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לוותו uעמו

ביתמחפשתמהפכה

לפתע.השתחררהוהקיוםהפרנסהבטרדותכרוכהשחיתהעצומהאנרגיה

נעצרבהישרדותעסוקיםהיוערבעדשמבוקראלפיםשלמרוצם
התוחלת,וחסרהאינסופיהמאבקמןשעייפואנשיםאדיר.לכוחוהפך
ברחובות.האלף 300לצעדתויצאודי!אמרו
לחם",תאכלאפיך"בזיעתפשוט.פתרוןישהקיוםשלבעיותלא

הזה.היוםעצםעדהואוכךעדן'מגןשגורשהראשוןלאדםכברנאמר

 2011רוטשילדשדרותמאולתרת,לימודכיתתגבירץ,ראובן

התחושהאלאלהקל'אפשרבהםשגםכשלעצמם,הקשייםלאאולם
להם,מקשיבהאיננהאותם,רואהאיננהשלהם,ממשלתםשהממשלה,

ההמונים.שלגבםאתששברההמהלומההיאאותם,מכבדתאיננה

למגזריםהשמורההדאגה,האכפתיות,הסולידריות,תחושתארנון

שלרובורובאתהותירהטייקונים>,חרדים,<מתנחלים,בלבדבודדים
במידהרועה.ללאנטוש,עזוב,הביניים,מעמדבפינוהקרויהעם,

הצריכהלמורץנרתםהואגםכי .עליוגםהאחריותחלהמסוימת

בסדר'שהבלפניםוהעמידהאחרונותהשניםעשרותשלהראוותני
חובותעלנבנתהכיוהתבררהזאתהחזותשנסדקהעדמעולה.אפילו

פניםלהעמידחדלואנשיםהבנקים.בחשבונותותופחיםהולכים
החודש.אתגומריםאיננובפשטות:עתהואומרים

כלקודםאלאכלכליים,בצעדיםרקלאלרפא,אפשרהזההשבראת

ולשםחדשות,בחירותהואלדעתי'לכך'המוצאערכיים.לחייםבחזרה
כהעדכתובות.להןהמחפשותהמהפכניותהאנרגיותאתלתעלצריך
אומפלגה,קרימשלהם,ביתלהםלהקיםהצעיריםהמהפכניםנמנעו

ההכרעהשעתאבלהעבודה>,עלממליץ<אניקיימתמפלגהלאמץ
להםשמכיןבתרגיליםיתייבשואוהקיץבחוםשיתאדולפניקרובה,

ביבי.

56 
 356-355גליון

לאשההאישביןהכבושההדרמה

ורידמאת ) 2011 (לזמןמחוץונופל ) 2008 (מבשורהבורחתאשה
עלשוניםספריםשניהםהמאוחד>הקיבוץהחדשה,<הספרייהגרוסמן
יריעהרחבריאליסטירומןהואהראשוןוארנון.מוותמשותף:נושא

לבנוןמלחמתלפניכשנהוסופוהימיםששתבמלחמתשתחילתו

עמודים. 632מחזיקוהוארחבותשורותיועשירה,לשונוהשנייה.

שירית,לשונוכל-זמן'וזמנוכל-מקוםשמקומואלגורירומןהואהשני
לשניהםמשותפתבלב.דעמודים 186מחזיקוהואקצרותשורותיו
שבשניהריהמוות,מבשורתהאשהנסהשבראשוןבעודאבלההליכה,

הדרמהשלהקונפליקטגרעיןלדעתי'זהו' .עמולמגעהאישחותר
לחלחלתוסיףולכןולהתרהדרמטילשיאזוכה<שאינההכבושה

הרומןשלהראשוניםבעמודיםהמתרחשתלאשההאישביןבמעמקים>
החדש.

הערבארוחתמשולחןאישלפתעקםבנו'מותלאחרשניםחמש
המת.בנואתלחפש~ם 7בדרךויוצאמאשתונפרדביתו'במטבח
הגבולקואלחותרוהאיש "ןא~"מצוייםוהחיים "ם~"מצוייםהמתים
אליו'/שעדולכאן'לשם;המשותףהאחרוןהקו;הסף,"והואביניהם:

רמז'עודיחוש;."/אולי'ושם,חי;לגשתהחייכול;יותר'ולא
ניסיוןזהו .) 125<עמ'המת"שלוהולך;הנבההדועך;ניצוצו;רמץ;

אלתרמןשלכביטויוהקץ"קועל"חייםשלאולי'אפשרי'בלתיהרואי'
העולמות.שנישלבצוותאקיוםולכונןהמתאתלקומםעניים,שבמחת
<במעיןנוספיםשכוליםהוריםההולך""האישאלמצטרפיםבהליכתו

 139אחריושסחףמהמליןהחלילןעליימית·ביבהימיהאגדהשלהיפוך

לפגושוהמבקשים"ההולכים"הםגםהקרוייםמותם>אלהעירמילדי
ואשתו'העירקורותרושםהדוכס,הםאלההמתים.ילדיהםאת

חציווהקנטאור'הקשיש,המורההרשתות,'מתקנתהסנדלרהמיילדת,
המורכבהפרדוקסאת •למקומוהמרותקכתיבה,שולחןוחציוסופר

הדוכס:זה>בספר<נדירבהומורמנסחהמתיםעםהחייםמפגששלהזה
הזמןכלאני;ההוא,החודששלסופו;וכשהגיע;מת,הוא"באוגוסט

<עמ'באוגוסט?"יישאר;והואלספטמבר;לעבוראוכל;'איךחשבתי
130 (. 

לחייםבניגודלזמןמחוץהמצויהמתשלהמיוחדמעמדובאמת,זהו'
אישפעםליסיפר; ... "ההולך":"האיששאומרכפיבתוכו.המצויים
 /.'ל~~'במלחמה,שמת/מיעלאומריםשבשפתו;רחוקה,מארץ;

גםנלקחהשממנהאמירה ,) 63<עמ'נפלת"לזמןמחוץ;אתה:וכך
ומכלהמעמדותמכלהסמליותהדמויותשורת<אגב,הספר.כותרת

עםהכללי.האוניברסליאופייהאתליצירהלהעניקנועדההתקופות,
שהוא ,"י'ז 1"אהפרטיבנובשםההולך""האישנוקבושםפהזאת

במלחמתשנפלוסמן'גרורידהמחברשלבנו"אורי"שלהחיבהכינוי
הספרים>.שנימאחוריעומדתושדמותוהשנייהלבנון

ונפתלארוךהואבמעגלים,סובבהואכיאם"ההולכים",שלמסעם
אלהביןהמפרידההחומההואשבהםשהאחרוןרבים,מכשוליםוכולל
להגיעהאחת,מטרות:שתילהליכתםלגבור.עליהםושעליהלאלה
לקראתםהםילכושאםאמונה<מתוךולהחיותםהמתיםילדיהםאל

איזשהםאללהגיעהרצוןוהשנית,לעברם>;לנועשםהללויתחילו
הסיוםבמילותלכאבם.מילוליביטוישיתנוכךמתוךוהשלמהפיוס
בכך;מכיראנימת,/"הילד;ההולך":"האישאומרהספרשל

כלומר' 11מת.לאמותו;אבל ...מת/הואאמת.יש;האלה;שבמילים;

השורותואילולחיות.מוסיפהעצמהשהיאהמוותעובדתעםהשלמהזו

נשבר;לבי"ורקהאומר:הסופר'הקנטאור'שלהןממשאותוהחותמות
 .) 186<עמ'מילים"לזה;שמצאתי;לחשוב; / ...



תוכנואתכללייםבקוויםממציםאלהדבריםלכאורה
נראהפניועלבקולות"."סיפורגםהמוגדרהרומןשל

קונפליקטללאאך ,גדולכאבמתוךמתנהלהואכאילו
לגמריאיננוזההרמונישתיאוראלא"קולותיו".בין

שבשלושיםהיאהאמת .דבריבפתחכנאמרמדויק

האישביןדרמטידיאלוגמתרחשהראשוניםהעמודים

"לשם"ההליכהשעניינו ,כןאחריגםהנמשךלאשה,
האשה.בתוקףמתנגדתלהואשר ,האישמכריזשעליה

האיש:אומרהעיר"קורות"רושםמפיהמובאבפרולוג
אומרת:האשהואילולשם". ,אליו •••ללכתצריך"אני
עלשם!"איןכזה,מקוםאיןלי!תגיד ...שם?זה"מה
והאשהשם",ישלשם,הולכים"אםהאיש:משיבכך

 ~חזר".לאעודאחדאףמשם,חוזרים"ולאעונה:
 ~החםהמרקופיתוייהביתיהמטבחבכוחמנסההאשה
מהותעלהדבריםחילופימללכת.האישאתלהניא
לקבליכולאינוהאיששביניהם.בדיאלוגנמשכיםוה"כאן"ה"שם"

זאתבכלאותולהעמידמנסההאשה •מבנואותוהמבדילהההפרדהאת
האפשרותועלהאסוןלאחרשנוצרההשבירההמציאותחשיבותעל

שכאשרלאשהמזכירואףזאתלקבלמסרבהאישמזור.להםיביאשהזמן
 ,תפחדו"אלאותם:הרגיעההיאלביתם,האיובבשורתמבשריבאו

מן ,) 13<עמ'אצעק"לאעכשיוגם ,צעקתילאשלו/בלידהאמרת/
ובמה"כאן"בחייםמהאישיותרדבקההאשהכאילועולה,הדיאלוג

במשךהיהוכךחיים,עדייןאלההרבה,זהאיןאםגםמהם.נותרשעוד
 ,/נשבענולזה,זההבטחנו"אבלאומרת:היאהבן.מותמאזהשניםחמש
פתאוםמהעכשיו,/קרהומהונחיה./נתגעגע,/ ,אותונכאב;נהיה,

תחזור;"אלבאיש:מפצירההיא ,) 14<עמ'קורע?"אתה;שכךקרה;

 "_האורמעיגולאחדצעד;אפילותצא;אלתחזור.;אל;לשם,
כלשהי.נחמהעדייןבו,שישהקטןהמטבחשלהאור""עיגול ,) 16<עמ'
מאז:עליהםשנפלההשתיקהאתעודלשאתיכולאינוהאישאולם
הוא ) 17<עמ'בגרוני"לפתה;היאואותי;השתיקה,טובה;חיתה"לר

שלושתנואת"."עטפה;עמם:היטיבהזושתיקהכיטוענתהאשהאומר.
-האסוןשהרה;עובריםשלושה; ,כמותוהיינו;חשכה;."/גלימה;

ועדיין ,) 18<עמ'החיים""תשלילאלאבכךאיןהאיששבעיניאלא :"
שחשובסודאיזהבשתיקהגםשישסבורההיאמוותרת.אינההאשה

בדממה;היהרזאיזהנס,/איזהבשתיקה;היה"כיאותו:לשמר

עתהקורעהאישאשרו"רז""נס" ,) 19<עמ'~תו"יחדבהשנבלענו
אליםהואהזוהקריעהלתיאורבומשתמשתשהיאהדימויבלכתו.
דמף,אתלשתות/שתוכלכדי;התחבושותאתקורע;"אתהוקשה:
להניחבמקוםלו:אומרתהיאכאילו ,) 20<עמ'לשם"לדרך;צידה;

המסעלצורךדמואתושואבתחבושותיואתקורעאתהלהחלים,לפצע

נופל
חוץזג

לזמן

גווסמןדודי

 '.'םש"ל
שלדעתיאף ,בשלמותוביניהםהדיאלוגאתכאןלשחזראוכללא

דברשלסופו .כולוברומןביותרהעמוקיםהדבריםמןכמהבונאמרים
 ; ...מזה?/פשוטמה;"בואי,עמו:וללכתלקוםבאשהמפצירשהאיש
אינההאשהאבל 1/-אליווהולכים;קמים;שלו;ואבאאמא;

<באורחיוכלכיסבורהאיש ,) 32<עמ'תלך""אלואומרתמשתכנעת

 .להחיותווכאילוהבןשליו"מעיבאחדיצוץ;"בליטולכלשהו>נסי
יצלח,לאזהניסיוןכייודעת ,החיהגוףלצורכיהמודעתהאשה,אבל

בך;התעורראחריושעות;שכמהתגיד?מה;"משוגע,בו:ומטיחה

והכריחו;בזהזהדבקובחיים;נאחזו ; ..•ושלישלך;שהגוףהרעב?/

שמעוררהזיהלמיןשניהםנופליםלרגע .) 33<עמ'לחיות?"אותנו

ריח ,הרחוץהגוףריחהחפוף,השיער<ריחהבןשלהגוףריחותזיכרון
אפשר"."לרגעאומרתהאשהשגםעדהקיץ>ריחותמשחק,אחריהזעה

 .מידמתפכחתהיאאבל ,כאן"הוא /-אזלדמות
שלה,הגדולהמונולוגאתנושאתהיאמכןלאחר

<ואתהסיפורמבמתיורדתכמעטהיאשבסיומו

היאוכךאחרות>.נשיותדמויותתופסותמקומה

 ,~תךבאההייתי;העולםסוף;"עדלאיש:אומרת
למקוםאתה; ,אליוהולךלא;אתהאבליודע.אתה;
ללכת;יותרקל ; ...אלך;לאולשם;הולך,אחר;

אתנושכתאני;שניםחמשלהישאר.;מאשר;

 '.'!םש,אין;/איןלשם,,לא;אלךשלאכדיבשרי;

יהיה;לשם;נלך;"אםכזכור:האיש,משיבכךעל

השניים.נפרדיםאלהדבריםלאחר ,) 38<עמ'שם"

ההולך","האישעתהקרויוהואלדרכויוצאהאיש
"אשהקרויהושם,פהרקשמופיעההאשהואילו

פעמיםשמונהעודרקלמעשהבבית'.'שנשארה
שנשארה"אשהבתורפעמייםברומן.האשהמופיעה

 ,) 75<עמ'הבית"מןשיצאה"אשהבתורפעם ,) 68 , 61<עמ'בבית"

פעמיםוארבע ,) 79<עמ'פעמונים"מגדלבראש"אשהבתורפעם
המקומותמכל ,) 143 , 142 , 140 , 139<עמ'מגדל"בראש"אשהבתור

בפעםלפנים.ההולךהאישאחרימאחורשנשארההאשהעוקבתהללו
ההוא;הצדקהוא"עלובאומרת:היאדברהאתנושאתשהיאהאחרונה

והידמה;/לךקום,-1נועזנ:יאלףפיממני,ס~~נכואתהממף:;ש~דקנ:יי
 ,אותוךה; qלמות.מבלי-למתלהידמות/החייוכל;אשרככללו
 / ,ב;א~הצללים,/ביןאהובי,/ושם,כמעט;."/ ,אותך /ס~תגםאך
 '.'ף 7גם ;;למנוחה,תבוא /ך~ב,~ן~ין

ביניהם:הקונפליקטאתהאשהמסכמתאלהשבדבריםלומראפשר

שותפהאיננההיאאבלממנה, "ם~ס"הואהאיש,מן "ה~ן~"היא
"בןבהשיזכוהצלליםבין"מנוחה"על"באוב",שמועליתלאשליה

ואב'.'

וביןלאשההאישביןהזוהמחלוקתמהותעלמילהלומרצריךוכאן
לינראהפניועלאךנוסף,עיון ,כמובןדורשים,הדברים .והכאןהשם

בעוד ,הריאליסטי ,ועכשיו""הכאןאלנצמדתבאבלה,גםהאשה,כי

באיזהמאמיןהוא •האוטופיוהאז""השםאתלחפשיוצאבאסונוהאיש
הדרךכיומאמינהבכךכופרתהיאבעודוהמת,החישליחדקיום
הקטן.הביתימטבחםשלהאורבעיגולהיאהאסון,עםלהתמודדהאחת

הרוחות"מ"פונדקאלתרמןשלרוחו

כתביכלשלהחמישיבכרךגםניכרמקוםתופסבאלתרמןהעיסוק

<הקיבוץ 1973-1954וביקורתתיאוריה-למיליםשמעברהשירהזךנתן
ביוגרפיהפרקיזה-לשנהמשנהקודמולאחרשהופיע ,) 2011המאוחד
לאלאלתרמןזךמקדישבושגם ,) 2009המאוחד<הקיבוץספרותית

"הרהוריםהמכונניםהגדוליםמאמריובשנירקלאזאתעמודים.מעט
וביצירהברגסוןאצלורתמוס"זמןוכןאלתרמן"נתןשירתעל

בשלמותו>,כאןהמובאאלף,בהוצאת 1966משנת<ספרוהמודרנית"
במאמריםגםאלאהחדשה,העבריתבשירהזךשלהמהפכהאתשחוללו

 .שלוהמוקדמותהביקורתרשימותאתהמכנסזהבכרךנוספים
של"פרסומםכירצונובדברהספר""עםבהקדמהשכתבמהחרף

ולתמידאחתקץישימומקווה,אניכךאלה,ביקורתייםכתובים
אתהשניםבמהלךשהפיצואחראייםלארצנזנטיםשללמשוגותיהם
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