריםבכיבושבעצמו

"בסופוכימכפריהם,פליטיםגירשוחבריוואשר

הפלסטינייםהפליטיםבעייתנולדהחשבוןשל

אילמלאבארץ.הציונותשלהופעתהבגלל

הגלויותקיבוץבמפעלהציוניתהתנועהפתחה

יושביםפליטיםאלפימאותהיו ...הארץויישוב

אדמתם.עלהזההיוםעצםעד

לבר-אוןמוריםביןהרבהמרחקאףעל
עםיסודיויכוחליישהישראלית,במציאות
עלעקרוניהיסטוריויכוחזהושניהם.

שלבניועיקרכללמקרהזהאיןהיסטוריה.

שלהערכותיוכל-כךחשובותהנוכחימורים

בר-און.

בהיסטוריהעיקרים

ביןכל-כךהקטןהתאריכיםבפערלהבחיןדי
שב"גארדיאן"זהמורים,בנישלמאמריושני

רואהשמוריםלהביןכדישב"ספרים",וזה
העכשוויות.למסקנותיוומסייעתנאבבר-און
א.ה.פרופ'שלהמצוינותבהרצאותיואשתמש

(ההרצאותמהי?""היסטוריה ,האנגליקאר

על--1986בלעבריתותורגמו-1961בניתנו

להלןדעתי.אתלהבהירכדירם),אוריידי

מסגרת),(ראהקצרותמובאותמספר

לאומהנמנעבלתיהיהמה

מנקודתנושאעלכותבהיסטוריוןש"כלכיוון
גםכמובןהדברחל " ...ומקומוזמנו ,מבטו

שניהםדנים.אנובהםההיסטוריוניםשניעל
(בר-העברועל<מורים>ההווהעלכותבים

משותפת,היסטוריתמוצאנקודתמתוךאון>,

וריסמואצלערת,הנמנבאיהמתמקדת

ועל-ההווה,שלנמנעותואיהיטבמתקשרת
 .העברשלערתהנמנאיעם ,ידהעתגםכן

ביןהשניים:ביןמבחיןאני ,שלנולעבראשר

שנישללמולדתםפלסטיןשלהפיכתהעצם
התהליךשלמימושודרכילביןהעמים,

 ,התהליךשלקיומולעצםאשרהזה.ההיסטורי
-19ההמאהבסוףנמנעבלתיהיהכברהוא

במובן ,-20ההמאהשלהראשונהובמחצית

גברוהכלכליתוהמצוקהשהאנטישמיותהזה

<הגורםבשואההשיאאלשהגיעועדוהלכו
היהודיתהלאומיתעוררותהחתהדוחף>:
תחייהגםהתחוללהבהבתקופההתחוללה

בהיםםרריהראי-נמנעותנמנעותעל
סבוריםאינםההיסטוריונים"למעשה

עודכלנמנעות,בלתיחינךשההתרחשויות
הםבדרך-כללבפועל.התרחשולא

אלטרנטיביותדרכיםעלמצביעים
ללכתיכלובסיפורהראשייםשהשחקנים

ביןלבחורהיהשניתןבכךומניחים ,בהן
ממשיכיםהםזאתעםיחדאךאפשרויות.

מסוימת.דרךבסוףנבחרהמדועומסבירים

אלאנמנע,בלתיאינובהיסטוריהדברשום
יתרחששמשהושכדי ,הפורמליבמובן
צריכותלוהגורמותהסיבותגםאחרת,
 ,) 103עמ'מהיןה<יסטוריהשונות"להיות

בהיםםרריההתנגדותעל
שלבכוחהלהמעיטלהיסטוריון"אסור

לפעמיםחיתהשהובסולאלה ...התנגדות
פחותלאהסופית,לתוצאהחשובהתרומה
 ,) 131<עמ' " .. ,שניצחולאלהמאשר

רםפםיירםזוכיםעל
זוכיםתמידיששבומאבקהיא"ההיסטוריה

לעיתים ,תמידזוכיםהזוכיםומפסידים.
ישירבאופןהמקריםובמרביתעקיףבאופן

אנוהיומיוםבחייגם ...משהוחשבוןעל
במיעוטוהרעעםרבותפעמיםמתפשרים

חיוביות"למטרותשלילייםאמצעיםעםאו
 ,) 86<עמ'

העכשוויההיםםררירןלע
אתלנתקהעכשוויההיסטוריוןשל"הקושי
דןהואכאשרהיסטוריוןמהיותואישיותו

 ,מקארתי ,היטלר ,סטליןימינו:בזוועות
אלפיםומאותדורנובנישהםמשוםדווקא
 •איתנוחייםעדייןממעשיהםשסבלומאלה
אליהםלגשתלנוקשהכךמשוםדווקא

מזכותנוולהתעלםכהלכהכהיסטוריונים
<עמ'מעשיהם"עלאותםלשפוטהאנושית

85 (, 

הידמנאיעל
לאבחשבוןלהביאהמדינאישל"תפקידו

אףאלא ,והתיאורטיהמוסריהצדאתרק
היכולתואתבעולםהפועליםהכוחותאת

החלקי ,מימושןלמעןלהפעילםאולכוונם
 ,) 132<עמ'מטרותיו"שללפחות,

והורהעברלע
מנקודתנושאעלכותבהיסטוריון"כל
דיאלוגהיאהיסטוריה ...ומקומוזמנו ,מבטו

 ,) 64<עמ' " ...להווהעברביןאינסופי

ואתההווהלאורהעברהבנתאת"לקדם
ראותומנקודת-העברלאורהווההבנת
תורםשאינומהכל ,ההיסטוריוןשל

וחסרעקרהינדהזההכפוללתפקיד
 ,) 59<עמ'משמעות"

וכאשרהמושך>,<הגורםכולובעולםלאומית
היהודיםשלהלאומיתהעצמיתההגדרהזכות

היו<כידועהזאתבארץרקלהתממשיכלה
שנכשלו>.אחריםניסיונות

בלתיהזהההיסטוריהתהליךהיההזהבמובן

כתנועהקמההציוניתהתנועהבאמת.נמנע

יהודיםלהניעלמטרהלהשמהאשרלאומית,
שלארצםאלמושבםממקומותלהגר

פעילותבתוכהולקייםהפלסטינים,
,שתתפתחהאפשרככלרחבהקולוניאליסטית

למדינה.

לקבלהפלסטיניתהחברהיכלהלאהזהבמובן
לארצה,הציוניתה"פלישה"אתבברכה

לאגםולדעתהשאלולאשעליה"פלישה"
הנהגתה.לדעת

הציונית,התנועהשלמטרתהאתלממשכדי
מעצמהבכלהשניםלאורךהנהגתהנעזרה

בהלשלוטשרצתהאוהזאת,בארץששלטה
בריטניה,<טורקיה,בעתידבהלהשפיעאו

וברית-המועצות).צרפתארצות-הברית,

עזרהקשרינטוויתהענפההפעילותלעומת
שונות,בתקופותשונותמעצמותעםואהדה

קשרילפיתוחמשמעותיצעדשוםנעשהלא
עםאינטרסיםבשותפותוהכרההבנה

והנהגתם.הפלסטינים

האחריםמהקשריםולהימנעאלהקשריםליצור

אוריינטליסטיתלאומנית,הנהגהרקיכלה
במיוחדולפלסטיניםבכלללערביםביחסה

מתנשאיחסרקלאהפגינהההנהגה<כידוע,
שהגיעוהיהודיםכלפיגםאלאהערבים,כלפי

הכנעניהרוחהלךואילוומאפריקה,מאסיה

התנשא ,הראשידוברוהיהשבן-גוריוןשלה,

חיתהשהיידישהאירופאית,היהדותעלגם

המשגשגת).תרבותהשפת

השתמשההזוהאידיאולוגיהשללמימושה

"כיבושמעשים:שלבשורההציוניתההנהגה

"כיבושובנישול>:בקנייה 1948<עדהקרקע"
איגודבפיתוחעברית","תוצרתהעבודה":

ובפיתוח<ההסתדרות>בלבדליהודיםמקצועי
שפתה ,החינוךמערכתשלתמידנפרד

ותרבותה.

שללהציונותשלהאלההמימושדרכירובאת

אניההתחלה.מןכברציוניםשלקטןמיעוט

החשוביםהמאמריםושנייוםשיבואמאמין

מארץ-"אמתהעם,אחדשכתבוכל-כך

מחנך ,אפשטייןויצחק ,) 1891 (ישראל"

בכליילמדו ,) 1907 (נעלמה""שאלהוחקלאי,

שלאחדמשפטרקאצייןמשניהםהספר.בתי

הואלענייננו:ישירותהשייךאפשטייןיצחק
 ,עיןצרתמלאומיות"להתרחקליהודיםקורא

עםבבריתולבוא ...עצמהאתרקהרואה
רבתשתהאאמנה,עמהםלכרותהערבים,

כולה",ולאנושותהצדדיםלשניתועלת
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בהנהגההשלטתהמדיניותשוללישלמספרם

"בריתדרךהשניםבמהלךבמקצתגדלהציונית
להתקרבותל"ליגהועד"אחוד"שלום",
ואשר ,-1939בשהוקמהיהודי-ערבי",ושיתוף

סעיפיםשניהיו , 1942ביונישנחתםבמצעה,

מוריסבני

תמידתהיהבארץהשליט:מהקואותהשייחדו
הרוביהיהמיהבדלללאדו-לאומית,מדינה

למכסותלהגיעואפשרבתוכה:המיעוטאו
חתמוהמצעעלמספר.לשניםמוסכמותעלייה
אושלום"ב"בריתבעברשהיואנשים

"השומרמפלגותהצטרפוואליהםב"אחוד",

ציוןו"פועליהסוציאליסטית""הליגההצעיר",
נובמברעדרקהתקיימה,הליגהכמובןשמאל".

המלחמה.ופרוץהאו"םהחלטתימי , 194 7

הפלסטינית),(ההנהגההעליוןהערביהוועד

 ,חוסייניאלאמיןחג'רבותשניםעמדשבראשו
אולםמובנותמסיבותהוא,אףחיפשלא

תנועתעםלהתחברדרךכל ,בעלילמוטעות

אמנה,עימהלכרותמנת"על ,לארצוהמהגרים
 .י(הצדדים"לשנירבהתועלתבהשתהא

במלחמתכאשרלכתהרחיקועודאפשטיין>.

התיישבההשמדה,ימיבעצםהשנייה,העולם

לו.לסייעעל-מנתהיטלרשלבמטהוחוסייני

הזאתלארץהיהודיםשלהגירתםעצםבסיכום,
כאןשגיבשנמנע,בלתיתהליךבעיניחיתה

דרכיואילויהודית-ישראלית,אומהבהדרגה

המכשוליםלמרות ,התהליךשלמימושו

מאוד.שונותלהיותיכלוהקשים,
והלאומניםאנשים,עושיםההיסטוריהאתאולם

רביםהיסטורייםבמקריםכמו-גברושביניהם

האםהמתנגדים.מיעוטעל-אחרים

לתוצאהחשובהתרומהתרמו"המתנגדים
הסופית?"

בתש"חהיהמה

להסכיםכדימדופלםהיסטוריוןלהיותצריךלא
התחיללאהלאומישהסכסוךבר-אוןעם

שלמוסכמתהלאבהגירהאםכיבתש"ח
האםאבלהפלסטינים.שללארצםהיהודים
מןמנוסהיה"לאכי ,בר-אוןשלמסקנתו
המתבקשתהיחידההמסקנההיא ,המר"העימות

החלטתהיוהאמנםמורים).בנימסכים(איתה

נגדתוקפנותמעשיהמדינהוהכרזתהאו"ם

הערבי?הצד

הארץחלוקתעלהאו"םהחלטתבכך.כופראני
כלכלה,בקשריבזוזוהקשורותמדינות,לשתי

פשרההצעתחיתהבינלאומית,וירושלים

הגורםהיההיהודישהצד ,לאומיבסכסוך
בר-אוןמרדכישעמדתהלזכור(חשובלפריצתוהראשי

חיתהבענייןשדנההאו"םועדתשלהמועדפת

שיחסימשנוכחהורקדו-לאומית,מדינה

לדרךפנתההיאזאת,מאפשריםאינםהעמים

החלוקה).

חיתהלאהחלוקההחלטתקבלתאיהאםאך
מחזיראניקשה?היסטוריתטעותהערבימהצד

 ,המדינאיעלקארשללדבריוהקוראיםאת
הפועליםהכוחותאת ...בחשבוןלהביא"שחייב
להפעילםרקאולכוונםהיכולתואתבעולם
מטרותיו".שללפחות,החלקי ,מימושןלמען

אתבקבלו ,בן-גוריוןכילצייןראוי ,לדעתי
 ,קארשלהגדרתולפי ,כמדינאינהגההחלטה,

ומנהיגיהפלסטיניםהערביםהמנהיגיםואילו

זאת,עםיחדבשיקוליהם.טעוהשכנותהארצות
תמידבן-גוריוןחתרהמלחמהשלבמהלכה

במהלכהוחתםמערבים","נקישטחליותר
שלהקמתהלמניעתירדןעםההסכםאת

נכונההעריךהואאולםהפלסטינית.המדינה
המלחמהאחריהעולמייםהכוחותיחסיאת

בשטח.הכוחותיחסיואתהשואה,ובעקבות

טעתההמכריע,ברובההערבית,ההנהגהואילו

בהערכתה.

"הליגהשלהעיקריהחלקכולה.ולאברובה
שלבהנהגתםהפלסטינית,לאומי"לשחרור
תוכניתאתקיבל ,חביביואמילטוביתופיק

-1948במומשממנהיוצאוכפועלהחלוקה

גחהמפלשלבי-ערהיהודיאיחודה

הקומוניסטית.

ביןהכוחותשיחסי ,בדיןקובע,בר-אוןכאשר

כאלההיולאלארץשפלשוהערבייםהצבאות
הריהואמתכוון?הואלמה ,אזשראינוכפי

איןובוודאיהפלישה,אתבכךמצדיקאיננו
האםנגדה.לעמידהבאשרשניהרהורלו

עצרהלאהלבאמיציהצעיריםשלזועמידתם
אתלימדהשהמציאותהעובדההפולשים?את

היואזהכוחותיחסיכיוערבים,יהודים ,כולנו

אלה(לפחותהצדדיםשנימשחשבושונים

זהכהואממעיטהאינהבשטח),שלחמו

אתמבטלתואינההפלישהשלמשלילתה

לאחור.אותההמסיגיםשלזכותם
כדימדופלםהיסטוריוןלהיותצריךלאגם

התנועהפתחה"אילולא,כיבר-אוןעםלהסכים
הארץויישובהגלויותקיבוץבמפעלהציונית

יושביםפלסטיניםפליטיםאלפימאותהיו ...

אדמתם".עלהזההיוםעצםעד
יחסי,שונהזודעתועםהסכמתילעומתאולם,

על(המוסכמתבר-אוןשללאמירתובתכלית

היום,ונשנוהדבריםחזרואילו ...כימורים>

 ...בתש"חשפעלתיכפיבדיוקפועלהייתי
אניהכסף",מ"מגשחלקהואאףשהיהכמי

האינפורמציהעםכיבבטחה,לומריכול
היהשונההיום,רקולאהיום,בידינוהמצויה

מלחמתשלחשוביםלתחומיםלחלוטיןיחסי

בעייתשללהיווצרותהלכלוראשיתתש"ח,
הפליטים.

בר-מתעלםמדועהפליטים,לבעייתבהערותיו
הואמדועלשמצה?הידועה ,,מתוכניתאון

שהיוה"טרנספר"מתוכניותמתעלם

חשוביםמנהיגיםשלובמגירותיהםבמוחותיהם

להתממשושהחלוההיסטורית,מפא"ישל

שיטתיתהבהריסתם , 1948מאפרילבשיטתיות

בדרכיםובהגלייתם,כפרים-400מלמעלהשל
פלסטינים?-750.000כשלוגירוש,בריחהשל

שלה"טרנספר"תוכניותאתלהמחישכדי
זכותכיבטענוגנרי(צדקבמפא"ימנהיגים

שלמיומנוקטעלהלןשלו>,אינההיוצרים
"הקרןכיושב-ראש-1932מששימשוייץ,יוסף

בריםהדאת-1940בכתבהוא .הקיימת"

מקוםשוםשאיןברורלהיותחייב ...הבאים:

לאהתפתחותשום .הזאתבארץהעמיםלשני

עצמאיעםלהיותלמטרתנו,יותרקרובהביאנו

הארץאתיעזבוהערביםאם .זוקטנהבארץ

ואילועבורנו,לרווחהופתוחהרחבהתהיההיא
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ועלובהקטנהתישארהארץיישארו,הערביםאם

מדינתשללהקמתהתביאלאאדמותקניית ...

שלטרנספריזציהללאדרךשוםאין ...ישראל!

לטרנספרהשכנות,הארצותאלמכאןהערבים

וירושליםנצרתלבית-לחם,(פרטכולםאת

שבטאח,דכפרלהשאירלנואסור ...העתיקה)

לקלוטהארץתוכלכזהבטרנספררק ...אחד

אחתתיפתרהיהודיםובעייתאחינומיליוני

אחרת.דרךשוםאין .ולתמיד

שלמיוחדיםקשייםעלמדברקארא.ה.כאשר

אתלנתקיכול"שאינוהעכשווי'ההיסטוריון
ימינו'בזוועותהאשמיםאתמלשפוטאישיותו
האיןאיתנו",חייםקרבנותאלפימאותכאשר

מהצדתש"חמלחמתמשתתפיעלינו'גםחלזה
שלבמימושהמכריעתפקידשמילאוהישראלי'

 ?הפלסטיניתהנכבה

במיוחד).

העתידאלההווהמן

דורשימינו'שלהנוראההפלסטיניתבמציאות
מ"קנייתפחותלאנוסייבהמסרימוריםבני

לראותעוד"עליבאומרו:הציוני",השקל
נוסייבהשסריכמושלוםשוחרפלסטינימנהיג
תנועההיאהציונותואומר:קםנראה,

שלנו'שזוכמולאומי'לשחרורלגיטימית
זוכמופלסטינהעלהזכותאותהישוליהודים

שלנו.

הזדהותושלהאמיתיתהמשמעותבדיוקזוהי

שלגלריית-הלבאי-הנמנעותעםמוריםשל

שאיןכיוון .שלוהברירההיעדרועםבר-און'
ציוניים,נאומיםמנוסייבהלשמועסיכויכללו

ארץאוהעתיד:אלאי-הנמנעותבעיניועוברת

כולה.ערביתארץאוכולהיהודית
אינההעברשלהגורפתשהאי-נמנעותהיות

אותהשוללשאניוחומרקלעלי'מקובלת
לעתיד.באשר
חשובבשלבהיוםנמצאהפלסטיניהעםאמנם,

הכיבושנגדלאומיתלעצמאותמאבקושלמאוד
בטרור"ה"נלחםבושמחנהונגדהישראלי
הפלסטיניםשלמאבקםעל-כן' .בווהתומך
מאבקהואלצדםהעומדיםאלהשלומאבקם

 ~~ 29בעמ'~~המשך

1
:ג

:1 

הברירהעל

המאבקפלסטינית,ראותשמנקודתספקליאין

מארץ-ישראל 22%עלשלהםהמדינההקמתעל

במיעוטו'הרעעםהתפשרותהנוהמנדטורית

ידם.מהישגרחוקהזוכאובהפשרהשגםאלא

תחתהיום"זוכים"ואנחנואנחנו'הם"הזוכים"

עצמו'עלחוזרשובבטרור","המלחמהכסות
עלהישןהסיפורכמובן'שונותבפרופורציות
מעשיםעלבהיסטוריה,ונמנעותאי-נמנעות

 :במאבקוהצודקהצדשמבצעשליליים
גםהריהפלסטינים.המתאבדיםהתפוצצויות

לחזוריכוליםהם,דווקאאוליאוהפלסטינים,
בר-אוןשלהמיתממתהשאלהעל

ישברירה"איזופלסטינית:באינטרפרטציה
וטנקיםמטוסיםהרי ?הזאתבעתולחברילי

 ...לנו"ולאלהםיש
בתוךגםברירה,שקרית.שאלההיאזואבל

קיימתאי-נמנעות,שליותררחבהמציאות

תמידששונהמהקבוצה.ולכלאדםלכלתמיד'
שלומידתהברירהאותהשלדתהימהיא

אי-הנמנעות.לעומתהנמנעות

להיסטוריון"אסורההתנגדות:עלקארקובע
שהובסולאלה ...ההתנגדותשלבכוחהלהמעיט

הסופיתלתוצאהחשובהתרומהלפעמיםחיתה
שניצחו,"משלאלהפחותלא

תש"ח,לוחמילנו'חיתהזו'ראותמנקודת
ולגירושהכפריםלהריסתהתנגדותברירת

לכלקיימתמשזופחותלאהפלסטינים,
נגדלצאת-דעתואמנםזואם-פלסטיני

זאתעשהאמנםיזהר 'ס(ושולחיהםהמתאבדים
וב"שבוי"),חיזעה"ב"חירבת

בורותנובגיןאולםקיימת,חיתההברירה

לעובדהמהאבלאותה.מימשנולאהצעירה
"גםכיהיום,בר-אוןשלולאמירתוזומצערת
חשוב(ה"דיוק"בדיוק"פועלהיהכךהיום,

פתר-פטרזיילדני

לב
בצד

שמאל

וחברהחינוךעל

ש"ח 60 ' 7 7'עתרןלקוראיהנחהמחיר

משלוח)דמי(כולל

תל-אניב 23077ת.ד
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י:ג
טמפל"שיוליחוקות:שלמפנקסה : 1

כנה"קופצת
ואמהטמפלשירליאתמראיינתפלאוםשלומית

גובריןנורית

w לדמויותנמשכתיומתמידאז
החישוףחדוותונשכחות.נידחות

מחקרית-פעילותלאחרוהגילוי

לאטלאטלה.דומהאין-ממושכתבלשית

שחיתההשלמה,הפסיפסתמונתנחשפת

לאבן'מצטרפתאבןומכוסה,מפוזרתמנופצת,
(במקרההחוקרלפנימתייצבתהשלמהוהדמות

חיהכאישיותהדרה,במלואהחוקרת>זה

ופעילה.
ועלומות,דחויותדמויותעםבעבר'ליקרהכך

ובן-ציוןב,מלכויעקבמישקובסקי'גיטלכגון
וכךיותר'מרבותשלושלהזכיראם-אלפס
פלאום,שלומיתשלדמותהעםכעתליקורה

לחייםומוחזרתעיני'לנגדמחדשהמשתקמת
חדשים.

האוטוביוגרפיספר-מסעותיהאתקראתימאז

ופגישותמסעותזיכרונות ...נודדתישראלבת
לינותנתאינהדמותהתרצ"ה),(ירושלים,

איסוףעלשוקדתשאנירביםחדשיםזהמנוח.

ובונה,ובעולם,בארץעליהאפשריפרטכל

עשרתהמתדמותה,אתטיפין'טיפין

שטרםהאבניםמעטותלאועדייןומתמלאת.

והשלמה.המלאהלתמונהנאספו
לרשותהבאתיכברומספרהמדמותהטפח

בפריזעולמית"עברית"בריתשלבכנסהרבים
שיתפרסםובמאמר ) 2002אוקטובר<תחילת

בזאת.להביאמבקשתאנינוסףוטפחבקרוב,
למחקריצטרפוונכתביםההולכיםאלהפרקים

בעתידאורשיראהמקווהשאניוכולל'מקיף
הקרוב.

עלומה,דמותפלאוםשלומיתאיןלכאורה,

ון pלבכסיערךלההקדישקרסלגדעוןשכן
 .) 1967 (האחרוניםבדורותהעבריתהספרות

שמרביתהסתבר'ראשונהבקריאהכבראבל'
מעטיםמקורות<ובאותםבוהרשומיםהפרטים

צורךויששגויים,הםנזכרה)שבהםנוספים

שלההביוגרפיהפרטיכלאתולבנותלחזור

אפשרותאיןזומצומצמתבמסגרתמחדש.

שלהבלשייםבמאמציםהקוראיםאתלשתף
אלאהשלם>במחקרייעשו<אלהזה,שחזור

בלב.דהתוצאותאתלהביא
תרנ"גבפוריםנולדהפלאוםפרידהשלומית

ונפטרהשבליטא,קובנהבעיר ) 18.3.1893 (

כשהיא ) 2.1.1963 (תשכ"גבטבתבו'בירושלים,

 ) 1911 (תרע"אבשנתלארץעלתההיא . 70בת

גן-ילדיםלנהלכדי"עזרה"חברתמטעם
כמעטבחייה,המכריעהתאריךזהובירושלים.

 1913בשנתבמחלוקת.שנוישאינו ,היחיד

בארץשהתנהלההשפות",ב"מלחמתהשתתפה

הראשונההעולםמלחמתבשנותישראל:
הרוסיתנתינותהעלויתרה ,) 1918-1914 (

באגודתפעילהחיתהתורכית.נתינותוקיבלה
רפואיתלעזרההתנדבהבירושלים,ציון""בנות

הצלבמטעםהארצישראלי'העבריבגדוד
הוקרהאותוקיבלההאמריקאי'האדום

יצאה , 1918בשנת .זועבודתהעלאמריקאי
לדמשק,הארצישראליהחינוךועדבשליחות

יצאה-1920בעבריים.ילדיםגנישנילנהל

באוניברסיטתולמדהלאירופהלהשתלמות
מונטסורי.מריחאצלרומא,

החלה , 1935שנתועד- 1920-זומשנה

הבלתי-פוסקיםוהמסעותהנדודיםתקופת
בחייה,

מסעותיה,כלאחרבלעקרמאודוקשה
סיוריההעולם,ברחביומיהמיעםפגישותיה

במוזיאונים,וביקוריהרבים,חינוךבמוסדות

נסעההיאועוד.יהודייםמוסדותתיאטראות,

נסיעות,שלבולמוסבמעיןושוב,הלוךוחזרה,

וביקורים.סיוריםפגישות,

שהותהתקופתחיתהחייהשלהמעצבתהחוויה

רבינדרא-שלבמחיצתוהחייםובמיוחדבהודו'
כמורההתקבלההיא :) 1924-1922 (טאגורבת

בנגליתלמדהטאגור'שלב"אשראם"ותלמידה

ידמלאכתשלוהספרבביתלימדהוסנסקריט,
ההדוקיםקשריהגרמנית.וספרותשפהוכן

כך<עלחייה.ימיכלנמשכואנשיוועםעימו
-שהותהבעתהשלם.)במחקרמיוחדיםבפרקים

וביניהםנוספים,רביםאישיםעםנפגשהבהודו

עצמהגחהציהגיעהשאליומקוםבכל .גנריגם

המתחדשת,ישראלמארץעבריתכאשה

חיתהפלאוםשלומיתאבלרב.בכבודוהתקבלה

בביתה.וקבצניתבצאתה,מלכה

עםופגישותיהבעולם,ממסעותיהרשמיה
רבותנשיםביניהםאישים,שלרבותעשרות

באוטוביוגרפיהתועדוהחברה,שכבותמכל
בתבמיוחד:מרתקספר-מסעשהיאשלה,

שלאוטוביוגרפיה .) 1935 ( ...נודדתישראל
נדיריםאבלנדירה,היאבעבריתיהודייהאשה

סיפורי-הםבמיוחד'זובתקופהיותר'עוד

בפרט,יהודיותנשיםושלבכללנשיםשלמסע
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מאודמעטנסעושנשיםהפשוטההעובדהבשל
(גםהיהודית.בחברהנשיםשכןכללבדן'

יחידהאוטוביוגרפיהשלמאפייניהלניתוח
זו'עצמאיתנוסעתבידישנכתבהבמינה,

השלם.)במחקרמיוחדיםפרקיםיוקדשו

גננת,מחנכת,פדגוגית,היותהעלבנוסף
הראשונותהגננותחברותיהעםיחדשהביאה,

המתקדמותהחינוךשיטותאתבארץ-ישראל'
בארץ-ישראל'הילדיםלגני(פרבל-מונטסורי)

מחוננת,עיתונאיתגםפלאוםשלומיתחיתה
היאמחודדים.עיתונאייםחושיםבעלת

אישיםעםלפגישותיההיטבהתכוננה
בעולם,מפורסמים

מסילותלמצואידעה
אותם,לדובבללבם,

הזמנותקיבלהואף

בבתיהםלהתארח
דמותההפרטיים.

כאשה,האקזוטית,

עברייהיהודייה'

ישראלמארץ

משכילההמתחדשת,

סייעהשפות,ויודעת

הדלתותכל .בכךלה
לפניה.פתוחותהיו

יכלהמקוםבכל
עםפשוטיעםלשוחח

עולם.שועיועם
מיוחדתלבתשומת

עםלפגישותהקדישה
דגולותנשים

נשיםועםומפורסמות

ומקופחות.עובדות

שונותבהזדמנויות

מאמריםפרסמה

שבהםבארץ,העברייםבכתבי-העתוכתבות

שעמהםהאישיםאתאישית,כחוויהתיארה,

העברי.הקוראאלמשנתםאתוהביאהנפגשה,
עליהשוקדתשאניותרגומיה,מאמריהרשימת

שיכולתיממהעשירהיותרהרבההיאכעת,

פרסומיה.אחרההתחקותהתחלתעםלשער
שעמהםהמפורסמיםהאישיםעשרותבין

אותופירסמהואףראיון'קיימהועמהםנפגשה,

-ילדתעםהראיוןבמיוחדלביאתמשךברבים,
ועםטמפלשירליהמפורסמתהשחקניתהפלא,

שלומיתילדת-פלאים",של"חינוכהאמה:

ארוחתבחברתןואכלהלביתןהוזמנהפלאום
שבוהתאריךנזכרלאשבוזה,ראיוןערב.

'הדהעתבכתב , 1947בשנתפורסםהתקיים,

הגננות,התאחדותמרכזמטעםשהופיעהגן',

תש"ז).ה-ו'חוב'י"א,(שנהבתל-אביב

-30השנותאמצעשלבתל-אביבהילדותככל

שירלישלדמותהאתהיטבהכרתי ,-40ו

+-

בחפץ-אותםעושהשאתהדבריםהםמהשאלה:
לב?

בכי-אדם.מרגיזהמשחקת,מציירת,-דברכלתשובה:

ביותר?עליךאהובותילדותאיזהשאלה:
אתאזכיראםזה?עללענותאנייכולהאיךתשובה:

הילדות.בשאריפגעזההרישמותיהן'

לא?אובובות,אוהבתאתהאםשאלה:

לא"?"אוהדבריםפירושמהתשובה:

קטנות?חיותאוהבתאתהאםשאלה:

(הכלב),צ'יכגצ'ינגאבלמהן;המוןליישכן,תשובה:

מאקאו,גםליישאיתי.תמידנמצאהקטן,שליהפקיני

ופוכי.דג-זהב,

לרוץלשחות?סוס?עללרכובאתהיודעתשאלה:
במגלשים?

מחוץזה,כלאתיודעתאניהכול.אתלאתשובה:

למגלשים.

אולי-בהיעשותוביותראותךענייןסרטאיזהשאלה:
"תיידי"?

ובו-הללוהשאלותאתהםשואליםלמהתשובה:

עליהן?עוניםבזמן

אהבהשהיאאומרת(אמהבשבילימענייניםהיוכולם

מדיםאזלבשהשהיאמשוםויכקי",וילי"ויאלביותר

ממש).כחיילתרגילי-סדרועושהצועדתוחיתה

מי-ביותרעליךהחביבכוכב-הראינועמיהושאלה:
מהנשים?ומימהגברים

(הדיפלומטזהממיןשאלותעלעונותאנואיןתשובה:
הקטן).

ללכתלראינוע,ללכתלעתיד?רוצהאתמהשאלה:
וילדות?ילדיםוללדתלהתחתן-אולבמה

טובה!אשהלהיותאניתשובה:רוצה

ביותר?לאכולאוהבתאתמהשאלה:

ביותר)תשמיןשלאעליהלשמור(ישדברכלתשובה:

אופשטידהאוהבתהיאאיןלאכול!אוהבתהיא

בצלים.

בשעהבשבילךביותרהמצחיקהדברהיהמהשאלה:
סרט?שעשית

חליבתוכן-בצלמכיהמתקלקלמשהואםתשובה:

ב"היידי".העז

אבאאל-מעבודתךהביתהללכתלךהנעיםשאלה:
צעצועייך?ואלשלךואמא

אותישולחתשאת-אמאחושבים,הםמהתשרנה:

הםאיןהאםהביתה?לשוביומחכהלעבודהמהבית

מקום?בכלאיתיתמידהנךשאתיודעים

שנהשלחופשהלךחיתהלועושה,הייתמהשאלה:

אחת?

לנסוע.למבוגרים!שאלותהןשאלואמרי,תשרנה:

שבועייםלאחרשמחהחיתהשהיאאומרתאמה(אבל

הצגותיה).אללחזור

ו:
~ c== 
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 1:~ו
תלתליתסרוקתעםטמפל'

המתוק,צחוקהשלה,הבקבוקים

ושםפהכובשות-הלב.ותנועותיה
לתמונותיהלסרטיה,נחשפתי
שונות,בדרכיםברביםשהופצו

למשחקחברותיעםיחדושרתי'
שיר-אתבחבל","הקפיצה

התנועותבלווייתהמשחק,

השגורהובמנגינה,המתאימות,

"שירלידורי:בניכלבפיעדיין
טמפלשירלי /ככהקופצתטמפל

טמפלשירלי /אצבעמוצצת
טמפלשירלי /נשיקהמוסרת
משערתאנילחפשיה".יוצאת
לשיר-אחדותגירסאותשהיו

בלבד'בשמוהנזכר'זה,משחק
בן-יהודהנתיבהשלבספרה

 ) 1990 (וזמרבשיראוטוביוגרפיה

טמפל"שירליהכותרת:תחת
לימים ,) 92<עמ'ככה"עושה
השכונה"ב"שירשמההונצח

חפר'חייםבידינכתבושמילותיו
בפיוהושרארגוב,סשהשלהלחן

ישיר"מי"התרנגולים":להקת

טמפל'שירלי /סולו?פהלנו
פולו!"מרקו

גדלהכמהעדלהסביר'למותר
התרגשותי,ואףשמחתי,

מןאחתעםזהראיוןכשגיליתי
אתופירנסוילדותי'אתשאיכלסוהדמויות
מיהנה,שלם.דורשלדמיונואתכמודמיוני'
ילדה-עםפנים-אל-פניםלהיפגששזכתה

ולשוחחארוחת-ערב,עימהלאכולאגדה,

אלהמסךמןיצאהמיתוסאמה.ועםעימה,
באמצעותבוממשיתנגיעהכדיעדהחיים

עםנפגשילדותימיתוס"משלנו".מישהו

מחקרי.מושא

והחלה , 1928בשנתשנולדה ,טמפלשירלי

בתקופהחיתה ,) 1932 ( 4מגילבסרטיםלהופיע

בראיון . 19כבת ) 1947 (הראיוןפורסםשבה

דמותהעולההתיאורמןאבלגילה,נזכרלא

היאבסרטיםמשחקעלבנוסףאשרילדה,של
ביום,שעותשלושלימודיה,עלשוקדתגם

אחרמהתחקותפרטית.מורהבאמצעות

קשהשחיתהפלאום,שלומיתשלעקבותיה
ספרה,הופעתשנת , 1935לאחרבמיוחד

 , 1939בשנתבארה"בשביקרה ,ליהתברר

מלחמתפרוץלפנילארץ'לחזורוהספיקה
טמפלשירליחיתהשנהבאותההשנייה.העולם

שירלישללתיאורהמתאיםזהגיל . 11בת

בכתבתהפירסומה,בשיאאזשחיתהטמפל'
לתשובותיהובמיוחדפלאום,שלומיתשל

ניכרהמראיינת.שללשאלותיההמתוחכמות

" 

 :ן,

בעיתונותהילדה-מן-החלומות,

אםגםישראל'בארץהעברית
כךעלנוסףמידעכללבוא.איחר

באחרונהרקבברכה.יתקבל
טמפלשירלינתמנתה ) 2001 (

לסרטידיסניבאולפניכיועצת
ילדים.

עולהחלקיו'שניעלהראיוןמן
כ"ילדהטמפלשירלישלדמותה
בעלתומאושרת,בריאהמתוקה,

שמצטטתכפינפלא",מזג-רוח

שלעדותהאתפלאוםשלומית

שלהשיטין'מביןאבלהאם.
המראיינת,של"תיאורי-הצבע"

לאבמקצועה,גננת-מחנכתשהיא

המחירעלהביקורתגםנעדרת
פרסומהעללשלםהילדהשצריכה

t>fkra . -a ....1' ,;, ~ 
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עםבראיונותרגילההשחקניתשהילדה
ותשובותיההעולם,רחבימכלעיתונאים,

היאאיןלבוא.לעתידהדיפלומטיתעלמעידות
תשובהלהשיבויודעתשאלה,משוםמתחמקת

ובגרות,ילדותיותשלשילובבהשישחכמה,

שאכןכפילוודאי'וקרובממנה,שמצפיםכפי
בשנתשהתקייםזה,שראיוןלשער'ישחיתה.
הכושרלשעתעדבמגירה,שניםחיכה , 1939

מלחמתשנותשכן ,) 194 7 (לפרסומוהראשונה

לכך.התאימולאהשנייההעולם
תחילה,האםעםכפול'ראיוןזהולמעשה,

משולבותהאםעםבראיוןהבת.עםמכןולאחר
בביתה.בבתהצופההמראיינת,שלהערותיה

כשהערותיהןכלשונו'ניתןהבתעםהראיון
נרשמוהמראיינתושלהאםשלהמעטות

בעתכמובן'נוכחת,חיתההאםבסוגריים.

ואףמהלכו'עלופיקחההבת,עםהראיון
שלבתשובותיהבתשובות.ושםפההתערבה

ורבים,יחידראשוןבגוףהדיבורשולבהבת,
ורבים.יחידבלשוןהמראיינתאלבפנייהוכן

מהעללשלוטיכלהשהאםלשערקשה

עתובכתברחוקהבארץבעברית,שפורסם

ללאפורסםשהראיוןלהניחאפשרלכן"נידח",
עםונדיריחידראיוןזהשהיהיתכןצנזורה.

בסרטיםהאינטנסיביותוהופעותיה

האםשלחלקהועל , 4מגיל

הערותככלל'שלה.בקריירה
וחכמות,ענייניותנוקבות,ביקורת

התרשמויותיהמרביתאתמלוות

בהםממקומותפלאוםשלומיתשל
נפגשה.איתםומאנשיםביקרה

שירלישצריכהזה,במקרההמחיר'
שלה,הקריירהעללשלםטמפל
לוחץיוםסדרמוחלט,ציותהוא

לכלמוחלטתומשמעתוקפדני'
"ושירליאמה:עליהתצווהאשר

וידידותםהמעריץהקהלשלחנופתומצייתת.
פחותביחד'איתםעובדתשהיאאלהשל

אואמה,שלהכי-קלהמנזיפתההםחשובים

אמהאלמביטההיאשלה.אחתממילת-מוסר

עושהוהיא-שהואמצבבכללרמיזתהומחכה
 ,,לה!אומרתשהיאכשם

להעניקטמפלשירלישהואילהלראיוןהעילה

אליהשאלותשל"שורהחיתהפלאוםלשלומית

כךעלעמדהוהיא ]--- [-מארץ-ישראל

עליהן".ותענהבעצמהאותןשתקרא
מראש,בכתבהוגשוששאלותיובראיון,

ילדהשלכשילובטמפלשירלימצטיירת

עםנורמלית,ילדותלהשישכביכול'רגילה,

היאדיפלומט.שלוחוכמהמבוגר'שלפיקחות
עוגותלאכולאוהבתבצעצועים,מוקפת

בסרטיםמשחקהאתלשלבומצליחהשוקולד'
שתדמיתספק,איןלימודיה.עלשקידהעם

עםבמגערבניסיוןמתוךנוצרהזומכוונת

משופשפיםציבורויחסימראייניםעיתונאים

 8 ), 23בעמ'כלשונו:(הראיוןהיטב.

היהודיהחינוךארכיוןמנהלתאיזיןלנאוהתודה

זה.במחקריהסיועעלהארכיוןולעובדי

בברכה.יתקבלפלאוםבשלומיתהקשורנוסףפרטכל
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אירועיםספרים,מוספים,

הישראליתהקומדיה

(הספדיהדאםהבהלאוריצחקשלהגדולהרומן

 , 2002קריאהסימן ,המאוחדהקיבוץהחדשה,

 ,מרגיזמשעשע,מורכב, ,עשירהואעמ') 348
הקוראאתכובשלכלומעלמעליבמרתק,
במאמרלמיצוישניתןרומןזהאיןהגדול.בכוחו

תוכלמעמיקהעבודהרקואוליאחד'קצר
והתרבותי.הספרותיעושרומלואאתלהקיף
.ח,מותכמהעלרקכאןלהצביעאנסהלפיכך'
אחתל.ח,מהוהמתלכדותמרכזיות,ליהנראות

"הקומדיהלכנותהאולי'שנוכל'גדולה,
הישראלית",

 : Ecce Homoא.
לוטם,אדםאלוףהואהרומןשלהראשיגיבורו

כאשרשלוהצבאיתהקריירהבשלהיהמתואר

פיזיתהתפוררותבתהליכיכברנמצאהוא

לראשונהמאופייןהואקירח"גבוה,("שמן'
בעללו'עומדלאשכבראוניםחסרברומן:

ומלחלח>פעםמדישולההואאותהזכוכיתעין
הואמואצת.נפשיתהתערערותאוועוררות,

ללוחםשנחשבואףבזבוז",היו"חייכימבין
כמונבחרותיחידותשלולמייסדןאגדי

אותם")כינה("רוצחיםודובדבןהמסתערבים

הםהאחרונה,חייובתקופתמעייניו'כל

מעשיואתשתמחקרדיקליתפעולהבעשיית

 .המפוארהצבאיעברואתותבטלהקודמים
לגיבורהמשךרבהבמידההואזו(מבחינה

אישגווייתירוחיועםלאורשלהקודםהרומן
גם .שליחותוונגדשולחיונגדהיוצאשב"כ

לשניהם>.משותףבסופואדםשלהגמגום
העבריהשםנגזרלוטם,אדםאלוףגיבורו'משם
מבטאאינוזהשםאולםאדם"'"הנההרומןשל

להשנתכווןהתרבותיתהתהודהמןמקצתולו
הלטיניבשמובעיקרביטוילידיושבאההמחבר

Ecce Homo 4בעמודבצנעההמופיע , 

(אואדם""הנה .הספרשלהזכויותעמוד
הוא > Behold, the manלאנגליתבתרגום

האנושות,ימיבדבריהנודעיםהצירופיםאחד

פילטרםפונטיוסשאומרהדבריםמןלקוחוהוא

מקומותבכמהמופיעיםשהםכפיישו'על
זאלקינסון(בתרגוםיטביוחנןהחדשה.בברית

ישועאתפילטרםיקח"אזמסופר:מיוונית>
כתרשדגוהצבאואנשיבשוטים:אותווייסר

מעילוילבישוהוראשועלוישימוקוצים

היהודיםמלךיחיויקראואליוויגשרארגמן:

החוצהויצאפילטרםוישבהלחי:עלויכוחו
לכעבורלפניכםאוציאנוהנהאליהם,ויאמר

החוצהישועויצאעוון:בומצאתילאכיתדעו
ויאמרעליוהארגמןומעילהקוציםכתרנושא

הנהניםוראשיהגבר:הנהפילטרםאליהם

הצלב,לאמורצעקואותובראותםוהמשרתים

אותוקחופילטרםאליהםויאמראותו.הצלב

עוון:בומצאתילאאניכיוהצליבוהואתם

ולפיתורהלנוישהנההיהודיםאותוויענו
בןלאמורמתיימרכילומוותמשפטתורתנו

 ,) 8 • 1 (הוא"האלוהים

הואמיוונית,זאלקינסוןבתרגוםהגבר","הנה

"הנהבתורמלטיניתכללבדרךשמתורגםמה
"זהגםלעיתיםאותומתרגמים(שישאדם"

האיש"),

בכלהמידהעליתרלהרחיבמבליגם
שלהגדולכוחההפרשה,שלהמשמעויות

בדומהלוטם,אדםאלוףלעין:ברורהאנלוגיה

מיוסרמושפל'נלעג,הואאחדמצדלישוע,

לצליבהמובללראשו'קוציםנזרעםומבוזה,
והנפשותההיסטוריותהנסיבותבכורח

בשורהשלמבשרההואשני'מצדהפועלות:
בשורתאוניברסלית>,לדת(שתהפוךחדשה

ביטולוהחמלה,הנפשחשבוןוהאהבה,החסד

והצודק,הטובועשייתוהאליםהכוחניהרוע

"הצלבהצועקהיהודיםקהלידיעלנדחיםאשר
"ולפיאחרת"תורה"לושישהקהלזהאותו",

כפיזו'גיהאבלולו".מוותמשפטתורתנו
ואינההספרלאורךממשיכהלהלןשנראה

בלב.דבשמומסתיימת

םיניררלי:לרקהשל•הפייהם·ב.

מסופהמתחיללוטםאלוףשלסיפורוכאמור'
מתקופתכלומרשלו'הצבאיתהקריירהשל

הדרךבאמצעתרצו>אםהעלייה,(אוהירידה

+-
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סופותחילתסיפורנו'תחילת"זוחייו'של
לראשונהבופוגשיםאנולוטם".אדםשל

דיוקוליתריברסיטה,האובשלבקמפוס
שליופיהאלנמשךהואשםשלה,בספרייה
מאחדלעצמו"מורידהפלסטיתהאמנות
בפרקיםומעייןגדולאמנותאלבוםהמדפים

הרנסנסשלהאיטלקיהציורמתולדות
לוקההצייראלנמשךהואמכליותרהמוקדם".
קורטונההעיריליד ) 1523-1450 (סיניורלי

ציורוואלארצו'שלבפרובינציהטוסקנהבחבל
האיטלקיבשמו(הידועישו"מותעל"הקינה

זאתבכלהקפידיוםבכל ... ""הפייטה"):
ביפישובלהביטיודע,שאינומהאתלעשות

לוטםבקיצור' .העירילידיורלי'סיבשלציוריו
עלמשהולומריכולתואילביןכיעורוביןנע

ידכהה,המת,ישוהציור'מןהעולההיופי
מנשקתאחרתאשהבכתפו'רקנוגעתאמו

הרזותרגליוכהה,'זרועובהיר'צווארהידואת
אףאחרת.אשהשלהאדוםלבושהעלמונחות

וגםזולתה,עיניאלמביטהאינהמהןאחת

ידיהן ?מסתכלותהןלאןעצומות.ישושלעיניו

<עמ'מביטות"לאועיניהןהיפה,במתנוגעות
23 (. 

כפיישו"מותעלב"קינהמצוירותנשיםשש
עד(השמורהעצמהבתמונהלראותשאפשר

שבאיטליה).קורטונהשבעירבמוזיאוןהיום
דווקאלאורבחרבמקרהשלאסבוראני

אינספוריששהריסיניורלי'שלזובתמונה

האמניםמיטבבידישצוירוהנושא,עלתמונות

וכלהבבוטיצ'ליהחלוהאירופים,האיטלקים

שבדקתימבליאולם,ורמברנדט,במיכלאנג'לו
לוהתאימהזושתמונהדומניהשאר'אצלזאת

שהןבה,המצוירותהנשיםששבשלבמיוחד'
המופיעותהראשיותהנשיםדמויותכמספר

מיוחדפרקמוקדשמהןאחתלכלואשרברומן
מיכלשולמית,הן:(ואלהשמהעלהקרוי

בת-מאריה-לואיזה,נעמה,לאה,אייבשיץ,

יפתח).

אדםהריהאהבה,דתשלמבשרההואישואם

כל-אופיינישאינו(מההבודדהאלוףלוטם,

הואוילדים,משפחהללאצה"ל),לאלופיכך

שנאמרכפיברומן'האהבהשלהגדולמבקשה
לפניפעם,עודלהיאהברצה"הואשם:עליו

 .) 21<עמ'הגוף"שלהגמורההתפוררותו

מאמר ,אולימחייב,בספרהנשיםששעלדיבור

"הפייטה",כילומר'ניתןבקצרהאבלנפרד'
יחסןאתהמאפיינתגםהיאהחמלה,דהיינו

"לאשעיניהןאףאליו'הללוהנשיםשששל
אהבתהשלמה,האהבהאתממש.אליומביטות"

והואלממש,מסוגלאיננוכברלאשה,גבר
הואאולםעימן'לשכבניסיונותיובכלנכשל
בעיקרולתמיכתן'הללוהנשיםלאהדתזוכה
אומשלימהכמובדרכה,אחתכלשהן'משום

"פייטה"סניורלי,

הצבאי:עברואתלבטלשאיפתואתמבינה
למעןהמתגייסתפוליטיתפעילההיאשולמית
אייבשיץמיכלפרופסורהפלסטינית;השיבה

מתגייס(הבןלצבא.יוני'בנה,לגיוסמתנגדת
בשלמעטלאאחר-כך,מתאבדגםאך

שחרורו>;למעןלוטםשלהמגושמתהתערבותו
אותומכירה"חוטם"'ללוטםהקוראתלאה,
האוזןוהיאביחידתו'חיילתהיותהמימיעוד

אלמנתונעמה, ;וידוייולכלהנאמנההקשבת
במותושגםרותם,דודואלוףהטוב,חברושל

קציניםלהכניסמוכנהאינהחלק,ללוטםיש

השיבהלפרויקטחוברתאףהיאלביתה.במדים
בת-לנעימה;שמהאתומשנהשולמיתשל

שהתאבד,יונישלחברתושחיתהיפתח,

לימדה<שגםשולמיתחיתההמחליפהושמורתה
קאראווג'ו),של"השחיטה"ציוראתאותם

לוטם,שלאשתולהיותאביהידיעלמוקרבת
מסכימההיאגם .מוחיבאירועלוקהשזהלאחר

עדייןתמולאבכךחמלה.מתוךבעיקר'לכך'
המשך.לכךוישלסיניורלי'הקישורים

באורוויייםו:הפרסקוג.

האוניברסיטהבספרייתהכירוושולמיתאדם

סיניורלישלציוריואלבוםעלרכוןשהיהבעת
ואמרה:מעליורכנההיאלו.נזקקהששולמית

באסכולהמתענייןשאתהרואה"אני
שיער'שחורת"גחנה,אחר-כךהפיורנטינית".

אתבחנההשולחן'עלשעונותידיהשתי
הארוכות,באצבעותיההביטוהואהציורים,

אמרה.מעניין''גברבהן.לגעתלאהתאפק

ואמרסיניורלי'עלמדברתשהיאחשבלוטם
עלוהצביעהקינה',אתאוהבאני'כןבלחש:

ידההציור.בתחתיתהאשהשלמטפחת-הראש

שבספרייהוזוישו'שלבכתפונגעהזושל
מלא".חזהלההיהחייכה.מולו'התיישבה
הנשיתוהדמותשבתמונההנשיתהדמות

 .לאחתנתמזגוכמובספרייהמולושהתיישבה
אחתסאלומה,הסתםמןהיאאגב,(שולמית,

ישו).אתהמלוותהנשיותהדמויותמשש

לוטם,שלאהובתומשהיאיותרברומן'שולמית
שגםזוהיא .שלורעיוניתחונכתמעיןהיא

מותעל"הקינהמציורלבותשומתאתמפנה
שלהגדוליםהפרסקולציוריבקורטונה,ישו"

בריציו>סאןשל<בקפלהבאורווייטוסיניורלי
לראותלךכדאימדהים,"פרסקובאומבריה:

 .לפרסקוישווהלאדברשוםהמקור'אתפעם
לחזורמתגעגעאמיתי'הואאםציור'כלהציור'
הקירציורהפרסקו,פרסקו",להיות

<צריךכזה.אמיתיציורכןאםהואבאורווייטו'

ברומןרביםמוטיביםבסוגריים:כאןלהוסיף

במקומותומופיעיםושביםבאלהאלהנשזרים
מהדהדיםלמשל'הקיר'ציורי .בהמשךיםשוב

הצעקה"בגנותששמובפרקיותרמאוחר

שמומעצםשהוא ] 248[עמ'הכתיבה"ובזכות

הקיר"בכתובות,העוסקנדנדעלאירוניהדהוד

פרסקומעיןהםהללוהגרפיטיהעיר",ברחבי
"צעקההםשםהגדרתוולפימודרניים,

למצואאפשרשלהםנוסףאזכורמרוססת",

חולייהכאשרלמשלהאינתיפאדה,בסיסמאות

הנעראתבוריג'באלהורגתמסתערביםשל
כזאתסיסמהציורבשל 18בןקדמהאלמאחר
 ,)] 236[עמ'

באורווייטו.בריציוסאןשללקפלהנשובאבל
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כולה:אותהמכסהסיניורלישלהעצוםהפרסקו

 ,הימניהקירהשמאלי'הקירהכניסה,אולם
העמודים,וכןהתקרהקשתותשמונההמזבח,

לנושאיאשרוכדומה.הכוכים,הבסיסים,

מצטט<ואניחשיבותואתלו'שמקניםהפרסקו
באורווייטו',סיניורלי'לוקההאלבוםמתוךכאן

כוללים"הםהריאיטליה), , 1990ברני-טוני

העולם,סוףאתאנטי-כריסט,שלהבשורהאת
גן-העדןואתהתופתאתהמתים,תחייתאת

ב'קומדיהגייריאלונטהשלהפרשנותלפי
ונטהשלהאלוהית"ה"קומדיההאלוהית'".

שנראהכפיברומן'גםנכבדמקוםתופסת

להלן.

 : •וא.לוהיתהקררוביה•מצב:ע •י
תוכניתשלשמהחראהאלוהית""הקומדיה

ושתכליתולוטםשהוגהסודיפרויקטחדשה,

"לעשותכלומרבעבר'מעשיוכלאתלמחוק
המעשהמןיישארלאדברשוםשאחריומעשה
כי ,האמין"לוטם .כהגדרתוהמחיקה"שלפני

מבצעולחרבןאחתבערהעודלבעורבכוחויש
דיוק,ליתרהמסתערבים.יחידותכלשלענק

המסתערביםיחידותכלאתלאסוףתכנןהוא

ביותרהגדולהפיאסקואלולהובילןובנהשהגה
כדי .) 238<עמ'המודרניים"הצבאותבתולדות

הואלפעולה,הרמטכ"להסכמתאתלהשיג
המודיעיןראשלחיסולכתוכניתאותהמסווה

 .בלבנוןיזנקבעיירהאצלן'עלי ,הסורי
יותר'העסיקוהואחריםשעניינים ,הרמטכ"ל

'הקומדיהלפעולהקוראיםלמהלדעתרק"רצה
חלקים,לשלושהמתחלקתהיאכיהאלוהית'.

השילושעלזוצה"ליתתשובהלוטם".אמר
השיב"אח,דעתו.אתלגמריהניחההקדוש

 .) 241<עמ'והנהן"הרמטכ"ל

מושלמת,'קומדיהאכןהיא,למעשההתוכנית
המובחרותהיחידותאתלהפוךשנועדה
הםבלבנוןיזנקאתלאעולמית.למהתלה
אתאלאממסוקים,בצניחהלכבושהולכים

"ויא .סיניורלישלעיירתובאיטליה,קורטונה

"פיאצהגריבלדי","כיכרנציונלה",

מפתעלצופןשמותאינםוכדומה,סיניורלי",
מפתעלאמיתייםמקומותשמותאלא ,לבנון

כיכרעדבדרכוממשיךיוני ... "טוסקנה:

אלמביטהחומה,אלנשעןהואשם ,הדואומו
וחייוהמהתלה,אתפתאוםמביןהעמק,

בכללזוהרימניפה,כמולפניונפרשים

אלארימוהמפותלאלבנון'לאאיטליה,
עכשיומביןגדיסגןגם ...אודותיהןהקריצה

שקטאינוכועס,הואאבללהם,עוללומה

לקצונהמעברהרבהלהגיעהתכווןיוני'כמו
סיניורליבכיכרמרוכזיםהחייליםהזוטרה.
 " ...להיכנעברמקוללהםקוראהגדולולוטם
 .) 259<עמ'

הישראליותהיחידותשלהתבוסהתיאור
האיטלקיתהעיירהתושביבידיהמובחרות

שלניאו-ריאליסטיסרטכמונראה,אונקרא,

לוטםאותהמדמהוכךדה-סיקה.ויטוריו

ומפקדיהםהחייליםמאותאת"ינחיתבדמיונו:

עלנדודיםבלילותלהםקראמלחמה<פושעי
הכנסייהמןוברמקולקורטונה,סביבמיטתו>,

בלינשקםאתלמסורגדולבקוללהםיקרא
לידיאיש,מאותארבעכולם,אתיסגירקרב;

הכומרלעיניהכובעים,לבניהעירשוטרי
תהפוךשעתייםבתוך ...מאטיניפרנצ'סקו

יסבירלוטםבינלאומית,לבדיחההשערורייה

יצטטהמבצע,שםאתהבוקרבחדשות

האלוהית'מ'הקומדיהשהכיןשורה

' All alta fantasia qui manco possa ' 
כוחה'),אתאיבדההגבוהההפנטזיה('כאן

וגן-המצרף><כורהפורגאטוריוהתופת,דרך

(בחטא),התייסרותשלשלביםשלושה-העדן

באהבהוהתעלותהחטא><מןהיטהרות
דרךמלחמה","פושעימהיותם<שמימית).

אולי'ועד'ארבע,עלופטריותכמהיןמלקטי
תוכניתחיתהזואדם.כבניהמלאתיקונם

לוטםשלהצבאיעברושלהגדולה"הביטול"
היאגםאבלבספר>,השביעיהפרק<כשם

"ביטול(ששמוהשמיניבפרקמבוטלת
ומדוע?הביטול")

1
 .ןן::
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סיומים:שניה.

סיוםשלפניםשתיאולי<שהםסיומיםשני

שלואחד"כישלון"שלאחד .לספרישאחד>
כמובן.מוגבל,בעירבוןושניהם"הצלחה",

הספראתלסייםלרגעמתפתהכמוהמחבר

פרטבאורוויטו,הפרסקוסניורלי.

תתבקשתתכחש,הישראליתהשגרירות

לענייןמסברתגיוסהחיבורעדלעכב,להצניע,

ניסתהשלמהישראליתשחטיבההזה,המוזר

יהיקרתעתעלעתיקהיתטוסקנעירלכבוש
דברהה,קרב.בלאלפתעונכנעההאטרוסקיות

נובמברועדהכניעה,תבואאז ...יעזורלא

הרגו'חיכו'שחטפו'אלההחיילים,יוכלו
לשרתיוכלונובמברעדמדון'חרחרו ,השפילו
כמהיןבאיסוףגישושחזיריאוגישושככלבי

פיורנטינו'קסטללידאלזה,בעמק-ביערות
 ,בפאטאיו ,יאטומיננסאןבמונטאיונה,
ארבעעליכרעושם-בפונסאקובקמפאנורי'

 .) 260<עמ'וירחרחו"

בתהאלוהית"ב"קומדיהכמומסוימת,במידה
החייליםעובריםונטה,שלהחלקיםשלושת

תבוסתשלהמרהיבההפיאסקובתמונת

הספראתמסיימיםאיננומדוע"אבלהכיבוש.

תשובתו'שואל.הואקורטונה?"כיבושבתיאור
הקוראים,מצדאמוןחוסרבשלזהאיןכיהיא

אפשרכךעלכזה,סיוםלקבלשיסרבו

נאמנותומשוםאלא ,אומרהואלהתגבר'

מרתיעיםונפשייםמעשייםשקשייםללוטם,

אותו:

יתדלקאיךלאיטליה?שלמהחטיבהיטיס"איך
אנשים,הרבהכךכלעודלשתףישבדרך?

בשמחה,או ,בסודמישהולשתףחשקלוואין

רפופתאום ...עברושלהגמורבביטולכלומר

לבגודמסרביםואנחנוהשתהה,לוטםרגליו.
 ...התקשהאבלבצבאלבגודרצההוא ...בו

 ...בדיוקהספראתלסייםרצינוכךכלוהלוא
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החייליםשלמרגשתבתמונההזה,במקום

נגמר'הכולאפשר'הןאפשר'הןהשואגים
עלהטוסקני'הסתיושלבגשםנגמר'נגמר'

שללבהבלבליברטה,דלההפיאצהמדרגות
משפחותעםמפגשהפתעה,להםהמכינהעיר

מוטסיםפלסטיניםשכוליםהוריםקרבנותיהם,

בניהםמחסליאתלבםאללאמץכדילקורטונה
 .) 261<עמ' " ...

(בפרקהספרשלהראשוןהסיוםלמעשה,

המכירהמחבר .כישלוןשלסיוםהואהתשיעי>
סיוםכייודעחייו'נסיבותואתגיבורואת

וכיאותו'הולםאינולמעלה,כמתוארמרהיב,
שלהתפוררותובתיאורלהמשיךחייבהוא

מלאה.טרםייסוריושסאתלוטם,אדםאלוף

לוקהשלו'בעטיויונישלהתאבדותולאחר
-חוליםביתבאותוומאושפזמוחיבאירועלוטם
(לאנשךאוזנושאתהצנחניםמח"טעםיחד

התעללותועלגבלם>אותושכינהלפני

שנפצעהפלסטיני'עליעםויחדבפלסטינים,

סועדתלוטם,אתולאושאותו'חיסול'בפעולת
לבית-חוליםלוטםמועברזמןלאחרשולמית.

נשריילד'כמומדברבגופו'משותקסיעודי'
עדייןמתגעגעבו,המטפלתלבת-יפתח

אותושייקחוומבקשסיניורלי'שללציורים
וייטו'אורוסיינה,נצה,בפירהפוסקותאל

וקורטונה.

פליטיםלהשבתשולמיתשלהפרויקטגם

נכשל:בכרמלסינדיאנהלכפרפלסטינים

והסביבה,סינדיאנהפליטישללשיבתם"אשר

הפליטים,שלחולשתםאתחשףלאכישלונה
אמוןלההיהשולמית.שלחולשתהאתאלא
ללוטם,גמורובניגודשלה,בכוחהמדיגדול

פעלאלאכוח,לשוםפעםאףהתנגדשלא

עלרקהזאתהחיוניתהאשההסתמכהמשמו'
כמהוכלאביה,כלפישגילתהההתנגדותידע

מספקת.חיתהלאהרואיתהתנגדותהשחיתה

פליטיששיבתעצמהאתהשלתהשולמית

 .) 321<עמ'פשוט"ענייןתהיהסינדיאנה

ניסו(שניהםלגמרילאכיאםשונות,מסיבות

הפעולותשתינכשלולבדם>לפעול
בספרהראשייםהגיבוריםשנישלהראוותניות

ושיבתלוטםאלוףידיעלקורטונהכיבוש-
שולמית.ידיעללסינדיאנההפליטים

חשבוןעלעקיצהגםלאורמוסיף<לכישלונה
אמרונעלמה.כך"אחרהסילוני-סלוני:השמאל

ושבדרךבאמריקהדוקטורטלכתובשהחליטה

להחזרתשלההפרויקטעלהרצתהלשם
התלהבותעוררהשהרצאתהואמרוהפליטים,

.(" ... 
הצלחהשלסיוםהואהספרשלהשניסיומו

רותם,דודואלוףשלאלמנתונעמה,יחסית.

ושהצטרפהלנעימה,שמה'אתכזכורששינתה,
לאאבלשולמית,שלהפוליטיתלפעילות

יותרהצליחהכמוה,בגדולותהלכה

אתאימצההיא"ונעמה?ממנה:

נורממחנההקטןפוארשלמשפחתו
בארץעבודהאישורהשיגהשמאס,

אצלהפיליפיניתאת'שהחליפהלאמו
בכוונתוכילההודיעבנהשכנתה.

ועליהמובחרת,ליחידהלהתנדב
יתום.שהואלפיאישורעללולחתום

המרד .) 322<עמ'כמובן"סירבהנעמה

איןועליהיותריפהעולהשלההצנוע
שולמית.עלכמומלגלגהמחבר
השניהסיוםשלהאמיתיהגיבוראולם

(בפרקהספראתהחותםוהסופי

דודהואשמו>אתהנושאהעשירי

המופתהפאוסטיאני'הגיבורענתבי'

<הזכרתלוטםשלוהמצפוןהמוסרי

מןלוטםאתמעירהבלבד'שמו

יריבאמוןצילום:לאור,יצחקבבית-שרויהואשבההתרדמת

החולים).

גיבוררפי'שלהמשךגיבורבעצםהואענתבי
מלכיםמאכלעםלאורשלהראשוןהרומן

והאדםהחיילהואענתביזה.בספרגםהמופיע
צדקאיעםלהשליםיכולשאינוהמצפון'בעל

התקוממותובשלפעםאחרפעםלכלאונשלח

נגרמתהראשונההסתבכותועוול.מעשינגד

וגםיוניאתגםכזכור(שסיבך'לוטםבשללו
צנחניםקציןהיותובעתרותם>.דודואלוףאת

נערמרדף.בעתערבינערענתביהרגצעיר

(האלוףבכירקציןשלמירינהרגשניערבי
סיור.באותוענתבישלבג'יפשהתארחלוטם),

הועמדהאחריות,כלאתעצמועללקחענתבי
אנילצרוח:התחילשזוכה"ברגעוזוכה.לדין

זכאי?אותימוציאיםואתםהילדאתהרגתי

המהומותשלבעטיין ,) 327<עמ'זונה"בני

לדיןהועמדהזיכוי'בשלהמשפטבביתשעורר
והפעםממנונשללודרגותיונוספת,פעם

הואאחר-כךשניםשבעצבאי.לכלאנשלח

ונשלחלדיןשוב'מועמדלבנוןממלחמתעורק
מכתביםכותבהואמשםשש.בכלאלמאסר

("למהלהתחשבןמוסיףהואאיתרלוטם,לאלוף

'הדרךלהגידאומץלךשאיןמשוםלך?בזאני

מחאה,שירלומקדישואףטעות'")חיתהשלי

שיריונוסחאתהמזכירשמו'המשוררים""אל
(למשל'דווקאשבתאיאהווןשלהפוליטיים

גדולזיןליהיה"אילושלו:הפתיחהשורת
הצבאעלמשתיןהייתיהארציהמובילכמו

 ,) 278עמ' " ...

בכלאענתבי'מוחרםומרדנותוסרבנותואףעל
השמאל.מןהמלחמהסרבנישלהאליטהידיעל

ענייןועלערבי'נערקרבדםרצח("ענתבי
היום,לסדרלעבורשמאלאנשייכוליםלאכזה

אירוניה.)שלבשמץלאורכותבובצדק",

כמוענתבי'גםכיהיא,מקוםמכלהתוצאה,

בניללאבודד'לוחםהואשולמית,וכמולוטם

ברית.

נכשל.לגמרילאענתביכמותם,שלאאולם

כאןאפרטולאעדיין'מלאהלאייסוריוסאת
פעםמסתבךשהואדברשלסופוכולם.את

כלבתועםמגוריובשלהחוקעםנוספת
בנייןגגעלהגרמנייה>אהובתו(כשם"גרטכן"

עקבלפנות.מתבקשהואאותוקייםשאינו
לבהתקףשקיבלבמשפט,עורך-הדיןטלטול
לביתמאסרשנותלעשרענתבינשלחומת,

שנפשולוטם,אלוףהריגה.בעווןבמדברכלא

אותושמחלץהואענתבי'בנפשבאהבהנקשרה
שרוי'היהבהמהתרדמתעוררשחתלאחרמשם.

שםגםשהוא"ענתבי",השםקריאתלשמע

מבקשהואבבית-החולים,בוהמטפלהרופא

ענתבי .חוליולמיטתהחיילענתביאתלהזעיק
מעניקלוטםואדםהאלוףלמיטתמובהלהאסיר

מוסווהלברוח,לוומאפשרמדיו'אתשםלו
אהובתולגרטכןלגרמניה,צה"ל'כאלוף

והספרבן.לוילדהגםמסתבר,שבינתיים,

הבאות:בשורותמסתיים

נזהרגרטכן'שלבביתהיושבהואבינתיים ...
 ...הגןמןשיחזורלבנומחכההמשטרה,מן

חוזרוהילדושוב.שובענתביאומראדם""הנה

אדם,"הנההללוהעבריותהמיליםעלבהנאה
אדם",הנה

לפחותאומסוימת,הצלחהשלסיוםכן'אםזהו
שלהשלםהמהלךאת<קומית?).הקלהשל

מהגייתהזהבמעברגםלסמלאפשרהספר'
"הנהבמלעיל:"אדם"להגייתבמלרע,"אדם"

המשיח,ישועשל Ecce Homoשלאדם"
האחרונה)ההברה(בהטעמתבמלרעאדםהוא
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 ~אחי'באצבע,אגודלשפשףמחודשת:משמעותהעיתונים.בשארהסאטירהמוספיכלבקריאתאדם","הנהואילובן-אדם;'הנהראובמשמע:
 ~אגודלשפשףפרייאר;לאשאתהשנדעכדיתחתבמדורו ) 20.12.02 (כותבהואלמשל,כך,במלעילאדםהואגרטכן'וביענתשלהבן

 ~ונישארשפשףתקציבים;תקבלוש"סבאצבעלשפשףאיציקשללאצבעות"תןהכותרתכשםאדםכלומרהראשונה>ההברה(בהטעמת

ן~ואם-שפשףחיילים;וימותושפשףבשטחים;בשבילך":פרטי.
 ~לשפשףאיציקשללאצבעותתן-זכיתלא-כרובקםלחבית,מסביבהליכודבערוגת

 ...בשבילךוהלך-כהןחייםהמרכזחברלונקראהבהפרי'מנחםשלהסיכוםבדבריגםישמזהמשהו
ואבליו"ואבליו ) 13 , 12,02 (קודםבמדורגםטלוויזיה,מצלמותשלבשובלמלווהשני'ביוםבתוךמרכזיתאמירהנבקש"אםהספר:גבעל

שלדיוקנואתלשרטטציפומפליאכהן"עוזיעללהתלונןהונאהלחקירותהיחידהאלעללהצביענוכלקולית,הרבהפרימה
מחזיקמרעננה,כהןעוזיהאגדי'הליכודעסקןראההמפלגה.בערוגתשצמחוהשוטיםהעשביםהיכולתאי ...הגדולההפעולההתפוררות

ערבמסכנועלשנראהבעירייה,הגינוןתיקגםוהלך-קראאיובח"כנגיד-הסלקזאתמתקנת,פעולהבעולם,שלמהפעולהלפעול
אחתובעונהבעתאוחזהליכודמרכזישיבתשמענוהיוםוכלבמשטרהלהתלונןהואאתההעולםשלהרועבתוךעובדות.משנה
אתהקלעיםמאחוריומניעפלאפוניםבשניכמהרקוישמפשע,חףשהליכודבחדשותהנשיםהאם ...יותרגדולמשהושלסוכןתמיד

ציפו:כךעלכותבהמריונטות.כלולמעןמשורותיו.לנכששצריךשוטיםעשביםאפילויותר?צנועיםבמעשיםאחרת,פועלות
נוסףשמיעהבאיבראלוהיםאותנוחנן"אילומכליותרשוטיםנראואלהשנייםהאמת,אינהאוליאחת,קטנהפעולהלוטםאדםאצל
ממציאהיהכברשמישהו'בטוחניהישבןבאזורעלבהצהרותיהםגינושאותםהשוטיםהעשביםלמישהולהעניקסופהאבלהעולם,אתמשנה

ובמיוחד-שישראליםכדירקטום-פרןמכשירלבוץ.שנגררהבית"ריההדרהרומן",בסוףחסדרגעי

בימיהליכודשלקולותקבלניהםאםהאלההמובהקיםהדמוקרטיםשניבצאת
שיחהאיזהחלילהיחמיצולא-הפריימריסקלסתרוןהעםלפניציירוהמשטרה,מתחנתשלהעלילות,שלהכולהסךכיאוסיף,מצדי

ינתבשלישיתכאוזןבתפקידוהישבןדחופה.צורתלושישהללו'השוטיםהעשביםאחדשלהספרותייםהאמצעיםושלהשונים,הגיבורים

בקטטרנגידשיחוברלאינטרנט,השיחהאתממרכזהכרובכדבריחרדית",חזות"בעלאדםבכליוצריםעמדנו'מיעוטםעלשרקהמגוונים,

לשלוחלמתקשרשתפמפםהשתן'לשלפוחיתשיצביעממנומבקשאתהשכאשרהליכוד'"קומדיהגדולה,פעולהשלמצטבראפקטזאת
נגידהקולות,קבלןשללאתרשלוהמסראתהאצבעות",עם"ככהעושההואבשבילך(בנוסחהמשמחסופהבשלרקלאישראלית",
עצמולמעןלא ...כהןעוזיואבליוואבליובאצבע,האגודלאתפעמיםכמהמחכךכלומררוחשתהיותהבשלאלאהאלוהית")"הקומדיה
למעןאלאהנ"ל'ליודאבהדאבליובדערהואהאיששלשמודק:רמזעודכסף.שטריכסופרחיים.ומבעבעת

במיטבהציפריתסאטירח
בלדות,עליוייכתבועודאחדויוםהחברים.איציקהואהאצבעות"עםככה"שעושה
האמיתיהמושךמרעננה,זהפלפונאימקיעלקויפמן.

לליכודיגישמעטשעודהמפלגה,באלחוטילאהאצבעותעםהזאתהתנועהנחשוב:הבההארץ'שלוספרות""תרבותעורךציפו'בני
כסף,שלמגשעללאאםישראלמדינתאתאחרישוחד.לתשלוםהזמנהלהיותמוכרחההשבועיהטלוויזיהמבקרגםשישיבימיהוא

סלולרי",טלפוןשלצגעללפחותרגעבאותוניקהשהואייתכןהכול,ככלותבמיוחדזה.בז'אנרלעשותומפליאהעיתוןשל

 •אמיתית.סאטיריתפנינהזובאצבעותיו;שדבקומהאףלכלוךשאריותאנישכאשרסרקסטי'הומורבחושמצטייןהוא
העיתיםבצוקשלבשהעתיקהיהודיתתנועהגםמאשריותרצחוקפיממלאאניבוקורא

והיסטוריהציונות

 ~~ 19מעמ'~~המשך

ברשותםעדייןשנשארההאדמהעלהחיים,על
במאבקשלבשוביהיההבאהשלבהרעב.ונגד
פלסטיניתמדינהעלהכואבות,הפשרותעל

המנדטורית.מארץ-ישראלהיותרלכל 22%על

שלסופויהיה,וכאשראםזה,יהיההאם

כך.חושבאינניהסיפור?

כאשררקלדעתייחולהאמיתיהפיוססיפור
של"חשיבותהעלקארשלאמירתותתממש

"בתוצאהשלנו'בתנאיםגםאשרההתנגדות",
שהובסו'אלהשלתרומתם"תעלההסופית",

שזכו".אלהשלתרומתםלרמת
למימושוההדרגתיתלחזרהכמובןמתכווןאני
שגםהאחת,הדו-לאומיתהמדינהרעיוןשל

רק ,-40השנותמאמצעבודגלוהקומוניסטים
כמנוגדהעמים,שניביןההתקרבותאידיאל

הימיםבאחדיכולההיפרדות,לפולחןבתכלית

רקלהתממשיוכלוזהאמת,שלפיוסלממש

כליםיצירתכדיתוךבו'יחפצוהעמיםשניאם
ביניהם.ותרבותיחברתיכלכלי'שירידןשל
שלרקעעליתממשכזהשפיוסמאמיןאני

עליהמשותפת,בסיסיתהיסטוריתראייה

אנחנו'ופלסטינים:ערביםמדובריםגםשמענו
הנוראההפלסטיניתב"נכבה"נכירהישראלים,

כל-כךמשמעותיתפקידשמילאנו
בשואהיכירוהפלסטינים,והם,בהיווצרותה,

שחיתהשואההיהודי'העםאתשפקדההנוראה

דורות.שלמתמשךאנטישמימסעשלשיאו
אלהדו-לאומיהעתידמןשיתפרשכזה,גשר

שלאמירתואתיממשהעמים,שנישלעברם

שמבלעדי ,ההיסטוריוןשלתפקידועלקאר

אתלקדםמשמעות:וחסרעקרהואמימושו'

לאורההווההבנתואתההווהלאורהעברהבנת

 •העבר".

"לבספרושמאל.ופעילותיקמחנךפתר:רני
לפנילאוריצאוחברה"חינוךעל-שמאלבצד

שנתיים.

טעותתיקון
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נפלהריבנוטוביהעלבמאמר
ספריובפרטיטעותלצערנו

אורשראו ,ריבנושלהאחרונים

שנכתב.כפיולאקשבבהוצאת
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וכה"ל"ותוופוהןןוונין :אתמולנגואו
סומךששון

בחגבגדאדביהודישפגעוהקשותהמהומותורות ~
ההיסטוריה,בספריושובשובסופרו 1941השבועות

מיהודיאחדיםשכתבווהשיריםובסיפוריםבזיכרונות,

שבהםיומייםאואחדיוםבןאירועהיהזהבארץ.עיראק

קרס,קצר-הימיםהפרו-נאציהמשטרבבגדא.דשלטוניחללנוצר

הצבאואילולעיראק:מחוץמקלטמצאומהםורביםנמלטומנהיגיו
הבירהעלמרותםלהטילבוששוהעיראקיהעצרויורשהבריטי

המוניהשתוללושלטוניחללשליום-יומייםבאותםהעיראקית.
שלבעיבורהשהשתקעוהבדואיםמשבטירובםבבגדאד'פורעים
בשכונותבעיקרהיהודים,בשכונותאבחנהבליורצחושדדוהעיר'

הצטרפוהתפוררושיחידותיהםענייםחייליםהעניות.הישנות,

וה--30הבשנותשקמוהחדשותהשכונותרובעלפסחוהםאליהם.

 .העירמיהודירבבותהתגוררוושבהן 40
החדשותמהשכונותבאחת~ן wביתנושכןנפגעה,לאמשפחתי

אושנים 8בןאז(הייתיליהזכורוכלהמזרחי","השערשליד

הרחובלעברהמשקיףבחדרפרגודמאחורישעמדנוהואפחות>

ליד'הבאמכלרהיטיםכתפיהםעלהנושאיםבבדואים,~פינושלנו
אותםונטלוהיהודים,משכונותששדדורדיומכשירימטבח,תנורי

הצבאידיעלהמרדדוכאלמחרתבהם.שחיוהרעועיםהצריפיםאל
<דודואל-אילאהעבדהעו~רשללמרותוהסריםוהכוחותהבריטי

מלךהראשוןעבדאללההמלךשלאחיוובןבשניםהרךהמלךשל

עולמםאתמילאואונסרצחביזה,מעשיעלהידיעותשטףירדן>.
ידיעלנשחטובמספר>(כמאתייםרביםיהודיםבגדא.דיהודישל

שמענוחודשיםובמשךאימתני'בקבר-אחיםונקברוהפורעים

קר'בדםרצחעלהפורעים,שלהתעללותמעשיעלסיפורי-זוועה
טראומטיאירועהיהזהעליהן.חרבשעולמןאנוסותנערותעל

ה"פרהוד"במהלךנפגעושלאאלהלרבותבגדאד'קהילתכלעבור
מדוע>.ליברורולאבגדאד'תושביבפיהזההאירוענקרא<כך

הדבראירעכיצדונדהמים:אבליםעמדוהםוחודשיםשבועותבמשך

אירועהואה"פרהוד"והאם ?טרףלחיותהיואתמולשליחםששכב

מוסלמים-ביחסיובעייתיחדשעידןשלפתחהואשמאאופעמיחד

בשכנותשגרומהמוסלמיםשרביםיצויןהנהריים?בארץיהודים

היססוולאהיהודיםעלגוננובגדאדשליםחישבבאזוריםליהודים

כך.בשללהם-עצמםשנשקפההסכנהלמרותמחסה,להםלהעניק

שלחלקםמנת;תה [iשהאישי'הביטחוןתחושתכן'ואף-על-פי
בעקבותהתחילו'העירמעשיריחלק .מאודעדהצטמקהבגדאד'יהודי

צרפת>אנגליה,(ארה"ב,המערבלארצותהגירהלתכנןה"פרהוד",

לאבה.והתיישבולארץנסעו-עשיריםשאינםבעיקר-וחלק
יחידים.הסתננותמעיןאלאהמונית,הגירהזוחיתה

שכןה"פרהוד",שלובממדיוההיסטוריברקעולדוןהמקוםכאןלא

עליושכתבומההיסטוריוניםכמהכאמור' .כךעלנכתבמעטלא
היהודיתהקהילהשלההיסטוריהשלהסוףכתחילתאותותיארו
שניםכעשרואמנםהראשון.הביתבחורבןלכאורהשראשיתההזאת,

במבצעלישראלבהמוניהםעיראקיהודיהגיעוה"פרהוד"לאחר

אלארבקהילתירכושרקלאמאחוריהםבהשאירםונחמיה","עזרא

אבותיהם.ואבותאבותיהםוקבריזיכרונותגם

אינו-הסוףכתחילתה"פרהוד"כלומר-כזההיסטוריתיאוראולם
היוה"פרהוד"לאחרשתכפוהשניםשכןהמציאות,כלאתמשקף

כמוה.עיראקיהודיידעושלאבמידהוהתבססותהתאוששותשנות

לחילותאספקות'שלבינלאומימסחרשלאדירהלפעילותנרתמוהם
ובתיבתי-חוליםבתים,בנוהםוסביבה.בעיראקשחנובעלי-הברית

היואלהמאוד.הואץערבותהחשתתהליךוהעיקר'-מודרנייםספר
ראתהשהקהילהמהמכלהגדולוהתרבותיהכלכליהשגשוגשנות

ה"פרהוד"שלאחרהשניםשבעאושששבמשךלומרניתןהחדש.בזמן

ביטחוןתחושתהשתררהבמקומהואירועאותושלהטראומהפגה

אניהאלה,בשניםדווקאלפרקושהגיעכמיומועצמת.מחודשת

למלואשחזרהיהודיתוקהילהפעלתנותשטופתבגדאדאתזוכר

לההיהשלאחברתיתדינמיקהניכרהאלהבשניםיצירתה.תנופת

ישבבחינתקמו'מפוארותוילותשלשלמותשכונותודוגמה:אח

העולםמלחמתבמהלךפרחושעסקיהםיהודיםהיודייריהןורובמאין'

סימניםבכללותההקהילהבקרבאזניכרולאוכאמור'השנייה.

פנים,כלעלאליו.להגראחרמקוםחיפושושלאי-נחתשלברורים

היווהשה"פרהוד''נכוןזהשאיןמכאןהמונית.הגירהחיתהלא

נמחהכמעטה"פרהוד"מוראותיו'חרףהיסטורית.מפנהנקודת

שנפגעוהמשפחותשלמזיכרונםלאכמובן'<אךהקולקטיבימהזיכרון
ה"פרהוד"היפהשבהןהישנות,השכונותמדרירביםוברכוש).בגוף
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 ,-1948 1941שביןבשניםהעיראתשפקדמהשפענהנו ,במיוחד

היחסים .העירשדברוםהחדשותלשכונותמגוריהםמקוםאתוהעבירו

שכנותיחסילהיות ,יותראופחות ,חזרוומוסלמיםיהודיםבין

שונות.וביוזמותבעסקיםושותפות

"בגדאדשלהפרויקטאתאזכירשהתחדשולשותפויותכדוגמה

ענקיתמניותחברתידיים.רחבתמודרנית,פארשכונתהחדשה",

ולא-יהודים.יהודיםשלביוזמתםהפרויקטלביצוע-1947בהוקמה

החברהמקימיביןהיו ,~ןנרלמשפחתרחוקים,משפחהקרובי

שכדאיהזאתהמשפחהמבניאחדידיעלשוכנעוהוריבראשה.ועמדו

אלףשלבסכוםמניותברכישתחסכונותיהםאתלהשקיעלהם

שישולמוההם),בימיםדולראלפים(כארבעתעיראקייםדינארים

-1950בהעיראקיתהאזרחותעלהוויתורעםחודשיים.בתשלומים

עםלטמיון.ירדהוהשקעתומניותיו,עלאבישלבעלותופקעה
הקבלותואתהבעלותשטרותאתניירותיוביןמצאנובארץפטירתו

לשכונהוהפכהקמההחדשה""בגדאדהחודשיים.התשלומיםעל

התעודות,נותרובגדאד,מיהודיולרביםלאבא,אךבגדאד:משכונות

שהתנפצו.לתקוותזכרהערך,חסרות

והקיפה 1951-1950בשניםשהתרחשהזולארץ,ההמוניתהעלייה

כאשרבמפתיע,באההיהודיות,עיראקקהילותשלרוב-רובןאת

נתינותועללוותרשרצהיהודילכלר t~ wזהעיראקיהפרלמנט

במלתעותיהעצמםעיראקיהודיהמונימצאואזכן.לעשותהעיראקית

העלייה.באופצייתרובם-ככולםבחרו,ולבסוףיבותרקשהדילמהשל

ליציאת-עיראקשגרמוהעיקריותהסיבותומה ,הדברקרהכיצד

לפרשתבהכרחשיירשאינולנושאהקשורותשאלותהןאלה ?הזאת

ה"פרהוד".

הסברלמצואמתקשהאניההם,הימיםזכראתבהעלותיפעם,מדי

למשל.הברית,לארצותהגירהעלמעולםחשבולאשהורילעובדה

היגרו ,אבישלאחים ,שלידודיםשני ,אחרבמקוםשסיפרתיכפי

שהדבראותיומפליאמשפחותיהם,עם-40הבשנותהבריתלארצות

אוריינטציהבעליהיוהוריבעקבותיהם.ללכתהוריאת"גירה"לא

קלושהיההערביתהתרבותאלשלהםהקשרמובהקת.מערבית

אירופיתחיתהוהשכלתםדבר),לכליהודים-ערביםהיותם(חרף

היפהכלשלסמלכולנולגביחיתההבריתארצותרבה.במידה

שגשוגוהידע,החייםתחומיבכלקדמהדמוקרטיה,בעולם:והמוצלח

 ,בארץגדולים.במספריםחדשיםתושביםלקלוטונכונותכלכלי
כלובועב-כרסתיק-מסמכיםמצאתי , 1956בשנתאבימותאחרי

בלוסמשהאחיוועםיורקבניועזראאחיועםשניהלההתכתבויות

לארצותאפשריתלהגירהבאשראחדאזכורולומצאתילאאנג'לס.

המלחמהכאשר ,-40השנותבסוףשנכתבובמכתביםלאגםהברית,

עיראקיהודישלוהכלכליהאישיהביטחוןומצבבארץהשתוללה

לילה.בןלרעה,השתנה

הכללימצבםהורעכאשר ,בארץהמלחמההתנהלהשבהןיםבשבגם

אולארץאפשריתהגירהעלשדיברנוליזכורלאהיהודים,של

פרד ,אחי-אמי ,דודי , 3ה-סשנותמאז ,חיבארץהמערב.לארצות

דודבתל-אביב.הבולטיםהחשבוןמרואילאחדהיהשלימים ,סומך

שבדרוםבצרהנמלמינהלמראשישהיה ,אחי-אמיהואאףנוסף,
הגירהאך , 1948בשנתלאוסטרליהמשפחתועםלהרגעמדעיראק,

הלשנהבעקבות ,הדודשלומשפטומעצרובשללפועליצאהלאזו
המחנהלפנישהלךהחלוץאניהייתיהאירוניה,למרבהשקרית.

1
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 1928בגדאד ,המחברהורי

 .בהמשךשיתבררכפי ,לארץהעלייהבשאלתמשפחתנו>(כלומר
מדינות,לשתיהארץחלוקתעלהאו"םהחלטתבעקבות , 1947בשנת

האלההשכונותתושבי .בעירהיהודיותבשכונותוחינההפחדחזר

החייליםטוריאחרבדאגהעקבוהםה"פרהוד":ימיאתזכרו

העירברחובותשצעדוראש,ועדרגלמכףהמזויניםהעיראקים,

הרף.ללאמהרדיובוקעיםההסתהדבריאתושמעו ,לארץבדרכם

יהודים.שלעסקיםועלמכוניותעלאבניםזרקומוסלמיםנערים

מעשיעלשמועותהפיצו"אל-יקד'ה",כגוןלאומניים,עיתונים

בכלבהםלהכותמהממשלהודרשוהיהודים-הציוניםשלהנבלה

אפשרית.דרך

שלהצבאיהחוזהחידושנגדעממימרדבעיראקפרץימיםבאותם

הממשלהראשלביןהבריטיםביןשסוכםכפיבריטניה,עםעיראק

לאומניים,יסודותיום.מדיהתקיימואלימותהפגנות . ~/~צאלח ,דאז

נגדההמוניםזעםאתלהפנותניסואסתקלאל","אלמפלגתכגון

ובראשונהובראשהשמאל,מפלגותהשתדלולעומתםאךהיהודים,

דתםתהאעיראק,אזרחיכללאחוותלקרואהקומוניסטית,המפלגה

ה"אימפריאליזם"לערבהזעםאתלהטותהצליחוהם ,ואכןתהיה.אשר

שנית,אירעלאה"פרהוד"היהודים.נגדדווקאולאוה"ציונות"

"אל-ות'בה"נקרא 1948שלהאנטי-בריטיהמרדהשמחה.למרבה

ויהודיםלא-מעטים:יהודיםהשתתפוובמהלכו("הזינוק"),

האלהההפגנותשלהראשוןהחלל .ומארגניביןהיוקומוניסטים

בראשכשצעד , 1946ביונישנהרגטוייג,שאולבשםיהודיהיה

וששוןצדיקיהודהיהודים,שנילהורגהוצאו 1949ובשנתהמפגינים,

בעליצעיריםרקלאאולםהקומוניסטית.המפלגהממנהיגיולאל,

ה"ות'בה".שלההמוניותבהפגנותהשתתפומהפכניתאידיאולוגיה

 ~~ 41בעמ'~~המשך
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משאל·עםקריר~.רנו~ם:
• • • 

איידןאסתר

EiJ עלאחדכוכבמהםאחדלכלס~~י·משנה.שניהיום
עלהמצח,באמצעגם .שמאלכתףעלאחד ,ימיןכתף

כוכבים,להםהיולמצחייה,הכובעקצהשביןנוקשהפס

מונחיםשהיוומגוהציםחדשיםמדיםלבשוושניהם

בכל ,לפנינועמדושניהם"אלף-אלף".שאומרים,כמועליהם,

 ..וכבו.דדרגהשללמידההנוגעבכללהיבדלבלאשררתם,מלוא
בתהייתיהפעםכילחשובורקאיך!ועודנבדלו. ...השארבכלאך

שיערהיהשלישלקציןבלבדזוולאאחרי.חיזרבשניהםוה~~המזל
יותרמרשיםהיהגםכיקיץ.שלבגון-שמי-ערביתועינייםבלוכדי

אךראש.בחציאוליגבוההשניהיהלעומתוגינונים.ובעלבדיבורו

חברתישגםעד ,היופחותים ,קומתונשיאתכאופן ,פניומראה

 ,שלי;ן 9ל(היינושליהפ;רףצ'ניקשלליתרונותיולבשמהזושיה
בפולניתהקרויסגן-משנה,אלאדרגתוחיתהלאהאמתלמעןכיאף

שייחסתיהדרגהמןפחותאחדוכוכבאחתדרגהכלומרפ;ךפ;רףצ'ניק,

במנייןלהקפידנאהשלאזה,כמטעםנימוס,שלמטעמים-לו

הפולניתהקומוניסטיתהמפלגהמטעםנשלחיםשאלהשעהכוכבים

בעולםמעמדנוולחזקלנולהאירכדיהמלחמה,אחרידרכהבראשית

הסובב).

אחרי ,וכבודשלוםדברישלגינוניםוהחלפנוארבעתנועמדנוכך

ולאנ;~נ:ה w"אףזמנית:בוכמעטואמרוקומתםמתחושהשניים
נתןהזההקטןלטקסהפתיחהאותאתלגברות).הלל(משמע:~אן"

אלאהמעמדלכובדמבעדשהבקיעבלבדזוולאשלי.הפ;רףצ'ניק

שלבעמידהעצמםהציגו,כאשרזמןשלבשברירחברואתשהקדים

דום:

ט;פ;ךק".ולאדיסלב"פ;ךפ;רףצ'ניק ."י~ס~יקאז'ימ_~ז'"פ;ךפ;רףצ'ניק

 ,ידיבכף-קודםרשמית:נשיקה ,בתורואחדכל ,הטביעוכךאחר
הפ;רףצ'ניקאמר ,זוהיכרותשיחתלחזקוכדיידה.בכף-כךאחר

אתנראהמסכימות,הגברותאםקצת.לטיילללכתיהיה"טובשלי:

האווירמזגגם .בומבקריםשאנחנוהראשונההפעםלנושזוהמקום,

נאה."הוא

ישעודכל ,עכשיולצאת"כדאילהוסיף,מיהרהזושיהוחברתי

אור."

קצר.לטיולטובהואהזמןכיהסכמנווכולנו

צלשלהארוכיםכתמיוביןהרחובבמעלהבצמדראשוניםצעדנו

שעת-בין-שלהאורפסילביןהעצים,מצמרותשהוטלמפוספס

הנמכהתוךוהוסיף .שליהקציןאמר ".אצלכן ,כאן"יפהביים.ער

מבט,כובעולמצחייתמתחתביושילחקאז'יק"לי"קראיקול:של

כחולה,משיכה-מזהיותרואךקצונתיתשררהשלקורטובבושהיה

"אדוןאלאאחרתאליולפנותאביתישלאודאי ,ואניכחולה.

כברהסגן>אדוני ,(היינופ;רףצ'ניקףפ~נ:ההתוארכיקאז'יק".

שלרחשיםעללגבורעליהיהאךועייף,מגוחךלהישמעהתחיל

אניאבל .אצלנוטוב"האוויר ,אמרתי"נכון",מרחק.ולשמורלב

לסכםצריכיםהערבעוד .אותולנשוםזמןדייהיהשלאחוששת

 ,ליהעניקהבראשצועדתהיותייוצאים".-ובבוקרהכול.את
אליתרהתקרבותלמנועגםהדברים.אתלהעלות,סמכותאיכשהו

נוכחותםבעורפי.היוזוגהובןשזושיהובפרטזה.מדיםלובשצעיר

שתיים ,שלוכבדותנקישותשתיעלהדהדו:צעדיהם .בונשפה

יתעלסואיךדמיינתילפניהם,הולכתובעודישלה.טפיפותוחצי

ידייםהחזיקואילושבה,מגוחכת,תמונההעליתיאלה.שניים

להתאיםהשתדלתימצליחים.שהיואפשר ,יותרמעטוהתקרבו

-לעצמהתרשהאם ...חברתיעלחשבתיזוגי.בןשללקצבוצעדי
מבטיהכיאףבכך.ראיתיהלאפעםאףהןזו.מעיןהתקרבות

פעםלאאףחלקית.לפעמים,הנחשףגופהכמובקשות,שיגרו

מלא.בעירום

דיברת"."יפהולאךק.הקציןשלקולומאחורנשמעזהברגע

קודם.שאמרתילמההתכווןהואאבללבי?מהרהוריהשמע ,נבהלתי
ונריםמקוםבאיזהשנשבלפני"אבל ,אמרויפה".טוב"הכול

מחר."ולאהיוםלאדבר.שוםלסכם:צא.לאשתיים,אוכוסית
"אפשרלהתערבהזדרזהוזושיהמאיים.ספק ,מהתלספקהיהקולו

ולאןמתיבדיוקכתובבמכתבוהרימחליטים.כאןשאנחנולחשוב

להתארגן."כדינחוץזמןוכמהניסע.

תכופףהיא ,ראשוןמדבראובראשהולךמיחשובלא ,תמידכמו

-ובראשונהובראשבמקומם.הכולאתותעמידפיקודתיקח ,עניין

32 
 275גליון



שהיאלוודאיקרובמקנאה.זאתעושההיאהפעםאותי.

התרגיליםכלחן.שמצאתימיבעיניקומתילהנמיךתנסה
לא?למה ...בעצם ,כיאף , ...יעזרושלאאקווהשלה,
מרשעת.איזונאיראה

ולומרפניהאתלהלביןלא ,בסדרלהיותלהוסיףהחלטתי

קיבלנואמנםמכתב.שוםאיןהלאמשקרת.פשוטשהיא

הזאת,לפעילותההוראותכלאבל .הסברדףאיזה

באכךלשםעיניים.בששפה.בעלנאמרוהמיוחדת,

אצלוהיהשהכולוור;צלב,שלהק;מי~ט*מןהאיש

הצבע,חסרהגשםמעילבתוךהכחושגופומוסווה:

להסתכלהיהאפשראיזגוגיות.מאחוריהנחבאותכעיניו

לאהעבההתיקומןחודרות.שהןהיהברורכיאם ,בהן

בדיבורים.אצלוהיההכוללנו.להראותניירשוםהוציא

שלהסכמתוכדבר ,בשבילנוהאבטחה,קציניעניין(גם

הואגםמשמעעובדת.אנישבמשרדוראש-המועצה

שלםערבמולוישבתימפלגה.)כחברבעניינים

נחוץחשובה.המשימהכימילה.בכללהתרכזוהשתדלתי

החדשים.הרעיונותברוחויצביעוישתכנעושכולם

היו-וכמוניכזושיהושלא ,ויתרולאשהקציניםאלא

שהחובותבעיניהםנחשבולאבהחלטתם.מאוחדים

לשמשהכולבסךותפקידם, ,שלנוהםוהמאמץ

מילהלכללהוסיףהאמורליוויכוח ,כלומרה, t9~סק;ר

לגרוםאףוצבע.תוקףיתרשנע~הותנועהשנאמר

שלניסיוןכלפעמייםלשקולנופיעשבפניהםלאנשים

חלילה.התמרדות,אומחאה

בשבת-יחד-ערבית,שלזהטיולנגמרברירהבלית

ישכיהסתברכךובתוךהמקומית.במסבאהארבעתנו

כוסיתלהריםראוישלכבודםחשוביםדבריםהמון

-היפות!"הגברות"לבריאות-פולין!"של"לעצמאותהולהכריז:
-המשימות!"כל"להצלחת

סיבותלהרבותמעוניינותהיינוזושיהולאאנילאהדיוק,למען

אלא ,הרפוולאהקצב,אתקבעוהםאלאאנחנולאהןאבלאלה.

הדבריםמןלהזמיןבליבטהרתה,לשתייהסיבות,ותתיסיבותהוסיפו

אוקטןכריךאיזהלאכול:משהוגםהוגשלוכיבויטרינה.שעמדו

היולמלצרשהפקודותאלאהקיבה.אתבהםלרפדהיהאפשרעוגה,

הדעתעלעלהלאפרוטה.חיתהלאהןולנו .כןגםוהחשבוןשלהם,

גםהסתםמןחשבהכךתמורתו.שישלמוולבקשדבר-מהלהזמין

חברתי.

דיוקוליתר ,לידימשלה.נוחהשולחןלידמקומיהיהשהפעםאלא

חזותהמקוםעללהשרותשנועדצמחעםעציץעמד ,מאחורי-

יצוריהיותםעללעציציםכבודרחשתיומתמידשמאז ,ואניירוקה.

שאסורמשורשםהחתוכיםאגרטליםלפרחי(בניגודשלמיםטבע

לובהעביריההוא,בערבאותוהרוויתי-מהר>מתיםהםכילאהוב,

לישיבה,שותפינושלהפקוחהעינםאףעלהכוסיות,תכולתרובאת

אלאהאחר.אצלשבפוגהברגעהאחד,אצללסירוגין,שניעורה,

להסיטבההיהלא ,השולחןלידשהוכרזוהסיבותמןסיבהששום

או ,השולחןשללרגליוהערבבסוףליפולשלאמנחישותיאותי

שלהרךודיבורובכחולהמתערפלותעיניולאהשניים.מןמילרגלי

 ,במלצרהמשתלחולאךק,צ'ניק 1פ;רשכןכלולאקאז'יק,צ'ניק 1פ;ר

~ 
~ c:= 

~ן
~ 

פיקחוני.נשמרהערבסוףעדכילטעוןכדיבאלהאיןונאטם.והולך

השתדלהמולי,שישבהזושיהמשלטובהיהמצביאךכך.כדיעדלא

קצת,צחקקהמשלה,זיופיםשלמדיניותוניהלההקצבאתלהאט

והתאמצומימיותנהיוהכחולותעיניההמחשוף.אתתיקנההזמןוכל

הקרשיםפניעלמהלכתאניבעודהערב,שבתוםעדלהיעצם.שלא

הקרשמןלסטותאולמעודשלאהצלחתיהמסבאה,רצפתאתשכיסו

המדלגהעציץמןמרחקלתפוסובעיקר,השאר.מןישרשנראההאחד

אותי.ותסגירפיהאתתפתחשאדמתוחשדומעלהממקומופתאום

משחקשלכלליםהפרתיכיויעידראשוירכין ,עצמוהצמח ...ואולי

חסות.ונותנילוויהבנילנולשמשהמדיםלובשישניאמוריםשלפיו

שבימיםאחריוחד-פעמית,מיוחדתחיתהנערכנושלקראתההפעילות

התכתובתמעניינישלאענייןבשוםחלקלקחתנתבקשתילארגילים

ליתראו ,הגעתיאליההתחתונה,שבשלזיהזומקומיתמועצהשל

המפלגה.שלהדואגתבידהכוונתידיוק,

החדשהפולנילשמהכלומרי, 1ז'ב;-זדר 1דלקראוהחדשהלעיירה

בוהזורמיםהמיםסגולותבשלמקום-מרפא,שלכינוינוסף

אחרילתפקדחזרולאעודההבראהשמתקניאלא .ובסביבתו

להם.הנזקקיםאתמימיואלולמשוךהמלחמה,

ודיור.עבודהלבקשהמקומיתלרשותפנינולכאןבואנובראשית

בכבודוראש-המועצה-המקומיתאלא ,אחרלא ,קיבלפנינואת

+-
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 1:~ו
בעבודהניסיונידברלובהיוודעהיכרות.שלראיוןלנווערךובעצמו'

בראשו'והנהןחייךהשיחהבמהלךאיתי.לשוחחהמשיךמשרדית,

כינזכרהשיחהסיוםעםלמזכירתו-כתבניתו-האישית.אותיומינה

"דיברנואמר.רגע""רגע,צרכו.דיהובררלאעודחשובפרט

פהלעבודאותךארשוםאיךלך.קוראיםאיךאמרתולאודיברנו'

יקבתשבאחריגםטעמושינהלאלשמחתי' ".שמךמהאמרתולא

'אותוהפרטישמילמשמעכןלאהיהודי.הצלילבעלמשפחתיבשם

 "ה~ש;ט"-לך?"קוראים ...אמרת? ...איך ..."איך-ובירר.חזר

לבדכובעהעטורראשונענעוהוא, ".ה~ש;טשליהשםעניתי.

שםזה"ט;שקה?"עיניו:אורוולפתע,במצחו'קמטיםהעלהאפור'

 ! ? ...טושקה ...אנטושקה ..•~נטונינה .•.אומרזה !מ~נט;ש~ה!שיוצא
 ...תהיי ...אצלנו ...אתאנט;שיה.לךיפהיותראומר.אנינפשי.חי

בצהלה.סיכם-אנטושיה!"

כנראה,שמוצאה,בעגה,נאמרוראש-המועצהשלהנאיםדבריוכל

במשרתולשבצוכדיהחדשהסדראותושלףממנונידחכפרמאיזה

שיערתישלאומקומותאנשיםאלזהסדרקירבשאותיכשםהרמה:

לסביבתם.~קלעכי
והפקידאותישקיבלמיכלפיטובהכפויתנהייתיוהלאה,זהמיוםכך

וכי .עצמושלמזובמעטאךהפחותהומכובדת,אחראיתמשרהבידי

נצחי'לבדכובעהעטורראשומולבלבי'לצחוקשלאיכולתיאיך
לאפומדיהקרובותעיניובעודהכחולה,התגלחתבעליפניומול

כי'עדהצחוק,בלוטותאתומדגדגותאדירהבחיבהאלימעפעפות

'בקרקס.זמןלפנישראיתיאחדבמוקיוןנזכרתהייתיבוהסתכלימדי

אחדשיוםקפיץעםלץזהאוליהכובע.בתוךחבוימהמדמיינת

באמצעהמנקרתציפוראולימשם?ויקפוץהלבד'מכסהאתירים

להדפיס,עליהיהאותםמשפטיו'אתהכתבהבקצבכשקראהקודקוד?
מדביקהבעתובההדעת,עלמתקבלבאופןלסדרםמתאמצתהייתי

 .אוזןעדמאוזןשפתייםלוומציירתכדוריאדוםאףבדמיוני'לו'

שהרילדרך.ברכתולבקשוזושיהאנילפניועמדנואחדשבוקרעד

בתוךישבוכברהקציניםשנייוצאות.אנחנוהאישיתבתמיכתו

וברגע .לנוומחכותפתוחותהשמאליותשדלתותיוהקטןהרכב

מאחורפלטוהשתעל'הרעידהרכבאלה,נטרקומושבואלהיאספי

העפתיעודהציורית.העיירהפניעלאותנוונשאשחורענןזנב

שלהדליליםבתיהביןעמדהואבבוקר.שנעלנוהביתאלמבט

עלשנגזרלארובההצמודהתרנגולעםהאדום,וגגוהעיירה,פאתי

בשולילאחורהרציםהעציםשורתמביןאליקרץוהר'שמיםרקע
הדרך.

וביקשונדיביםהיוהאנשיםיפים.היואליהםשהגענוהמקומות

'העמיסוטרחוהכולבאו.מרצונםבהכרחשלא'מסיבותעימנולהיטיב
לפנישתייהלכפותבלאלשבתאותנווהזמינוטובמכלשולחנות

שבנוקבע,דרךבקרבנושכןשהרעבוזושיה,אניכדין/.'טעימה

אחתכלהאוכלמןחטפנולאבעבר.עצמושהוכיחהחביבלמנהגנו

והן'מטעמים.שלמגשיםבנימוס,לזו'זוהושטנואלאלעצמה,

ומשתמוכבו.דשלהדרת-פניםעללשמורעלינוהיהלכלמעל

חדרנוחלונותלפניהסתובבולישון'ופרשנווהברכותהארוחות

לאוהםאחרשינהמקוםנקבעשלנולקציניםכיחמושים,אנשים

בלילות.עלינולשמוריכלו

בימיםמעט.מעונניםאובהירים,שמיםתחתנתקיימוהאספות

לכבודוקושטלרשותנושהועמדכלשהובאולםהכולנתכנסוגשומים

נשרועליופוליןשלדגלהמתנוססהראשיהקירכשעלהאירוע,

ניבטיםלצדו .ממנוהוסרשהכתר-וראשוכנפיוזוקף-לבן

גח.המפלשלהראשוןהמזכירושלהממשלהראששלקלסתריהם

מקומותהתופסיםאנשיםשלפניהםעלונחמעלמשייטמבטם

לשאתקמותהפוך)בסדר<אוואניזושיה-היעודהובשעהבאולם.

ההולכיםבפניהמסתכלתהייתיהפותחת.היאחיתהלרובדברינו.את

מתגאהעניין'שללגרעינווהקולעהנחושבדיבורהסומק,ולובשים

דבריאתנושאתהייתיתורי'ובבואמדבריה.עידודושואבתבה,

לשומעיה,ומועילהחיוניתשתהיהמילהכלעלמקפידהאמונה.מתוך

ומההוסבר.כךכיהכללי.הענייןשללטובתוובראשונהובראש

איניאז'שדיברתיומהבלהט.העברתישהאמנתי'ובמהשהוסבר'
אחיאומרהיהמהכפעם:עצמי'ששאלתיזאתרקבדיוק.זוכרת

'שדיברשלוהסגוףהחברובפרטהחדשים.החוקים'עלב;טושנפטר
שלאממנו'להתרחקאמרואבאמטפחת.לתוךוירקהשתעלהמון'

חייוכלשהלךעצמוואבאהמסוכנות.שלוובדעותבשחפתלהידבק

היהמה ...מעלינקרעשםאושוויץ'שללד~@העדאמונתו'לאור
אמנם,הכי .רעיוןשלבזכותודבריםנושאתהעומדת,בתועלחושב

הכול ?נמנעתהזוועהחיתהאולימועד'בעודרעיוןאותוקםלו

בושהיהלענייןנגעוממשלאהך~ךנדףםשאלותכי<אףניצל!היה

חיתהאלה,בנושאיםדעותלההיולאשכללאמי'וגםההצלה.)מן

אתעליאוסרתולאאחרים,בנושאיםומהרהרתיפהמתהלכת,

אתרקאולידבר.עליאסרהלאכמעטוהןהקצינים.עםהנסיעות

 ? ...ההואהשתייהערב
מתכרכמיםשהיוזאתגםמולי.שישבוהאנשיםשלפניהםאתראיתי

להיותיזאת,לפעילותשנקלעתיקרהאיךהרהרתי:דברי.נוכחכפעם

מפלגה,חבריכולםהקטנות,המועצותפעילישלבת-חסותם

לשלח.ניהאסיפה.שלאחרבבוקרלהיפרדושמחיםצרכיאתהמספקים

הלאה.

שלנופיםוברקעםציורייםבתיםאזכורשהעיקו'לדבריםומבעד

בעירוםעומדותפסגותיהםבעודבהם,הבשילכברהקיץשירוקהר'

אותם.ומטאטאותהמשחיזותהרוחותבגללוהקורבגלל

עקלקלותבדרכיםירדנוההר'מעלהשלאנשיםאצלביקוראחרי
קבלותלנוכחדברים.אותםלומראספות,אותןאלמטה.שללכפרים

שנמאס.ועדהכפרים,שנגמרועדיום.אחרייוםדומות.פנים

שקאז/יקבזמןבנהיגה.מתחלפיםהקציניםהיולמשנהוכפרבין

חיתהולאןק,וכשנהגלפנים.אניגםישבתיההגה,לידמקומותפס

חיתהקאז/יק,שללצדומאחור'ישיבתיולעת .לידויושבתזושיה

שלצמרמורתאזחשתיעורפי.עללהיכרךמנסהפעם,מדיידו'

לראותהיהדיאךהמדגדג.קצה-שרוול-הצמרשלובמגעאצבעותיו
לאשהידלדעתכדיולאךק,שלהמחמירותעיניואתהקטןבראי

אל-למושבשכנישלעיניושיגרודומותפקודותלהמשיך.תעז
מןלגלוששלאהקפדהביןלבלימה,דהירהביןמאחור.היושבים

בכלהנגלותעדתהחפתאתלהחמיץשלאלפיתוי'ל'לתוהפתהכביש
פיעלגזורותמהןיד'שלכהושטהכרתוקרומיידיותמהן .עיקול
רוגע.משפיעותושלוות,נישאותהרים,מתאר

פחת.כבר-יגיבו?//ואיךהיום?אומר//מהשלשהלחץגםמה ...

אעךךואיךנוסעים,מהלשםלשכוחלעצמיונתתיצפוי'מהידעתי

השרד'כובעיאתמסיריםהיוהקציניםשנינסיעה.קטעכלבסוף
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מתפרחחיםבראשיהם,פרועותהכיצורותלצורלרוחנותנים

 " ...איכפתלאכברדברכוחנו.וזהצעירים."אנחנובקול:ושרים
ככהזה'איךוחושבים:מרציניםבזה,זהמסתכליםהיוכךאחר

 ,בתפקיד.ועודפולנים,פ;רףצ'ניקיםלעצמםמרשים

שנחוץשאלותשלושעלנסבהעם,משאלהיינוהזה,הך~ךנדףם

עלישהיהוהדיבורים ."!ןכ"ב-מהןאחתכלעללענותהיה
ונחוציםהדבריםטוביםכמהלשכנעאחת:למטרהנועדולשאת
הכוונהכיאף .כולולעםוכמהכמהאחתועלואחד'אחדלכל

פעמים:שלושכותביםאיךהאנשיםאתללמדחיתההעיקרית

דיב,לכתולמדשלאומי .נכוןגםוקל'הכישזה .כן .כן .כן

טורחזההריהשאר'וכלצלב.שלסימניםשלושהשיעשה

דיבורעלחבלכילקוטעם,ישויכוח,בדלאושאלה,כלסתם.
מיותר.

אחדובוקרעין.כהרףחמקופעילות,מלאישהיוככלוהימים,
אלהמביטיםבראשונה.נפגשנובובמקוםארבעתנועמדנו

זמניתבוכמעטהפ;רףצ'ניקים,שניאומריםכךבתוךבאלה.

כהדואחריו'קאז'יק.הואשנייהשלבשברירהמקדים<כלומר'
לעבודנהדרהיההגברות.הכבוד"כלולאךק>:חוזרקרוב,

ניגשבהפתעה,כך,ובתוךידינו.כפותעלונושקיםאיתנן".

אמיתית,נשיקהוזושפתי.עלשפתיומניחבי.ואוחזקאז'יק

כלומר,שלו.לכוכבמתחתניתנהוהיאמפתיעה.גםצפויה,לחה,

נעצמותלאשפתי'אלשפתיושלהיצמדותןובעתהכובע.של
ממשקאז'יקשלעיניואבלרואים.וזושיהולאךקכיעיני

מסתתרהכוכברקמדגדג.שרוולועוטפת,נשימתוקרובות.

הכובע.מצחייתמאחורי

~ 
~ 
~ 

~ן
~ 

החשבונותלמנהלראש-המועצהקראנסיעתם,לאחרכיומיים

שלעוזרואתבקלפי.נשבהיכןלנוואמרולי,לזושיהולעוזרו,

יכולתישקצתםדבריםלוללחושהצידהמשךהחשבונותמנהל

ולרשוםעיןלפקוחעליויהיהההצבעה'שביוםהבנתימתוכםלשמוע.
גםכן'"כן' .ואמראלינופנההבחוראתששחרראחריאנשים.מיני

מאחוריאלהולךמיותזכרואח.דכלעושהמהתסתכלואתם!

להסתיר.מהלושישסימןלשם,שילךמייבין.המבין,כיהפרגו.ד

ואז, .'ןכ'פעמיםשלושבמקום ,'אל'פעמיםשלושיכתובכזהאחד
הפתקים?"ספירתאחריהמחוז,במינהלשלנוהפלךעליגידומה

להגיעהתחילוהאנשיםההצבעה.**בחדרישבנוהמחרתבבוקר

ולשלשלבמעטפותהפתקיםאתלשיםשמותיהם,פיעלולהתפקד

פנילנהוג.איךיודעיםלאכמהססים.נראואחדיםהתיבה.בחריץ

בעט.לאחוזבהתאמצןבגמלוניותנעואצבעותיהםהסמיקו'אחרים

קשה.לאזהיש.מה"נובאומרו:לעזורנחלץראש-המועצההיהאז

נוצריאיששעושהכמואוהקברות.בביתשישכמוכאלח,תשימו'

קצתאותם,וציירוצלבים.לשיםשנחוץהבינו'וחםלכנסייה".שבא
כיבו.והשתהוהסתר,למקוםשנכנסווחיונכונים.אךעקומים,

פענוחעלביחידותולתהותבורותםלהסתירשביקשואפשר'
ומןטובות,חןאלחולימדו:וחזרולחם,שהסבירואףהאותיות.

חשובולאלשם,הנכנסוכלהקדושה.ומריחישוישמרו-האחרות

היוצאיםשאחדעד .הזוטרהחשבונאישלבידיונרשםשחה,זמןכמה

וראיתי .•.הקלפייושביבכלמבטושילחהרישום,במעשהראה

שליהבטןהכפרים.שבכלהאספותבכלמשראיתייותרבמבטו'

שאחריהאפשרעצמי,אתשאלתילהתהפך.והתחילהראשונההבינה

שלי?במטבחדווקאמקולקלדברלאכוללייצאההןהסעודותכל

שלהתחתוןוהחלקהיא,אזמיד,אצאלאשאםאיימה,כבר ...ובטני

מעטעוד"סליחה.בקולמלומרמנוסהיהלאבושות.יעשוגופי

ולרוץ.משם,עצמילשלוף--לשירותים!"--צריכהאניאחזור.

ממשלאוחם,להיכנס.וביקשואנשיםהפתחלידהתאספואזבדיוק

דווקא--ו--דלתשלכנפהמאחורימעטשהוסתרבשולחןנגעו

נתכסיתיזהברגעודחפתי.בונתקלתי-בריצהלעבורעלי'שהיהאני
שמלתינתפסהחריצהשביעףאפשרקורח.מההבנתיממשולאזיעה

הרגשתי,הרצפה.אלזלגהנייר.עלפשטהשחורהודיובכסת.ומשכה

להגיעעליהיהועודמבפנים.לוחץאיךהכתם.אחרי.הולךאיך

 ...לשלשללהיכנס.ההיא.לדלת
בנפח-למצופהמעלמשאל-העםשלתוצאותיוהיודברשלבסופו

להצלחתשתרםהצוותולכבודולכבודן' .פוליןארץכבכלשלנו
נתחקיבלנווזושיהאניגםחזיר.וטבחובמועצהמעשהעשוהעניין

המטבח.במלאכתחברתישלכשרונהבחוסרחיתההבעיהנאה.

מופקדים-אותםלהכיןממהחיהרקאם-שלנוהבישוליםחיובגללה

שכלמפניזה,מסוגבשרלהכנתדרךשוםחכרתילאואני' .בידי

המראהמןהועתקועת,באותהלהכיןלייצאאותםהתבשילים

עסקתילאהמלחמהלפנישלבביתנוכיאםחבית.מןששמרתי

למצרכיורקהתאימוהגטושלהבישולואופני .ב~טורקאלאבבישול'
שבישלתימהאחר.זמןאומקוםלשוםולאולכמויות,המיוחדים,

 ...בוריחות,העטוףהישןהמטבחשלהזיכרוןמןשחזרתיכך'אחר
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תבשיליםהכנתיהימיםוברבותארוחות.בהכנתוהעוזרתאמיטרחו

והטעמים.ההם,הריחותזיכרוןלפיותיבלתידומים,

אתהמלחתיהחזיר.שלבשרוהכנתלצורךנעזרתיהידיעותבאותן

כידעתי,נתתילאאףשטפתי.כךאחרקרש.עלוהנחתיהנתח,

וכמושלו.הטריפהבשראתלהכשירביקשתיכאילוכך,בנוהגי

הואמים.שלבסירהאשעליוהעמדת-העוףמרקהכנתלעתאמי'

כעסמרובמדעתהיצאהכמעטזושיהתפל.ויצאהרבה,התבשל

בליאותולעסתיואני,בחלקנו.שנפלזהבשלחומרקלקלתישכך

בעצם.מתלהבים,אנשיםממהלהבין

 ...אחריהשקרהומה ...הבשרחלוקתשלייןעבבאותועוד ...
הרגיל.מןמאוחרהמועצהשערנפתחשבועאותושלהבקריםבאחד

הכולחזרמידעוזריו'וצוותראש-המועצהבוועברומשנפתח,

עלעלי'הממונהשלבשמולהודיעבאהשליחויותנער .לשיממונו
 .שבאוכלעומתלשלחםישהבאיםכלזה.ביוםקהלקבלתביטול

לתקתק .הדוארערימתאתלבדוקבמזכירות,להישארהיהעלירק

נראודלת,פתחוזאתשבכלמיבחדריהם.הסתרגוהשארמכתבים.

תוצאותאלההיולאכיהתברריוםאותובהמשךקשה.מחלהכאחוזי

בערבשנערכהרבתיכרהשלאלאבאזור'שפשטהמגפהאיזושל

מלבהמרוחקביתנואללהגיעיכלולאוהמולתהשריחותיההקודם,

העיירה.

-ז'ב;.בדל~שלנוהבית
 .זומועדקצרתנחלהשלכיופיהשרויזהזמןהיהבזכותורקולו
נשקההתחתונההר.אלהשקיפההעליונהבו.היוקומותשתי

שלקטניםושיחיםאגסעץתפוחים,עץובהידיים,רחבתלמדשאה

התחתוןהגוףכשחציהדשאעללשכבהיהדיואגךסט.דומדמניות

מציעהפריהיהוכברהשיח,שלצלוכתםבתוךוהראשבשמש,

שרועהגןשהיהזאתאףהפה.אללהביאוהידאתמבקשעצמו'

לבית,הגישהלשבילמעבררוחבו'ולכלגבעה,שלמתוןבמורד
ולהאזיןלשכבסתםאויחפות,רגלייםבולטבולהיהאפשרפלג.זרם

קשקש'מתעוברורקבאהואמשםכיההרריים.הקרירים,לפטפוטיו

כפותועםבשפתושצמחדשאעםמחלקלקקרקעית,אבניעם

ה~סט;ןןהכלקיץ.שלבערביםאוראשוןבימיבושטבלנורגלינו
להאמיןבלימפריה,ולאכוללמששבה,לגעתהיהאפשרהזאת,

ולתפוסלמהרעליהיהונושמת.חיהבאמת,מצויהכזאתשאחת

עלימסתכללאכברהמועצהוראשעוברים,הימיםהנהכיממנה.

כבעבר.בחיבה,

 ...אומרתזאת ...הביתעומדעודכלאבל
שלבזכותה ...ובעיקרהשנים.עברולאכאילועומד,הואבזיכרוני

זושיה.

אפהפרום,שערההמצויצת,הגזוזטרהעליושבתאותהרואהאני

כךאחרההר.צלליביןמשהוכמחפשותלמעלהפונותועיניהסולד
ט;שקה."ט;שקה.וקוראתהגרניוםלעציצימבעדמביטהנפנית,

וכבראותנו".לראותשיכולאחדאףפהאיןלהשתולל.ליבאחכי.

וחיוכהבשמלתהקרבהוהיאאחריה.העונותבמדרגות,רגליהטופפות

בגבולשם,הגן.קצהעדלמעלה,לרוץבידיתופסתהתכולים,

יפריעושלאלראשצמוד-צמודידייםמרימותנשכבות,אנחנוהנחלה

גםאפשרניפול.לאןלדעתאיןהזהשבמשחקחושבות,להתגלגל.

ופתאום, .בנויעצרואחר'מחסוםולאהפלגלאאךהפלג.לתוך

לשכברקלזוז'מתחשקלאהעצלות.באהנדברות,שאנחנובלי

ובדרךההר'בקצהתיגעשהשמשעדאוהימים.סוףעדבשמש

כזאתבעת .להזהיבו-אצלההמצטופפיםכלמביןאחדענןתבחר

מרעיד'הגוףהפלג.ומןההרמןבועוברתקרירותהדשא.מקריר
"מהלשאולפנימה.לרוץמלקום,מנוסואיןברווזים.עורמתכסה

היום?"נאכל

די.בהםאיןלפעמים,שנותניםאחרדברכלאוהבשר'נתחכי

כדיאלאבואיןבמועצה,לשלםהתחילוזאתשבכלהכסף,ומעט

קמח.אוגריסים,מעטהאדמה,תפוחימנות-הקיצוב:קניית

השעותעםלעשותמההיהלאראשון'יוםבמוצאיאחת,ופעם

שללתהראשון'בימיביתםאלמזמיניםשהיואנשיםכיהפנויות,

פרוטותנותרוולנומה.משוםדחקוערב,שללארוחהאוחמש,שעה

לידהתעכבנוערב.שלטעמולהמתיק-מתוקותלחמניותלקניית

מספיקיישארלחם,רבענקנהשאםחשבון'ועשינוהקולנועקופת

ואכלנו'וצחקנו'נהנינו'בחושך'ישבנוכךאחרכרטיסים.לזוגכסף
והסרט.הלחםשנגמרועד

בבשר'חלקנואתקיבלנושבוהיוםמןמעטיםימיםאלאעברולא

ראש-ליכשקראתפל'ויצאצדיקות,סעודתלנולשמשהיהשאמור

עיניים.בארבעלדברוביקשהמועצה

אנטושיה>,ליקראלא(הפעםנמוךבקולפתחאנטונינה""חברה

שדחפתוהשולחןהתנהגת.איךעלייך.מאמיןהייתילאכזה"דבר

להפילרציתאסוןאיזה .הקלפייושביכלאתלהכשילכדיבכוונה,

אנשיםואיזהאת,כיעדות,יש ...מזהחוץהכול.לאוזהראשי?על

שלחתםאפילו'לןרוצלב,אוליומכרתם.חזיר'מפההברחתםמהצבא

משלמיםכאלהדבריםעל .אזלכם.שנסעתםהקטןבאוטואותו'

משפט.לךנעשהאנחנוכאן.תעבדילאיותראנטונינה.חברהביוקר

עלעבישתצריךקודםאבלב.ןר;צלשלט 9בק;מי ...אפילואולי

 " ...שאלותכמה
כדורלולהדביקנהגתישבומקוםבאותואפו'אתשפשףהוא

אדוםבאחרונהאפוהיהכךגםכיאףמוקיונים.שלאדום,דמיוני'
ביננעצוהכחולותעיניומרובה.שתייהבשלהסתםמןהרגיל.מן

התיתורת,צרהפחוס,הכובערקבעפעפיים.התכסוונשמטו'לרגע,
איזומעליומרחפתשאוליראש-המועצה,של ...ראשועלנשאר

עכשיו ...לכובעמתחתמנקרמסתתר'זהכל ...מעילהשלהאשמה,
חישוק,אובכדור,כמואלי,ומגלגלבובועטוהוא ... !? ..נופלזה

עצמומוצאבסוףתמידאבלכביכול'בומסתבךהיהההואשהליצן
 •צוחק.וצוחק.בעיניוקורץמסביב,רץ

ביאורים:

היהשעליהן 11956בשנתבפוליןשנערךהך~ךנדףם,שהציגהשאלותשלוש *

היו:להשיב,בוגראזרחכלעל

בניגוד ,] SEJM [הסיים-<היינואח.דמביתשיורכבפרלמנטלהקמתאישורן,

אתשייצגוהסנטהעםנציגיישבובוהסייםבעבר'הורכבמהםבתיםלשני

האצולה.)

 .המשקשלהגדוליםמפעליויולאמולפיהםחדשיםסדריםשלקביעתםאישור . 2

והניסה.הא;דךהנהרותלאורך Iפוליןשלהמערבייםגבולותיהקביעת . 3

ההצבעה.זכותבעליעםמלהימנותצעירההייתיכיאז,הצבעתילאעצמיאני**
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 I s'(ן:
דקהבניסיפורים ~ 1~

ארוקןאישטוואן
גליקרותימהונגרית:

בעמידהלהישארהזכות . 1

שלושאופעמייםבמבטהאותימדדהשכברהכרטיסנית,עכשיואם
החביביםשהנוסעיםלהגיד'לנכוןמוצאתחיתהלכאורה,בטבעיות

עללהישבעמוכןאניאני'אזהאוטובוס,לסוףלהתקדםמתבקשים
נשאראלאעפעף,מנידהייתילאגםאבלפה,פוצההייתילאכך'

להישארחייבשאנילכךטובהסיבהישכיתד.במקומיתקועלעמוד'
שליהמסמכיםתיקנשעןלמטה,שםכיכאן,ודווקאכאן.לעמוד

נקניקיותזוגותעשרהבירה,בקבוקיחמישהובתוכוקרסולי'על

כוכביםשלושהקוניאקובקבוקצהובהגבינהחמאה,לחם,חרדל'עם
להזיז,מוכןלאאניזהואתקילוגרמים,שמונהעדשישהששוקל

בעתלאממקומו'לזוזיכוללאשהתיקמאושראניכן'עליתר
אנשיםישכיכמובן'קורהזהכלזינוק.שלבמקרהולאבלימה

שלי'טוביםהכיהחבריםכמונסבלים,ובלתיהפכפכיםהיסטריים,
עםאבלערב.לארוחתעצמםאתלהזמיןהאחרוןברגעשנזכרים

נשאראנילפיכך'הנוסעים.בפניללעגעצמיאשיםאניכזההסבר
נמצא.אנישבומקוםמןלהזזהניתןבלתיאבלשותק,כאן

אפשרישבהחלטמה-אליפונהכברעכשיוחיתההכרטיסניתואם
מקוםלפנותמתבקשהאפורהגשםמעילעםהאדוןואומרת,-

אמנםלהודיע,איאלץכבראזהאוטובוס,עלהעוליםלנוסעים
סותמתשהייתעדיףהנכבדה,גבירתיבהחלטיות,גםאבלבאדיבות

הפה.את

שבהחלטמה-להשיבלנכוןמוצאתהכרטיסניתחיתהכךעלאם
עדייןאומר'הייתיאזהזה,הגסהדיבורטוןעלמוחהאני-ייתכן

מצדיהחביבה,גבירתיבאיפוק,לפחותבאדיבותלאואםבאדיבות,

אינךכידום,להיאלםמכךויותרלהתקרח,להשתנק,יכולהאת
ואםהנוסעים.אתולהעליבלהרגיזהוראות,לחלקמלבדדברעושה

אםאדוני'משיבה,חיתההיא-קרוכברכאלהודברים-זהאחרי

הייתימשטרה,מזמינהאניהזה,בטוןאחתמילהעודלהגידתעז

אתהמשטרה,כלאתלכאןתזמיניהנכבדהגבירתילעברה,מטיח
לאאזגםשריון'יחידתאפילולכאןתזמיניהאש,מכביאתהצבא,

לכלכמובדיוקאותולתפוסזכותליישכיהזה,המקוםמןאזוז
בעולם.אחרנוסע

היהוהשוטרשוטר'להזמיןמצליחהחיתההיאבמקרהאם .ועכשיו
הסבר'ממנילבקשומעזהזה,הצפוףהאוטובוסעללעלותמצליח
לצרה,הנכבדאחיבתקיפות,אבלכעס,שוםללאלו'אומרהייתי

בלתילאוזה-להשיבלנכוןמוצאהיההואכךעלתתפרג.לך
אותולקחתאיאלץאניכזאת,בשפהמשתמשכבודואם-אפשרי
-גבוליששלילסבלנותגםכי-מעירהייתיהמשטרה,לתחנת

מעטעודכימקום,לשוםאותיתיקחלאאתהלצרה,הנכבדאחי

אנישםכירע,תרגישבאמתשבומקוםלאיזהאותךאקחאני

האחרונהנשימתךשתצאעדרגלי'כפותבשתישלךהבטןעלאקפוץ

נוספים.לאיומיםהחשקלךויעבור

הדעתעלמאודמתקבלגםאלאאפשרירקלאוזה-כךאחרואם
ויגיד'מוסרלייטיףבפניו'אותישיביאומשטרהקציןאותו-

שלךוהבגדיםההופעהתרבותי'אדםנראהאתהבבקשה,תראה
שרקלשוטר'כזהדברלהגידיכולתאיךמאוזן'אופיעלמעידים
לאהיאשגםעובדת,אשהעללהגןניסהכאשרחובתואתמילא
כךעלאבלהמרבית.באדיבותחובתהאתלמלאמלבדדברעשתה
צעדנסוגאלאלהתווכח,שונאאניכיאפילו'עונההייתילאכבר
בתחנתהשטיחעלמשתיןופשוטהמכנסייםאתפותחלאחור'אחד

מסייםשהייתיואחריושומן'דיובכתמימוכתםשממילאהמשטרה,

אדוני'תראההיותרלכלואומרמכנסי'אתמכפתרהייתיענייניאת

שלי.היחידההתשובהזוהפקד,
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הפסיכיאטר-האפשריבגבולותנכללעדייןוזה-זהכלאחריואם

לעצוםמאולצתבחביבותלייורהנפשלחוליהחוליםביתשלהראשי

לקראתו'ישרדמיוניבקווללכתידי'אתקדימהלהושיטעיני'את
אתקדםאבלידי'אתקדימהאושיטלאעיני'אתאעצוםלאאני

יתגלגלשהואבבטן'בעיטהכזאתלוואתןלקראתו'דמיוניקובאותו

 .שלוהכתיבהלשולחןמעברלאחור'
גבימאחורישניצבהענקהאחזה,כלאחריאםכיכלום.עודוזה

-למזלימופתעלא-אניאזאותי'לעצורומנסהעלימזנקהיה
הרצפה,עלצונחהיהשהואכך'כלחזקהשוקבעצםבובועטהייתי

כךואחרלזוז,אפילויוכלשלאכדיעליומסתערהייתיאניואילו

פנימה,מהצדדיםאגודלי'בשניכהוגןאותןמועךעיניו'אתמוחץ
חרישית.בהתזהעיניושתייוצאותהיושמהןהעין'ארובותלתוך

שמצאתיולאחרמוחו'אתמתיזהייתיביטחון'ליתרזה,כלאחרי
מונית,ועוצרלרחוביורדשלי'המסמכיםתיקאתלוקחמילוט,דרך
בהכנסתהחביביםחבריאתולקבלבזמןלביתילהגיעשאוכלכדי

ראויה.אורחים

) 1972 ( 

האחרון*הדובדבןגלעין . 2

עמיםביןבהונגריה.בבית,<כלומרהונגריםארבעהרקנותרוכבר

עץתחתהתמקמוהםחיים).הונרגיםכמהמפוזריםהיועודאחרים

הדודבבנים,בעונתרקפרי.וגםצלגםשנתןטוב,עץזההיהדודבבן.

כמובן.

תחתהיושנייםואילוטוב,שמעלאאחדהארבעהמתוךגםאבל

לפעםמפעםאבללמה,ידעולאכברעצמםהם .משטרתיפיקוח

 :וסיפרוחזרו
משטרתי".פיקוחתחתנמצא"אני

לו(קראושמואתזכרהוארקנכוןיותרשם,היהמהםלאחדרק

מתוךאחרים.דבריםהרבהכמושמם,אתגםשכחוהיתרשיפוש).

 .משלושםיהיהאחדשלכלחשובכךכללאאנשיםארבעה
שיפוש:אמראחדיום

מזכרת".איזואחרינושנשאיר"כדאי

פיקוחתחתשהיומאלהאחדשאלהרוחות"?לכלמה"בשביל

משטרתי.

אחרינו".משהושיישאר"כדי

שקראוזהלאהרביעי'ההונגרישאלאז"?בנויתענייןבכלל"מי
 .משטרתיפיקוחתחתשהיהזהולאשיפושלו

האחרים.שניבעיניגםחןשמצאהבתוכניתו'דבקשיפושאבל

נברא,לאעודמזהמטופששרעיוןואמר'בשלוהמשיךהרביעירק

לאחרים.חרהוזה

לאבכללשאתהלהיותיכולמדבר?אתה"איך .בונזפוזה"?"מה

אמיתי".הונגרי

הונגרי?"היוםלהיותמזל**"כזהשאל.הוא"למה",

בשאלהלהתחבטוהתחילולהתקוטטהפסיקוהםלכן .משהובזההיה

חיתהדרושהבאבןלסתתכדיאחריהם.להשאיריוכלומזכרתאיזו

שיפושהסבירסיכה","עםסיכה!למישהוחיתהלפחותאםמפסלת.

חיתההיאכתובת.ולהשאירהעץקליפתאתלחוררהיה"אפשר

הגוף.עלקעקעכתובתכמולנצח,העץעלנשארת
שהיוהשנייםמןאחדהציעגדולה'',אבןלמעלהנזרוקבואו"אז

משטרתי.פיקוחתחת

למטה".תיפולהיא"טיפש,

שכל.הרבהלושאיןידעהמסכןהתווכח.לאההוא

להישאר?"יכול"מהזמן.כעבוראמראחר",משהותציעו"אז

שלגלעיןלהטמיןביניהםהסכימולבסוףממושך.זמןבכךדנוהם
מזכרתלאהגשם).אותוישטוףשלא(כדיאבניםשתיביןדובדבן

בה.יסתפקוברירהבליתאבלענקית

עלחיוהריהםהדובדבניםבעונתאותו?ייקחומאיפהאבלכן'

לחתיכותאותםריסקוהגלעינים,אתאספואחריהואילוהפרי'

אחדגלעיןאפילועכשיומצאולאלכןתוכנם.אתואכלוקטנות
לרפואה.

מאלהאחדולאשיפושלושקראוזהלאהרביעי'ההונגריאזאבל

הואגם<עכשיואח.דבדובדבןנזכרמשטרתי'פיקוחתחתשהיו

בקצהצמחדובדבןאותוהעשייה).בלהטונסחףלהתווכחהפסיק

 .אותולקטוףהצליחולאהםשבזמנוהעץ'שלביותרהגבוההצמרתו
לגלעין.והפךהצטמקבמקומו'נשארהואוכך

+-
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יצליחוזה,שלכתפועלזהארבעתםיעמדושאםלמסקנההגיעוהם

תחתשהיהזהנעמדראשוןפרט.כלהיטבשקלו .אותולהוריד

כתפיועלכן.כוחאבללוהיהלאשכלשהרבהמשטרתי,פיקוח

משטרתי.פיקוחתחתשהיהזהולאשיפושלושקראוזהלאטיפס

לטפסהתחילואחרוןמשטרתי'פיקוחתחתשהיהזהשובבאאחריו

 .והשבריריהרזהשיפוש
שיצרוהמבנהמעלולהתיישרלמעלהלעלותהצליחרבבקושי

לשם.טיפסלמהשכחלמעלה,הגיעכאשראבל .חבריושלושת

המצומק,הגלעיןאתשיורידלוצעקוהאחריםמהראש.לופרחפשוט

למטהלאועכשיו'שמיעה).כבדשהיהזההוא(כזכור'לשוואאבל

יחד'צעקוהארבעהכלולפעמיםלשם.ולאלפהלאלמעלה,ולא

גביעלאחדהונגרישהיו'כפינותרווכך .פתרוןמצאולאאבל

שני.הונגרי

• 
) 1969 ( 

האדוםמהדובדבןההונגריתבשפההנבדלחמוץלדובדבןהכוונה *

 > mazli <ההונגריבמקורעהימופ"מזל"המילה**

הסופיתהשאלה . 3

עלעמדזרממקומה.ונעקרהנפרצהחריקה,קולהשמיעהדלתי

הסף.

לעברי.קראמנוול!"למות,עומד"אתה

ממקומי.קמתילאח.זרדיםלהוסיףהתכוונתירגעבאותו

לו.הערתיאחר",מישהועםבטעותאותימחליף"אתה

"שעתושלישי.לגוףמידועברלצעוקהמשיךטעות!"שוםפה"אין

הגיעה".

כמוובנחת,לאטאךהאקדח,בשבילהאחוריהכיסאלידושלחהוא

אתחציתיאש,הבערתיהאח,אתהכנתיבינתייםכלב.שמלטפים

חייו),אתסוקרהואבאדםשיוריםלפני(כיפעמיםמספרהחדר

שהתרחשמה .האחוריהכיסאלהדרךבחצירקעדייןחיתהידואבל

 .איטיבהילוךסרטכמובעצלתיים,הואגםהתנהלכךאחר
הבריות,אתמכיראנידבר-מה.להבהירמבקשהייתיזהבהקשר

האלההאירועיםאתיפרשוהםאהדהחוסרבאיזהמראשיודעאני

רגיל.בקצבהתנהלהשההתנקשותאפוא,קובעאניכןעלבעתי.ד

חמישה(פימהירהחיתהשליהתפיסהאלאאיטי'היההרוצחלא

גםלבושםיותר'רואהמהרשחושבמיהארצי).מהממוצעעשר

אם-מפהקפלוניכאשרלמשל,במעומעם.רואיםשאחריםלמה

בתארוחהמסייםאניקצרזמןפרקבאותו-תקיןהגופנימצבי

גמרהואדקהחצישתוךכמובןיספרשליהמתנקשמנות.שלוש

הדקהבחציאטפלהמהירה,לתפיסתיהודותאני'אבלאיתי'
חשובים.בעניינים

סיבהאיןנשקו.אתשלףלבו'למגינתהמתנקש,שבוהשלבזה

בתבונה.לנצלרוצההייתימותיעדשנותרהזמןאתאבללהיחפז'

להטיחאולעזרה?לצעוקבטני?עללהשתטחאפוא?לעשותמה

מותירהכל-כך'ארוכההיאאםאחת,ירייההרוצח?שלבראשומשהו

רבות.אפשרויותהקורבןבידי

הואשלי.לרופאהתקשרתישלו'האקדחעםהתעסקשהואבזמן

(אחדשלובמכוניתהתקלקלהתנופהגלגלבתלונות.מידפתח

הצליחהתרוצצויותאחרירקהדיפרנציאלי).שלהחילוףמחלקי

מילה.להשחילהצלחתילבסוףחדש.להשיג

לעשות"?מהבי.לירותרוציםזמן.הרבהלי"אין

למות".רוצהאתהאם"תלוי

לי".מתחשקממשלא"ובכן'
המהולל.הרופאלייעץלצד",תקפוץ"אז

אקבלחודששבעודלמשל'"ייתכן .הסברתיפשוט"כךכללא"זה
 ...כמתואיחשבייסוריםשניםבמשךאסבולכךואחרבמוח,דםשטף
לדעתצריךאניהזה?והמהירהנוחהמוותעללוותרליכדאיהאם

להחליט".כדיהבריאותימצבימה

בחלקימחלותוכמהכמהזו'אחרבזומנההואהבנה.גילההואלכך
פסק:קצרה,מחשבהלאחרולבסוף,השונים,גופי

אומראניכרופאאבללחיות.להשתדללךמייעץאני"כאדם

להחמיץ".אסורכזאתטובהשהזדמנות

לך"."תודה.

טוב"."כל

לאיטרולחץהאקדחאתלעבריכיווןשליהרוצחשטלפנתי'בזמן
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לאיטרולחץהאקדחאתדילעבכיווןשליהרוצחשטלפנתי'זמןב

סתוויובזבכמולאות,בבחדרהתעופףשנורההכדורההדק.על

הצידה.וזזתילוחיכיתישינה.אחוז

התעניינתי.נשארה?"תחמושת"כמה

הכולבסך"היושלי.הרוצחיבנזףהרבה",כךכללקפוץ"תפסיק

במחסנית",כדוריםשלושה

זמן",הרבהעודליישכךאםשניים?עודשנותרואומרת"זאת

נרגז.אמראיתר",ליישצרות"כמה

ומחברי'מיקירילשלוםתינפרדטלפונים.כמהבמהירותעשיתי

מגרשלרכוששהתכונןהסופרים,דימחבלאחדהתקשרתיכךאחר

כנראהאמרתי,מבטי,מנקורתמצבי.אתלותיארתיבחסכונותיו.

ליהודההואת.לדדעומדיםהמגרשיםוגםיציבים,אינםשהערכים

עליו.חושבאניכאלהרגעיםבשגםכךועלהטובה,העצהעל

השני.הכדוראלייעחגאזממנו.גםנפרדתי

דה-בובואר.סימוןשל"המנדרינים"*בשםרומןעםכהוגןובחבטתי

הספרים.לארוןמתחתלהתגלגואזנקישה,קולהשמיענפל,הכדור

לתשובה.שחיכויםמכתבכמהמונחיםהיושולחניעליב.סבהסתכלתי

למלאכה.ניגשתי

 , 12באזורלדירהמעברביטלתיאדיבים.אךקצריםיםמכתבכתבתי

ארוחתעלויתרתיוים,גבבשנימאוהבתשחיתהלבחורהעצהנתתי

הכול ...כסנדקלשמשהזמנהועלים-קוראיםכותבמפגשעלערב,

היההשלישיהכדורכי-הזמןלאזולכשעמדדיוקבאבלחלק.הלך

עליוהתשובהשאתהאחרון'במכתבנתקלתי-אלידרכובכבר

הפועלתחייםבעליצערוןארגשלוצחקבחודשים.במשךדחיתי

עצה.לקבלתאליפנתהמטבחייםיתבבתוך

ותינובמחשבאותךמטרידים"שאנחנוו'כתב'אדוני",לנו"תסלח

עדדםבתוךשקועיםהמטבחיים,יתבככאןאנחנו .הערךפעוטות

היינוזאת,עםהמוות.שלפוסקלתיחבהחרחורבתוךהקרסול'

 ...חייםבעליעלהגנהשלהנשגבלרעיוןנאמניםלהישאררוצים
לעשות"?עלינומה

כברשחור'וודבכמוהכדור'כימכתב,לכתובזמןליאיןרכב

ערךפעוטתאינהוהציגשהםהשאלה ...ממניזרועבמרחקנמצא

השאלהאולי'זאתמזורהי.rיאוניברסלית.חשיבותבעלתוהיאכלל

בעולם.יותרבהחשובה

חדתשובהעליהלהשיביכול'איניהאחרוןרגע'בעכשיוגםלצערי

כמהעודנותרושליהמהירלמוחהודותאנסה.אנילאבמשמעית.

לאחור.הספירהשתסתייםעדשניות

בראש.לילצוץיכוליםפתרונותעשרהעוד

שלושה.עודחמישה.עוד

שניים.עוד

אח.דעוד

 .אחרלמישהותפנוהצלחתי'לאלצערי

 > ISTVAN ORKENY <הסופרעל

למשפחה-1912בבבודפשטנולד ,וסופרמחזאי ,ארוקןאישטוואן
גבית.בוריהודית

ושבהשנייה,העולםבמלחמתהמועצותבבריתמלחמהשבויהיה
סגולה""דיו ,שלוהנובלהפרסוםבעקבות ,-1946ברקלהונגריה

נגזרבהונגריה,הפועליםמעמדשלהמדומהאושרועל ,) 1951 (
אימוחשלההפשרהבתקופתרקשנים.כשלושבמשךאלםעליו
השתתפותובעקבותשוב.לפרסםהתחילסטלין'מותאחריבאג',

 • 1958השניםביןיצירותיופורסמולאההונגרי,במרדהפעילה

1963 , 

המציא,עצמושהואז'אנרדקה",בני"סיפוריםשלהראשוןהאוסף
מציאותבתוךהנטועיםפנטסטייםסיפוריםרובם ,-1966בלאוריצא

לאמןנחשבארוקןשתיים.אושורהשלבאורךחלקםיומיומית,
הפךוה-סו-60הבשנותההונרגית.בספרותוהגרוטסקההאבסורד

וגםאירופהבכלהוצגומחזותיובהונגריה.ביותרהחשובלמחזאי
 ,-1979בנפטרהחתולים"),ו"משחקטוט"("משפחתבארץ

המתרגמת
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המשךעלקאמילאלנוסארטרפולז'אןביןהוויכוח ) 1954 (הרומןשל*במרכזו

הכפייה.מחנותעלהידיעותלמרותהמועצותבבריתהתמיכה

ל"ות'נה""פוהוו"ניןאתמול:נגואו
 ~~ 31מעמ'~~המשך

כדורי'ששוןהרבובראשההיהודית,הקהילהגםה"ות'בה",של

אז,שנערכווהעצרותההפגנותמןבכמההשתתפוהקהילה,ראש

אינוארצם,עיראק,שלהלאומישגורלהמהרושםלהימנעבנסותם

בתיתלמידישל"משלחות"אורגנואפילוושםפהאותם.מעניין

חלקיהיהלאמהמשוםאלה.בהפגנותשהשתתפוהיהודייםהספר

הספרמביתרעיעםהשתתפתיאחדבמקרהאולםהמפגינים,בין

" W ~ג'עפרה"ות'בה",מהרוגיאחדשללזכרוהספדבעצרת "ש

שלהצעיראחיוהיהלהנדסה,סטודנטשהיהג'עפר,אל-ג'ואהרי.

העצרת .אזעיראקשלהנעוץמשוררה'ואהדי'אל-גמהדימוחמד

הספרלביתהסמוך"אל-חיידרח'אנה",במסגדנערכהההמונית

להבות,חוצבינאומיםהושמעובעצרתלמדתי.שבו "ש~ W "התיכון

שעדג'עפר","אחיבשםהספדשירקראהנרצח,אחיוהמשורר'

החדשה.העיראקיתבספרותהקלאסיותהיצירותלאחתהפךמהרה

ואפילוהנוכחיםמרביתאתלראותהצלחתישלאגדושכההיההמסגד
מפיוועודהיטב,שמעתיהמופלאהשיראתאךהבמה.יושביאת

שמסגדעוד'אצייןמאו.דגאההייתיכךועלעצמו'המשוררשל
אל-ג'ואהריביתואילוהסונית,לעדהשייךהיה"אל-חיידרח'אנה"

נראה ,ף'גנ-~השיעים,שלהקודשבעירשבסיסושיעיביתהוא

באהההמוניתהעצרתאתבולקייםדווקאהסוניהמסגדשבחירת

המולדת.באהבתהשונות,עדותיועלהעם,אחדותאתלהדגיש

בתוכם,ואני ,"ש~ W "הספרמביתהיהודיםשהתלמידיםליזכורואכן

אףוהסדרניםהעצרת,מארגניידיעליפותפניםבסברהתקבלו

בכךהצליחולאאךפנימה,המסגדלחצרכניסהלנולאפשרניסו

הםהיהודיםשגםלהראותמאודרצוהםהמהממת.הצפיפותעקב

 •הציונות.עםהיהדותאתלזהותלאובכךעיראקים,פטריוטים

העומדאתמול","בגדאד,סומךששוןפרופ'שלהאוטוביורגפימספרופרק

המאוחד"."הקיבוץבהוצאתלהופיע
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לחתולמקום
במיליםתמונות

שניישראלהנורית

לבניםרגעיםיש

קירשהןלבניםויש

רופפתאחתולבנה

שיר.היאבלבי

ראשונהתמונה

 .בגרוןמועקהחיתהליאבא.שלבמצבהטיפלדוד
יששליבחדרגםחתול.לשבתיכולשובשבתוכושקטישבבית

 .בחדרודודיושבשםלקיר'שמעברלרשרושיםמקשיבהואנישקט
והואבחדריאניהזמןרובאבליחדשלרגעיםבינינונולדיםכבר

הואביבינוהמפרידהזההבלוקיםשקירלעצמימזכירהאבי .בחדרו

חדרלעצמובנהשדודומאזפעםשהיההמרחקמןקטנהשאריתאך

ידידותי.יותרהרבההקירעלהחתולשלהצללחדרי,צמוד

שלאהמנחמיםמסיפוריאליהציצואבא,אתליציירודמויותמגוון

שמםאתשאזכורמבליבשבעהוהלכוישבולהלוויה,שבאוהכרתי

שוב.בולהביטאותיעוררהבזיכרונםהשמורהודמותו

אזעדשבע.בגיללכתובהתחלתיאותוהראשוןהיומןאתפתחתי

במיליםואתארבתוכיהשמורהעברלתוךשאציץאמרואבאציירתי

רואה.שאניהתמונותאת

קטנים.והםגדולהואאנשים.וסביבושליאבאחלום:תמונתראיתי

החתולזזו'האנשיםבהם,מתענייןלאהשחורוהחתולמחייךהוא

שם.שהםידעתי .נעלמוואבא

 .לסיפורלתמונה,מצטרפתתמונה
שללחדררצהארבע,בתאניהקיבוץ.מןתמונהראשון:סיפור

האקליפטוסים.גזעילמבעדמציץההפוך'לכיווןרץוהעמקאבא
יוצאותנשיםהראש,מעלמרעישותהציפוריםהצהריים,אחרשעת

בעגלה.הייתיעודאניגםשנהלפניעגלות.עםהילדיםמבית

ושותק.דוחףאבאשליהעגלהאתשלוש,בתאנישני:סיפור

ראשים,וגילחבסדיןהילדיםאתעטףלגן'ספרבאבוקרבאותו
ניירכתרלראשיהמטפלתסוביהחבשההסדיןאתממניכשהסירו

ראש.גלוחינסיכיםמלאלבןארמוןישהירחעלאיךוסיפרהקטן

למגרשעדושתקבקרחתהסתכלהואהכתר'הוסרכברבאכשאבא

עברההרוחחזק.החזקתיואניההגהאתסובבבקרוסלההמשחקים.

בדקירותאניגםנגעתיואחריושליבראשנגעהואהאוזניים,ביןלי

הקטנות.

בן".שתהייחשבהאמאבבטן'"כשהייתאמר:אבא

שלי'הטובההקרחתעלשומריםאבא,שללבקשתוהילדים,בבית

למיטה.ראשוניםומגיעיםההשכבהלפנילחפוףצריךלאכך

ואבאומסתרקים.ומתנגביםבוכיםהילדיםכשכלבמיטהכבראני

כיהסיפורעםממהרהואבעדר'הכבשיםעללירקבלחשמספר

שלאמאשלילחדרממהרתראשונה .לישוןיבואומידהאחרים

יפה'להשלהשיערהידיים.עליפה'להעםבמסדרוןרצההיא .יפה'לה

מאוד.הארוךשלה,הזהובשכשיערהקשריםבגללוסבוך'רטוב
גוררתהיאהיפות.הזהבשערותאתלגזורמרשהלאשלהאמא

ומסרקת:ברכיהעלאותהמושיבהשלנו'לחדרכיסא

צמותקולעתהיא ,"!השיפה'להשה,סיפור'ישתבכיאל"שקט,

ברכיה.עלנרדמתויפה'לה

הזיכרונותאתעורכתאלבום.הואכאילוהיומןבדפימדפדפתאני

מגרשארבע:מגילהואהזיכרוןבמילים,תמונהלעודהמוקדמים

בבוהק.שמשמוכילבניםהדרוריםגםהחצץכמוחם,משחקים,

נחמד",שלך"אבאספסל:עלהאמהותעםיושבתיפה'להשלאמא

איתר".מתחתנתהייתישלייפה'להשלאבא"לול.אלי'אומרתהיא
בזמןהרבהישנולא .לקירמעבררשרושיונרדמונרדם,ודאידוד

אמאאיךנזכרתואניצהרייםהגן.אתרואהאניהחלוןדרךהשבעה.

הילדיםבביתחדריבפתחערבמדימתיישבתחיתהיפה'להשל

במיטותלהירדםצריכיםהילדיםחדש:חוקקבעושהמטפלותלמרות

שלהידעלחיתהשליהלחילידם.לשבתצריכיםוההוריםשלהם

נשמתיערבכלהבוקר.אללחלוםתמונהלתמונה,הפךסיפוראבא,

לעצמי:ולחשתיעמוק
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שלי".רקהםהסיפוריםמקשיבים,כולםאםמה"אז

עםמבחוץמשוחחשהיוםיודעיםלומקשיביםשאםקטןהדיש

היוםשלהצהרייםמןישנוואנידודנרדמתי.שבפנים.המחשבות

זוכרתאנילנו.הפריעלאואישהתשיעיהיוםשללבוקרהשמיני

הבוקרארוחתלאחרלענות.קמתילאאךהטלפוןקולאתבעמימות

כשהגעתיעכשיוחיי.עללאחורלהתבונןרצוניאתדודעםחלקתי

לאדודעדן.מנוחתבמנוחה.הואאףואבאאיתירגהואכילמנוחה

יישארכישלישבתקווההסמויהההצעהעליואיימההאםהשיב.

החלהשליהכתיבהעללושסיפרתיברגעבמוצא?בביתעימילגור

 .לשולחןשחזרתיעדלאטלעבורהבוקרארוחת
גםשבוביומןלקרואלהמשיךכדילכיסאהגבאתהידקתיבחדרי

אתמחדשכותבתאניכך.כללאטעובריםהילדיםבביתהצהריים

נחיםשזופיםילדיםבמיטות,בחדרים,שבע.בגילשכתבתיהזיכרון

ומתגנבתעייפהלאארבע,בתילדה ,אנילבנים.ובתחתוניםבגופיות

אתחוצהאניבוהק,החצץשורפת,חמההמדרכההשמש,אללי

הקרוסלהשלבברזליםלגעתהמתקנים.ביןסיבובלעשותכדיהמרגש

"הי ,אלימתקרביםגדוליםילדיםארבעהשורף,לשבתשורף,

שדרתלאורךרצהאניהילדים!",ביתאלחזריג'ינג'ית

עוצרת.השני.לכיווןאיתירץהעמקגםלגזעיםמעברהאקליפטוסים.
אניבצהריים.נחותהציפוריםגםבקיבוץמצייצת,לאציפוראף

אבא.אלרצה

אחריו ,הקיבוץבסוףהאחרוןבשיכוןהשבייהבקומהשלוהחדר

המיטהשלהאדוםהכיסויאתרואהאניהמנעולחורמבעדהשדה.

הוא?איפהעכשיו.ישןלאכמוניאבאגםהסדין,עםמעורבב

העץ.עלתלויוחםירוקיחידרימוןהמדרגות.עלמתיישבתאני

אתכרתער .אליורצהאבי ,העדראתרואהאביבשדהלמטהרחוק

לתיל.מתחתזוחלתהגדר.

חלום?זה

בשדה,העומדוהחמורהעדרפעמים,הרבהחזרההזוהתמונההרי

בחוץ.לשונו

שלי?אבאואיפה

אנילחמור.שמתחתבצלהאדמהעלשוכבאבאעץ,ללאבחום

סנטרלבנה,בטןמעליאבא.שלהבטןעלשליהראשאתמניחה

האוזנייםומתרחק,מתקרבטרקטורמתרוממות,אוזנייםושנציחמורי

שחורענביםאשכולתלוימעליונשמטות.מזדקפותהחמורשל

משרבבהחמורלשמש,ידמוציאענב,קוטףהאחת,בידואוחזשאבא

משתרבבת,שלוהלשון ,מפיולונוזלרירהענב,אתובולעשפתיים

חםביוםובתאבא ,ואנחנוזז.לאשלווהצלנשמטותהאוזניים

ענב.מתפוצץשליבפהגםושיכורחמורשלבצלשוכבים

אתאוספתרקואבי .השתנווהזמןהמקום .איננוכבראבאעכשיו

זיכרונותתלוייםתמונות-תמונותומתבוננת.הריקותלתוךהתמונות

שואלת.עיןבוומטיילתכצינורעגולהסולםסולם.כעלמתרוצצים

הכתובתפעםיודעת,לאהיאהכתובת,מישואלת,היאמיאת

תמונה.לידתמונהמסדרתהעיןזאתובכלאבא.חיתה

לארוחתוהגענולדירהעדראתהחזרנוארבע,בתכשהייתי ,אז

אבקמלאיםוהגופייההתחתונים ,בידוידיהילדים.בביתהערב

 ...קיץ.ואדמת
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היום?"באמצעשלהאבאאלככהלהנעלמתשילדהזה"איך

מקובל,"לאמודיעים?לא"למה

מקובל,"לאנעליים?"ללא

הגננת.אלמחייךואבאבקוצים?"להתרוץשילדהאפשר"איך

בפהענבליכשהתפוצץבצהריים,פיאתשמילאהטעםנאסףשוב

כברהואאםאבא,אתלשאולשרציתיהשאלהמתערבבתובמיץ

קולשומעתאניאבא,עלצועקותשהגננותבזמןאמא.ליהביא

כשאניאותישמלווההגדוליםהילדיםארבעתשלקולםאתשני'

מתרחק:בקולאחרישריםהםרצה.

המזוודה,"בתוךנעלמהאמאחלודה,בתחתנקודה"ג'ינג'ית

עלהמטפלותשלהצעקותרקעועלבעצים.כברואניבמגרשהם

קול.עודיששבפניםוהשיראבא
 11 •חתוללנויהיהאחדיום"אולי

התחפושותממזוודתמוציאהואכיאבאאלמחייכתהגננתגםבסוף

כמולבושבמסדרוןאיתןומסתובבומטפחת,מבריקהשמלהשבגן

זמרת.שהואמרים,שלאמאשהואואומרלחדריםמציץהואאשה.

שנוסעתזמרתעלשרהואשלודקיקהכיבקולצוחקים.הילדים

ולחיילים.לאזרחיםשיריםלשירועמקים,הריםעוברתלמרחקים,

סיבובשלהמאמאיקבלאמאלהשאיןויאמרמריםעלשיצחק"מי

באוזן,"

ובורחיםצורחיםוכולםולסובבלתפוסמוכןאצבעותשתימושיטהוא

למיטות.

שיערעםלבנהבשמלהאשהעלושוב,שובשחוזראחרחלוםויש

ואומרמחייךאבאבחלום .שליהראשאתשמלטפתטוב,וריחשחור

הואעצובות.למעלהמתבוננותשלווהעינייםאמא","והנהלי:

שלו.הכתפייםעלישבתיבחלוםגםכילמעלהעליהסתכל

אחרבלילהאולילהאותוזההיהאםשניםשלממרחקלקבועקשה

שלה.בחדרבכתהיפה'לההילדים.בביתורוחלחושךשהתעוררתי

היאלמהאותהלשאולהמיטהמןקמתיהילדים.ביתאתהאירהירח

ברוח.זזענף .החלוןעלהצביעההיאבוכה.
גםהאירשלהוהשיעראמרה.אותי",לטרוףבאוהואאריהשם"יש

באריה.והסתכלובמיטותהתיישבושלהבחדרהילדיםבלילה.

שיניים",לו"יש

הרעמה","הנה

עושה?היהאבאמה

השמששחור,חתולרקזהשלך.האריהעלטובתסתכלי"יפה'לה,

הןוהשינייםעליםהיאהרעמהתראי'לעץ.יהפוךוהואתעלה
ברוח",שזזיםיבשיםענפים

אתלראותיפה'להשללחדרמציצהאנילמקלחתבדרךבבוקר

דומהואינוהברושמןעודבולטלאהענףהשמש,לאורהחתול.

לעץ.שובהפךבאמתוהואשלי'מיליםשתילאריה.

אתאוחזתשהמציאותלומריודעתאניארבעים,בתשאניהיום,

שטופתהייתידמיון.בתמונתקבועהבהאוחזיםשאנובמידהחיינו

עדהשתנההברושביום,נעלםהלילהמןהאריהבילדות.גםזמן

החםהרימוןהשתנה.אבאשלהשיכוןשלידהרימוןעץהבוקר'
איננואבאהגזע.למרגלותלמחצלתהצהיבוהירוקיםהעליםנקטף,

אבאשלבחדרבזיכרוני.חתומההמנעולחורבעדחדרותמונתאבל

כיסאאחד'שולחןשםעמדאדום,כיסויעםמיטהחיתהבקיבוץ
שלה,התמונהאמא.שלושמלותנעלייםהיובארוןוארון.אחד

אחד,בוקרלשולחן.מעלתלויהחיתהמסולסלת,זכוכיתבמסגרת

עבהבסוודרעצמיאתזוכרתאניחמש,בתהייתיכשכברבסתיו'

ואבאגדולהמשאיתלקיבוץבאהוצהובים,חומיםהיווהשדותוכחול

התמונהעללשמורלינתןהוא .החדרתכולתכלאתעליההעמיס

ואבאצפרהשהמשאיתעדתישבר.לאשהזכוכיתכדיאמא,של

עםהתמונהאתוהחזקתיעמדתילי'לקרואהאחרונהבפעםנכנס

עםצעירהאשהשלי.באמאהסתכלתיבקצוות.המסולסלתהזכוכית

ראשהאתבצילוםמשעינהבסוודר-צמות,לבושהוארוךישרשיער

לעיניים,קרוב-קרובהתמונהאתקירבתיאלי.ומחייכתידהכףעל

וצח.לבןאמאשלהעורבתמונהאבלבפניה.נמשיםאראהאולי

התמונה.אתשואלתאניאמא?"אותילחבקיכולהאת"אולי

שםהשבירה,התמונהאתממנילוקחאבאוריק.פתוחבחדרהארון

המשאיתלמושב.אותיומניףשלוהגדולבתיקבזהירותאותה

רקהשער.מןיוצאתוהמשאיתלשלוםמנופפיםאנשיםמתניעה,

חדש,למקוםדירהעובריםשאנחנולימספראבא'במשאית,עכשיו

לקיבוץ.עודנחזורושלאירושלים,לידלמוצא,

נגור?""איפה

גםואוליחדריהיהמאיתנואחד"לכלאומר'אבאביחד","נגור

מרים?"דעתךמהחדשה,אמאלךתהיה

ילדים?"ביתיהיה"לא

שהיהמהפתאוםנגמר?ככהזהו' .ומחייךראשואתמטלטלאבא

נפתח.שיהיהומהמפסיק,

אניאותנו.מקפיצהוהמשאיתבמרוקאיתשירהנהגעםמזמזםאבא

וגבעותרבועיםשדותרציםבחוץהפתוח.החלוןשלידבידיתאוחזת

הקוראיםלכםלמוצא.שהגענועדהתעוררתיפעמיםהרבהעגלגלות.

מעמקדרומה,המקפצתבמשאיתהרגע,היהשזהלומריכולהאני

למיחיי.שלהגדולההשאלההתעוררהבוירושלים,להרייזרעאל

מיועדת.אנילמינולדתי.

המולהלשמועמעומעמתציפייהבידרההימיםלאורךשקט.במוצא

ישקודם.שלההרגליםכלאתליוםמיוםמכבהוהשקטילדיםשל

החלוןדרךומסתכליםשוכביםאנחנוומנורה,אחתמיטהרקלנו

אומר:ואבאהכוכביםעל

לושיהיהכדיאליואותהלקחאלוהיםנפלא.קולהיהשלך"לאמא

העינייםאתעצמישירים.לושרההיאשעכשיובטוחאנישמח.שם

כוכבהיאגבוהה,כרוחשרהאותהשומעיםטוב.והקשיבימרים

אהבה",מאירגעגוע

חדרלינעשהשפהואומרכוכביםהמוןשיהיוהדלת,אתפותחאבא

לארמוןהאבןביתאתנהפוךזמןוכשיהיהמשלוחדרולומשלי
אניחלום.ליהתגשםחתול.לנוויהיהלבוסתןיהיההקוציםושדה

שלו.הסיפוריםכלאתמספרהואליורקאדום,וגגקטןביתואבא,

לשולחןמעלאמאשלהתמונהאתתלהואבאבקופסאותארוזהכול
שלו.

לחםבפרוסתנרתוקעאבאשש.בתאניבזיכרוני:רשוםסיפורעוד

כלאתשריםאנחנויחדעוגות.לאפותיודעאינוכיריבה,עם

ואבאבקיבוץבגןההולדתמימילזכורמצליחיםשאנחנוהשירים
ישעכשיו .שלוהברכייםעליושבתאני .עצמועלסיפורלימספר

בביתכשוערעבודהמצאהואכיזמן'איןכברבלילה .לסיפורזמן
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שייךהמלון .מאחוריוהדלתאתונועליוצאהואובערבמלון

עבודהלולתתהסכימווהםאמאשלעשיריםדודיםלבני

מעוטרתחליפהעםהביתהחוזרהואבבוקרבלילות.כשוער

לבד.נשארתאניהולךכשהואוכפתורים.זהבבפס

בעיירהראשלזקוףהיהיכול ,ליאמראבא ,כזוחליפהעם

 •עכשיואותורואיםלאשלוואמאשאבאחבל •בפוליןשלו
אתמיששתיואניהחליפהעםשחזרהראשונהבפעם

תפרשנה,מאהלפניבדיוק,כזהשמעילסיפרהכפתורים,

גםממנוהזמיןהפריץהפולני.הפריץעבורשלואחדסבא
שלו.לפילגששמלה

באחוזתהמהמדידותחזרהבדרכואיךליומספרחוזראבא

כפרייםהסבאעלהתנפלו ,בידוהיקרוהאריגהפילגששל

האחרונההמילהלמטה.כשראשולעץאותוקשרופולנים.

בחזרה,אותוכשהפכו'תודה!'חיתהשמתלפניהסבאשל

הפרנסה.מפחדאבאנפטרהזוהחליפהובזכותלאדמה.רגליו

היהוכשחזרתיהספרלביתהלכתילישוןהביתהכשחזר

מתעורר.

 .אליוחייךאמראוכל","יהיה

 ~חחך-
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ובגינהדודשלמחדרושקט ,שליבחדרשקטישלילה.

שלבזיכרוןנאחזת ,בחדרבמעגליםמהלכתאניצרצרים.

ממנוהמרחקמןותוהה,אבאשללעינייםהגיעשלאחיוך

נחאבאשלהזההחיוךמאחוריאם ,עכשיוכותבתאני

העולםוהמלחמה.והעיירהשםהסתתרהאמאאם ,שלוהעולם

למוצא.שעברנואחריסיפוריודרךאלישהזדחלהנסתרההוא

ביהתעוררהאליוכשחייךא.יבכיתהאזהייתיכבראני

אתלישסיפרבזמןהאלההעינייםלתוךלחפורסקרנות

איתי:מדברהיהכךכישלו.הסיפורים

כלזה ,אתמולקרהמהתשמעיבכיתה,היהאיךמרים,שלומך"מה

קולולנימתמקשיבההייתי " ..לי,קרהשפעםמהלימזכירכך

אחר.דברלמצואלתוכןוחופרתאבאשלהאפורותבעינייםומביטה

להיפטראיךידעתישלאעדהשניםעםוגדלאותימילאכאבמין

אבא.שלהידאתחיבקתיואניתניםבחוץייללובלילהממנו.

 ,שאלתיבוכה?""מי
פגריהשליכוהערביםאיפהלזהזהומספריםבלהקותשרים"התנים

ומייללתהחוצהכזהבלילהיוצאתחיתהשלךאמא ,בקיבוץעזים.

חיתהאיתםיחדהתנים.מןפחדהלאאמאמתקרבים.היווהם

לי.סיפראבאככהמייללת",

מתה,"היאנולדת,אתילדה.רציתיאנילשיר.רצתהשלך"אמא

שלו.הידאתחיבקתיאניייללו.התניםשתק.אבא

לעומתכלוםהםהאלההתניםמרים,מהםלפחודצריכהלא"את

פולין,"שלהזאבים

כיקייםלאהואהערותשלהראשוןברגעעוזב.הכאבשינהבזמן

ערהכאבהרצפה,עלרגלמניחהכשאניוחדשה.קלהההתעוררות

 ,בבוקרכברהכאבאתחשהשאניכזהברגעכעכביש.בתוכיאחוז
להחיהבפניםאצלושגםיודעתאניאבא.לביןביניהזמןנעלם

אליהגיעבוהיוםעלבמדויקלהצביעיכולתיולולאכאבשלנקודה
מקשיבשם,היהתמיד ,החתולהוא,שגםאומרתהייתי ,החתול

בסיפור.צראבאשאותםהזמןלמרחקיאיתי
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לאעדייןוהעייפותחצותאחריכברהילדותי.ביומןמדפדפתאני

ערבהיומן:מןהרביעיהסיפוראתמשכתבתאנילכןמכריעה.

אתמחבקתאנימיטתילידיושבהואהלילה,עובדלאאבא ,חופשי

ואניכפוףהוא ,קרלהיהיהשלאבשמיכה,אותהומכסהשלוהיד

אנינמוג.בקיבוץבהשנדבקהכבשיםריחריחה,אתעמוקנושמת

הואהשנייהבידושאירדם.אחריממניילךשלאחזקבידמחזיקה

אתעוצמתאנישקט,שלווהקולשלילאףעדהשמיכהאתמרים

בקיבוץלחלום.הופכתהידחוםעםוהתמונהתמונה,ורואההעיניים

בלילה,גםהתעוררתיבמוצאשם,היהלאוהואבבוקרהתעוררתי

הקירעלחתולשלצלרקשם,חיתהלאכברהידכשהתעוררתי

חצות,במשמרתלשמורלמלוןהלךאבאבחלום.אמאשלוהזיכרון

אותהומחבקתמהקיראמאשלהתמונהאתמורידהבשקט,קמהאני

לשמיכה.מתחת

אופןרקהואמריםהלילהלבית,ייכנסלאאישהאבןקירות"דרך

אותי.מנחםאבאשלקולויום",שלאחר

הזמןזה ,חתולשלבצורהצל ,החלוןדרךהעציםצלאתמטילהירח

שלההתמונהאתמחבקתאניהחלום.מןבחדרלייוצאתשאמא

כשאניבבוקרהמיטה.לידמוליעומדתפקוחותבעינייםאותהורואה

 ,במנעולמפתחהעיניים.אתעוצמתאניחוזראבאאתשומעת
בלילהבובמקוםהקירעלעוברתגברשלצלליתנפתחת,הדלת

מבעדרוצח.אושודדזהאוליגנב,זהאולי .החתולצלליתחיתה

עלירוכןכשהואנשימתואתמריחהאניאבא,זהעפעפילסדק

+-
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שאניחושבוהואספרלביתאאחרבמיטה.מסתובבתאנילנשיקה.

חשלאבעייפותואוליהתמונה,איפהשאללאפעםאףישנה.

למקום,אותהכשהחזרתי ,שיצאתילפניבבוקרתמידכיבחסרונה,

ישן.הוא

עליה.דיברנולאכיבלילות,אמאאתרואהשאנילוסיפרתילא

נראתהוהיאלפניכשהופיעהשלההלבנההשמלהאתלבשהאמא

הארוןמןשהכרתיאחרותשמלותלבשהלפעמיםכלה.כמובה

אבא.שלבחדר

בדמיוניאותהלראותיכולתיהזמןובמשךאליוחייכהעמדההיא

ביידישלישרהאחדבחלוםהמיטה.עלמתיישבת ,בחדרמסתובבת

המנגינהגםעברית.רקדיברובקיבוץכימילה.אףזכרתילאובבוקר

אילם.בסרטכמולנועהמשיכושלהוהשפתייםנמוגה,

לאבדהפחדבלי ,לזכורלרצותבלילשמועשעדיףיודעתאניהיום
לאולעולםשבאמהאתלקבללמדתיהזמןבמשךשנשאר.מה

להתבהרהחלווהמראותהמיליםהמנגינות,אזבדמיון.להתעקש

הארוןאתפתחתי ,אחדיום ,ששבגיל •גדלתיכשכברקרהזהאבל

השמלותאךהשמלה.עםהסתלקהאםובדקתיאבאשלהמיטהשליד

נפטליןשלחזקוריחשםתלויותנשארוכולןאמאשלהמפוארות

ביןוישבתילארוןנכנסתיאהבתי.הזההריחאתמהן.נדףורטיבות

השמלות.

שלריח .היומןדפיבלילהבחדריעכשיוכךהשמלות,ביןאזכמו

לסיפורחומרהאותיות.מרישוםהילדותיים,הציוריםמןעולהפעם

מפרפרים,הפוך ,הזמןחרוזישלטבעםכךמוצא.שלהספרביתעל

נרתיקכלשלוחותמוהגולם.תוךאלבזיכרוןעפיםהימיםבמציאות
כבראניבוקר.במוצא.בצריףכיתהאחר.מקוםכציור.הואסגור

ובאלישוןהלךלאאבאוהיוםלכיתהלבדהולכתיומיוםשבע,בת

צרות.בגלללשםהוזמן ,איתי

 ,,מתעקשת.סתםשהיאיגלהאחדמבטהציורים.על"תסתכל
המורה.לרוזהלחשאבא ,אמא"לה"אין

הארץמקצותלו.אמרהורזהשלנו",בעםהיחידההיתומהלא"היא

שנהושתייםשארבעיםלהן?תגידומהמתלמדות,אליהשולחים

אתללמודומסרבתחלוןאדןעלהיושבתילדהלרגלימתפוררות

צרות",יותרלהיהיוואזכיתהתעלהלא"היאהאלף-בית?אותיות

בשמשבחוץיושביםואניאבאלכןמאו.דנבהלואבאהזהירה,

אניפסח,חופשתמתפוגגים,ענןערפילידרךהחודרתהאביבית

ש'כותביםאנחנוהקיבוץ.מןאפורהבגופייהוהואבשמיכהעטופה

 :יםקטבציורים .לדרורוד'לקוציםק' ,לצברוצ'לשחרור
 ,,אבא.בשבילך"זה
 ,, .בשבילך"וזה
 ,, .בשבילך"וזה
 .ביומןמציירתשאניבציוריםמביטואבא

אותחם.נהיהכיהשמיכהאתהסרתיהערפילים,אתפוגגוהצהריים

מסיפוריאדוםספרשלףאבאאחדיוםלמילה.מצטרפתמילהלאות,

המשפטלפניעצרופעםביום.דףלילהקריאהחזןפייסיבןמוטל

אני ,נגמרזהאיךלדעתרוצהאנישאםואמרהסיפורשלהאחרון

האבןמתקופתהילדיםאתהובילההמורהאםבעצמי.לקרואיכולה

מהיוםלחירות.מעבדותהזהבפסחאותיהוציאהואהחדש,הזמןאל

כותבתאניוהלאהתקופהומאותהספרים.בענייןבותלויהאהיהלא

יומנים.

ואניכמוהוסיפוריםלכתובאוכלשמהיוםאמר"אבאכתוב:ביומן

אתשואבאבאמהיכןידעתיולאחופשייה".להיותרוצהלאבכלל

אתביומןשאלתיהזוהשאלהאתחירות.עלהאלההרעיונותכל

אמא.

יתמלאשהחדרידעההאםלתשובה?ציפתההשבעבתהילדההאם

דהרוסוסיםעלמוז'יקיםובדם?חשוכיםביערותשבורחים,ביהודים

החדר.שבפינותהרטוביםבערפיליםונעלמיםמופיעיםלצד,מצד

קרועותמכסתותלבנותנוצותוראתהצעקותשמעההשבעבתהילדה

אשגםחיתהכךאחראחת.זהבנוצתביניהןחיתהסביב.מתפזרות

שאםואמרההיהודיםאתלהצילרצתהאמא .נשרפומעץובתים

 .~נצלאומרתשהיאמהכלואעשהבקולהאשמע
התקרבוהםמוצא,שלהתניםיללותהתערבבוהזההמראהבתוך

ומבעדבחלוןלהציץקמהשהיאהשבעבתהילדהכותבתביומןמאו.ד
בערמתנובריםהאשפהפחלידתניםשלושהרואההיאהשמשה

איךמתואראזהחצר.אתמאירהרחובמןפנסקצר.שאבאהקוצים

החוצהקופצת ,החלוןאתפותחתמטאטא,לוקחתהיאבדמיון

השבעבתהילדהשקט.נהיהבורחים.הםביללות.עליהםומתנפלת

אני.היאהשבעבתהילדהדמיינה.רק

ולעמודהדלתאתלפתוחאומץלהשיהיהרצתההשבעבתהילדה

רחוקיםתניםלכתונת.מתחתאותהלוטפתחיתהקלהרוחבפתח.

שוםפתחתילאאניאבלאמא.כמומייללתחיתהוהיאמיילליםהיו

התמונותאלבוםואתאמאשלהתמונהאתהורדתירק ,פחדתיכידלת

עיניים.ועצמתילכריתמתחתאותםדחפתישלה,

הגיעהלשבעהביומני.בקפידהכהשנרשמואלהרגעיםחלקתילא

לקיבוץשהגיעהסיפרההיאזכרתי.שלאמבוגרתאשההקיבוץמן

דיברההיא .צאןלרועתאותההפכו ,הנוערעלייתבמסגרתערהכב

עםיחדהלכוהרבה.דיברולאלכןרומניתידעלאואבארומניתרק

שלידיואתזכרהובמיוחד ,אותוירקו ,ביחדעשבלעסוהכבשים,

שמגעןשחומות,חזקות,ידייםהכבשים.אתשחלבובשעהאבא

מהןאחתכלהכירהואפעיותיהן.אתהרגיעהכבשיםבפטמות

מגעאהבהאחתפטמה.בכלאחרתקצתלגעתאיךאותהולימד

שלו",הידייםמןהעדרשל"והריחעדין.מגעוהאחרתתקיף,חזק,

שאלתי.ולאידיוריחאתהכירהאיךתהיתיריח"."איזהאמרה,

עדייןאנישלי.הזיכרונותתמונות-תמונותתלוייםשלההתיאורכמו

השינהלפניקוראתאנילהיזכרכדימאז.שנהארבעיםעברובמוצא.

הקריאה.בזמןנרדמתאנילפעמיםאבא.שלביומנים ,שליביומנים

אבלביומנים,לקרואולהמשיךמוקדםלקוםהתכוונתיהבוקר

המנומנםראשיובדפנותמצלצוליוהתעייףכברהשעוןכשהתעוררתי

מןשודדיםתניםבלילהשגירשהילדהעלחלוםשלשאריתנדבקה

הםמה .מלאךחיתהשלהואמאאבאהיהלאלילדהבחלום .החצר

והזאביםמקלהרימהבחלוםהילדהפולנים?זאביםלעומתרזיםתנים

בהליכהקוראתלחנותוהלכהקוציםגינתפניעלחלפה,הילדהייללו

שלההשוקייםצחקה,השמנההמוכרתבחלום,בחנות, .שחורספר

מןהעינייםאתשהרימהלילדה,אמרהסרט,מתכננתאנירטטו.

לוורודמלבןהפךהמוכרתשלפניהעלהאיפורשלה.השחורהספר

רואה.אתספרולאחתולמחזיקהשהילדהוראיתיכשדיברה,ולירוק
היאהתנועעה,שלהוהכרסהמוכרתאמרה ?להיותצריךזהאיך

 • " ...אחרתילדההזהלסרטנצטרךמצחוק:התפקעה
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תיאזכרון
מירוןכרמית

החדשבביתוהקאמריהתיאטרון

מתמיד.יותרורלוונטיותפרובוקטיביותנובט

החרש;חקאמריחתיאטרוןניקולס;פיטרמאתג'ו"שלבמותח"יום
שכרי;אבי :תפאורהלנח;איריסתנועה:ריקלין;עירוובימוי:תרגום

חשילוניטל :ועיצובעריכהמוסיקח,דר;אורןתלבושות:

המטפלים,מודרנייםמחזותבימותינומעללראותבאחרונההסכנוהסכן
כולוביקוםהמודרניהאדםשלנפשובמצוקתתעוזה,שלאחרתאוזובמידה

שנייה(הפקהמחזהכתבניקולספיטרואילולדוגמה),רו"ולג("מחכים

(לומוחיןמשיתוקהסובלתילדה-שלופרטיתבעיהעלהקאמרי)בתיאטרון
רעכלאיןמקרוב>.הבעיהאתמכירהואולכןכזאת,ילדהחיתהעצמו

המיוחדתשהבעיהאחד,תנאים:בשניזאתאךפרטית,בעיהעםבהתמודדות

~ 
~ 
~ 

l lf=:=1 בf=:=ב 

האמנויות;במשכןחקאמריחתיאטרוןנובט;נוטרלומאתקוראז'""אמא
סשח :תפאורהניצן;עמרי :בימויגוב;ענת :תרגוםרסאו;פאול :מוסיקח

מוסיקלי:וניהולמקוריתמוסיקחסמורגונסקי;אורנהתלבושות:ליסיאנסקי;
נוןבןיוסי

קוראן"'"אמאהאנטי-מלחמתימחזהואתכתב ) 1956 • 1898 (רבכטברטולד

עדותוירחיקהאמת,אתלהשמיעהרוצהבחינתהשנייה,העולםמלחמתילפנ
כיהביןשנובטהיהברור .) 1648-1617 (ברגמניההשנים 30למלחמתעד

נגדה.ולהתריעמפניהלהזהיררצהוכינוראה,למלחמהמועדותהיטלרפניו
ופרוטסטנטיםקתוליםביןהשנאהמאחוריעמדו-17ההמאהשלברגמניהגם

"אמאמובהקת.חילוניתמדיניותשתכליתםפוליטיים,ואינטרסיםאינטריגות

באומרה:היטבזאתמבינההמלחמה,זפןהמתפרנסתממולחת,תרגניתקוראן'",

ועסקיהקתוליים",תחתוניםכמובדיוקמחממיםפרוטסטנטיים"תחתונים

שלאצרהכלעללדתו.תשאלולאבמחירשירבהלמיתמכורהיאפורחים.
והשניקתוליאחדדגלים:שנישלההמרכולתבעגלתנושאתהיאתבוא,

פרוטסטנטי.

הן Iדרמטילפיצוחוקשהמורכבתאמביוולנטית,קוראן'""אמאשלדמותה

רווחיהמפיקהגדולהסוחרתהיאאיןהצופים.לקהלוהןהמבצעתלשחל~ית
אםכי ,לשלטוןלהגיעכדיבדםהמספסרתמדינאיתלאאףהמלחמה,מןהון
 .התנאיםובכלמצבבכלהביולוגיקיומואמצעישלפונקציההנעשה Iקטןאדם
האדם,שלהאנושיהצלםאודבןהמלחמה.מןשלמהלצאתלשוואמנסההיא

נוסףנושאהוא Iהפיזילקיומוודאגהביולוגירעבאלאבעולמולושאין
בעבורהרוחניתמגלימתועצמוהמדירהקתולי,והכומרנובט,שלביצירתו

לכך.אופייניתדוגמההואקוראן',שלבעגלתהנזיד-עדשים,
המלחמהמןמתפרנסתשהיאמשוםהגיבורה,עםלהזדהותאי-אפשר Iכךאם

כיעדבנה,חייאתלהצילכדיעגלתהאתלמכורהאםמתלבטת,כךכלוהיא
החומרייםוהערכיםהכסףהקיר.מאחורילהורגמוצאוהואהקצובהזמןחולף

שלביבמרוצתאותה,להפוךמשכילנובטזאת,עםמאוד.להחשובים

לדמותילדיה,אתהמאבדתאומללהלאם Iטרגילקרבןהמחזה,שלהתפתחותו
 .הישראלילקהלהיטבמוכרתרבותמבחינותאשרמזעזעת
המחזה>שלבארץהחמישיתההפקה(זאתמובטחג'יטהשלקוראן"'"אמא
בניגודהרואיתלדמותוההופכתגרבכמופיהאתהמנבלתהמונית,אישההיא

המחבר.לרצוןבניגודוכמעטלרצונה

מעושה"חברמנית"דמותלגלםבשאיפתההשחקניתהגזימההמחזהבתחילת
צעירה,מאשהמעניינתהתפתחותהגיבורהעוברתבהמשךאולםוולגארית.

המגובבתעגלתהאתהגוררתשיברה,לזקנהועדומרץתקווהחיוניות,השופעת
ובסחבות.ברגוטאות

בין .שצ'וראדלהידיעלמרשיםדרמטיבכישרוןעוצבהאילמתהבתתפקיד
בתפקידהמצויןדגןעזראהטבח,(פולי>פוליאקובישראלהצטיינו:הגרבים

מקסימהנשיתדמותסודאן.ואיתיוהאןאלוןקוראן':אמאשלובניה Iהקרבן

והריקההגדולההבמהעלהלב.טובתהזונהבתפקידוקסמןענתחיתהמיוחדת
ברטולדשלשורותיונשמעות Iמדיהמהירההנפשותהתרוצצותמול Iמדי

בקאמריו"'גשלבמותח"יום

תעוררלפחותאואנשים,שלהאפשרככלרבמספרשלבלובתיהםתיגע
הבעיהשלהתוהומנבכילדלותהמחזאישישכילושנית,כלשהי:תהודהבהם

במיליםהאוניברסלי.האינטרסליבמתאותושיקפיץהקפיצהקרשאתהאישית

היחידההנפששלהקרועהראידרך-הפרטיתבבעיהצפייהשתוך-אחרות
אנו.ומבעיותינומנפשותינוקרעיםולהכירלראותנוכלהזאת,

לחלוטיןונכשלהראשונההאפשרותאתץיהחמג'ו"שלבמותה"יוםהמחזה
שלשמץמכלהסיטואציהאתלנכרבמתכווןניסההמחרבה.יהשניבמשימה

אתרוקןשהוא ,כךכדיעדהצליחהוא .בצערוהשתתפותסנטימנטליות
זוגשלחייםבפנינולתארכדיאמינות.מכלהמשחקואתתוכןמכלהבעיה

המשותקת.הילדהמקרהכמוומזעזעמחרידבאילןלהיתלותצורךאין Iמסוכסך
אומרתהייתיכמעט-לאישנוגעאינואלהאומלליםםיהורשלאסונם
אגב,כבדרךמועליתרחמיםמתוךהרצחשאלתואפילו-לעצמםלאאפילו
דעת.בשיקולאובכאבמאשרבציניותיותר

לאאך-זורדודהדברמה-חידםלהזריםיכולתםכמיטבעשוהשחל~ים
אישיותיצרהאב,בריאןבתפקיד Iאשכנזיליאורהדבר.עלהכולםבידי

ואילוואירוני.ציניעצמיבביטולעצמהעלהמגינהוחלשה,רפויהנוירוטית,
אוהבת,אםשלדמותלגלםבניסיונההגזימההאם,שילחבתפקיד ,גולןשירי

אמצעית.ובלתירגשנית
אשרהטרגדיה,אלהקהלאתקירבולאהבמהבקידמתהארוכיםהמונולוגים

שוורצה,פרןושרהשחראוהדהבמה.עלהתחוללהממשלאהאחרוןלמסךעד
לתוךחייםמעטהכניסולידידיהם,לעזורהמנסיםהחרביםשניאתהמעצבים
עםלחיותמתחילההבמהאולם-הראשונהבמערכהלאטהזורםהשעמום
 .בריאןשלאמובתפקיד Iחריפאיזהרירהשלהמצוינתהופעתה
הפירכוסיםעםהחולה,הילדהשלהנטורליסטיתהופעתהחיתהמיותרת

 • .אמיןולאעמשכבהיהלאזהוחלחלה.דחייההמעוררים
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