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 ;יונתןנתן ;רביןעוזר
בן-משה ;בלסשמעון
 ;ני,ראוביותם ;שאול
 ;לויטענת ;רומןרובוט
 tיוסל ;קאמינגסא.א.

 'גרך-יהודה ;בירשטייו
 ;זיגמונס ;אופזגד ;אריה

ספי ;קטןדינה ;פרנקל
תמר ;גלבעאמיר ;שפר

 ;פןאלכסנדר ;משמר
עודד ;קבאביבזאר

 ;רוביוריבה ;פיינגרש
שירלי ;ספירשולמית

 ;צרפתירות ;ביץ'ליבו
יורם ;מרוגןשירה

תמי ;גורלענת ;גולדהמר
נסים ;קישדנילו ;נץ

 ;ברנשטייואורי ;רגיואן
מיכאל ;ארנוןיוחנן

 ;הלפריןחגית ;הרסגור
חיים ;סבירסקישלמה
אילן ;קומםן'אהר ;פסח
 ;רוןזיוה ;סומקורוני

 ;עינתעמלה ;לשםראגיר
 ;איתןמרים ;יעוזחנה
דבורה ;זילבריעקב

בן-יערה ;קלקין-פישמן
 ;רפאלשמואל ;דוד

עופרה ;פרידמןיהודית

 ;רגולנטשמואל ;עמיבן
 ;שטרןמרים ;שיינפלדאלון
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 :מומלציםספרים
 ;ברזלהלל ;בלסגילה
 ;גורנייוסף ;גובריןנורית
 ;כשראסא ;זרחינורית

ששון ;מוקדגבריאל
 ;סימוןאוריאל ;סומן
יהדוה ;עברוןבועז

 ;צמחעדי ;פרידלנדר
 ;שפיראאניטה ;רוןחנוך
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O הקטןייביימםךהאחרונההמלהאתמנ'נה'לורה: 
i. סS בטלו'אנרנ'הבנר'כתחסכוןl נבעונ'ת'ה

הבינלאומיהפטנטאתלהציגגאהסילורהחברת
s A LO 1כ J --20 "מסךבעלתחדישהצבעוניתטלויזיה 

צריכתממחציתפחות( !בלבדואט 38 40תרכוהצ
ממוצעת).טלויזיהשלהאנרגיה

 ,לארמיתחשיבותבעלתחינההנמוכההאנרגיהצריכתחסכון
ניכר.כספימחסכוןלהבותלךמאפשרתהיאובמקביל

החדישההטכנולוגיהלפיבנויההטלויזיהתקלותמניעת
 .קונבנציונליתבטלויזיההמצרייםהחלקיםכמחציתומכילהביותר

האפשריות.התקלותכשעורדומהירידה :התוצאה

התחממותאתמצמצמתהנמוכההאנרגיהצריכתחייםןץןרך
 .חייואתניכרתבמידהומאריכההמכשיר

לךמאפשרת 20 "ו c ;:ומילודהרחוקלשלטןץןפבsיה
 .רחוקשלט,במכשירשינוייםללא,יותרמאוחרבשלבלהוסיף

אחיותיהכמו )בלבדמ"סו) 0רוחב( 20 " 1 );ו:מילודהשרות
מהאחריות ,המעולהמהשרותנהנית 2 )ו"ו 22 "מסכיעםהגדולות

 .מסריקכפרמילודהמפעלשלומהמוניטין

עלושאלסילורהלמפיציהיוםעודהכנס
 , 20 " 1 );:וסילורהבאנרגיהצבעוניחסכון
 . 81מודל
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u תi ן1ןן
ולתרבותלספרותכתב-עת

ת"א. , 16452ת"ד .שקלים 45מחיר . 1982יוני-אוגוסטתשמ"ב,סיון-אלול , 34מס•וי,שנה

הזהבגלררן

 .בסריעקב :העורך

 .סומךששוןבלס,שמעוןהמערכת:חברי
עינת.עמלהעורך:עוזר

בלס,גילהביטון,ארזאורפז'אוורבוךיצחקמערכת:מועצת
קניוק,יורםפסח,חייםפגיס,דןיהושע,א.ב.הדר,יוסיגוברין,מיכל

שמאס.אנטוןשוהם,גיוראש.רבין,עוזר

 .זורעיגאל :גרפיעיצוב

לקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
עותומנית.אגודה-בישראלוהתרבותהספרות

ולאמנותלתרבותהמועצהוהתרבות,החינוךמשרדבסיוע:
ולחינוךלתרבותהמרכזהכללית,העובדיםהסתדרות

 . 03-456765טלית"א, 16452ת"ד :והמנהלההמערכת

 ;המודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת
מחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת

מבוילת.מעטפהאליהםצורפהלאאםידכתבי

בארי.קיבוץ"בארי",בדפוסוהודפססודר

וסיפורתשירה
 13עמי ;שיר ;רביןעוזר
 13עמישירים;מחזוריונתן;נתן

 14עמי ;מאן)מרו(פרקשרגאשלבסטודיו ;בלסשמעון
 17עמי ;שיריםמחזור ;ישניםוקרעיםשאלותבן·שאול;משה
 18עמי ;בדליםשלערימה ;בניראויותם

 19עמי ;שיר ;עדהוויםיהודים ;רומןרובוט
 20יעמ ;הביצהזקני ;לויטענת
 21עמ· ;פרידמןיהודית •מאנגלית ;שיריםמחזור ;קאמינגסא.א.
 24עמי ;קצריםספוריםחמישהבירשטיין;יוסל

אירופוממזרחיהודייםומחאהעבודהשירי ;יונתןנתן ;גור·אריהיהודה

 27עמי ;המאהמראשית
 31עמי ;ק"שמשא ;אופזגד

 32 ·עכו ;בביתקיפוד ;נקלפרזיגמונט
 35עמי ;שירים ;קטןדינה
 3 5עמי ;שירים ;שפרספי
 35עמי ;שיריםמשמר;תמר
 37עמי ;תועהסובבתיחידתיגלבע;אמיר

 41עמי ;פואמה ;חשמליתאהבה ;פןאלכסנדר
 43עמי ;דדי ;ורביןריבה

 43עמי ;שירים ;ספירשולמית
 43עמי ;שירים ;ליבוביץ'שירלי

 55עמי ;יפותושערתולילהיום ;צרפתירות
 55עמי ;שיריםמרוגן;שירה
 57עמי ;שירים ;גולדהמריורם
 57עמי ;שירים ;גורלענת
 57עמי ;שירים ;נץתמי
 60עמי ;רגולנטשמואל •מערבית ;פואמה ;וירחחשישלחם ;קבאביבזאר
 60עמי ;שיר ;פיינגרשעודד

 :השערתמונת
פרוסטיג)ויקטור :(תיעודהראלביעראמנים
המעגל;חונישיר;חנהצ'צ'יק;אהווןראשונה:שורהלשמאל,מימין
 ;עדייצחק ;והבהארה ;לבאתיאינסלר'שרה :השנישורה
 ;לוימאיה ;פלאנץניצה ;רוןזיוה :שלישיתשורה

הראל""מפגש
 .לתורו:נחכהעיתונאי,סיקורכלללאכמעטועברבחוהמו"פשהתקייםבטבעאמנותיאירוע

לעצמהלהוכיחהחליטהרבות,תערוכותשמאחוריהלאמנותמורהשיר,חכההאמנית
תקשורת,כלימצכטים,למממנים,להזקקמבליפרוייקטלהריםיכולהשאשהאותהולסובבים

 .ובחברותאבחוץ'מיצירההכאהתענוג,לשםפשוטקהל,אפילואואמנות,מבקרי
לתל-אביבירושליםביןמוריקבשטחהתאספווצלמיםפסליםצייריםישראליים,אמנים 28

בשטח.עבודותיהםאתלהציבוהתחילו ,ירושליםבואכההראלקיבוץאחריוחציכקילומטר
המקום.כתוכיעםעבדווחלקםבטבעאותןושתלומוגמרותעבודותהביאוחלק
כלאתהלאוהאוזןירוק,שבעהלאהעיןהריח,לחושדבריםעשתהוחמה,כדיבהאדמהאמא

 .מיותרתהתערבותשכלהיהודומהועילאלעילאתערוכההכיןהטבעשלהאוצרמציוצים.
אריהלב,אתיאיכסלר,(שרהצבעוניבכיירהעציםגזעיאתשעטפואמניםכמצאוזאתבכל
ענקייםבלוניםשהפריחמילוי)(גידיחרוביםעציעלתפוזיםשתלהמיפביאן),פרדיוייס,

לחביתתליהעמודשהכיןמילוי)(מאיההעציםביןעכבישקורישטוותהמי ,גזית)(דורון
מינץ),(רותיביערארעיביתובכתהמהפנויישר"שדות"ממושבשבאהמיעדי)(איציקדלק

ועריהעיר;םשהתפשטמיואפילופיכקלשטיין)(רחלדודמגןבתוךאדומהבשמלהשריקדה
שסובבממהאמנותםבמעשהאמניםלנתקאפשרשאיללמדכםהמעגל),(חוניטליתמול

בסביבהישירההתערבותשבקשווטוביםרביםעודשםהיוגורל.הריבימיםבעיקראותם,
 ?בטבעלמהזהוכלהעכשווית.הפוליטיתובמציאות

לאמנותהרחבהציבוראתלקרבלבקריםחדשיםכסירנותמתקפליםזמננו"בת"אמנותבמושג
היאישראלית,המצאהאיכנהבטבעעבודהגלריה.אומוזיאוןהמקובלים,במושגיםשלא
משמעויותומתוךבינלאומיים,אמנותמפגשיבהשפעתכתהליך,אורגניבאופןלארץחדרה

גרם"תגובות,עוררהתופעה,אתחידדברזל,אמנוןשאוצרו " 80"תל-חיאירועחברתיות.
מחיכגותעייפיםליצור,רוציםאמנים .בשטחעובדותיצרגםאךוכעסים,לפולמוסים
סבילוהטבע, .הגלריותבמחירילעמודמסוגליםלאאוצרים,אדישותעלרוגזיםממסדיות,

אנוכיכיצורהאמןבה.וקוץאליהאךהוגן.יחסנותןהמציגים,אתקולטמאד,
כדי .לפרושיםזקוקלושניתןה"שאו""שאו".רוצההקהללקהל.זקוקואכסהביצירכיסטי

"דברלעשותצריךומבקריםאוצריםלהביאכדיומבקרים.באוצריםצורךישפרושיםלתת
בתל-חישעשומה(זהמחו"לאורחיםאמניםלהביאלמשלכמוכסף,הרבהשעולהגדול"

מבקרהפרוייקט.אתמעשירזהאבלמקומייםאמניםמרגיזיםקצתאורחיםאמנים .) 80
 xל-שכהבעודאוליוכתוביתרשםמהאירוע,תיעודעמושיקחהאיטלקיאוהצרפתיהאמנות

הטבע,עשהשלאמהאתשיקלל.מיויהיהשישמחמייהיהבארצו,ולהציגלבוא yל-או
ממסדאותרכמווהטבע,מכוס,איןהחברתי,למפגשמחלחלתהפוליטיקההאדם,טבעמשלים
הטבעאתיזכורומיקט,מעטעודוסיכויים.קטלוגתיעוד,כשארומורט.אונס,שוחק,אמנותי

בכלל?
תלוי,לאטהור,משהועצמם.למעןדבריםלעשרתוהחליטואמניםשקמוהסיבהאוליזו

שכבודההפרטיתלהכאהמחוץהסוף.עד"עבד"לאהעכיןאבלהפרטי,ה"כיף"בשבילמשהו
הקטןהכסיוכיבמפגשהיולאאלה .קהלאוצר,מבקר,המשלים,הכוחחסרהיהמוכחבמקומו
דרכהלאאוצרורגלראתהלאהציבורשעיןכפלאותעבודותשםוהיו .הראלמצפהשליד
 .לידן
אכןהאירוע,דברעל"הדליפה"להםומבקריםאוצריםשכמההאמינהלאכנראהשירחכה

והםבר-גיל)ואמירפרוסטיק,(ויקטורוסרטשקופיותבתצלומים,לתיעודדאגהלפיכךיגיעו.
אמניםטבע,לאאוטבעהשמש,תחתחדשאיןמסקנה,שהיה.למההעיקרייםהעדיםהם

איכה.וזוחייםאיכםחייהםאחרתוימוספרו,יקוטלגויתועדו,למעןגםאךעצמםלמעןעובדים

רוןזיוה 1111>45בושה.

 1982אוגוסטיוני·

ומאמריםמסות
מסרבית- ;ראשואיןוליצ·קוניץ·שלהרציםלאנשיםמדועקיש;דנילו

 22עמי ;בן-ציוןקטןדינה •קרואטית
שטיין-מרים •מאנגלית ;אדבבגדמחנות-ספריםזכרונות ;רג'ואןנסים

 28עמי ;גרוסמן
 36עכו· ;נומנוללמוד ;ברנשטייןאורי
 36עמי ;גלנעאמירמשיריאחדשירעל ;רביןעוזר
 38יעמ ;לשירשירבין ;גלבעאמיר
 38ענוי ;מסדרהקטעים-אצייגעםפגישותארנון;יוחנן

 42עמי ;פןשלנשירתופוליטייםאספקטים ;סגורהרמיכאל
 40עמי ;פןנשירתואנטי-פוטוריסטייםפוטוריסטייםיסודות ;לפריוהחגית
 46עמי ;ספר)מתוך(פרקומדינהקהילה ;סקיסבירשלמה
 ;מילטון)לגיוהןהאבודהעדןגן(עלהעדןנגןחטוףביקור ;פסחחיים
 49עמי

 51ענוי ;הידוכתניהאוספים-פוגלשלנועזבו ;קומםאהרן

תגובותמשאלים'
 ;זרחינורית ;גורנייוסף ;גובריןנורית ;ברזלהלל ;בלסגילהמומלצים:ספרים
יהודה ;עברוןבועז ;סימוןאוריאל ;סומךששון ;מוקדגבריאל ;כשראסא

 .שקדגרשון ;ראשפיאניטה ;רוןחנוך ;צמחעדי ;פרידלנדר

קבועיםמדורים
 59עמי ;פופסמורטםסומק;ורוניאילן
 5עמי ;מבטנקודת ;רוןזיוה

ספריםביקורות
 61 1עמ ;לפידלשולמיתאוני""גיאעלבן-דודיערה
 62עמי ;הורביץליאירבחירה"ארץ"עללשםגיורא
 62עמ• ;אלמוגלרותבגשם""מוותעלעינתעמלה
 63עמי ;גורפיין-אוכמנילרבקהרגעים"עםשכים"עםעלשפרספי
 65עמי ;באוארליהודההיסטוריים"היבטים-"השואהעליעוזחנה

 65עמי ;גוסטבהליורגןהאבן""אורותעלאיתןמרים
 67עמי ; ,פריירהלפאולומדוכאים"של•פדגוגיה·עלקוקין·פישמןדבורה
 69עמי ;שחםלכתןעצמו"אל"עצםעללשםגיורא

 69עמ• ;יעוז-קסטלאיתמרהיטלר"שלגופו"סביבעלרפאלשמואל
 70עמי ;סכהלמשהכראשית""אחריתעלזילבריעקב
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וה"שיטה"ים" nה"מקופ ככנסכנאומואוזןאהרןהכריזמהם",ירשנוהזאתהשיטהתא ''
אבו-חצירה,אהרןחכרואתהמרשיעפסק-הדיןמתןלאחרתמ"י

שיטהלאיזוהבהירלאאוזן .כאמוןוכמעילהכגבינההיתרבין
על-פיאבו-חצירה""קרןשלהכספיםלחלוקתהאםהכוונה,

השתמעאחדדבר .השרנידוןשעליוהפלילילמעשהאו .ומשפחתימפלתגימפתח
הטוןהיההתמיהשמהאך ,"םן::"משבאההשיטהאתפוסלשחראמנאומו,

אתנשאאשרהקהלשלברגשותבגעשותמיכהחיזוקלושמצאחבוטההאפולוגטי
 .מהחזיתהשבכגיבורכתפיועלהמורשע

האשכנזיהמימסדבידיהמקופחהציבורמנהיגיכאחת.ונלעגתמעציבהרנה

שנכשלאדםנסעלמעליםעתוכאותהממנושירשוה"שיטה"אתכביכולפוסלים
צידוק,ישזהציבורלמנהיג ?מינהנפקאמאי"שיטה".כאותהבהשתמשוכפלילים

בניםושיניבוסראכלואבותבחינתהרוחניים,מאבותיוהשיטהאתירשהואכי
מותרהכלאכן, !אשכנזיהשופטתכידידינונגזר"כן"שאותוומה-עוד,תקהינה?

כניני-קירותעלשהופיעוהכתובותמכותביחבורתווכניאוזןשלההסתייגותודברי
עלהסתערותםדרךאתלהשתיתמכקשיםחםשעליההתיזהאתמאשריםאךציבור,

אנחנומחרומקפחים,מועליםאתםחירםשולטים,אתםהיום :האשכנזי"ה"מימסד
 !ירשנוםמכםכיפסולים,כמעשיםכרחליםשאיננובטענותאלינותבואוואל-

המלאההשותפותאל •ן;השלטאלדרכםלסלולאלהעסקניםרוציםזאתתיזהעל·פי
ששאגקהלאותואולי;נאמנותואתשואג"מקופחים"הוקהלובטובות-הנאהכמר~ת

ויציגשיקוםהזההקהלכתוךמי!".האיןישראלמלך"בגין :אחדיםחדשיםלפנירק
שלכוחםלהאדרתאשכנזיתתחבולההזאתח"חינגה"כלשמאשאלת·תם:
 • ?השלטוןבחגההמחזיקים

ב"ש

תרבותויחסישלוםעלמחפ'וזנגיב
"אוקטובר"המצריכשבועוןהמתפרסםארוךבראיון

שלהסופיהפינוייוםהוא(הלא 1982באפריל 25מיום
כין .מחפ'וזנגיבהנודעהמצריהסופראומרסיני),

 :הבאיםהדבריםאת •השאר
אחדחינהסלאם""המלה .כרודוגלשלוםשוחראני

הואהשלום .האיסלאם]מסורת[לפיהאלשלמשמותיו
לקיימהשעלינואלוהיתמתת-חסדהואותכלית.מטרה

שלשלכנורמאליזציהדוגלאני .יתר-על-כן .עד-תום
הביטויהיאהנורמאליזציהשכן .ישראל][עםהיחסים
 .הנורמאליזציהכנתיבלצעודעלינו .השלוםשלהאמיתי

 .אפריללאחרכעיקרהיסוס,וכלא
מפגשיתקייםכמסגרתהכירב-חשיבות,דברהיאהתרבותבתחוםנרומאליצזיה
העויינותעננייימוגועל-ידי-כך .ושלווהטוהרשלברוחJז'נטלקטואלי
שהישראליםומאחרביטחון.וחוסרעכורהאווירה-שתוצאתםשדת,
נבחרשלאסיכהאיןהרימשלנו,יצירותכתיאטרוןוהציגולעברנוידםחא

נימותינו.עלאותןונעלהוv.להם
 :מחפ'וזנגיבאומר•ייז

אלצועדיםאנחנוגיאוגרפיים.גבולותלתרבותלהשאיךגיש.
:fספרותנו .העתידממדיאתוהבנההכרהומתוךימאוששיםבצעדים י

ומתרבותומאנושיותוהמצרי,האדםשלמייחודוושואבתאיתן.יס

לביטחוןכנפייםמעניקהונאמנותבתרבותנורמאליזציהואכן. .

• 

~ » 
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שהפצתןיצירות-ספרותשלחלקיתרשימה
בשטחיםנאסרה

 jא)(כרךהשיריםכל :שאאבו-ויעומר

 iוהמוותהאהבהימיאבו-שאור:ושאד

 iסיפורים :ריסאדסוהיל

 ;מקרהתיק :איסמאעילפ.איסמאעיל
 jהליליקיץמתיאל-איראני:אל-דיוסייףמ.

 iואבן-חןהאש iמסעודולידאחרהחיפוש :ג~בראא.בראוג

 iצרברחובדייגים

 iבודדיםספרים iשיריוכל :דרווישמחמוד

 jוקומומתיכםקיברו jוהקרבןהמוותתהילתזיאד:תופיק

 iגלים iהנודדהשחףסיפורי :ידוחיידוחי

 jהנוצריםשכונת :וריוחנביל

 jהעצובהנהרעלגשר jשיריםטאהא:מחמודעלי

 jהעולםפיסגתעלבודדה jוהפרשיםהלילה :טוקאןדואהופ

 jהימיםעםיחידה iמצאתיה

 jבודדיםספרים iכתביוכל :כנפאניע'סאן

 jהעקוראל-כרמי:אל-כריםעבד

שישלילה iהרמייהארץ jשפתיועלחיוך :אל-סבאעייוסף
 iגבריםשנים-עשר jהשיבהדרך iהענניםמאחורי ;סוףלו

 iסופות jשיריוכלאל-סיאב:ש.בדר

פועמתהפת iהישניםהנמליםפרידתאל-סמאן:ע'אדה
 iבקריאהנאשמתאזרחית jבראשיאזעקה-צפירת jכלב

 iילקוט-מסעהגוף iלא-מגוייסיםכתבים

 jשאהבתיזוכראני :עבדאללהחסן

לא iשפתיו ;לנשיםצחורותשיניים :אל-קודוסעבדאיחסאן
 iהיםעליחפותרגליים jיסורלאוהעשן iהשמשתכבה

 jביירותטחנות :עוואדיוסףתופיק

 iהזרסיפורי :אל-ע'יטאניגומאל

 jמילישיאאהובתי j 778קבוצת : 'פיאדתופיק

 jהרעםלעוףהציפיה jידיכףעלדמיאל-קאסם:סמיח

בקשת jמוותעדאוהבך iקינות jקרקאש iהמסכותנפילת

 jבאלבוםהאחרונההתמונה jלמפלגההצטרפות

אל-עבדמאלילגאלגיה iהפיוטיתיצירתוכל :קבאביבזאר
הטוביםשירי iאהובתי iהתבוסהפנקסבשולי iנאצר

 jפעולת-מרדהכתיבה jביותר

 ;הזריםשיבתושיד:ה.הארון
 .עכומולדתי :אל-שרקאויאל-רחמןעבד

הספרותבתחוםעיוןספרי

ם)יכרכ(שניבני-זמננוסופרים :אל-נקאשא'רג

 ;במערכהשירהאיסמאעיל:מ.ח.
 iוהמציאותהסופרעלמסה :בדר .טאל-מוחסןעבד

 ;ובשירהבביקורתעיונים :אל-תאנינאצר
 iהמודרניתהשירהמבעיותאל-מלאיכה:נאזק

 iהילדיםספרות :ג'עפ'ראל-ראזקעבד

 jוהבעהקונספציה-ספרותנו :עואדוריטא
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בלסגילה
נסיםשלטקסטיםנלוויברגנוירסלשלהמונוגרפיהא.

כוללעצמה.ההרצאהמבחינתהדורספראלוני.
הרגישהטקסטכצנע.חלקןרנות.רפרודוקציות

ברגנו.יוסלשלהפנימיעולמולתוךהצצהרשמאפ
היקר.מחירו-הספרשלהיחידחסרונו

דבריעםתג'ר,ציונההוותיקההציירתעלמונוגרפיהכ.
רפיתאוטרניאוגורשימהעפרתגדעוןדר'שלהקדמה

רנותרפרודוקציותמכילזהספרגםעצמה.הציירתשל
נכך-זהנספרהמיוחדהעניין .כצנעהטובשחלקן
שלהראשונותמהתקופותהיסטוריהפרקימגוללשהוא

מהחשוכותאחתשהיאתג'רשליצירתהאתלכטאוכנוסףהארץ-ישראלית,האמנות
 .שנאמנינוומהוותיקות

"ירושלים".נושאעלסטימצקישלאקוורליםהכוללפקסימיליות,אלבוםג.
עפרתגדעון-(טקסטתמוזבנימיןשלכעריכתוישראל"אמנותשל"סיפורהד.

לריטה).ודורית

שלחתךהנותןושחור-לכן.צנערפרודוקציותהמכילגדול,כפורמאטספרזהו
כל-כךרבחומרהמכילספרימינו.ועד-1906נ"בצלאל"מתקופתישראלאמנות

לוקההואושםופהיסודי,מחקרספרלהיותהטבענדרךיכולאינואחת,כנשימה
רחבהתמונהפורשהואזאתעםיחדנלתי-מדוייקות.וכהערכותכטעויותאמנם

הרכותהרפרודוקציות .התפתחותהודרךהישראליתהאמנותשללמדיומקיפה
 .זההתפתחותימהלךשלמעניינתפנורמהמהוות

חבל .נוימןנילישלכעריכתה"קו"כתב-העתשלמחדשהופעתואתלצייןכדאי .ה
 •יותר.וקבועיציבהופעותזמניכלוחלעמודככוחואיןשעדייןרק

ברזלהלל
תקופהולאיערותשלתקופהשזולומרישכלליכאופן
מונומנטליות,ענקמיצירותאינהההתרשמות .עציםשל
ככלכמעטנכוןוזהדברים'למכלולימהצטרפותאלא

אניהפרוזה,כתחום :הספרותיתהיצירהשלהתחומים

אכלקניוק,יורםשלהאחרון""היהודיאתלצייןרוצה
שאולילמהכאיתותאלאדרך'כהבקעתלאכאןגם

היריעה.רחבהרומאןעםההתמודדותכחידושיתברר

כשורהכתחנהקניוקשלהדומאןעללחשוברוצהאני
ואשרעליהםמתבשריםשאנוהיקףנעלירומאניםשל

מאוחדים"ל"גידושיןכוונתי .הופיע'וכנרמהםפרקים
טרםששמוהיקףנעלולדומאן .עוזעמוסשלנכונה""מנוחהליהושע,א.כ.של

 .אוודכוך·אודפזיצחקשלנקבע
לתמונההצטרפותאלאדרך.פריצתהיתהלא ,פהגם .כשידהגםקיימתדרמהתופעה

שלט.התועים""אכןאתזלרה,שלהמרהיב""השוניאתכאןלהזכירישמוכללת.
;"ארץויזלטידמאירשלהים"אל"מוצא ;כן-שאולמשהשלהחלוץ""קברכרמי,

 :כמושירים,פרסומיועודרוקחדורשלאבנים""טוחן ;הורכיץיאירשלכחידה"
דודמשה ;כסדיעקבשלכעתונותשיריםמחזורי ;יעוז-קסטאיתמרשלחרשהפואמה

 .ועוד

ביאליקפרסמתן :כמוחשוכים,ציבורייםאירועיםמספרגםזהכהקשרלצייןחשוב'
ראשוןכמבטשנראהמאורע;ואףעמיחיוליהודהגלכעלאמידישראלפרס ;זךלנתן

"לקראת".לקבוצתשנהשלושיםמלאת-כשולי
 ,הדעתנתונהכאןכרדאמה.גםלראותניתןולשירה,לסיפורתמקבילההתפתחות

הגדולהו"הזונהאיוב""יסודי :לדיןחנוךשלהאחרוניםהמחזותלשניספק.ללא
כי-אםדרך.כפריצתלאהמחזותשלייחודםאתרואהאניפהשגםאלאמככל".
למיתוסלתנ"ך,החדשהלפנייהכנוסףלדין.חנוךשלהקיצוני-מיוחדעולמוכהצגת

פראכם).לאנאטול"תאים"(כמואחריםספרותייםולמקורות

שלהעצמיתמודעותואתהמבטאזההואהכוללות.כסימןהואאףהעומדנוסףשטח
לכלתשומתדעתילפיזכהשלאספר,להזכירכרצוניכאן .יצירתולתשתיתהכותב
לקורותגםמאלףדרךמורההמהווהקובנו'לאבאהצד"הגשר"עלוהואמספקת,

"הצלייןאתגםלמנותישזהכתחום .שירתולהסברוגםוילנהכגיטוהסופרשלחייו
עלללמודניתןושממנהכספר.שהופיעהמסה-אוודכוך·אודפזליצחקהחילוני"
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בשראסאגורנייוסף

כשנהאורראואשרספריםארבעהלצייןכרצוני
ההתלהבותגליעלנישאושלאאףועלהחולפת,
תרומהכהםישפוליטית,סערהעוררוולאהציבורית

כראשכוונתיהלאומית.הוויתנולהכנתחשוכה
הרעיונותעולםהחובקההיקף,רבלתיאורהוראשונה

השניםכמאההמדיניתהחברהפניאתשינואשר

טלמוןיעקבפרופ'שלספרוהואהלאהאחרונות,
זה,מחקרהמהפכה".וחזוןהאומההמנוח"מיתוס

ניתוחהנוהדבריםבהרצאתיתרמאריכ;תלעתיםהסובל
כגישה .והסוציאליזםהלאומיותביןהעימותשלמעמיק

שלהראשיהקרבןלמעשההיההיהודי,העםכיהעובדה .מרתקתפסיכו-אידיאולוגית
כעיצובוהיהודיםשלוחלקםהללו,החברתיותהאידיאולוגיותשתיכיןזוהתנגשות

ערך.רבלאומילקחבויש-הסוציאליסטיתכמהפכההחזוןשלוכהגשמתו
ברליןישעיהופרופ'שלהמעמיקחיבורוהיכרהרצאתו,כדרךטלמוןשללספרוקרוב

המרכזיותהדמויותשלסגנוני,כרקכעלמרתקניתוחשהינוזהספררוסים"."הוגים
יהודי-הקשרגםבוישהרוחניועולמםן-9הכמאההרוסיתהאינטליגנציהכקרב
כעולםמאדחשובמימונחשףהרוסיתהאינטליגנציהשלכהגותהשהריציוני.

כצנלסון. .כגורדון,ד..אכרכר, .י.חכגון:השכיחהעליהאנשישלהמחשבה
כלקודםכוונתי .הלאומיתכהוויתנוכמישריןנוגעיםהאחרוניםהספריםשני

לבטיהנחשפיםזהבספר .לירושלים""מברליןשלוםגרשוןשללאוטוביוגרפיה
 .המוחלטתוהטמיעהההתבוללותסףעלעמדהאשרהמערב,יהדותשלהלאומיים

בספרישהציונית,היהדותאלההתבוללותמןהמחברשלהמרתקמסעומלכד
המערביתבחכרההיהודייםהאינטלקטואליםשלמעמדםלהכנתחשוכהתרומה
הסתפקשלוםשגרשוםרקחבלכימינו.המתרחשלגביחשובלקחכדיתוךכמערב,

המחשבהועולםחייופרשתבתיאורהמשיךולאעליתןעדנעוריוימיעלכביוגרפיה
בא"י.בגרותוכימישלו

היבטים-"השואהאוארכיהודהפרופ'שלהמחקריםספראתלצייןכרצונילכסוף'
בושאיןאףעל .רכותשניםשנמשךמחקרסיכומימכילזהקטןספר .היסטוריים"

מפניוזאתמאד.גדולההמורים,וכמיוחדהרחב,לציבורחשיבותוהריחידושים,
כגוןהמוסריתהמשמעותכעלותהגדולותהשאלותעםמלהתמודדנרתעשאינו

שקולהכדרךכא"י,היהודיתהמנהיגותועמדתהיהודים,שלההצלהאפשרויות
 •והוגנת.

זרחינורית

שאניהיאשליהכלליתשהמגמהמגלהאניבדיעבד
ויקסימולישיסבירוויותראותי,שינחמופחותרוצה
 .הבדידותתחושתהפגתעםיחדזאת .אותי

הרצאות :על.-ידיהמומלץהראשוןהספר
(אנגלית).נאבוקובלולרימירספרותעל

לטיפולכמעטמאניכאופןצמודשהספרמשוםדווקא
;הצלחתי,עוסקהואכהםהספריםשלובעלילהכמכנה

החייםאיננהשהספרותלתפוסהראשונה,כפעםאולי

להשפעותמתייחסנאכוקוכ .אמנותיצירתאלא
ביטוייםכאל"מציאות"ולמושגכיואוגרפיות

רהנסיוןלפרטים,ההתייחסותההמונים.תרבותשלהעצללמוחהשייכיםררלגאריים
ושלכקירןשלמפחידההרגשהיוצריםחיצונית,משענתשרםעללהישעןשלא

שנייה,כמחשכה .האנושיהמוחכפעילותמרכזיתלנטייהבמודעהתכחשות
 .עצמיתהגנהלשםמהתהליךחלקלעצמונרמסנאכרקרב,כאילוהיאההתרשמות

יכולראינושרע,שלשולחנועללארוחההמוזמןב, oה-משנותלקיבוצניקכדרמה
 .ברכייםפיקעד-כדיומחרכםגבישיצלול,טקסעפ"ירקאלאהלב,בכללאכול
כרלקרואשצריךנהדרספר(אנגלית).ג'יימסלחבריקזמזימההנסיכה :השניהספר

הרוחחלוםעלספרזהרהמיוחדת.לרגישותולהתמכרכדימסוימת,כאטימות
משלמיםוהםהמעמדות,ביןלהדרתם,שנולדו,אנשיםע"יהנחלםהאריסטוקרטית,

לדוןלעצמוהמרשהאישאיןשהיוםהווייהסרגכחץמפלחג'יימס .בחייהםעל-כך
לירפיה,מודעת ,נמצאתהיאכקזמזימהלחלוטין.ונגוזהאבדהשהיאמשרםכה,

 .האחרוניםולימיהלשכירותה
אחת".אחוזהו"קורותב"ירושלים"לגולףסלמה :שלישיתסופרת
ראשונהשכקריאהשכעודמשוםהמחדש,הקוראהואהטובהקוראנאכוקוכעפ"י

געתלוחופשייםמשוחרריםאנושנייהשכקריאההריהמכני'כצדיותרמשקיעיםאנו
 .הלא-אורבניהבוקרמטללחותעדייןאצבעותיה-לגולףסלמההספר.כהוויית

צניעותשלמתאימהכמידההמחוננתיוצרתשלכאוזןשנקלטרסיפורי-עםאלה
שלכאמצעיםלאסמלהופךהיחידכהלמדרגהאותםמעלההיאעל-כןדין.וקבלת

אישיכסיפורהמיתוספירוק.שלפניסינתיזהשל;אלאמעשהלאחרהקיימתאנאליזה
 .קיומואתלילהסביריכולהזההנוףשרקהישגהנומדי,חכםשאינו

והריםערפיליםפיורדים,כיןן-9ההמאהשלדרום-אמריקאיתספרותמתרחשתפה
כלשהוערךבעלהואהחכרתישהחזוןתקווהמתוךשלאמחט'יערותמיוערים
 .מעלהשלירושליםלעומת
-בוגאןלואיסהאמריקאיתהמשוררתשל(דיוקנההחדרסביב :רביעיתהמלצה
ומכתכיםהרצאותיומנים,קטעיליקטההמשוררת,שלוידידתהתלמידתה .אנגלית)

ראייהכעלמפוכח.יבש.ראשונה.כקריאהנעיםשאינוספרדיוקנה.אתלהעמידכדי
ואולישפיותלאי-תלות,מגיעהמתמידשכמאמץאישיותמשתקפתדרכומפולשת.'

להשראהואפשרותדרךעלהצבעהזומהספרלישנותרמה"כגרות".שקרוימהשל
 • .העולמקבלתאלאנארציסטיתמהתרפקותלא

 1982יוני·אוגוסט

 :ספריםסוגישלושהעלממליץאני
האומהמיתוס :כגוןאמיתייםרוחאנשישלספריםא.

היסטוריהאמונה, jטלמוןיעקבשלהמהפכהוחזון
שללירושליםומברליןליבוביץישעיהושלוערכים
שלום.גרשום

אחריהןרציםלאשאנשיםקטנותהוצאותשלספריםב.
ספריםעל :כמופניניםכיניהםלמצואאפשראכל

מן ;ירושליםלידואןמוסדהוצ'כהןחייםשלאסורים
שלקבצים-המורעותהלוחעלהישןהישובהמקור'
 .גרקלובנימיןהעורךהוצ' jישניםועלוניםכרוזים

לחיות-אלישראליהושלהספר ;אדםהוצ' jקראלחנהשלהאלוהיםאתלהקרים
כמאהכירושליםהיהודיותהקהיליותשלהחייםעלעצוםאוסף-יהודיםעם

לבניםוננסיםשחוריםחורים-צה"לגלישלהמשוררתהאוניברסיטהומןהנוכחית,
שרה.דרורשלאסטרונומיה)(על

מוסקונהיצחקשאסףספררפניני :כמוכיד,אותםלהחזיקשתענוגיפיםספריםג.
 • .מעריבכהוצ'

מוקדגבריאל

החשובהשירהקובץ .שירהלספרירקכאןאתייחס
מאיהשלוהקר""הח'םספק,כליהוא,האחרוןכזמן

מעצבתשכתאילאהרןשבדומהמשוררת,זוהי .בז'רנו
כילומרלכך,נוסףניתן,עליהאכל .חדשהפואטיקה

כשפעהלשוןאותה,אוהבתהעבריתהלשון
 .כחגיגההלשוןאפשרויותיה,

אולירית-ארוטית,שירהאושירת-אהבה,כמסגרת

 :יוצאי-דופןספריםשנימצייןהייתי ,אירוטית-אלימה
הוורוד"ו"הספרבלבןאברהםשלואיזולרה""טריסטן

זקס.אריהשל
שלוהתעצמותםהתחדשותםכיותרבלטודור-המדינהשליותרוותיקהשירהכתחום

ל"קברכוונתי .המוקדמיםו"עכשו""לקראת"מימיעודהחשוכיםמשורריםשני
סיון.אריהשלול"אישרורים"בן·שאולמשהשלהחלוץ"
יותרקונקרטיוכאופןכתיבתו'לכללכשכוונתיהתייחסתי'ככרשבתאילאהרן

 .הכלום""ולספרל"חוט"
גםשמעידהכפימשלו,מענייןנוסחכמגבשאותוהציבהדייךאשרשלשירתו

 . ,,נשים"סררשלשנייהמהדורה
ביטויעזתשירהשלמאדיפהגווןייצגוכ"נסיעה"לאורויצחקכ"קריש"פלרעורר

היפית-מהפכנית.כשירההגובלת

ותיקימכין .וכן-שאולסיוןשללפעלםקרובהסתכלות"מלאכ"קולהאלוןאברר
המדינה,דורשלהכרונולוגיהרובדמאותואלירז,ישראלוגםו"עכשו","לקראת"

למדי.גבוההכרמהשלו,פרקים"כ"חמשהלשירהממחזאותזינק
בעתכיותרהיפיםהקבציםאחדהואבחרבמוטימאתטובה"כמעט"בשכנות

 .האחרונה

לא;ומאידך-גיסאשיצאוהיפיםהשירהקבצילכלכאןלהתייחסיכולתילאכימוכן'
 •כעיני.חןמצאשלאמהציינתי

סומךששון

לאעדייןשבכאןשקריית-ספרבצער,לצייןעלי
חרףוזאתהערבי,הנושאעםלהתמודדהתעוררה
התגברותהוחרףמצרים,עםכיחסינושחלההתמורה

מעטים, .הפלשתינאיתהשאלהשלוהסתבכותה
שלמהספרותהנעשיםהתרגומיםהםמאוד'מעטים
ארצנו.אזרחיערכיםכידיכת,הנכתו iמוגםשכנינו,

למיניהםמומחיםשלדיכוייםלמרותיתר-על-כן'
מאודנדיריםכתוכנו,הפועליםערכיות,לשאלות
הקוראכידילסייעושמטרתםב~:;נרית,שכתבוהספרים

 .אזורנואתלהכיןהישראלי
כשנימסתכםמצריםשלהחדשהמהספרותבאחרונהשתורגמוהספריםיכול

הטרילוגיהשלהראשוןהכרךשהואבקהיר,בית :לאותומחפוז,נגיבשלרומאנים
עלופטפוטיםפועלים)ספרייתהוצאת ;מיכאלסמי :(תרגוםהסופרשלהקהירית
 .)"רתכ"הוצאת ;סלעמיכל :(תרגמהמככרלאהופיעשתרגומוהנילוס,
זאתעםמחפוז.שלכתביוממיטבהיכןאלהיצירותששתילהדגיש,היאחובהאמנם
ישכתיבתו.ממכלוללמדיקטןחלקמהווההסופרשלמיצירתועתהעדשתורגםמה

כגירסתםיופיעוהקהיריתהטרילוגיהשלהנותריםהכרכיםשנישלפחותלקוות,
כמהרה.המתורגמת

אישולדאבוניולתרגום,לקריאההראויהיחידהערכיהסופראינומחפוזשנגיבאלא
להיתרגם.יודע,שאניככלזכה,לאאחריםוערכיםמצריםסופרימכין
שהופיעוהספריםמכיןלהמלצההראוידברלמצואליקשה-העיוןלספריכאשר
עלמאורולהמליץאחורהמעטלשובנאלץאניכןעל .הערכיהמזרחבענייניהשנה
כשנתייםלפנישיצאואחדות",ייחודבין"מצריםגרשוניישראלשלספרוקריאת

פניהמגמותלהבנתוחשובמעמיק,ךב·היקף'חיבורזהו .המאוחדהקיבוץבהוצאת
 •מדרום.שכנתנושלוהרוחנייםהאידיאולוגיים
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רוןחנוךסימוןאוריאל

הסיפורשלהאמנותיהעיצוב ;כר·אפרתשמעון
 .תש"ךפועליםספריתהוצ' ;כמקרא

תשמ"ב.מגבס,הוצ' ;שמשוןחיי ;זקוכץי'יאיר

המקראיהסיפוראתלנתחמצליחיםאלהספריםשני
אמצעיאתלהבהירהכללית,הספרותחקרשלבכלים
עללעמודזמננובןלקוראולאפשרשלו,ההבעה
 .סטטיהאייחודו
המחקרהישגישלמצדייךסיכוםמהווההראשוןהספר

כמבואלשמשיכולוהואהמקראי,הסיפורשלהאסטטי
קריאהבמקראולקרואלחזורהרוצהלכללימודוכספר

זה.בתחוםהבינלאומיתהמחקרבספרותברמתו,לושווהשאיןלינראהספרותית.
שופטיםבספרהפרקיםארבעהשלהדוקה"ל"קריאהמוקדשהשניהספר

המחקריותהדיסיפלינותבכלשימושעושההמחבר .שמשוןלפרשתהמוקדשים
המשמעותושלהסיפורשלכוללתאינטרפרטציהלהעמידכדיהמקרא,חקרשל

 • .שורותיומביןהעולה

עברוןבועז

הוצ' ;ב'כרך ;הצלבניםממלכתתולדות ;פרוורא.
ביאליק.מוסד

להקבלותמובילוהספרמרתקת,המתוארתהתקופה
סיבותגבילבמסקנותיובעיקר .לתקופתנוביחסנוגות

 ...אחריםזמניםמאדהמזכירותהממלכה,שלתמוטתה
אחדשמצדמכךנבעופרוור,שללדעתוהנפילה,סיבות

שכניה,עםויוונדימודוסהצלבניתהממלכהמצאהלא
והןבכסףהןבאירופה,מתמדתתלותפיתחהשניומצד

היא.רגליהעללעמודלעולםהצליחהולאבאנשים,
 .בוובחלההענייןמכלאירופהעייפהבסוף

עצמה.עללחזורחייבתאיננהשההיסטוריהלמרותברורות,לימינוההקבלות
בו'וקוראחוזרשאניזהספר .(אנגלית)הטוטאליטאריותמקורות ;ארנדטחנהכ.

 •ימינו.שלהעולםלהבנתביותרהמעמיקותמהיצירותאחתלדעתימהווה

פרידלנדריהודה
"אחריךהסיפורבמיוחדמומלץהסיפורבתחום
שניסיפורוים.אריאלהמאתשלםבהוצ'בנימין"
אסטטית,רגישותשלנדירמיזוגבושישלמחברת

לב.שובתולשוןאנאליטיכושר

לדרכו"והבקראתלשבחלצייןישהרומאןבתחום
קדרי,שרגאמאתמטרילוגיהראשוןחלקשהואעולה"

הבשלים,הרומאניםאחד .יחדיובהוצ'שהופיע
שהופיעוכאחדוהמרתקיםלקריאההקשיםהעמוקים,

 .האחרונותהשניםבעשר

ווידוי"כתכיכרכיבשלושתרבקסםישהעיוןבתחום
עם-עובד.בהוצ'סדןדבמאתוזכרון"

הסתייגותחלילהאומרתאינהשבפרוזה,ביצירותשההתמקדותלהדגישברצוני
חיתהולאסיפורתבקריאתבעיקרהתרכזתיהאחרונה,שבשנהאלאומדרמה,משירה

 •כלשהי.דעהמלהביענזהראנילכןשירהדברילקרואמיוחדתהזדמנותלי

צמחעדי

 :מומלציםתרגוםספרי
פרקנו.שלגוועת""כשככי .א
פאס,אוקטכיושלומסותיפהפיםשיריםאוסףב.

 .עמיחייהודהשלבעריכתו
 .גדולגילויבבחינתהואזהומסאיסטמשוררלדעתי
 :עבריתשירה

יאירשירישלהכללמןיוצאלקט-בחירה""ארץא.
לנושקםביותרהמענייןהמשוררלדעתישהואהורכץי
חווייתיעולםבעלהאחרונות.השניםחמש-עשרהמשך

מיתוסהיוצריםהמעטיםהמשורריםמן .וסוחףעשיר

 .שלם
 :כדיונימדע

מביאהלם.כמוהקוראעלפועל .לקריאהקשהספראליסון.להאראלאן"לראות"א.
לשאולהרצוןבךשעולהעדשבתוכנו,במפלצותמטפלמעצמך.נפשלשאטאותך

(על-שמו,מוזר""ייןהואבקובץביותרהטובהסיפורכך.אותןניחשכיצדבחרדה

באנגלית).הקובץנקראאגב,
'המתארהקובץבסיפוריהיפהשלשמוזהסמית.'ווינולקודדשאול"ושמו"כוכבב.

בני-האדםמוזר.שוחרי-טובמוזרים.ביצוריםהמאוכלסתלבני-אדם,עונשיןמושבת
ביניהםישתוך-כך .האבריםבנקלמעןמיותריםגוףאברי·מצמיחיםבמקוםהשרויים
אףצורתבלבשםגםאנושיים·פתיטייםשנשאריםוישהאנושית,מהותםשמאבדים

 • .גדוליצירתיכוחבעלהסופר .כדו'אומוזר

קולינספונטנה; 'הוצ ;סוףללאשאלה ;פ;פרקול .א
(אנגלית).

על-מתוודההואבופ;פר,שלהאוטוביוגרפיספרוזהו
מאווייהמוסיקולוגיהחיתהלפילוסוףהיותושלפניכך

מוסיקהבשאלותהנוגעיםפרקיםמספרבספר .חייו
אףבהןנגעלאבהבדרךמוסיקליתואסטטיקה
העוסקבפרקמדוברבמיוחד .כהעדמוסיקולוג
 .הפוליפוניתהמוסיקהשלהופעתהבדברבהשערות

מדהימההשוואתיתהצגהעורךהואבובפרקוכן

 .ובטהובןמוצרטבין
(אנגלית).מסצ'וססקיימברידג',מ.י.ט.הוצ' ;דממה :קייג'ג'ון .ב

השניםשלושיםשלהמוסיקהלהבנת-הידיעהבה'-המסמךהואזהספר
הצליליםשלמהכבליםזה,בספרלראשונההמוסיקה,אתמשחררקייג' .האחרונות

המוסיקהשלהנורא"ה"ילדשלחגרקריאתזוהיהאפשריים.הקונוונציונליים
קשרליצירתראשוןמשמעותיוכסיוןשחיתה,כפיהמערביתהמוסיקהעלהעכשווית

בספרהכתיבהדרךגם .ן·בודהיזם.הזעםובמיוחדהרחוקבמזרחמקורותלביןבינה
הרהורים,-ביניהםהקטעים,בהרכבתשולטתבמתכווןהמקריותשיגרתית.איננה

משמעותבעליקטעיםמילוליים,הבזקיםהיו,ולאשהיומעשיותסיפורימכתמים,
המחבר,שלהטובהרוחועולהאלהמכלביניהם.סמנטיקשרכלוללאבלבדפונטית
זמננו.בתבמוסיקההחדשההאסטטיקהשלהפילוסופיה-ובעיקר

 .מסדההוצ' ;גרדנוויץ .פ.עבעריכתמוסיקה,שנותאלפיים .ג
גדולישלביקורתורשימותזכרונותפרקימכתבים'שלומרענןמענייןאוסףכאן'

באותםבמיוחדמשעשעת,שקריאתוספר .היוםועדהרנסנסמתקופתהמלחינים'
ברליוזשרמאן,רוסיני,ליסט,:ברהמס,(כמומפורסמיםמלחיניםמחוויםבהםקטעים
אלה,משעשעיםמסמכיםמתוךדורם.בניאחריםמלחיניםעלדעותיהםאתועוד)
המוסיקלית,היצירהדרכימאחוריהמסתתרעלהאמיתיתהתמונהלמעשהעולה

הכל, .מוסיקהעלמאומהבספראיןהאחרונות.השניםשלוש-מאותבמשךבמיוחד
 • .עצמםהמלחיניםמפי

שפיראאניטה

הדמוקרטיהשל"ראשיתה :טלמוןיעקבא.
 . ,,המדינית"המשיחיותוהטוטאליטארית"

ההסטוריהשלביותרמקפתתמונהשנתנוספריםשני
שלהגדוליםהמחשבהזרמיושלהאינטלקטואלית

 .עולמנואתשעצבו ,-20והן-9ההמאות

הארההאיראשרספר .ומשכר""מסורת :נץיעקב .ב

היהודית,בחברההמודרניזציהתהליכיאתמיוחדת
בחברההיהודיםהשתלבותשלהפרובלמטיקהואת

הכללית.
יחידהמחקרעבודתצבי'.'"שכתאי :שלוםגרשוםג.

לראייהובחתירהבמעוףזאתועםשבה,המקורותבניתוחבעמקותה,במינה
מוכללת.מסקנתית,

עםמודרניים,דוקומנטיםעפ"ימחקר,עבודתשלשילובפהגם"היטלר'.' :כדלוק.,
 • .התקופהשלכלליותוהכנהתפיסה

שקדגרשון

אחריוצרמכליותרעליהשפיעושיצירותיוהסופר .א
-1894בנולדאשררוט,יוסףהואהאחרונהבשנה

 .אירופהבמערבשונותבעריםימיורובאתבילה .בברור
ההבסבורגיתהממלכהמןהעיקריתהשראתואתקיבל
כפאריס. 1939כמאיונפטר

רדצקי"."מרשרקעטומפריעתהעדהופיעבעברית

ללא"בריחה :הןבגרמניתשלונוספותנפלאותיצירות
סוחר" ; "ו-002ה"הלילה ;סברי""מלון ;קץ"

מערת" ;הקיסר""פסל ;ושמאל""ימין ;הקוראלים"
סיפורו-"איוב ;המזוייף""המשקל ;הקאפוצינים"

שלעתיםמאד,רגישותריאליסטיותנובלותשלשורהאלה,כל .ועודפשוט"אדםשל
 .שוניםחברתייםבהקשריםהאדםשלהמבודדמעמדובשאלתעוסקותקרובות
המתגלגליהודיבאדםהעוסקקץ"לא"כריחההואלליביביותרהקרובסיפורו
מזוייפות,האידיאולוגיותשכללאטלאטומוצאהראשונה,מלחה"עמשךברוסיה

שמיםמוללעצמוהקיומיבידודוהואלאדםשנשארומהמפוקפקותהאמיתותוכל
הטוטאליתהתלישותמשברשליהודי-גרמניגלגולהםגיבורווהןהסופרהןשותקים.

הבחינהמןריקיםככליםהוצגולמערב-אירופה,שהגיעומזרח-אירופהיהודישל
כבורעצמםשלהכואבתבישותעצמםאתלמלאוניסווהחברתית,הדתיתהתרבותית,
אירוניהשלבדרךמיוסרת,בדידותשלמאדאינטנסיביביטויזהמחול:תו.המתמלא

התחכום.חסרתבבהירותה-ביותרהגדולשתחכומהמהולה,ובלתיצלולה
זורוחאםגם ,צחהרוחמשוםזהמסוגבכתיבהישחיים,אנובוהספרותיובעולם
מןשהואהקוראלים"ב"סוחרכמרלמרת,בתשוקההמעורבתמרותחרדתמבטאה

היהודית-גרמניתבספרותשנכתבוהחשוביםומןררטשלביותרהטוביםהסיפורים
 .בכלל

אדםשלווידויהמכיללירושלים','"מברליןשלוםשלספרוהואאחרחשובספרב.
התודעהוכאשראנושית,הווייהלעצבעשוייםבתודעה,שינוייםכיצדהמגלהציוני,

המתחוללותהקיומיותלהכרעותשונהמשמעותיששלום,גרשוםשלזוכמומבריקה
 • .לישראללעלותההכרעהכוללבגינה,
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"ההפגנה" :מתוךומכתביםתגובות

ורביןהרולדשלתערוכתו
ת"אקצמןגלריה

אבו-חציראמשפט

ערכילמשברדוגמא
הערכי-תרבותי-פוליטילמשברכדוגמהאבו-חצירהמשפטאתרואהניא

שכמובןלמרות ;עדותביןמאבקשלכביטוירקולאבישראל,הכללי
בצורהזאתבדוגמהביטוילומצאהבין-עדתיהקונפליקטאוהמצוקה
בהשמדוברבשיטהבכספיםהשימושאוהקרןשניהולכוונתי .קיצונית

עדהבןאדםגםלפעולהיהיכולהפנים),משרד(אובורגהד"רשלכשיטתוהיום
דרמתיביטוינוסףהמזרח,עדותבאישהענייןפגעשלנוובמקרההיותאולםאחרת.

עדותבנישלוחוסר-האוניםהחידלוןתחושתאתשובעוררהשהיאמשוםלתקרית,
מהווייתםמתעלמים:;נתוכוהמשפטומערכתבכללשהשלטוןהרגשתםנוכחהמזרח,

 .להםומתנכליםהמיוחדת
לשולייםהשייכיםיחידיםשלגילוייםהםמדוברעליהםהאלימותשביטוייכמובן

 .עצמםאתלבטאע"מסובלימטיביתדרךמצאושלאהמזרח,עדותשלהחברתיים
העדתיתשהבעייהלזכורישאלה,כמוקיצוניותלתגובותבהתייחסותגםאם-כי
עולםתפיסותשתיביןושוניפערניכור,-שנה-30מלמעלהכברבארץקיימת

פוליטייםלאכליםהמזרחלבני-עדותהיולאשנה 30ובמשךיהודיות-ישראליות,
הציבוריתלתודעהמצוקתםתחושתואתייחודםאתלהעבירע"מתרבותייםולא

עד-כדילעתיםקיצוניות,רגשיותבדרכיםעצמםאתביטאועל-כןהכלל-ישראלית,
באלימות.שימוש
ניקוזתעלתזופיתרון.דרכילהולחפשזומצוקהלבטאכסיוןהיאתמ"ימפלגת

מעדותרובםדתיים,ולאדתיים-אינטלקטואלייםצעיריםנאספואליהדמוקרטית
בצורהשלהםולפרובלמטיקרההמזרחבנילייחודיותלהתייחסרצוןמתוךהמזרח,
בתוך-ומהותיתכמותיתמבחינה-הראוימקומםשלתביעהותוך.בוגרת

 .הישראליתההווייה

אחת,מקשהמהוויםאינםכציבור,המזרחעדותוגםכמפלגהתמ"יוגםהיותאולם
ע"ישלובוהטוענים(שישיצריםלליבויהזדמנותאבו-חצירה,במשפטנוצרה

מימסדשלההרגשההמחנק,שתחושתלצייןחשובאם-כיפרופוקטיביים).אלמנטים
להביאעלולהשהיאעד ,חריפהכההיאלהבין,מנסהאינוואףמביןשאינומדכא
זה.מסוגאמוציונאליתלתגובהאףבצדק
אחד,מצד-ניגודיותחברתיותגישותביןעדות-המזרחציבורנקלעכלליבאופן
במדינת-טיפחהאשרבורג),דר'ע"י(המיוצגתהמזרח-אירופאיתהמסורתיתהגישה

ולעתיםאישידעתשיקולעלשבוססוה"פיתקולרגיה"ואתה"סעדיזם"אתישראל
בגולתנאורהאולישחיתהזוגישהאחידה.אוניברסאליתהתייחסותעלולא ,תחושתי
להיותוהפכהמפלגתי,וכוחתוקףקיבלהכאשרמנאורותהאבדהאירופה,

 .לקבלבעיניושראוגלמינותןהמפלגהמנהיגכלומר .אוליגרכית
הרואהזו 'הנה ;ערכיתלאינטגרציהוכלתי-תורמתקיצוניתהיאאףההפוכה,הגישה
כאןהעקרוניתהטעותבמדינה.היחידהערךאתלצידו,הביורוקראטיובמנגנוןבחוק
מדוברבעצם .הגישהמתבססתעליהאוניברסליתהומניותמהלכאורהנובעת

כלהנטולואגבר,בנגינתהתומךהומניזם .מזוייףאףברהקרוולעתיםטכניבהומניזם
 .כאןהשתרשותנושלהטבעייםלצרכיםבסתירהוהעומדוישראליתיהודיתזהות
בנישלדורותכאןצמחושנים 33משךאלה.גישותשתיביןנמחציםהמזרחעדותבני

להודותכדירביםלכוחותנזקקיםהםוכעת,אלה,סותריםערכיםברכיעלעדתנו
שביןכבודליחסוסדר,לחוקרצוןאחדמצדהכולליםשלהם,הספציפייםבערכים

 .והיהודיותהייחודיותאתמדגישיםשני,ומצד ;ונו''בחברהלשוויוןלרעהו,אדם
עדותלאנשיעדייןשאיןמשוםבעיקרקיימת,לאעדייןאלהקצוותשניביןהמזיגה
ומאידך-אינםהנבדלת,זהותםאתברמהלקרואכדימספיקהאומץמידתהמזרח
כדינתונים,הםבוהערכי-כלכלילסוגרמעבראלולפרוץלהתרומםעודיכולים
 .הכוללתהיריעהאתלראות

תכניםמכילשאינוהומניזםשלתשתיתעלבישראללחיותייתכןשלאברורעכ"פלי
אפילוהפועלת,במדינהלהתקייםבלתי-אפשרי-שניומצדקונקרטיים,יהודיים
לביןדתביןמוחלטתהפרדהלהפרידישדתית.פוליטיקהשלבסיסעלחלקיבאופן

 .חייםאנובההחברתיתהמבוכהאתמאפייןביניהןהבלבולאשרפוליטית,התנהגות

• 
ביטוןארז

 1982יוני-אוגוסט

רוחלגסותשאר-רוחבין
 32-33בגל'"תפילין"וולךיונהשללשירה

כלשהי,מצנזורההחשש .הביטויחופשעקרוןעלמעטלאדובראחרונה,ל
אלא .וטוביםרביםבלבמוצדקיםוכעסמתחעוררסייג,לולשיםהעלולה

היהברורההבעה",חרות"מלחמתשלהגדולההריתחהבשעתשגם
הפגיעהמןקשתכמטחורימשתמע,בלתיבאופןנטועזו'שלשגבולה

בטלהעקרון,מיצוימולהאדםכבודהואהשיקולכאשרכלומר,האנושי.בכבוד
איפולעללשמורדרך-משלאמוריםכאשרהיום-יום,בחייכך .הראשוןמפניהאחרון

הנאהשעיקרואמנותי,בכטריכשמדוברוכמה,כמהאחתועל ;שונותבפרשיותזקמי
אשרהיחסיערכוויהיכלשהו,אמנותי"מוצר"שאםלומר,רוצה .אסטטיתוהתנאות

רביםשלהנפשיעולמםאתמראש)זאתלצפותשניתןכמה(עדלזעזעעשוייהי'
עלוכנגדלמרותגנזו'לטעםיש ;מכווןהואאליהההתייחסותקבוצתעלהנמנים

שלהמוצאנקודתחיתהאגב, ,זולעצמם.ומוצדקיםהקיימיםהחופשעקרונות
 .דולךיונהשלשירהלמקראהרגשתיחיתהוזובפילהרמונית,ואגברהשמעתמתנגדי

שלתמונתובשביליהם .סוגמשוםטיש pכלעבורימהוויםאינםהתפיליןדתית,אינני
בחגיגותההתרגשותורגעיממגנצה""בררךשלמ"וידויו"וחלקגוטליב,מאוריציו

 .שליבגישלבר-המצווה
שבכולן.הגדולההיאבהשמדוברשזומבחינתיעל-כן,ייתכן .בשירהמבינהואינני
שלהלירייםשיריהלהדפסתהנוגעזהגם ,לבבכל-הביטויחופשבעדואני

כבודשלייחסבעדאנילכל'שראשיתאלא .טוקאןפדואהכמו"משוררת-אויבת"
הפנימימעולמוחלקאשריהודי,הואזהאדםאם"אף"הקורא,האדםשללרגישותו
 .כיוצ"ב"נלוזים"יסודותועודהתפילין,התפילה,ך,"התנמתכניעצמויונקהלא·דתי
לפחותהמופקד ," 77כ"עתוןיוקרתיספרותישעתוןחשוב,לינראהכךומשום
כלימכליותרשייזהרלוראוי ;הקייםהמיטבמתןעלחומריושלבחירתםמבחינת
הדקהגבולעליחליקשמא ;האמוררוןהעקשלהמדוייקבפירושואחרתקשורת
 • .לגסות-רוחשאר-רוחביןלעתיםהמבחין

כ"סכהן'מלכה

 :המערכתהערת
אחריםקוראיםשלללבםמביניםשאנוכפימכ"ס,כחןמלנחחגב'שלתגובתהאתמביניםאנו

 ...למשלטלפוןאיומיכמואחרות,בדרכיםגםהתמרמרותםוהביעוזה,בנושאלנושכתבו
דבקותנומתוךוזאת,וולך,יונחשלשירחאתלהדפיסהחלטתנועםשלמיםאנועם-זאת,יחד

היווסדו.מיום " 77"עתרןאתהמנחיםבעקרונות-הפרסום

-תכנהבשליצירהתקדים-פסילתאךמסויימים,קוראיםשללסכנת-היפגעותעריםחיינו
 .יותרמסוכןלנונראה
דפיו,מעלאורהרואהיצירה,כלוחופשית,פתוחהבמהחרא " 77ש"עתוןהצהרנופעםלא

לרצח-עם,מפורשתקריאהבחןשישיצירותלהוציא ;אמנותיתראותמנקודתרקנבחנת
כלשחי.אנשיםקבוצתנגדהשמצת-זדוןאולאומ~ת.לבגידה

חופשעבורלעתים,לשלםשישהתשלוםזחאולםנפגעו'מהקוראיםשחלקעללנוצר
 •לאין·שיעורגנוחהגבלתומחיראשרהיצירה,
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כתרבספרייתחדשיםספרים
הוצאהביתמגיש"כתר"בספריית

שלמגווןמבחרירושלים'"כתר",
קלאסיתהעולמית,הספרותמיטב

ספרותובתוכהמקור'וספרותוחדשה'

מתחספרותומדע,עיוןספרייפה'

~!~:f ;v~ 
~ !;.\~•.,~ .• : ' ••~::A~ 

בישראלפוליטייםמשברים
ינאינתן

מדינתשלהפוליטיתההיסטוריהלהבנתיסודספר
המשבריםאתומנתחמאירהמחבר .ישראל

התפתחותאתשעיצבוהמרכזייםהפוליטיים

ייסוד :בן-גוריוןבתקופתהישראליתהפוליטיקה

אלטלנה(פרשתליילצההמעברמשבריהמדינה,
והשלכותיהםלנון,ופרשתח)ייהפלממטהופירוק

וחוקימשתתפים(מוסדות,הפוליטיתהמערכתעל

 .משחק)

גדולמסך
וסרטיהםגדוליםיוצרים
רב-נוףזאב

שנכתבורב-נוףזאבשלהסרטיםביקורתמאמרי

אוריבידינערכו 'מאדרחבהידיעהומתוךבטעם

וסרטיהםהבמאיםגדוליבייבכהעוסקלספרקליין
ופילמוגראפיהקצרהביוגרפיההקדיםפרקכשלכל
ולמקורשימושלספרהקובץנעשהכן .מלאה
 .בקולנועהמתעניןלכלויעילממרייןמידע

הנילוסעלפטפוטים
מחפוזנגיב

סומךששוןיפרופ-דבראחרית

בדרךהמשקפתהחשובותהיצירותאחת

האינטליגנציהשלמבעיותיהכמהמודרניסטית
 .הזמןבעיותמולהמצרית

החקירה

אונקדורותי

היאיכולהובודאיהאהבהתכפרהפשעיםכלעל
להצילשמטרתומבריקלבילושתמריץלהיות
הדברזה .נזהגרדוםאומהכלאאהובהנערה

נותןחקירהכדישתוךכיו-יורקישוטרכאןשעושה

 .אכזריברצחהעיקריתלנאשמתליבואת

בדיונימדע·בלשית,וספרות
וביוגרפיות.

שלגבוההבאיכותמופיעיםהספרים
ובמחירהדפסהושלעיצובשלתרגום'
 .נפשלכלשווה

מחפוזגניב
עלטפפוטים

הנוליס,

אונקורותי
,חקירה

מחטים

דברלויליאם
חסרלמאבקיוצאהמוכשר,התובע ,קובפוסטר
ההירואיןקשרשמאחוריהאישי,אוירייבדפשרות

דולר.אלף 50בסךסילבפרסזכההספר .הסיני

החמישיהלכתכוכב
הוילוג'פריהוילפרד

העומדבעולםהמתרחש 'זהמרתקעלילהבסיפור
מתמודדים ,נוראהגושית-ביןמלחמהסףעל

 :קוסמולוגיתהאחת .חידותשתיעםהמחברים
כיצד :פסיכולוגיתהשנייהולזרוםיכולהזמןכיצד

אלה,לחידותהפתרוןוהפרטשלזהותונקבעת
בתבידינמצא ,לפרוץהעומדתהמלחמהלבעיית
והיא ,הליוסשלהחמישיהלכתכוכב ,אכילס
בערך-שהואבריטימדעלאישהסודאתמגלה

 .בעלה-

דברלויליאם
מחטים

הרוגיפריחוילפרד
הלכתכוכב

החמישי

בקרוביופיעו

ביוגרפיה-לסקובשולמיתטרומפלדור;
מתח-טרומןמרגרטהלבן;בביתרצח

בדיוני-גויןלהאורסולההסף;על

וואלסאדגרהמנעולים;שבעתבעלתהדלת
מתח-

הצר;השער •הפסטורליתהסימפוניה

ידיזאנדרה

 1982במהלךיופיעו
סיפורת

מבואמסינית(תרגוםטזהליהאמרות;
דאור)דןרייד :והערות

בורחס .ח.להחול;ספר

וורגהובאנייגמלוויליה;משפחתבני

אוסטיןייןיגפיתויים;

לודגידיוידמקומות;החלפת
איידםאודלאמסטרדם;בחזרה
מציכןהברית;

ביזיונימדע

ניבןלאריהניוטרוןכוכב

מתח

ריינהארט .ר.מהדלת;

ביוגרפיה

טרואיהאברי /כרכים)(שניטולסטוי

tlb 
הטובלספרהיוצרביתכתר

עיון

וברמנטוויצמן 1ארכיאולוגיתחידה :אבלה
אריאספיליפהילד;הולדת
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סיפור

שלבסטודיו
שרגא

בלסשמעון
בכתוביםרומןמתוךפרק

סטימצקיאביגדור

עללהסיפרכשעמוסכאמבטיהדניאלשלכגריםניכסהאתריךiו הגיבהלאהיא .ככפרהכיתאתכשותפותלקנותשרגאשלהצעתו 1
למחרת, .כטלפוןהסכמתואתנתןככדשהואלהאמדלאועמוס

אתם"אם :הכריזר;כ:;נל;רעלהשככשהנושאז'קלין,אצלכמסיכה
היאאכלמבטה,אתללכודעמוסניסהאקנה!",אניתקנו,לא

כדדכםאחד-כך,דקלה.נרגעאינוהעניןכאילועצמהרשמהממנוהתעלמה
לכפר.לעכורכאמתמתנורןהואאםאותרשאלההכיתה,

 ".כעיניךחןמוצאלא"זה
 .השיבהלעשרת,"צדיךאתהכעיניחןשמוצאמהכל"לא

ויהיהלקנייהמתנגדתשקאתדיןלוואמדשרגאאלהלךהואלאחד-מכןיומיים
אחד.שותףלמצואעליו
שרגא.אמדהשאלה,"זאתלאשותף,כליגםלהסתדריכול"אני

 ".לעירקשורההיא Iכקאתדיןלהתחשב"צדיך
לעיר."קשורים"כולנו
 ".יותרפשוט"אצלך
ככפר?"לעכוראלךאםמאושרתתהיהשהןהחושב"אתה
דבריואתרש.יפפןחששאכללקאתדין,דרמהאינהשהדהלו,לומדרצההוא

נסתייע,לאוכשהדברעצמו,אתלהסבירצררךחשזאתעם .כהדהכזלזול
נשמעהשכקולראלאאני?"מהואני.צייד"אתה:אדונהשתיקהלאחדהפטיר
משרגאזכהשלארצון-טובשלכחיוךלהקהותהניסהוהואלגלוגשלנימה
 .קלכנוד-ראשאלא

שרגאאתאוהבתלאקאתדיןעמוס.חשב-אחדככיורןנוצרתלאסימפטיה
לאשרגאגםאכל .שמראתמתעבתכמרשלך,""החכרארמדתכרוכשמדברת

הריהיהדהואילולכך,סימןנתןלאפעםאףאם-כימיוחדת,חיכהלהרוחש
 .אמד ",השיפוץכעכורותלךלעזור"אבראוחמימות.רוךקורנת
לך."אניחלאתברא,ערד"אתהרגליו.ושיכלסיגריההציתשרגא
 ,, .כיחדלעכורחשכנומזמן"ככר
רדומהגבותיווקשרעיניוצימצםוהואשרגאשלפניועלנפלהז;,זמשרצועת

14 

לעצמוואמרכידידותשרוייםשהםהשניםעלחשבעמוסלכנרת.כעומדהיה
שאיפרתערדישלשרגא .שלוכדדנואיש-אישאכלכיחד,מזדקניםהםשהנה

 "?כקנייהלהשקיעל;כ:;נל;תציע"אולי .אותרשמחזיקמהרזה
גרפורמשךרגליואתהפרידמידהלוואה."להשיגיכולאניאכלאפשרות,"זר

 "!בשבילךגםאלאכשבילי,רקלאקונהאניהביתאתלך,"תדעקדימה.
לא"קאתרין .אמר " 1קשההחלטהלקבלעלי"יהיה .עיניוהשפילעמוס

לשם."הילדאתליתתןלאתשלים.
 "!לזהערדהגענו"לא

זהלרצונה?בניגודבסנטרדירםהעכורהאתדוחהאנימדוע .מוחלטזה"אצלה
לזה."כוחאיןולילריב,אומר

 ,, .קודמתשלךהבריאות"לדעתי,
הארדכנגדאבלהסתתרה,השמשהקודמת.לתנוחתוחזרושרגאענהלאעמוס

פוטוגניים,פניםעליהם.נסרנהחומרהשלוהבעהכהיםפניונראושבחלון
חורשהמצמחאמןשלראשהפה.כצידיגולשיםנוקשיםתלמיםושניצמרקים

עמוסחשב-עצמועםהיהמחמיראילוומאפיר.ההולךמקורזלשעדשל
שאמרנזכר .ביצירתומאשריותרכחייואמןהואאכללהישגים,מגיעהיה-
"ציוריצייד.שלאמוטבבציור,להשקפותיוביטוילתתיכולהואשאםפעם,לו

ענהלאושרגאלוהשיב "'תירוץרק"זה .שרגאענה " 1לחרדוהשקפותלחרד
לוונחרץגדוליםכדיםעללצייררוצההואעתה .נפשרעומקעדנפגעונראה
"יש ?מכשלדןיצילוגדוליםכדיםהאם .גבוההותקרהגדולהאטלייהמרחב,

 .אמדפשוט,"לאזהמתנגשות,עדיפויותויששרנותעדיפויות
עכשיוהילדאתלקחתתרכללאכךביןהריכרגע.עומדתאינההשאלה"אבל
 ".לכפר

הבריאותאבלקודמת,שלישהבריאותאומדאתה .הזמןכלעומדת"השאלה
לינותניםחולה,ממניעושיםחולה,לאאני .אחריםבדבריםקשורהשלי

 "!הכלזה Iבעיהישלי .כרירהמחוסרלקחתנאלץואניתרופות
מה?""אז

 .זרועותיועמוספשט "?מה"אז
בצלילות-אכןאםתההוהואלשרגאנעםשלאפניוובהבעתבקולרמשהרהיה
 ,, .לפתרוןניתנתבעיה"כל .מצברעםעמוסמשליםכזאתדעת

פניו.עלמאולץוחיוךעמוסנאנחכן,""תיאררטית
 .הטלוויזיהלמקלטהסמוךהשולחןאלרקםהארוכותדגליואתאסףשרגא

 .תכולתהאתוהציגשקית-ניילוןבידר,,נשאריל',.ךהב'הרק.לקניתימה"תראה
 ,, .הרצאתיפראנקאלפיים"כמעט

 "?"מכחולים
אתרכיבהלמקומההשקיתאתהטיל "!כזהיוקר .צבעוקצת"מכחולים
קצרצחוקהפיק " 1כידמכחולהחזקתישלאשניםהרבה"כבר .הסיגריה
לשיהוק.שדמה

 ,, !בעיהתהיהלך"עכשיו
הוסיףמשהר,"לך"אספרמהורהר.שרגאמלמלקלה,"לאבעיהכן."כן,

להתחילצדיךאניאכלנעים,לאזהכטבע.לצייררוצה"אניבהתעוררות-פתע,
דמות?"ציירתילאשניםכמהיודעאתהלמכחול.מחדשלהתרגלכמשהו,

 .להתלוצץעמוסניסהכאופנה,"שרבוהפיגורטיבינגמר"המופשט
 .חיפושזה .אחדמשהרזהבשבילי ?אופנהשלענייןזהשציודחושב"אתה
וזהנייר.גזרישלי.העבודהכליהיוומספרייםדבק .הדבקתיהאחרונותבשנים
אני .בשבילילאתיאוריות .מביןאניכךלטבע, Iלמקורחוזראניאז .נגמר
מצייד."לאאנימרגיש,לאכשאנימרגיש.שאנימהמצייד
זרועותיואת .מעטשפרפהוקומתוויציבותמפושקותברגלייםעמדהוא

מתכוננותכמרפרושותוהכבדותהגדולותידירוכפותגופראלהצמיד
- ?סלעיםלנפץהעשויותאלועבותכאצבעותהרגישותמנייןלהתאבקות.

יצירתו.עלהמעידכרדבראין .עמוסהדהר
מהפךוהחלהשטיחעלחיתהשמתגוללתמכונית-צעצועאלידועמוסהושיט
ארבעאחריכדיכאוןשרוישהיהאפריקאיל 9כ;כנזכר .בפיזור-נפשארתה
ציפורתלז,נדאםהאינסטינקט,לפיפועלחיה,כמר"אמןכפאריס.שהרתשנות
זכרלאאבללשרגא,זאתלספרחשבהוא ".יותרתעוףלאגיארגדפיהנודדת

לקהאוהאינסטינקטלפילפסלחזראםבגודלו,עלהרמההפסלשלשמראת
אתהניחוהואלדבררצונוחלףכךכתרךתיאוריה.שלמדאחריכשיתוק
שלבמצבהיההעליוןגרפופלגשכלבאופןלאחורעצמורמשךלצידוהצעצוע
 .והרכההרחבההספהעלשכיכה
שרגא.שאל "?משהושה"תשת

 .הכרעלראשובהשעינועמוסהשיב"אחד-כך,"
ולאהיוםעובדתהדהלקניות."ארד .חזררגעוכעכורלמטבחפנהשרגא
הערב."עדתחזור

 ".הולךאני"גם
 ".תיכףחוזראני ?בוער"מה
הדלת.עדשרגאאתבמבטומלווהכשהואבלינועמוסחשב-בוערלא

שולחן-אלחיתהרכונה .זמןעודישמהגןדניאלשלשרבוועדבביתקאתרין
ישוב.רמתיהולךהואלאןאותרשאלהולאהביתאתכשעזבשלההכתיבה

שערהאתללטףמאחוראליהוניגשמהמקלחתיצאהואלפני-כןקלהשעה
הוסיפהידו .לנשקהעליהכשרכןלואמרהטוב,"מדיח"אתההרך.הערמוני

ידעאבלאתה,לשכבברהתעוררוחשקשדיהואתהארוךצוארהאתללטף
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יסתייםוהכלהחשקישכךממקומהארתהלעקורשיצליחרעדתמאןשהיא
במפח-נפש.

לארקאתרין .שלובדרכובשירגם .כךעלמרמזשרגא .ברירהתהיהלאנראה 1..
ותמצאמהפרעהתשתחררהיאהרושם.אתלעשרתשרוצהכפיאומללהתהיה
 ?ארתהלהצדיקשלאאפשררכי .הקרבןרגשיאתבתרנהלכלכלנוספתסיבה
הסתבכוהדבריםאחר-כך .בילדרצתההיאולאבנישואיםרצתההיאלא

ומבקשלידהשרועוהואבספרקראהבלילות .כהרביניהםניצבהוהשתיקה
והואהשפלתו,אתחוגגכמרלפעמיםברננעץהיההקרמבטהרקלרצותה,

בלאחלפווהלילות .עבודתושבחדרהספהאלונמלטיאושרברשתנלכדהיה
הוא .בהלאהאשם.בהלאלא,פנים.והזעיףהלךוצר,הלךוהעולםשינה,
ראהכאשרברתעתעהנואלתגאווהלסלידתה.הראויוהואלכךהביאהאשר
ציגתהבשיררירן-נפש.גבהעלושרכבתבאיטירתמתפשטתלראשונהארתה

שאגרת-הפיקהוכניעתהדמואתהקדיחהעומדיםכמיםסביבההשפוכה

 .ונואשתסתומהתמיהההאצורהצחגרפהעלשהחליקומגרונו,ניצחון
עלחשבפעםלאאבל ,שלוחת-הרסןלהסתערותוגירוימצאבאדישותה
שמהאתהרגהשהיהוישמסחרר,תארהריחהמדיףהתוססגרפהרעלפלרראנס

במרחביהןלהטביעואומרתכמרעיניהאתפוקחתרקאתריןבהיסח-הדעת
האינסופיים.הכחולים

במלואעומדיםעדייןלההיואשרהנערהפנימהלב.לעקוראיןפלרראנסאת
ההמולהבתרךופוליטיקהספררתעללדבריומקשיבהוהיאעיניולנגדיפעתם

המתלקחתוסקרנותהאליוארתההשיאו 68מאיגליהסטודנטים.אסיפתשל
אזרוכאשרביניהם.המפרידותהשניםסףעלתיעצרשלאתקורתברהפיחה

"מאהב :עליזיםצחוקקרקוריהפריחהצפונותיו,אתרגילהבנפשועוז
שהסתתרהבהשכנהפריצותאיזו .מירחםכחתולעליווקפצהקראה "'רומנטי
לחיבוק.לנשיקה,למגע,המזמיןכלשהו,התמיםהנערי,החןלמעטהמתחת
חסרת-הברשה,לחירותההיהמשתאהותמידעמהנפשראתידעלאהוא

סרהלאהדאגהאבל .סוףלהםשאיןלמישחקיםלהתמסרותהליוזמותיה,
ארתהורצהלהקינא ,בחברתםנהניתושהיארביםשמחזריהשידעלפיממנו,
הפלגמאטיתההופעהבעלהאמריקאיהבמאישהופיעעדבלב.דלעצמו
מצאבקאתריןאבלמנשוא,קשהחיתהתבוסתוומעולמה.ממנוארתהוהפקיע

הפגועה.גאוותואתהזיןהצוננתובהשלמתהנחמתואת
לאשניםששמקץששבהרפלרראנסבמציאות,אחיזהערדלוואיןחלףזהכל

מתעסקת,"לאאנינשואיםגברים"עם .לפני-כןשהכירנערהלאותהדמתה
ומערפלתבאבריוזוחלתנוראהליאותחשוהואנלבבתבבת-צחוקלואמרה

הזכררנרתרקלעצמו.ואמרחזר-במציאותחסר-אחיזהזהכלכן,דעתו.את
 .ועצלארוךבפיהוקפיהםופועריםמתרדמתםמתנערים

האורמפניעיניואתועצםלמרגלותיוהמונחהמעילאתעליומשךהוא
בתרךבהתמדהשחתרוחרישידקזמזוםהגיע;כךבתרך .ן'החלרשלהמסנוור
הואערד ?המקרראולי ?האשעלמיםשרגאהשאירהאםהדממה.מעבה
וחוסר-אוניםריחוקשללהלוך-נפשנקלעזה,מוזרזמזוםשלמקוררעלתוהה
אדמהעלמוטלעצמומצאלבסוףבאיטירת.צונחשהואעליוהיהרדומה
בצינורות-ההשקיהלידוזרמוהמיםהיוקדת.מהשמשפניוומליטתחוחה

ברנרסןרוויעפרוריחהאבטיחים,במיקשתהסברתהממטרותאלהחשופים
 .הבלתי-נלאההמיםכזמזוםומתמשךבהירחלוםלסףאותרומביאדמדומים

בר,מתבצרתהרגשהאבלהתחיל,טרםארפס-חלףכמרוהחלוםקררהלאדבר
מהעולםחלקוהופךבאדמהדביקות-נצחדבקשהואכאחת,ורוגעתמעיקה
בחייםיצפהה'מעת .ללא-שיוראותרוקולטלתוכוהחודראותר'המקיףהדומם
ישןכצלילהזורםענוגשיר-תוגהוכלברזרשאננהבדממהשרריכשהוא

רתחתהמדבריהנוףבתרךוקפאשנעצרישןחזירןהילדות.שלמחליל-הקסם
עתה,אליושבוהנהפניו,עלוחלפובמקומרהניחרהרוהימיםשמי-התכלת,

טשטושעדגדולבאורט:תליהיערעצימסבךלפתעהנחלץמרהיבכמראה
ואיןצערכלבראיןוהואודוממת.אפלהחסרת-צררה,דמותובתוכוהצללים,
הנופלכאורודומםיציבהכלכיכלל,רגשואיןיאושואיןציפיהאיןשמחה,

ולאפניהעלצורתואתצרהשכברהתחוחהוכאדמהשם.המוטלתגופתועל
ערד.זעה

שברמהחזירןלהינתקאבהלאהואונכנס,בחשאיהדלתאתפתחכששרגא
ביןהתלוירבצוממקרםברמתבונןשהואבנפשומדמהוהחלשרריהיה

בדלתנשמעונקישותכיבלב.דקלהשעהאלאנמשךלאזהמצבאבלהזמנים,
את.בפרקחררצפת-העץאתהכבדיםבצעדיומחריקכשהואלפתוחאץושרגא
למישורה.עמהויוצאארתהדוחהושרגאבפתחעומדתג'רדיאתראהעיניו,
 .מרפקועלוהתרומםהמעילאתמעליוהסירהוא

בשרבו.שרגאשאלארתך?""העירה
לעתיםליקררהלאזהרצופות.שעתייםישנתי"בלילהמתמתח.והחלקםהוא

קרובות."

שרגא.הצטחקרחוקות,"לעתיםקררהזה"לי
היורטוביםדרש""להבנייןשלהעגולהגגנעפי .החלוןאלפסעעמוס

היהיכולבהירים,ענניםהמכוסיםהשמייםבלבהרחבלהם,מעברומבהיקים.
הסורגיםרקמתבתרךבאיטירתהזוחלתאייפל""מגדלבמעליתלהבחין

ישיבתושנותכלמשךאחתפעםאלאעלהלאשלמגדלחשבהואהצפופים.
שרגא.אתשאל "?אייפללמגדלהילדיםאתפעם"לקחתבפאריס.

מהמטבח.שרגאשלתשובתובאה "?למה"כן,

 1982יוני·אוגוסט

עציםהנטועהלמטההגינהברחבתיבשיםעליםגרפהמגפייםנעולהאשה
ששערןעגולהקרחתובעלכרסתןאישבההתבונןממנה,במרחק-מה .בודדים

ומוצקהרטובההאדמה .ממקטרתוויונקבלתי-גמורפסל-עץאלהיה
לעבודשנוכלחושב"אני .ומצולביםדקיםתלמיםבהנתנוהמגרפהומלתעות
בסנטוריוםפיזית.עבודהזולישנחרץ"מה .מהחלוןבפנותואמרביחד,"
 11 •בחוץהייתיהיוםוכלבגינהעבדתי

 11 •הזמןכלשאניאומרמהזה"הרי

משפיעותלאכךשביןת_התרופואתלהפסיקעלילהשפיעמנסה"הפסיכולוג
עםשהפסקתילךי riסיפ"רנחנק.אניכאןמהעיר.לצאתצריךאניאבלעלי.

מגוחך."זהבקבוצהומדיטציההתעמלותלעשותבשבילי,לאזה ?היוגה
זה."מהיודעלא"אני

אדיקותבאיזואותולראותצריךוהייתלשםבקביעותהולךסורל"אבזרה
הודי.נזירכמועצומות,עינייםעםעמוקהבבהייהושוקעהתנועותאתמבצע

שהודפסהשלוישנהתמונהפעםליהראה"הואבבת-צחוק,הוסיףאגב."
קצריםבמכנסייםמקל,כמורזהמשם.גורשכאשרבמצרים,העתוניםבאחד

 "!גאנדיזה :אמרוהתמונהאתראוכשהאנשים .לעיניוומשקפייםובסנדלים

 .השולחןעלהעומדתמהחפיסהסיגריהונטלמהקהקצחוקהפליטהוא
 .שרגאאמרי"אותוראיתילאשנהעשרים"אולי
 :והוסיףהסיגריהאתעמוסהדליקרחוקות."לעתיםאותוראיתיאני"גם

 11 •לעזרתונרתמהשלוהחבורהוכלסרטיםלעסקינכנס"עכשיו

צריךיומיים-שלושהשתוךואמראותוהמעסיקהענייןאללשובביקששרגא
הרכישה.הסכםעללחתוםיהיהשאפשרכדיראשוןלתשלוםהכסףאתלגייס

עמוס.השיבלקאתרין,"תספראלאבלרוצה,אתהאםהלוואהלךאשיג"·
 "?להלספרהולךאותירואה"אתה
שלה."בכסףזההריביחד,קוניםהיינואםכסף.איןלימצטער,מאד"אני

הוארוצהשאנימה"כלקלות,אותווטלטלבזרועושרגאאחז 11"עמוס.
הביתאתאמכורברירהליתהיהלאאםבעיה,לאזהכסףהחלטה.שתקבל
 "!החלטהלקבללדעתפשוטצריך ?אותוכשקניתיכסףליהיה .בלונדון

שאפשראמראחר-כך .ממנוידומשךושרגאבהסכמהראשוהרכיןעמוס

והרקובהישןהמספואערמותפינויאחריהבא,בשבועכברבעבודהלהתחיל
 .בבנייןשלםאגףהממלאות

 ".גשיראתאתנו"ניקח

אליו."סבלנותאין"ליידיו.שתישרגאהניף "!אתילאאתך,יעבוד"אם
צירוף.ז'קליןשלבסטודיושרגאעםהעבודהעלבשירשלבדבריונזכרעמוס

ידייםשתיעםלאדםבמיוחדלעבו.דקללאשרגאעםובלתי-אפשרי.משונה
בריבבוהושעזוישנגדוטענותהיולאחריםגםאבל .גשירכמושמאליות

עמולהיכנסהתוכניתאתו.לעבודלוהזדמןטרםעצמוהוארק .גדול
שנעבודהזמן"הגיעהתממשה.לאונגרותצביעהעבודותלביצועלשותפות

אמר.ביחד,"

 .בכיורכליםשוטףוהחללמטבחשחזרשרגאענהמאוחר,"לאפעם"אף
אתהגישהחלטה.לקבלאזידעאכן,עמוס.נאנחכך,"והיה"הלוואי

שאיפתואתלהגשיםכדיכלכלייועץשימששבהליצואמהחברההתפטרותו
לפניישראלאתשעזבמאזשנדחתהשאיפהפוליטית.לפעילותלהתמסר
התפטרותו,אחריתיכף .מומשהלאשרגאעםהשותפותאבלהיובל.מחצית
ארצותעלעבודות-מחקרשביצעהמארכסיסטייםכלכלניםקבוצתאתהתחבר

הוצאתמאמרים.חיבורועיבודו,חומראיסוףביןחלףוהזמןמתפתחות,
זהומכללמצולותעמהאותוגרפהשהמערבולתעדונסיעות,כנסיםכתבי-עת,

נאנחאומר,"שאתהכמווהיה"הלוואיחסונות-מרפא.צלקותאלאנותרלא
שוב.

 .אליווגבושרגאאמרי"לצפצץלדעת"צריך
מעמידסתםאולכשלרבותיו,שווה-נפשהואכלום .נרגזמבטבושלחעמוס
שאתהלילספררוצה"אתה ?כזאתבהרגשהלחיותאפשראיךאבל ?פנים

אדיש?"באמת

 ".המלהלאזאת"אדיש
 "?המלהמה"אז

המלהאתכמחפשראשואתומטלטלמהמהםוהחלהברזאתסגרשרגא
לשוםתוליךשלאבשיחהלמשוךהרצוןאתלפתעאיבדעמוסאבלהנכונה,

ובידההדוורעםעתהדיברהיבשיםעליםשגרפההאשה .החלוןאלוחזרדבר
 .שכמיהמונחתהבלתי-גמורפסל-העץועלנעלםל 9ה;כ ;מכתביםחבילת
והביתהילאןלוהיהשלאאלאללכת,מעדיףוהיהבועמדהמדכדכתתחושה

לאולעולםמקוםבכלזר-לעצמואמר-זר .זאתבשעהלשובאבהלא
צרכיואתמספקמשלו.מושגיםעל-פיחיאבלטוב,ידידשרגאבהבנה.אזכה
שפת-הים,עלילדכמוהציור.גםלדידו,מישחקהכלמשחק.מהחיים.ונהנה
קונהאחרים.בדבריםמשחקפועל.לאוכשהאינסטינקטהאינסטינקט,לפי
גולהשלפניםמעמידאולידידים.לעזורמתרוצץתבשילים.מתקיןבית,

האדםלאשרגאלא,הכשלון.עלנלעגפיצויתשומת-לב.לרכוש .פוליטי
עולםעםונלחםנאומיםנושאלזינוק,דרוך !קישוטדוןלא.גשירגםשיבין.
הולכיםומתרופפים,הולכיםוהקשריםבבעיותיהם,טרודיםהאחרים !ומלואו

ממקוםלהשקיףהאשליה,בחוטילמתוחמפתהעדייןהסקרנותרקומתנתקים.
מהלקיצו.הגיעבושחלקךמתנכרעולםעלמופרכת,מעמדת-יחידמופרש.
 ?כושלתהצגהעלהחזרה ?ההתמדהתועיל
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 ".לצלצלרוצה"אני .בוומתבונןידיואתמנגבשרגאאת'מצאמהחלוןבפנותו
 .שרגאאמרקפה,"מכינהכבר"ג'ודי

היהואמורבמזרח-התיכוןמסיורשחזררולאןלאמילוצלצללטלפוןניגשהוא
העתונאינמצאלאשעהאותהבל ..i~ ,בישראלפגישותיועלפרטיםלולמסור

שישובבמקרהשרגאשלהטלפוןמספרואתשמואתמסרוהואבמערכת
הצהריים.עדרולאן
 "?בא"אתה :ואמרהשיחהלסיוםחיכהשרגא

צלצול."עוד"אעשה
שם."לךמחכהאני"אז

לבסוף .לצלצלמיאלעודלוישאםוחשבהטלפוןלידעמוסנשארבצאתו,
בהיוותרהמנתקתשהיאכיווןמענה,שיקבלתקווהכלבליאשתואלצלצל
והחלקםאחר-כךכפותיו,ביןוראשוהרהוריםתפוסרגעעודישבלבדה.
שגמלהעדאזלוחיתהכזאתהרגשהלקרות.צריךמשהובחדר..מפסיע

לאפלוראנסאבל .עלפון-חושיםאחוזבחצות-לילהלרחובויצאהחלטתו
צריךהייתי"מהאותו.שאלהלי?"אמרתלא"למהממנה.רוצהמההבינה
 "?שצילצלתזוכרלא"אתה ,, .זוכרלא"אני "?צילצלתלמה"אז "?לךלומר

בית-החוליםבחצרשנשבההקרהוהרוחלוכשסיפרהבעיניהעמדודמעות
הערפלמתוךולמקוטעיםבאיטיותנשלףאחר-כך'באהזיכרון .אותוהרעידה
יודעלאאישאחד.לאףסיפרתי"לא "?לקאתרין"סיפרת .עליוהרובץהכבד

 .ושתקההסמיקהוהיאיודעים."הרופאים"אבל ,, .לילהאותואלישצילצלת
בוהקאלבוההכשהואלעצמואמר- !יקרהכךלא .שוביקרהלאזהלא,

 .השמים

היא .הסמוךלסטודיוכשפנהג'ודילואמרהאותך,"שהערתימצטערת"אני
 .בידוקפהוספלבפישוט-רגליםכורסהעלהיהשרועושרגאהכןאצלעמדה
 .בסבר-פניםהשיב ,,ישנתי,"לא
 .אמרהקפה,"לך"אמזוגוהמכחול.ה~לטהאתמידההניחההיא
ועינייםבולטותלחייםעצמותבעלתאשהשלתמונת-דיוקןעמדההכןעל

היהלאהתמונהרקעלא-ברור.בדבר-מההפתעהבמיןהמתבוננותגדולות
אשהאותהשלקטןצילוםגילהכךבתוך .לבןעדייןהתחתוןוחלקהגמור
ג'ודיאתשאל "?מעתיקה"את .הכןשמאחוריהשולחןעלספראלשעון

 .הקפהאתלושהגישה
 "?בעיניךחםמוצאת .שליאמאשלתמונה"זו
 "?מציירתהיא"גם
אני .בצעירותהפסנתרניתחיתההיא ?כזאתנראית"היא .צחקה "?למה"לא.

לאאבאלאמנות.האהבהאתובי,באחותיבנו,שנטעההיאהרבה.להחייבת
צחקה.ושוב ".כללבזההבין

וגםדברעליהיודעלאשהואעמוסחשבג'ודי,שלהמנומשיםבפניהבהביטו
אומר"ומהשלו.לסטודיואותהוהכניסאותההכירשרגאכיצדזוכראינו

שרגא.לעברנפנההמורה?"
אותו.""תשאל

אותוופוטרעיניואתשמצמצםהדק-המגחך'חיוכונסתמןשרגאפניעל .
 .מתשובה

 "?לפחותלךעוזר"הוא
כאן,כשהואטובמרגישהאנילומר,איךבדיוק.לא"אבלמיד.השיבה ",ןכ"

שמחהאניחשוב.וזהטובהאווירהמשרההואמשהו.אומרלפעמיםמסתכל,
 ".אתולעבוד
משרהענקורוגעת.עצלהבתנוחההכורסהעלהשרועבידידוהסתכלעמוס

 .והערצהחיבהלוהמעניקותצעירותנשיםמוקףשהכירומאז .טובהאווירה
 .'ודיגאמרה "'יודעיםשלאאושיודעיםאוילומדיםלאשציוראומר"הוא
יודעת.""ואת

 .דברשוםזהאבלבניו-יורק,בית-ספראמנם"גמרתי .בכתפהמשכההיא
הכל."זהטכניקה,לומדים

הואגםהנה .ולמכחוללצבעלשוברצונועלשרגאשלבדבריוהרהרהוא
עלוחושבדיוקנאותמציירתבהמתבונןג'ודי,שלמנוכחותהתועלתמפיק

 .הזינוקנקודתאלהמקור,אלהטבע,אללשובאבק.המעליםשלוהדיוקנאות
מהקפהלגםהואדמיונו.אתמפרנסתעדייןלהצלחהוהתקווהלויששאיפות
 ;שרגאשלתמונות-קולאז'שתיתלויותהקירותעל .סכיניועיניווהשיט
 "?שלך"אלו .הקיראלופניהןאחדותתמונותשעונותהשולחן,לידבפינה,

 ".מציירתכשאניבהןלהסתכליכולהלאאני ."כן
 .ובערביתבצרפתיתספריםולצידו:;נשירשלהמזרוןמגוללהחלוןאצל

 "?לךמפריעלא"ובשיר
 ,, .משונהאדם"בשיר
 "?שלךהציוראתאוהב"הוא
אתכמבקשתבשרגאוהביטהצחקההיא ,, .אותורואהלאשבכללחושבת"אני

 .עדותו

רואהלאבשיר .בזרועותיוברכיווחיבקהמגוללהמזרוןעלהתיישבעמוס
לפעולהדרכיםפורצותהשאיפותבטוב.חשהמרוצה,היאאבלשותק,ושרגא

והלאה,מהםשההצלחהיודעיםאםוגםגדוליהפיתוי .מסתגליםולכשלרכות
'וכיפעולהזוגםטובה.אווירהולהשרותשוויון-נפשלהפגיןהברירהתיוותר

 • .בשתיקהוהתעטףמהקפהלגםהוא ?תיקראשםמה

בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

וחינוךלתרבותהמרכז

ענפהפעילותומפתחיוזםולחינוךלתרבותהמרכז
וההשכלה,החינוךהתרבות,לטיפוחהמיועדתומסועפת
ההסתדרות.חבריבקרבההסברהופעולותהאמנות

11 
ולהעמקתםהפעיליםשלהשכלתםלהרחבתהפעילות
 :מיוחדיםספרבתיבשורתמתרכזת

 .הירדןעמקד"נכנרתיאהלוייי •
רחיארן .זעיישההסתדרותלפעיליםהספרבית •

תייא. , 5נהרדעא

חיפה.שפרינצק,קריתלפעיליםספרבית •
 .באר-שבע , 7העצמאותרחיולביי"שדותבית •
 .בית-דגןהחקלאיהפועלבית •
ירושלים.שטראוס,רחיהפועלים,מועצתבית •

הכלליתההשכלהלהרחבתמוקדשתמיוחדתלבתשומת
מאורגניםזובמסגרת .ההסתדרותחברישלוהאמנותית

ללומדיכנסיםחוגים,להשכלה,מכוניםלימוד,חוגי
תזמורות,מקהלות,הלשון,להנחלתקורסיםתנייך,
 .הארץולידיעתלטיוליםוחוגיםעםלריקודיחוגים

11 
תרבותמפעלי
 :הבאיםבתחומיםשירותביצועשלזרועמהווים

מישלב
הואמקצועית.והשתלמותכלליתלהשכלהישראלימכון

ובחיפה,א"בתבוקרביייסבכתב,להשכלהמכון :מקיים
מבוגריםלומדים .וירושליםחיפהבתייאערבביייס
 .שוניםמקצועייםקורסיםישלבממקייםכן .ונוער

הקולנועמחלקת
במחלקהלהשיגניתןועלילתייםתעודתייםסרטים

למועצותתעודהסרטיא. 11ת 12שינקיןרחילקולנוע,
לתרבותהמרכזבביתההשאלהבמרכז :הפועלים
תייא. , 93ארלוזורוברחיולחינוך,

"ספרי"

גדולות.בהנחותוצעצועיםמקצועייםספריםלרכושניתן

למוסיקהוו/והספרית
מוסיקהספרישלמגווןמציעה

מנדולינה,גיטרה,אקורדיון,לסולפגי,לימודספרי •
 .ופסנתרחליליתאורגן'

לבתי-שיווניתולמוע,דלחגמלחיניםשלקבצים •
 .בציבורלשירהשוניםשירוניםוכןולגני-ילדים,ספר

 .והוראתההמוסיקהבנושאשוניםספרים •
 .מיוחדתהנחה-ומוסדותפעיליםלמורים,
בעיימוחינוךתרבותמפעלי :לפנותנאבהזמנות
ביייס(בנין 53וייצמןרחילמוסיקה,הספריה

תל-אביבמישלייב),
 . 03-219181-3טלפון
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סופרר

שלערימה
בדלים

ואוננייותם

חדלה.הייתי :האחרוןכשברעשליהכלליתההרגשההייתהזאתו
יודעלאשאנידברים,מיניכלשלוהצטברותעייפות,ברדנכיט,
אבלחברים,באדשכנה,באהפעםומדיבבית,שכבתיאותם.להגדיר

אני .לעשןליאסדרשהיהבגללבדלים.שלערימהכמדהרגשתיאני
אדזמןשלמסגרתלאיזועלישעברמהכלאתלדחוסליקשה .ועישנתיחושב,

-, nרשותשקיבלתיכאילולי,מקשיביםשעכשיומרגישאניכימקדם.של
יודע.לאאני ?למהבמהירות.זהאתלעשרתחייבואניחיי,אתלסכםפעמית
הואשלי.אבאכל,קדרםלחשוב.זמןהרבהליהיההזההשבועבמשךאבל

בריבית.מלדדהלהגידלאכדיהשקעות,חברתשלד.הקטנהההשקעותוחברת
מחייךכשהואפעם,שמדילמרותלהגיד,חייבאניהגרן,אישהואקצוצה.לא
אז .הזההחיוךאתשיורידעליו,לצעוקליבאאליו,שבאיםהמסכניםאחדאל

שאנילמרותשם,ואעבודהעסקאתאקחשאנירוצההואהוא.כל,קדרם
מהברהב.כמדיפים,חייםליתןספרים,ליתןמספרים.רואהכשאנימתבלבל

 .אלמדאנימאמריקהאחזורשאניאחרי .אלמדאוליאניאבל .ולמספריםלי
בעדנהשמקבליםההנחהאתלהפסידלאכדי .לכןקדרםאולי .אסעבמארס
אחזורוכשאניחבר.עםבמכונית,לחדףמחדףטיוללעשרתרוצהאניהמתה.

למרותשלי.הבגרותאתלהשליםאצטרךאניכלקודםללמוד.אתחילאני
לאאניאיתר,עובדאניאותיהצילשהואבגללשלי.אבאעםעובדאנישעכשיו

שללמכינהאגשואחר-כךללמוד,אצטרךואניבמתמטיקהטובהייתי
עםוהבעיה .שנדןאנילפעמים .עדרך-דיןלהיותאלמדאולי .האוניברסיטה

מהצבאשהשתחררתיאחריכיאותי,הצילשהואזהבגללרקלאהיאשליאבא
הכלכאשרשליהמיליוןאלבדרךהייתיאלקטרוניים,למכשיריםעסקפתחתי

הואאזסוהר.רביתושוטריםנרשיםאחרי.חיפשווכולםלפתע,התמוטט,
דבר,שדםליאמרלאשהואלמרותכרדד,היהרזהשליהצרדתמכלאותיחילץ

והואשלדלעסקלהיכנסבכללרוצהלאאני ?טובמה .טובהלדחייבאניכי
שאניליאומרוהואהקאריביים.לאייםלנסוערוצההוא .לפנסיהלצאתרוצה
שדםבזהאיןובאמתשואל,הואבזהרעמהשלד.מהעסקבסוף,מארד,אהבה

 .לעשרתליישמהובאמתשואל,הואמזה,חרץלעשרתלךישמהרע.
מהזריקותנגמלתילאערדלעשרת.לישישמהזהשלי.הראשאתלארגןלייש

שאומרים.כפיבאפסו,שליהראשאתלשיםכנראה,מוכן,לאערדאנישלי,
ליישבאמת.מדשךשליהראשלאןיודעלאבאמתואניימינה.לךשמאלה,לך

וכשאניבתל-אביב.בית-תהליהיהכאשרפגשתישארתםמהשמאל,חברים
מהצבא.שליהחבריםשני,ומצדשלהם.הרעדתאתלקבלנוטהמארדאניאתם
כמעט .ימיתדגםכאלה.ודבריםטוב,ערניזהמתערניערבים.נגדמארדהם

שאנימשדםהלכתי,כמעטהלכתי,ואניאתם,יחדלשםללכתאותישינבעו
ומהמחבליםמהממשלהנילנדל-ראשהרבהכל-כךאיןדשםהדרום,אתאוהב
ערדמהלפעמים,קשיםלכל-כךהחייםאתשעדשההזההרעשומכלבצפרן

לישהידמהחוברתלצאתכדיארתהלמכורצריךהייתימכדנית.ליאיןשעכשיו
הייתידגםטלוויזיות.בעיקרשלי,האלקטרונייםהמכשיריםשלהעסקנגלל
והצרה,עצמי,עםלעשרתמהיודעלאשאניאומרתזאתלינטי.· 1אשלסדכן
אניאבלעדיין,אצלימאורגןלאשמשהדיודעשאניבזההיאהצרה,לאאולי
כותבאניולפעמיםוארבעעשריםבןאניבינתיים .זהאתלארגןאיךיודעלא

נסעה,וכשהיאארתה,אהבתישנדע .ברהב .כשבדיתהתאהבתיהנה,שירים.

כךואחרבכיתי"דאדתך",דאניכספימתישלהשירהיהבדאריובדיוקבכיתי.
עלי.אלאעליה,לאבעצםשיר.עליהכתבתי

 .כוחליהיהלאשכנרמשדםקצת,התחליתידגםחדלההייתיגםלמעשה,
אתהרגשתיאחרת.בחדרהעםיוצאהייתילילהרכלנאה,בחדרשאניאומרים
שאנינגללקטן,בשינויאתמול,שאמרתיכמדדבריםאומרתקליט.כמדעצמי
.והידזהככה .התורניתהבחורהשללרמהשליהרמהאתלהתאיםצריךהייתי

האהבה :לישהידגדולותהכיאהבותשתישלי,בחייםאהבותשתילי
אצלההיהוהכלארתהפגשתיכשאניבתולההייתהמירי,שלי,הראשונה

אניכאילוהתנהגהאבלמרנניםנהרנהעליעלתההיא .אתיהראשונהנפעם

~ו

להפסיקרציתיאתהטובלישהיהנערךשנהאחריהכול.והיודעהמביןהגבר
אותישאלההיאלהפסיק.רצתהלאהיאהצידה.מדייותרהלכוהמבטיםקצת.
-לאנכללאנינכדן,היהלארזהלהפסיק,רוצהשאניארתהלאהובהפסקתיאם

ובחתונה .ארתהלאהובהפסקתילאאניעכשיועדארתה,לאהובהפסקתי
שלי,חבריםמשםלאסוףצריךהייתיכישלה,לחתונההגעתיבמקרהשלה,
אנישאםחשבתיהפנים.עללהשהיההחיוךלהנמחקאותי,ראתההיאכאשר
הברבריםכלואתנעלך,הזה,הזראתתעזביאתי,נראינרמזלהאגיד

באוויר,הכלהאתוהרימוהחתונהבסוףהיהזהכיבאוויר,ארתךשזורקים
אולי .אליותבראהכולאתתעזובהיאנרמזמשהדלהאגידאנישאםחשבתי

חיתהאםיודעלאאניאבלנאה,חיתהשהיאמאמיןאנישליה~גדנגללרק
בדאילהאמרתימכדנית,ליחיתהכשעדייןאחת,שפעםזוכראנידאזנאה.
לאכנראנידמה,אותי,לאהובהפסקתזהמהשנפסיק,למהאמרהוהיאנפסיק

יצאההיא .הפסקהקצתצריךשאניבגללזהאמרתי,לא,לא, .ארתךקת p,gמ
מהמכוניתיצאהכאשראמרההיאככהלטובה,ארתךאזכוראניהמכונית.את

בסךהייתיאזכינעצם,שלי,הילדותיתהגאווהשלי.הגנריתוהגאווהשלי.
שזהלמרותאחריה,ולרדוףמהמכוניתלצאתלינתנהלארחצי,עשריםבןהכל
ידעתילעשרת.חייבהייתישאניהדברהיהשזהלמרותלעשרת,שרציתימה
פריחהעםשרכבכשאניעכשיובמיוחדזהאתיודעואנירגענאותרגםזהאת

מהמביןאניעכשיואותן,לראותמסרגללאאניונבוקרשם,פריחהרעםפה
ואיזוחדכמהאיזואוצר,איזההאלה,השטותייםהריגושיםכלבשבילעזבתי
רזהקצת,להשתוללרצההגנרישהיצרנגללעזבתי,אנינכללטונהבחדרה

שיצא.מה

הבחורהחיתההיא .מירישלההפךבדיוקשחיתהריקי,אתפגשתיואחר-כך
שהיינואחריאתה,גמרתיחודשייםולפנישלי.בחייםפגשתישאנייפההכי
שלאקטנים,בדבריםהתחילזה .גמרנולמהיודעלאאני .רחצישנהיחד

הפיצוץנפניעומדאתהופתאוםהיד,שהםנכללזוכריםשלאאותם,זוכרים
ארתהרואההייתיואנימדליגרההיאדבר.שדםלעשרתאי-אפשרוכנר .הגדול

מהבילויים,חוזריםשהידאחרישלה,החברעםבמכוניתיושנתלילהכל
חשקלידכאאלי,קשרשדםבליואוליאותי,להרגיזכדיאתרומתנשקתיושבת
הייתיאניגםהריזה,אתלעשרתלילמהאבל .שניהםאתולחנוקלמטהלרדת
אבלקינאה,היאואוליראתה,ריקידגםאחרתבחדרהעםלילהכלהביתהחוזר
שנדע,לפניהתחתנההיאנכלל,לדברפהישמהקינאה,עללדברפהישמה

להזמיןפוחדתשהיאאמרהשהיאושמעתידברשדםלעשרתיכולתילאואני
אותי.העליבממשזההחתונה.אתאהרוסלאשאניכדישלה,לחתונהאותי
כזהשאניחושבתהיאעכשיופתאוםדמהזמן,הרבהכל-כךביחדהיינוהרי
אתאשבורשאנישאמרה,כפיל~לים. nושדברחתרנותהורסמיפלצתי.יצור

והואתזמורת,באיזוחלילעלמנגןשלה,הנעלכלומרשלה,החברכיהחליל,
ואשבוראגשאנימידאברא,שאנישאיךבטרחהחיתהוהיאבחתונה,גםניגן

לזכוררוציםשאנחנואדהבנה,מארדמעטשישמוכיחרקזהשלד.החלילאת
רוצהחיתההיאאםכידבר,שדםלזכוררוציםלאאנחנונעצם, .מארדמעט

לחשובזכרתלהחיתהלאפניםבשדםנשבע,אניואדפן,פניםנשרםלזכור,
החליל.אתאשבוראנילחתונהאבראאנישאם
חיי.שלהגדולותהאהבותדשתישלדוהעסקשליאנאכלומראחד.מצדזהכל

שתיאתכיהדבר.אותריהיהלאזהאבללי,יהיראוליערד,לייהירלאשכמדתן
חכמההאחתנשים,שתישללצידןוהתבגרתיגידלתיאניהאלההאהבות
מאבאיותר .בחייםאחרדברמכליותרעלישהשפיעוהנשיםשתייפה,והאחת

במדינהשהולךמהעללחשובעצמיאתמאלץאנישני,ומצדנטרח.זהשלי.
ככה,מרגישאניאםגםהרוחות,לכלילךשהבללהגידמסרגללאואניהזאת
שכניאומראני ?נעצםאומראנימהלעזאזל,ילךשהבלאגידאנישאם

לימיתובקשרלעזאזל.ילךזהשכל-שאנישלי,שהחבריםשלי,המשפחה
אבלהחדקשלטוןלארזהבסדרלאשזהיודעאניאחדמצדחצויה.דעהלייש

דגםשלד.חזקיםהכיהתומכיםעםראשללכתיכולשלאבגין.אתלהביןצריך
היההמערךהריכימשם,אותםלגרשמצליחהחיתהלאהמערךשלממשלה

יותרתהיהימיתלנצח,בראושלכם,החייםלכללרדוםבוארלאנשיםשאמרזה
יותרהיהלאשזהלמרותבאשדוד,כשעתרשהאמינוואנשיםמאשדוד.גדולה
גםחשבוככהמזה.שיצאמהוהנההלכו,החדלות,באמצעחדראיזהמסתם
בהתחלהשנראיםדבריםנתרךלחידתהתרגלנואנחנובארץדפהלימית.בקשר
בגללאדשלנדהעקשנותבגללשאיכשהו,מתברראזאבלאפשרייםבלתי

היינואנחנוואיך .מעמדמחזיקהחלוםשהוא,כפיהואשלנדהבטחדנישהמצב
בריביתעוסקיםהידכולם ?שמסביבערבמרינדתכלעםשלדםהיהאםנראים

הערביםאתלהאשיםאפשרעכשיולהאשים.מיאתבכללהיהולאקצוצה,
אתלהאשיםאפשרדברבכלעשוקה,בילדותאדבאהבהבאכזבה .דברבכל

גדולרעשהיהשסביבוציטניק.באריאתאישיבאופןהכרתיואניהערבים.
בניתאותרהחזיקוכיכתבוליטני.במבצעשבדייםשנישהרגאחריבעתדנים

גמור.בסדרהיההואבעצםרכיהנוחליםלכלבניגודרוחלחדליחדלים
עלחדלהבחדרהוא .גמורבסדרהיאהזאתשהמדינהכמדגמורבסדרהיההוא

הראשעלשחדרהבאכזריותדורךשהואאיךאותרראיתיאחתפעםהראש.כל
שהואסיפורוהיה .צבשלראשעלככהדורךמיחזק-חזק.שמצאנו.צבשל
מסביב,שהידהחייליםכלאתלשםוהזעיקהמלח,יםלתוךנותניםכדוריםירה
בשקט,דקרתחמשלשבתמסרגלהיהלאוהואמחבלים.אלהשאוליחשבוכי

העליוןהמפקדלהיותרצההוארוצה,שהואמהאתלעשרתצריכיםהידכולם
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להרוגשיוכלוכדיערביםלהםומספקרוביםלכולםנותןהיהואזהמדינה,של
אביועםמדברתלאשלואמאשלו.הביתבגלל ?למהזהוכלהערבים.את

למדובאריעיני.במוראיתיאניזהאת .שנהעשרהחמשמזהימניהקיצוני
בישיבהשלוהמוריםשלהדעותאתקיבלהואלגמרי.קיצוניונעשהבישיבה

טובביןלהבחיןמסוגללאבכללהוא .עצמומשלדעתשוםגיבשלאהואאבל
בביקורכאןהיהוכאשרלאמריקהחזרהואועכשיואותי,שואלאתהאםורע,
אחתואףזונותהבחורותשכלליאמראחר-כך .השתנהשהואלינשבעהוא
הבחורותשכללומרמסוגלהואאםהשתנההואאיך .אותולהביןמצליחהלא

תת-מקלעלקחתשצריךאמרהוא .כאןהיהכשהואאתומקרהליוהיהזונות.
איךיודעלאאניזהבגלל .המתקרביםבערביםולירותלהר-הביתולעלות

שקשההיאהצרה .טוביםבחוריםכולם .לשמאלאולימיןעצמי'אתלכוון
משתנה.לאדברשוםשמחליטיםאחריוגםלהחליט,נורא

פעמייםאופעםשםאתהשכבתי .להקוראיםשולהברהב,אחתבחורהפגשתי
לשכב,נוסחיחסיםאתהליבאלאאחר-כךאבלבתל-אביב,אחתפעםוגם
ואומרתכאן,היהכשבארימטלפנת,היאאחדויוםהראש.בשביליותרחיא

שוםאתהדיברלאובאריזוגות.כמוארבעתנוונצאשלהחברהלותכירשהיא
צריךהייתיואנילי,אמרהואככהשלו,בראשחיתהלאהערב.כלבמשךמלה

בתבחורההשכיח,זיווית,אתוגםשולהאתהבחורות,שתיאתלשעשע
מאמץ'ושוםדיבורשוםעשהשלאלמרותובארי,לt;כפרות.מורהושש,עשרים
אורגיהשלאווירה'וחיתהשלילדירההלכנו .לדירהנלךבואוהערב,בסוףאמר

והלכנואורגיותאוהבתלאשהיא~מרהשולה .עישנו iקצתשתינובאוויר,
אומרתהיאאיךשמעתיהזמןוכלהשנילחדרהלכווזיוויתבארי .שלילחדר

הרבהבלישולהאתדפקתיבינתייםרוצה.לאאניזה,אתאוהבתלאאנילו
להתקלחהלכתיאחר-כך .נעלבהשהיאמזהנעלבתיאנינעלבה.והיאחשק
גוףאיזהליאמרהזיווית,הבחורה' .סיגריהלושאתןליואמרליקראובארי
אחר-כך .הביןשהואועדמהחדרשייצאלבאריסימנתיהלאה.וכךלךישיפה

בחורבדרך-כללשאנילמרותהאלימות,כלאתביעוררהזיוויתאלים.נעשיתי
אותהלהשפילליובאלגמורבליאותהזיינתישעותוחצישלושרומנטי.
עכשיוהמורהלהאמרתיואחר-כךהמורה,הרגלייםאתפתחילהואמרתי
תקדמניכיאניומהאנימילידיקלמהוהיאהמורה,ביאליק,שלשירלידקלמי

שלשירלהואמרתילהסטרתיואנילחיי?תחונןכיכנףרכתורוחזהב/קרן
אבלליואמרהבכתהוהיאלה,אמרתיככהזונה,בתביאליק,שלשירביאליק,

ביאליק.שלביאליק,שלשירזה
רהיטים,למכירתעסקשלי,חברעםעסקאזפתחתיואניהימיםחלפווככה
שוב,התפתיתי,כמעטואנינחבאלרבאצטרףשאניאותילשכנערצהובארי
אניאבלאתו'לשוחחואפשרנחמדאדםהואאחדכלאישישבאופןבגלל
לאאני .אותםביצעואפילואוליושהםתיכננו,שהםמעשיםמינימכלסלדתי

עודנפגשתילאלאמריקה,חזרשבאריאחרישמידמשוםזהאתלדעתיכול
שלפניהימיםההם,הימיםשלרהבחיתהלאכברזאתלרהב.נסעתיאלאאתם,
 .יחדוירדנומיריאתהיכרתיוכברבצבאהייתיכאשראפילואושלי,הגיוס
כשבדית,שםוהתאהבתילעבר,הכיסופיםבגללירדתילבד,ירדתיהפעם
וכךבישראל,הישארי~ול~לכאמור,שיר,כתבתיואנישמה,היהאולאל
אניעכשיוכידולר,אלפיםחמשתלייש :המצבאתלההסברתיואניהלאה.
בגללשקעתישבתוכומהבוץגםאותיהוציאוהואשליאבאעםעובד

 ,ואניכיסויבליצ'קיםנתנואותי,רימוהאלההמנווליםהיהודיםהרהיטים,
אלפיםחמשתובאותם .קורכןנפלתיבעסקים,קשוחשאניחשבתישאניכמה
מייחסאניכילחוףמחוףטיולולעשותלאמריקהאתהלנסועחשבתידולר

אבל .גורליאתאקבעשאניחושבאניהזהבטיולהזה'לטיולרבהחשיבות
שאלתיאז .כשבדיהבעללהישיכולה,לאהיאאופןשבשוםליאמרההיא

לאאניאיך,אומרתזאתמהאמרהוהיאככהאתיבובגדההיאאיךאותה
 .סימניםמשאירלאמיןדבר,שוםלואספר
ושמעתיחולה,הייתי .האחרוןבשבועשליהכלליתההרגשהחיתהוזאת
וקראתישמעתישליבחייםהראשונהבפעםלי.איכפתהיהלאאבלדאריו

אניבכלל,אישית.כפגיעההתקבללאוזהכאןשמתרחשמהעלבעתונים
חברבמלחמהרואהשאתהאחריאםמענייןערבים.עלחושבפחותעכשיו
לכן'קודםמאשריותרערביםאזלשנואמתחילאתהאםלידך'מתשנופלשלך

שלוהאויבעלחושבלאאחדאףהריכימופשט,אוייבבגדרהיוהםכאשר
זהושאולילמרותוירושלים,תל-אביבבמיסעדותשעובדיםהערביםבדמות
 .וחשבתיחשבתי .תל-אביבצפוןשלמהמסעדותכאלהערביםהאויב,בריק
יהיהובינתייםרוצה.לאשאנילמרותחייב,אנישליאבאשללמשרדלחזור

כמואהיהואנישפלות,ממחלותופחדדבר,אותופעםועודללילה,זיון
ואחר-אחת,לאשהקשורתמידהייתיאני .כזהשלבישגברלכלאוליתקליט.

האלה,הזיוניםבכלעצמיאתמאבדשאנימרגישואניהשכיח,לאשהכך
החוצה,הראשונהבפעםהיוםיצאתיוארבע.עשריםבןואניעצמי.אתמכרסם

שלאוהדבמוח,הרוסגמור,שיכורשיכור,איזהובאביםכיסאעלישבתי
לדירהחזרתיואחר-כךבלו.מאמיהרבלו,מאמיהרהזמןכלשרוהואהכוח
לאיזועלישעברמהכלאתלדחוסחייבשאנימשונההרגשהליוחיתה

גםבדליםוהיובדליםמלאותשהיושבחדרהמאפרותאתראיתיואזמסגרת,
מוטיששמוהזההעסקכלעלחשבתישאנימהוזההמקומותובכלבכוסות
 • .וסומן

הישראליתוו)"החוויה(מתוך

ורמןרובוט

עדהוויםיהודים
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סיפור

היצהזקני
לויטענת

הלכו
בתוךוקפאו

ובדידותםכעסם,

שגדלה

מתוך

הכעס

וסבתאלסבאיביא

מותם.את

ד
מזומנות,לעתיםאליהםמציצהאניזכרוני,שלהמנעולחוררך

 .שניםאוחודשיםלפנישניהלוהעמוסותהתמונותאתבוחנת
רק .במליםלהבחיןבליהמליםחילופיטוןאתשומעתלפעמים

לשכ;ח,יכולהלאבצווחות,שנעמסווחד-משמעיותקשותמלים
בניכורהמביטהחברה,שללאירועוסבתאסבאהיוהנתק,לפניבחודשים

ביותר.הקרוביםחבריהשלבטירופםמגונן
לצידםשהלכוהקרובים,חבריהםאלה,שגםאלאאמרה.אמא-חדש""אין

באותםעמדוהתכופות,מריבותיהםבכללהושיעידיהםושלחוהשנים,במשך
חלשיםהיוכינראה .המערבולתלתוךמלהיכנסעצמםומנעורחוקים,לאימים
מתייבשיםשבתוכםבעודוגדלה,גדלהשלידםהביצהכיצדלהביןמכדי

רגעיות.הנאותשלצריםאפיקיםאלדקבזרםגולשוכוחםהחיים,
ואוליעצמאיים,חייםלנהליחלסבתא,אתשיעזובסבא,שלהקולנייםאיומיו
ובטמטומםבתמימותםהתקבלוצעירה,גםאוליממנה,טובהאשהימצא

סופקתאנוכי,ילדאלאאינובעלהכיצועקתחיתהסבתאמעוררי-הקנאה.
כאילומתנהגים."שניהםהצופיםבקרבאהדהלעוררכדיובוכהביאושכפיים

מעברם-הם,קפואותתמונותלשחזרמנסיםהרעיםהיו-נישאו"עכשיורק
ובחוסר-אהדהבלגלוגמריעיםהיולבסוף,לבינם.בינםלהזדהותמנסים

 .וליני-הזמןלשלגבםמאחורי
עדמחכהלפניהם,הנצחכאילו :רביםהםבנחת,חייהםאתשיסיימו"במקום
ובאחתלעצמם),(בעיקרלהסבירילדיהםניסו-זו".עםזהלחיותשילמדו

הרופאים,אתמזעיקהחיתהכשסבתארקהמבישה.ממורשתםפניהםהיפנו

שלושיםבלעשסבאומכריזהוהרחוקים,הקרוביםובני-המשפחההחברים
תוכלושלאאלמנה,תיוותרושהיאבקרוב,ימותושהואכאבים,נגדגלולות
ממהריםכולםהיולעצמו,שעוללבמהאשמהושהיאלבדה,להסתדר
ההתאבדות,בסיוןאוליכילהאמין,השתדלוכולםהדראמה.סביבלהתאסף

היהפעםבכל .רביםהיוהנועזיםשהנסיונותאלאהטרחן,הזוגאתשירסןהוא
חייו,אתמקללבדי-עמל,שבלעהגלולותעשרכלאתלהקיאממהרסבא

מהמתכנסיםמבקשלמות,רצונובמימוששנכשלעללעצמולמחולמסרב
כעבור .ממיטתותמוששלאמבקשהיהומסבתאהפתוח,מקברולהסתלק

אתומחדדאיבריומחזקהאירוע,שכחתבתוךלהתהלךשבספוריםימים
מהלכתהיאבובאופן-הוותיקהאשתובמגרעותולנבורלשובכדילשונו
ושיניההרועדותידיהבאמצעותאוכלתהיאבובאופןק;:;גיה'שניבעזרת

ועוד ;עבורומבשלתשהיאחסרי-הטעםהמאכליםבטעםמפיה'המגיחות
לאשלשנותברורהידיעהמתוךלהעליבשנועדוטרוניותמיניוכהנהכהנה
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שלמאלהושוניםדומיםבכליםמלחמהלהשיבממשיכהחיתהסבתא .ניתן
עצמםעלחוזריםאךרביםלאקבועים,טיעוניםהיוהארוכיםבנאומיהסבא.

שעותעדלישון"מעז-אחדנאוםמהלךמליםבתחלופתאובחילופי-סדר
לחולשותילועגאותי.מזניחבמלאכות-הבית.ליעוזרלא .בטלןכמוהצהריים

אלבוהותהיואלוחברותיה.שלאוזניהןאתגםממררתחיתהכךולחולשתי."
אתלקצרנחפזותהיולבסוףהנאום.זמןרובמשךהכמוסות,מחשבותיהןתוך
אלהמתנצליםמשפטיהןפלשוכימבחינותלאשונים,בתירוציםהביקורמשך

במונולוגיםמאזיניוקהלאתמשתףהיהסבאגםסבתא.שלהארוכיםמשפטיה
בקצבשאזדקןכדיחייאתממררת .שלהלמחלותרק"דואגת-פאתטיים

להזדהותהכפייתיתמהדרישהולהשתחררמהירהתגובהלבייםכדי-שלה"
ולעודנה.לקחללמדהלומייעציםהבליםידידיוהיוולמחיאות-כפיים,

וסבתא,סבאעםביחידותנמצאתעצמיאתרואהאניבלתי-נדירה,בתמונה
שלידהמרצפותעלמוטלתסבתטהקטנה.בדירתםחדר-השינהמפתחמציצה
נחנקתכמעטסבתאיומה.אתומקללבידיומנופףמעליה,עומדסבאמיטתה.

סבא,אלבאיטיותמתקרבתאנילהדרגה.רוצהסבאכיובקריאותיהביבבותיה
בידיואוחזתחסרות-הפשר.תנועותיואחרעוקבתהאיום.אתלהסירומנסה
מעלנתוןהואבההפישוקמתנוחתלהרגיעוומנסהחלשה,הנפהשלברגע
שהמשימהבכךמבחינהאינהכאילוליבב,ממשיכהסבתא .הצפודהגוף

זקנההיאאשתוכילעצמומסבירלקללה'ממשיךסבא .בהצלחההוכתרה
כדימהמיטהעצמהשהפילהלאחר ;רצהמהריצפהלהרימהרקוכימטורפת,

מוצדקות.הבלתיצעקותיההדףאתלעצור
טיוללאחרלביתםשבהאניבהנוספת,מקוריתתמונהתלויהזו,תמונהלצד

עלזו,לצדזהנינוחיםיושביםשניהםאתרואההסמוכים,ברחובותמרחיק
בחדווהאלימחייכיםהםדלוח.תהמכוסותבדומיהולוגמיםספת-האורחים,

הפיוס.בלגימתשאשתתףומציעיםקרה,לאמאוםכאילו
המשותפים.חייהםלנואשותוסבתאסבאהתכחשומתפייסים,שהיולאחר
לזמן-החריםאפילומפתיעות.אהבההצהרותוהצהירסבאחזרמימילאיבטון
מאשתו.שייפרדהנשכחים,בזמני-המריבהלולעוץשהעזוידידיםאותםמה

עםמזדהיםכאילוחייכוהאחרוניםילדיו.בפניסבאהתקצף-יכלו""כיצד
כיהסמויה,ההבטחהלנוכחרקשמחובאמת,אביהם.שלהמשתנותעמדותיו

כדילילה,באישוןממיטותיהםאומעבודותיהםיוזעקולאהקרובבזמן
 .ניצי-האהבהביןלהפריד

סבאהיה-שנה"חמישיםשנהחמישים !בלעדיךלחיותיכולאני"איך
בחוויותאותהמשתףהיה .וחיבהבהלהנואשותמתוךסבתאעלמתנפל
חושףוגםוכך,כךלושיעצוהחבריםעללהמספרהיההפרידה.מזמןששרדו

למרות-אנירקאני,"רק-באמתאותהאוהבמישתדעכדילפניהשמםאת
הכל".

חם.מרקצלחתברעדהלפניוומגישהסבא,אלסבתאמחייכתאחרתבתמונה
למעקב.קשיםהיועויינתלצעקהמילוליליטוףביןפערי-הזמןלפעמים
בהתמונהתופיעובמקומהבמהרה,להימחקעשויהלדוגמה,כזותמונה
שלפניהאתמעוותתמפיובוטההערהאשתו.ואתעשתונותיואתסבאמאבד
לצעקה.פיואתפוערתמפיהעוקצניתהערהכלומר,-להיפראוסבתא

ארוחההממסגריםהקזוס-;;~ליגבולותאתבמהרהפורץהאחדשדה-הקרב
שלנימוסיןאירוחאובין-הערביים,בשעותזוגיתישיבההאחרונה,לזודומה
 .מידידיהאחדאוהמשפחהמבניאחד

שני"של-אמרהאמא-אהבתם""כמו-כמוותעזותמריבותיהם
הרכיבהאמאגםבא-בימים."חוסר-אוניםמתוךבזהזההנתליםיתומים
השניםשכלאמרה,פשוטים.התנהגותמעקרונותסבוכיםאיבחוןמשפטי
עםאחריםאנשיםלהיותוחלומותאשליותמתוךקבייםעלמדדיםשניהם
חבריהםילדיהם,עלוקמיםנופליםהםפעםבכלזהובגלל .אחריםאנשים
 .זוזרועותעלזהובעיקר
שנישלהישרדותםבכושרוהצפייההתנהגותם,מניעיפתירתחיתהקשה

וחסרת-סבלנות.מתישהחיתההזקניםהלוליינים
-"להיפך"-שגרמוהטרחהעלאשמהמרגשותסבלולאוסבתאסבא
חייהם,בתעלולילהסתכלמוכןשלאומי .מזהנהנים"הם-אמרהאמא
הופעתם."בכזיוןהנכשליםעל-ידיומואשםמהקהלמוקע
שמיםאינםהם .מריבהבזמןלסבתאסבאביןיושבתאניבתוכהתמונהישנה
חברתםאניכאילושדה-הקרבבתוךאותיומפצליםילדה,שאנילזהלב

ומןהכורסאות,שתיביןנופלתשאניעדומשכנעים,משכנעיםהםהקרובה.
משתתקיםוסבתאסבאיותר.אבואשלאבוכיםבקולמאיימתאניהריצפה
כבראנישבעצםאומריםולבסוףחדשה,ידיעהלתוךכאילובימביטיםלרגע,

החופשיים.במעשיהםלהתביישצריכיםלאושהםילדה,לא
כלסבתא.רקהשתתפהחודשים,לפנילעצמוערךשסבאהאחרונהבהלוויה
אלוצעקהזמן'טרםמעורוקפץסבאהשונים.עיסוקיהםאלהתחמקוהשאר
לאחרושגםבאמת,האחרונהלהלוויתועדאישעודיראהלאשמלבדהסבתא
למדעהגופהתרימת-הצוואהמילויעלאחראיתתהאהיאורקהיא-מכן
 !אזכרה""בלי

לבוא.וחדלוההרשעה,אתהנידוניםכלניצלוההיאבפעם
שלהשפעתםומפניהגעגועיםמפניהתגוננתיברחמי,לחמתישגדלתי,ואני

נרקב,דבררןשלהמנעולחורדרךחטופהבהצצהאנימסתפקתאלה,מחנכי
 • .למרות-הכלהקיימתהאהבהאתמנציחה

 34מס' , 77עתון



יקאמינגסא.א.

פרידמןיהודית :מאנגלית

שירים

• 
ך pגו~ם~תגו;כי י~~א;;ךב

הוא.r:יןש~ך~ל ,יה:-
o/ ךבוע,~:;ביםי:~בורירים:. 

 .זpע;זpהא.תא;;ךביך pגו י~~א;;ךב
לחושאניא;הבהכיצדים.אתא;הב

•• ,'' -•• • T •• • - : T 

ך~ךתא.ת~~מ;סיך'א.תזקךןת-גבך

~זpרלקוה.ך qק- 1ק
כשובכשובשוב

 ,לר Wה:::זןלא.ת::זהואא.תגש;ק י~~א;;ךבק. wא.
;:זזק;:זק.ק.תה J ~ז:;א.תללט'ףל~ט~י·~א;;ךב

מ; /oוזגה-~לית, /o ו::rז::~רכז.יךזpל
 ,גד;ליםאהבהפתיתיועינים ...הנחצההשאראלבא

_ T '.' •• : -' ." •,•: ' ," -• - •• : • : •• T - : -: ' 

הםאםלת;כ;,נכנס

 'ו::rך_פ;~דורת;ך 7~;ו;וף·(:קחו~;היךקחו
אז

למעלהה!!פיםהאנשיםכלעםנעלה~נחנו
;--: -:-,'' • T • T -: T • T -T : - : 

• 
)i:ז;ילזגד ם~ו

לז;די;תע,לו:;נה
ז;נזגr::וט>י W :י;ח.ר

כע,ג~יםוז;נ~ריחיםז;נ;נז:רים ו:i;ב~

גשוט

~ידת;ך 7נשוטi:וךחקi:וךחק
הי~ז .קר 1;:א'ל;נה~יש w ת.ק~ר.??

זץ.סז;ניד

~ש

ל~לם )בי~~
 ם~~~ק;tק;כיםלi:ו~דחים;:ז~ים'זקא

הרעדהחילאתאניא;הבוכנראה
; -• : ."' •• :-• •,• ' T T ; T 

חדשהה'כלימתחתאתשל
."' -: • --' :-T T 

• 
 ו::rי~ג

ראש~ל~דחיסi:ונ;זקאקן J~ישהם םי~ו::rו:piז

י;זpבק.ה ?j;נית p:~יר 1 ו:ii:ו~ךת

~יןזגtק~~דיק qזג 'ך~ו::rקז

ל~גוןלא.~;גע

לרהוא"~דחיסה Jךק ם~ו:i" י~~(א;ןגר
צעירו"המות

v לק~י~הז;נ~גסו:ז~~ם;~ w ים
i:וr::ל~שז;נו;ונ;ךךים, םי~וry ם! Ti? " ~~י 

ההר~י-ק.ת. p ;שז:;לרא;ןגך
i:וr::הוא ? םי~וW אןא;ם~

;:זהואא;i:ודהא;

ליזקים /o 3קן J~ישא;זקאוםא;
: w ,ראש;~לז

ב;ק.הסז;ניד~דחיס,

~לןגזp,הוא.ז:ידל~ף
 ת,!!~ 2ה~ל~ים wש;

 ';גן
i:ךק ם~וJ ה? 

 י~?? /Ioר iJ ם~כ;ז;; iP.;iJ:ודרים
 IT T ' )יiור"ל'א

 לנ;:~ ,זp;גן ת~pז; n י~~סזקיב ט~-ט~כ~הו:;נהי
~חיז;ניזpהור;א.ה י~~ w;זקב n י~~

~ o/ ררת,.~~גהpז~o/ הוא~ה~r::ך~-רו 

היארד~הב. wה~יי 1 ו:i::ז~ךתל~דלהיא
א;הבת.ופרחים

; T • ."' ,'' 

• 
הוא ו::rר.:ז::אולי
ר~ק.ת. ?7~ידז;נת;ך;נא .ו::rר.פ;~דור

 ?יפיםבאנשיםמלאה-בשמים
-• - T T " ; ' T - : -T ' 

אוליכ~~י~סה ם~((

 1982אוגוסטיוני·

• 
מפלאשה!!םכמ;

: .'' -T T : ' •, 

זpלז;נ:ןיו
 ; nשלאשראלחים
;:זערל~ ... ;i =~ליש;ן

נ;בלתוהאדמה
; T ;ז-T ."' ,'' 

o/ ל~
א;סr-ז

o/ ל~
~סי

) o/ ל~
~ל /oו

וזק~ל
 .~ל /oו)שוב

~ריר ?Tt?i~ןם
:;כנ;ך p:זקגגן

:p ת;ך

i:ז;וpם 

)i:ג ם~וW קס
פטמ;תעםנערה

 T : •-ז;-

רדודים)ע;~ים p: ~.א:קמ;

i:ר.:וr::ךר_ז;נו;ופ; ו

אחדאחד

;; T ים~~T ;נo/ ל~:;נקךים

 ם:ו:i לנ;:~
.ה 19כ /o נ;7א'ל

i:ו:דךםז;נןי;~ארהוא

ה!!דיםאלושב
: T ."' --ד• 

o/ ל~
א;ת;

o/ ל~
ז;ני

(זק~ל

~ל /oו
~ל /oו

 ...גה wרה.כה

~הו:;נה,

tpiJ ידה~
זpל

~ o/ ה.ך~
~ל
tז?~rי כ

~ל /oו)~ז
ך:;נר

~שוט

דף'זקט

W י
;גזץ.ל.ג

• 
אולי:ק:ד בי~~ז:;
)i:בךהירות ה~נ;ו;:

רת.ך ?97 )ם;ק~ז;נשום

i:וr::ז~~(~ןם~:;ביטת;כ; 7 ן;לוpר 
~יגךםךלטש

ליף qז:ו~ק;םךר 9 .ז;י
דבר-מהשםבזהירות

• : • T : --

 )~וד:ך:;נר~אןר, Jמו

?? W וכ~ה:i'בךהירותל;:

:ק:ד~~יב

 ן;לו::rג;אולי

ל~אן(:;בךהירות
חדשחפציםושם

; T ' T -: T T 

: w י~ס .ז~. ~~ w י
בזהירותעינים,ילטשאדם

T T ' : ' ' -' ' : ' 

אוליה Jזקדי
W זקל~רירp יה~אןןח:rזג~י
ם> Wא.ריוזקלץ' j~י . . . 

ך:;נרך'ב /oללי p:ז;נ

 ) 1894 · 1962 (קאמינגסיא.א.
חופפתפעילותותקופת .כמשוררבעיקרהידועאמן

(פיקסו'המדורניתהאומנותשלהפריחהתקופתאת
היהמור).הנוילאשאז,גאסטוןסטרווניסקי'

מכללילהתעלםשהעזאמריקהבשירתהראשון
לוהפריעואלהבאשרוסמנטיקה)'(תחבירהדקדוק
 .חוויותיואתנאמנהלבטא
העולםעםמתמידדיאלוגהיאקאמינגסשלשירתו
"חיים",קטנה.באותתמידמופיעה"אני"הסובב.

ולעיתים"מוות","אהבה","אפריל","אביב",
"מוות",באות-רבתי.תמידהם(האהובה),"את"

שכןפסיק)רחוקות(לעיתיםנקודהאחריויהיתמיד
איןואחריוהחיים'אתמפסיקסופי'הואהמוות

כלום.יותר
שניםשלוש , 196Sהאחרון: . 1922הראשון:ספרו
גםידושלחאןשירים,בעיקרכתבמותו.אחרי

אמנות.שלאחרותבצורות
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ד-אחמטרגםלקפוץמסוגליםהיולאוליצ'קוביץ'שלהקופצים
היולאשלוהרציםוהספורטאיםראש'להםהיהאילולגובה

 .עצמםבכוחותלחשובהתחילואילואחדצעדגםלרוץמסוגלים

לאנשיםמדוע
שלהרצים

איווליצ'קוביץ'
• 

ראש!

קישדנילו
בן-ציוןקטןדינה :מסרבית-קרואטית

שהכהזאתהיאביותרהטובהשהביקורתבכנותמאמיןאני

אשרוהאלגבראית,הקרהזוולאפיוטית,וגםמשעשעתגם
ולאאהבהלאבהאיוהכללהסבירשואפתהיאכיבתואנה
-ואולם ;הטמפרמנטסוגימכלנמנעתהיאומרצונהשנאה
משמעותלוהעניקשהאמןטבעבעצםהיאיפהשתמוכהכיוון

תמוכהאותהבבחינתשתהיהביקורתבעדילפיכךיהנני-
 .משמעותלההעניקהורגישהאינטליגנטיתשרוחעצמה
להיותעשויכלשהיתמוכהשלביותרהטובהסיקורזה,במובן
 .באלגיהאויניטהכסו

בודלייר

כרפלקסבתודעתיהופיעה ' rוליצ'קובשלהרציםהאנשיםשלעייתםב
אמנותית'סקירההמכונותמאלהמסויימת,שברשימהבשעהפולמוסי,

כיהזיכרון)פיעלהדבריםאתמביאאני(בערך'קראתימקצועית',
אתלהציגחפץשהאמןכיווןראשאיןוליצ'קוביץ'שלהרצים"לאנשים

אותהאיפואלהציגמהיר'וקצבמכונותשלהמסוחררתבתקופההמודרניהאדם
כאשרבו,החיהאדםואתהמודרניהעולםאתהמאפיינתהראש""איבודשלתנוכה

בעידןהראשאיבודשלכלליתתכונהאותהשלסמלאלאאינםהאלההרציםהאנשים
תוך 'כל-יכולכוחבידיכמריונטהמו~עהיחידשבו 'והפוסט-תעשייתיהתעשייתי

ברורהתפיסהבהעדריותר,עודמעורפלעתידאלבטוחהלאההווהמןמסוחררמרוץ

22 

רק(זוהילפיתוחזוכהזהמעין "סוציולוגי"הסברכאשרונו,' 'ונו ...ותכנית"
אלכזאתגישה ,ואולם !האמנותיתהביקורתשלהאחרונהכמלהמוצגוהואתמציתו)
אךלהמשמשתהאמנותיתהיצירהבאשרביותר,הפסולותמןהיאהאמנותיתהיצירה
מורכבתיחסיםמערכתאותההאמנותי,הביטויבעייתואילו ,הכרחיכחרוץכעילה,

 ;מערכתבמאמרמצטמצמתהפנימית)הקרינה(ובעצם,צורה-תוכן-משמעותשל
קביעותלכדימתמעטות ,הפועלאלהנחמןהוצאתההאמנותית,הראיהשלייחודה

סוג .מדוברשעליההיצירהעםממשיקשרשוםלהןשאיןמשמעותחסרותכוללניות
 ,מחטיאהסוציולוגיזאציה)של(בדרך "סוציולוגית"ופנוזגנולוגית""פרשנותשלזה
שלנוחהנוסחהשאותהכיוון 'לסיקורנושאלההמשמשתיצירהכלמאפסת,או
היצירהעלדבראומרתאינהוכדומה "התעשייתיתהתקופהבן" ,"זמננובןאדם"

באצטלה(המתכסהובנאליתשרירותיתמחשבהאותההזאת.הנוסחהואילועצמה,
יצירהלכללחלוטיןשווהבמידהליישוםניתנתו"סוציולוגיה")"פנומנולוגיה"של

ביקורת .כצורת-תוכןלייחודה .צורניתאוהמונחיתכהבעהלערכהקשרללאשהיא,
של"העולםאודותעלכוללניבאופןומדברתהצידההיצירהאתמסלקתוכזאתזאת

ובלתירחוקכתירוץ,אךלהמשמשתתהיה,אשרתהיהעצמה,היצירהבעודהיום",
(סיחרור "והסיחרורהחיפזון"עידןאודותעלאלהכוללנייםדבריםואולם .מספיק

ללאהדוהר .המודרניהאדםשלאיבוד-הראשועלהפוטוריסטים)עםכברשהתחיל
גםמידהבאותהלהיאמרניתניםהמצפן)ש.דהיהעוד(לפוטוריסטיםן pומצמטרה

-דרכיםתאונותשלסטטיסטיקהלמשל-לגמרישונהובהקשראחרתבאמתלא
מביאהשאיננהמכיווןדווקא .והגיונייםרלבנטייםיותרהרבהישמעווהדברים
בתופעההגלומותהשונותהמשמעויותואתהאסתטיתהתופעהאתבחשבון

בהלעשותנקלהעלניתןמחייבת,בלתיבהיותה ,זאתשביקורתהריהאסתטית.
שלזהבסוגיהפוךבעל-רגלי-עופרת","בשר-ודם ן~~זה(באופןלרעה.שימוש
 ,'ונו "האקסיסטנציאליתהבריחה" ,האנושיאי-השקטלסמלפנומנולוגיתביקורת
גופניתפרדיספוזיציהכלחסר "אקסיסטנציאלי"אצןאותוכיאף .הגיוןלכלבניגוד

ועודלרוץמסוגלאינוחולה-סרטןזקןאדם :זהמעין Cross Countryל-נפשיתאו
ניתוחכלשלחמתוועלאפועל-אקסיסטנציאלילרקודמןלהיותמזהפחות

של ,האבחנהמבחינת ,הרפואיתהמציאותמןשחלקמפנירקולו-"פנומנאלי"
 .התשישות)האנמיה,היא-וכזהזהאדם

סקירהתמונה,סמל.שהם' 'קוביץ'וליצשלהרציםהאנשיםעל ,איפואלומר,
הרציםשדמויותמפניורקאךזאתלומר .המודרניהאדםשל(השתקפות!)
מקריתאסוציאציהעלהמבוססתאמירהזוהי-ראש""חסרותהאלההמתנשמים

ה Wקליעלהמבוססתלשוניתלסינטגמהשלםאורעהמצמצמתשרירותית.וגישה
שלבביצועו .אנשים-רציםשאותםהעובדהואולם .הראש")אתשמאבדכמידוהר"(

מטרה"לאוגםברקע)נוףתבנית(ללאמוצאנקודתשוםלהםאין ,'קוביץ'וליצ
חציםרקאלאאחרת)תבניתאו(פיסת-נוףחזותיתפרספקטיבהכלומר ,"ברורה

אינוזהכל ,ברוריםלאערכיםבעלותרמות-חישובורישומימוגדריםלאבכיוונים
החוויהאתשבציור,האמנותיהעיצובמכלולאותוכלשלצימצומואתמצדיק

הצהירואפילו ! "ימינובןאדםשלהפרספקטיבה"העדרלכדי ,שבתמונההחזותית
חסר-ראש" .ימינובןאדם"זה.באמתשזהמהצהרותיובאזיךתבאדנינועצמוהאמן

הואנהענגםואם .מגלםהואמצייר.הוא .תיאוריותלהשמיעאוהבאינו '(וליצ'קוביץ
ןישאסבוראניהפנומנולוגית-סוציולוגית,ברוח .המוצעיםהפרשנותלדברילעיתים

חסרתנוסחהאותהנוכחידוכמריםהוויכוח,מןלהסתלקכדיאלאכןעושההוא
ויחיקוראתומצמצמתהיצירהשלהאמנותי-חזותיהביטוימבעייתהמתעלמתהגיון

 .).הראשאתשאיבדואנשיםמיצגותראשחסרותדמויות :"מסר"לכדיהצורניים
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אותו ;התעשייתית"התקופהכןראש,נטולאדם"מצייראינוקוכיץ''וליצו:אולם,
אלאאינןשלוהמתנשמיםודמרי;ת-ה~~ניםצררה,מתןשלהקשההבעיהמעסיקה

 ,ט;מי Jאכלימודכאןמדוברלא .הציוראמנותכלשוןוהתנופה,התנועהכמהותעיוניו
 ,שלביהםכלימודוכתנופה,כתנועההמדוקדקכעיוןדווקאאםכי ,השריריםמודיל

התנועהחקרואילו ,סטטיסטיעיקרוןעלמכוססהשריריםחקר ;רגעיים"נ:"צילומים
הציוראמנותשלוכאמצעיהכשפתהק:;;גע 7כסיוןכן,אםדהו,דינאמי.עיקרוןעל-
השיעוראתלמדוד ;האצבעותשכיןהרווחאתוהידיים,הרגלייםהגוף,תנופתאת

שתכליתה ,כמעטמורגשתלאתנועהאותה ,התנופהכשעתהכוהןריחוקשלז;-מירכי
 .מהירותתוספתשלהקטנותכתכליתקטןכשיעורולויזכהשהגוףלכךלתרום

האופןאת-כאןמחפשקוכיץ''וליצ-כאןמחפשותהמפושקותהידאצבעות
כקלותלגבורניתןשכההאידיאלית,התנוחהאת ,האפשרישכגדרכיותרהמוצלח

דולהיצמדאם ,הללוהאצבעותמתלבטות,הןולפיכךהאוויר,התנגדותעליותררכה
קלשיהיהכדיכיניהןהרווחאתלהרחיבהמלאה,הפרישהמצבאתלהעדיףאו 'לדו

חומת"להאוויר,לדחיסותמכעדלחדורכדיהאוויר,התנגדותעללהשתלטיותר
ממשקלויותרדחוס ,דחוסלפתע'נעשההגוףתנופתעם ,הזינוקעם ,שעתה ,"האוויר

לצורת-הגוףזקוקעתה .יותרככדלהיותהפךלפתעשהגוףכשםהסגולי,שלו
חלקיק (כככיותרהמוצלחתהתנוחהאתהאצבעותמחפשותכךמשום !הציפור

הגוף,אלסמוכהתימצאשכרלרגעועדמאחורעדייןהיאהידשכררגעמאותו ,שכיח
לפניאת~נ.מ N"הי ,התנופהכדיתוךשכר,לרגעועדשלו,המסהאתככךכהגדילה

כיתופסתףוולכסמתנשם)לאדםכיחסמשתמשיםשכר(ביטויאווירגורפת ,הגוף

הריםרוח ,סערהכרוחשיתנגדככל 'הגוףשללמסהכיחסדחוסשיהיהככלהאוויר'
אחדרגעהאצבעותמשתדלותלפיכך ; iהיככףלתפשוניתןלאכפנים,המכהזועפת

היעילכאופןלשמשוכדילסנפיריםלהיותמשתדלות ;להתפרשומשנהולהתכנס
לברווזים,אותןשהעניקכשםלאדם,להעניקןלנכוןמצאשהאלהיםכיוון ·.כיותר

אף ,איפואהנההדה).החסדאתאיפשרההמיםשלהמסה(כאשרלכנפיים,כתחליף
וטלפיהביצהציפורישלהאבולוציהתהליךכדיתוךהמתרחשתמדוהפוכהכדרךכי

אחדמהרף-עיןמכקשות,כתנופתןהאצןזרועותוליצ'קוכיץ'אצלכךשלהן,השיט
 ,ההשתנותתהליךאתלעכור ,האבולוציהשנותמיליוניאתלחיות-לחוות ,למשנהו
שהכנפייםלאחרציפורי-השיט,שלהדקיקכקרוםהאצבעותאתלצייד ;להתפתח

גםמכאןכציורי,-שרטוטיו,האצבעותשלמיקרומטמורפודהאותהמכאן .מהןנבצרו
אחרורגע ,מתכנסים-מתכווציםומשנהו ,מתפרשיםאחדלרגעאשראגודליםאותם

אינםכאילונמהר,היסוסשלהרף-עיןכמעין-כיותרהשכיחהמצבודהו-נתונים
הזינוק,התנופה,כשביל ,הגוףכשביל ,כשבילםכיותרהטובההדרךמהייודעים

וכפותהרגלייםכפותאת ,אבריוואתהגוףאתהמפעמתמחשכהאותה .הקפיצה
ושלכשלכככלשמורגשהואהיסוס,אותוחריפה,מרוכזתמחשכהאותה ,הידיים

אותועל-ידינשלטיםתנועהוכלכל-מיתרכאשרוליצ'קוכי.-ץשלאצניושעוכרים
אשרהוא ,האידיאליתהתנוחהשלזהוחיפוש .תיקוןכסיוןאותורפלקס-מחשכה'

 ,"מדוייקותלא"ההתנועותשלהכו-זמניותאת ,הקוויםהמוןאתלציירמכתיב
 :הקריםשלוהסימולציההדיוקכדיתוך-וסופיותקבועותאינןשלעולםהתנועות
 ,כדמןורגערגעוכלמיתרכללגביהציור,ולגביהאצןלגביומכחן-התיקוןהמבחן

 ,אנושיתמכונהכאותהלהביטמעמיקשאדם(שעה .ככללותההאנושיתהמכונהלגבי
כפניכקנאההיוםועדהרנסאנסימימאדהואניצב ,מושלםכהכאופןמושלמתהכלתי
אי-אתהזאת,הקנאהאתהדה.היוםועדמליאונארדוהציפור,שלהאנטומיהפלא
 .דרכה)לפיוהטכניקהדרכם,לפיהצייריםפותרים ,הדההאלוהיהצדק

דהו ; "ראשכלי"דוהריםהםואנהוליצ'קוכיץ'שלאצניושעושיםהדבראיפואדהו
מחלום ,ליאונארדועדמאיקארוס:מעופםמוצא ,עצמםאתמכונניםהםשאליוהיעד
כיסופית,תכניתקיימת'לאנוףאיןרקע,שוםכנמצאאיןכןעל.מעוףחלוםאלמעוף
מפניזאת .התנופהככיווןמוגדר,שאינומהדברלעברהמכווניםהחיציםרקאם

סמלהםואיןהציור,אמנותכלשון ,טהורההפשטההנםאצנים-מזנקיםשאותם
 ."ראשואתשאיכרימינוכןאדם"התעשייתית",התקופהאיש"שלוטרנספודיציה

נחוץאינוהראשקוכי.-ץ'וליצשלהמזנקהאצן !ראשנטולאדםוכללכללזהאיןלא,
מחשכתהגוף,מחשכתאתמתאםרקהראשמאליו,מוכןכבחינתהואהראשכלל,לו

מחשכתוהרגליים,הידייםאצבעותמחשכת ,ופרקיהןהעצמותמחשכתהשרירים,
מחשכת ,חשוקהמחשכתוהמרפקים,הברכייםמחשכתוהקרסוליים,המיפרקים
כמתקתקים ,צורךכליכאן;ניטלטליםשעתההמיןאברימחשכתהאיומות,הכתפיים

מעידים,אלהמיןאברי .וניצביםזוויותמודדיםאנטומי,אנךוכמיןערך,יקרותשניות
אותוומודדים 'הארץכדורשלהמשיכהנחנוכחותעליעיל'אךפרימיטיביכמכשיר

 ,(שעתההשדרהוחוטהשדרהעמודהזה,העדיןהמכשירגביעלכאשרמשיכה,נח
 ,ראשערופתצפרדעכאצלהמוח,תיפקדואתעצמםעלקיבלוהגיוני,כאופן

הקוראלעינימופיעההמדומה),המחושבתהקפיצהאתאחרוןכרפלקסהמפרפרת
המיןאכדשלהמך~ךתהמטולטלתשכ'.ס"מ/ 981-עצמהנוסחהאותהתמיד
עדימינה,רגעשמאלה,רגעתזזית,לאיזוהנתוןכמכשירכמחטמתרוצצתהזכרי
עתידזהרגיששמחוגכיווןהמכונה,כתנופתורקאךהספרות,לוחשללקצהו

הארץשלהמשיכהנחוכיהמתההנקודהמןמשלאכעצםכיהנכוןכרגעלהראות
הלא-אופייניתותגובתוכמכשירהשיבושוכיהמעוף,שלמהלכוכלכמשךקבועהיה

פנימיתסערהאיזוכגללאו-מסויימותחיצוניותעוכרותכגללורקאךנגרמו
להוסיףהאנושיתלמכונההפרעהרקלמעשהמהווהזהמכשירוכימגנטית,

שלכשיעורהחללאלעצמולהניף-ולגוףנוסף,מילימטרשללגובהולהתרומם
מהירות.שלנוספת:;נזגאית-שניה ,לגובהנוסףמילימטר

לואיןהראשהציור'שפתשלראותהמנקודת •
כאןלעשותמה
נחוץאינושובעתההראש ·.ראשקוכיץ''וליצשלהמזנקיםלאצניםאיןכךמשוםהנה
ודווקא .הפרעההראשמהווהזאת,גוףתנופתשלהגראפישלכיצועכיוון ,להם

שלכסדרותשלוהאצנים-המזנקיםדמויותאתכתעדוניכר 'קוכיץ'שוליצמכיוון

 1982יוני·אוגוסט

המצולמותהמונפותהרגלייםשלפלא(ואותוהמצלמהשפתשלרגעייםצילומים
המהפכניהפרקכידוע,להיות,עתידאשרהואוכמצלמת-קולנוערגילהכמצלמה
שרירלאהואהראש ,"אחרתל"תכניתשייךהראשכיהואיודעהמודרנית)כאמנות

העיניים,שלהמיק,טיקה ,וקלסתר-פנים"פרצוף"ביטוי,הואהראשמיתר,ולא
שלנולנושאשייךלאככרזהאך-האישייםהשריריםתכניתשלהמיקור-עולם

הואשכרזהקוכי.-ץ'וליצשלהמוקדמיםהמחזוריםמןלאחדנושאמשמשזה(ראש
הואהגוףעקבי,כאופןואכןשם,כאשר , Grande Gueuו eה-הגדול,לנואםמתיחס
למחוז ,אחרלעולם ,כן'אםשייךזהראש .טח).מריוכ.דמותעלשהעמואו ,נעדראשר
אותו ,אובדותאומכווצותעינייםאותןמיקרו-עוויתות,אותן ,הציוראמנותשלאחר
הגדולהההפרעהאתמהווההראשאלה,אצנים-מזנקיםשלמבחינתם .צפרדעיפה

כלשוןהעיצובראות'מנקודתתמונתיהההיבטמןכיותרהכבדההדיבוריתהואכיותר,

 ,להחלטהלמאמץ'לעווית,עדותמשמשהואהאופי,עלמדברהראשהציור,אמנות
פרקיםחסרארטיקולציה,חסרהראשמשלו,ייחודיתתנועהכאןמשוללהראשואותו

מאסההוא ,סטאטיהואהראש-מתנועעלאהאףזעות,לאהאדנים ,וקשרים
כאורחרקואשר ,סוכלנושא,הגוףשאותהמתנועעת,שאינה ,סגלגלהאוכדורית
ככרהואהראש .ואבריוהגוףשלהמושלםהמכאניזםכעקבותהולכתופאסיכיעיוור

אינםואלהוהאופי,הטיפוסהפיזיונומיה,ככרהואהראשהפסיכולוגיה,כרשות
לאשלנוכהקשרואולםופנומנולוגיה,סוציולוגיה-ככרהואהראש ;כאןמענייננו

כהקשרנקלטתדמותו ;האצן-המזנקשלכפניומסתכליםאנואין .תפקידלונודע
"סגנונם"פיעלאותםזוכריםואנושלוסך-הכלכתכניתאותומצלמותעינינו .הרחב
ככוונתאיןשהריהזכורית,רקכאןהוא ,שאמרנוכפיהראש, .כזינוק) ,כריצה

טכניקתשלהיוצאוכפועלהעינייםשלכמיקרו-ההעויותחקרלהעמיק 'קוכיץ'וליצ
ואכדיהתנועהמשחקשלהמורכבכמכלולאםכי ,והמאמץהעוויתהשפתיים,

איןהראשטהורה,ציוריתמכחינהשלהם.הבלעדיתהדיאלקטיקהשלביהם,ההנעה,
התנועות,ולתאוםהמושלםלמשחקלהפריעאלאעשוילאהראש .כאןלחפשמהלו

תנועהכלימרריתלבט,כהגיגים,ישקעאו ,כפסיכולוגיזציהאלאיעסוקלאהראש
המצח,כיווץ ,הלסתותהידוקהפנים,שריריהתעוותותמתוךאותהילווהותנועה,
העיצובמבחינתהטוב(כלומרהטובכמקרהאו,ראות",ה"מרחיקמבטומתוך

זהואולם .מטורפתכהזיהכשרויושמאלה,ימינהיתנועעהציור)כלשוןהאמנותי
-חושבראשככר;זהוה"דיוקן"ה"אופי",הראש,של "פסיכולוגי"חקריהיהככר
לאוליצ'קוכיץ'שלהמזנקים .מעוכבתתנופהככרדוהיכתנופה,ספקהטלתככרזוהי
היולאאצניו ;כתפיהםעלראשנשאואילולגובה דח\'/מטרגםלקפוץמסוגליםהיו

נא(הביטו !עצמםככוחותחושכיםהתחילואילואחדצעדגם .לרוץמסוגלים
 .הידייםתנועותואתהגוףתנופתאתמלווההואאין .הדיסקוס)מטילשלכראשו
 ,זהפסלהיההעתיקיםהפסליםמכל .הכתףעלשעוןכשראשו ,חולםהדיסקוסמטיל
שלהמזנקיםלאצניםלהם, .פחות)הכימפסידהראש,בלעדיאלינוהגיעאילו

כשעההתנופה,לראשיתקודםהזינוק,להתחלתקודםרקהראשנדרשוליצ'קוכיץ',
אחתככתשעתידהגוףשלחומועללשמורמנתעל ,כריכוזשרויהיהשהגוף

ככרקאוהשסתוםשחרורעםהמתפרץכקיטור ,השריריםמאחיזתלהשחתרר
 ;זהלשלבעדרקאלהלאצניםלהםנדרשהראש .האינטלקטהכרעתשלהתגלמותה

וגובהה,ההפשטהאתהמרחק,אתהמבטכחןעודכלהזינוק,כנקודתניצבועודכל
כעיןהמזורזים,והסיכומיםהמוקדמיםהחישוביםאתעורךהראשהיהעודכל

זכוריתאותההראש,הזינוקאותשלהירינפץקולשבקעמשעה ,ואולם .מחשב
 .מחימרעשויהיהכאילונושרמיותרת,

השרירים'מכונתאלעוכרהחישובמחשב,עודאין 'עודאיננוהראששובעתה
מתוכנת,שרירכלעתה .העצביכאטלס ,הנימיםכרשת ,השלדכמעכורתמשוקע

להיותיכולאנושישאורגניזםככלמושלםכאופןותנועה'תנועהכלומתוכנתת
עםעניןלנוואין ;קצריםלמרחקיםרציםאינםכיץ''קו'וליצשלהאצניםכימושלם.
איקארוסומחשכתהשחקים,אלביעףמתנשאיםהיושלוהמזנקים .התנועותקיצוב
לאשובעתה .התהוםאלהשמימי,הריקאתצוללשהגוףמשעהעודנהגיתאינהזאת

אתוימצאיחזורהמטרהאצל .לארץשמיםשכיןהבינייםתחנתאלאעודקיימת
 • .כדרך ,לואכדלאאם .ראשו

קישדנילועל
הסופריםמבכיריאחדכיוםהואיהודי,אבשלבנו , 1935ילידקיש,דנילו

בארצו .ומוכשרפורהכמתרגםגםוהצטיירספרים, 9פרסםהיוםעד .ביוגוסלביה

באוניברסיטת-לפילוסופיההפקולטהבוגרהוא .ייהחדשייהגלכאישמזוהההוא
בפאריס.יוגוסלבית,לספרותמרצהמשמשוכיוםכלגרד
לוהוציאו- *) 1967 (דוידוביץ'"לבור,ס"מצבת-קברהספרובמיוחד-ספרים
לעילהנזכרהספר .בפרסיםוזיכוהואחרותלשפותתורגמו ,בינלאומימוניטין

קישדנילוזכהבצרפת .להמחוץרביםוהדיםוממושך,סוערפולמוסבארצועורר
יילהוכתב-העת Grand Aigle d'Or de la Ville de Nice , 1980ה-בפרסזהספרועל
 .ביותרהטובהזרכסופראותוהכתירייליטררל jנן

שאלותבאינטנסיביותעולותהאחריםובספריודוידוביץ"'לבוריסב"מצבת·קבר
הןהעולם,אומותביוהיהודישלוביעודובסבלובגורלו,במקומו,הקשורות

הקונגרסבמסגרתבישראל, .לאבנגארדהחץראשבמימדוהןהקרבןבמימד
קישדנילושלליצירתוהוקדשה , 1981בקיץבירושליםשהתקייםהעולמיהיהודי
אריובסופרעסקההאחרת(המחציתלוינגריוסףהחוקרשלהרצאתומחצית
שלמאנגליתבתרגוםאפר","גן,קיש,דנילושלהראשוניםמספריואחדקרש).

 .עובדעםבהוצאת ,-1980בבעבריתאורןאה ,פורתאמציה

 ,ספרותלענייני(עיתון " KNJIZEVNE NOVINEב"התפרסםבזההמובאהמאמר
 • . 1981בספטמבר 3מתאריךחברתיות)ושאלותאמנות

המתרגמת.

 .ירושליםלאור'מוציאיםאדםבהוצאתעברי'בתרגוםבקרובאוריראה *
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סופרר

חמישה
קצריםסיפורים

בירשטייויוסל
ענברנורית :ציורים

איובספראתהמשילהואמגיד.שללהספדהאזנתישבועפניל
בניגוןזימר ,"ס iיומ(עיךםיל,ד iנעיךם יו:;:" .בן-אדםשללחייו
המליםמשמעותאתידיובתנועותוהציגרוע,דבקול ,עתיק

 .ויביןיראהלפניושהקהל
ביןצביי'תפארתבית-הכנסת .ממנורחוקעמדתיכיראיתילאאניאבל

בחוץ .בני-אדםוגדושמלאהיהבירושלים,וגאולהברוךמקורהשכונות
אבללהירטבלאכדיהכניסהלגגמתחתראשיאתדחפתי .וגשםחושךהיה
משהתרוממתי .מהרחובהעיפהשהרוחהגשםלטיפותגלוינשארשליהגב

מבטלהעיףאיכשהוהצלחתיצווארי'אתומתחתירגלייקצותעללשניה
רענןוזקןמסולסלותפיארתעםאברך .ממנינמנעזהוגם .המגידעלחטוף
 .בגשםכולי-ואני .במקומיועמדאחורניתאותידחף
במצבעושההיהשליאבאמהונזכרתילעצמיאמרתי ?דחיפותשלענייו

 .במרפקיםוהשתמשכתפיועלאותיהושיבדומה.
שלחשמלחוטעלכוונהללאדרכתיהדרך'כמחציתמשעברתי .התמרפקתי
עצמיאתשמצאתיכזאתדחיפההזההצעצועמבעלקיבלתיואזרשם-קול,

 .במההלידכמעט
שלאמשומש)מטאטאכמו(קצתהצידהמוסת-זקנוקומה,נמוךהמגי,ד
ידיווכפותזרועותיואתהושיטוהמקרופון,הפהביובאמצעלויעמוד

 .קמוצות

 ?קמוצותמדוע
 .הכלאתלתפוסרוצההואבעולםהראשוןהרגעמן .בן-אדםנולדכךכי

בלא .ריק .פתוחותידייםבכפותהזה?העולםאתעוזבהואכיצדואילו
 .כלום
שתפסהשועלעלהידועהמשלאת-הזכיראףוהמגיד-נתבקשוכאן

מה .בשבילומדיצרהיהשבגדרהפתחאך .בכרםענביםלטעוםתשוקה
-לצאתרצה .ואכלאכלהכרםבתוךועבררזה .ימיםשלושהצםעשה?
 .ועבררזה .ימיםשלושהצם ?עשהמה .מדישמן
 :המגידשלהרועדבקולוהשועלאמראז
 ".יצאתיורעבנכנסתירעב"

 .יידישאליודיבר .לשועלשאלההמגידהפנה
 ,למהאז .אתהשפיקחעליךאומריםוטיפש.שועלי ,"פיקסל"ג~ריץ.,ער
 ,אשכולותלגדרמעבראלזרקתלאלמההכרם,בתוך ,בפניםכשהיית
לאכול?ענביםמהכרם,שתצאאחרילך,שיהיו
בכרםשוהההואעודכל'אחדשכל.שלפניולקהלגםהמגידיעץעצהאותה
 .בגן-עדןענביםתורה,לימודידיעללעצמויכיןהזה,
ילדשםעמד .לטרנסנכנסוושםפהבודדים .הקהלאתהדליקוהמגידדברי
בעיירהשםאישניםיובללפניהוא-ואניבתנועותיוהתקנאתי .עשרכבן

 .אניגםנדלקתיהמגידולדבריהזיכרוןלאורבפולין.קטנה
 .לגשםאותידחףכןלפניאשרהאברךאתלידיראיתילהתנועעכשהתחלתי

בעינייםעצמיאתראיתי.לשניהממושךבמבטאותיובחןאליהתכופףהוא
הכלקאפוטות,מצנפות,שטריימלאך,כיפות ,זקן ,פיארתלכולם, .שלו

שלכמושליהכובעוצהוב.קצרבמעיללבושהיחידיאניואילובשחור
פיארת?שלסימןואיפההזקן?איפה-ופניברוסיהקוזאק

הכפר?מןאתה .אותישאלפויץ.ר?" ~גסט"
עוד.המגידלדברילהאזיןהמשכתיעוד .הקסםאיתרויחדנעלםשביהילד

 .גשם .לכרםמחוץהשועלעםיחדעצמיאתראיתיאבלהבמהלידעמדתי
אין.וענביםרעב. .רזה .רוח

/ 

,ll ~(. <,,, .,.,: וc, . 
'' < (). ~ 

., '  •• ' ,יד
' 

~ .. ,, .. - -,, 

ייי!

--
--

-~ ·,:~·" '•::.~. : . ... •. 
F ... , ·-·ז. ·-:-;, . ---· 

'~ 1 
/ Jr ·' , : ; 

:·j ;•·! ;: ~ ! 
.r 

~: ,-C· 

f •• , . . ~ 

ד~,

.!s~· 

il 
, , 

,,%1:•• Y 
1~' 
'V~~ 

11 

ה
זועםזושדיברוהנשיםשתיאלראשיאתשאפנהטבעידייה

יידיש.

 ,כאן ,ונראו ,אזבסטגגון-מעליהן ,הירוקהספסלעלישבו
כאילו 'כלשהורכבמעברמכדיצר ,הרחובשלהצרבקטעו

 .אגדלאוטובוסהמתינו
כלות.שליופייןעלדיברו

 ,, .מספרדרקדניותכמו"
 .עייףגםהייתי .להאזיןישבתי-הספסלעללידןפנוימקוםהיה

 :זעירותכעיירות-החצרותבין-כחלאותבשכונתהסתובבתי_כשעתיים
-הרחובותשמותגם .ונאהבהיריוםוהיה .נמוכיםחלונותעקומים,גגות
אחדצדלמשפט.עיניים:הזהוהרחוב .שלוםסוכת .גריזים .שיריזלי:יפים
חתולהשכבה ,שביניהםבגבול ,ובאמצע .מוצלוהשניבשמשמוארהיהשלו

 .צהובה

מטפחות. .מעילים :חורףבגדיעדייולבשוהספסלשעלהנשיםשתי
-בישיבה .בהליכהחם .רחוקעודנוהקיץאבלבאאמנםהאביב .רדידים

 .קר

אתריבאווציירהאחתובאצבעאחרתבכלהנזכרהשדיברההאשה
 .איילה-עיניים .ארוןצוואר .תמירגוף :דמותה

 ".משבדיהנסיכהכמו"

 .לשעברחןגומת-בלחי .זיקנה-פניהשדיברה,האשהעצמה,היא

התכופפה ,בשקטוהקשיבהלידישישבההשניההאשה .שערותבהצמחו
 :רגליהשעלהגרבייםאתליישרכדי

 .שאלההכלה?"בתיעלתאמרי"ומה
ניסתה .אותןמשכההיא .הברכייםמןלמטהעדרגליהאתכיסוגרביה

הרוחב .שלההשוקייםאלא .הגרבמקוצרלא .הצליחהולאלהגביהם
 .הפתאומי

 .לתשובהוהמתינההוסיפה ,שלה"בחתונההיית"הרי
 :בעצמההיאהשיבההשיבה.לאגומת-החןבעלתהאשה
 ".ץ.,ענקי~ט~יר~יוש!;ניגל,עןצו"זיו

 .קצתהשתההשפתיהשעלהחלומיוהחיוך
והתכוונתי )?מיופיה(להתמוגגבעבריתזאתאומרהייתיאיןחשבתי
לפניהתמתח .והלךקםהחתולהחתול.אתכיסההצל .זזהרחובכיללכת.

 :הבתיפיאתנאוירלציירהוסיפההכלהואםקול.ללאופיהקכן
כפול.סנטרעגולות.פניםמלא.גוף
 :ביידישזאתאמרההיא
מונת.)פי .(פימונת ,, .גויךערל ~גויךערל. ~"
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מפורסםלהיותפעםרציתיכיצדהסיפור,תוכןעלשחשבתיכ

באיזואותישהזכירוליכשנודעשמי,אתלקרוארץוהייתי
רץהואכיצדעליוסיפרטולסטוישלבבאיכר,נזכרתיחוברת,

יקבל ,תשקעשהשמשעדיותר,יקיףאדמה.חלקתלהקיף
 .ומתנפל-ההקפהאתהשמש,שקיעתעם ,השליםכשהאיכר .יותר
 ?בן-אדםצריךאדמהכמה :טולסוישואלהסיפורבכותרתעוד

מת?אוחיעצמי,אתשאלתי ,בן-אדםאיזה
 ,יאקומהבן-יהודה,ברחובספריםלחנותשליהריצהאותיהביאהפעם

יידיש ,לשונותבשתישכתבסופר ,סתוימשהאתפגשתישם .ירושלים
ךאבשםיידישבירחוןודפדף ,זיקנהמרובכפוףשםעמדהוא .ועברית

מבאך-באשם,מוזכרששמולוהודיעו .באורוגוואיאורשראה(כאן),

 .עליוכותביםמהלקרואטוביה
אותי.שאל "?"ואתה

 "הדבראותו"

ג~סיי,אוי~ו~רויסצול~זןהונט ~עבירה ן~(קודרחורףשביוםעליתמה
ממרחקים,לבואהתעצלתילא ,לחוצותכלבלהוציארחמנותביידיש)אמר

מודפסהשםאתלראותמה?ובשביל ,באוטובוסארוכותשעות ,גבתקיבוץ

 ?בעיתון

אתשימצאוחיכיתיבחנות,חםהיהכי ,הכובעאתגםהמעיל,אתהורדתי
ושאחפשהחוברת,אתכךאחרליימסור .עליוכתבואשראתויקראשמו
 .שמיאת

סקר'לשוואמחדש.התחיל ,לסוףהגיע .בכבדותנשם .וריפוףדיפדףהוא
שכמוניאחרים,צעיריםעל .עליכעס .מצאלאשמואת .ועמודעמודכל

שהיוידוע,סופר-והוא 'אורוגוואיעדכאלה'למרחקיםלהגיעמצליחים
- oשלופרץ, .ל.יכמוסופריםעםאחתבנשימהשמואתשהזכירוזמנים
 .שכחואותו-עליכם

הזהב),(שרשרתיייק~יטג~לד~?.עידיבחוברתלכתיבתךדףעשרים"יקדישו
 .אותוניחמתי

 .בעיתוןכזאתמודעהקראתי .זאתהמצאתילא
רטן.יי,שנהשמוניםחיכיתילזהיי

 :ישמעובחנותאחריםשגםקולואתהרים
 "~שנה"שמונים

 .דףעשריםשלהןובקצהארוכותשנים .שליהעתידאתלפניראיתי
שיוסלחבליי :עלישכתבומהשקטבקולוקראנרגעסתוימשהפתאום

 ".חבל .זמנולפנימתבירשטייר
לפעםמפעםועוברבירושליםלגורבאתיכאשרוכעת,רבותשניםעברמאז
הספרים,חנותעדייונמצאתשם ,בן-יהודהרחובבתחילתהבנייןאת

להם,לצפותממשיךשאניהדפיםעשריםהרחוקבאופקלפעמיםמופיעים

אחרימהחנות,יצאהואכאשר'סתוימשהשלקולואתניבזכרושומעואני
 :לעצמווזימזםהחוברת,אתבידישהשאיר

 "איגוואורו .ייאורוגוואי
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 .לחיפההאחרוןאגדבאוטובוסמתל-אביבנסעתיהחגיםפניל
ראשהבדרך,שנרדמהנדבותמקבצתהראשוןבמושבלידיישבה

שלי.הכתףעלכךואחרתחילהכתפהעל
דמיהאוטובוסבתוךאספההיאקבצנית?שהיאידעתימניין

 .המלאהמחיראתלותשלםשהיאבלימהמקוםלזוזסירבהנהגכי ,כרטיס
הקבצניתכיצדשלפניובמראהראהוהואהנהגוביןביניקשרשנוצרמכיוון
קבצניםכמהעודבאוטובוסהנוסעיםביושישנםליסיפר ,עלינרדמה

 .לחיפההביתההחוזרים
בתל-אביב?עושיםהםמה

 .פרנסה

אתלסלקכיצדהראשאתשברהחיפהשעירייתהוסיף,הוא ,זמניםהיו
מקומות .פרנסהלהםמצאו .דרכיםמיניכלניסו .מרחובותיההקבצנים

 ,למענםאירגנואחתפעם .הועיללאזהוכלבסתרעזרה .פנסיהעבודה.

 1982יוני-אוגוסט

עשולירושליםבדרך .הארץאתלהכירחינםטיול ,מכובדתכותרתתחת
ירדו ,שםשנעשהמהראוהקבצנים .בתל-אביבאגדבתחנתקצרהחניה
 .חזרוולא

הדליקהנהג .הרצפהעלהנופליםמטבעותשלצלילנשמעדיבוריובאמצע
הקבצנית .ליעזרואחריםשמצאתי,מהאספתי ,התכופפתי ,האוראת

נרדמהשובהאורומשנכבהרדומותבעינייםהנעשהעלהביטהשהתעוררה
 .עלי

אתהחזקתיידיובשתייישמטלאשלהשהראשנועללאהכתףאתהחזקתי
כזאתישיבהובמצב .הכסףלייפולושובחורשםיששמא .שליהכיסים
הראשוןבאוטובוסיוםיוםנוסעיםהקבצניםכיצד .הסיפורלסוףהקשבתי

 .מפושטי-ידנקייהוחיפההאחרוןבאוטובוסמשםחוזריםלתל-אביב,
האור,כשנדלקוהפעם,נופלים.מטבעותצלילנשמעושובלספרגמרהנהג
היא .נשפךוהכסףנתעקםשלההגוף .הקבצניתשלהכיסמןשזהראו

אתלאסוףליעזרכולםכיצדהקודם,המקרהאתזכרההתעוררה,

להלהסבירנסיתי .ליומסרההכלאתאספהארבע,עלכרעה ,המטבעות
טענה,לה,די .אליהמדבראנימההבינהלאהיאאבל .להשייךשזה

 .הואשלי-אספהשהיאהזההכסףוכלהכרטיסמחציתעבורששילמתי
 :שלפניוהראילתוךאזדיברהנהג

 .שאליימה?הרווחת?"

אתלחפשהלכתיבתל-אביב,הייתישלשום ?הכסףעםעשיתימה
הקופותאשנבי.מבני-אדםהתרוקנהוהתחנהבערבמאוחרהיה .הקבצנית

נהפךשלווהדלפקסחורתואתלארוזסייםהעיתוניםמוכר .סגורותהיו

חמוציםהיופני .למראשותיוקרועהומזוודהאישעליונמנם .למיטת-לילה
והפינההאוויראתמילאההצחנה .התחתונהלשפתודבוקהיהכבויובדיל

עלישובהנמנמההיאהקבצנית.סביבהיתהמשהוהתרחשעודבההיחידה

לשלשלכשהתחלתי .טרנזיסטורשלההאוזןלידהחזיקאחדוזקןקרטון
הלהיטאתלאלשיר.גםהתחילהזקןהקבצנית,שלהמושטתלקופסה
שמגיעהאחתכלהעל .שניםמלפנילהיט ,משלומשהואלאמהרדיושבקע

ושקשקההתעוררההקבצניתגם .יקריהלוםשהואהחתןועלמזל-טובלה
 :ביידישהלהיטשללקצבהמטבעותעםהקופסהאת
ב iט 7- ~~כל.הכל.ה
ב iז::>כו-ט~ן~יזr:יתוןךער

V 

ה
היוהםלהם.שאמתיןליאותתוהשמונים,בנישלי,שכנים
זנגוילברחובלהםהלכו .שםאירעמהשאשמעוכדאיהרבאצל

ורענןאביביביוםנראו,מרחוק .זרועשלוביחג,בגדילבושים
וכלהכחתןהפסח,אחרישלזה

יי.ייגט

• 

שלה,הדוברגםשהואבעלה,ומרכוס .שאלתיעלרוזהגברתהשיבהכך

שייכנסועדלפחותשתשתוק .אותהלהרגיעוביקשלשונואתהפעםנצר
לדעת?צריךאיננושהואמהיידעשהרחובלמה .לביתםפנימה
אדמדמותלחייה .משולהבתנראתה .נתרצתהלארוזהגברתואילו

סיפרהלאמה .החוצהגלשמזמןכברהסודדעתהלפי .ומשמשמפודרה

בבואנוסשם,עודבארגנטינה,שהיהמהאפילולוסיפרה ?השכונהלרב
 .והתחתנו-התאלמנושניהםכיצד .איירס
כללאומיביטוחמסוגםלאנשיםמחלקיםשבארץ-ישראלשמעוכךאחר
חשבונםעלבגולהלחיותשימשיכולמהאזחינם,דירהמוסיפיםועודחודש
 ?ושלושלה-ובנותיהםבניהםשל
 .ועלוקמו
 .הצרות-ומאז

אלא .טובדווקאהיהשם .בארץהראשונהתחנתםבנצרת-עילית,לא
הנשימהבשבילבריאלאכזהואקליםבהריםגבוהשוכןהזהשהמקום

 .לירושליםהעברהוקיבלוביקשוולכן .שלה
בן-בופוגשיםולאנידחמקוםאמנםנצרת-עילית .מתחרטתהיאכךועל
נקריתכאן,כמוראשון,יוםכללהנעלםהיהלאמרכוסשםאבל ,אדם

היאכיבאגרופיואותהומכהבלילהמאוחרשיכורחוזרהוא .היובל
רק .מנחםנקריתהייהיאיי,עלמבזבזשהואהכסףאתלולהחזירמסרבת

 :האמיתיבשמהאותהתכנהלאהיאהרבכבודבגלל
ייייזונה.

 .אמתלאזהאםיישבעשמרכוס
 .נשבעמרכוס

 .תהלוגמים :מנחםנקריתראשוןימיאתמעביריםכיצדסיפראפילו
 :ביידישושריםבידייםמחזיקים

לביתי)מתגעגע(אני~סיים:,~ענק~יד
הביתה?"להתגעגעאסור "ייכבו

 .רוזההגברתאותושיסעהמתכוון?"הואביתיילאיזה
והיא ?לגוייםוהפכושהשתמדואיירסאנוסבבולבניו ?בארגנטינהלביתו
 .צוואריהםעלעונדיםהםמזהבצלביםאיזהלפניתיארה

למרות ,לעומתוהיאכי .שלהלבניםלהתגעגעלהמגיע .געגועיםכבראם
 .המנוחבעלהאתתבייששלא ,וכדיןכדתבניהכלאתחיתנהאלמנותה,

רוזהוהגברתלחופהאותווהזמינהלבית-העלמיןלההלכהחתונהשלביום
לשמיםמורמותכשעיניהלפני,והציגהמרכוס,שלמזרועוידהאתמשכה
בנוחתונתביוםבקברולושכבהמנוחבעלהכיצדשפתיה'עלמרחףוחיוך
 :גשרהיהודיהעם

.ייכךיי

 .למעלהוהפניםלרוחבידיים
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מסה

מחנות-ספריםזכרונות
בבגדאד

רג'ואןנסים

מחקרנחדללא
חקרנוובסוף

ההתחלהלמקוםלהגיע
 .המקוםאתונדע

אליוט .ת.ס

יושבלומר.ארכללאבדיוק,מתי-לנדודזכררניהחלמסרייםרגעב
מארד,ובלעדימיוחדבסמינרהאוניברסיטה,שלבאודיטוריוםהייתי

 .המזרח-התיכוןשלבתקופתנוהבולטיםההיסטוריוניםאחדבהנחיית
באיסלאםיהודיםשלמעמדםליהודים,ערביםביןיחסיםהיההנושא

שכינהמהעלדיברהמרכזיהנואםבאיסלאם.ר"אנטישמירתימי-הבינייםשל
דווקאאותרטיפחווכיצדהיהודיםכלפיספרדית-מוסלמיתסובלנותשלה"מיתרס"

שכניהםאתברלייסרמקלמעיןלשמשכדיהזאת,במאהבאירופהמשכיליםיהודים
הסובלנותאתלשייךאוהביםאמר,בימינו,מוסלמיםערבייםמשכילים .הנוצרים
 .באלהוכיוצאהספרדילאיסלאם

יותרקרובהבתקופהלהרהרוהתחלתימהמרצה"נותקתי"רגעיםבאותםבערך
האישיונסיוביהארבעיםשנותאמצעשלבבגדאד-יותראישייםרבזכררנרת
קרובהיגעתירבהתודעתיהתגבשהבה 'גדלתיבהמוסלמית,ערביתשרובהבסביבה

להתרכזהקושיחרף .עצמיתולהגשמהומחשבתיתרגשיתלבגרותהאפשרככל
למקדהצלחתיולבסוףובמקומרת,באנשיםמהעבר,בחוויותנזכרתיכאלה,בתנאים

והמבוגריםהמכובדיםמחבריבכמההארבעים,שנותשלהשניהבמחציתזכררניאת

חיינו.וסתםאהבנוקראנו,הסתובבנו,שבה"סובלנות",שלהכלליתובאווירה ,ממני
הסובלנותשלה"מיתרס"כמהרעדהסובלנותבסוגייתלהתפלפלהמשיךהמרצה

בהיסטוריהולדר-משמעותיותלמילכרדמעניינתדוגמהמהורההספרדית-מוסלמית
וזראפליההיעדרשפירושהזר-סובלנותשלסוגיםשניעלדיברהואובכתיבתה.
הפסקתיציונים,ולחלקהנושאאתלפתחהחלכאשראך .רדיפותהיעדרשפירושה

שליהקריירהלתחילתהקשוריםומאורעותפניםלשחזרוהתחלתילהאזיןלגמרי
 .בדיוקשנהוחמששלרשיםלפניספרים,למוכרכעוזר
אל-"בחנותלעבודתיקשוריםאכןמבגדאדביותרהנעימיםמזכררנרתיכמה

בידינוסדהואשרשם,אותרהנושאתלתרבותאגודהביוזמתשנפתחהראביטה",
וגזברהאגודהמזכירקומוניסטיות.לאאךשמאלניותנטיותבעליאנשי-רוחקבוצת
בפתיחתלולעזורממניביקשהוא .כדרריכדרריבשםומלבבמענייןאדםהיההכבוד
מכןלאחר .ראמריקאנייםאנגלייםספריםאך-ורקכמעטלמכורעמדושכההחנות
זמןותוך-האגודהיושב-ראשאיברהים,אל-פ'תאחעבדעםקצרהשיחהליהיתה

ושולחנותמדפיםהוצבופרטיים,ממר"ליםספריםהוזמנומקרם,נמצאביותרקצר
כלכלהסוציולוגיה,כגרן ,המיוחדיםבתחומיםהספריםמלבדנפתחה.והחנות

בעריכתלגמריחופשיתידליהיתהבעצמו,אל-פ'תאחעבדבחרשארתםוהיסטוריה,
שלאופיהבעיצובמכריעתפקידהיהולכטירתיהספרותיותרלהעדפרתיההזמנות,

ביוםהופיעהכיצדבבירורזוכראני .בהשביקרוהלקוחותסרגובקביעתהחנות
שלרשימההמכילהמקרמיבעתרןגדולהמודעהשלאחריוהשבועובמשךהפתיחה

בחנותלרכושהיהניתןכולםאת .העולם"אתששינוהספרים"עשרתשכדנהמה
"מוצאאתאפלטון'כתביאתכללו(הספריםיחסית.זוליםובמחיריםהחדשה
סידרהבפרוידשלכתבי-היסודואתמאונסשלהקפיטלאת 'דארדדיןשלהמינים"
שליוליססואתטולסטוישלושלוםמלחמהאתגםאךג'אינטס",ליכודי"מודדן

 .דיס'גיימס'ג

לאנשי-רוחהתררעדרתלמקרםעד-מהרההפכה , 1946באביבשנפתחההחנות,
ואנשי-חבריםחרגליהיהשכברלמרותאניואילו-המיניםמכלולבולעי-ספרים

 .שליביותרהאמיציםהאינטלקטואלייםמקשרי-הידידותכמהנקשרושםהריספר,
אנשים,מעטעםלמדי,וקרתניקטןמקרםהיתהשנות-הארבעיםאמצעשלבגדאר
היוהיהודיתהקהילהבקרבאפילו .ובהנאהבקלותזרותכשפרתשקראויחסית,
להןנרדעה .iZ 'ומסחר,עסקיםשפות-וצרפתיתאנגליתבעיקר-הזרותהשפות
היוהדיוק,למען .זרהבבעלותבחברהאובבנקלעבודלהתקבלרציתאםחשיבות

בספריםהתרכזושכולןל"אל-ראביטה",שקדמוחנויות-ספריםשלוש-ארבעעוד
וכמהספרי-המופתאתשםלמצואהיהשניתןלמרותאולם .ובצרפתיתבאנגלית

שלוביקורתשירה ,רומאנים-עכשוויתשספרותהריפוליטית,ספרי-אקטואליה
בשאט-לומרשנהגכפיכלל.ידועיםהידולאכמעט-והארבעיםהשלושיםשנות
באוסקרהאנגליתהספרותמסתיימתלגביהם" :דורנומבניכמהעל .כ.אידידינפש

הביאובטיפוחו,שסייעהשוחרי-הספרותוחרג"אל-ראביטה"חנות-הספרים .וריילד"

 .ס.תכתבי-בשירה :בספרותהאחרונהלמילהשנחשבמהאתהציבורלתודעת
כתבי-;בסיפורתמריראדרריןברקד, ,ספנדרכיס,מאקאודן,פארנו,עזראאלירט,
מיגורןעללדברשלאובלו,טרילינגוארן,גוין,אורוול,קסטלר,מאן,קפקא,ג'ויס,

דודיו""האדסון ,"ווויו"קניון ,"דודיו"פרטיזןכגוןבאופנה,אזשהיוהמגזינים

לtזטארז"אכד"לאייף"קורנהיל","סקרוטיני","הוראיזרן",וכן ,מארה"ב
מבריטניה.ד"פרליטיקה"

איש- ,יידרי nאל-בולנוהיהבחנות-הספריםהתוודעתישאליהםהצעיריםאחד
שלהמוביליםמראשוניאחדלהיותשעתידמגובש,לאעדייןומשוררממשבוהמה
לבגדאדובא 1926באפרילהכורדיבאזורנולדבולנובעיראק.החדשה"ה"שירה

שלימדהוא,אףאיש-בוהמהמוראן,חרסייךבהשפעתבערך, 15בגיל .קטןכילד
חייוחיבאמצעהתיכוןבית-הספראת",עזב 1מס'"הארייבהיאהמשפחהכיאותו

החידקללגשרימתחתאוציבורייםבגניםוישןביוםברחובותנדכשהוא ,שוטטות
הבאמכלולקרואהציבוריתלספריהלהיכנסנהגהשכלתו,אתלהשליםכדי .בלילה

בפיולשנינהלמשלשהפךעדבפסיכולוגיה,"התמחה"מסריימתבתקופה .ליד
 .פסיכי""מרלושקראו ,חבריו
הבוץ""פעימותלמדילוהאופייניבשםראשוןקובץ-שיריםבולנופיוסםלבסוף

קשהכיום,למשורר.עשרים,במלאות-1946בלאוריצאהספר .אל-טין")ח'פ'קאת"(
אחדדבראךבערבית,החופשיתהחריזהכחלוץהמשורריםשאראתהקדיםאםלומר
ספקואין-זאתבצררהלכתובשהחלוהצעיריםהעיראקייםהמשורריםמבין :ברור

שאכדבדרעםביחדהראשונים,אחדיידרי nאל-היה-בעיראקהחלהזושצררה
החריזהשהחדרתלציין,המקוםכאן .ואחריםאל-ויתריאנום ,יאסיןושידאל-סיאב,
עללהעלותהיהאי-אפשרממש.ספרותיתמהפכהבבחינתהיתהלערביתהחופשית

בת-זמננו.האירופיתמהשירהמושפעיםאלהצעיריםהיולולאכזו,התפתחותהדעת
לידיהערבית,השירהבהתפתחותבולנושליצירתוחשיבותאתנכרנהלהעריךכדי
עברורבני-דורושהואמהיוםהתפתחהבשירההמודרניסטיתשהתנועהאומראם

הדיןמןכאן'לפרטןמדיאקדמיותלהיותשעשויותמסיבות .לבןבחרוזלכתיבה
בכללהערביתבספרותרדיקאליתתנועהמהודההחופשיתלחריזהשהמעברלציין
וחמש-מאותאלףבמשךמקובלתשהיתהבחרוזיםהשירהעלהגוללאתסתמהאשר
שנה.

רםבקולולקרואלהתאסףוחבריוהואנהגרכיצד ,סיפרעצמויידרי nאל-בולנו.
"אל-הביירותיבשבועוןתקופה.אותהבניואמריקאייםבריטייםמשורריםמיצירות
שכיוןמודההואשבועמו,ראיוןהתפרסם , 1975ליוני 23מיוםאל-ערבי"ארסברע

בדרך-כללהאלוהיצירותאתוחבריוהואקראושהיתה,כפיהיתהשלהםשהאנגלית
שלהפיוטייםהמימדיםאת"לתפוסיכלוושבעזרתוהשפהאתשידעמישהובנוכחות

איברהיםג'ברא:האלההמדריכיםמביןשנייםשלשמדתמזכירהוא ."גישושיםאותם
אתכוללהלבנוני,בשבועוןמופיעשהואכפיסיפורו,אל-מאנע.ונג'יבג'ברא

 :שלהלןההערות
הפיוטיתהחוויהבהעברתחשובתפקידשמילאג'ברא,אלהתוודעתיתקופהבאותה"

הלכוחילמימחמודוסלמאןהדארויחרסייךאל-מאנע,יב'נגעםיחסיגם .אלינו
היהודיבאיש-הרוחפגשנושםאל-ראביטה','לחנות-הספריםלבואנהגנו .והתהדקו

לנוולמכורלחנותשהגיעוספרי-שירהבמכונת-כתיבהלהעתיקשנהגרג'ראן'נסים
ס..תשלקווארטטים''ארבעהאתאניזוכרהאלההספריםמביןבדול.העותקיםאת

 ".אלידט
להעתיקזמןהיהלאלאיש .אותוהטעהפשוטהמשוררשלשזכרונדלומר,ליצר

רברלנדמלאבמחירנמכרושהספריםהיאהאמתבודדים.שיריםלאאפילוספרים,
בבית-זונותביקורעלאפילואוסרט,עלהארוחה,עללוותרמוכניםהיווחבריו
 .אותםלקנותשיוכלוובלבד
עלבעיקרהתבססהשידידותםצעיריםשלמצומצםבחוגהחבריםאחדהיהבדלנו
אין-שערתלשבתנהגוהחורףבערבי .רוחנייםבנושאיםלהםשהיההמשותףהענין
ובמסעדותבבתי-הקפה rרבקבגדאד,שלהראשישברחובהסוויס"ב"קפהמספר

מה"תגלירת"בכמהבלי-סוףודניםמנתחיםכשהםהחידקל,גדותשעלהפתוחים
קפקאשלהשוניםכתביו ,אורוולשלהחיותוחוות 1984 :האחרונותהספרותיות
לונדון,מאת"פולמיקה"שלהאחרונההמהדורהאז,שהופיעההאנגליתבמהדורה

שיריםפאונו,של"קאנטוס"ימים,האריכהשלאמקדונלדדוויטשלה"פוליטיקה"
 .וו~יק"פיניגאנס"ג'ויסיימס'גשלסיפורי-המסתוריןוכמובןאלירטס..תשלומחזרת

אין-סוף,לוויכוחיםנושאיםהיווהפוליטיים,הספרותייםהמקומיים,האירועיםגם
תכניתבאו"םהתקבלהכאשר , 194 7בסוף .לפוליטיקהאדישיםדיהיינועקרוניתאך

ובריטניה,עיראקביןפורתסמות"ל"הסכםבתגובההרוחותרגשוובבגדאדהחלוקה
כמהבולנוחיברימיםבאותם ;והתסיסותהדיוניםבמרכזפלסטיןשאלתעמדה
שלנר,בחוגאזששררהלך-הרוחאתהיטבששיקפומסדרתיים,בחרוזיםשררות
שבאלג'בראפרטבחוג,נוצריםהיולאזוכר,שאניכמה(עדכאחד.ומוסלמיםיהודים
עושרמחמתבולנואתלתרגםמארדקשהמירושלים).כפליטיותרמאוחרלבגדאד
 :למקורהאפשרככלנאמנהגיוסהלהלןאךהמיוחדים,והניביםהמונחים

 !שפטרנווברוךהיהודיםשיקבלוה
תום'עדמיצתהסבלותנואת

 .עצהגםאמונהגםמעמנונטלה
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במליםהוטרדנומדירבזמן
המרגיז.הנושאעל

 ?החנקאחיזת-לעדהתימשך
 ?בחכהכפרפרמתיעד

זה!כלעלינוכמאסמהאלוהים,

,הופיען 94gכ-ישראלעםכמלחמההערכיםמפלתלאחרמידטרופים,ימיםכאותם
אתעמוהביאכרטיס-ביקורוכתורסטירארטדסמרנדהיהשמרבריטי.צעירככגדאד
תחנת-שלהאנגליתכמחלקהעכרהוא .אלפטרן"שיחרת"שלהאנגלית'הגירסה
משדרשהואהשלטונותמשגילוהאנגלית.השפהכהוראתרכןהמקומיתהשידור
ונשארלהמשיךהצליחכהוראה .פוטרהואכך,עלאישורלקבלמכלישיחרת

רכןהמזרח-התיכוןעלספריםכמהכתבשבינתייםסטירארט,זמן-מה.ערדככגדאד
הוא .המילהשלאסי-מערכיהקלכמוכןאנטישמיהיההרצל'תיארדררעלחדשמחקר
כטינהשהעריךוממהכארץ-ישראלהאחרוניםמהמאורעותרווחיםלהפיקניסה

 .מאנגליהעמושהביאקטנהחוכרתלהפיץוהחלהיהודים,כלפיהערכיםשלגרברת
כלאתכמסתבר,שהביע,שלו,ארוךשירוכהםדפיםכשמרנהכללהזרחוכרת

הדוקטרינהתמציתואתהדעת,עללהעלותשאפשרהאנטישמייםוהרמזיםהרגשות
המאהוכראשיתהתשע-עשרהכמאהכמערב-אירופההמקובלתהאנטישמית

הם"והיהודיםכגרןבוטות,הצהרותוכללהישןהאפיכסגנוןחוכרהשירהעשרים.
 " ...השטןילדי
אנגלית,דובריומשכילים,צעיריםערכיםלאותםכדיוקמכורןהיהסטירארטשלשירו

כחוגהיו:להציפהשלאקטנהבעיהלושהיתהאלאשלנר.כחוגכיקרוארשהשתתפו
עםוידידותאחורהשלהטובהכאווירהמארדכנוחשהרגישויהודים,שניים-שלרשה

החוכרתשלעותקיםשכחוגלמוסלמיםחילקהוא :פתרוןמצאלכסוףהמוסלמים.
הפנפלטקריאתלאחרנכשל.התכסיסאכל .לילהראותםשלאאותםוהשביע
אתלקרואליונתןנג'יכ,המוסלמים,מחבריאחדלפחותכךעלליסיפרכחרוזים,
כיחודטעם,כללכךהיהלאכנדרן.לעימותסטירארטעםנכנסתילאמעולםהחוכרת.
שמסכיני.האנשיםעלהשפעהכלהיתהלאשלשיר

ל"הסכםכאר"ם,שהתקבלההחלוקהלתכנית-העולםאתאזשזעזעולמאורעות
לשליחתכעקבותיה,שבאהכגדאדכרחובותההמוניתוההתקוממותפררתסמרת"

הרדיפותלגלמכךוכתוצאההיהודים"ה"גזלניםכידיולמפלתולארץ-ישראלצבא
השפעהכללמעשההיתהלאאחריםרכיםולמאורעותאלהלכל-עיראקיהודישל
 .שלנרכחוגוהלא-יהודיםהיהודיםכיןהיחסיםעל
התפתחולעתים-להיפרלהם.להתכחשארמהמאורעותלהתעלםשניסינולא

ויכוחיםאכלכארץ-ישראל,היהודי-ערכיכסכסוךוהעוולהצדקעלחריפיםויכוחים
רנאצירנליסטירתפאן-ערכירתעמדותלהםשהיוחבריםשנישלכיוזמתםהתגלעואלה
 .אותםהדאיגאכןכפלסטיןשקרהרמה

הערכיהנאצירנליזםלאבישנחשבמישלהבכורכנררצרי, nאל-סאטעח'לדון
מוטרדוהיהככגדאדקרלג'כאיזהאזלימד ,שלוהאידיארלרגיםולראשהמודרני

לאעצמיאניהקודש.כארץהנעשהאחריוםמדיעוקבכשהואפלסטין,נבעיתמארד
אתהבעתיוארץ-ישראל,היהודיםכנושאנגערכאשראךכ"פרליטיקה",התעניינתי

והרךהשקטכקולרשדיברח'לדרן'עםמרויכוחאניזוכר .חובבניתדיהשהיתדעתי'
שםולהקיםארצםאתלחלקההחלטהעקבהפלסטינייםלערכיםשנגרםהעוולעל

"לקחת"הצליחווכיצדוהציוניםהיהודיםשלמעשיהםעלכשדיבריהודית.מדינה
נראיתשהיאשחוששניתשובה,שהשבתיליזכורהחוקיים,כעליהמידיהאדמהאת

כי-אם ,האדמהאתלקחומהםולאהיהודיםכלחמרכערכיםשלאלמדי,שטחיתנירם
היהשהטיעוןלכך,מודעאנישנה, 35שלכסירןרעםלאחורכמבטעכשיו,מהבריטים.

לאח'לדרן,לאאפילומהמאזינים,שאישכבירורזוכראניאכל .מסרכןואפילוחלש
 .כהםלדוןשנהגנויותר'המעניניםהאחרים'לכרשאיםעכרנווכדרכנומכך'נפגע
משמששהואליכשנודעהיהרצרי nאל-סאטעח'לדרןעלששמעתיהאחרונהכפעם
מהם,אחד .ספריםכמהכתבושהואביירות,שלהערכיתכאוניברסיטהכמרצה

 .כאיסלאםהמודרניסטיתהתנועהמיסויאודותעלכאנגלית,
-כינינוקישרודבריםשהרכהראוף'עדנאןכחוגהשניהפאן-ערכיהנאצירנליסט

אתלקלקלהפוליטיותלדעותיונתןלאהואולכן-וחברותאכילוייםספררת,
זוכראני .והיהודיםארץ-ישראלכנושארגיליםחילוקי-דעותכמוכן'לנרהיו .יחסינו
ראתה(היא .ללבונגעהשמארדיצירההרסי,ג'וןשל"החרמה"אתלקרואלושנתתי

כריחותלהחליףמערניניםיותרהרכההיינוזאת,עםימים).כאותםכדיוקאור
 .דירמאככרשאיכריכרחי-סרקלהיכנסמאשרוהלצות

כניר-יורק,היהשכרת-השישיםכסוףאכל 'עדנאןשלקורותיואתכבירוריודעאיני
ליצורהחלטתיכעתרנים,כךעלכשקראתיכאר"ם.ארצולשגרירכמשנהכיהןשם
סאנדרסררנאלד . 1969כחורףליניתנהההזדמנות .עקיףגםולוקשרעמו

דמותשיתארמאמרלכתובממניביקשנץ'שלמהאזהיהשעורכומ"מידסטרים",
אתמילאתימארד,ליקסםשהנושאכיורן .ממזרח-ירושליםמשכילשלמורכבת
חסןשלהמגוונת("הקריירה 1969פברוארכחוכרתהופיעוהמאמרמידמבוקשם

 .) 20-3עמ'חמזאררי",

לכקשיכולתילא(שהריסכנהלטורחמחוץכלומרכניר-יורק,שעדנאןשידעתיכירון
ביקשתי ) !ככגדאדלמשרד-החוץחוכרתלולשלוחהיהודיתהסוכנותשלמהרצאה
 20מיוםוכמכתב ,כןעשההוא .כניו-יורקהאו"םלמרכזעותקלולשלוחמסאנדרס

לעדנאןפברוארחוכרתשלעותקשלחתי"ככקשתך' :סאנדרסליכתבכפברואר
 13מיוםמנתכךעללך'תודה :כלשונומצטטשאנימכתבממכרקיבלנווהיוםראוף

רג'ואןלמרלהודותרוצההייתי'מידסטרים'.שלפברוארחוכרתרעל 1969כפברואר
 .זאת'לעשותאפשרכיצדלילייעץתרכלאםלךוארדהתשומת-הלבעלישירות
כקרוב."ממכרשתשמעמניחואניכתובתךאתנמרכן,לו,שלחתי

החלהחוכרת,אתששלחנואחרי"יום :הבאהסיפוראתהוסיףשסאנדרסמעניך
(שלחנומישהועלצרותלהביאעלוליםאנושמאשכיח,כמחשכהלהגרתננץ]שלמה

הפרטיתכתובתולנוישעכשיו-כמוכןכאו"ם,העיראקיתלמשלחתהחומראת
אולםכסדר,שהבלנראהפנים,כלעלכרגע,עמו.להסכיםנטיתיואנילהלן)שאוסיף
כשרערכי,דיפלומטעםקשריצרנואנחנוזושכדרךהעובדהמעצםהתרגששלמה

 " ...ודם

כזרולאכהשאשתמשמוטבשלדעתוסאנדרס,הוסיףהפרטית,הנחרכתאתכציינו
 ."מזהיצאמהלי'"דווח :וסיכםם,"הארשל

לעדנאן,מלכתובנמנעתיכאן,לפרטהשאיןהסיכהמןראשיתיצא.לאמאומהרככן,
ליכתבלאשמעולםהאמיתית,הסיכהרזו-ושנית ,מאודככךשרציתילמרות
שיראוכרגעחוכרותלולשלוחלהמשיךמסאנדרסביקשתי-לילהודותאישית

התליותעלשלימאמרכללהמארס,חוכרתהכאה,החוכרתככרהמזל,לרועאך ,אור
שנידונואלהכין .חפים-מפשעיהודיםככמהגםשפגעוככגדאד,לשימצההידועות
נתמנהעתכאותה .הרצחאתכמוכןגינהומאמרישליטובחכרגםנמצאלתלייה
שפרשאמרועליופאצ'אצ'י,אלעדנאןשלכיורשום,"כאועיראקשגרירעדנאן

היה,לא .ממשלתושלהכלליתממדיניותהשנואשלאחרכשאט-נפשמתפקידו
הסתייגותואתניכרתיאניישראלית.לכתובתמעדנאןלמכתבלצפותטעםכלאיפוא,

ו-7מהלסאנדרסכמכתבזאתהסברתי .כמכוכהלהביאופניםכשוםרציתיולא
ארצונגדבינלאומיתמערכהכארגוןישראלאתהאשיםהואאגב," :והוספתיכמארס

חלקכרלראותעשויהואמארסחודששלמידסטרים''כמאמרישלמקראחוששואני
 .כשיפוטו"שייטיבלצפותאמנםאפשרזו.ממערכה
שעמםכחוגיםלפחותהפאן-ערכית,כעמדתםמ.הכלליוצאיםהיואכןועדנאןח'לדון
סוציאל-היה .איכרהיםאל-פ'תאחעכרכחנות-הספרים,עליהישירהממונהנמניתי.

הנאציונליזםכשםלהשהטיפוהזריםלשנאתכזלזולרהתיחסמושבעדמוקראט
דמוקרטי""סוציאליזםכהשהאמיןלאידיאולוגיהלקרואנהגאורוול 'ג'ררג .הערכי
 'כסזאתוכותבמדגישכשהואשלו),המצויינתכאוטוביוגרפיהקריקכרנארד(מספר
אל-עבדשלהפוליטיתעמדתואתהיוםמגדירהייתיכדיוקכך .קטנהוכד'גדולה

פ'תאח.

מאודככירהממשרהמקרובזההתפטרהואכחנות-הספרים,לעכורכשהתחלתי
היהשלאכיווןוגםהשרעםחילוקי-דעותכגללמשרד-החינוך)(כמנכ"לכממשלה

מפלגההקמתיזםהחנות,אתשפתחנואחריקצרזמןככללותו.מהמשטרמרוצה
שניהם .העתוןאתערךוגםהמפלגהכראשעמדהוא .עתרןוהוציאחדשהפוליטית

זוכר 'לכןקודםעודהופסקההעתוןוהוצאתהמפלגהנאסרהוכאשרימיםהאריכולא
שנמסרהכיוםכחנותהופיעשהואכמקצת,אותימכיןשזהלהודותועליאני,

לרגלאותרלכרךיששאוליאמרתיואני ,לחוקמחוץמפלגתוהרצאתעלההודעה
מכין"אינך .ומדועעצובהואאםכרצינותשאלתיצוחק,שאינו~שראיתי .המאורע
כר,רציתשמאודתינוקלאכדכמוזה ?זאתלהסביר"איך .רבכעצבאמרכנראה",
לא .דברהוספתיולא'ללביכמוכן ,נגעהדבר ... "מהזמןכמשךלוודאגתכדשטיפלת
עלאתוהתווכחתישפעם ,זוכראניכינינו.סועריםוויכוחיםחילוקי-דעותשחסרו

אניחושששוב,ההם.כתנאיםכעיראקכיצוע""כרהדברואםככללדמוקרטיה
שעותכךעלשהתווכחתיכבירורזוכראניאךשלי.מרעיונות-הבוסראחדזהשהיה

לצורךהקשורככללגמריעמומסכיםשאנישלמרותו"טענתי",תאח'אל-פעכרעם
"כשליםאכןהעיראקיוהעםשעיראקלא-כטוחכללהריניוכסוציאליזם,כדמוקרטיה
שאיןלמופתכסבלנותוהסבירזו,נקודהעלשעותאתיהתווכחהוא .לדמוקרטיה"

ניתןאיךשנוכחתיאחרילאחור,כמבטעתה, .דמוקרטילמשטרראוישאינועם
וה"מתקדמות"הנאורותכחברותאפילופרלמנטריומשטרדמוקרטיהולזהםלתמרן
כיןכרחוב",של"אדםאמונה,לכללאפילוהגעתי .עמולהסכיםאנינוטה ,כיותר
ולמושלים,למשטריםטבעיחושמעיןלוישמתדרכת,אופראמשכיל,אוכורשהוא
 .המתוחכמותהפוליטיותהדעותכעליאנשיםאותםדווקאנחכיםלאשכר

 .קדומותדעותאראנטי-יהודייםרגשותכלכמוכן'היו'לאיםאיכרהאל-פ'תאחלעבד
עמוכשיחותהנראה,כפיהבחנתי ,-1948כצבאות-ערבתבוסתאחריקצרזמןאולם

ארוך",דבררן"לערכים .העניניםכמהלךהמפנהעקבעלבוןכמין ,מסריימתכעצבות
אתאיכרושצבאות-ערבכךעלדיווחומהחזיתהחדשותכאשראחדיוםליאמר

תמידדיברהוא .הזאת"ההשפלהאתישכחולאלעולם"הםכקרבות,השליטה
כלכזההיהשלאכטוחאני"אנחנו".אמרלאפעםאףלערכים,כשהתכוון"עליהם"

שאנומרחקלאותוביטויכזההיההמוסלמים.הערכיםמעמיתיולהיבדלמצידוכסירן
קודרתנבראהאזהרה,יותרהיתהזר .אמיתייםאנשי-רוחאצלבדרך-כללמוצאים

שכןהמאורעות,נוכחתגובתיעלסמויהביקורתגםודאיזרהיתה .לבראהעתידלגבי
 .הדבריםמהשתלשלותרצונישכיערתואתשמחתיאתלהסתירניסיתילאכלל

הואאולם ; )!כמוכןציוני,לא(גםאנטי-ציוניהיהאל-פ'תאחשעכרחושבאינני
אחרת,בהזדמנותליאמרהיהודים","אתםהיהודית.הבעיהועםהיהודיםעםהזדהה

מרוכזיםכולכםמשלכם,במדינהלחיותתוכלולדעתך,איך.האדמה.מלח"אתם
אחדומתקיימיםבשניאחדתלוייםברעהו,אישרקעסוקיםכשאתם ,אחדכמקרם
הוסיףעמו,ועםממשלתועםשלוכצרותבהיזכרוכנראהאחר-כך, ,, !מהשני

כרצונכם,יהיה"טוב, :לוהאופייניבחוש-ההומורמהוליאוששלכתנועת-ביטול
מהר-מאוד ?נסבולאנחנושרק ,כעצםלמה, !משלכםמחורבנתמדינהלכםתהיה

 ,, !זהנטלאיזהלדעתתיווכחו

לעזובהחלטתיכאשרהמעשהמשמערתאתשאדעמארדחשובהיהפ'תאחאללעבד
קט,לרגעולו ,לךנדמהאם":ליאמרההזדמנויותכאחת .לישראלולעלותעיראקאת

מאשרמפולין.אומרוסיהמגרמניה,ליהודיוכמזגךכהשקפותיךיותרקרובשאתה
 ,, !לךמצפהמהיודעאינךפשוטאתהטועה'אלאאינך 'ככלללעיראקיםאראלי

 .עלילהשפיעמלנסותחדלהואולאט-לאטהשתכנעתי,לאאניואולם

הואאףשנולדלאקר,זאבמספרשנות-השישים,בראשיתשכתבאוטוביוגרפיבקטע ***
עלשנסכהכאתונה,כוועידההפסקהבעתשיחהועלאחדערב-סתיועלבגולה,
מתוכנךאישוכמקרההשולחן,סביב"שמרנהסיפר,כך"היינו",כשורשים"."ה,צורך

למקרםיחזוראםהרריוביתאתולראותלשוביכולאחדורקנולד,שכהבארץחילא
קיים.היהלאככרעצמו,הביתבית-האב,שמונה,מתוךמקריםבשבעה ."הולדתו
אםהולדתולמקוםלשרבמהשמונהאחדכלהיהיכולוחוקיתפיזיתמבחינהאולם
לומרגישיםהאלההאנשיםהיואיךתוהה,עצמימצאתיזאת,כשקראתיבכך.ירצה
כעירלכקר ,קצרלזמןולולהם,יורשהלאשלעולםהידיעהעםלחיותצריכיםהיו

 • .הולדתם
שטרן-גרוסמןמריםמאנגלית:
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אופזגד

ק"ש*משא
לדחוףצריךלא .ישלכולםתדאגו"אל

 .בקריה"מתושביםמזוןיותרישממלא

הרעהתפתחמצפון-הקטיושותרעמיהתגלגלובעמק
 .צרעליךהנני-טווחארוכיקניםהדלהםוענו

עמומיםפחדיםהלילותנטענו
הרצוצה.בעירהלילותוחשכו
כשטפםחייםהאשלקומדרום

 .הרעםעםגולשותהשמועותרק
לבאות.ציפיה

שמונה""צו

דהוייםפיקודאותותעטורים

חופזני.בגייפלקריאהיצאנו
 .לקריהדוהרים-היעדאלשועטים

מאדםריקהעיר

עונה.אין

עינייםעצומיכבויים,ברחובותתועים

י"יציאות"."נפילותייהלומתהוויה
דופקהנדםעורקיה,שבתו

ממלט.נפשואתואיש

נוריתרקהיתה ,ל 11חמ 1ק"חפ 1בלשכה
 .בבשלותונבוך-עוולהפרי

אשכולקטע
 :ראשוןתדריך

אשכול!קטעאלאדםבןצאלך

וצואהשתןמרקב,מצחיניםמדרגותבחדריהיינומגששים

אבודהממלכהגבולותהדחוסהבאפילהמאתרים
טרוטי-עינייםובאועלומשזפאימכאןאי

וילדיהאשה ,וקשישתוקשיש ,שינהחבולי
 .ונערתוגבר

פלדהמסורגותכניסותעויינת,חשדנות
הפחייע.לאימתנושקתהנפץאימת

צנופיםמקלטיםיעינייםמשחיריבלוקים
האדמהבמעבי

 .דממה-אדםואיו
ריקההממלכה-נותרעו.דמי

 .כמחילההלבוריק

 :רבי-הודשמות
גלילירדן,תל-חי,טרומפלדור,
 .זרימהללאחיותעורקי-הראשונים

בלומה.עדותהרחובותשלטי
עיפותברגלייםהלילהנגיר
 .לאהתקוה-אחרתיהיהבבוקראולי

במקלטיםבוקר
העירעלעולהכבדיום
עינייםמסמאערפילידוק
דביקהזעה-חמהלהט
 .מנוסאין

 .הקריהחזהעלכבדהמעמסההפורההעמק
האדעולההכותנהמשדות

 .העשןמיתמרומהמפעלים
כסרחיםודשאיםלבניםבתים

סביבלעמקעוטרים
 .עפעפייםקשוחתשנאהמתבחיהקתנווהעיר

הניכורהתסכול,המרירות,הפוצעתהקנאההכלואים,הפחדים
 .בוקרעםגואותהסוציאלי""המילוןמילותכל

התחזוקהדבר

 .בראותאוירונושפותהשואפותהוונטותאלצא
 .בתהליכיהםקצרהשהיראה .מעייםמפעולתהסתומיםהשימושבתיאל
 .לבבחוסרשנחלשוהברזיםאל
 .שפורקווהמפסקיםשנעלמוהחשמלנורותאל
 .החורקותהמחראותמשאבותאל

 .בלחותהשוכניםישראללבנימיטות-שדההבא
 .השריוןצוותיעבורבימייחיםשנשמרומזרוניםחלק

מחסורהעםידעשלאובלבד
 .ובבושהבפחדיםלודי

במצבשליטה
 :באוכלוסיןשולחורמקולים
 ".צחאווירלשאוףצאונכבדים!"אזרחים

 .משאייזשלהכחולבטרנזיטשחלפוהשוטריםקראו
הפיקוד."בפקודת-במקלטיםהשאוריקרים!"תושבים

העיר.מפקדתששגרהמהבט"שהקולבקע
 ...שמחלקיםלשכונותלבשרהחפ"קבשליחותיצאאפורטנדר
 " 565במקלטסרטיוצגשעה"בעוד
ידניממגברהקולבקע

 .נבוכהקרית-שמונהוהעיר

עולה"אישככףקטנהעב"והנה
 .שחוויםענניםהסיהעהצוננתהערברוח

 .משג~-עם-מנרהמרכסגלשכבדערפל
צלול.נשארבתווןשארהגיאורק"השחומיתייכוסתהאחר-כך

 .הועמורצדוהרחובופנסיעוד-מערכקט
 .בשחורהעירנכבשהכך

 ."כ"אב" =לשחמישהוכרערו,רדות nה

הגבוהיםבשחקיםתלמי-לןןבהסילוניםחרשוהקוברמאז
ואבדן.הרסזרעולצפון-צפון-עמרבובדרכם

להבות.הצמיחוהרכסשבשוליביערותשנשתלוהמטחים
 .קצףוהמטירומעלחגוצהבהביםפייפריםשני
 .רבניהצוהעשןבלילעלההיתמר'כך

יגעהאשיוםצנחערביתבשעת

 .העירלבאל
לההביאלטהרהישועותגשםלא
יבוא.שבואלמהזכרון-טפתחרק

הגשםבואעם

בוקרעםהפחדיםהפשירואטאט'

בעורקים.רכבכלינעוכמשושים,ובזהירות,
לייסופו"יצאהסלעםאשה

 .הקצבהאתומשךהלךוגימלאי
הטייחיםעמדוש"במרכזייהפיגוםעל

אשפה.מפניםהחלוהעירובשולי

הקטיושות"חרף :הסיסמהפיעלדפקהכל
 .גרה"השיאלחוזרים

הגשם.באפתע

 .אמיןבלתיבוגדני'אי-כבו,דשלמטח
טיליםנחתוסופהמעננימתמשךכרעם
 .היערוחגורתועד~ירישלמעיבורהעולהבקו

ביללהפרצווהעשןהאשתוךאל
 .חילוץצוותי
 .החבולההעירצווחהפצועהחיהכמו

שבר

הצאןרובץהמקלטיםבמכלאות
 .תקועבמערותכמו

ההרבצלעענקמחילות
 .וכיניםשחיואבקמוכות

"הגלגלים"שלוחיםיצאויכולכלשלומכחן
הנח.ויגעילתשושיםלשיותלרחלות,שברלשבור
 .הפתחיםעלהוצבו-מפלסטיק-ענקשקתות

 1982אוגוסטיוני·

הדםכתמינמחוערבעד

טואטאוהשבריםכל
 .בדיקטיםכוסוהחללים

המנחםיאמר "נחמו"נחמו

עוד".לאבשורתהערים"על
סבלותיה.בכלכפלייםלקחהכימנתה,מלאהכיק"שמשאתם

ניציםקולותמעבריםעוליםוכבר
 .הפקרהש"עיריםודם

שמעניקה,עובדהשמונהבקרית· 1981יוליבמאורעותפעילחלקנטלאופזגד *
 .)'' 77"עתון(מערבתזו.שיריתלרפורטז'הנחמשנה
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סופרר

בביתקיפדו
פרנקלזיגמונט
בן-עמיעפרה :מאנגלית

הנוהגאתואניקוביהזקן,כהןלנוסיגלנובמפעל,מזנוןשהיהמרותל
שלבקצהושנמצאהקטנה,במסעדת-דרכיםצהרייםלאכוללצאת
היההתפריטהמעבדות.מאחורי-פתוחשדהמעין-ריקמגרש

ושיחיוהספוריםעציועלבשדהוהדרךיותר,טובהאוכליותר,מגוון
אתניהלהוא ;ותיקיםידידיםהיינוואניקוביהיא.אףנעימהחיתההמעטים
לפרושעמדשלנו,הבוסהזקן,כהןההנדסה.אתואניהמחשביםמחלקת
היהיכולכלשהוצפויבלתיאורעורקתקין'היהבריאותומצב .הבאהבשנה
נתחבבהשכהשלוהקטנההיאכטהאלמלאבעבודה,מלהמשיךבעדולמנוע
אלהשניבגללהתל-אביבית.המאריכהאלסמוכיםכהשהיויווןואייעליו

אתהנראה,ככלמותיר,כשהואוחמש,השישיםהולדתוביוםלפרושהחליט
מיברביםהודיעלאפנים'כלעלבחר'טרםהוא .משנינולאחדכמנהלתפקידו

קבלתלקראתשנינואתמטפחהואכיהיהנראהזאתתחת ;יורשויהיה
כמישרה.כלוליםשהיוהציבורויחסיהידעהנוספת,האחריות

היה ,מחשביםשלו,ההתמחותתחום .עלימהיתרוןלקונישהיהיתכן
 ,נדירהמעלהגםלוחיתהשלי.מזהולתכנוןלניהוליותרמקורבכשלעצמו

יכולאנושבןאשרביותרהמושלםהמושלםהזיכרוןכושר :והיאאלוה,מתת
מידנחרתקראאושמע,ראה,שאי-פעםדברכלכמעטבו.להתברךהיה

מספרימאותזכרהואמיידי.לשימושומוכןעומדשם,ונשארבמוחו
כלנפוליון'שלואחיותיואחיושלשמותיהםאתנוסחאות,לפיטלפונים,
לטינייםשמותלזו,זוקשורותהיושבהוהדרךהיווניתבמיתולוגיההדמויות

ביןהבדלאיןמבחינתוכיהיהנראה .הלאהוכןטרופייםוצמחיםציפוריםשל
מובן .זכר-ראהאשר;אשרעניינוהושלאאלהוביןאותוש~ניינוהנושאים

 .מעוליםובציוניםמאמץכלללאוהאוניברסיטההספרביתאתשסייםמאליו,
לאבכךאךממני,יצירתיפחותקצתשהיהיתכןהמושלםזכרונוכושראףעל
בעיקרה.מנהליתשחיתהבמשרהחיסרוןמשוםהיה
הצהרייםלקראתאךבבוקר,גשםירדהקטניםהקיפודיםאתמצאנובוביום

מעטנרטביםמכנסינושוליבעודהשדהאתחצינוואניוקוביהשמייםהתבהרו
חשבתיתחילהכלשהי).לישיבההעירהנסעהזקן(כהןהלח.העשבמן

צעירקיפודשזההבחנתיאחר-כךאבלהגדר,תחתמרחרחעכברשראיתי
 "!ראשוןאותוראיתיאני !זוכה"ראשון :בקריאהבעלותיעלוהכרזתימאד,

כיהיהשניכרכיווןאולםסנטימטרים,עשרחמישהאוליקטנטן'היההקיפוד
קובי .הביתהלקחתוואפשרנגמלשכברלהניחהיהסביראוכל,מחפשהוא
וקללילדיםנפלאהמתנההואכזהקטנטןקיפודשכןלמדי,מאוכזבשם,עמד
 .אדםלמגורילהרגילומאד
קיפודים,כמהישנםהמלטה"בכללו.אמרתימהר,"כל-כךתתיאש"אל

בדיוקנוסף'קיפודמצאנודקותמספרתוךואכן' ,, .רחוקיםאינםודאיוהשאר

ארוחתלמשךעץבקופסתאותםהטמנו .סמוךשיחבתוךגודל,באותו
הםבמטבח.עבורםשליקטנופירוריםכמהעםלעבודהוחזרנושלנו,הצהריים
כשהםבקולניותבשפתיהםוקשקשובקופסהשהנחנוהפירוריםעלהתנפלו
תחתאותהושמנולמשרדיהקופסהאתהבאנוכראוי.נגמלוכימוכיחים
ומחציתבמפעלהשמועההתגלגלהזאת,בכלהעבודה.סיוםשעתעדהשולחן
ולשאולהקטניםבקיפודיםלהציץכדיהצהרייםאחרבמהלךנכנסוהעובדים
התכווןובהגינהעםבקוטג'התגוררקובילגידולם.בקשרמעשיותשאלות
שהואהיכןאותולהחזיקהתכוונתיואנידירהחיתהלנו .שלוהקיפודאתלשכן

ויתנהגבמידהמלאהתרוצצותחופשלוולהניקהמיטה'תחתאובמרפסת
יפה.

עדבמפעלנשארקובימחוררת.קרטוןבקופסתהביתההקיפודאתלקחתי
 .כלשהידחופהעבודהלסייםכדייותרמאוחרתשעה
כאשרהקטניםורפיגלישלמפיהםפרצוהידדוקריאותגדולהtקמחהחיתה

בשאלהשהסתפקהאשתישלמצידהאדיבהוסובלנותהקופסה,אתפתחתי
לחיותתוכלהסיאמית,החתולהפוסי,ואםמיטותעללטפסעתידהקיפודאם
היצורכיגילינומכןלאחרומידהנושאים,בשניאותההרגעתי .לום ,,u ·כעמו

שכןבעיההיווהלאבכללזהאולםבפשפשים.כולומכוסההיההפעוט
פיזרנו .לכךתזדקקשפרסילמקרהפשפשיםנגדאבקהפחיתבביתהחזקנו
לאשזווהקפדנו-בשםזכהכברהוא-קיפיעלהאבקהאתבנדיבות
נשארוהואפעלההאבקהכילגלותמעטמופתעיםהיינו .ולפיולעיניותחדור
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 .אצלנושהותוזמןכלמפשפשיםנקי
מידתואתלהוציא-הדימיוןאחתלאנו ?7הדהילהנאתנו,בוצפינוכאשר
אותה ;וחוטם'ראשגוףצורתאותה :הברחזירלביןבינו-שלוהקוציםואת

בלשונומצליףהיההואנימוס.וחוסרעקשנותהתמדה,אותה ;גסהפרווה
שללמדיומסריחותקטנותערימותאחריוהותירשאכל,בשעהבקולניות

ותוךוקיצפיירקרקרוקמפרישהיהלפעםמפעם .לושהתחשקעתבכלצואה
שלבהתנהגותופרט ;קוציועלאותומפזרהיהרחמיםמעוררותעוויתותכדי

tקמשוהולאוקוציוהסבר.להנמצאטרםידיעתימיטבלפיאשרהקיפוד
נותןהיהבולנגועשניסיתברגע .לחשובהיהשניתןכשםבלבד,הגנהלצוני
שהתביית.(לאחרבידךקוציואתנועץכשהואמעלהכלפיוקצרצרמהירזינוק
אםוגם ).בהתחלהזאתשעשהתכיפותבאותהככדורלהצטנףחדלמעט

פעםובכלאוכל,אחרבחיפושקבועבאופןעסקרציניות,היולאנשיכותיו
בשיניועדינהבנגיסהממשיךכךואחרבריחרוr::זפותחהיהאצבע,לושהוגשה
שהייתהמתרפקתהשעשועיםחייתהיהלאבפירושהואוהחדות.הקטנות

 .למיטהאיתןלוקח
ונוצצות,שחורותעינייםלוהיו .וחביבחמודיצורבוראינואלהכלולמרות
קיפודיםנוהגיםהטבעית,שבסביבתםלכךתיזכורת ;וזריזותשובב,פרצוף
לבטלנים.מלאכהאינהוזועכברים,ואפילונחשיםצפרדעים,לפעמיםלצוד
החדר,קירותלאורךלחושהעדיףהמקריםוברובהחדר,אתלחצותנהגהוא
מטרה:~-ותומנחהתמידכיהיהשנדמהעדשכאלהוהחלטיותריכוזבמין

הרבהיודעהשועלכימקוםבאיזה-שהואכתבטולסטוי .מאדוחשובהברורה
 .גדולאחדדבריודעהקיפודאבלקטנים,דברים
מפליאהבבהירותהוגדרוהסיאמיתהחתולהפוסי,עםהקטןהקיפודשליחסיו
בקיומה,להכירסירבלחלוטין,ממנההתעלםהקיפוד :הראשוןהרגעמןכבר

עוררשהדברכךכדיעד ;בביתחתולהחיתהלאכללכאילופניםהעמיד
עיווריהםשקיפודיםהדבריתכןאםשתהוהילדיםבקרבמדעיותהשערות
מעטלחקור ,הפחותלכלאולהתיידדפוסישלהראשונייםהנסיונותחתולים.

ולאחר ,מצידובאווירקטניםזינוקיםלאותםהובילוהצעירהקיפודאת
בהיסוס,מאחוריוולהתגנבמפניולפחדהחלהבאפה,פעמיםמספרשנדקרה

כאשרנוגהבהשלמהבוצופהחיתההיא .ביטחוןמירורהביניהםבהשאירה
בלגימהעצמואתומכבדהמטבחקירלאורךהגדולותרגליואתגוררהיה

בפינה,שעמדהשלההחתוליםומזוןהשייריםמצלחתובאכילההחלבמקערת
פעולתםכוחשלהזיכרוןאולםדרוכים,בלתיכשקוציוסליחה,לבקשמבלי
 .נעיםובלתיער
 :הקטןוהקיפודפוסישביןביחסיםסמליותלגלותיכולתבכך,רציתאם

הכהההבוכריוהגס,הדוקרניהאלים,הזכרלעומתוהעדינההרכההנקבה
שלקטןמבנהוהקימושניהם,אתאהבוהילדיםהיער.מןשבאהרגישותוחסר
בהרבהאותוכיסואףהםהיום.במשךבמרפסתלשינהקיפיעבורדיקט

 .הרצפהזיהוםאתהאפשרככללצמצםכדיישניםעיתונים
כיקוביליאמרהקטנים,הקיפודיםאתמצאנובוהיוםשלמחרתבבוקר
גדרעלוסמךהביתבגינתאותושחררהואלילה.באותועודברחשלוהקיפוד
ידיעלאםהקיפוד,נעלםבבוקראולםמלצאת,בעדושתמנעהנמוכההלבנים
 .למחיצהמעברלטפסהצליחזאתשבכלאורהשערתחתחפירה
לשיחהנעצרתיהקטנה'הדרכיםממסעדתחזרהבדרכימכן'לאחרימיםכמה
 .הריקבמגרששהחזיקהכוורותמשתיאחתעםשהתעסקהזקן'יענקלעם

מחלתגושליהציעיענקל.בעירלישיבהנסעוהזקןוכהןקובישכןלבדיהייתי
שלהאחוריותהמדרגותעלישבנוושנינוהכוורת,מןעתהזהשרדהדבש

ואנוהדבש,מןדביקותאצבעותינוהדונג,אתרוקקיםלועסים,המעבדה,
 .בכללהטבעועלדבוריםעלמשוחחים

אולתקןדולף,צינורלסתוםידעהוא .במפעלשלנוהתיקוניםאישהיהיענקל
שלהפשוטיםהציודמאביזריבכמהלטפלואפילודלת,שלמנעוללהחליף
חיתההרשונהואהבתורב)זמן(לפניבאוקראינהבכפרגדלהואאך .המעבדה
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אתבאהבהטיפחגםהואשביצע,השונותהטכניותלעבודותבנוסףהאדמה.
לאשבהןבשעותנאות.פרחיםערוגותכמהשםושתלהמפעל,בחזיתהדשא

תקועהמקטרתוהריק,במגרשאותולמצואיכולתתחזוקהבעבודותעסוקהיה
גשמילאחראושם,שהקיםהכוורותלשתיעצמואתמקדישוהואשיניובין

בושצצוהבודדותהפטריותאתומלקטבמגרשמשוטטלראותויכולתחורף,
הלחה.בעונה
 .בספקנותבראשונדוהואשליהקטןהקיפודעללוסיפרתי
מה-מחלותפשפשים,"פרעושים, .אמרבבית,"מחזיקיםלאכאלה"דברים
יחדמהביתאותיזורקתחיתהשלי ?אשתךזהעלאמרהמה .רוצהלאשאתה

הקיפוד."עם

אבלאחד,היהלקרביגם .בסדרוהואפרעושיםנגדאבקהעליופיזרנו"אנחנו
ברח."הוא

 .בשלילהראשוהניעיענקל
כמעטהיההביתה.שהלךלפניבדיוקהזה,במגרשאותושחררהוא .ברחלא

אזהמגרששלהשניבקצההייתיאנימאוחר.לעבודנשאבטחהוא ;חושך
והקיפודהצ,דעלאותהשםההיא,העץקופסתעםיצאהוא .אותיראהלאהוא
 ".השיחיםביןונעלםהחוצהזחל

טיוחהשזווהחליט ,האחרוןברגעדעתואתשינהשקרבילעצמיתיארתי
בןפעוטנולד,עתהשזהתינוקעםביחדקיפודבביתלהחזיקמדיגדולה
בטבעלחייםלמדיואדישהטיפוסיתעירוניתבחורהשהיאואשתושנתיים
שברחהקיפודאודותהקטןהשקר .הפסנתרתחתבקיפודמתגלמיםכשהם
שיניתינוסף.קיפודשרציתילמקרהתרעומתממנילחסוךכדיבוודאינאמר
 .יענקלשלסיפורואתבלביושמרתיהשיחהנושאאת
ובדקשטלפןלאחרקפה,לכוסאלינונכנסגולדמן(מאביק)מוריסאחד,ערב
ידידות;בזכותדודמעיןהואמאביק .לנומפריעהואאיןואםבביתנהיהאם

רצויאורחתמידהואניננוהגיליםפערולמר;תהורי,עםארוכת-השנים
שלכמחברםמוניטיןלויצאואולםבעירייה'כפקידעובדהוא .ומעניין
המלחמה,ובזמןלפניפוליןיהודיעלהיטבכתוביםריאליסטייםסיפורים
אלהואתבפוליןשנשארואלהאת :ההווהתוךאלאותםליווהאףולעיתים
אךיהודי,לרובבפולקלור,התענייןומתמידמאזלכך,נוסףלישראל.שעלו
הטבחאתרקזוכראינוהואהיהודיםלרובבניגוד .צועניגםרבהבמידה
חצישלזהאתגזעניות,סיבותאותןומשוםגם,אלאעמנו,בנישלהאכזרי
 .צועניםמליון
ברגע .שוקולדחפיסתלישון'ללכתשעמדולילדים,הגישהגיעועםמיד

הופיעהמגוריםבחדרהתרווחנוואנוהאשעלהקומקוםאתהעמידהשאשתי
אתלהריחמנתעלהשטיחלאורךדרכואתועשהלספהמתחתהקטןהקיפוד

 .גולדמןשלנעליו
כיווידאשהציץלאחרואז,בא."מי"תראוגולדמן,אמרתראו,""תראו,
כאןשאין"מזלך :הק"טןלקיפודאמרשמיעה,בטווחנמצאיםאינםהילדים
קיפודים."אוכליםהםיודעאתה ;צוענים
 .אשתישאלה "?באמת"מה
מסעדהפעםחיתהאו 'ישנהאפילו .תאווהלמאכלנחשביםקיפודים ;"כן

 ".צלויקיפודלהזמיןיכולתשבהבפאריזצוענית
סיפוריםלגולדמןהיותמידבואשר ,הצועניםלנושאהשיחהעברהזהבשלב

מעניינים.

לא"הםבצער.אמריודעים,"אתםקולקטיבי,בזיכרוןמצטייניםאינם"הם
לדורמדורבעל-פהשעברהמסורת;רקדברשוםזכרונות,אוהיסטוריהכתבו
בזמןיודע,אתההיהודים.מאיתנומאד;שוניםהשפהוכמובןעברו,השניםעל

"נכנסנו :שלוהןpליםבערךהיואלההמוות.מחנותעלשירלהםהיההמלחמה
שעליתילפניהמלחמה,לאחרשניםכמההארובה".דרךויצאנוהשער,דרך

אתלרשוםהשאר,ביןרציתי,הצוענים,ממחנותבכמההסתובבתילישראל,
הספיקוהמליםאבלהושר,עדייןהשיראזטוב, .השירשלהמדוייקותהמלים
הגירסהאתזכרלאואישרגיל,אסיריםשירשללאלהלהתחלףבינתיים

התחילההמוניוהטבחהנאציםענייןשכלאלאבלבד,זוולאהמקורית.
עלחושבכשאתהבמיוחדמוזר' .גדולהדיבמהירותכרונםבזלהיטשטש
שצריךמאיתנואחדכלעלההואהקטעאתפסחמדיהמדקלמיםהיהודים
שנה'מאותוחמשאלפיםשלושתלפניבמצריםעבדהיהכאילועצמולראות

בגללספרדאתלהחריםהזההיוםעדממשיכיםדתייםשיהודיםכךועל
שנים."מאותלפניבהשפעלההאינקויזיציה

היה .קוביאתלבקרנסעתי ,לביתנוהגיעשהקיפודלאחרכשבועייםאחד,ערב
קוביבבוקר.למחרתלהיערךשעמדהלישיבה,כהכנהמשהועללשוחחעלינו
כוסבינתייםליהכינהואשתובקרוב,לחזוראמורהיהאולםבבית,היהלא

היוביתםקירות ;ספריםבכמההצצתיבמטבח,חיתהשהיאבזמןקפה.

הבדיחהלמרותוזאתהתקרה'ועדהרצפהמןספריםעמוסיבמדפיםמכוסים
 .בעל-פההכלזוכרוכהכהביןשקונימשוםמיותריםהםכישאמרההקבועה

ומשהוחייםבעליועלצמחיםעלספריםמלאיםהיוארוכיםמדפיםשני
בשםספרלשלוףאותיהניעומחלותפשפשיםפרעושים,עליענקלשלבדבריו
הם .קיפודיםהערךאתבאינדקסולחפשחיים"בעלישלמדבקות"מחלות
מחלה;כירוt;כיס, 9ל~טועםאותםקישרהמתאיםוהעמודשם,הופיעובהחלט

והעלולהמסויימותביתחיותושלמכרסמיםשלשתןבאמצעותהמועברת
עשוייםהם ,חופשייםבהיותםשכןברשימהנכללוקיפודים .אדםבנילהדביק

 ,t 1982וייו-י-יtונוז,

להתקייםיכוליםהמחלהוחיידקיחיים'בעליאותםשלשתןעםבמגעלבוא
דרךהחיידקיםחודריםהאדםעוראלשבועות.מספרבמשךברטיבותאובמים

ואחריה ,כשבועהנמשכתדגירהתקופתישנהוהנחיריים.הפהדרךאושריטה

לעתיםמלווהזה'וכלהבטןובשריריבגב ,ברגלייםכאביםחולשה,חום,באים
אצללערךאחוז:שלושיםהתמותה"שיעור :האחרוןהמשפטבאואזבצהבת.
מעייןאותייראהשמישהולפנילמקומוהספראתהחזרתי ".אנושיםחולים

וכבדכפולחששאולם ;ערבאותוכל"קיפודים"המלהאתהזכרתיולאבו,
 .בימתפשטהחל

זוכילהניחהיהסבירלאאםגםהמחלה,מפניהפחדזההיהכמובן,ראשית,
חייתלאואףמכרסמיםמאדמעטהיושלנו.הקיפודבאמצעותלביתיתגיע
מאדצעירהיהשהקיפודוכיוון ;המעבדותשמאחורישדהבאותואחת,בית

 .כלשהיבמחלהלהידבקבידוהעתחיתהלאודאיהביתה,אותולקחתיכאשר
היהחבל .ושלםבריאנראהועדייןמשבועייםלמעלהעמנובילהכברהוא

במידהיועילולאאלהופעולותחולה,איננואםהכל,ולחטאאותולשחרר
היהביותרהנבוןהצעד .שלההדגירהבשלבונמצאתהועברהכברוהמחלה

מקוםלחפשהחלטתיואני ,מתאימהבמעבדהלבדיקהשלושתןדוגמתלתת
בבוקר.למחרתכזה

 .הקטןרפישלחומועלהבבוקרלמחרת
סיפרתילא .שגרתיתוהתנהגותיחתומיםהיופניאולםמאד,מבוהלהייתיאני

לאורבמיוחדלהדאיגה,רציתישלאכיווןהלפטוספירוסיס,מחלתעללאשתי
החוםזאת,מלבדלבית.הקיפודבהכנסתהבלעדיהאשםהייתישאניהעובדה

 .נזלתקצתגםחיתהלילד ;רגילההצטננותשלהתחלהכמונראה
אקחשאנילהוהצעתידחופהעריכהעבודתלאשתיחיתהבוקראותוכיידעתי

 "היום,לעבודהקצתשאאחרלהםואודיעלמשרד"אצלצל .לרופאהילדאת
אתיחסוךולנו ,ביתביקורשלהטירחהאתלרופאיחסוךגם"זה .אמרתי
אחרשלהםהביתביקוריאתעורכיםכללבדרךהםשכןבטיפול,העיכוב

 .בשמחההסכימהאשתי ".דחוףמשהוזהכןאםאלאהצהריים,
עמוקותונשם"אהההה"אמרלרופא,לשונואתלהראות ,כהרגלונהנה,רפי

הסטטוסקופ.דרךלחזהוהאזיןהרופאכאשר
חמה,שתייההרבהבמיטה,ימים"כמההרופא. ,לבסוףהכריז"התקררנו,"

אבלשוקולד'מותר .לךרושםשאנישיעולנגדוסירופהאלההכדוריםוכמובן'
 ".השינייםרופאאומרמהתזכור
 "שיניים.כךאחרמצחצחתמיד"אני ;רפיאמרבסדר,'"זה

 :ושאלתילרגעלבדאותנושישאירמהילדביקשתימכןלאחרצחקנו.
לפטרעםקשרשוםלזהשאיןבטוחיםלהיותיכוליםאנחנוהאם"דוקטור,
 "?ספירוסיס

שגיליתיוהדבריםהקיפודאודותלוהסברתיואנימוזר'מבטבינתןהוא
 .בספר

 ,כלשהובקטעעייןספר,שלף ,ספרייתואלניגשלמדיספקנימבטעםעדיין
נוספות.שאלותכמהושאלעיניולתוךהסתכל ,לרפיקרא

 ".סימןכל"איןלבסוף,אמר ",אל"
 "?רגילהבבדיקהבהלהבחיןאפשראיקליםשבמקריםתופעהישנה"האם

 ,שלנובמעבדהכאןושתן,דםלבדיקתאותולשלוחיכול"אני ,אמר"תראה,"
זאתעושההייתיאבלבאצבעו'לדקירהלהסכיםאותולשכנעשתצליחבתנאי
 ".כלשהוממשיחשדמתוךולאשלךהנפשיהשקטלמעןפשוט
האשמה."אתעצמיעללוקחאני ;"בסדר

לוקניתי .בדקירהבגבורהעמדכךואחרקטנהצנצנתלתוךפיפיעשהרפי
אמורותהיוהבדיקהתוצאותלמיטה.אותווהכנסתיהביתהבדרךשוקולד
 .למחרתלהגיע
במשהו,שגיתיהאםהקטן.הקיפודעלחדשותבעינייםהסתכלתיערבאותו

להיותקטןקיפוד?היכולהביתהאותושהבאתיבכךכלשהואסורגבולחציתי
לדלתמבעדמהדברהגניבהטבעהאם ?המוותשלהמסיכותממאותאחד

העדיערותאתכרתנואנו ?בפניונעולהחיתההקיומיתזוכאשרהאחורית
עלגברנושטפונותיו,ואתברקיואתסירסנושלו,הברחיותאתרצחנושלו,
אחת .לתחלואיומרפאצורותועודעודמגליםאנוועדייןשלוהמשיכהכוח

אותנווהמובילבמוחנוחרתשהטבעמשהו'הואכךעללנוגמלשבהןהדרכים
אהבתניצולאולםהתאבדות.למעשיולעתיםדרכיםלתאונותלמלחמות,

כברזה-קטןקיפודבאמצעותהביתלתוךלפטוספירוסיס·להגניבכדיהטבע
אחר.משהו

 ?האומנם

בישפשטואפלכבדחששאותושלהשניהצדהיהזהושתק.ידע,קובישכן
בספר.ההואהקטעאתקראתימאז

אותילהרוגמוכןהיהשהואלו,חשובהכהחיתההזקןכהןשלמשרתוהאם
מוותידיעלהתחרותמןלסלקניהפחות,לכלאוישירה,בלתיבצורה

ערבאותובמשךידעתי ?אשמתואתלהוכיחיהיהניתןלאעודכלבמשפחה,

באוזניהענייןאתאזכירלאלעולםיהיו'אשרהבדיקהתוצאותיהיוכיארוך'
הקטעאתקראשלאיתכןהכל'אחרי .הספקמןליהנותלוואניחאיש,

עמדתי .אותוזכרלאשבכך'הסבירותאיאףעל 'ואוליבספר'הזההמסויים
נישואיהם,למעןעושיםרביםשאנשיםהדבראותואתיחסינולמעןלעשות
לעולם.בולחקורמבליבגידהשלחשדמותיריםהםכאשר
 ~הצטננותזאתחיתהללפטוספירוסיס.זכרבהןהיהולאהבדיקהתוצאותהגיעו
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גםבטוח,לגמרילהיותכדיימים.מספרתוךהחליםורפינמוךחוםעםרגילה
אותהוהבאתיבשתןספוגהעיתוןפיסתהקיפודשלהקופסהמןלקחתי

הקטןהקיפוד ;שליליתתוצאההעלתהזובדיקהאףויטרינארית.למעבדה
 .לחלוטיןבריאהיה
כלבתיאבוןאכלהמלא,לגודלובמהרה'התפתחקץיאותוכלעמנונשארהוא

ביחסגדליםירוקההפרשהואותההסירחוןהצואה,השתן,כמותכאשרהזמן,
הביתה,אותושהבאתיבזמןשהיהמכפיבגודלוכפולהיהכאשרלמידתו.ישר
יותרהרבהשחיתהאשתי,גברה.חוצפתוואילוהחמודממראהומשהואיבד

מיוחדתהתלהבותלגלותשלאהמשיכהלו,מאשרלחתולהנאמנה
החידושאולםתמיד,כמואותואהבוהילדים .בביתהקיפודשלמהימצאותו

כלבאוספניילקרקר-כלבעלמדבריםהחלוכברוהםפוחת,החלשבדבר
אמרנוקצרות,שיחותבעזרתהדרגתי,באופןולקיפוד.לחתולהבנוסףתחש,

שאותוהמזוןוסוגטבעיתסביבהלודרושהכי ;התבגרהקיפודכילילדים
כיוגם ;העתבבואחורףלשיבתלהיכנסעשויהואכי ;בטבעקיפודיםמוצאים
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הדבר,יהיהכךאם .משפחהעמהולהקיםקיפודהלפגושירצהבוודאיהוא
.בסופומצאצאיואחדהקיץלמשךולשאולאותולכגושעשויאנילהם,אמרנו

משביעהבוקרארוחתלאחראחד,ובוקר ,אותושאשחררהסכימוהם ,דברשל
נולד.בוהשדהאלבחזרהקרטוןבקופסתאותולקחתיללב,נוגעתופרידה
הציפוריםלזמירותלהאזיןהחלכברוהקיפודבידי,הקופסהעםשםעמדתי
ואםילדותו,מימיאותםזוכרהואאכןאםתהיתיהחדשים.הריחותאתוהריח

צידהעלהקופסהאתהנחתימה.זמןשיחלוףלאחראצלנומשהותודבריזכור
בעליםרבבענייןבוחשכשחוטמושיח,תוךואלהחוצהפסעוהקיפוד
מחיינו,חלקיחדיובילינושכןמשורר,הייתישלאכךעלהצטערתי .היבשים
 .השראהרבנאוםהפחות,לכלאו ,פרידהשירהזמיןוהמאורע
הפשפשיםאלכעתחוזראתהקטן.קיפודלחופשי,"צא .אמרתי"בסדר,"

המלאלירחוגםהלילהלצינת ;לנקבותוגםלרעב ;הצידאלוגם ,והפרעושים
הגדולהדבראתתגלהשמאאוהצוענים,כמותשכח,האםהשיחים.מעל

שלום."היה ;טובכללךמאחלאנייהיה'שלאאיך ?טולסטוידיברשעליו
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ממנוללמדו
ברנשטייואורי

שהואמשורריםמספרשישמאודמהרמגלהשירים,לכתובשמנסהימ
אותם,שונאשהואאותם,אוהבשהואאתם,רבשהואאליהם,מתייחס

מוכן,שהוא ,משורריםשליותרעודקטןמספרוישאותו.שמכעיסים

שלא ,המשורריםאחדהיהגלכעאמירלגנימהם.ללמודויכולרוצה
מלמדממנו,לומדשאתהמשורר .ממנוולומדמוסיףשאניאלאממנומדתילרק

להיותזהמהשליהיסודהענייןאתאותךמלמד-כלקודם :דבריםשניאותך
אליובאאתה .חוזראתהאמיתימשוררשאלאותךומלמד ,פשוטדברלאזהמשורר.
תהודה,מחפשאתהכאשראליונאאתה .לךטובכאשראליונאאתהלך,רעכאשר
 .לנדלהיותמחפשאתהכאשראליונאאתה ,חכרמחפשאתהכאשראליונאאתה
ואתה .מחדשאתוחיאתה ,מחדשאתומגלהאתה ,מחדשאותומגלהאתהפעםובכל
 .הזמןכלממנולומד
הםמהולצייןלולהודותרוצהאניגלנע,מאמירלמדתישאנידבריםכמהעל

 .הדברים

יכוללאשמשורראותילימדגלכעאמיר .שמכולםהפרדוכסליהואהראשוןהדבר
מתווההואשכדרכים 'לחלוטיןלבדוהולךנשירתוגלכעאמירכי .מאחריםללמוד
מוזר,באופןאחד,אףבעקבותהולךאינואותם,יודעהואשרקלכיווניםלעצמו,
אותםויוצרשירככלעולמותשמגלהמשוררהואבעקבותיו'נאלאאישכמעט
משוררהוא .כיווןחסרלכאורהגםולכן ,סוףבלישמחדשמשוררהואש.מחד

כעודיעשההואמה ,חודשכעודיעשההואמהלדעתרוצהאתהש ,אותךעישמפת
כמושהולךמשוררהואשנה.לפניעשהשהואלמהדומהיהיהלאוזהחודשיים,

אחריוגםאבלהמעבה,כתוךהסבך,כתוךדרךמבקיעוהואלפניו,שבילשאיןמישהו
אותךמלמדהוא .שבילמשאירלאהוא .השיחיםנסגריםהצמחים'כנרנסגרים

נגמרת,בלתימלאכהושזאת .מחדשפעםמדי ,עולמואתלעצמועושהשמשורר
 .לעולםמושלמת,כלתי
גלנעאמיראצלכי .מחדשכריאהמעשההואשירשכלהואממנושלמדתישנידבר
ואינולושקדםלשירדומהאינומוחלטת.הרפתקאה-שירכל.נמשךאינודברשום
קראתגםולואצלו,קוראשאתהשירכל ,גלנעאמירואצל .אחריושנאלשירדומה

הרפתקאהמשורר,שלאישיתהרפתקאהשלסיפורהואמחדש.מתגלה-כנרנו
ממעשהמתחילשירכלהקודם,השירנגמרבהמנקודהמתחילשירכל .נועזתמאוד

שלאבמקוםומסתייםדרכואתלעצמובוררהואכדיותוךלחלוטין,חדשכראשית
 .הראשונההשורהאתמכירהייתלוגם ,כרלקרואהתחלתכאשרעצמךללתאריכולת
אתבעזרתהעושהגלנעשאמיר ,השפה ,הלשוןכיהלשון.היאישהשליוהדבר
והולכתנוצרתשהיא ,ורעאחלהשאיןהמיוחדתלשונוהיאשלו,השירמעשה
לךיש .לפעמיםקיימתאינהשהיאמלכתחילהנתונהאיננהשהיא ,השירבמהלך
בודקים ,הישנותהמליםנבדקותמחדש,המליםנאותהשיר,כתיבתכדישתוךרושם
מגליםאומוצאיםלפעםמפעםאכלאותן,זורקים ,אותןממייניםאותןפוסליםאותן,
והשפההזה,לשירהנכונותהמליםאת .חדשותמליםממציאיםאוחדשותמלים

ככל ,שונהכצורהאבלמחדש,לונעניתמיצרים,ללאשלטוןבהשולטגלנעשאמיר
כמותההיתהשלאהאחד,השירשלשפהיש .גלכעאמירשלשפהאין .ושירשיר

את ,ושובשובמוכיחהואאחר,משוררמכליותר .אחריוכמותהתהיהולאלפניו,

משוררשלגדלותוואתשלו,כבתוךבהעושהשהואהעברית,הלשוןשלגדלותה
 .שלוכבתוךבלשוןשעושה
מועטמספריש .כמליםהאמונהאתממנולמדתי .ממנושלמדתיהנוסףלדברומכאן
אני .נודדיםשהםחושבאני .נמליםשהאמינוהעברית,נשירהגדולים,משורריםשל

גריננרגצביאוריביאליק, :גדוליםמשורריםשלדוגמאותשלושאולילזכוריכול
אפילואולי ,כפחדכספק,בחשש,חייםהשאר ."ענייםנ"שמחתאלתרמןואולי

שהםמהאתלעשותכוחאיןשלמלים .דברשוםעושותאינןשהמליםבידיעה
העולם.אתכדלומרמאודדלאמצעיהםנעצםשהמלים .נמליםלעשותמתיימרים

יכולותשהמליםהאחרון'ועדהראשוןמהשירונמרץ'כתוקףמאמיןעגלנאמיר
תפקידלהיששהשירה 'הדבריםפניאתלהפוךיכולותשהמליםהמציאות,אתלשנות

עליבואוהדבריםהנכונה,הנוסחהאתאומראתהואם ,עשייהושלכישוףשל
המופלאה,הזאת,אמונה"וההזאתוהיכולתיתגדל,והשלםיתאחה,השבור .תיקונם

אצלילךולפקפקלהססשמתחילמיכלוללמוד,ולחזורללמודצריךשאותודברהיא
 .המלהשלביכולתהמאמיניםאיךללמוד ,גלנעאמיר
מודעותשליכולתשלהםתמימיםמשורריםמאודמעטיש .לתום :נוסףלדברומכאן

שלמוחלטתידיעה .נורותלאטמטום,לאזאת,מודעותשמלווהותמימותלמתרחש
במתרחשכעולם,מוחלטתאמונהשלתוםזאתועםוהנבזה.והנקלהוהאכזריהרע

לאמירמיוחדתתכונההואהזההתוםשבעולם,באנשים ,שבעולםבחפצים ,בעולם
התום ,ניותרהנוראיםהדבריםאתלומרלומאפשראותו,מלווההזההתוםגלנע,
לעמודלומאפשרהזההתום .מהםלעלותשקשהלתהומותלרדתלומאפשרהזה
התוםואתמולה,לעמודמסוגליםמשורריםמאודשמעטמציאותמולפניםאלפנים
 .ממנוללמודאוליאפשרהזה

 ,המדינהדורשלהמודרנית ,הליריתנשירהרגיליםאנחנו .אנשים :נוסףודבר

די .מדברמשוררשלקול .מדבראדםשללקולכפולות,לאאוכפולותבמונאות

ישנוגלנעאמיראצלמופלאבאורחכעצמו,עסוק .מ~:ככדימתלונן,די .מונוטוני
איזהלאשירית.פרסונהשלאבסטרקטיקוללא .אדםאליךמדברלקול.מעבראדם

מדבר .קטןציוץלאיזהכמולהמאזיןשאתהך;קאלית,אמירהשלמלאכותי,מעשה
 .אותךמרגיזהואלפעמיםמדבר.שהואמהעלאותושונאאתהלפעמיםבן-אדם,
הואהשירים,תהפוכותבכל ,קייםהואאכל .אחרתידברשהוארוצהאתהלפעמים
שפניםמשורריםמאודמעטיש .אליךמדברותפניםשלו,לקולמעבראליךמדבר

אמיראותישלימד .האחרוןהדבראוליומכאןלקול.מעברשלהם,נשיריםמופיעים
הלשונית,והיכולת ,שמאחוריווהאישהתעוזה,והאמונה,התוםעםשהשירגלנע,
 .מלאכותימעשההואהשיר
עםעושה,שהואהמלאכהשנעצםלרגעשוכחלאגלכעאמיר .שיריםעושיםאנחנו

אמנות,שלמלאכותימעשההיאכה,ודבקמתמסרשהואוהדבקותההתמסרותכל
אתלומרהיכולתנין ,הקשרוניןהאמונהשכיןהדקהגבולעללנועגםיודעוהוא
סתם,מווידויהשיריםאתשהופךמהזה .עצמךאתלדקלםהיכולתלניןעצמך

שעליואחדלדברמצטרףזהוכל .שלםאמנותלמעשהסתםמזעקה ,סתםמאמירה
גלנעשאמירכךעל .שניםהרכהאחריהזדמנותזאתתודה,לולהגידרוצהאני

האמונהאתליומחזירליהחזירושהואשירה.וגםאישגםששר,אישהואבשבילי
שלתרכובתלהיותויכולהשירה,גםלהיותויכולהאנשים,גםלהיותשיכוליםנכך

הכאבכללמרותתקווהעודלנושישחושבאניבעולם,קייםשזהזמןוכלהם,~וזrנ
 • .כךכללוערגלנעשאמיר

תשמ''בישראלפרסחתן-גלבעאמיר

משיריאחדשירעל
גלבעאמיר
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אךלקוראיםמצויבכאןהמרכאשהשירהרכים,לתועלתלהדגיש,ובתיח
שלמשירתםמיכחריםהמוציאהזוטא,כספרייתמשולבכשירורק

וכךשיריםי"אעוד"קטף"הנקראכספרמשולביםכמוהר .משוררים
שיריםכולליםהידועיםשספריו-גלבענשיריקוראכלאיןבגללם

זהולעומתנלכד,נ"קטף"להסתפקיכול ,"ל"קטףנכנסומקצתםמקצתשרק ,הרבה
איןלפנינו'אשרשכשירהמעלהמןהואמהםאחדכלשכמעטשיריםי"נאותםכגלל
עובדהאיןהפליאהלמרבה-"קטף"הספרעללוותריכולאמיתישירהקוראשום
 .זהעווללתיקוןלעשותויששהיאדרךנשוםהצינור"לידיעתמונאתזאת

ישירלביטויכסיוןהואחלקם .זהלשיראינטרפרטאציהנגדראינםשכתבתיהדברים
עלנלכדסיפורהואוחלקםומאודינפשישככלנגיעות ,גרמםשהשירנגיעותשל

שליאישיותוסיבותהמצעקוצרשנגללשורותאותןגנילזההתנסויות-מגעאודות
במישריןהיבעתישלאהשורותשלממשותןעוצמתכילגניהן,כרמיזהרקנסתפקתי

הבריאהצורותמאלףנצורהיבואשבוודאינוסף'ביטויתודעת-עמהןיחסיאת

נפשחייבוראיםהיותםשלזאתתכונה .נאמתשקוראנמיאותןמחוללזהששיר
וגדולהגלנעאמירמשירישירבכלכמעטהמצויהתכונההיאכקוראיהםומעשיהם

גםואיןלהםשמע.ברומהוהמוותהחייםאתמחייםשיריואחרת.נדרךשיר::כל :מזו
הליכהשלהיאהדינאמיקה .אחדמקוםעלועמידהחזרהמשוםנושתהאאחדשיר
ש.אלפיםעוד,/אלך"ואפשר :כמסתייםהעמידהמאפשרותמתעלםשאינושיר(גם
אינםבכללםגלנעשירי- ).ע.רשלי(ההדגשותאז.בן."יד,/לייושיטו:ביזהאלזה

צריך,אםמלחמה,כרעהטובמלחמתאתולוחמיםחידברמשוםמתעלמים
 .~קטינית

ומדברוקוראחוזראניבדפוסהופעתושמאזנכךזאתהקדמהלסייםליהואהכרח
הקריאותכלבהוחיותשנותעכשושלשהקריאההיאעובדה-זהועםזהכשיר
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ראשונהקריאהפליאתשלשבעתייםמוכפלתערצמהבהוישלאין-ספררהרבות
לאפעם,אחרפעםביבראשהשירכולוהתהליךכלשלחדשהבריאהמדרוגדולה
גםמבעבמתןכךהריהיסובייקטיביתשקריאתיכנגדייטענואםחדשה.אםכיחודרת

מלאההקשבהפיתוחהיאזאתלהתחוללותבל-יעבורתנאיאבלבי'שמתחולללמה
 .השירשללאמירותיוטבעו)מעצםלהומחנךליגררם(שהשירויותריותרועמוקה

מחמירהאובייקטיביותשקוראיםמהמתוךרקאפשריתהיאזאתסובייקטיבית

ואפשריתחיהישותבבחינתהשירשהואהזולת,ידיעלבנאמרהענייןאתהמגבירה
מופרעתהקשבהמהרגליהשתחררותומתוךאלי,לדובראוהדכברדשליחסמתוך

לשיגרתובניגודלך.הנאמרשמיעתאתהמעוותתהקשבה,כדיתוךכביקורתיות

מישהואלפיתוח!)שלשקידהצריכה(והיאההקשבהיכולתפיתוחהריהמוסכמות,
דווקאאותר,לקלוטברצוןנפתחיםותחושותינושחרשינומהרכלאדם,שיר,-אחר
 ..להבחיןשנרכללכךזהשירמתוךאיפראנבראלעצמנו'להקשיבאותנושמחנכתהיא
שם--בנפשיאתמפתחתכזאתהקשבה"יחידתי",לבין"נפשי"לבין"אני"ביןמה

ותהליךייחרדשלצרפןמעיןטבוענפשבכלאךאחרים,אנשיםעםלילמשותףכולל
שלייחודהלהבעתנכרנהמלה-ליחידתינפשיאתהמעצבהואאקטיבייםחיים
אתהנפשוהכרתאדםלכלנתרנהלכךהדרךלאישיות.אישמעצבתשהכרתונפשי

היאשיחידתיכשםחידה,והיאזולתךעםממשימגעמתוךורקאךנעשיתיחידותה

במלים(ולאבפועלמתבטאממנהשחלק"חידתי"אתלחיותאםכיאתלפתורלא
והעולם.האנשיםעם~ו:זדחייומתוךורקאךלונקניתאדםשלשעצמיותובלב)ד
אתהמדורגתעליונהמרדיקאלירתתחושתמעוררתועדייןבישעוררהכשרוחואפתח
 :חדשהלאיכרתה"איך"עםה"מה"
פה~ת v ו:;"בוא

אםגםאחרתמסרגל(ואיננימפסיקאניפנימית)(בהצללהבקולקריאתהבשעת
מההמלים.משתיאחתכלביןממושכתהפסקהבמודע)מראשכךעלאחליט

עליךקצרות.כהבמליםהרבהכההתחוללותשלהזמןרמשךייחודהאתשמבליט
ההקשבהומצרות "תכ:כ;~ז:;"ללהגיעשנדנהלפני"ברא"עםממושכות,להתייחד
דרבמלה(מובלעתממושכתשהרתתרבעכשלעצמוקיומההסכתשבמלהוהשמיעה

 ).ל"הסכת"כתנאיוכר'רוחךתרכך,אתהשקטבהוראת;:זשקטהמלה
מכיןזהומירררחהשררהבסוףהופעתהמכוחמסרייםמיררוחמחייבת"פה" :המלה

שבשינויהעדההדינאמיקהע"יגםשמתרחשתשבהמשך,הגדולהההפתעהאתלך
נ;אשהדמיוןאציין.כאןאחר-כךעליושאתעכב ,"הפ"לבין "א;נ"ביןהקטןהצלילי

פנימית.קירבהלגלותכדילעבורשנאלצתגדולחיצונימרחקעל.מרמזפה-
באמתאבלהזאת,השררהאתהחרידה)(מכוחכסוגרתלכאורהנראיתה"."פהמלה

"כיעםניגודשלקשרקשורה "א;נ"שהמלהבעודאחריה.שבאמהאלארתהקושרת
סופך".אלבאת
היאשאיןלהדגיש,ישכמלת-שא.לה,ראשונהבקריאהמקובלת"מי"שהמלהכירון
זהשבשירברמזואסתפקגלבע.שלאחריםשירי-מופתבכמהולאזהבשירלאכך

האדם.נפששלירפיה,ממשרתה'ערכה,אתהשולללכוחהיאההיחידהשםהיא"מי"
שאול,להיותנכונותוורק"מי"לדבריבהקשבתו,היאהשירשלועיקרווגדלותו
המתחילההשקטהבתשובהאותנומךכהוטעמםנפשוחיילממשותלהישאלכלומר
בהיפוכה,ממנהנובעתהשלילה,שלהשררהבתרךהכלולה"ויחידתי"במלה

התנצלי"אמר"מי :הפותחקטע-השיראתורקאךוקראוחדרובשלוותו.המשכנע
 :עיקרייםדבריםבשנינבחין .ויחידתי" .אמךגם"אתומסתיים

המדברבפיהקרויהשלוחייהערכהעל"לא"הגוזרתותקיפותםתוכנםאריכותם, ) 1 (
על-פיגנאי(לשרןועירומהחומרהגסותאתמגנהכלומר"יחידתי" :בשירהעיקרי

אימחידתמתעלמת(כלומרומקוריותהנפשושלאישיותהייחרד .בראשית)ספר
להלייחסכללמאפשרתשאינהראשוניותהחידתעפר,אלשובהראימעפרהיותה

מאם.היוולדות
העיקריהמדברוהואאותםשהשומעבכךערךבעליהםאלהשלילייםשדברים ) 2 (

הנובעתממששלבתשובהעליהםמגיבבקול)שקוראומיגם :זה(ובשלבבשיר
אתשבניגודהמשךכממשיכהעצמה.שורהבאותהכנגדםובאהאלהשלילהמדברי

להשמיע(בלי"לא"גזירתהגוזר"מי"המכונהשלידבריוסוףשהיא"אמך"המלה
אותנו,המחדירההתשובה :זאתולערמתזמן-הווה.כלשרןבמפרש)זאתמלהעדיין

שהתשובהמשרםרדה !עצמהאתהנפשיצירתבראשיתדמןרחוק,דמן-עברבלשון
 :ממנונובעתבהיותההעבראת"מזכירה"

ויחידתי---

~זךה T Zlt;:ולמןtולא
 .מזריהחבלי

ושאול~פריר Tו~בר.קע.;
 .ע~ו,בי,:יו,ת;«ירקעו

~להב;ג·~ךהב;ג~ךה
 .מעצמיהועצמה
-דמן-עברכלשרן-עובדהקובעאלאכאמורשואלאינוהתנצלי~•מר T:זנ;~-~ואל
אתמציגבמהותוהסיפורעצםאבלשאלה,ולאסיפורדהר-התנצלי"אמרש"מי
אמיתיתהקשבהאחרי-האדםעלשלגביהקביעההיאזאתוהצגההשלילהסימן
להיותהלהקשיבאלאבתשובהלהשיבלא-שאוללהיותמרנןהיותרכלומר-לה
 .מתוכונובעתהתשובהשל

"לא"השלילהמלתלפניהשאלהה"אהצבתשהיא "א"לז:;"במלהמומחשהדבר
בשקטלהיאמרלואפשריולכןעורריןעליושאיןהחלטי,שבחיוב,חיוביוצרחיבורן
פועלת.דינאמיקהעלהמעידכדבר

 :ונקשיבנשובועכשיו
פה~ת v ו:;בוא

חדשהבריאה
שאול;ה.חדה

לעיל,כדברישרמזתיכפיהדברים,ומשמעותשאוליה.חדה-·ח~שה·:במיצל~ל
אתבוראתלהישאלונכונותםונשאלים)(מבוקשיםהשאוליםאתבוראתשכריאה
העל-ראצירנאליבסיסואתלאשרכמוהםאיןרהמיצלרלהמשמעותצירוףהבריאה.

נפשעצמיותשלהתפתחותהשיאשאוליה"."חדההיא :הבריאהמעשהמהותשל

-"יחידתי"לוקוראשהאדםבייחודארתההמייחדתלמהותרהעש;תההאדם
והניגודרוקעו-רקעי-מזריה-שדרההצליליוהקשר"חידתי",אתשכוללת

 .מעצמיהועצמהשלהבשרהבשרה :והקשריםשא;ל'-שפריו
בריאתהסיפורזהבשירלראותהחייםעיקרהחטאתשגיאה,דושתהאלצייןעליוכאן
בריאההיאיחידתישירתיאינהיחידתי :רכותלכךההוכחותאמנות.יצירתשל

להישאלהנכונותיחידותכהווייתעצמהאתשבראהנפשוגוףנפששלהיא :חדשה
הבריאה.שלמבוקשיה)(גם"שאוליה"הםכךוהנקראים

ידיעלשאלותלהישאלייחודיתאישיותשלתכונת-יסודשהיא-תכונתםמכוח

בעובדתקשורשבהםוהשלילימי'בשםאלאלכנותםשאין-שבחייםהנוחרת
עליה.סוף)(לאקציםלצרהשיקרםה"מי"בפניעמידתומנחחי-באמת(ואדםה~ות

המצייןחשא.להאופיידיעלשלפנינוהשירעיקרשלהגשמתוהןהאחרונותוהשוררת
לכאורהומסתייםחיים,כמקורהשוללתהשאלהאתמציגשהאדםובגללאותם,

כךחיאדםעודכל-באמתאךלכאורה, .השאלהבהצגתכלומרתורתו,במימוש
בריאותתנבענהומתוכםקציםאלא"סוף"לאיחידותועל·לצךהמי"יקרםתמיד

חדשות.

אתככךשחיאניהיא-20הבמאה ,להפלתיאלהדבריםבכךוערשההשומעהקורא
גרפהאתיחידתייצירת :ביאותרמעוררשהשירלפעולתיומחכהביהטבועהתהליך

ונשאלתהחודרתוהשאלהושאול.שפריךמרקעישרקעומעצמיהועצמהמעצמה
רטורית.אינהדרמשאלהעליה.קיציםמייקרם:הלצררהסוףלושאיןהשירשלבסופר
 .דרשאלהללאכחייםחייםלחיותכוחאין .שבשירהעיקריםעיקרשלהגשמתוהיא

חשבון'תועה'"סובבת,שליאושאחרעצמהאליחידתיהתודעהואעמהלחיות
מחומרכריאה ,מקדםבריאתואתלהווהלהפוךרככךלהיזכרהשירחודרקוראטועה"
ובוראחודררככךעברואדם)פעםמדיעצמוומשמיעהחודר(המותהיקרמיה"לא"
ואכןמי.להישאלכדיהנקראיםהאיתניםהכוחותעלגוברשלישהואהדהוהנחעצמו
הקשבהאליה,וכהקשבהשאלהכהצבתאומר,שהואמהכהגשמתמסתייםהשיר

שלהתחלותעלמעידהשלההרכיםשלשון"קצים"במלהתשובת-מהשמקבלת
מנוחותי.הואשגםמישלקומרמתוךחדשותבריאות

אלמכוונתאינה"פה"שהמלהליברוראחריםוכפניעצמיכפניהשיראתבקריאתי
שירישלהמיוחדמכוחםלעצמובוראהקורא .השירקוראאלאםכי-עצמוהשיר
יחדחייםומכוחהאדם.אלמכווניםוהםשלהםבאגומעונייניםאינםשכולםגלבע,

עליו,רומזשאניזהועניין-השירבקוראפה",חדשה"בריאהמתחוללתהשירעם
אדםכל-האדםשיראחרכשירגלבע.יצירתשלהכלל-אנושיתגדולתהמסודהוא
לפישרנותלמיניהן,חייםהוויותכעצמוכנוראעצמוכריאתשלתהליךעוכר-

הבריאהחידתנוחרתלהתעוררותמניאמניאהשוללןה"מי" .והזמןהמקום
 • .השיריםכקוראיחדשותיחידתיחידותחדשתהליכה

 .עמיחייהודהלשירתמדוריוקדשהקרובבגליון
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מסה

לשיר.שירבין
גלבעאמיר

 !עליוכאלהסיכומיםששומעאדםמרגישאידאמיר' :רתוקלילי
 .כאןשנאמרכללהצדיקלהתחילעלייהיהעכשיורק .ומררע:גלבעאמיר
שישבההזאתהחבורהכל .בארץנם.ישטוביםמשורריםכמהידעתאילו
אולי.בקהל,גםועודהבמה,עלכאן,
 !במאזנייםשיריםשלושההיו !לפרסםהפסקתלמהאמיר' :לילי
 ?האמתאתלספר ?לפרסםהפסקתילמה :גלבעאמיר
כן. :לילי
מחששמסויימים,שיריםשלושהכאןלקרואלינתתלאהנה,:גלבעאמיר

עכשיויכולאניכאלהרקובכן,דיכאון.וישרוהציבור,עלמוראשיפילו
כזה,הואשהמצבכיוןהשיר,בדרןדבריאתלומרכלומר, .אולילכתוב
 .מאודשחורשהוא
בימיםכאן,ליהיהנוחלאקצת"הולדת")השיראתקראב..שא(לאחר
ולגבי .זהוביםחלומותשלבארץעדייואנחנוכאילושיריםלקרואאלה

מהחסידות,מושפעבהחלטאנימקום .שהואבאיזה :האלההשירים
שלי,השםעבודתכנראה,זוהי,הבורא.עבודתלמעןבלב,שמחהשעיקרה
 .היקוםעםהטבע,עםהשיר,בדרןשליבמקרהוהתמזגות,הזדהות
עלבילדותיששמעתיהסיפוריםאלהכאן, .השפעותבוישהזההשיר

היהודיםועלבאלהים.להידבקכדיבהריםמשוטטשהיההבעשייט
 .החדרהאתמצאוובו .האלוהיםרקזהלהםשהיהכלשלמעשההפשוטים

 .יהודיאדםאנישגם ,מכאן
לןאסורלמעשה'אלוהים'.אומרבשיריךאתה :פעםליאמראחדדתי

 .אלוהים''לומר
 !התכווןלמה :ש'
המצוותקיוםכלקודםפירושההדתיהיהודיאצלהאלוהיםעבודתכי :תי

הדבריםכלציצית,ללבושתפילין,להניחהסידור,מןלהתפללהמעשיות,
האלה.

 !בשבילךיהדותומהי :שי
אחדשאוליחושבאני .הארץעםוקשרלאוםגםזהבשבילייהדות :ת'

חלמתי .לארץעולהשאנילא .בארץשאניהיהשליהראשוניםהחלומות
הדבריםכלואפשרייםניתניםששםשבחלום.היפההדברזההארץ.מתון

 .בחלום .בארץהייתישםגם .בזהרציתישתמידכנראה .שבעולם
לא'אתהיום-כיפורמלחמתשבזמןליסיפרוהארץעםשלךהקשרעל :שי

דאגה.מרובלאכוליכולתלאלאכול.סירבתלארץשחזרתועדכאן,היית
כן,משוםלאזהאולי .משום-כןזהאםיודעאיניאבל .חליתינכון, :תי

 .יודעאינימצוות.איזהבעצמיתולהאניוסתם
"פניאתעכשיונשמעאולי .כפשוטוזהאתתקבלשלאידעתי :שי

סקרנית.הזה,השירעלאמרהשעמליההדבריםאחריאני,יהושע".
 . )"יהושע"פניאתקורא(אמיר

-סופרלהיותואמר)א.ג.הקדיםאותן"אשלח"איילההשיר(לקריאת
אתמראשקובעשאתהפירושו-היוםעדהצלחתילאשלצערידבר

וכליודע,שאתהוכליושבואתהעליו,לכתוברוצהמאודשאתההנושא,
לצערי,אני, .הדבריםאתלהעלותהכוחאתלןנותןיחדזהכלבן,שיש
וזה-אצלימחפשאלה,בימיםמה,משוםאנינושא.עללכתוביודעאיני

לזמןתגובהשירי-לקריאהשיריםלהכיןלישאמרהלילישלבזכותה
לפנישנכתבהזה,לעילאהליריהקטן,בשירפה,שגםראיתי,והנה .הזה

כלומר,בארץ.אלהבימיםשנעשהלמהתגובהלמעשה,יש,שנים, 12-11
 .אחרותופניוהשיףלינתגלההזה,בזמןפתאום,הנה

כךעלחשבתילאדווקאאניתועה")סובבת"יחידתיאתקרא .ג.שא(לאחר
בוזהשירשלמעשה ,תפשתיפתאוםלאחרונהאבלהשיר,כתיבתבזמן
השיראתשמשיגמישכללומר,מוכרחואנישלי,השירלדרךהמפתחמצוי
כמובןהקריאהאבל .יהירותלייךז:רסבצדקעכשיו,לישנתבהרכדרךהזה

בומוצאאחדכלכאשרשירהואוהשיר .שלוהפירושוגםאחדלכלנתונה
 .שלוהשיראת
אתרואהשאתהבכךאותךיאשימוושםשפהחושבתאניאמיר, :ש'

מיןהיאבשירים,ביטוילידישבאההמשוררשלשהדמותכענק,עצמך
שלבדמותיומרהאיזויששאם-כי-לינראהאבלהרקו,ס,שלדמות

של'אלאהפרטיהאישגלבע,אמירשליומרהלאזאתבשירים'המשורר
(רבין)שעוזרכמועולם,לבנותעצמועלשלקחהמשוררשלהשליחות

ב.הערבתחילתאמר

אןכן,עלמאוחרת.שהשעהרואהאניאבלארון,לסיפורענייוכברזה: 'ת
כייכזוכראינישאניהיאהאמת .חלומותהרבה ,גםאמרו .מעטותמלים

תמידלאאני .לפניוגםבפרוי,דהחלשמתימרים,אנשיםישחלומות.
 ,מוזרזהיתכן.ואולי, .שחלמוהחלוםדווקאהואשמספריםשמהמאמין
שלנובברחואחדבוקרעברתייל,דהייתישכאשרעכשיו'נזכראני .כןאולי
ניניםכברלוהיוזקן-זקן,אישישבמשום-מה, iסיפשעלאח,דביתלפני

ילדשלו'הניניםמןואחד .סביבוישבההמשפחהכל .ניניםבניואולי
שנים,חמשלפנישחלםהחלוםאתמספרעכשיוהוא :ליאמרשהיכרתי,
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שלפימסתבר .המשפחהכלנתכנסהכןולשם .שניםעשראמר'ואולי
 .שחלמתהחלוםאתלספרשניםחמשעבורלפניאסורמסוימת;אמונה
חלומות.לזכורשאפשרמכאן,

שהרבהחושבאניאבל.אליןחוזריםוהםפעםשחלמתחלומותישובאמת,
קרוביםואםרחוקיםאםזכרונות,למעשההםשלי,בשיריםהחלומותמן

אלאכזכרונותיםראיתלאכברואזמחדש'אותםושחוויתי 'מחדששעלו
 .הכללעשותבאמתאפשרשבחלוםמשוםאולי .חלוםוהפכונדמוכבר

 .הרגשותכלאתהמושגים,כלאתיח,דשוניםואירועיםזמניםלחבראפשר
שזהכדרךהנשלטולאהשליטאתהבוראשאתהשבחלוםמשוםואולי
מודע.בבלתישמקורובחלום
וברופאבשוטרמשחקילדובכן, .מאודענקגדול?פירושמה .גדולועכשיו,

כאןהתשובהטוב, .אכבדאללה .באלוהיםמשחקגםהואאזובכדורגל
אחרת,בפעםאולי .מאדמאוחרתהשעהאבל .הקלותדרךעלבאמתהיא
 .האחרוןהשיראתאקרארקאני .עכשיולאאבל .עודנזדמןפעםאם
 .בחלוםידעתי :חלוםעלבאמתהואהאחרוןהשיר :שי
שלי'המעטיםהשיריםאחדזה .ירושליםשחרורליוםנכתבזהשיר :תי

 .אליפנהטן-פישיהושעלאחרעצמית.הזמנההזמנה.מתוןשכתבתים
עצמםעלקיבלוירושלים,שחרורלאחרמעטיםחודשיםמישהו,ועודהוא

 .בולהשתתףרציתימאדואני .בולהשתתףאליגםפנהוהואקובץלערוך
לירושליםעליתיאחדיום .חודשיםכמההדברנמשןכן .הלןלאזהאן

מחרעודאתהאםאבל .הקובץאתעימדוכברהיוםמא,דחבל:אומרוהוא
בעלייהישבתילילהאותו .עמודיםשםלהזיזיכולאניהשיר,אתליתתן
ועם ,ומתעוררנרדםוהוזה,רדוםהלילהכלישבתיקטן,בית-מלוןשל

שלאשניםאותןכלשחשתיוכלחייכלשחשתיכל .באזההשמשזריחת
כלוגםביתיגםשם.הייתיני.ארקלא .בירושליםרגלדריסתלנוניתנה
 .לאפרוהיהשנכחדוהעםזכושלאדורותאותם
 • .השיר)את(קורא

וג*צאועםפגישתו
ארנוןיוחנן

31 (תשל"גנאיירכ"ט .5.1973 ( 

אתוהביאהוא.מעילבלי ,ועניבהחולצהלבוש ,אצ"גהגיע 11 . 45שעהב
30.3מיוםאחרונות")("ידיעותימים" 7 "מעתוןדף . מאמרובו 1973

הופראתמצטטהוא .הופר]אריק[על"הסוואר-הפילוסוף"קליד .ממאת
המליוניםששתנגדפשעיהםעלאירופהלעמיהיחידהשהכפרההאומר

שלוהרעיוןבדיוקשזהאמרג"אצ .יתגיירוגוייםמליונישששה ,להיותאולייכולה
בעמודהנהר"רחובות"אתפתחשנכח,ג.ק. ."הנהרב"רחובותאותוביטאשהואכפי

שם ,"באירפהלאלהים"המחזורמתוךמשלים"עוד"איןהשיראתליוהראהב"רמ
 :כתוב
-זהעולםלנוצריתשובת-טהרהעודיש"ואם
הכאב:החסדאתרוציםהםחטאו.הםודרי:היא:

 ...סכהתr.;ניד :יהודיובגורליהודיםלהיות
 :בשדההאכרועדכסעלמלךמני

 " ...דודשלוסמלודגלותרנםעללהעלות
הנהר"("רחובותהקדושה"מלחמתנו"והואזהנושאעלשלםשיריששהריאמרתי

 :כתובשם ,).ע' 'עמ
 !ישראל :בשמיקראניויהצדיקהעםזהויראה"יעלה

אפל;והוא ...המילהעםנגרדם-הטרפה·שבי·מגזעי

 ...בלילךיערחיתומעםיצאתיהנה :לנפשיאמר
 '!תלךבאשרלילךישראלשניהתר .עטפוניועצבכלמה

רעיונותעובריםאיךמענייןאותוו.י ?7עוהסכיםהזהבשירנזכרשלאאמרג"אצ
מעסיקהזההדבר .הרעיונותאותםהוגיםשוניםאדםבניכיצדאולאדםמאדםבעולם
דורקהייםדודאמילהפילוסוףעלמאמרבאיזהקראגםהוא .רבזמןכבראותו

] 1917-1 נשארעודמהנשאלכאשר ," Religion der Sehnsucht "עלהמדבר ] 858
בשםכינהשהואמהבדיוקשזהאומראצ"ג .'ונוהקומוניזםמןהאכזבותמןחוץ

 ,'א(שנהציוןשערבספריתשמצאתיסנונית""הכרךאתלוהראתידת-הכיסופים"."
שנהבאותהשהתפרסם"הנסיעה",סיפורואתמצאתישטרםלוואמרתיא-ו)גל'

 ,הרטיבומאירהוא "בן-גבור .ש"מלישארשוםואמרבכרךריפוףג"אצ .'זבגליון
ראשי-תיבותהןן"אמי .וויטקוברהואוש"אמי"ן"ברשאשרהואש"הרצלוביץ"

אלטעמייןגאליציען"וספרוטננבויםיוסףאתהזכיר .ק.ג .נוצרי"מאמיןיהודיאני"ל
יצאשהואכשראהאךהספר,אתלוהבאתיכאשרג"אצשאל "?יצאזהמתי" ."היים
דירחוקכלומר ,שווהאינוכבר[זה "!נישטשדיןטויגטראם"'אמר 1952בשנתרק

מעלהרכבתמןיהודיםבדמבליץאזזרקואיךנזכרהוא .].א.יהאירועים,מתקופת
דרךהיהודיםאתוזרקוהרכבתמהירותאתהאיטרהם .ויסלההר_הנתוךאלהגשר

 .ניצלאיךיודעואינוהרכבתבאותההיהואצ"ג .החלונות
בעת ;הפוגרוםעללפרסםכדימהדברכתב ] 1918 [כלנדבהפוגרוםשאחריסיפרהוא

הפולניםשצילמוהפוגרוםמןתמונותעםביחדכתב-הידאתאמוהסתירהשברחו

 34מס' , 77עתון
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גרינברגצביאורישללמותושנה

נראהולאמארגאשעסשלמהלד"רכךאחרנמסרהצרור ."חזה"בביתשמלתהתחת
נהעאלובפניוהביטוזה ;כתב-הידעםמהאצ"גשאלובארץ'מ.ביקרכאשריותר..

 2 .ל,

 :(ראהבלבובהפוגרוםבעתמשפחתוועלעליושעברממהחלקתיאורעלחזר'ג;אצ
18.3 (תשל"אבאדרכ"א . .10 (תשל"גנחשוןכ"בוכן ) 1971 התאימוושוב ,) 30 . 1972
אתבקריעההסטודנטפתחכיצדותיארחזרהוא .אותםזוכרשאניכפיהפרטיםכל

איךשמעהוא .אביו"ערום"אתהראשונהבפעםראה ,אצ"גהוא,ואיךאביובגדי

האומללהבחורעלסיפרושוביהודית][זונהקורווה"ז'ידובסקה"צעקוהחיילים
 ,ס"בפפחברהמתבולל.היהודיועל ,, !ככוורת-אדיראותו"עשווהםלהםשהתנגד

מרובורץהזהבעפרוןעםהשעוןאתאצלומצאהסטודנטואיך .המשותקתאמועם
ארכז"וועסט :לולחשהאצ"גשלאמוואיך .אותוולקחוחזררובהואתשכח ,עושר
 .רבזמןלביתנכנסולאכעסהואוכיצדכולנו],אתתהרוג[עודהרגענען"אלע
 ,הלבובי "טאגבלאט"בחורבן"ן'"נאכבשםמאמריםסדרתפיוסםאיךנזכרהוא

כיווןלטיניותובאותיותלבן)בניירמחסור(בגללצבעוניניירעלאזשנדפס
 ].א.י ,נמצאוטרםאלה[מאמרים .העבריתהאותאתאסרושהפולנים

אזכיימים,שלושההמתבוללהיהודישלבביתוישבוגרינברגמשפחתבניאגב,
לווינהלכתובצריך .לרחובלצאתכברהיהואפשרוביזהשודעלשאסרכרוזפרסם

שיצאהגרמנית,בשפהעתרןהבעניךכתב .ק .ג .האלהוניםבעתלדרושמנתעל
הם .גרמניתכתוביםבשיריםג"אצהשתתףובו ,בסרייבוהראשונההעולםבמלחמת

כמההיו .העתוניםאתלרשותולהעמידישמחווכיבעצמוולחפשלבואשעליולוענו
 ." Sarajewoer Tagblatt "למשלכמו ,האזורבאותו

רשותביקשתי .לצטטוהתחילאזשכתבשירמתוךשניבביתפתאוםנזכראצ"ג
 :השורותארבעתאתרשמתי

, Kommt der Abend sanft wie Stille Sehnsucht " 

Legen wir die Kranze qualvoll nieder 

Kniend an den Grabern der Helden 

". und in ihre Traume leise sinkend 

 :בערךחופשי[בתרגום
 'שקטיםגעגועיםכמועדיןהערב"יורד

יסוריםמלאיםהזריםאתאנומניחים
הגיבוריםקברותמולברכינועל

 ].א.י ".חלומותיהםתוךאלחרשוצונחים

הוא .מקלותבצורתביסקוויטיםמיןגםלוונתתיאצ"גאתרקבווכיבדתיתההכנתי
 .פריךזהכילאכוליכולהואזהשאתואמרשמח
ביקשהואואיךהעבריתהשפהאתלהביןהטיבזהוכיצד 'חרפוסטהעלסיפרהוא

כדיהאפיפיוראל;כנהךיאסיפרובש .לפולניתג"אצשירילשבתרגומיותלדייק
שעצםהאפיפיורלוענהוכיצדהעבריתהשפהמןכךכללהתלהבלותר iמאםלשאול

מהשהוילמלהסבירחרפוסטהרצהכאשר .לוומותרנקישהואמוכיחההתלבטותו
כללקראתוצהלו ,הקרבמןהעבריםמלךחזרכאשר :אמר ,"צהלה"המלהפירוש

 .התושבים

ביקלס-היהשעורכוהעתוןאותוהואשהזכיר "אטגבלאט"האםג"אצאתשאלתי
המלחמהמןאצ"גירישאתאסףשזההיהביקלס-שפיצרצבי .אישרואצ"ג ,שפיצו
לישתיארכפי ,לחזית ,הדפסתואחרפעלדער"אדיףערגיץ"הקובץאתלוושלח

 4 .אחרתיחהשבג"אצ

שקר .סימןבושיש[שקרווארטצייכעןאמיטליגןא" :בוהשתמשג"שאצביטוי
אתלאבד"אפשראמר ,לא-מכברשיצאו .למדןיצחקשיריעל .]אותושוכחיםשלא

 .למדןעםהגזימושלדעתואמר ."בספרותהחשק

לעירקגרונואיך .נר'לנצקפהלידשינקיןברחובגרונודבפגשואיךק..לגסיפרהוא
יצבאוריאתה :אמרהוא .הבריטייםבמדיוהואשמתביישואמרשלוהבריגדהמדי

 ."ההונגרי"גרונודבשזהלואמרובקפהשישבוחברים .הכירולאג'אצ'אךגרינברג.
איהואמת" :קרא ,הגרדוםעלעלהכאשר .]?שלו[המדיםמטרומפלים"דיהיו"הם
אמרג"אצ . "-הדםןבונאוםמגן"אזורמתוך 11 !ביתרבנפלגםבר-כוכבאתורת

 .אותוזיעזעשהדבר

קודםשהסכיםכפימעריב","לותעהשבולחגשיריםהכיןשלאעלאותוהוכיח .ק.ג
 500וקניאך .יל" 1,500לוילמושןהאחרוהשיריםמחזורשעבורסיפראצ"ג .לעשות

ולעושהואותואוהבאינושהושמיבונותש nבהנהלת-הלויש .הכנסהלמסל"ע

 .נטו-רוצהשהואהסכוםאתלדרוששעליואמר .ק.ג .כךהורידותושלאגם .צרות
שההזמנהאמרהואהשלישית.בפעםכברשהתחתןאבירןדודעלסיפרג"אצ

עםהמשגלשאחריבערך,שםכותבאבירן ."תעודה"ממשהיאלידידיושלחשאבירן
פרסאתעכשיומקבליםהאלההאנשיםשכלאמר .ק.ג .להתחתןהחליטוהםתואש
 .יותר)ושמאלהם"מפ(אנשיהממשלהראש
במכתבאצ"גאלפנההשונות"לתקופותיההעבריתהלשון"אוצרבעל ,כנענייעקב

 :שפ"א)עמ'הנהר","רחובות-המערה"שיר"( ""צחנקהמלהפירושמהאלושו
-המלוןבעלעלשריחםאמרג"אצ .שבמערה"וצחנקמחנקמאוירעוגמ"היכנס

מחנקמעין :לגמריברורהענין[והלא .יודעשאינולווענה-מתמידמעיןהוא
מודרני,עבריממשוררציטטהמביאשכנעניפעםשבכלאמרהוא .מצחנה]~בעוהנ

 .משלונסקימצטטהואהרי

רשותביקשהואלכרב.ילידשער-ציון,ספריתשלותיקקורא ,דווריעקבמרנכנסכאן
ישואם ;הבריתמארצותיידישבעתונותג"אצעלבמאמריםשנתקלואמרלהיכנס
עתרןהאתלישימסוראמראצ"ג .עתרןהאתלולמסורמוכןהוא ,בהםעניךלאצ"ג
ישבוהואכיסאלאישהבאתייכןלעשותנוטהשאיניאףעל .ןכאאותויראהוהוא

 .ג"אצבעיניחןמוצאשהואליהיהנראה .לשיחהוהקשיב
 .שביידישכביכולאמרשהואעלנגדולעזשהוציאהרמאןבשםאדםעלסיפרג"אצ

יותריכתובלאהמגעילה]היידית[השפה "שפראךיידישערעקעלהאפטעררעד"
עללהעלותאפשראיך .כביכולאמרתובשלמקוםבכלג"ואצעליאזהתנפלו .לעולם
ביןוישבלמסיבההוזמןלדרשה,כשבא ?אמולשוןעלכזהדברשאמר ,אלש ,הדעת
ביןאיךגרינברג,צבי"אורי :ואמרקםהרמאן .ביס-זינגרשבשלאחיו ,וזינגרהרמאן

ברורבשביס-זינגר.עלדיבראצ"גלי].מחל ,אדיוט[אנימוחל"מידדיי ,אידיוטא
עולהסופר ,ספארדדודד"רעלהעברית.לשפהעויןיחסלבשביס-זינגרשאמר

איב"היינט" .משלודבריםלהדפיסהסכימוהקומוניסטיםשרק ,אצ"גאמרמפולניה,
אמר.סיני",אני-משוררהוא"אם .שםנשארהואכןעל .להדפיסםהיהאפשר

מטבח-הפועליםועלהעשריםשנותשלתל-אביבעלזכרונותלהעלותהחלג"אצ
הקומוניסטיתהמפלגה[אנשיכשהמופסים .לשכת-העבודהועלאלבניברחוב

.אחדהחוצהוהועפורצחמכותהוכו ,למטבח-הפועליםלהיכנסהעזוהפלשתינאית]
גופושכלכךכלקרובותלעתיםמכותקיבל ,שמוהיהבן-יהודהמכולם,האיום ,מהם
שםהמדרכה,עלאותםוזורקיםדם,זובעדמכיםשהיוסיפראצ"ג .צלקותמלאהיה
ואמראצ"גדבריאתאישרדוורמר .מידאותםשעצר .בריטישוטרקבעדרךעמד

עלכךכלכותבהואאם :אצ"גאתפעםשאלזהבן-יהודה .ותיברוטלאזשררהשאכן
כדיקטןאשנבלידבתורעמדואיךסיפר(הוא .כןענהג"אצ .חזוןקייםהאם ,חזון
לךאמרתי:להםאמרשקטים,בחוריםוכשבאוקיציךהיההמחלק .יום-עבודהלקבל

 .לסרבפחדולהם ,באגרופיהםששלטוקים'קרימצשלקבוצהשםהיתהאך !לוםש
הלהאך .הזההדברמהוקיציךאתשאלוהואכ.אצ"בעיניחןמצאלאמאדהענין
ג"אצאתשאלבן-יהודה .לבעלי-האגרוף)ימי-העבודהאתחילקכןועלפחדפשוט

שזהידעאצ"ג .חזוןהואחדשיםשלושהבמשךגרושעשרהשלאחדיום-עבודהאם
שלושהחזוןענהזה .בן-יהודהאתשאלשלו,החזוןומה .שכןלוענהאךחזוןלא
מארגנימראשיהיה(הואהלךלאוהואבחורןלהתישבותאותולשלוחשרצו ,הוא

היחידיהיההואמת,בן-יהודהשכאשראמראצ"ג .בירושלים)הערביםהפורעים
 .מאמענט""במאמרעליושפיוסם

תאריכי-כלאתמצאטרםכי ,מ"מעריב"השירידףאתליהחזירלאשעודאמרהוא
ליישבזה-ירשוםשאצ"גהתאריכיםעללסמוךלדעתושאיןאמר .ק.ג[ .הכתיבה
ספרלהדפיסרוציםנקרית-ארבעהדפוסשבביתסיפרהוא .] ...אחרתעהיודווקא
אדרבא, ,התלהבנוואני .ק.ג .בירושליםקורן""מדפוסהואהשותפיםאחד .שלו

"עלשיריכלאתאוסלם""בשפיוסםשיריוכלאתלמשללאסוףהציעק..גשחסכים.
 .והמקום"הזמןדעת

"רחובותשלהשלישיתאוהשכיחבהדפסהפתאוםשהדפיסשוקןעלסיפרג"אצ
הואכך,עלאצ"גהתלונןכאשר .שלוהןהזכויותכאילו . cהקופירייטסימןאת "הנהר

לפייסכדילאצ"גושלחןהסימןאתלכסותניתןשבהןקטנות.פתקאותכמההדפיס
דרשהואהנהר","רחובותשלעותקיםשוקןבמחסניומצאג"אצבאכאשרדעתו.את

ואלהבאמרוהתחמקשוקן .עבורםישלםוהואאותםלושיחזירהחוזהלפימשוקן
 ...פגומיםעותקים
זאת"את .לולעזורורצהזאתידעואצ"גהעשרים][בשנותבודדאזהיהביאליק
אצלהמוניבקורשללמנהגגרםשהואוסיפרג"אצליאמרלביאליק"בנוגעתזכור

לידהחולותעלאזישבוהחלוצים :היהכךשהיהומעשה .בשמחת-תורהביאליק
רחובבמעלהבראשםהלךאצ"ג ."נלך" :ואמרוקמו .כדרכםופתאום,היםשפת

שהגיעועדאחריוהלכווכולםשמאלהפנהביאליק,לרחובהגיעווכאשראלבני
 ?באיםאתם"אלי :לחבורהאצ"גאמרהביתלפניעמדוכאשר .ביאליקשלביתול

אותםהכניסואצ"גשאלו "?ביאליק"איפההבית.לעברבאצבעווהצביע ,, ! !אליו
ואנשיביאליקכולם,נכנסואז[לחלוצים]. "אותםעשההואי"כביאליקשלתויבאל

המנהגקייםהיהומאזוהמולה.שמחהוחיתהשמח"חג"קראו .כיבודהגישוביתו
 .תורהבשמחתביאליקאצלביקורשל

שחיתהואמרישנים,בעתוניםקראשעליהוייכשלך"ךשלאשתואתהזכיר .ק.ג
יפהכךכלשהיתהאמרהואעליה.שיספרואמרהתלהבג"אצ .מאדיפהכנראה

גרהיה(כיאותהראהליםבבוקרהלכהכאשר .[פולחן]לקולטהפכהאליהשהאהבה
בידהחזיקהאיךתיארג"[ואצהלכההיא .וצניעותבענווההלכהאיךבשכנות)אז

 ...שתיכמוהיובאמתעיניהלאחור.אסוףהיהושערהחזה]עלסגורקט'הזאתאחת
פשוטישלרבקהלנאסףבתל-אביב] 1929[בשנתנפטרהכאשר .יוניםכשלולהקו

 .מתה"שבעירש"היפהואמרוובכוביתהלידבידיהםכלי-העבודהעםפועלים ,עם
עורך-דיןעלסיפראצ"גמתה.שהיאאסון-אמרמוצלחמנתחשהיהוייכשלר"ד

היהששמהסיפרג.ק. .רבזמןבמשךוצהריםבוקרערבקברהעלשהשתטחאחד
שזאתאמרמדוע,שאלוהווכאשרקברהעלבכהאחדילד .פירהלהקראואךאסתר
היפהמות"עללשירורקעלאצ"גשימשהשהיא[נראהבעיר"יפההכיהדודה"חיתה
 ]? "בנשים

 45 ~ונזכררדלר-פלדמן][יהושעבנימיןר'שבעריכת ""הדיםבכרךריפוףג"אצ
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מסה

פוטוריסטייםיסדוות

פוטוריסטייםואנטי

פן*בשירת

הלפריןחגית
האביבאתבשרבלב

הבהובילאידליקו
אםכי ,חשמל

הכוכבים!

פןושירתהרוסיהפוטוריזםא.

כהזדמנויותשירתועלהרוסיתהשירההשפעתאתהדגישפןלכסכורא
אלא .כהפגיעהאוירתו,ששלדמותהמיעוטככךראהלאהוא .אחדות

שרתוהיה ,גדוליםמשורריםכצלשהסתופףכעובדה,גאהיהלהפך .
כרוסיההספרותייםכטרקליניםיזz.,שררהוהסוערתהדינמיתלאדירה

 .המוקדמותהעשריםכשנות

 ,אידיאולוגיתמכוכהשלתקופה .כרוסיהחכרתימשכרשלתקופההיתהזותקופה
המהפכהשלהתקופההיתהזו .חדשעולםשלוראשיתועולםחורכןשלתחושה
שהכריזו ,אחדותשירהאסכולותקמוגבראך ,ככיפהשלטעודהסימבוליזםהרוסית.
 .המעורפלותהמיסטיותנטיותיוועלערטילאיותועל .הסימבוליזםעלמלחמה

 .הפוטוריזםהיהאזשעלוהחדשיםהזרמיםז:מכהראדיקאלי
ערשהיה ,כאמנותזרםהיהלו,קדםשקילהאיטהפוטוריזםכמו ,יהרוסהפוטוריזם

וצורהתוכןכעליכשיריםאותםלבטאוביקש ,המשתנהולמציאותהזמןלרחשי
 .עצומיםסטורייםיהשינוייםכהשחלו ,כתקופהכאמור, ,נולדהפוטוריזם .חדשים
תקופתהאתביטאההפוטוריסטיתהתנועהכןועל ,השכירהכמזלשעמדהכתקופה
שלהכמאניפסטיםהקודמים.הדורותשלוהתרבותהחייםלמסורותבהתנגדהכשירה
שלהדינמיותאתלתארהפוטוריזםביקששנימצד .לעברהאיכהכחריפותעולה
התחבורהכליהמודרניות,המכונותאתולפארהמתועשת,כעירהחדשיםהחיים
 .יסיוהט

ללשוןחשיבותמתןכלשון,החדשנותהיושמנוהחשוכיםהכתיבהעקרונותכין
ליצורכדי-הפיסוקביטול ,למשמעותשמעברשפהליצורכסיוןכדיעדולצליליה

לקבוצותהתפצלוהפוטוריסטים .מיוחדותגרפיותכצורותהשירוכתיבת .חיסגנון
 .מאיאקוכסקיז;זל:;נניק;כ,המשורריםעמדוכיותרהחשוכההקבוצהכראשאחדות,

עםשהמפגשטעןאךמאיאקוכסקיעםכצעירותולושהיוהמפגשיםעלסיפר~ן
לכתובשהחללאחרותרימאוחרתכתקופהרקכתיבתועלהשפיעמאיאקוכסקי

 .כארץ

נוסחהפוטוריסטיהזרםשלהבולטהמייצגאתכפןשראוהיוכארץואמנם
 .מאיאקוכסקישירימבחראתתרגםגםפןוכידוע .מאיאקוכסקי

כשירתותקופהאיזועל :אחדותשאלותמעלהפןשירתעלהפוטוריזםהשפעת
כמניפסטיםשהועלוהעקרונותאתלממשכשיריוניסההאם ?הפוטוריזםהשפיע

 ?מהפוטוריזםדחהומהקיבלמה ?הפוטוריסטים

פןשלשירתוראשיתעלפוטוריזםלשהיתהההשפעהמידתאתאבחןכאןכדברי
עםהפוטוריסטיתהאידיאולוגיהאתולען;ותהשלושיםשנותכראשיתכלומרכארץ'
תכניםכשיריומביאוהואמהפוטוריזםהושפעאכןפןכי .אלהוכיחאנסה .פןשירת

לדחותםמנתעלורקאךאלה,תכניםמביאשהואאלא ,כהרחבהפוטוריסטיים
מתוךהפוטוריסטיהתוכןעםמתמודדהוא .מנוגדתחייםדרךכמקומםולהציג
כהשקפתרקקשורהאינההפוטוריסטיהתוכןשלילתב. .בוםירכחלקיםשלילת
מסויםאסתטימכנהיצירתלצורךרשיכמובאתהיאאלאהמשורר,לשהחיים

 .פןלשירתהאופייני

חשמלית""אהבהבפואמההפוטוריסטייםהיסודותב.
האנטי-וכיסודותהפוטוריסטיםכיסודותנתכונןל,"הנהחידותאתלכחוןכדי

 "כתוכים"כונדפס 1930כשנתנכתבהשיר ."חשמלית"אהבהכפואמהפוטוריסטים
193כספטמבר כשנתשיצא "הדרךאורך"לכספרשונה,כנוסחנכלל.מכןלאחר , 1

 .כתוכים""נוסחפילעהיאכאןירשהבחינת . 1956
מהודרכלכושהיושביםהאנשיםהם "חשמליתאהבה"כשירהמתואריםהנמענים
והעולם ,הבורגניםהםאלה .שלהםהזוהריםל;נים gכהפטיפוןלנגינתומאזינים
שלהחשוכיםהעקרונותאחד .הבורגנותשלעולמההואכשירהמתואר

 .הבורגנייםהיום-יוםחייסגנוןכנגדכשירההמלחמההיההרוסיםהפוטוריסטים
שיריאתומזכיריםזה'עקרוןממחישיםהפואמהשלהראשוניםהכתיםושני

 .המעודןלבורגניהלועגיםמאיאקוכסקי
 ,הברזל :אותההמניעיםוהחומריםהמכונהשולטותכשירהבורגניםשלכעולמם
הרכיםהחומריםכשירמפורטיםאלהמלכד .והפחםהחשמלהבנזין,הנפט,הקיטור,

עלזהעולם .והפלדההבטון ,החוטים ,הברזל ,העשת :השיריהעולםאתהמרכיבים
אביזאתשניסחכפיהפוטוריזם,נוסחהאורכניסטיהעולםהואאלהמרכיביו

חיקויי(ברזל-מלט)טהורה"אדריכלותשלעולם :מארינטיהאיטלקיהפוטוריזם

הגיבורים ."עצמיםשלדרמה---דיקורטיכיתחשמליתתאורההמכונה,
 .מכונותספקאנשיםספק :הפוטוריסטיהעולםשליצוריוהםכשירהמופיעים

כמורוחניותנפשיותתכונותואףנחיריים,לכ,ידיים, ,דם :כמוהאנושיהגוףמרכיבי

מקומםואתנעלמואלהכל-השירהיכולתחלום.געגועים,אהבה,אנושי.מבט
המחווהאשה'השלכגופהס p15-הדם .מכונהשלוצכונותמכונותחלקייורשים

 "מעשת"קפיץלחיצת :ומנוכרקרלמשהונהפכתידלחיצתשלהאנושית
 .הבנזיןזורםומהנחיריים

דמותהיאדמותהואף ,דומיננטיתכגיבורההאשהמופיעההשירשלהשניכחלקו

אזמל,נזרקשיניהמכיןקפוא,-האישון :נשתנואבריה .ממוכנתרובוטית
 ."מחושמלרובוטארשת"וכפניהדינמו""נוחרהלבוכמקום ,הדםנסחטמעצמותיה
להדגיששכדיטענו , 1912משנתמארינטישלזהכמו ,הפוטוריסטייםכמניפסטים

ולסימניהמתימטיקהלסימנילהיזקקישהחדשהכמציאותמסויימיםיםישינו
המוסיקהנושאעולהכשיריואךהמוסיקה,כסימנימשתמשאיננופן .המוסיקה

החייםכמוסיקתשחליםהשינוייםחשוב.מקוםתופשותזהמשמעותמשדהומלים
וכןהשיראתמאכלסיםרכיםנגינהכלי .החדשהעולםשלמהותואתמדגישים
והרגליים "כדופקהמתהלםהלב"מתוארהראשוןכבית .המוסיקהמתחוםתמונות

כבית ,זנותזמרםיהמסלסלהפטיפונים-שניכבית .ופוקסטרוטהורההרוקדות
צליליהקיפושה-הרובוטהאעיניאת .הבטוןעלהמתופפתהתזמורת-שכיעי

 "הלילהשופר"כמווחדחזקשצלילםכליםהםהמופיעיםוהכליםהג'ז,תזמורת
חצוצרות".אלף"ו

עד .ורועשמכנימהיר,הואהקצב .החדשיםהחייםאתמאפיינתהחדשההמוסיקה

ואילךמכאןהשיר,שלכעולמוהמשוקעיםהרוסיהפוטוריזםשלהמאפייניםכאן
הדובר :הפוטוריסטיםליסודותויחסםהאנטי-פוטוריסטיםהמרכיביםעלנעמוד
שכחשירלשירכמקום .הפוטוריסטיתלהשקפהמנוגדתאידיאולוגיהמציגכשיר

הפוטוריסטיםוחבריומארינטיכמצוותוהתוססהדינמיהחייםולמהלךלמכונה

שהולךלעבררומנטייםגעגועיםומתגעגעהדובראותםמגנה .והרוסיםהאיטלקים
לעולם "חשמליתאהכה"כהדוברשלהשלילייחסואתלהבליטכדי .ונכחד

 ,"מליוןחמישים"מאהמאיאקוכסקישלהפואמהמתוךקטעאביאהפוטוריסטי
 :הפוטוריזםכרוחהכתובהפואמה

-"רגלינו
המתבזקתבטיסתןרכבות

-ידינו
נירים-מכיפות

ברןאבקהמשיבות

מוסקתספינה-סנפיריםלנו

 .אווירון-הכנפייםלנו
לצעוד!

לטוס!

לשחות!
התגלגלה

ו~בור~דוקע, v ~בראשיתסדריבין

-לחפץע.רך
 ,ב?,\·מו

נק~לה.

ולא
-לאה!"עזאז

שחור.צלב

 /רומכטיקוןעולם·
לחייך!קץ
-דתבמקום

בנשמה

חשמלאד
חבויים."

המכני,העולםמתחוםמוליךכעזרתהחימהגוףחלקיםמתאר .פןכמומאיאקוכסקי'
הדינמי,החדשאתמציגהוא .מהיריםתחבורהכלישלהמשמעותמתחוםוכעיקר
כראשיתסדריאתלשנותמכקשאשר .החשמל-וכנשמתורכבות-שרגליו
 .והרומנטיקההמיסטיקההדת,אתולזרוק

 :החדשההאסתטיקהאתכשירומעלההפוטוריסטית,להשקפתונאמןמאיאקוכסקי.
שלאסתטיקהאלא .מלכלכיםפרחיםושדותכוכביםזרועישמייםשלטבעתיאורילא

שלהתייחסותוהחרושת.ביתהכית,העיר, :האדםשיצרמהכלשלהדומם,
היא-זהלעולםפןשלהתייחסותוואילוחיובית,היאהחדשלעולםמאיאקוכסקי

 .שלילית

בפואמהרומנטייםיסודותג.

כתכניתומעוצבהאנושיותדגלאתכנושאמופיע "חשמליתאהכה"כהדובר
כיחידמופיעהדובר .המודרניותדגלאתהנושאתהממוכנתלאשהכניגוד ,רומנטית
סכנותתוךהאמיתיתהאהבהגחלתעללשמורומצליחומלואו,עולםמולהעומד
פרצוףאיןלאשהוגםלדוברגםאישי.כצביוןמעוצבותאינןכשירהדמויות .רכות

מציגהדוברמנוגדות.חייםהשקפותמבטאיםהםאלא ,לזיהויהניתן ,אינדיבידואלי
עומדיםהכחוליםהשמים .המודרנילעולםכניגודומציכםהרומנטי,מעולמופרטים
 ,"הפלאותל"אופקהחזרהלעומת-צלמוותלגיאהריצה ,וכטוןברזלחוטים.כנגד
הרומנטיקהעולם .ועודהקיטורשירתמולהאהבהשירת ,הירחמותלערמתהירח

האהבהשלעולםושמיימי,מעודןעולםאחדמצד :שוניםרבדיםמשנימורכב
הרדיפהשבועולם ,אורוקרניככוכביםהמאוכלסשדה,ריחותשלעולם .השמיימית
 ,הפלאותאופקאחריכחיפושמתבטאתמושגתהכלתיהשלימותאחריהרומנטית

הנצחי.והפרחהחלוםהאור,טבעת
אותוהמניע .מיוחדנפשיכמיבנהשיסודהרומנטית.חייםהשקפתמבטאהדובר

 .נוכאליסנוסחהכחול""הפרחלגלויהנצחיתהנדודיםלדרךלצאת
חייתי.כראשיתרובדוהוא ,אחררובדגםכרומנטיקהקייםאלהסמליםכצדאולם

אלא ,דקיםנפשמכיסופיהמורכבעדיןעולםרקאינוכשירהמגולםהרומנטיהעולם
תורםכהיותוחשיבותרבהואאך .בולטפחותזהרובד .ופראיאליםעולםגםהוא

זהכחלקהשיר.שלהשניכחלקובולטהואכעיקר .הרומנטיהעולםשללמורכבותו
גןשלכיסודו .לאשה-רובוטשנהפכהלפנילאשההקדומהאהבתואתהדוברמתאר
כיערותחיות;השתוללותמולרקהלא" :הפראותמצויההשניםשלהאבודהעדן

 .) 25(ביתחיה""אהבתהיאשאהבתופראכאוהבעצמואתמתארהדובר ,"אהבתנו

כתב"אהבהרקלאכלומר, ,פניםבכפלאיפוא ,מופיע .הממוכןמולהעומדהאנושי
 .חיתיתובאהבהפראיתכחיוניותגםאלא ,"שמים

הרומנטילעולםהפוטוריסטיהעולםביןהעימות .ד
נלחמותוהןהרומנטית-האנושיתהגישהעםמעומתתהפוטוריסטית-המכניתהגישה

עיקרוןעל-פיבשירמעוצבהמאבק .ומתפתחתדרמטיתסיטואציהויוצרותבזוזו
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למותושניםעשר
פןאלכסנדרשל

פןאלכנסדר
בבית-קפה.-60הבשנות

בסיטואציההנוחרתיחסיאתמהפכת::זפראנטהפואנטה.בעלשירשלהקומפוזיציה
כשהדמותבעיצומו,הנמצאלמאבקהקוראמוכנסהשירשלבראשיתוהדרמטית.

הצעירהדוברעומדמדלהונינוחה.שלרהשבעה,תקיפה,חזקה,נראיתהקולקטיבית
השירשלבהמשכומתגליתשקוליםהבלתיהנוחרתשלהמלחמהנער.שעודנו

יסודותיוקישוטית.דדןמלחמהשזוהיהוא,המתקבלוהרושםאבודה,כמלחמה
על-ידיהעולםכיבושבעקבותמשתניםארנעלמיםהרומנטיהעולםשלוסמליו

וברפש,בברזלנחנקהאהבהפרחהקיטור,לשירנהפךהאמיתיהשיר :המנדנדת
נושאיםשברהאחרון,שלפניבביתהואהשיאהמכונה.ערלתחתכורענולדוהעולם

השירשלסיומווהנה .יחזור"ולאנחרבשמת,זה"עלשחרבהישןהעולםעלקינה
אתומביעישירות,הדוברמופיעהאחרוןבביתהנוחרת.יחסיאתומהפךמפתיע

ככלחזקהברזלכימאמין,הדוברוהרומנטי.האנושישלבניצחונוהחזקהאמונתו
האביבאתבשר"ובלב :בשוררתהשיראתמסייםוהואלנצחלעולםירכללאשיהא,
הכוכבים".אםכיחשמל,הבהובילאידליקו
הישן'העולםשלונרנצחאתבמפתיעוקובעהנוחרת,יחסיאתהמהפךהאחרון'הבית
העולםכנגדהאנושישלמחאהכשירתרקלאנקראהשירחדש.באדרהשיראתמאיר

לב,ובעלדדםבשרהאדםבעתידאמונהשלכשיראלאהאנושיות,חסרהמודרני'
העולםנציגיההמוניםעללגבורמסרגלהואשבמיעוט,מיעוטשהואפיעלשאף

 .החדש

הסטאטית·דינמיתהתבניתה.

גדוללחלקהאופיינית ,·.;~יס jתכו:אתלגלותניתןחשמלית""אהבההשירבתשתית
והמהותהסטאטיתהמהות : nמהוי;שתיביןמניגודכנריההתבנית .פןמשירי

למהותתמידנתרנהבשיריםהדוברואהדתזרעםזרנאבקותאלהמהדירתהדינמית.
 .הדינמית

רבדיםבדמותוגידיםבשרקררםהדינמיביסודהסטאטיהיסודמאבקשלזהדגם
כךידירעלשדניםבאופניםוהדינמיהסטאטיאתלממשהמאפשריםבשיר,שדנים

אתזרמפקיעותאינןהאינטרפטצירתלשיר.שרנותאינטרפטצירתלהציעגםמאפשרים
 .השיראתומעשירות;ך~ךנ;תרככךזרלידזרעומדותאלאזר'

היסודשהואהאנטי-ריטלי,היסודאתבשירמעצבתהפוטוריסטיתהעולםהשקפת
מפניפרדרכס,משרםבכךיש .השליליכיסודפןבשירתתמידמופיעזהיסדר .הסטטי

המהירהקצבאתובשירתםשלהםבמאניפסטיםוהדגשחזורהדגישושהפוטוריסטים

"ער :ן-912מבמאניפסטמארינטימצהירלמשלכךהמודרני.העולםשלוהדינמי
רוציםאנחנובהירדם,וחלוםאקסטזהמהורהר,קיפאוןנסעלהספרותהעלתהחירם

והנה ,, .חרץצעריאתקדחתניים,שי:דננדודיאגרסיבית,תנועהנסעללהעלות
רבתהיאוהחלום""האקסטזהשלהרומנטיתההשקפהדווקאבשירכימתברר,
סטאטיים.כיסודותמתגליםהפוטוריסטיםהיסודותואילודינמי,וגדרםחיוניות
הקצביותהמהירותברששולטיםכעולםהאררבניסטיהעולםמופיעלכאדרה

ריקוד, :כגרןוהאנרגטיתהאגרסיביתבמשמעותםבולטיםבשירהפעליםוהחיוניות.
כפילאמיתה,דינמיותמאפייניםאינםחזקיםוקולדתמהיריםמקצביםרועשת,נגינה

הדגשתע"ימהדפךרושםבקוראיוצרהשיר .אלהבמליםלדמותרגילשהקורא
היסודותשבר.האנושיתהמשמעותחוסרהדגשתרע"יהחדגוניהקצבשלהמכניות
ולהמיתו.להדמימוהעולם,עללהישתלטחותריםהפוטוריזם,נוסחהמכניים
דוממיםוחמריםמנדנדתשלתחליפיםלהציגהנסירנרתאלדשלהםהקרבתחבולות
זרמלחמה .ולסטטילממר~ןהריטליאתלהפוךירכלורכךוהטבעי,האנושיתמררת

מ-הפוטוריסטיתהספרותשלהטכניבמאניפסטעשרההאחתל"דיברה"בהתאםהיא
ולמסדרבחומרסופיתולהחליפוה"אני"אתבספרותלחסלישזרדיברהלפי . 1912

שביקששרנישביץ'דאריםשלהרוסילמאניפסטובהתאםהמנוע","חייאתבספרות
החותכתהמכונהאתולתארביותר,זולבמחירכלליתבמחירההרומנטיקהאתלמכור

אתעימדנושאהפוטוריסטיהעולםפןשלכשירד .שכיחכלביללתההאוויראת
ללכודמבקשתהקפואההאשהגםתבל.עלמשתלטוהמנוכרהקשהוהחומרהמרדת,

הפראי.אהובהאתולהכניע
מנוגדות,חייםהשקפותשתיכמתארהשיר,נתפרשלעילשתוארההאינטרפטציהלפי

"מילדי"לצורךהאסתטיים,לצרכיוהפוטוריסטיתבאידיארלרגיההשתמשוהשיר
 ~45הסטטית-הדינמית.התבנית
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לדורי-נותרתשטחיתרהיש .מיירשיוכחכפי ,מעזוזומאומהאיברלאטיתיהפול

עצמהמפילה"אחרבהקשר 'פןכרכרי 'גדולהשירה .זמנהבכלאכלואהדורות
 .השנהמלוח-הלוח"מסוגרי

עלההוא .אוקטוברמהפכתשלהאדומיםהשמייםמןאלינועצמוהפילפןאלכסנדר
להסתערותהורותהמשתחררותהאנרגיותרתחובההמתנוצצתהמערבולתמתוך
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מהפכניעולםשלתושביושימחתאתבחוזיוהמרקידיס~ניןi:כרגיישלשיריורקעעל

שלברפו"מיסטרי"הבצלילי--1925בשמחההפחותלהתאבדותוער-חרש

באהוא .פןאלכסנדרארצהעלה ,למהפכההצטרפותשלפיוטימינשרמאיאקובסקי,
בקיצורהצעירים:ואלתרמןשלונסקי ,גרינברגצביאורירחל,ביאליק,שלעולמםאל
אבל ,בגלותנולדובורלא,יהודהאתלהוציאכולם-כולם,אשרסופריםשלעולמםאל

 .מהפכניתלאמאור-מאורבגלות

שלבכוחםגםוכבשרה ,החרשהמולדתםאתלעצמםלכבושנירונו ,כולם-כולם
אשרבכישרוןכבשרהלציון,המסורתיתהנוסטאלגיההחדר, ,השטעטלזכרונות
 ,אלהכוכביםהיבה::יולאפןלאלכסנדר .המסורתיתהיהדותכוכביהבריקומעליו
כןעל .הסיבירילידתומחוזשל ,המאירהצפוניהשחרכוריאליס,האואורחרקאלא

 :ככופר ,כמורד ,כשולל ,אחרתכבשה
בבשרהחיצךוקלע Iכופרעלה'
אבניהלחורבמלחדורקהית

הגזירה'וארץהיעדוארץ Iהו

אניבכפירהגם

 !בוניהמבני-אחד
גיאורגאבל ,ההגליאניתהדיאלקטיקהרזיאתפןירעשעהאותהאםיורעאינני

שנה 70מתאילולישנאפסכוסיתפןעםשותהבוודאיהיההגלווילהלםפריזריך
ועמוקפשוטביטויכאןשנתןפןכי .עבריתירעואילו ,המשוררשללידתולפני

עםלמזגוכרימושלםבלתיישלשלול ,הישראליהשמאלשלהבאיםלמאבקיו
 .יותרמושלםישלמעןהשלילה

מכירהמאולקוססובלאינואשרחרשעולהכל-במולדתהלוהטתההשתלבות
צבעיכלשיחקובהארגמןאדרתהלהטלבשפןשלהפיוטיתיכולתועם .ואוהבה

איש ) 1886-1938 (זייראלכסנדרשמואשראפיגיבוראותועםפןשלידידותו .הזמן
למעןלמאבקוועוזרתחמהחברותהוסיפהשערים,ביתומגלה "השומר"

 :כתבופן .זהאתזההבינוסיביר)(ילידי "ה"סיביריאקיםשני .התישראלותו
היוקדתארציאת,גלמדוהלא

מתפרקבעולליקסמהזוהר

למולדתאותךהפכנואנו
שייך-אברייךתל-חי,תל-עדש,מסחה,

בזכותרקולאהעבורהבכוח ,המולדתאתעשינוהזההעמלשלבזכותו ,עמלנו ,אנו
הלומיולאהעוברתארץ-ישראלאנשיאנו ,הפאנטאסמאגוריתהאלוהיתההבטחה

 .השלמהארץ-ישראל

קראהוא .וברושוחולוכינרת ,ואבניםנופיםרקהמולדתמעולםהיתהלאזאתועם
יום- ,שנה-שנהשהיאמהאותהעושהשבההאנושותכי ,"שחורפועל"מולדתל ,לה

יום,

דיוקנהתגימחדשמעצבתהיא

והבחושהגא

הארדאוחזי-מגןהדרוכיםהזקיפיםהם 'תרמןואלונסקישלשלאלהכמופןשלשיריו
השלושיםעלבכאלוה .העבריהישובלגאולתהרמיםמאבקיאתהסורקיםהמהרהר,
תוךאלפסעוכאשר-הנטבחיםההגנהלוחמיל"ה-וחמישה

עיוורתבדממהעריםליל

המכבדבית-ספרבכלחובהמיקראלהישארחייביםהיואשראנתולוגיהרפיפןיוצר
תואריושניאתמכברבאמתהיהוהתרבותהחינוךמישוראילועצמו,את

 .השמאלאנשיאתלרעהלהפלותומפסיקהמצלצלים,
ובנסיןנ;הפיוטיבחושופןאלכסנדרהביןהגדולה,העליהבואאחרימאור,מוקרםכי

-,,ב ,"רו-שיח"בביטוינתןלהחברתנו,שלהפנימיותהבעיותבעיתאתהפוליטי
התנהגותקוויכאילומשרטטפןכרוסיה"מחרובו"אתחממארוקו"ה"אניביןשיח
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שייכפלואילן :מאנגלית

מרחץ"בית :דלתועלששלטמאורך'בית-לבניםאלאתיב
מהססתבעודיאלישהגיעמי-כלור,שלהחמוץריחםלנשים".

המידבקיםבגדיאתלקלףהשתוקקותביעוררהמדרגות,על
הנעותהדלתותביוכשנדחפתי .במיםולצלולהלחות,נעליואת

רוטטות,מצולותכחולים,אולבניםאריחיםמראותביעלושבכניסה,
נסתרקפלכלקמט'כלקיפול,כלתוךאלמתגנביםשהיוקטיפתייםומים
פעמיםשלושפעמיים,פעם,עצמיטובלתהייתילאה-הדרכים.בגופיונקב,

ביןהרווחיםאפילומבירכת-המים,יימלטלאממניחלקשום ;ושבעתיים
מרוצפתהיתההקטנההכניסהריצפת .מימםאתלקבלמוכרחיםהשיניים

בכחל-ומזוגגיםצריםאריחיםעשוימשושהכוכבהיהובמרכזלבן,שחור
הדלתאתלרווחהדחפתי .ולימיןלשמאלהכניסהמןהובילודלתות .רקיע

 ,בינוניבגובה ;קירותיוביןעוברשספסלבחדר,עצמיומצאתיבימיני,
הממוספריםביניהם,משנייםממוספרים.אנקוליםהיוקבועים,ברווחים

כלתחת .כשקיםוזהות,אפורותשמלותתלו , 70525181ו-יי 7040391ב-יי
מיספרבליאנקולעלבגדיאתתליתיקבקבי-עץ.זוגמונחיםהיו ,שימלה

הוכיתיאותהבפותחי .השנ-ייההדלתאלהכניסהאתחציתיועירומה
בחדרחבויהיהבחוץ,שהרחתי ,הכלור .ומי-שפכיםחמוץבשרשלבסירחון

ריצפת .לתיקרההקרוביםמלוכלכים,חלונותבשנירקהמוארזה,סגור
אמבטשפתעלנעצרתיושםהחדר,מרכזאלהשתפעההמרופשתהביטון
האצותכיראיתיהקלוש,באורכאן, .קטןחדרבגודלעצמושהיהשקוע,

בהתאמה,ועלוטבלואשרראשיםבשנינפרצוהמיםעלהקדומות
אדמונית,בפלומהמכוסההיההראשיםמן .אחד .מכניסתימתעלמים

היוהנשים .גרמיתלגולגולתשנתעצבכלב-ים,כשיערחלקלק,היהוהשני
לשמועבנסותי .בשקטקרובות,מאודפנים,אלפניםזו,אלזומדברות

ניגוןזהוכיהנחתיובתחילהפולחן,מקיימותהןכיבדעתיעלהדבריהן,
 :שמעתי .ומעניודתי

אדמונית.שאלהבאת?","מאיפה
 .חלק-ראשאמרה "?"עכשיו

 . .אז""לא,
 .משם"באתיאז .אז"אה,

 .לאמבטיי"היכנסילעבריפוניםהראשיםשניוציפה.טבילה
להצטרףכדיבגובה-סנטר,ברפשומדשדשתהטחובותבמדרגותיורדתאני
גינתילתוךבאדדי" :אומרתאניחלק-ראש.אומרת"דברי",שתיהן.אל
הוא.בשיניוהשתמשלאהוא .פרק-ידיעלושחורותהדקותשפתיואתושם
 .שבפירקיהוורידיםבסבךשיניוולחץשפתותיואסףכשהתנגדתיורקמשך
בטרםברחובאותיהוליךוהואלהוביללוהנחתירכות.בנהמורטטהלשונו

 .ללכתיילינתן
מאודחזקה,מאודשהייתימזליגבי.עלדדיקפץ"ואז :אומרתאדמונית
רירוכתםצוחקתהיא .ברכי"עלכרעתילא .רגליעלונותרתימחושלת,

 .סנטרהעלניתלהכחול
נלחץ ,האחוריותברגליושוקיאתחיבק"הואחלק-ראש,אומרת ,"כן"כן,
 .סינבדיישלבאגדההאיש-הזקן-מן-היםכמואלי

הנאנקמשאואתנשאתי .ידע"והואאדמונית,אומרת ,במחזור""הייתי

 .הדלת"פעמוןאלונשענתהקרובהביתאלכורעתויבבתי,
מבצבץהארוךראשועםאת,"הייתאומרת,",אניהדלתאת"כשפתחתי

נתמכתמעולפת,חצישהייתראיתי .שלךהראשלידהשריריצווארועל
לוגורמותויבבותייךמשורבבתולשונובולטותדדישלועיניובמשקוף'

 .שיניו"אתולחשוףלנהום
אתשורףוחומוכתפי,אתלופתות"כפותיוחלק-ראש,אומרת ,"כןיינן,

גבי".

ממך,ירדדדיקרב"וכשהואאומרת,אנילאדוניו",לקרוארץ"מישהו
 .שעותיימשךיללותיואתושמענוהביתההדרךכלבשרשרתמוכהוהיה

אומרתובגועליי'באשםניבים,כמועיניובאחת,ביהביט"ואדוניו
חלק-אומרתמפחד",למותקרובההייתימים,קצת"רציתי .אדמונית

 .ראש

 ,כניביםעינייךהדלת,אתעליסגרת"אבלאדמונית,אומרת ,אימה""מרוב
 .בראשך"מלוכסנות
אומרת.אניאותי","הגעלת
לאדמונית.חלק-ראשאומרתבאת?","מאיפה
אדמונית.אומרת "?"עכשיו

 .אז""לא,
משם".באתיאז .אז"אה,

מאיפהבאתיהואיישמי :אומרתאדמונית .ריסיהןעלאצות .וציפהטבילה

טבילה .שיני"ואתסלעיםשםשברתישש-עשרהבתכשהייתישהייתי
הואעלומייישם ;קורצתהיאשם".היה"דדיאומרת,חלק-ראש .וציפה

נשלחתיואזחודשיםושלושה 1899בדור-לה-גסרנה-וורהנולדתיגרוספלר
וכלמוטוואבאברטואחי .לגמרינגוזהשםלדופלגאנגרשטאטבשיירה
ודדיבקנדייהגרהואניעשירהאנימקומםיודעמישהוהאםהלכוהאחרים

 .שככי"שלהמוסבותבעיניהםאותורואהאניגביעלרוכבעדייו
 .וציפהטבילהאדמונית.ליאומרתאותו",רואהאני"בעינייך

ורודולףוגיריואברםומוליקטייהעלכלשהן"חדשות :אומרתחלק-ראש
לחלוטיןמבאנדווגנסדורףהכלובובהוסולוזירלופליציהוסרניה

 ,, ...נעלמוובפתאומיות
לחשאתהתחילוושובבשקט,חלק-ראשאמרהשלנויי,הבריכהמן"צאי
ורייזלוריבקהומונהופרידה"גיטל :שאמרומהוזהשלהןפהאלפה

 " ...וואיצלובנצלויוסלושורהואלקה
הילדותייםמשחקיהןאתשכחתיובמהרהמאחוריבית-המרחץאתעזבתי

 • .במקווההבלותהזקנותשתישל
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Line levels and masonry 
levels, carpenter's levels and 
surveyor's levels - levels for 
seasoned professionals and 
levels for novice Do -lt
Yourselfers. More than 25 
types and sizes of Mepro 
levels, with high levels of 
accuracy, versatility and 
durability - at a truly 
competitive cost level. 

Mepro levels are crafted 
from profiles or castings of 
hard aluminum, precision 
machined to extremely 
fine tolerances. The barrels 
are molded of scratch
resistant acrylic of superior 
transparency and 
readabil ity. 

Mepro will be pleased to 
send you a detailed catalog 
and current price list. 

\J'Jrite tס: 
MEPRO TOOLS 
Kibbutz Hagoshrim, 
0 .N. U pper Galilee, lsrael 
Tel. 067-40017, 40876 
Telex: 6690 MEPRO IL. 

MEPRO 
44 

להתכנסנעים
בשפיים

בלבמתל-אביב,נסיעהדקות 20רק
ביתאתתמצאווירק,פרחיםשלאי

זהשחנןשפייסקבוץשלההארחה
ומשוכללחדישכנוסיםמרכזמקרוב
אחריםממרכזיםברמתונופלשאינו

כוללהמרכזובחו"ל.בארץ
אור-במכשורמצוידגדולאודיטוריום

לפיצולהמותאםמבנהלצידו ,קולי
להפעילשניתןולסדנאותדיוןלקבוצות

זמנית.בו

 ?לנסותמעונינים

לבואישמחוואנשינואלינופנו
האירוע.בתכנוןלעזרתכם

שפייםהארחהבית
וקונגרסיםכנסיםמרכז

os2סד-os2, 612ד 01ד 112 1טל  33693 :טלקס ;-

פלויכד
שפייםפלסטיקמצורי

וצנצנותמיכליםבקבוקיםיצור •

 .ניפוחוהזרקתבניפוח
טכנייםומוצריםמכסיםפקקים, •

 .בהזרקה
משי.הדפסת •

 .לחקלאותעציצים •
 .למכוניותבדיקהמכשירי •

 0s2-77927טל'-שפייםקבוץ



42 11J(המשך)במצורתבלשלמשוררה יי
הערכיההאם .האסוציאציותכמרץשירתופועלת ,הנזכריםהמקריםכשניכמוושוב,

ככינהי,נשמע,כרמהקול :אדוניאמר"כה :ט'ול"א, ,ירמיהוספראתמזכירה
 ."להינחםמאנהכניהעלמככהרחל :תמרורים
שלהמעונההדיוקןלא .צעיריםנשאריםהמתים .שניםעשרלפניעדכנופןאלכסנדר

 .העתידייםהזמניםשל ,הספרותיתהסוגסטיהפרי ,כדכרוןחרותיישארהדרךסוף

המהפכה,ודגליהאשוחעצירקעעלהשלגכתרכעלהסיביריהנסיךצועדזהכדבררן
מפחדברחואשרהעבריותהמודותגןאלפורץ .מנצח .גנרי .איקונוקלאסט .נמרץ

השירהאתהבגירפןושלונסקי.אלתרמןעםיחד .דתיכבית-ספרמיקלטומצאו
את ,הארוכיםהצמרגרביאתהפרובינציאליים.סרטי-המשיאתמעליהתלשהעברית,
תבללהוהראההאטומותהחלוןשמשותאתניפץ ,לקרקעעדהיורדתהחצאית
הפרעותימישלכיהודיםהסובליםערכיםככני-אדם,המתנהגיםגוייםומלואה,
עריצי~ידיעלכדרכושנזרעווהפשעיםהזיופיםכלעםאשר ,וליושרלצדקמאבק
כמעשהלאאדמות,עליינצחנצחלשווא,הסוציאליזםשםאתהנושאיםציניים

שהנאנקיםעדשעית-שעית,יום-יומית.כהתגוששותאלא ,פעמיחדאפוקאליפטי
 • .פןאלכסנדרכרכרי .הורסים"במיצעדםמיבצדי·אתמול"כל

39 11J(המשך)אצ"געםפגישות יי

חברוןהרוגיאתהניאוכדהיוםכאותושובנזכרהוא .ככימין 'רשלכאישיותו
עלדעתו _כעתמהשאלואצ"גציון.קולנועלידעמדווהואככימיןרד'לירושלים
כ"ישוכ-הדעת",עומדהואאיךככימיןאתר'תיארהוא ."כרית-שלום"עלרעיונותיו

היהלאמהםאישיהודה,כהרילכדיעכשיומטיילהייתי"אםואומרזקנואתהחליק
 .לרע"כיפוגע
ששכחלוואמראצ"גהפסיקוהערכים,כידיכרכרנרצחכיצד .ק.גהזכירכאשר
הםההסתדרות],[אנשיכרכראתשנאו"הם"כרכר.עםהיהמהעכשיולויספרושהוא

כפיכשלימותכתניוכלאתהיוםעדפירסמולאהם .רוחאנשיאהבולאפעםאף
הספדיהאתונעלתיארבעחיתה[השעה .גורדון .ד.אשלעדכונוכלאתפירסמושלא

למנועכמקוםזהכרדדלמקוםללכתלכרכרהניחוהם .לאוטובוס]אצ"גאתוליווינו
היה .הזהלמקוםכרכרהלךמד'ועגםהסביראצ"גלהירצח.שםלווהניחוכעדוזאת
אצ"גסיפרהזה,הדחףאתלהסבירוכדי .הישובמןלהתכדררנפשידחףאיזהלו

אוירחוסרהיהלאזה .לנשימהאוירחוסרמחנק,הרגישפעם :אתושהיהמעשה
מאדאהבהוא-ליפוהלךאז .ממשלהשתגעחשבהוא ;נפשידבראלאכריאות,
למקוםוכשהגיע-שלנופעםיהיהשהמגדלקיווהותמידהשעוןלמגדלללכת

נשימתואתוכיווןלעצורכליהלךהואעשה.וכךלפתח-תקוה,כרגלללכתהחליט
 ,לפניוישרתמיד'הביטוהמשיךגמלועםערכיאיזהרקפגשכדרךההליכה.בקצב
ישבשעגנוןהזכרתי .המחנקמהרגשתשחרורזההיה' .לפתח-תקווההגיערכך

 .יותרמרכזיתלשכונהלעקורששכנעוהועדהערכים,מןפחדולאמבודדתכשכונה
 .אותם"שונאהיה"הואאצ"ג,אמראחר,דברהיהזה

הירדן.עכראתליישבשצריךאמר ...שסיפרהוא
ראהארצההגיעכאשרהאיומה.העלילהוכלכארלודורוכככאבאצ"גנזכרושוב

היה;צייטונג"וכ"קונגרסארלודורוכ.רצחמתכנן ,אצ"גהגיע :כתובועליהםפלקטים
 ." Der lnitiant [?] des Meuchelmordes an Dr. Arlosoroff ist eingetroffen " :כתוב
פעמיםג"אצאתהזכירוהמשפטשכעתאמר .ק.ג .ארלוזורוכ]ד"ררצחיוזם[הגיע
ככאבנזכראצ"ג .לרצחהטיףשהואכהוכחהוממכתביומשיריווהביאורכות

 .אותואהבולאככללוש"הם"ארלוזורוכשלהטוביםמידידיואחדהיההואשדווקא
חשוכהעכורהשעשההראשונה]ככנסתאתו[שהיהקוקהללעלגםסיפרהוא

ממשלה-אצ"ג,אמר ,כהישג-ידהיההכלכארה"כ.האומה"לשחרורהעבריכ"וועד
והסיעכאוטושעכרכשכרעאצ"גאלבאקוקהלל .'וכהממשלהראשבגיןגולה,
 .ככנסתהנשיאהשבעתלטכסלירושליםאשתוואתאותו
שכהוצאתועלהבטאתהאשים .ג.קטובים.דבריםאצ"גאמרהבטראובןד"רעל

כן-עללהגןשעליאמרתי .הלח"יעלילין-מורשלספרואתמוציאים"שקמונה",
עשהעשה,שהואהשגיאותוגםאצילישהואעליואמראצ"ג .זכויותלושישעירי,
ביקשוכאשר ;אצ"גכעיניחןמצאשלאכחורלקטרו,פעםלקחכי .אצילותמתוך
שעומדיםהספריםשלהמוכנההרש'ימהכגללאצ"גסירבספריו,אתלהוציאהבט

 .להוציא
[כגללכדפוסעליולחדורכדאישלאכביטויוהשתמשאליאכלרכהאריהעלדיברכן

 .הצבי"]"ארץספרופירסום

פרןמלכות"איןהדפסתעםכקשרמניד-יורקאליוטיפלןרוזנזפטשיוסףגםסיפרהוא
רוצהרודנדפט .לאצ"גפרס-נרגן-כלדןהענקתשלהטכסיהיהכתמוז .מחדשצלם"

רוצהמזהוחוץאצ"ג.כעיניחןמוצאיםשאינםציוריםעםאצ"גשלשירואתלהדפיס
ואם.נשואההיתהאםשאלניהוא .מגדלנהלמדיהכקשרקטןשינוילהכניסאצ"ג

רגלירחיצתסיפוראתכדיוקזוכרהוא .זונהשהיתהדומניאךלזכורלישקשהאמרתי
היכולדבר"מאמע",שםכתבכיחשובשהפרטאמרהוא .וככדשםכשערותיהישו

כדקהוא .אםשהיתהלכךולא ,] ![מאמעלקריאהרקהתכווןהואלאי-הכנה.לגרום
ככריתהמוזכרתדוהיאכילי[נראה .הפתרוןאתמצאלאאךכאנציקלופדיות

די"אין :צלם"פרןמלכותכ"איןלתיאורההמתאיםקטעג,יכ,יוחנןהחדשה,
 :ג"אצאותהמכנהאחרשכפרקאלאשמן-זית",גלקריאמיטכלאוואל,פרןשלייערן
שאמואיךסיפרושוב .].א.ילאמהותה,כקשרשאלתוכןועלהמגדלית,מרים"מאמע
יידישע"אדגליהם.עלמדיהאתכשהובילוהנוצרים.שלחגםכעתהצטערה
ר.'תגציונהידימעשהתמונתואתשהשיגסיפרכן ." !מאמע

 .ונסעעלההוא .מאצ"גנפרדנו 12קושלאוטובוסהגיעכאשר

(המשך)הראלמפגש ... 5
זהכמקרהשמשוחבריה .שלההאירגוןכוחעלכלקורםהמעירסרטכידוםיהיששירלחנה

"רמילדרושכליעצמםככוחותולהגיעהצילומים.אתלממןהסכימו .עכורה "עכורהחומר"
ויצאהומחמאות,מחאותשאלות, .אמתלותסירובים, ,אתםשיחותעדהיתהיא ."הוכלה

זהכל .וכוחה)זמנה ,יותשהאיהכספיותהוצאותיהאתןבושכחקחתלילכ( "אלמשרכו"כ
 .נוספותאלותשמספרןוהזמיחיםלקקוהפיועכרהיה

משרד .ציבורמכספיתומכיםוגורמיםממוןעתירמבצעלהיותועומר .פקוכא " 82תל-חי'·
כיןשערכתיבזקמשאל .ועורל"מחומממנים .ירושליםןומוזיאו-אביבלתמוזיאון ,החינוך

שאמורהאירועלקראתההכנותעלדבריורעאינושאישליהבהירלהראשמפגמשתתפי
עדייןטרחלאשאי .מסתוריכאורח "להםנורעש"ספוריםלאמניםפרטרבמכספטלהערך
וערהלפניתובאאשרעכורהאופרוייקטהצעתלשלוח ,הזדמנותאמניםללתתשישלחשוב

ושרהישראלממוזיאוןדיילמרטיןהםברזללאמנוןמחוץלי,נורעכךהקובעת(הוערהקובעת
עםודיברתיתל-חילמיכללתצילצלתי ,) ...קטןעולםאיזה-תל-אביבןממוזיאוכרייטכרג

לאמרועשאלתי .העליוןהגלילקכוצימטעםהאדמיניסטרטיביתהמארגנתןכאומאילנה 'גב
הקצףיצאשנתייםלפניהלוא ,להשתתףהרוצההאמניםלקהל "שאו-חי"תלאת "פותחים"

וטוביםרכיםשלשיתופםאיועלרכיםחוץאמניהכאתלע ,'"קליקה'היאמנבחירת"על
 .להםלאאך ,כארצםהנערכתהענקיתכחגיגה

ברעתוישאךל"מחוהגיעטרםברזלשאמנוןבהסבירההרבהלומרצתהרלאןבאומ ·הגב
 ,אוןיבמוזאוצרכמוהמשתתפיםאתוהמזמיןהקובעלהיותכלומר ,אזנהגשיכפהשנהלנהוג
כןכמו.)?(מדרשהשעכרהבשנההשתתפושלאחרשיםיריםעצאמניםישתתפושהשנהאלא

 ,אנגליה ,איטליה ,קנדהגרמניה, ,כאוסטריהמארצותאמניםשלבואםיממנוזרותשגרירויות

 ." 1980בשנתהאירועזכהלוהבינלאומימהמוניטין"כתוצאהזאתכלוצרפת.ב"ארה
8תל-חי"אתכיתישוהקחזרתיאךותלבהתפעאינפפתי הרוצהלכלכמכרז rלפתוזשי " 2

הצעתילהעבירהסכימהבאומן 'הגב .מראשנקובתאריךערלדיוןהצעתוולהעמידתתףשלה
בונההוא(בהמאיטליההשנהביוניברזלאמנוןשלשובועם .הרעיוןעלהורתהואףלדיון

8חיתלאםסופיתלרעתנוכלמוזיאון) גדוללמפגשיהפוךאונוסףאכסכלוסיביגלעדיהיה 2
טולרנטיאופילשאתחייביםזהרגישבענייןהשיקולים .לוהראוייםמישראלאמניםשל

 .תקיףשארלהחייבהאמנותיהשיפוטכיאף ,האמניםמספרמבחינת
רוןזיוה .ונראהנחיה

(המשך)פןבשירתפוטוריסטייםיסודות יי111 41

הרוסיתהמהפכהעלתגובה-חשמלית""אהבה .ו
יסניןסרגיומות

מאפשרוהדינמיים'הסטאטייםהיסודותמאבק 'השירשלהיסודשדגםנראה
אקטואליכרובדהשיראתלפרשניתן .נוסףמשמעותכמישורנוספתאינטרפטציה
המשוררשלמותוועלככללהרוסיתהמהפכהעלכתגובהקונקרטיתכמשמעות

 .כפרטיסכיןסוגיי

שנהעשריםכמלאתשכתב .פןשלכמאמרונעדרתיזהמכיווןהשיראתלהאירכדי
יסכיןיכשכתב,קיורוכסהרוסיהמבקרדבריאתפןמביאזהכמאמר .יסכיןשללמותו

נעקראמנםהצארידם .הגדולההמהפכהשהשליטההמטורףהחייםלקצבקרבןנפל
היחידשלנפשוסגולותעללשמורידעותמידלאהמהפכהקלחתכתוךאךיד,כמחי
לאקפדניתמהפכניתמרותהראשוןהרגעמןלהשליטהכבירההכרח" :אומרוהוא
לקבלמסוגליםהכלתיאלהשלנשמתםלנבכיולהציץלחדורשהילכשהותלנונתן
אחדהיהויסכין !משיכתםכוחפגטרםהכוכבים .והתנגדותהתרסהכלי 'הכל'את

כצורהולחדשהישןכיןהסינתידהאתלהשליטמנעוההתקדמותשקיטור ,מאלה
שלהאחרונותהשורותשתיאתגםכמאמרוומצטטמוסיףפן ."למהפכההראויה
לחיותאךהמוות,חידושלא"כחיינו :התאבדותולפנייסכיןשכתב ,הקצרהשיר
 .מזהפחותחידוש
שהתקדמותהככך'הרוסיתהמהפכהאתוכיקרקיורוכסשלדבריואתקיבלשפןנראה

-שהשליטההמשמעתוכןהחיים,כקצבדראסטיושינוימדיהמהירההטכנולוגית
שללהתאבדותוהעמוקההסיכהוהיואליהםלהסתגלהיהיכולשלא ,הפרטאתרמסו
נמצאהרוסיתהמהפכהשלעולמהמשוקעשכשירהעולםשכתיאורלכךרמז .יסכין
גם ".אורוקרןכוכבפרחים,שדהריחותכקצברומסצועד,מהפכות"ענק: 31כבית

שלהמצוטטיםדבריואתמזכירהכונניםשלכוחםאתהמאדירהאחרוןתיהכ

 "!משיכתםכוחפגטרםהכוננים" :פןשלכמאמרוקיורוכס

כביתהמתוארהקדחתאכולהיצורכדמותכשירמשוקעתעצמויסכיןשלדמותוגם
 "חשמלחוטיסוףכליאורגיםהמוותחייוכ"מכטוצלמוותלגיארץזהיצור . 10

הואהפלאות""אופקאללהשיבוהמנסהלדובר, .מותולקראת ,איפוא ,צועדהיצור
שתיאתמזכירזהמשפט .לחיות"לאהואגדולהכיהפלאכעתהלאהצחוק" :עונה

יסכיןשלגישתולפיהמוות,פן.שלכמאמרוהמצוטטותיסכין,שלמשירהשורות
לאדםשנותרההיחידההברירהוהוא ,החייםעל.עדיףפןשלכשירוהיצורושלכשיר
כחייהנוחרליצורכניגודוהואהכוכבים.נסאתכנושאמופיעהדובר .הדהכעולם
מופיעשהוא .לומרניתןלכן .הממוכןהעולםאתולנצחלהיאנקמצליח ,המוות

"רסיסילפידאתנושאכשהואיסכיןשלו .uוכיורוכממשיכומוסווהוכאופןכמוצנע
 .התאבדותוכעתעליהםוויתרקודמו,התיאששמהם "האהבה
כארץפןשכתבהראשוניםכשיריםככרניכרתהפוטוריזםהשפעת .א-לסיכום

החייםלאורחהשנאהאתהרוסימהפוטוריזםקיבלפן .השלושיםשנותכראשית
 ,חשמלית""אהבהכשירגםביטוילידינאהדושיגאהוהמרוצה.השלוהישן,הכוגני
פןשירימציגיםכאן ?העצמיהרצוןשונעאתשתשנההדינמיתהמהותמהיאולם

געגועיםהדוברמתגעגעכשירו .הפוטוריסטיתלאידיאולוגיהמנוגדתאידיאולוגיה
נופיוואתהטבעאת-הגדולהכעירהמכנייםהחייםמולומעמיד ,לעבררומנטיים
אידיאולוגימאבקלשםכשירמדכאיםאינםהרומנטיקהמולהפוטוריזם .כהקסומים.

לראותםואפשרהאסתטייםוצרכיוהשירשלהפואטיקהאתמשרתיםהםאלא ,כלכד
הסטטית-התכנית :השירשלהעמוקהכתכניתוהטבועיםהיסודותאת.כמגלמים
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מסה

סבירסקישלמה

ודפוסי-חשיבהדימוייםישראליםאצלכיוםמוצאיםשאנומפליאזהיןא
ולדפוסי-לדימויים .העברשלהיהודיתהקהילתיתבמסורתשמקורם
עלמדברהואכאשרערדעמוסהסופרהנראה,כפימתכוון'אלהחשיבה
הרריהביןמבחיןערדכיום.ישראלאתלדעתוהמאפיינתהשבט""הוויית

מורשתבעליבני-חוריןחבר-אנשיםהוא"עם :כךשבטשלהרריהלביןעםשל
כלעלוהתרבותיתהלשוניתמורשתםבמסגרתבמשותףלחיותהבוחריםמשותפת,

רדת,דםקשריביניהםהמקושריםאנשיםשלמהודקגרשמעיןהואשבט .גווניה
עמ' ,ו 979פועלים,ספריתת"א,התכלת,באור(ערד,ומיתוס"גורלפולחן,לידה,

מתמדתאינטימיתחמימותיוצרתהזאתהשבטיתהתחרשה ... " :מוסיףוהוא .) 140

התחרשההיא :ומבחילהומטרידהמיודעתהיאולעתיםומנחמת,נחרצההיאשלעתים
ההוויהשלמורשהכמרבןהיאדרשבטית).הרריה 153(שם,לזה'זהערבים'כולנושל

לדבררןלהפוךערד,לדבריחיתה.אמורהדרמורשה .המסורתיתהגלותיתהקהילהשל
קרה,כךשלאאלאהעצמאית,היהודיתהמדינהשלהקמתהעםהעברמןרחוק

דבריםאמר(ערדהיהודיתהררית-השבטשלחדרהבארץלדבריומתרחשתולמעשה
 :הערבים)כלפימדיניותהבגללי-שראלשלהבינלאומיבידודהעלדירןבמסגרתאלה
 ).ס.ש-שליליבעיקרדבר-מה,עלחדרה(הישנות.רצדיבמעיןמתרחשעינינולנגד
המיתוסיםחיקאליהודיים,רפלכסיםאללשרבחדקהמגמהיש ...עמרםשבטי

מחנות-הנרדפים(ואתאחרות-הנרדפיםאלישכון:לבדד'עםשלהחמימים-עמומים
והמזיגההעצמייםוהרחמיםהצדקנותאלזאבים:שבעיםביןכבשה'שלהחשאית)
 . ) 14 7(שם, " ...התנשאותעםבכיינותשלוההיסטוריתהנושנההיהודית

המאמץמןונסיגהבעבר,קייםשהיהחברתידפוסאלחדרהאלהבכלרואהערדעמוס
בשבירכאןנופלערד .שם)(שם,העמיםככללעםאותנולהפוךהציוניתהתנועהשל
במרבן"עם"להיותך.בכהופךמדינהלוש"ררכש"מיכלשעל-פירהמיתוסשל

היא"עם"שלהמערביתההגדרהשעל-פירהמיתוסתרצו,אם(אר,המלהשלהמערבי
חדרהאיננהערדמדברעליההשבטיתההוויהלמעשה, .היחידה)ה"נכרנה"ההגדרה
היהודיתהמסורתיתבקהילהשהתגבשהמרשרשתמסורתשלהמשכהאלאאחורנית
 .בגולה
למכבירמצרירתאלהמסורתייםדפוסי-חשיבהשללהמשכיותםנוספותראיות

אללהתייחסכדי"מדינה"במושגהשימושעצם .שלנרהסטודנטיםעםבראיונות
המדינהעם"הבעייהאררעה",כל-כךלאמדינה"אנחנובנוסחהישראלי,הקולקטיב

"המדינה :המסורתיתהיהודיתהקהילהשלמורשתלדעתי,הוא, " ...שהיאהזאת
המאורגנתהיהודיתהחברהחיתההקהילה .שלנר""הקהילהבמקרםבאשלנר"
שלהמבודחיםכדבריו(אר,היוםשלהמאורגנתהיהודיתהחברההיאהמדינה ;בעבר

הקהילהקטנה,[עיירה'שטעטל'ליהודיםהיה"פעםבארץ'שהתארחאנגליסוציולוג
שלאידישאית[צררה'סטייטל'להםישוהיוםאירופה]מזרחשלהטיפוסיתהיהודית
באנגלית]).מדינה'סטייט:המלהשלהקטנה
בראיונותהמרבעתלתפיסההמקררהנראה,ככלגם,היאהיהודיתהקהילתיתהמסורת

הכלכלה,מעלהחברה,מעלעומדתבישראלהמדינהכאילושלנרהסטודנטיםעם
הכללשלהארגוןחיתההמסורתיתהקהילה .השוניםהקבוצתייםהאינטרסיםמעל

 .היהודיםכללשלהאינטרסיםאתולממשלייצגהיהוייעודהנתרן'ביישובהיהודי
במקרם,היהודיםשלהישיבהזכרתלהבטחתשדאגהדרהיאהיהודיתהקהילה
שלהרוחנייםהצרכיםלמילויהשלטונות,בפנילייצוגהכלכלי,הקיוםמקררלהבטחת

חיתהלאפנימיתמעמדיתחלוקהבהיעדר .רווחתםולהבטחתהקהילהחבריכל
הקהילהמנהיגות ;הכללשלנציגהאלאמסרים,מעמדשלנציגההקהילהמנהיגות

אשרדרקהילתיתתפיסה .הכלליהקולקטיביהאינטרסשלהארגוניתההתגלמותחיתה
חושביםשלנרשהסטודנטיםלכך'הגורמתהיאהיהודיהקולקטיביכרוןבדהשתמרה

היא ;בחברההפועלותהשונותולקבוצותלמעמדותמעלהעומדגרףכעלהמדינהעל
המעמדותשללהיווצרותםהאחראיתדרהיאהמדינהכאילושלהםלתפיסההגורמת
שללהזדהותולארל"טערירת",ל"לחצים"הסטודנטיםמייחסיםאותר(תהליךבארץ

בחברהאחרארזהמעמדארקבוצהשלהאינטרסיםעםהמדינתיהמנגנון
יחסלאשרהגרףגםהיאהמדינהכאילושלהםלתפיסההגורמתדרוהיא ;הישראלית)

כאמור,בעיניהם,מהורההיא(שכן,בישראלהמעמדיתהחלוקהואתאי-השוויוןאת
שהיאהדעתעלמתקבלזהאיןרעל-כןהכללי,הקולקטיביהאינטרסהתגלמותאת

יהודים).ביןמעמדיאי-שוויוןשלקיומועםתשלים

הגורמיםאחדגםהיאהיהודיתהקהילתיתהמסורתכילהוסיף'ניתןהקשרבאותו
כאלבישראלוהעדתיהמעמדיאי-השוויוןאלשלנרהמרואייניםשללהתייחסותם

הדימויהואשלנרהסטודנטיםשלדרלתחושההמיידיהמקרראמנם"חידוש".
הגבוהההמידהכיספקאיןאולםטרום-המדינה.שלהיישרביתהחברהשלהשוויוני

לתחושתהםגםתורמיםהמסורתיתבקהילהששררושוויוניותושלאחידותשל
מאבקים-אחריםעמיםאצלכמר-היולאהמסורתיתבקהילהה"חידרש".
שלוסמליםדימוייםמושגים,גםנוצרולארעל-כןבין-עדתיים,חיכוכיםארמעמדיים

אתהמנתחומדינה,חברהקמפוס,הספרמתוךלקוחלהלןהמובאהפרק *
שערךראיונותעל-פיבתוכה'הכוחותויחסי-הישראליתהחברהמבנה

 , 1972173בשניםהחיפאיבקמפוסשפעלהקבוצת-סטודנטיםעםהמחבר
קבוצתזכתהממנהשכתוצאההסטודנטים,לאגודתהבחירותמערכתבעת

הקולות.במרביתהשמאליותהנטיותבעלת"יש"
ירושלים."מפרש",בהוצאתבקרוביופיעהספר
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בחברהכאלהמצביםשלובניתוחבתיאורלשמשיכוליםהיואשראי-שוויון
ימינו.שלהישראלית

שלנרהסטודנטיםשלתפיסתםאתלהסבירגםעודרתהיהודיתהקהילתיתהמס:,רת
שנתנוהתשובהבנוסחהמדינה,שללטיפולהנושאהיאחברתיתבעייהכלכאילו
המדינתיהמנגנוןהוקםבהןבארצות ." ...המדינהשרב"אחה, :השאלותמןלרבות
במאבקיםפעילותולוותהמסריימים,תפקידיםמילויולצורךמסרייםמעמדעל-ידי
התנגדואשראלהעםארבענייניהם,המדינהלמעורבותהתנגדואשראלהעםחריפים
המסורתעלנשעניםאנובהבישראל' .חדשיםלתחומי-פעולההמדינהלחדירת

כאלהמדינהאלמתייחסיםאנורבה ,"לזהזהערביםישראל"כלשלהקהילתית
נראיתספציפיים,קבוצתייםאינטרסיםהמקדםמנגנוןכאלולאהקולקטיבהתגלמות
מעברמתבררכאשרגםוזאתמאליה,מובנתחברתינושאבכלהמדינהשלמעורבותה

הכוונותאתנוגדואףיעיל,לאכושל,הואהמדינהשלטיפולהכיספק,לכל
המוצהרות.

האישיותיתההתייחסותאתלהביןלנרעודרתהיהודיתהקהילתיתהמסורתלבסוף'
המררייאניםנטרבישראלהמדינהאלבהתייחסםהמדינה.אלהסטודנטיםשל

אלההיוהראיונותבעת-בראשההעומדיםאישיםשלקטןמספראללהתייחס
.כאשרבגיןאתבעיקרמזכיריםהיוכיוםכילהניחיש ;כללבדרךוספיר,דייןגרלדה,
עלובעיקרהעבודה,במפלגת"הגרש"עלהתמקדוהםבמדינהכוחמרקדיעלדיברו
הםזאת,לערמת .ספירכגרןהמדינה,מראשיגםשהיובגושמרכזייםאישיםאותם
המשרדיםשלהפקידות-המדינהשלהגדולהביצועיהמנגנוןאללהתייחסמיעטו

רכיר"ב.המורות,השופטים,המשטרתית,הקצונההצבאית,הקצונההממשלתיים,
אינטרסהמגלמותהקבוצותכאחתעל-ידםהוזכרהלאהממשלתיתהביררקרטיה

השלטון.שלממשיכחלקהוזכרהלאגםוהיאבארץ'האזרחייםבחייםעצמםמשל
משהןיותרהיהודית,הקהילתיתהמסורתמןנובעותאלותפיסותכילי,נראה

הקהילהכמנהיגינתפסיםהמדינהראשיכיום.בישראללאשררוהמצבאתמשקפות
מנגנוןשלכראשיוולא-ערדעמוסשלבדימויולהשתמשאםהשבט","ראשי-
w כפיואינטימי.כישירנתפסכולההקהילהלביןבינםהקשר .ומנוכררחוקלטרני

הקהילה.מחבריאחדכלשלישיריםכנציגיםנתפסיםהם ;המסורתיתבקהילהשהיה
עלדיברולו :הביצרעי-ביררקרטיהמנגנוןאלההתייחסותהיעדרגםמכאן

כפיהשיפוטית","הרשותעלאוהמבצעת","הזרועעלאו"הביורוקרטיה",
ביןהחוצץגוףשלבקיומוהודרכאילוזההיהבארצות-המערב,אנשיםשמדברים

קירםמישורבעלשלטונימנגנוןשלבקיומוהודרכאילוזההיה ;ראשיהרביןהקהילה
יודעיםאינםשלנושהסטודנטיםאומרזהאין .משלעצמואינטרסיםובעלעצמומשל
בלתי-הואזהדבר ;קיומואתמכחישיםשהםארממשלתי,מנגנוןל_שקיומו_על

שהתפקידיםאלאזה.ממנגנוןחלקהואחמישיארעיהרבמועסקכלבהבארץאפשרי
ולאקהילתייםכתפקידיםהנראה,ככלנתפסים,השלטוניהמנגנוןבמסגרתהשונים

צה"לשלהקצונהעלבארץלדברקשהייתכן .ומרוחקמנוכרמנגנוןשלכמרכיבים
יותרנתפסיםהקציניםשכןהלטינית,אמריקהבנוסחכתכעלאוקבוצת-אינטרסכעל

עללדברקשה ;השבט")כ"לרחמיערד'שלדימויועל-פי(אר,יהודים"כ"קצינים
עצמה,משלפוליטיות-חברתיותמגמרתבעלתשכבהכעלהבכירה""הפקידות

במשרדיםהבכיריםהפקידיםשכןשונות,בתקופותגרמניהאוצרפתבנוסח

קשה ;הכללענייניעלהממוניםהקהילהכפקידיהנראה,ככל ,נתפסיםהממשלתיים
בעולם,רבותארצותבנוסחהשלטונות,בידימכשיר-דיכויכעלהמשטרהעללדבר
הנורמותמןחריגותמניעתעלהממוניםיהודים""שוטריםהריהםהשוטריםשכן

 .הקהילתיות

 :בהורהשלנרהחשיבהדרכישלמחודשתבחינהנערוךהבה
והאחדותהסולידריותלתחושותתורמתהקהילתיתשהמורשתספקאיןאחד,מצד
שלעתיםמתמדתאינטימית"חמימותערד'עמוסכדבריויוצרת,בארץ'היהודיםבקרב
בעתובמיוחדקולקטיבי,גיוסבעתותעודרותאלותחושות ;ומנחמת"נחרצההיא

 .מלחמה

במסורתהמעוגניםבמושגיםבישראלהמדינהעלחושביםשאנוהעובדהשני,מצד
אתהופכתאינהבאירופה,שניםמאותבמשךשהתפתחהכפיהיהודיתהקהילתית

להנהגהבישראלהמדינהאתאוהגיטר,בנוסחיהודית"ל"חברההישראליתהחברה
קטנותקהילותשלאוסףאיננההישראליתהחברה .הגיטרבנוסחקהילתית

בכלהעוסקתשלמהחברתיתיחידהאלאהרן'באמצעותעסקי-תיורךעלהמתקיימות
שלגבוההמידהבעלתקהילהאיננההיא ;הקפיטליסטיהעידןשלהפעילויותמגורן

עלהשליטהבהמעמדיתחברהקפיטליסטית,יחידהככלאלא,ושוויוניות,אחידות
כמרשלא .בלתי-שוויוניתהיאהתגמוליםרעלוהייצורהפיתוחתהליכיעלההון'
שכןאחיד,כלליאינטרסמגלמתאיננהבישראלהמדינההמסורתית,הקהילההנהגת
עוסק,המדינתיהמנגנון-רעודזאת ;הביטחוןבתחוםאלאקייםלאכדהאינטרס

הקפיטליסטיהפיתוחשלובוויסותבפיקוחבהכוונה,ימינו.שלהארצותבכלכמר
ודורדורבכלוכייצורו-מחדשבגיבושומרכזיתפקידהמדינהממלאתכדי-כךותרן
השימושיכולהדברים'פניהםאלהכאשר .הבלתי-שוויוניהחברתיהמבנהשל

ניתוחמלעררךבעדנולמנועהעבר)(-מןשרנהחברתיתבהרריההמעוגניםבמושגים

השימוש-מכךגרוע .משתתפיםאנובהםהחברתייםהתהליכיםשלמציאותי
אלהאתמשרתשהואתוךנחרצים.שינוייםלמעןפעילותלמנועיכולאלהבמושגים
 .הקייםהמצבמןביותרהנהנים

לאלהמנוגדיםארשוניםשלהןהאינטרסיםאשרקבוצותכאשרבמיוחדבולטזהדבר
ארזכויותיהןלמעןלמאבקיוצאות .כמנגנרןהמדינתיהשולטותהקבוצותשל

העם".את"מפלגותארהמדינה"את"מחלישותשהןבכךומואשמותשאיפותיהן,
עללשמורהחייבתהיהודיתהקהילהשלהדימויאתהעברמנבכימעלהדרהאשמה
שלבהקשרמועליתהיאכאשר ;ולהתקייםלהשירכדירסרלידר:רתפנימיתאחדות
זכריות-נגדהנלחמותכקבוצותלאלשינויהשואפותהקבוצותאתמציגההיאימינו,
הקהילה.אחדותעלהמאיימותכקבוצותאלא ,ספציפיותשולטותקבוצות_שלהיתר

 .וקיומהשלמרתה
 :רביםבמקריםלמצואיכוליםאנוהקהילתיתבמורשתזהמעיןשמרנישימוש
פורשים','"ארגוניכרנורהלח"יהאצ"ל-(לדוגמהפוליטיותתנועותן_בימאבקים
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שהיוהיישובמוסדותעל-ידיגונוהם ;הקהילהמןפורשיםשלדימוייםשהעלהכינוי
דהיינו,המאורגן","היישובשלמותעלשמאיימיםכמיהעכורה,תנועתכשליטת
המפלגהעםכהתמודדויותגםשונותכתקופותהועלודומיםדימויים ;הקהילה

(צורתיותרטוביםושכרמעמדלמעןעוכריםארגונישלמאבקים ;הקומוניסטית)
"המדינה"את :לכ;נשיםכגרונה"המדינהאתמחזיקים"הם :היאכיותרנפוצהגינוי

וחילונייםדתייםכיןמאבקים ;הספציפי!)המעסיקאתולא-הקהילהאתדהיינו,
כאיוםקרובותלעתיםמוצגקוו"ה"סטטוסאתלשנותהצדדיםמןאחדכלשל(בסיון

והמדינה").העם"שלמותעל
כל-אימתנעשהוהמדינה"העם"שלמותכמוטיבציני,ואףכמיוחד,שמרנישימוש

שלבסיוןשכלמכיוון-ציניעצמית.כמסגרתלהתארגןמנסיםכישראלשמדוחים
המדינתיהמנגנוןעםכהתמודדותלמעשהכרוךמצבםאתכעצמםלשנותמדוחים
חברתייםאינטרסיםמערכתעםאורגאניכקשרוקשוראשכנזים,שלכשליטהשהוא

 :זונקודהנבהירהכה .אשכנזיםשלכשליטהכרוכם,הם,גםהמצויים
הקמתהעםלהתגבשהחלהוא .-1948ככידוע,נולד,לאכישראלהמדינתיהמנגנון

תגובהמתוךיהודי-אירופהעל-ידיכעיקרההוקמהזותנועה .הציוניתהתנועהשל
מדינתיכמנגנוןמלכתחילהעצמהאתבנתההציוניתהתנועהשלהם.הקיוםלמצוקת
הציונית,ההנהלה(תחילה"ממשלה" :הקפיטליסטיהמערבארצותשלאלהכנוסח

(בנקמרכזי""בנקהציוניות),(הקרנותאוצר""משרדהסוכנות)!הנהלתיותרומאוחר
הסוכנות),יותרומאוחרהארץ-ישראלי,(המשרדמבצעת""רשותאנגלו-פלשתינה),

על-ידיהתנועות-מפלגות,על-ידיגםהוקמומדינתימנגנוןשלמרכיביםוכיו"כ.
פיתחוהדתיותגרתוהמפלהעכורהתנועת :כארץ-ישראלופעלוציוני-אירופה

 ;צבאייםגופיםהקימוהרויזיוניסטיתוהתנועההעכורהתנועת ;מערכות-חינוך
וכיו."כ. ;לשכות-עכורהקיימושונותתנועות

המפלגותמנהיגי :אחדמרכזימדינתילמנגנוןאלהכלאוחדוהעצמאותהכרזתעם
האצ"להפלמ"ח,ההגנה,אנשי ;ושרי-ממשלהחכרי-כנסתלהיותהפכוהקיימות
 ;האוצרשרלהיותהפךהסוכנותגזבר ;וצה"להביטחוןמשרדלהיותהפכווהלח"י
מנגנון .הלאהוכן ;המדינתיתהחינוךמערכתלהיותהפכוהתנועתיהחינוךמערכות
הוא-היישובכתקופתשהתגבשהאינטרסיםממארגאורגאניחלקהיהזהמדינתי

הקבוצתייםהאינטרסיםלכלהעניקהמדינתיהמנגנוןאותו.הזינו .והםאותם,הזין
עיגוןהשונות)המפלגותכיןכמוכן,כמותיים,הבדלים(תוךכתוכומיוצגיםשהיו
למנגנוןהעניקוהשונותקכוצות-האינטרסי_םואילווכיו"כ.מידע,תקציבים,חוקי,

וכיו"כ.כוח-אדם,מסים,לגיטימציה,תמיכה,המדינתי
להתארגןניסווכאשרהללו,ההתפתחויותכשוליעמדומארצות-המזרחהיהודים

הציונייםהארגוניםנאמר,כךשהרי,-העם"את"מפלגיםשהםכטיעוןנתקל
היהודים.כלשלהםהקיימים

היהכארצות-המזרחהיהודיהקהילתיהמכנהשלהיסודייםהמאפייניםכילזכורראוי
מזרחייםעוליםארצהלהגיעהחלוכאשרמכך,כתוצאהאירופה.שללזהדומה

גדולהיהודיתקהילהכקרבלהתקבלעומדיםהםכילהניח,יסודלהםהיהכהמוניהם,
אואורחיםיהודיםקהילותיהםאלקיכוזועצמםשהםכפידבר,לכלככני-קהילה

עקרונותעל-פיהחדשיםהעוליםפניאתקיבלומצידם,האשכנזים,גםפליטים.
שלהצרכיםלכלדאגהעצמועלקיבלהמדינתיהמנגנון :הקהילתיתהמורשת

כפרנסה.וכלהכשיכוןהחלהאחים-העולים,
זההיההמסורתית.הקהילתיתההנהגהמןמאודשונהמדינתימנגנוןזהשהיהאלא

ממארגאורגאניחלקהיווהוהואאשכנזים,שלכשליטהקפיטליסטימדינתימנגנון
המנגנוןשהושיטהעזרהכרוכם.אשכנזיםשלהםגםשהיוקבוצתיים,אינטרסים
כמושלאאלא-הקהילתיתהמסורתכרוחעזרההיתההמזרחייםלעוליםהמדינתי
אףואוליראשוניסיועמחסה,כמתןכאןמדוברהיהלאהעכרמןטיפוסיתכקהילה
חכרהשלמדינתימנגנוןשלסיועאלאלעסקים",להיכנס"על-מנתהלוואה

לחברות-תקציביתהזרמההיהלעוליםשיכוןמתןשלהמעשיהפירוש :קפיטליסטית
גםאלאהעולים,לשיכוןרקלאשהביאההזרמהוציבוריות,פרטיותשיכון

לתושביעכורהמתןשלהמעשיהפירוש ;חברותאותןשלוהתרחבותלהתעשרות
לאשהביאההזרמהוציבוריים,פרטייםלמשקיעיםהוןהזרמתהיהעיירות-הפיתוח

קונצרניםשלוהתרחבותםלהתעשרותםגםאלאלעולים,פרנסהלאספקתרק
רקלאהיההחדשיםלעוליםוסעדחינוךמתןשלהמעשיהפירוש ;תעשייתיים

רכיםאשכנזיםוגבריםנשיםשלכניסתםגםאלאלילדי-עולים,כתי-ספרשלהקמתם
השקיעכישראלהמדינתינגנון pהאחרות,כמליםלכן"."צווארוןשללעיסוקים

התעצםהואזהמסיועכתוצאהאךהמזרחיים,העוליםכקליטתרכיםמאמציםאמנם
הסיועהושטתעצםאיתר.קשוריםשהיוהאינטרסיםכלגםהתעצמוואיתרמאוד,

למזרחים,אשר .כארץהאשכנזיםשלהחכרתימעמדםשלולחיזוקולביסוסוגרמה
כענפילפרולטריוןמרביתםאתשהפכהעזרהזוהיתהאךעזרה,אמנםקיבלוהםהרי

השונים.המשק

כיןהשוויוןואתהאחידותאתמדגישהעכרמןהקהילתייםוהדימוייםהמושגיםעולם

יםומזרחאשכנזיםכיןאי-השוויוןכמימדילהמעיטנוטיםאנומכך'כתוצאה .יהודים
איתםשהביאול"נחשלות"אותםלייחסאוחולף","שלככהםלראותאוכארץ'

כיוםהינהישראללמעשה,.כארץלהםשהוגשהסיועלטיבולא-מוצאםמארצות
בומצבדהיינו'יהודים,כיןמעמדיאי-שוויוןקייםשכההיחידההיהודיתהקהילה

כשהםיהודים,עוכריםשלעבודתםשלהעודףהערךאתמקבליםיהודיםכעלי-הון
עוזרכוח-העכורה,אתמווסתועכורה,רכושחוקיהאוכףמדינתיכמנגנוןנעזרים

אי-כמיתוסנעזריםכשהםוכיר":נ,כלתי-שוויונית,חינוךמערכתעל-ידיאותולחדש
היהודים,מןחלקשלהגבוהמעמדםאתלהצדיקעל-מנתהמזרחיםשלהמודרניות

אחר.חלקשלהנמוךמעמדםואת
ודואגתהכללאתמייצגתהקהילהמנהיגותשעל-פיההיהודיתהקהילתיתהמסורת
העדתית.לכעייהפתרוןשתמצאכישראלהמדינהמןלצפותלנוגורמתלכלל,

כמערכתמרחיק-לכתשינויביצעהמדינתיהמנגנוןכהםמקריםידועיםלאלמעשה,
כתוצאההתרחשלנוהידועמשמעותישינויכל :כלשהיכארץהמעמדייםהיחסים
כרוכהכזאתהתארגנותכלהנמוכים.המעמדותכנישלהתארגנותיתמיוזמה

מערךכלעםאורגאניקשרכאמור,הקשור,המדינתי,המנגנוןעםכהתמודדות

כהתמודדותמזרחיתהתארגנותכלכרוכהכארץגם .בחכרההשליטיםהאינטרסים

חשובתפקירממלאכישראלהמדינתיהמנגנוןס~כותומאותן ,המדינתיהמנגנוןעם
 .יםהמזרחשלהחכרתימעמדםכקביעת

מואשמיםהקיים,המצבלשינויהחותרתמזרחיתהתארגנותעלשנורעכל-אימתאך.
ציניתהיאזרהאשמהכיאמרתיהמרינה".שלמרתעלרכ"אירםהעם"כ"פילוגחבריה
עלייתםושלהציוניתהתנועההתהוותשלהמיוחדותהנסיכותכגלל .שכן .כמיוחד

"עדתית"להיותמדוחיםשלהתארגנותכללמעשה,חייכת,ארצההמזרחיהודישל
עצמיותהתארגנויותיהודי-המזרחהקימולאלעיל.שתיארתיכפי"לאומית".ולא

 .מלאהארגוניתמערכתהקימולעומתם.האשכנזים,אכלכארץ'פעילותלצורך
שלהמאבקנסאתנושאותאחרותכארצותאשרמסגרותאותןגםכוללתזומערכת

(תנועתפועליםומפלגות(ההסתדרות)מקצועייםאיגודים :הנמוכיםהמעמדות

השלטתכמערכת-האינטרסיםהיטבמשולבות .כארץאלהשמסגרותאלאהעכורה).
התארגנותכללכן.חצוי.כלברקלהיעשותיכולההמזרחיםלמעןשלהןוהפעולה
-"עדתי"לכיווןכהכרחתפנהכארץהחכרהפנילשינוילגרוםשתרצהמזרחית
מדוחים,הםהעוכריםמרכיםכהםכענפיםעצמאימקצועיאיגודמזרחית.מפלגה

המזרחיים,המושכיםשלעצמאיתתנועהעיירות-פיתוח,שלארציתהתאחדות
וכיו"כ.

"כשלמותפוגעותאוהעם"את"מפלגותשהןכטענהכאלוהתארגנויותשלגינוייך
האינטרסיםכלועלהקייםהמדינתיהמנגנוןעלציניחיפוילמעשהמהורההמדינה",
פנילשינוימאבקהיהודית.הקהילתיתכמסורתשמרנישימושתוךכר,השלובים
החברתית-לאומית-היחידהנגראוהעם,נגדאוהקהילה,נגדמאבקאיננוהחכרה

קבוצותשלאינטרסיםנגדמאבקאלא-ישראל""מדינתהקרויהטריטוריאלית
 .המדינתי.כמנגנוןמשלטונןהנאת-יתרהנהנותספציפיות

מונעתהקהילתיתהמסורתשכהםנוספיםתחומיםשלושהעלכקצרהלעמודכרצוני
 .כישראלהמדינהמשמעותשלמציאותיתהכנהמאתנו

מאוחדתאחידה,יהודית""חכרהשראינו,כפיהיוותה,המסורתיתהיהודיתהקהילה
שלכת-זמננוכהתגלמותישראלמדינתאתראוהציוניתהתנועהמנהיגיוייחודית.

והעםהציונית"התנועה :כן-גוריוןכרכרי ;והייחודיהמאוחרהאחיד'היהודיהקיום

שלשחיוכה .רוטנשטרייךוכרכרי ;מלוכדת"אחדותמהוויםישראלומרינתהיהודי
מעמדוכעלעוצמהכעלקיבוצייהודיקיוםשייתכןההנחהשל"שלילההואישראל

כיעולה,אלהמדבריםארץ-ישראל".יהדותשלהיהדותעל-פיקיוםשאינוהיסטורי
בעלת-קולקטיביתכישותהיהודיהעםשלקיומועםמזוההישראלמדינתשלקיומה
ייחוד.

היהודיםלכיןכישראלהיהודיםכיןהיחסיםמערכתעלרכותמשפיעהזותפיסה
כמצוייםעצמםאתרואיםישראליהודיהעם.שלרוכואתעדייןהמהוויםכתפוצות,

היהודיהעםכעניינייותרחשובמקוםוכתופסיםימינו,שלהיהודיתההוויהכמרכז
עזרה-כתפוצותהיהודיותמהקהילותלעזרההצפייהנובעתמכאןכתפוצות.
ישראלשלחיזוקהאתרואיםהםשכןלהגישה,שמחיםמצידם. ,אלהשיהודים
הקהילתיהכללשליפהיישרםכמוכןהיאזועזרהכארצותיהם.מעמדםכחיזוק

הישראליםשלהנטייהשכגללהיא,הכעייהלזה".זהערכיםישראל"כלהמסורתי
הערכותאתהופכתהיהודיהעםשלהקיוםעצםעםישראלשלקיומהאתלזהות

נתוניםכגולהיהודיםהיוכהםמקריםידועים :לחד-סיטריתלעתים,הזו,ההדדית

להיותצריךומהסיועלהםלהגישאםישראלמדינתשלההחלטהכאשרכקשיים,
שללחיזוקתורםזהסיועהאםהשיקולמןכיותרמושפעתהיתההסיוע,שלטיבו

המגיעיםכרית-המועצותיהודיכישהתבררמרגעלדוגמה, .כך .לאאוהמדינה
המרינהמהםמנעהלישראל,ולאלארצות-הכריתלנסועכרוכםמעדיפיםלאוסטריה

הםגםשיפסיקוכארצות-הכריתיהודייםארגוני-סיועאצלהשתדלהואףסיועה,את

לאחראיראןיהדותשלכמקרהלאחרונה,גם,היתהדומההתיחסותעזרתם.את
כעיניהמגלמתשישראל,הנראה,ככלהוא,זוהתנהגותשלההגיון .השאהשלנפילתו
להשתתףהמוכניםלאלהרקסיועלהושיטיכולהכזמננו,היהודיהקיוםאתעצמה

כפועל' .כישראלגורלהמוכניםלאלהרקדהיינו'-כזמננוהיהודיהקיוםכמימוש
צמם.. vמשלמדינתימנגנוןליהודיםקםשכאשרהיאזוהתנהגותשלהמשמעות

הנתוניםליהודיםממשיסיועלהושיטוהמסוגלעצמיתטריטוריהעלהשולט
שלושיקולי-עוצמהעל-פיאלאלאומיים.שיקוליםעל-פילאפועלהואכקשיים,

ישראל.יהודיזה,כמקרה-ממשיאורגאניכקשראיתרהקשוריםאלהושלעצמו
"כלאלאלזה",זהערכיםיזשאל"כללומראיןכימינוכימסתבראחרות,כמלים

לעצמה".ערכהוישראללישראל,ערכיםהיהודים
והןהפנימיתוהאחידותהאחדותכגללהןייחודיתהיתההמסורתיתהיהודיתהקהילה

חכרהזוהיתהההלכה.עלמכוססהיהוארגונהמצוותשומריהיושחבריהכגלל
הקהילהשלכהמשךישראלמרינתשלהזיהוי .עצמהמשלייחודי"תוכן"בעלת

מופנותהאלוהציפיות .כיוםגםייחודיל"תוכן"ציפיותכעקבותיומעלההמסורתית
שככרכפינתפס,הואכאשרהמדינתי,המנגנוןאלכישראל.המדינהאלכדרך-כלל

שלנו,המדינתישהמנגנוןהיאהכעייההקולקטיב.שלהקונקרטיתכהתגלמותאמרנו,
אתאלאלהציעלואיןאחרות,קפיטליסטיותכחברותמדינתייםמנגנוניםכמו

עוצמתה"הגברתהחכרתי",הקונצנזוסעל"שמירההמשק","חיזוק :שלוה"תוכן"
והפלסטיניםככלל,הערכיםוכיןניננוהמתמשךהסכסוךכגללרכיו"כ.המדינה",של

על"שמירההכטחרני",למאמץ"תרומהכגון"תוכן"גםלהציעהמדינהיכולהכפרט,
"התנחלות".-הלאומית"האחדות
לחיי"תוכן"לצקתציפיותהמדינתיהמנגנוןאלמפניםאיןארצות-תבלכמרבית
המדינתיוהמנגנוןקיימות,כאלוציפיותהקהילתית,המסורתעקבאצלנו,החכרה.

ראשיושלהתוכניותואתעצמו,אתמעמירשהואכךעל-ידיאל,·לציפיותנענה
שלומיסטיפיקציההאדרההיאהתוצאההקולקטיב.חייכ"תוכן"השונות,כתקופות
ישעיהואמרזהכנדון .מאודמסריימותאחרותמארצותהמוכריםכמיזפדיםהמדינה

ולאספציפיתרבותי-רוחניתוכןלושאין-עוכשרקיומוהעמדת"כי ,ליכוכיץ'
תמציתזוהיהשלטון,מנגנוןעלז"אהמרינה,על-ספציפיאורח-חיים

 .הפאשיסטית"האידיאולוגיה
 ~כישראלהמדינהשלוהמיסטיפיקציהההאדרהשלכיותרהחשוכותהתוצאותאחת
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(המשך)ומדינהקהילה
ספציפיותקבוצות-אינטרסיםוכיןהמדינתיהמנגנוןכיןהקשריםטישטרשהוא

הזה.המנגנוןשלפעולתומאופןהנהנות
המתמשכתלהתמודדותרכיםוסמליםדימוייםתרמההיהודיתהקהילתיתהמסורת

שהערכיםכטיעוןרכלה "נגדנותמידהעולםכל"שמהטיעוןהחל'הערכיםוכיןכינינו
ארכיכולתםהיהשלאכגיטריהודיםכאותםעצמנואתרואיםאנו ."אנטישמים"הם

על-פ.יולחיותלהתקייםלהםשיתנוהיהרצונםרכללגויים,רעכללעשרתככוונתם
אתשנאתםכגללאשררשעיםגוייםכאותםרואיםאנוהערכיםאתואילו ,אמונתם
 .שלרות-קיומםאתולהפרלהםהציקלהעתכלושחיפהיהודים
 :דבריםשנימלראותכעדנומונעיםאלהדימויים

לנרהמאפשרמדינתימנגנוןכיוםכרשותנוישהגיטריהודיכמרלאש ,ית,,zזירא
על-גםאלאהגיטר,כתרךוהתחבאותהסתגרותעל-ידירקלאהתקפותעםלהתמודד

הגיטרמןאלויציאותגרמוהשניםכמהלך ."ה"גרייםותקיפתהגיטרמתוךאהייצייד
נרדד ,חסר-מולדתלעםולהפיכתםמאדמותיהםפלסטינאיםאלפימאותשללנישולם

כדי .לנרגרמושהמלחמותולאבירותלנזקיםכמקביל ,ןכמוכ ,זאתכל-ונרדף

הדימוייםמןלהשתחררעלינוכעתידצעדינואתמחדשולשקולזרעובדהלעכל
בטוחיםתנאי-קירםליצירתהאחריותכלאתהמטיליםהמסורתייםהקהילתיים

 .גריים""העלוהוגנים

כיןכהתמודדותהיהודי-ערכיהסכסוךאתהמציגיםהמסורתייםהדימויים ,שנית

כסכסוךמדוברשהפעםהעובדה,אתמטשטשיםלגיטר,שמחוץהעולםוכיןהקהילה
עםאררגאניכקשרהקשורמדינתימנגנוןאלא- ""שתדלןלאהואשלנרהנציגכר

כלשלאהואזהדברשלהמעשיהפירוש .הישראליתכחברהספציפייםאינטרסים
מןנהנוהיהודיםכללא:מידהכאותההסכסוךשלמתוצאות-הבינייםנהניתהקהילה
פלסטיניםשלמהפיכתםנהניםהיהודיםכלולאפלסטינאים,נושלושמהןהאדמות

ענייןשלמידהארתהישהיהודיםלכללאשכך,כירון .כיותרזוללכוח-עבודהרכים
כיןהאינטרסלהבדליהמודעותהגברתאלו.לתוצאותהגורמתהמדיניותכהמשך
שינוילקראתראשוןצעדחינההפלסטיניםעםשלנרליחסיםהנרגעככלשוניםיהודים

לא-מתאימיםמדימוייםראשית-כללהשתחררישכךלשםאךהנוכחית.המדיניות
 • .היהודיתהקהילתיתכמסורתשמקורםומטשטשים

חברהבשגורלשאלות
ותרבות

לשנות,כיצדהחושבלמיעוטנועדבשער
לעשותכדיהדבריםפנימהםלדעתהמבקש
 .יותרטוביםאותם

העובדיםזרםעלמאמריםסדרת 6מס'ב"בשער"
התנועהובמפעליבכללעצמיניהולעל ;בחינוך

הפוליטיקה"גבולות"על :ונגדבעד ;בפרטהקיבוצית
בהקמתהשוניםהיבטיםעלמקיףמאמר ;וגנומאת
מאמרו ;ז"לפלסקובאבימאתפלשתיניתמדינהשל

-דאלס ;קולנועיתאסטטיקהעללוקאץ'שלהיחיד
בסדרתהדןהמאמרשלהשניחלקו

בכתביוישאמנםהאם-קאנט ;הפופולריתהטלויזיה
 .ועוד ;השלישילרייךשרשים
זיובילצקי, .ח.ילסקלי,חזילאור,יצחק :מאתשירים
 .שלושושמעוןקופר

דיר!ג'וןשל-40הסדרתחדש,

 !~~;~~~ר~:~~~גם
 3140דגםחדשדירגירןטרקטור

 :"בשער"עלחתום
ושלחגזור

 pמפידירג'וןכיצד
שלמטרקטוריותר

 S.A.E .סכ" 103
תראהגורלהומשימה-לעבורהכ"ס 103רתום
ממסרותכמרחושותתכונותלכךהוסףקטנה.

קרמיתהנעה .עצירהלל.אהילוכיםלהחלפת
כריתוךלהפעלההניתנתהידררסטטית)אר(מכנית
זמןאיךותראההידרארליברחתוספתתנועה,
 ...לספרהרבהערדישמתקצר.העבורה

 !מיידיתהספקהנוחים,תשלוםתנאי
ארתנר:שאל

למכונותהמחלקההטכני.האגףי rהמשבירהמרכ •
 139955טל. , 76•שואלג•בןו•וחיתל·אב•ב,-
 662161טל. , Zפלמרשעוח•םה, ••

"בשער"מערכתלכב'
 1777ת"ד

 61016תל-אביב

 . 6מס'מחוברתלשנהמנוישקל 120בסךצ'קבזהמצורף

 . , s-1ממס'חוברותגםלרכושוניתן

פרטישם

-----------------משפחהשם
כתובת

---------------מיקוד
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מסה

חטוףביקור

העדןבגן
פסחחיים

 :מאנגלית ;האבודהעדןגן :מילטוןג'והןו
 :ונספחיםומבואעריכהאבינעם'ראובן

ויליאם :איוריםהלחמי'בית .יאסתרדר'
הספר".ו"עם"מסדה"הוצ'בלייק;

"יתרה :הלשוןבזואותותארו .רןמילטשלהפוליטייריבולמאסיוס.ס
חסר-דםיצור ;צורת-אנושנעדרגמד ;הומונקולוס ;גברגוףשלעלובה
בישבנילהצליףאלאיודעשאינובזויפדגוג ;ועצמותעורשכולו
האנגלית,בשירהביותר"הנשגב"למשוררהנחשב .רןמילט ,, ...נערים

משמיצןמבייששהיהמליםובאוצרבסגנוןאפייםאחתמנהלולהשיבבחללא
בארצנו.היום,גםהספרותיתבעתונותמקצועי

דעותבעלחריףכפולמוסןמילטוןמתגלהאחריםקלסתרבחיבוריוכןאלהבדברים
הפוריטןמילטוןתקףלמשלכךסותרות.ואףקיצוניותופוליטיותמוסריותחברתיות,

עלשחלהאיסורנגדעולמותהפךואףהרשמית,הכנסיהבראשותהבליעל""בניאת
ומוסר,דתערכילהוראתשירתואתשהקדישמילטון,היההאישייםבחייוגירושין.

בושה.חסרואגוצנטריבלתי-נסבלעריץ
לימודהדורשמקצועשירהבכתיבתראואשרהמשורריםמאותםאחדהיהמילטון
עסקהוא 'קמברידגבאוניברסיטתלימודיוחוקאתשסייםלאחר .ממששלוהכשרה

בספרותבקיוהיהשונותולשונותספרויותובלימודבקריאהרצופותשניםשש
ורש"י,חז"לפירושיכולל-העבריתואףהאנגליתהאיטלקית,הלאטינית,היוונית,
זונוגדותלכאורהאשרמגמותשתימילטוןשלבאישיותוהתמזגווהרמב"ם.הזוהר

ואילוהרנסאנס,איששלהאינטלקטואליתוהפתיחותהארודיציהאחד,מצד :לזו
עומדותאלומגמותשתי .ובלתי-מתפשרתצרהמוסרית-דתיתתפיסה-שנימצד

הפרובלמאטיקהשורשאתהמהוותוהן ) 166 7 (האבוד"הערך"גןהאפוסשלביסודו
 .בשירתו

נראהביותרהידועיםהאנגליםהמבקריםמןכמההיצירהעלשכתבודבריםנבחןאם
מוסרלבעיותתקופתםבנישלליחסםמקבילהאבוד"העדןל"גןיחסם .כללשבדרך
 ,-19השבמאה ,למשלנווכח,זובסיסיתחלוקהפיעל .בפרטהדתובעייתבכלל

שלענייניהםבראשודתמוסרבעיותעמדובהאשרהוויקטוריאניתבתקופה
ויליאם :הערצהמלאמילטוןשללאפוסההגותאנשישליחסםהיההמבקרים.

הואשקספירכיוהעלהמילטוןוביןשקספירביןהשוואהערך ) 1830-1778 (האזליט
ספירשק ;האנושיהמוסרמשוררהינדרןמילטאשרבעוד .האנושיהטבעמשורר
כתבשקספיר,אצל ;אפימשוררהואמילטוןואילודראמתימשוררהינדמטבעו

כאשרהכללאתמתסיסשבהםפרטוכלהאנושיהאופייסודותכלמצוייםהאזליט,
עוסקלעומתו,מילטון, .לוהמנוגדיםאולוהקרוביםאחריםפרטיםעםבמגעבאהוא

מכלאותםוצרףמאדנשגבהלמדרגהמעלההואשאותםבודדיםאופיבקווי
 ;התבונה"עם"משתעשעלדעתו, .מילטוןואילובהמון""מתערבשקספיר ;סייגיהם
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מילטון,אצלהמכים,וגליוהגועשהיםכמובעיצומן.הןההתרחשויותשקספיראצל
שארעהדבראתובוחןעוצרהאדםכאשרהמעשה,שלאחרהלהטקייםזאת,לעומת
-19הבמאהבאנגליהתהילתולשיאזכהמילטוןואכן. ...והדימיוןההגותמגבהיי

ביןההשוואה .אובססיבייםלמימדיםודתמוסרבבעיותהציבוריהעיסוקהגיעכאשר
והמבקרהמשורראתאףהעסיקהלמילטוןשקספירביןהאנגלית,השירהגדולישני

האנגליתהשירהשלקטביהשניאתמסמליםהשנייםכישגרס ) 1834-177 2 ( 'קולריג
היאשירתו .הכלאתומקיףהכיווניםלכלפונהספירשק :העולמיתהשירהשלואף

 ,מילטדן .ביצירתומקומםימצאםלא-האישיותודעותיוא-פרסדנאליתשירה
בכלנוכחואשראחתבמטרההדבקאגוצנטרימשוררהינדקולריג',פיעללעומתו,

עלילתו.גיבוריכלשלבנפשותיהםעת
 .מילטוןעלאחרתסברוהנאו-קלאסית,החילונית, ,הראציונלית.המאה-18הבמאה

שהקוראהספריםממיןהוא 'האבודהעדן"גן' :כותב )-1724 1809 (ג'ונסוןדוקטור

קוראיםאנו .בהםולקרואלחזורושוכחשעה','לפיאותםמניחהערצה,כלפיהםחש
עללהתענגמנתעלאחריםלספריםופוניםחובהתחושתמתוךמילטוןשלביצירתו
זאתיצירהשמציבהלדעתו,העיקרי,הקושיעלמצביעג'ונסוןדוקטור .הקריאה"

העדןב"גןוהאשההגבר .העלילהגיבוריעםלהזדהותהאפשרותחוסר :הקוראבפני
יכוליםלאאחריהםאשהאוגברשאףכפיוסובליםפועלים ,ונסון'גכותבהאבוד",

הןכן.ועלדומהבמצבימצאעצמושהואלדמותיכולאינוהקוראולסבול.לפעולהיו
אגב,בדרךלהעירומעניין .הםמועטים-העלילהגיבורילגביאהדתווהןסקרנותו
 ,בראשיתבספרמתואריםשהםכפי ,הינםהאנושי,הגזעהוריוחוה,אדםשלמעשה
 ...המקראגיבורימכל"אנושיים"הפחות

שממנוהדרגיליאניהאפוסמןמילטוןשלהאפוסשונהאחתעקרוניתמבחינהואכן

שלכורדיםצדדיםמציגותהאבוד"העדןב"גןשונותדמויות :השראהמילטוןשאב
מבחינתאנושיכיצורלזהותהשניתןאחתדמותזוביצירהאיןאך ;האנושיהאופי
שבאפוסהעמוקהפראדדקסמתגלהכאן .השטןשללדמותופרט ,תכונותיהמכלול

הקוראשיכולהיחידההדמותכיעולההמחברשלהדידאקטיתלמגמתובניגוד :זה
 ...השטןשלהאנטי-אנושיתדמותוהינה-איחהלהזדהות

אשראליוט, .ס.כטעמוקהדתיתאמונהבעלימבקריםאףשלנו,החילוניתבמאה
ומנוכריםמרוחקיםעצמםחשו-מילטוןשלהפנומנאליתלשונואתמאדהעריכו

עקבי,"דקדנטאלאאינומילטוןכישכתבפאונךעזראמכולםהרחיק .שלוהאפוסמן
אrישפרסםאחרישירהלכתוב"חדלאילוהיהושמוטבהמונח",שלהשליליבמובן
 ... "שלובאפוסהחלובטרםהקצריםשיריו

להיכנסהמבקשבן-ימינוהקוראשבפניספקאיןזו,קיצוניתהשקפהנדחהאםאף

הלהטמןהריחוקקיים .רביםמכשוליםעומדים-האבוד"העדןגן"בשערי
חייםכיהמאמיניםרביםלגביאשרמטאפיסיותבבעיותההתעסקותומןהמוסרי-דתי

בעייתלמשלכך .עודרלוונטיותאינןהן-מת""האלוהיםבדאשרבעולםהם
השואהדיאח-היוםלהיש .זהבאפוסהמרכזיתאולי.שהיאהחופשית,הבחירה

 :אחריםקשייםמתוספיםכךועל ;לחלוטיןשונה~ן-האקזיסטנציאליזםואחרי
הפעילותשלמיעוטהלעומת-והדידאקטייםהארוכיםוהדיאלוגיםהמונולוגים
קודמיושלבאפוסיםהומורשלהימצאותולעומת-ההומורהיעדר ;הדראמתית

עםלהזדהותהאפשרותחוסר ;דאנטהועדורגילידסמהומרוס .טוןמילשלהגדולים
המכשולהעבריהקוראבפניעומדאלהלכלומעבר .לעילכאמורהעלילה,גיבורי

עורכתשלכדבריה-אלאאינוזהאפוסשהרי .השונההתרבותיהרקעשמהווה

עלילהסיפורולאמחייבתנוצריתדתיתמסכת"-העברילתרגוםוהמקדימה
מכמניםהשפהמןלהפיקהשכילמילטון .הלשוןמכפרתאלהכלעלואולם, .בלבד"
המוסיקליביפייןמדהימותשורות :להפיקידעלא .לשקספירפרט .מלבדואישאשר
 .היםגליורחשהסתודדותלחשחצוצרה,תרועותעוגב,צליליהדינשמעיםבהן

המקבילהאת "האבודהעדןגן"שלהעבריבתרגוםלמצואמבקשיםאנוזאתמסיבה
אבינעם .רשלהעבריבתרגומוואולם .המילטוניתתרתי-משמע,לשירה,העברית
 .מילטוןשלמשורותיוהעולההמופלאהלמוסיקהמדהימהאטימותמתגלה

שלולהיעדרה .בכללהצורנילצדהרגישותחוסרשלאחדצדאלאאינהזוהתעלמות
אמנםוהמקדימההעורכת .הזההאפוסשלהתרגוםבמלאכתאחידהלשוניתמדיניות
אמנם .התכניהדיוקבכידוןרקאך-רביםבמקומותהמקוריהתרגוםאתמשפרת

המרכזייםהדימוייםאחדהיא"המוסיקהכיכשלעצמו,המענייןבמבוא,מציינתהיא
מוסיפההיאמכך,חמורואף .מפרשתואינה-אומרתאךמילטון),(שלביצירתו"
טוןמילשלסגנונועללכתוב"בבואי :למכהרפואהלהקדיםכאילובפירוש,ומציינת

הדברודומה ."התרגוםלגביתופסיםאינםכאןשייאמרוהדבריםשרובליברור
וקובעתמוסיפההיאהתדהמהשלמרבהאלא .התרגוםמעשהשלבכשלדנולהודאה
אלא,-הצורחהעכרתאיננההתרגום)(שלמשימתו"עיקר :תקדיםלהשאיןהלכה
לדעתי.מיסודה,היאמסולפתזדקביעה .שלי)(הדגשההרבדים".כתוכןהדיוקמירכ
 "הצורהאת"מעבירשאינותרגוםמדועולהראותבהרחבהבכךלדוןהמקוםכאןולא
 "האבודהעדן"גןהעניינים.תוכןשלתקציראלאממש.שלתרגוםאינו-המקורמן

צילדלצלשלפנינובתרגוםהדפך.מילטדןשלהלשוניתהווירטואוזיותנעדרתבדאשר
לשדןשלידפיהעלמרמזרחוקותלעתיםשרקפידטי-דידאקטילמלל ,המקורשל

בשנתבדינהשהופיעזלקינסדןשלהמיושןלתרגוםביחסאפילובולטזהדברהמקור.
 :זלקינסדןבתרגוםהאפוסמןקטעהנה .להלןנראהוזאת , 18 71

ממות!מרשברפתאום,אד"הוי

מולדתי'ממקוםוארחקגניאעזובאיד
 ,ואנשיםאלוהיםמשמחכרמיאעזובאיד
נשבהימינובדמיפהאמרתיואני

 iחליפתנובואעדנורשעונחתובשובה

 .תקוהעדואיןתוחלתי'אבדהועתה
 !נעימים ,יקריםפרחים ,עליכםליצר

בנשף,עליכםואחותילראותכםקמתישחר
שמות.לכםואתןורוממתיגדלתיכאם
 ,נהולמימיןלערוךאתכםיפקודמי
 !חייםמיםממקורצמאכלישקהמי
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 :אכניעםר.שלכתרגומוקטעאדתדוהנה
את!ממותנוראתפתאם,"מכת

אטשך'וכן !גניהאעזבך'
פקוד·אל,וצלמלא·גילשבילמולדת?

נוגה'גםעלו-בוקריתיבלות
הקץפקדעדימישארית-שלוה

יצמחולאפרחים'הה' !שנינופה
אותיקדמתםהו ;אחרנאויר

אתכםבליל,אחרוניםבקר'עם
רכהבידפקעיםמראשוני

מיקראתיכם'ושמותגדלתי
למיניםשמש'מוליגדלכם

המגדיםממעין·יקבצכם'

 " ...אתכם!ישקה
נאמן ,הלחמיביתאסתר 'דרכידיהמשופראבינעם,ראובןשלשתרגומוספקכלאין

שורדתמספרכגרסתומשמיטאףזלקינסדן .התרכביהדיוקמבחינתלמקוריותר
יותרקולחזלקינסדןשלכגירסתדהתרגוםשכיףמצד .כמקדרזהכקטעהמופיעות

אתלהפליאההולמתמקראית, ,אחידהלשוניתכרמהמתרגםזלקינסדןיותר.וטבעי
עלערוךלאיןעוליםזלקינסדןאצלהמקראייםהצירופים .כמקדרהשירשלתוכנו

מר"שכר ;אבינעםאצלפתאום"אד" :אבינעםאצלהכמו-ארכאייםהצרופים
 ; "אתממדדתנוראת" :המלאכותילצירוףהדפךכךכלדהאדידמאטיהטבעי ,"ממודת
 ;אבינעםאצל- "הקץפקדעדימישארית"ל ,זלקינסדןאצל-נשכה"ימינו"כדמי
-מתרגםאבינעםואילוהמקרא,פיעל ,"למינהומיןלערוך" :זלקינסדןאצל

שויהקדלאהמתרגמיםשניכיאף .ומלאכותימאולץוהצירוף ,"יקכצכםלמינים"
זלקינסדןשלתרגומוהמילטונית,השורהשלכמינההמיוחדתלמדסיקהלכתשומת
 .חורקיםמעצוריםכמעטאיןוכתרגומובשורה,ההכרותמספרמבחינתיותרמדייק

ממקוםואדחקגניאעזוב"איך :בשורההקולחהריתמוסאת ,לדדגמא ,ונשדדה
וכן ,גני"האעזכך :אבינעםאצלהשורהאותהעםזלקינסדן,אצל- "מולדתי
 .להיגויניתנתואינהשכמעט- "?מדלדת 1אטשך

מרובדתדליהמלהדיוקלמרות 'ואכן-אבינעםשלתרגומושלממגרעותיואחתאף
מילטדן,שללמדסיקההאטימותמןיותרבעיניחמורהאינה-הצורניותמגרעותיו
מתבטאהדברכיצדראינוככר .כשירתוכיותרהחשובליסודן:;ניםכעיניהנחשבת

הנוגעות ,שתייםרקכאןואביא ,מספוררכותהדוגמאותאךלעיל.המצוטטכקטע
כספר :האנמטדפיהכאמצעותמשמעויותכהעכרתמילטדןשלהנודעתלתחבולה

הצפוייםהקשייםעלזבוב,כעל ,הנואםמדבר ,כתרגום-440 ,כמקדר 412פסוק ,השני
השומריםהכרוכיםחינםכיותרהקשההמכשול .הגהינדםמעשרילצאתשינסהלשליח

 .להיגדיהקשיםהמשפטצליליכעצםהעצוםהקושיאתמדגישמילטדן .סביב-סביב
בתעתיקהשדרהוהנה .הרבבקדשיהיא-עצמהמתנסהככיכול, ,הקוראשללשונו
תוך" :מתרגםואבינעם .תיק"סטאישאןאבדסנטינאריססטריקטדיתרד" :עכרי

 .כצלילהטמונההמשמעותללאהתוכן'אתכידוזבעסביב"שומריםכרוכיםמערכות
 " lm close recess and secret conclave sat " :הסתודדותעלמדובראחרבמקום

הקולדתרחש .סאט"קונקליכסיקרטאבדריססקלוזאין" :העבריובתעתיק
למעשהלנדומעכיר , c-, sהאותיותכצלילימחוכםכשימושכאןעולההמסתודדים

 .סדר"ימתיקויחדד"וכחביונם :אבינעםשלכתרגומוהשדרהוהנההדבר.תחושתאת
 .כתרגוםנעלמתהנוספתהמשמעותמתורגם,התוכן ,ושדב
כאי-הצמדותאבינעםשלתרגומולדקההמילטדנית,המדסיקהכהעכרתלכשלדןפרט

נראה .לשוניתאחידותוכחוסר ,כשדרההצזדרהשללמקדמה ,השדרהלמשקל
נעולעודנוהמילטוניהעדןוגן 'מדיהואככדהתכניהדיוקעכורששולםשהמחיר
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מסה

פוגלשלעזבונו ~
הידוכתביהאוספים

קומםאהרן

משכתרנו,עתה,ולפרטם.לברדםצררךהיהלאכה"י,מיעוטבשלכה,ךע
כולם.אתלצייןראוי
הלאומיהספריםבבית :מקומרתבשניעתהמרוכזיםפוגלשלהידכתבי

 ,קלוזנררכ"ישברדון,באוסףהאפל,השערלפנישלכה"י-בירושלים .
 .(כדלהלן)הדממהלעברשלכה"יבמתכונתשניהםקלרזנר.בארכיון
שלהראשוןשיריוספר-האפלהשערלפני :כולםמוכריםאלהידשבכתביהשירים

 ,פגיס .דשבעריכתהשיריםכלאתפותח ,כמובן)(ואזלבחייך!שנדפסהיחידפוגל,
שרנות,קבוצותשתיהמהוויםקלוזנר'שבכ"יה~יריםשמונת 2השונות.במהדורותיו

שינוישלהםבטקסטאין '.העתבכתביפרסומםמרעדיפיעלהשיריםבכלמכונסים
משמעותי.

ואחדלקלוזנר,מ;פניםארבעה:פוגלשלמכתביםחמישהקלרזנרבארכיוןמצרייםכן
מותירלכה"יהמכתביםביןהיחסבירור 4 .חשילוח)אתקלוזנרעם(שערךלפיכמן
 5 .פתרררתלא ,אחדותשאלות

בשלושה ,בתל-אביב"גנזים"במכוןעתהמרוכזיםהמסמכים,רכלהיד,כתבישאר
 6 .ברוידסושלברששלפוגל,של :אוספים

 .שיריםשלידוכתביבפרוזהידכתבימסמכים, :פוגלאוסף . 1
בקשר "מצפה"הספריםהוצאתעםהתקשרותתעודת ;דרכון :שוניםמסמכים .א

אישור ,אחדותתמונות 7 ;נישואים)(חיי 'גורדווייל'רורולףהספרשללאורלהרצאה
אנדהשלמכתביםשני ;הגרמניםידיעלהמשוררשלגירושועלצרפתמשלטונות

טיוטההשני(מעברוכהעדנזכרשלאשופמן,שלג.מכתברכן 8פינקרפלד-אמיר,
 9 .חפכים) 1נשדבהשירשלראשונית

שלי"כ ;(היירי)והמאוחר ,(העברי)המוקדם-היומניםשני :בפרוזה ,,כתביב.
 10 .פרגינטלמחזה ,כצרפתיתתסריט,ותחילתפוגל,סיפורי

נשברו'ובוקר'עם' ,'קלילות'מלים ,'לברא'כ"י :שיריםשלידכתביארעבהג.
הפכים'.יי

ארהמשורר,שלחתימהבהאיןשחורה.שכריכתהדקה,מחברת :'לבראי"כ' ) 1 (
מצוייםהימני-העבריבצידה ;גרמניתכתובההיאהשמאלימצידה .כלשהותאריך
 .)? 1911- 1913 (ביותרמהמוקדמיםכנראהומחורזים,שקוליםושיריםחרוזיםקטעי

ושקילהחריזהיכולתניכרתבמיעוטםרק .מתחילשלבוסרבסירנותהםהשיריםרוב
 .ממנה ) 1912 (והפרידה(לחנה)האהבההואהעיקריהנושא .מסויימת

שלהשנימצידו .גרמניתרגוםעם ,)]חע[(הדממהיחידשיר : 'קלילות'מליםכ"י ) 2 (
הוא("האניהשלישיהביתמופיעכאןגםבגרמנית.מכתבלשיר,ומתחתהדף,

 12 .) 259 (ד"פבמהדורותזאתובעקבות ,במסכתמהמשוםשנשמט ,)"?] ... [

הכתובים ,שיריםשישהבכה"יהשירים.אחדשםעלכךקראתיו :בוקר''עםכ"י ) 3 (
מכתבשלעמוד(ועודגרמניתרגוםלצידם .מחייבסררללאדפים,ארבעהעל

הם ,שקטעתהובכפרךנעוריטרדתתוך-שיריםשניאחריהם). ,בגרמנית

אלומפחבוקרעם :ומחורזיםשקוליםהאחריםארבעת ;חופשיובריתמוס ,אשכנזיים
מאשכנזיתהעיבודפרטיבתוספת-חלאנוורבהחדווהנחליאלבאשכנזית,העולם
 14 . 12.3.1938פריז, :העיבודיםשנימועד 13 .הספרדיתלהברה

מכתבומאחוריהמצויה ,הפכיםנשברוהשירשלראשוניתטיוטההואמיוחדכ"י ) 4 (
 .לפוגלשופמןשלהנ"ל

 .וברשברוידסשלבאוספיםהוארובםהחדשיםהגילויים
 .אחדועודשיריםפנקסיארבעה :ברוירסאוסף . 2
.19.5מדקל, : 1ברוירס ) 1 ( .8וינה,- 1916 12. 1916 . 

הראשוןבעמןךך .אפור-לבןמשובצתשכריכתו ,)מ"ס 5X .8 12 (קטןשיריםפנקס
 ."ידובכתבכתוביםפוגלדודשירישלקטן"פנקס :פוגלשלשאינוידבכתבהערה
 ,חדשבעמודהואמהאחרון)(חוץשירכל .ק;פי'עיפרון'בכתובים ,שירים 23בפנקס
כונסומהשיריםתשעהולהלן).השיריםפנקסיככלגם(כךבסופוהכתיבהומועד
מוכרים,בלתיהםשירים 12ואילו ,) 264 ,פ"ד(במאוחרנאספואחריםשניים ,בשער

פוגלשלכמנהגושירים,לארבעה 15לראשרנה,הדממהלעברבספרומכונסים
פרסומםמועדאתפוגלמצייןאחדיםשיריםבצד 16כותררת.ישדרכו,בראשית

זה)בפנקסבירתך(המוקדםגרמנישיךנאה,בכ"יא l 7בפנקס, 3בעמ' 17בכתבי-העת.

 18 .ןובשפהשירלכתובפוגלשלכסיוןכנראה _

 ,(שערחלילהמקצת-והאחרון ,) 36 ,(שערהשקיעהמולהואבפנקסהראשוןהשיר
 .בווינהנכתבוהאחרים ;ממוקלהםהראשוניםהשיריםארבעתא_ 18 .) 25

.14.2וינה, : 11ברוירס ) 2 ( 1. 18.5 ,וינה- 1917 . 1920 . 

כלוחשימשואילך) 55(מעמ'השמאליחלקו .ס"מ) 8.5X 14 (בגבופרוםאפור,פנקס
הריקיםבדפים ,'ק;פיעיפרון'באותו ,שיריואת:;גותבפוגל . 1917לשנתגרמנישנה

רווחללא 'ברצףכתוביםהשירים .השנהלוחסימניבתוךגםמכןולאחרשמימין'
עשריםמהם ,שירים 60מכילהוא :ביותרהגדולהפנקסזהר .לשירשירביןמיוחד
 1 7ואילו ,למחצהגנוזיםשיריםשנים-עשר ;בהדממהושנייםבשערכלוליםותשעה

מהשיריםחמישה 19 .לראשונהבהדממהמכונסיםכה,עדמוכריםבלתישירים,
בכתבי-עתהפרסוםמועדמצרייךשיריםשמונה-עשרבצד 20כפול.בנוסחמצויים
2שונים. 1 

11(ורינה,הכתיבהמרעדליד ,הנמיםהצליליםהשירבתחתית .7. אישית).עדרת 1917
 . "לראשונהדםשגנחתי"היום :במינהיחידה
לגבריםאמרתי-והאחרון ,)ו 7 ,(שערחינךרומםהואבפנקסהראשוןהשיר

 .בווינההאחריםרכל 22 .בררלישהרףחוברהזהב)(גביעאחדשיר .)א 21 ,גנ ,(הדממה

22-2 (אחדבעמודישאחדים,דפיםשלברווח ,השיריםאחרי השנהבלוחביולי 8
ניש(וצילרתרמילומקלו,עלהנודדדמותשל :קטניםרישומיםשישההגרמני)
בלטרוקדתונערה ,אשהשלגוףמרכז ;רוקדתערומהאשה ;כלבשלראש ;ציורים)

 ) 52 'בעמהפאקסימיליה '(ראלהציורים .מאחוריה)נשרךכמדומה, ,(כשילקוטה

העברי)(מצידוהפנקסבסוף 23 .המוקדמתפוגלבשירתמרכזייםמוטיביםמייצגים

(שם " No 3 7 / 191 7הצפירה" :מיוחדציוןהגרמניהפנקסובשער 24 ,שונותרשימות
פוגל).שלהראשוןפרסומוכנראה-בוקרוכנחלערבייםביןהשיריםאורראו

.19וינה : 111ברוירס ) 3 ( 8.  . 13.9.1924 ,וינה- 1922

בדיו,כתוביםהשיריםמוכרים.כולםשירים, 18מכיל .ס"מ) 7.5X 14 (דקאדוםפנקס
-והאחרון i'2גנ') ,(הדממהאנושחוטים-הראשוןהשיר .חדשבעמודשירכל
 .בווינהכולםחוברוהשירים .יא)(הדממה,אליןעור

ורשימה ,בלורד) ,כצנלסון .שלי(ביניהןשונותכתובות-במהופך ,סקהפנבהמשך
המצביעה, ,עצמופוגלביניהםומשוררים,סופריםשבעה-עשרשלממוספרת
 2.חכתב-עתשללאורהוצאהתכניתעללכאורה,

28 ,ורשה : IVברוירס ) 4 ( .3. 19 27 ,פריז- 1925 . 12 . 1934 . 

15 (אדוםפנקס .5X9.5 שליהימנבצידה .סגירהכפתורעם ,לרוחבוכרוךמ)"ס
 ,מנוקדתכותרתהראשוןבעמוד .ידובכתבבפריז,וכתובתו ,המשוררשםהכריכה

 :והקדשההדממה","לעבר :כפולותבמדכאות
והוא-נפשם'עםלהתייחדאיוולאשרהרחוב,משאוןנלאולאשרמתנה
 .עילאיוגילשבצערבדבקותאלהים'עםייחוד

אחדות]מחיקותזו[בהקדשה

ירהשזיהויומעין ,כתבאשרבכללאלהים,פוגלשלביותרהנרגשתהפניהזוהי
ותפילה.
ומעמ' ,ברצףתחילהבדיו,כתוביםהשירים 2 נ1.מוכריםכולם ,שירים 37מכילהפנקס

הוארישכלדורות)ריבואדרך(השיר 24 'מעמ .) 19 'מבעמ(חוץלעצמושירכל 7
בפנקסיש .לשירשירביןריקעמודהשארתתוךהזוגיים),(בעמודיםנפרדבדף

בכלביותרהארוכההזמןתקופתאתמכסהזהכ"י .דפיםשללחיתוכםרביםסימנים
 .שניםמתשעלמעלה :פוגלשלכה"י
-והאחרוןטז),הדממה,כלבים',עם'(הטירוף"שיר"-בפנקסהראשוןהשיר
ארבעה-האחרים ;בפריזנכתבוהשיריםמרביתנז).(הדממה,נשרואחתאחת

בתל-אביבוכן)ג J(הראשון),בוורשהבודדיםושירים 29בברניבלשלושהבווינה,
 ( 1 .ינקותך)ומעמקידורותריבואדרך-לבת''הראשוניםהשירים(שניובברלין

ראשונות,טיוטותשתימכילמ)"ס 9X 14.5טורקיז,(צבעהחמישי ,הנוסףהפנקס
בעפרון,היאהראשונההטיוטה .)מ(הדממה,הגשםבעלות-אחדשירשלונדירות,
20 : ) 1וו,ברשפי(עלהשירתאריך .בעטרהשניה בפנקסהראשוןבעמוד . 91935.
בעדליהמגיעהסופריםשכראתבמהרהלילשלוחמאודאבקש" :מכתבטיוטת
 .)י' lלחובךהואהנמעןכן,ואם ; 1934 ,היםנוכח(כנראהשפרסמתי"הסיפור

פרוזהקטעישנימצוייםבהמשך .גזוריםדפיםוסימניריקיםדפיםהרבהזהבפנקסיש

היוםהיהאביביום" :אדומהבדיונתרבה(תחילתושוררתשלושבן ,האחד :קצרים
שררות.חמשבן )"] ... (ביוהסתכלנשתתקוהוא"(אחרוקטע ,)"] ... (

פוגל ."שליהסרטיפיקטבדבר" "היקראהרונוביץמר"להמכתבטיוטתהיאמיוחדת
הואהמכתב ."האפשריבהקדםהסרטיפיקט"אתלקבלומבקשבאהררנוביץמאיץ
 , 2 .לכןקודםמהזמןאו ,-1928מכנראה

ידכתבישני .ג;גדוליםידכתביחמישה .ב;שיריםיפנקסשלרשה .א :ברשאוסף . 3
השיריםספרשלהידכתב .ה;בודדיםשיריםשלידכתבישניד.;אחדיםשיריםשל

 .הדממהלעבר
 .וווברש , 11ברש , 1ברש :השיריםפנקסיא.

.10.6 ,רינה : 1ברש ) 1 ( .13.6וינה,- 1920 1925 . 

 36מכילהפנקסלעפרון.לולאהובצידומשבצות,דפישלס"מ) 7x 13 (אפורפנקס

(אלוהיי, 29 'עמעד 'קופיב'עפרוןכתוביםהשיריםג 4 .עתהמוכריםכולםיישירים,
השיריםחמשת .הבאים)הפנקסים(וכןבדיוזהשירשלב'ומנוסח ,)'אנוסחבינה,

פי(על IVבברוירסוארבעה , 111בברוירסאחד :אחריםבפנקסיםםימצויהאחרונים
לאחרהואזמנוזהפנקסלפיכך.'ייקודם)וברשהפנקסכימתבררהשיריםנוסחי

(הפנקסיםהעדכוןשלהכרונולוגיתהחלוקהאתתואםשאינוהיחידיוהוא , 11ברוירס
רשימותבין ,הפנקסבהמשך .ברש)באוסףוהמאוחרים ,ברוידסבאוסףהראשונים

 "אתכם 'האהבת"ו ,)דיג,(שופ: "טמאכלתאכלולא"כי :פסוקיםשנימעין ,שונות
ולךהשמייםלך"-חגפוליקפוגל,שלידידוכתובתבצד ,אחרבעמוד .ח)ז, ,(דב'

 .יב) ,פט ,'(ו!הפסוקפיעל ,שירשלכתחילתו ,השמיים"ולךהארץלךהארץ;
אורךמלוא-והאחרון ' 7 .) 62 ,(שערחחיכויאולמיהואזהבפנקסהראשוןהשיר

 , Hבגליכנבךךנצא)(כיאחדךךק ,בווינהנכתבוהשיריםךוב .)ז ,(הדממהרחובות

 .בוורשההטירוף")("שירואחד

20.9פריז : 11ברש ) 2 ( . .1.2פריז,- 1935 1938 . 

9 15 (דק ,כחולפנקס .5 X נאה,בצורהבדיו,כתוביםהשירים .חשבוןדפישלמ)"ס
הכרונולוגיהסדרעלהקפדהללא ,שירים 15בפנקס .הדףשלהאחדמצידורובםרוב

 ,בפריזנכתבושיריםתשעה .מהסוף)השישיהואביותר,המאוחרהמבט,נבוך(השיר

תחנתהמחזורמשירימשלושהחוץ אג'<,עתהמוכריםהשיריםכל 3lJ _בהוטררילושישה

 )'החולהובלקט'(החולהבצבור ,)'הריקיםנחרצות'(החוצותברמי- ...הגבול
 .הספרדיבנוסחםכאןהנמצאים .סד]) ,סבס, ,[הדממהיקיצו'בוקר('עםיקיצווטפנו

כמקובל-האשכנזית)(בהברהחיבורםמועד :כפוליםםיתאריכאלהשיריםליד
אינו ,האשכנזי-הראשוןהנוסחזאת,עם .העיבודמועדובנוסף, ,פוגלבפנקסי
 40 .מובא
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בהוטוויל'שנכתבוהשיריםלשניגם'זולהברהוהעיבודיםהספרדיתבהברההכתיבה
4 .קצרזמןבפרקבפריז,כולהנעשית נכתבוהמבט,ונבוךפשוטה,אתשירים,שני 1
 42העיבוד).מועדבצידםמצףיין(לאהספרדיתבהברהישירותכנראה

פשוטהאת-והאחרון ,)מ(הדממה,הגשםבעלות :זהבפנקסהראשוןהשיר
 . )]טס[(הדממה

.9פריז, : 111בדש ) 3 ( 1. .10הוטוויל,- 1937 12. 1941 . 

בכתבהמשוררשםבכדינה,הקשורהראשון,בעמודווו.בדשלפנקסבצורתוזהה

עשרה 41 .הכרונולוגיהסדרעל ,כללבדדך ,השומריםשירים, 14מכילהפנקסידו.
ישבפנקס) 14 '(עמהגנים ם~~השירמולבהוטוויל.וארבעהבפריז,נכתבומהשירים

(בעמ'הפנקסבהמשךהנמצאנט),(הדממה,זאתעירהשירשלגרמניתדגוםטיוטת
ועירלעולם_מפה ...הגבולתחנתשירימשניחוץ 44מוכדים.השיריםכלא 4 '.) 19

שבפנקסנוספיםשירים(שני 4יכהעדמףכרהיהלאהספרדיתלהברהשעיבודםזאת,
ידועהיההספרדיתלהברההמפורטעיבודםהלאנו'ודבהחדווהנחליאלזה'

ולמועדכתיבתםלמועדכפולים,תאריכיםהללוהשיריםארבעתלכלא 4.ימכבר)

 .עיבודם

46בינואר ...הגנרלתחנתשירי:שניבפריזכולםנעשולספרדיתהעיבודים ושני 1938.
 .בקירובחודשייםלאחר , ) 12 . 3 . 19 38 (יוםבאותוהאחרים

 .צבאותשעטת-והאחרוןסג), ,(הדממהלעולםמפה-זהבפנקסהראשוןהשיר
 .הפנקסממחציתלמעלהחלקים,חשבוןדפיבפנקסישאחריו
מלחמתשלהמצוקהבשעותגם .פוגלשלהאחרוניםהשיריםנמצאיםזהבפנקס
מהטיוטותשיריואתלהעתיקפוגלדאגהאחרונים,לימיוערהשניה,העולם

בניקודלהפליא,יפהידבכתב ,השיריםפנקסיאללידינו,הגיעלאשרובן ,הראשונות
מחיקות.ללאוכמעטמלא

 .הפנקס ; Dכ"י ; Cפנקס ; Bכ"י ; Aי"כ :הגדוליםהידכתבי .כ
הפנימיסיורםסימונם, .ברשבאוסףמצויים ,הדממהמלבדגדולים.ידכתביחמישה

יהיהניתןאםוספקשף:נשו'הידלכתבימסויימיםשיריםשלהשתייכותםואפילו
אוהשירים,(שלכלשהומיספוראיןוברובםתאריכים.איןאלהבכ"ישכןלשחזרם,

גזוריםחלקים,(דפיםהדממהשלכה"ימתכונת-הדומהמתכונתם .העמודים)של
IOX22לערךבמיוחד, שירשלמקומושינוימאפשרתנפרד),דףעלשירכלס"מ, 5.

ופעםי'"'כ(פעםהמשתנההסימון 47 .למשנהואחדמכ"ימעברואפילוכה"י,בתוך
 .נוןהעזשלזהבחלקטיפלאחדמאדםיותרכימראהובלועזית)בעברית. .פנקס''
1.7וינה, : Aכ"י ) 1 ( . 9.6 [ 48ו 1918 . 4 )? 1938[תחילת 30.12.1937פריז,- )? 1922

lJ 

שמותשלגדולהרשימהעםדףזהלכ"ימצורףכן .הדממהבמתכונתשיריםו 5
'אך-הדממהשלהשעריםמשמותשנייםאחרדףועלובגרמנית,בעברית ,משפחה
דהרות-ומעליהםמנוקד),(האחרוןהבת'ו'לחיי 'הרחובותכלחלאהצפיםלערב
 .הדממהלעבדהספרשלהראשוןשמוכנראהזהו :במקור)(ההדגשההימים

ישזאתעםסרהדממה.שלי"לכההכנהשימשזהכ"יכיהמעידים,רביםסימניםיש
סימוניםושני'י 1 ,כפוליםשיריםארבעהומשובצים).(חלקים.דפיםסוגישניבכה"י
 :הנוכחיהסימוןבמדבקההוצמדהשניכשעל , 1021ב 1פ 1 כ-, , 101כ/פ/ב/ :קודמים

'5 2.A י"בכהכלשהו,סדראוהמקורי,הסדראתלשחזרניסואחדותפעמיםכינראה. 
 .אחדמכ"ייותרכאןואולי
'י 1 .זהמכ"יהוא , 1978במאזנייםפשוטה,אתהשירצילום
הליליקרבכי-והאחרון ,) Tי(הדממה,הפכיםשבודיםהואבכה"יהראשוןהשיר

 .לא)(הדממה,
24הוטוויל,: Bכ"י ) 2 ( . 10. 4פריז,- 1936 . 12. 3. 'י 1938

13.5-ורחביםחלקים(דפיםבמתכונתןשונה X מכיל .האחריםמכה"יס"מ) 21
ששת .תאריכיםבלידף.כלשלהאחדמצידוכתוביםשירים. 11ובהםדפיםתשעה

עוד ,מיספורללא ,ולאחריהם ,) VI-1 (רומיותבספרותמסומניםהראשוניםהשירים
בהברההשיריםשמונתוכל ,באשכנזיתשיריםשלושהכאןנמצאים .שיריםחמישה

 .שםכנוסחם ,-111 , 11בדששבפנקסיםהספרדית

 ;ומחורזיםשקוליםבספרדית.-החוצות)בדמיזאת,(עיר 11 •ושירים
 ;חופשיבריתמוס ,אשכנזית-חולות)(נשים 111שיר

- IVשירים VI י'י .)ל"נכ(בספרדית-יקיצו)טפנו .לעולםמפה ,החולה(בצבור
בספרדית-המבטונבוךהחדווהנחליאל .נוהלאדב :ממוספריםהבלתיהשירים

 .חופשיבריתמוסאשכנזית.-נעוריטרדתותוךשקטעתהבכפרך ;ל)"(כנ

'עםמכ"ירקמוכרשהיההחדווה,נחלימאלחוץשונים.עתבכתביפורסמוהשירים
לאאך ,נשלחוואףשניים),(אועתלכתבנועדו Bכ"יששיריזאת,עם .ייתכן .'בוקר

 .הנוכחיתבמתכונתםלדפוסנתקבלו
10.6 ,פריז : Cפנקס ) 3 ( . .16 ,ברניבל- 1926 7. 'י.ח 1927

אחדידיעל'פנקס'להגדרהזכהתאריכים.בליהדממה,במתכונתשירים 6שלכ"י
בשניתרפ"ח,בדבר,שפורסמוכאלהזיהיתיםאלהשיריםאחר.פוגלשלעזבונומעורכי
 i7' .מחזורים

"בשביל :פוגל)שלידובכתב(לאאדוםבעפרוןכתובספינותיהה,השירמאחורי
אחר?)והועברומתווךידיד(באמצעותשםהוצעוכלומר, .פוגל"דודשיריהתקופה''

מחףור.אינוהשיריםוסדרזה,בכ"ינגעורבותידייםאכן.ר 8 .לדבדאולי.כך,
.29וינה, : 0כ"י ) 4 ( 3 . 29 ,פריז- 1919 .9 . 1937 . 'jl) 

ישברם noלהדממה.ההכנותניכרות . Aכבכ"יכאן,גם .הדממהבמתכונתשירים 21
6כפול,בנוסחשיריםחמישה אפשרותהמעליםדפים,סוגיושניכתיבהדרכישתי 1

אחד.י"מכיותרשל
קיץימיבקצההשירשלראשוניתטיוטהמצויההכבדיםשוודיהשירמאחורי
 . )]אע[(הדממה

 62 .זהי"מכהוא , 1978מז,במאזנייםכסףופעמוןשישךחדדיהשיריםצילום

כלביםעם-והאחרוןנו),(הדממה,היוםביווןדגלייהואבכה"יהראשוןהשיר
טז).(הדממה,

.10וינה, :הפנקס ) 5 ( .3 ,וינה- 10.1916 7.  ן),. 1922
במתכונתמוארכות),(משבצותחשבוןדפי :כתיבתוובדרךבצורתומגובשי"כ

כחולה.בדיוכולםכתובים ,) 64כפולבנוסחאחד(בהםשירים 14ובהם ,הדממה
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פוגללשמיומנודף

השירמעלאךתכולים,עשניםהשירעלהיתההכפנקסזהצרורהמגדירההמדבקה
 : )וברדיוסהפנקסבראש(כמופוגלשלשאינוידבכתבכתובהצהרייםחרדתתוך

שלבסדרושונותידייםלהתערבותהוכחהכאןואף .ידו"בכתבפוגלדוד"שירי
 n י'.כה"י

מן :אחרמקורמשוםמףכריםשאינםשנייםמהםחדשים,שיריםשמונההבפנקס

הםדומיםאישי.בלתינוףציור _ובנושאםפיתוחםבדרך 66 .פלדהוחוטיהבקעה
שיר .זהי"בכהשיריםראשוניאתמקדימיםהםכיוייתכן .ביותרהמוקדמיםלשירים

אחר,בכ"יבנמצאאיננוהואאך .עתבכתבמפרסומומוכר .צהרייםחרדתתוך ,נוסף

-קודמיםבפנקסיםמצוייםהשיריםשאר)ן 7 .ידועאינועדייןהמדףיקותאריכו
רוב .המאוחרים)השירים(שני 1ובדששירים)(שמונה 11בדוידסאחד),(שיר 1בדוידס

 6H .שעדשלמזהרחוקאינןהעריכהןמןעך ,המוקדמיםמןהם ,לפיכך ,השירים

להוצאההכנהלהיותאמורכה"יכיהאפשרותעלמצביעההפנקסשלההדורהצורתו
 .בספרכמדורואוליעת,בכתב-לאור

שבעהלשרשימה- ") ... [שלחתילשופמן" :רשוםנצאהבההשירשלהשנימעברו
)ן (l .שניים "יודפסו"מהםשירים.

 . Dוכ"י Aכ"ישללפענוחם
לפנקסילהתאימםניסיתיראשית, :שוניםבכיווניםהוליכניאלהכ"יבשניהעיון

כלבליהדברנעשהמוכרים,בלתישירים oו- Aבכ"ישאיןכיוון .השוניםהשירים
 111בדוידסאחד),רי(ש 11בדוידסהפנקסיםביןמתחלק.למשל, Dכ"יכינמצאקושי.

המשותפיםשלושהמהם ,(שישה 1בדש ,(שלושה-עשר) IVבדוידסשירים),(שלושה

;עריכהי"כהלגביסבירעקרוןמניבאינוזהפיצול .אחד)(שיר 11ובדש ) IVלבדוידס
היאשגם ,שנה)עשרים(כמעטארוכהתקופהפניעלהתפרשהכרונולוגית, ,נוספת
וסוגי ,הכפוליםהשיריםפי(עלכה"יאתלפרקשלישי.כסיון ;משמעותכרתאינה
 . Aבכ"יהדיןוהוא .יפהעלהלאהואגםהשונים),הנייר

ששניהסימניםויותריותרנתבררושונות,השקפהמנקודותהעיוןכדיתוךדהינה,

השיריםספרשלי"לכהטיוטה,ובעצם ,הכנהמהוויםלזה.זההדומים oו- Aכה"י,
 .השיריםספרשלכסיורויחדיו,השנייםאתלצרףניסיתיואז .הדממהלעבד

החדשבצירוףחסריםלאשידעד .תואמיםנמצאוכה"ישני .מפתיעההיתההתוצאה
 .השיריםשלאחרסדר ,בשעתוהניח.פוגלאםגם .-כא) nי ,ה(בלבדשיריםחמישה
שלהראשוניםהשעריםשניהכנתשלאפשרותהדעתעלמעלה oו- Aכה"יצירוף
ושנייםשלושיםמתוךושישה(עשריםהאריחלקנשתמרמתוכםהדממה,לעבד

אלוהיי,בינה,(אלוהיי,חדשיםכפוליםשיריםארבעההצירוףמניבכןכמו .שירים)
הכפילותלצורתזהההכפילותכשצורת ,תחנה)אלומתחנההיוםביווןדגלייהנעדרת,

השירים(שניהארוכיםהשיריםגםבו .ומרוכזצפוףאחדנוסח :הנפרדיםכה"יבשני

השושלושנייםפניעליותר,מרףוחשני,ונוסח ,אחדדףעלכתובים )] ...אלוהיי[
שישהלפיכך.נותרו,למשנהו.דחאדףןנ ) ו'./,:.\ (המשךסימןאותוובודפים,
סה) ,כה(מב,מהםשלושה .הראשוניםהשעריםבשניוליםלכאינם .:t ' ,בלבדשירים

האחרוניםהשיריםשלושתואילוהדממה,לעבדשלהראשון-הערוךלחלקניםי·,:.;•
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היחידים,הםהכסף,ופעמוןפשוטהאתשקט,עתהבכפרך-המצורףהידבכתב

מאוחריםאףהםמתוכםהראשוניםשניהדממה.לעברשלהשנילחלקהשייכים
שאלהסימןמוצבבכך 70פינקרפלד-אמיר.לאבדהכה"יאתפוגלהציעבומהמועד

השירים.ספרשלהשניחלקולהתהוותביחסנוסף
פוגלשלעדכונובטלטולימסוייםבשלב :בשגגהמקורהכה"ישניהפרדתאופן'בכל

עצמו.פוגלע"ישנעשתהכחלוקהחשבהוהואומאןהחבילה,כנראה,כתפודה,
הדממה.לעברהשיריםלספרהכנהטופס :אחדכ"יהם Dו- Aהידכתבי

 .)י"כקטעישני(ועודאחדיםשיריםשלידכתבישניג.
צדדיו,משניהמכיל, ,)מ"ס 21.5X34 (חלק ,גדול ףד)?( 1915דודי':'אלכ"י ) 1 (

ב'עפרוןהמוקדמים,בשיריופוגלשלכהרגלוהכתובים,עבריים,שיריםארבעה
 . M. GROSSידיעלחתוםלו,כלתהמהלשירגרמניתרגום ,בדי;לצידם, ;קופי'
מועדללאהםומחורזים,שקולים ,)"ולכלתהו"מה("ממעמקים"מהשיריםשניים

הםמדרודנדורף,השמש),באהוכידודי",("אלהאחריםושניים 71הכתיבה,
שיריו,מרביתלגביפוגלשלהמאוחרכמנהגוהשמש,באהכיהשירחופשי.בריתמוס

לושמצורףהיחידי,והואהמשורר)שלהןהכותרות(באחריםכותרתחסרהוא
מועדלושמצורףפוגל,שלבכ"יביותרהמוקדםהשירדהו . 27.4.1915 :תאריך

 71הנערה'.ב'שיריהראשוןכנראההוא ,זאתלעומתדודי","אלהשיר 72 .הכתיבה

ומחורזתקצובהמשירה-פוגלבשירתביותרהחשובלמעברעדותמהווהזהכ"י
כיסיי,הואהמעבר .פוגלשלהאישיחותמואתהנושאהחופשי-האליפטי,לריתמוס
אךשקול,שירעםחופשישיר-זוגותבשנימסורגו~:יערוכיםהשירים :כביכול
מאין,ישמעיןובריאה(אפיגוני),אחדמסגנוןהתנתקות:ראותמרחיקתהיאהתמורה

החדש.בסגנון

באמצעווגדור(שורות),ממחברתתלושגדול,דף . 1919-1920 :הגדול''הנהרכ"י ) 2 (
הצירוף(עםכאחדוצירפתיםהדממה,שבמתכונתכה"ישארעםהיוהגזרים .לשניים
 .נתאחתה) , 2ש'שבט,ימינבין]אל-"~חים"המלה

שני- "] ... [הגדול"הנהר :תחילתוהדף.שלצדדיומשניבדיוכתוביםהשירים
.14[וינה,גנ'(הדממה,אנחנושנייםהשירשלהאחרוניםהבתים וסופו, ,)] 12.1919
גנ'(הדממה,יעברוהימיםהשירשלראשוניםבתיםשני-הדףשלהשנימעברו
שבט'ימינבין]אל ' ) 41(שער'בחורףעתההשיריםביניהם . )] 15 . 7 . 19 20 1[וינה

של(כותרת"חזון"השירשליחידיטופס ,) 68(שער,הכסףגביע ,)'נג(הדממה,
 .) 62(שער,החיכויאולמיהסונטהוכן ,) 56שער,יישחו',אדם'בנילסונטההמשורר

ב'העולם"'."נדפס :מצויןהסונטותשתיבצד
הואדופןיוצאבפנקסים.המצויאתתואמיםהשיריםסיומיבארבעתהכתיבהמועדי

"חזון",לידואילו .) 73וו,(ברוידס"ולישהוף"במקום"וינה",כאן :הזהבגביעהשיר
 .] 1920[ינואר, 1/1920חלקי:תאריך

יחידיקרוןהשירזהבקרע .דלעילהדףכמחצית-ס"מ) 8.3X20.5 (דףקרעא) 2 (
ובצידובשלימותו, ) 51(שער,הנמיםהצליליםהשיר ;הראשוןהביתבלי ,) 70(שער,
(שער,נופליםשחקים-הקרעשלהשנימעברו .הצעיר"ב'הפועל"נדפס :כתוב

 .הראשונותהשורותשלוש-עשרה ,) 186 ,פ"ד(מאפילותוהשמשותבשלימותו, ,) 61
הכתיבה.מועדיתואמיםוכן ,) 63-66 ( 11בברוידססיורםאתהולםהשיריםסדר

גדוליםהשירבתחילתוהנ"ל:הקרעשלישכשני ,)מ"ס 7.8Xl3.4 (דףשלקרעב) 2 (
מעברו .) 5 , 4(שיריםבשערהשיריםכסדר-נצאכיהשירשלוראשיתוככריכות

(הדממה,נבהלהארנבתהשירשלהאחרוניםהבתיםשלושתהזעירכה"ישלהשני
 .גנ')

חשוב,כ"יעללכאורה,מצביעים,ממחברת,הלקוחיםדלעיל,כה"יקטעישלושת
מצוייניםנמצאיםשסיומיהםהשיריםבכל 74 .ואבדלשער,אחרונהטיוטהששימש
הכרונולוגיהסדר .לשירמשירכמעטכאןמשתנהפוגלשלידוכתבהכתיבה.מועדי

דמןפרקיעלמעידההמשתנההכתיבהואףבמאוחר),ערוךכה"י(משמע,נשמרלא
לכה"י.השיריםהועתקובהםשונים

בודדים.שיריםשלכ"ישני .,
השירשלמארבעההשלישיהנוסחובוס"מ) 8X 15 (ניירקטע :הליל'יקרב'כי ) 1 (

כסימןגדורה,שורהשרידיובתחתיתואחדים,שינוייםמסומניםבכה"י .לא)(הדממה,
הדממה.כנוסחבלה"),עיןתרדלאגםזקונים/("ודמעתהאחרוןהביתלהשמטת

בכתבשנתפרסםמהנוסחהמעבראתהמצייןונדיר,קודם,נוסחדהוהפרטיםבשאר

והדממה. , Aכ"ילנוסחהעת
ביותרהמאוחרהשירדהו .(כדלעיל) Dבכ"יבעפרוןטיוטה : ' rקימי'בקצה ) 2 (
) 3.8. לידינו.הגיעשלוראשונישנוסח ,) 1938
הדממה.לעברהשיריםספרשלהידכתב .ה

 .להדממהבמבואבפרוטרוטדניםאנומכולם,החשובזה,בכ"י

השוניםובעדבונותבירושליםהלאומיהספריםבביתהממצאיםפירוטכאןעד

 .שב"גנדים"

שלבעדכונו .שבידינו ) 11וברוידס I(ברוידסהידבכתבימצוייםכולם ,לשיריםאשר
שלאמפנידווקאפוגלשלידובכתבנשתמרוהםקלודנר,שלבעדכונוכמובריינין,
הושלכולאשיריםשלידכתבי .אותםשדחובמשורריםגםכבודנהגועורכים :נדפסו

 .הדממהבמתכונתמוארכות),(משבצותחשבוןדפיעלכתוביםעצמםהשיריםלסל.
הדפים).שני(עלבצמדיםכתוכיםכמקובל,שלאחשביה,הקבוצהשירי
אחריםעברייםבטאוניםשלהעורכיםבארכיוניגםשמאהדעתאתמעוררזהממצא

בפרט.ומכתביםפוגל,שלידכתבימצוייםמקלט)הדואר,(העולם,הבריתבארצות

 •כיום.הידועיםפוגל,שלהידכתכיכלאלה

שונות. . 4

 .ממנינעלם ,) 269 ; 192 ,פ"ד(הבתברשותשהואזה,שירשלכה"י :ירוקים''ימיםא.

לידינו,שהגיעביותרהמפותחפוגל,שלמכתבים:אוסףלפוליקפוגלשלמכתביםב.
גלויות 22זהבאוסףבארצות-הברית.שנמצאידידועםהמשוררשלהתכתבותופרי

7.3 (שניםוחצישלוששלתקופההמקיפיםמכתבים,-2ו .  .) 20.9 . 1926עד 1923
25(עדמכתביםשישה-עשר .7. - )-7.10.1925(מוחמישהמווינה,הם ) 1925

וינה,מתקופת(אחדשבאיטליהממיון-מירכומכתביםשלושהמצוייםביניהם .מפריז
 75פריז).מתקופתושניים

זהנמצאאשרהתורן'עורךבדייניך'שלמעדכונוענייןרבמכלול :בדייניך''כ"יג.
 ; 31.1.1921 (מווינהמכתביםשלושהזהבמכלול 76 .במונטריאולמקרוב

14. 10.1922 , 9.2. פוגלמציעהראשוניםהמכתביםבשנישירים.קבוצותושתי ) 1923
במכתב 78 ;שיריםארבעהופעם 77שלושה),(ובעצםשיריםשניפעםלכדייניך
שנוסדהתמיכה","ועדבהשתדלותאליושנשלחכסףסכוםעלפוגלמודההשלישי

 . .בארצות-הבריתבדייניךשליובלולחג

 1982אוגוסטיוני·

 :הערות
 .שער]-[להלן 1923 .וינה ,מחד""הוצאת .שירים .האפלהשערלפני .פוגלדוד .ו
תל- ,שניהמהדודה ,"המאוחדיבץו"הק .פגיס .בידידומקורותמבואבצירוףמלוקטיםהשירים.כל ,פוגלדוד . 2

97 (ב"תשלאביב. ם.הנוסףסימוןללאהמקומות,מראיכל .פ"ד _[להלןח"תשלמורחבת.רביעית,מהדודה ; )ן 1
 .המהדורות)(בכל 73-146עמי ,שם ,האפלהשערלפני :זו]למהדורה

 ,פוגלדודשיריכל-הראשונהבמהדורהלעייןיכול ,שעראתמשיגואינופוגלשלהכתיבהדדךעללעמודהרוצה
 "תכולה"ןכו .)] 109 ;נסו ; 95 ; 85 ,[שם "ןהו:;נה" :המשודדשלהכתיבהזרויותדובבדייקנותהועתקובזו . 1966

 ,ו 11 ( " >:171 " .)ו 17 ; 106 ; 94 ; 78 ( "אפוד-אפודה-אפודות" ;) 229 (ו"תכול;ת" ) 109 ; 96 ; 84 (לים"תכו" .) 100 ; 95 (
שלנכוןניקודרקעעלמפתיעהדבר .האחרוניםלשיריועדפוגלשלבכתיבתונשארואלוזרויותוד.וע ) 121 ;פעמיים
שלאחריםבענייניםהמשודדשמראהוהבקיאות .) 152 ; 151 ( "ה"ורך ) 110 ( "רמים_א ] ... [ס?לח" :אחריםצבעים
ועוד).הידיעה.א"האחדשוואיתד"יושלואי-הדגשההדגשה .משפטבסופישינוייםקלים.שיםדג(ריפויניקוד

אורךמלוא .סירות(שחושיריםשישהבאחד:יחדיוהמצורפים .שונים)"יכשני(ואוליחלקיםנישקלוזנרבכ"י .נ
השירים; 205-210פ"ד( T "תרפבדבראודשראו ,לילה)חינהאךצפוריםשנתי .העריםידעתי .גדוליםבתים ,רחובות

שנתפרסמויום),אחרויום .שחורים(מניפיםשיריםשניכתיבתו,בצורתהשונה .השניבחלק;א-ו)באותיותמסומנים
74 175פ,"(ד 1925כחעולם  .לחשילוחהשיריםנועדומלכתחילהברם .)ן-

.10.10 ) 1 :בתאריכים-מווינההםלקלוזנרהמכתבים . 4 1921 , 2 ( 28.6.1922 , 3 ( -19 24 . 16 .8.6 )-4ו 5. 1933 ; 

28.5מפריז. ) 5-לפיכמן .1 וגם ) 2ו,(מכתביםמוצלחיםהדפסה,בענייניונוגעים .וקצריםתכליתייםכולם . 926
- "םיבכתוב] ... [גדולל"סיפורביחסהוא .כיתרכעודך ,נדלקלוזהרביעיהמכתב .בחשילוח .) 5ובעיקר , 3 (כושלים
 .בר)לחוידיעלהסיפורלנתקב(לכסוף .העתככתבכשכילומקוםשיאםלדעתמכקשפוגלש ,כנראה .היםלנוכח

 ,) 2 . 1(מכתכיםתרפ"ב .בחשילוחנדפסוש ,) 68 . 61 , 70 . 55 , 54(שער,השיריםלחמשתביחסהיאההתאמה . 5

נזכריםהשלישיכמכתבזאת;לעומתקלוזנרככ"יונשתמרו-לפיכמן)(המכתבנדפסושלאהשיריםלששתוכיחס
נדפס .פתחך)(אלכנראהמהםשאחדאחרישירים.ארבעהשללאגם-בעדכוןכזוקבוצהואיןשירים.חמישה

כמכתבנזכריםאינם ,כחשילוחלאאךכחעולםשנתפרסמו ,י"ככההאחדיםהשיריםשניואילו ;ד"תרפכחשילוח,
כלשהו.

העיוןעלהמכביד .פיצולנוצרכך .נמסרוממנוהאחרוןהמקורפיעלעזכונותלשמורהיא "גנזים"מכוןמדיניות . 6
 .פוגלשלעדכונויאוחדהיוםשכבוא ,זאתעם .לקוותישמסוים.יוצרשלבכתביו

 .שנהבאותהלאוריצאהראשוןהכרך .הספדכעודךכדשאשדאתמציינת , 3.5 . 1929מיוםהחוזית.ההתקשרות . 7
 ,פ"ד(והשווה 4והערהלהדממההמבוא •:ךפוגלשלהשניהשיריםספרשלי"לכהאנדהמתייחסתמכתביהכשני . 8

 .) 55והערה 29

19 (שקוףניידדףעלהם ,תאריכיםללא ,השירוטיוטת ,המכתב . 9 X2 לצד.מצדעובדיםהכתיבהשסימניכך ,)מ"ס 5
הדצנזיה .עליהפוזננסקישלהמצוטטתותגובתו ,לביא)" .(יהשורותבעל"שלדצנזיהלפוגלשופמןמעכירכמכתב
10.8 .כחאץרפורסמה .1 איזו .לדעתיקלעלא"'שהמבקרכךעלמצביעופוזננסקי .האפלהשערלפניהופעתם.ע 923
וכינויאלה,םידברלמרותשכן .פירשולא ,אמר ."'שער]נשלאלהשיריםעללהיאמדצריכיםהיואחריםדברים
נפלהפ"ד(כמהדורותפוגלשלדרכובראשיתכיותרמהחיוביותהיאלביאשלהרצנזיה :השורות·כעלהזלזול
 .[שמעוני])כן-מלכהשלהם ] 4והערה , 35 '[עמלביאלי.המיוחסיםהדבריםטעות:
4.9 ) 111כרדיוספי(עלהואמועדוהמכתב.שלהשנימעברו ,הפכיםנשכרוהשיר . הואלפיכך. .המכתבשלזמנו . 1923
 .פוגל)שללידיוזושהגיעהועדלשופמןתגובתופוזננסקישהעכיר(עד 1923אוגוסטאמצע

 .) 28-29 ,פ"ד '(דתאריךאו ,המשודרחתימתבוואיןכתיבה,במכונתכתובלמחזההתסריט . 10

אברהם .נעוריוידידשלמחברת"; ) 8-9 (העדכוןעל 'ד:שוניםבמקומותפגיס .ידידעלנזכרים"יכהשלושת . 11
עם'י";כה ) 278 (פוגלשללגרמניתהתרגומיםכרשימתוכן ) 274 (לשיריםכהערות-קלילות'·מלים ; ) 16 (לברא"
לששת- 'השיריםמקורות' , 297 :השיריםלמקורותהקיצוריםח·לו '(רכעלמאיד"כ"כתכנזכר ,כדלהלן :נוקד
19תל-אביב, ,גהספרותגם 'ןך; 278 ,ל"כנלגרמנית.התרגומיםרשימתוכן ,ךואיל 289הזה,י"כהיריש 7  .) 158יעמ, 1

2 ,פ"(דזהביתאודותההערה 'ך . 12 (שירבהדממהוכן ,) 23 . 111(כרשמסכתאתימששש"יבכהגםנמצאהכית .) 74

 .)]חע[

 .) 11הערה(כדלעיל.שםהנזכרכחספרותוהמאמר 271-273 ,פ"ד 'ךנו.

האחדיםהשקוליםהשיריםשני .ןןןכרשהשיריםפנקספיעלהוא"להנהמועד .תאירכיםאיןבוקר·'עם"יככה . 14
10- )'לעולם('מפההעולםאלמפח :יותרמוקדםכחודשייםהספרדיתלהכרהעובדו . 1. טפנו'(בוקרועם , 1938
20.1- )'יקיצו . 193 ככרשהםןכסימליאו ,גדולים) Xסימני(כשניי"ככההמחוקיםהיחידיםהםאלהשירים . 8

אשתובילשכ- 'פניםיצורכל'נועדהואפגיסלפיד. ,הגרמנילתרגוםאשר .הספרדיתברהלה ,אחר"יככ ,הועתקו
15 'עמשם. ,הספרות '(רעדההמשורר.של 8 (. 

 .) 78הערהלהלן, '(ד 'ברייניןי"כ'פיעלמקרובזהנדפסושיריםשלושהמוכריםמהכלתי . 15

"ככרך")")וכן ... [נדדםביתעל"ו") ... [ערפל("תחת"לילה"בשםשיריםשניהםכאןכותרותליכעהשירים . 16
כברככותרתמשמשת,") ... [קומהחלונות"-פתיחתו .כותרתחסרהואככרך""יותרמאוחרבשלב .בוקר"ו"כגן

 .) 78 ; 69העדות .להלן '(רכדייניךי"ככןוכן.פמלשוהשיריםתשימכר

 ,כשערשנכללויצועי,חוררתועלמדברצהריזהבאראך,איכה ,השקיעהמולהשיריםכצדמצויןהפרסוםמועד .ו 7
כפנקסהמוקדמיםמןולאשנדפסו,הראשוניםהיותם(למרותשהושמטובוקר,וכנחלערכייםכיןהשיריםכצדוכן
מסמןפוגל .כצידםציוןאין ,חלילה)ומקצחחלבנהשינך[את]-שנדפסו .הפנקסמןאחריםשיריםזאתלעומתזה).

191כיןשיריםשלפרסומםמועדיאיפוא 92מפרסומיםך;אהפנקסאתשסייםאחרישניםכארבעעד.ו-920ל 8 ן-1

 .מצייןאינוואילך
 .העיוןלנוחיותכאןיםהוספת .העמודיםיספורמאיןכולםהשיריםיבפנקס .או 7

הגרמניי"כה .) 236ידשהשירים.מפתח '(דלפוגשלסגנונומסממניבושישאהבה,שידשלהואהגרמניהטקסט . 18
בראשיתפוגלעלשהשפיעי.גרמנמשוררשלשירשזהולהניחאין .ןןןוכרשקלילות'מלים·שככ"'מזחכאןשוכח
19 .] 1 [ 916 .מדקל" :כתובהשירבשולי .דרכו שלידו.העברייםהשיריםבתאריכיהמשתלבתאריך ," 5.

 .הידכתביכמפתחנמצאתהשוניםי"שנכחהשיריםרשימת .או 8
אךשנדפסו,אלההםלמחצההגנוזיםהשירים .תאווהופעמיםאלייכקרבוחיההםכהדממהנסושכוהשיריםשני . 19
 .כחולים)עשניםוהשיראייםמשירי(אחד-עשרכונסולא
 .שבטימינכין]ואלכחורףעתהיעלף,בוקרצעד.עלצעדלעברו,אישהםכפולכנוסחהשיריםחמשת . 20
191וגבולותהצפירהלמן-הפרסומיםמועדי . 21 הפנקסשלזמנואתכמעטחופפים , 192 1הצעירהפעולועד 8

 .הזה

 .הגנוזיםהשיריםמדוד .הדממהלעבר- 'גג ,הדממהא. 2ו
והשיר ,בפנקסהקודםהשירתאריכילפי .כהעדידועהיהלאזהכמקוםלפוגשלשהותועל-וולישהוף . 22

הזהבגביעלשירמצדייך ·הגדול·הנהרי"ככהזאת,עם .חודשיםשלושהכהיותרלכלזושהותנמשכהשלאחריו,
והואלמשנהו,אחדי"מכהכתיבהכמועדלשינוירהינדדוגמה).זוהינו 'עמ ,להלן '(רווינה-והמקום .זההתאריך
קצרה.היתהבוולישהוףשהשהות .כךעלאולימצביע

-9 'ש , 27(שערחינךדומם 'ךכאחרוהגברהנערהבשיריחשובמוטיבהמהווה ,הנודדלךההדמותעל . 23 12 ; 

26 . 11כרדיוס ;-10 1ו 'ש . 29(שעריורדחנני ,) 1-2 ,ןןכרדיוס -2  ,)]'"כבלי[ ) 12-14 'ש , 21(שערהחיוורכפיר .) 7
 ; ) 68 , 11כרדיוס; 'ג( ,(הדממהאנחנושנייםוכן .)]י"כליבנ 44 . 43(שערחטובוכלכישלווהתוך-הכלבעל .ועוד

 'דודיאל'בסיוםש ,"הילדאל ;געגועיםתוךחרשירעדרחמיגם" :כגוןלשורהלרמוזיכולאשהשלגוףמרכז
-9ש·(שער,הנחלשפתלעלאו ,) 23שער ,היוםכנטותוכדומה; 73רהוהע 12עמי .(כדלהלן ככלל; )]י"כנבלי 11
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 .גכפרודה.שיריםאבינעם.כרש. .א . l)טשודנ .(מ.הורוכיץיעקבונסק.'שלבע.שאליגרינכרג. .וו ,ופרודהךן':-פוכסק·

• t.: וזאס .~(מחוקןפמוu. כתכניתקשורהלהיותיכולהושלונסק.'גרינכרגכולל-זונכבדהרשימה .פמןשוהוברג.ן.·ק
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 .ןילכברככרנכתב
1  . x 1הערהלהדממה.המבוא 'ך .א. 1
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 .הטירוף""שיר
כמטרהספק-ככוכביתפוגלידיעלמסומניםכולם .מוכריםכלתישיריםאחד-עשרמיכליפיוסםזהמפנקס .. 14

5-10מד.מאזניים '(רבדיעבדספקלגונזם.מראש , 197X (. שםהמצולמיםהשירים). ךאחרים '"מכחם ) 3-4 'עמ' 

 .) 62 ; 5.1הערותלהלן.

ואשר"-כגון :פירכוחגדושה .'"שככלשיריםההתייחסותעיקרכומיכל.'ידיעלהפנקסשליאורותךדר

 "'"כמאיזה "'מיד•על "כיצד- "צורפו";"] ... [תאריכים)(ללאנודדיםשירים 4צורפוהפנקסאל: ·צולמיםלימ

 .כעדכוןוןילעליכוניוהשןה .אחרותולו.א'~:אלות

אףולהלןהשירים.וכרשלכין IVכרוידסוראשיתכולווווכרדיוסכיןחפיפהקיימתהכתיבהמועדימבחינת .. 15

אורךומלואהעריםידעתיגדולים.בתים .הטירוף""שיר ;וווכרוידסהפנקסאתפותחאנושחוטים : '"כנישכייםמצר

דלעיל~הראשוניםהשיריםוכשלושתמוגשמיםבו .ו vככרוידסשונה~קצח<כסדרהראשוניםהשיריםהםרחובות

 .וככרשהמסומניםאחדים·םקונ·ח

1h .. משמע. .)"כציריךהעבריהספרביתמנהלכורלא. .•לצא"(כצרפתיתהיאפוגל~מאיית<כךפוליקשלבתווכח

19עדכתמירותנמשך ,כווילנהראשיתוש .כ·נ·הםהקשר והערה 14 'עמ .להלן '(ווהכריחכארצותפוליקיות,כה 26

74 (. 

 .זהכפנקסמאודמטושטשהשיר . 17

1X .. ו 92 )( .ספטמברעדהיותרולכלכיול.ישםהמשוררלשהות•חידהעדותהואמגליכנכרךהשיר. 

19)ןנח .uכ• . 19 כ-כהוטווילשחוכרזהוב.אניבהשירלועדות:הראשון.זמןפרקישניכמשךכהוטווילפוגלשהה 1.

וכאוגוסטכמאיכפריזשנכתבושיריםישכפנקסאחריו ; 29 . 10 . 1935 .מפריזהואכפנקסשלפניו(השיר 1א .. 1 . 1 ' 1.1ו/

24כיןהםשתאריכיהםמהוטווילנוספיםש•ריםה .uחמ·י .) 1 ' 1.1)ו . 10. 4לחולות)(נשים 1936 . 12 . כדמי(-1936

 .) 30פ."(דאשתושלהמרפאכעיירתהמשוררההשבואחרדמןלפרקעדותהם .החוצות~

 . 53והערהאעמ'להלן. 'ך .זהכפנקסגםהנמצא .פשוטהאתירשהעל .א. 19

י"כבינתיים, .להםאיןדלעילהראשוניםהשירים).שניוווככרש(וכןכפנקסמובאהספרדיהנוסחרק .uיןכיוו . \.)(

 .)ו 4והערה 2 ·עמ ,(כדלעיל 'בוקרם'ע '"ככנמצא .יקיצוטפנוהשליש.י .כנז· .uהאיוסחםנל

20 :ימיםעשרהחוןלספרדיתמועתקים ."הגבולתחנתש•ר•חמשת . 41 . 1. 1938 - IO . l . 193X . נוספים.שניים

 .) 46הערהלהלן. '(ו"להנכמועדמשתלביםאריכיהםת .וווכרשקסכפנ

42 . '' 1Z. לפיכךמקדים.הוא .הספרדיתכהכרה ) 30 . 7 . 193 7 .(פריזפשוטהאתהשירקריאתלהעדפתאחד•ם·חרוכות. 

l (המבטנכרךהשיראחנהשכחצי . 2 . 193X ( לספרדיתהשקוליםהשיריםעיבודעלפוגלשקדכההתקופהואח. 

שיריםשלושהנאיםאחריו ;הכרונולוגיהסדרנשמרכפנקס) 1 5 'עמ- 1.א 5.19.19 (הגנים ם~\!השירעד . 4 .\

26 . 1939קלילות.(ממליםהאחרוניםהשיריםכשלושת :כרונולוגיתלוהקודמים  .שובנשמרהכרונולוגיהסדר ) 5.

4  .) 14הערה .לעיל '(רלפרסוםכנראהנועדאלהתרגום .א 1.

3 'עמכ."חשיתל-אביב.כמסכת.פוגל.של ·האחרוניםהשירים'הונאוזהמפנקס . 44 7-39 . 

כאשכנזית(כמקום "לעולםמפה" :הספרדיתלהכרההמעברעםמעטאךכשחנואלהיריםש •שכשלהפתיחות . 45

איןזאתעיר-השנייםמכין.)"] ... ]עלהיושבתזאתעיר"(כמקום " f ...ןעליהיושבתזאתירו"ע )"העולםאלמפה"

 .) 4 )(הערה .לעיל(והשווה ·בוקרעם'י"ככנמצאהעולםאלמפהואילושכנזי.-האהראשוןלנוסחו •"כלו

 . 1 3הערהל·לעך· .א 45

4h . 14 (זאתועירלספרדית.העיבודיםוצתכקבהראשוןהוא ) 10 . 1 . 19 .(אולעולםמפח . האחרוןלפניחרא ) 1.1938

 .) 42 , 41הערותלעיל.(וו'

תוךהמפורט,תוכנםנמסרחשבוןדפיעלכרש:שכאוסףכח"ילמרביתמצורף ,-1978לנכוןמצב.צילום . 47

הבלתיהשיריםשלושתלגבימיכליהשתמשזועבודהשלבממצאיה .)פ"ד(הקייםהנוסחעםלעיתים,השוואה,

19 .אזניים(מפרסומוכפתחהציגשלהםהפאקסימיליהאחשמוכרים. באותה .זאתעם .) 62 . 53הערותלהלן. 'וו . 78

 .משובשהיהככר '"כהרובשלס·דרםעה .uז

4X . אחרים"יככהמצויפיעלהםהמסומניםהמועדיםתאריכים.ןאיאלהי"ככשכיוון. 

4'J . ככ"יהמוקדםהשירA הדממהלעבר '(וכהדממהונכללו .כשערשנדחומהחמישה .חלילהיקרבכיהוא

 Aככ"יביותרהמאוחרהשיר .יוחדמאוחרשניםכארבעהוא .כינהאלוהיי,-אחריושלהשיר; ) X5הערה .המבוא

כנוסחםהספרדית.בהברהכאןהמובאים .הפכיםושכוריםעירוםאכואחשהשיריםלשערש·זאתעם .פשוטהאת-

לספרדיתהמעובדיםהאחריםלשיריםקודםלא:יותרמאוחרזמנם .כיצועו)מועדוכליהעיבודפרטי(ללאכהדממה

l 'J'ח .U '(רא .\X (. מאיעיבודוממועדמאוחרולא)הדממהשלי"ככההמשורבבזהחחיכוי.חדריהשירשל ) 1939. 

הראשוןהשיראכןוהוא-ף"אלכאוחפוגלידיעלמסומן . Aככ"יהנוכחיכסדרהשישישתנ.יהשיר . 5 ><

שלי"ככהזהירששלחדףכמיספר- " 3 "המספרפוגלשלדויככחבמסומןהעמודכתחתיתכנוסף. .כהדממה

הראשוןכנוסחו .היערותכצלעיהינה .אחרכשיר;הדממהכנוסחהם-4ן .ו 'כשכאןהמבוצעיםקונים·החגם .הדממה

' iL הדממהכנוסח .הואמחוקלדור"מדורן ...מלדיילןתלנהאחר"-השניכנוסחאך .ןהאחרוהניחנשתמרזה "'ככ

 2 'כשמחוקותחליליקרבכיכשיר ;כהדממה)ומוגשמים .י"ככההמסומניםרכיםגראפיים'נויים iL 'מלכד(זאת

שלהנודדי"כח(עלככהדממה .האחרוןהניחכסיוםוחסר .אחתשורהנמחקההשב·מהניח ."ערבמחופה"המלים

' iL 'עצמופוגלשלמיספורואחהתואם- 54-פוגלשלו·דככחבשאינומיספור.·שתרקדיכיירשכ;להלן~ך•זהר

כנוסחלספרדיתשעובדו ) 49הערה(כדלעיל.שיריםשניכלולים Aככ"י .המכרעתוההוכחה:הדממהל .uי •"ככה

הדממה

 .)כ' .יאח.ו.(הדממה.היערותכצלעיוחינהאילןעוד .פשוטיםמכתיכם .כריםמצעיעל:הםהכפוליםהש·ר·ם . 51
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הואגדולים.אביזרי-מישחקלתכנןאבאהחלבכפרלגורשבאנומשעה
אולםילדים.כעשרהברווחהוהתנדנדוישבועליהענקית,נדנדההקים
 .החצרעללהגןנחושהיצאהוהיאהילדיםמפלישתנתבהלהסבתא

לעוויתותלנווגרמודיגדגונווהםכחציםשנונותהיוסבתאשלקללותיה
הדורותבכלאויבי-ישראלכל .לפשרםירדנולאאםאףוצחקוקיםצחוקים
ושתי,מעמלק,החלהימים,דבריסדרלפיסבתאשלבקללותיההוזכרו

הואהלא-הרשעיםשלהאחרוןבגילגולםוכלהואחשוורוש,הרשעהמן
ישראל,בתולדותהרבהבקיאותהעלגםכמובןשהעידדברהגרמני,הצורר
חומהכמוהילדיםמולהתייצבההיא .לצוררי-ישראלהנוגעבכלובעיקר

כברואנו .הגןמןהרחקלהבריחםבמקלהכנגדםמנפנפתמתמוטטת,

הילדיםאתמגנושגירשהרשע,הענקעללכולהידועהשהאגדהחששנו
בגןגםותתרחשתשוב-בגנולבקרחדלוהציפוריםאףהיוםומאותו

 .הילדיםלכלמשוש-נפשלהיותמראשיתושנועדהגןשלנו,

בשדות-נישאתבערהשליבשוריחבאווירעומדתזבוביםאיוושת .קיץ
 .האשכלמגעפניוומקמטנמסצלול,כמיקפאהקוצים,

בן-יוםשנהפכושלנוהשדותאלחוזריםואנועינינואתמציףלבןאור
הרותחלחולמעלומנתרותמדלגותהיחפותרגלינו .ויבשיםלאפורים
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אתהתוחמתגדר-התילמול .ולחיםצונניםושיחיםאיי-עשבומחפשות
הערביהפרדסאל-עברתמהותעינייםושולחיםעוצריםאנושדות-הכפר

אךנפש-חיה,איוובפרדסמאורעות-הדמים,ימיוהימים .לפנינופרושהנח,
שלהקטניםהבתיםאל-עברהמכווניםקולות-יריממנועוליםלילה-לילה

המתוק'והפחדמאתנוצעדיםמרחקומרגיערוגעעתהלונחהפרדס .הכפר
 .היחפותרגלינוקרסוליאתומקפיאבטננועדויורדזוחל

תרנגולותקרקורירקורוגע,שקטשלנוהכפרגםנשקףהגבעהממרום
כךהרי .המקוםדממתאתמפיריםהתרנגוליםשלרמותוקריאות-תיגר

 .נפשנואתהמבקשיםהערביםהפורעיםהזההפרדסמןאותויראוממש
עדהמדלגתוהעיןלסופם,עדים-הפרדסים,עללהשקיףניתןאףמכאן
עדתגיעוחישערביים,כפריםבכמהבדרכהתפגושהרחוקיםלהרים
עדוסגולים,תכוליםכחולים,עתהנראיםההריםהרי-ירושלים.לפסגות

 .ורודערפלתוךאלונמוגיםהשמיםבתוךבחוורונםנמסיםשצבעיהם
מכאןרואיםשאנוספק"איובמרחקים.מלבינהמבהיקהאחתנקודה
 "!התמונותמןלנוהידועהזיתעץאתגםולידורחל-אמנו'קבראתאפילו
ומעוררתמתגרהביוקרתה,משגשגתחיתהההריםשלרגליבמישורלמטה,
שנותלאמצעעדגרמנית.מושבההמטופחים,חמדת-בתיהבשלקנאה

הדוריםחולפים'כשהםלעינינותושביהחשופיםהיועודהמלחמה
ממשכאן, .ולוחשיםרכיםגלגלי-גומיעלהנעותנאות,בכרכרותבלבושם,

הברושים,שללאורכםביוהרה,פנינועלעובריםהםשלנו,ובכבישלידנו
באנשיםחזינוכמואנו,ואילוהפרדסים.תוךאלונבלעיםנעלמיםואחר
 .לנואשרלכלומנוכריםועויניםזריםמעולמנו'שלא

אותםהוציאוכאויבים,סוף-סוףכשהוכרזוהמלחמה,שנותבאמצע
מחנות-הסגרבתוךאותםושמושלהם,הנאיםהבתיםמןהשלטונות
הגרמניתהמולדתשלכשרוחהכמקום-רפאים,נותרההנאהוהמושבה

ולדלתותהמוגפיםלתריסיםמבעדבנוולהתגרותמעליהלרחףמוסיפה
החתומות.

הלוהט,בחולבעצלתייםרגלינושרכנוהכפר,אלהשדותמןכשחזרנו
משה-רבנו,חיפושיותפרחי-שדה,:אגודותלידהבאמכלומלקטיםרוכנים
עצמות,נחשים,שלנשלציפורים,שלמיותמותנוצותנוצצים,פזזבובי

ומלבינותחשופותונותרווטרף'למאכלשהיוחיות,שלוגולגלותחוליות
בשדה.
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ומקימהשלנולחצראותםמביאההצבים,אתאוספתואנייבשים.וקוצים
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סומקורוניאילן
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גלרייתמובילהלאןהראשונהבשורהכברהביןברוזה .המציאותקרקע

המניחהבמוסיקההזאתההבנהאתועיטרהמתאבדתשוששלטובהשנה

 .ביותרהעדינותההתרחשויותדופקעליד
שבלעדיהלמישהיגעגועיםשירשהוא " Dב"שרוכיישדומהחשיפהאווירת

למישהיאחר,מסוגגעגועים .בדרכים"בשיטוטשרוכיםלי"הסתבכו
אתשמצייריםאהבהזוהי .דניאלה""בשירישבחלומות,רקשמוצאים
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נבהליםברוח;כשהענפיםשחורים;לילותודוקרקבוע;הזה"הכאב

 .ונשברים"

למתיקותלגלושמבליהאלההשורותאתלשירשיכולזמרהואברוזהדוד
ולעצורהאמינותלגבולעדוהמוסיקההמליםאתלהוביליודעהוא .מזויפת
שלובמושגיםרבה,בטבעיותשרהוא .הבנליותשאחריההגדרלפנימטר

 .חזקקלףהואשלוהחדשהייקלף"ולכןהקופה,כלעלהולךהואקלפנים

• 

מתמדתחקירההיאהמוסיקה

החדשתקליטו"קלף"על
כרוזהדודשל

המוסיקהשלברודיטלמין .אצילרוקנ•רולזמרהואברוזהדוד
הרגשיהאימוניםשקכאללמוסיקההמתייחסמקצועןהוא .הישראלית

פשטותשביוהגבולעוברהיכןבדיוקויודעישירותמכההואשלוי
 .לפשטנות
מין .שונותבתקופותשחוברויפיםשיריםאוסףהיהשלוהראשוןהתקליט

המדוייקת(אוליאלתרמןלשירימוסיקה :אפשרויותשלביקורכרטיס
מרגשביצוע ,)"שאל"רשפילבשימו .אלהלשיריםשנכתבהביותר

שירשהיהבדואי"אהבהליישירמחודשועיבודהחיים"שללייילידים
 .שלוהראשוןההיכרות

בע''מאביק

הסופריםציבוראתמברן

הספרלחגוהקוראים

העברי.

חזקקלף
שלתוקפנותזוהיאך .יותרתוקפניתקליטהוא ,החדשתקליטו ,ייקלףיי
מתגלהברוזה .פוזהשלתוקפננתולאלהיאמרחייביםשהיודברים

לספריכולותשפעםבמליםמוקףרוח,מצביביןהנודדכטרובדור
עלקריצהבחציופעםהמתאבדתש iמשטובהשנהגלרייתעלבמלנכוליה

היאחיהאשתן;לאהיאאבלחיה;להשקוראיםאשהלושייישמישהו
 .מאדמגובשתקליטהוא"קלףיי .איתוייתמידוליאורליאון;שלאשתו
היאוההרגשהמדויקלמינוריםהמאז•וריםהשיריםביןהיחס

העטיפה)עלאחר,בהקשר ,המצוטטקונדרהמילןעייפ(בוואריאציה
 .מתמדתחקירההיאשהמוסיקה

שלאמישהוזהופעם .המנוחהחוסרתחושתבולטתהמאזיורייםבשירים
הלילה/איתןש"הולךמישהואריא)למאירשל(בשירזהוופעםנכנע

הלילה/איתןהולך /הדרים;עלכעוטיהלי;תהיישלמההגנים;ביולדודך
זהברו . " ...ברחובהשומריםמצאוךעיניי;ךראורביםוטוב;הולךלדודך

בכלוהשירהאנרגטיתמאדהמוסיקהולכןלתוכן,צורההתאיםבלחניו
הכוח.

האירוניהבולטתייהלילהאיתןוייהולךנכנע"ב"לאשישהרצינותלעומת
היאהאמתאבלאבודים;כולם ;בחיפה"חושביםהתקליט.משיריבכמה
בחציגפןיהונתןכותבכך " ...האפורבסרבלהפועליחיעובדים;אנחנו

 .פועליהמנוןלאיזהמחודשתכגיוסההנשמעחיפהיי"חיפהבשירקריצה
טרפנוהמים;שפתעלאצלו"ישבנו ...-הבטלהשבחהעבודהשבחומול
כך- 11 •••מאתמוללשתותממשיךמהיי;ןשפוךאותובנועזחול/עםדגים

 .יילנלסוןבלדהייב

 1982יוני-אוגוסט

.ביוJו
.ב'נור,ו o,:flווננו
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בשירותועבדמשפטיםלמד , 1923ב·בדמשקנולד

'לונדון'קאהירבביירות,ארצובנציגויותהדיפלומטי
הוצאהבית·וייסדמהשירותפרש .ומדרידפקיכג

רבים,קבצי·שירהפרסםבביירות.עצמומשל

בשירתודומיננטימקוםתופסהאהבהכשנושא

לכתיבהאחר·כךעברהואהראשונה.מהתקופה

זאתמבטאכשהואוסוציאליים'פוליטייםבנושאים
 .לבןובחרוזוכרגשישירבאורח

פיינגרשעודד

Pour Elyzabeth 
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:בו~ה~~אוזp~~י~יםהי~ן

ר. w;i~לרקץ .םי~:tזrדרית~ל
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הסובביםדמויות(כמרמוצגתהעכשוויתהעבריתבספרותאשההמרתד

הנפשיהאקליםמתבררמכאן .ערכיםבמשברהנתרןעולםרקעעלארתה)
בחלוציםטבועשהיהופיזינפשיחרסןאותרנטרלתהיא :שלה

שלכוחוזה .ורעננהראשוניתהרריהבמעשיהםשך;:;נבוהאידיאליסטים,
סיפרהעםבפגישהרענןרוחמשבכעיןמדרגש .לפ~כך .לאורוחייםשאנשיםאידיאל

וחיוניותקרמהשיעורבעלתדמותבמרכזוהמעמידאדני,גיא-לפידשולמיתשל
שספרבעובדה,גםנתמכתז;הרגשה .ומהריסותמחדרכןדווקאהיונקתרגילהבלתי

שלאהראשונה,העליהעלהחסדרבתההתבוננותמבחינתדרךפריצתמהדרהזה
 .ידועותמסיבותסרפדינובקרבלאהדהזכתה
בלתי-שפריאח .זקןרדדעםמרוסיהשעלתה .ו 6בתנערההיאמנדלשטאםפאניה

פוגשתהיאכיפר.באכסניהנאנסהעצמהוהיאבפוגרוםנרצחושהרריהלאחרותינוקת
היאפינה"),"ראשיותרמאוחר(שתיקראבג'ערניהמתגורראלמןסילס,יחיאלאת

יחיאלעםבנישואיהתינוקת.להוהשאירבפוגרוםנהרגשבעלהכמיעצמהמציגה
גגקדרתלהיתןוהואלילדיו,אומנתתהאהיא :בלבד:דt;כךרנישואירואההיאסילס
עקשנית,נחרשה,חת,ללאעשויהזכךלכאשתדמותה,צ;מחתערלהבג'ערנילחם.רפת

המחיצה .ראשכופפתאינהוכיחיאלרקתררכחת,מתפלמסתמסחרי,חרשבעלת
ומספרתליבהסגוראתפותחתשהיאלאחרנופלתבעלהלביןבינהוהפיזיתהריגשית

בעררשנמלטוכפאניה,נשיםשלחייהןהריסותשדווקאהוא,המענייןאסונה.עללד
חייםלניצניאכזבלאכוחמקררעבורןשהידרהםברדסיה,מהפוגרומיםשיניהן
היתה .הרגילחייהבמסלוללמהפכהשהביאו .הגורלתעתועיאלמלא .חדשים
נוכח .לחלוטיןשרנהחייםדרךהראשונה)העליהבניכמרה(ולרביםלפאניהמיועדת
היותהשלההיפותטיתהאפשרותמתיצבתקידמהעלהנאבקתהחלוציתהרריתה

שהביאהוהספריםהבגדיםבארגזעכשיונעולעברהאבל .מצליחהפסנתרנית
החייםתנאיאך .ואקדחסרסבדרא~ת.שמלהעכשיותופסיםמקדמםאתמרוסיה.
עלהאגוזעץתחת:התברדדרתההרומנטיהחולמני,רוחההלךאתעמעמולאהקשים
 .קרנינה"ב"אנהוקריאתההגבעה

עםושרבשרבלהתמודדהכורחהואהראשיתהגיבורהשלבדמותלייחודשתדרםמה
מרתולאחר.חלוץעםנישואיןברדסיה,פוגרוםלאחרארצההעליה :חךש;תהתחלות
להיות,שעתידמיבאוזנימתוודההיאהרומןבסוף .חדשההתחלהבחייהמסתמנת
הנהנדמה, .סשהחושבים.משאנויותרחזקים"אנחנו :לחייםהבאשותפהכנראה,

כוח,שלסימןזהבזה.גםעומדיםואנחנו .משהרערדקררהדאזלשאת.נרכללאיותר
בצוותא.יותרטובלעתידרמזעםמאוששבמבטמסתייםהרומן "?חולשהשלאר
שעיצבוהםהקיוםעלהעיקשוהמאבקהקשיםהמקדםתנאירקשלאנראהאך

(רצדןעברהאתלהדחיקהרצוןלאגם ,נפתלי"ארץ"מלכתשלדמותהאתוחישלו
קסםבעלתדינמית,מתפלמסת,מרדנית,היאברייתהמטבעבידה)עלהתמידשלא

יחיאלכיהיאמזל"בת :ובתקופתהבמצבהנשיםלגבישכיחיםלאוהרהוריםמצודד
בהראהגג,וקדרתלחםבפתארתה"יקנה"כיאף !סביבםהאנשיםמשארכךכלשרנה

מבצע

 ·טובח""שיבח

 :השתתפותדרכישתילאזרחמאפשר

חימוםלמבצעיקודשהכנסותיהשכלטובה","שיבהבקרןא.

 .שכר-דירהלתשלומירכןקשישים,בתישלושיפוץ

 .הרווחהאגףעםייערץותרןבשיתוףעובדתזרקרן

 . 9.13333דיסקרנטבנק :לתרומותהחשבוןמס'

(תנורים,ולרהיטים.לבגדיםהציודלמחסןחפציםבתרומותב.

 . )וכד'זכקוריםטלוויזיות,

 .ת"אנמל(אזורהישניםהתערוכהבמגרשינמצאהמחסן
 . 26מס'ביתן . )דיזנגוףרח'כסוף

 . 1H72 45טל' :כנושאלפניותכתובת

'נתןאיינישלך

 ,מוסרלההטיףש"אילרידעטיבה,עלעמדשכבררסשה, .) 17 2(עמ'חופשי"אדם

הר·ן(נפתליהסטררירתדמויותעםנפגשתפאניה .) 262 (מהבית"אותרמשליכההיתה
אשהדמותבספרפגשנולא .מלהללהפרסקיםאינםוהללוארליפנט)סראימנו,

הבילרי"יםבקבוצתהיחידההאשה-סיררטדדיהמופיעהאמנםכשלה.דומיננטית
בשאריתבמסירותהעובדתהקשישהפררמקיןריבהומופיעהגדרה,אתשיסדר

פאניהערלההמוסכמותובשבירתהמקורייםברעיונותיהבהעזתה,ואולםכוחותיה,
 .עליהן

כדי"תואנות"למצואהמספרתדואגתפאניהשלבדמותההייחודאתלהבליטכדי
בדידותשלחדשיםבמצביםולהציגהוממשפחתהפינהמראשלפעמיםלהרחיקה

שמאוחרקנאהבשלליפוונוסעתממושכתלתקופהמיחיאלנפרדתהיאפעם .וחופש
ונוסעתיחיאלאתשרבעוזבתהיאאחרתבהזדמנות .בסיסחסרתשחיתהיתברריותר

אימנועםנפגשתומצליחה,במסחרידהשולחתהיאשם .רדדהחתונתלרגלליפו
שהיאתוךאך.חדשהתנופהלהנותנתפינהלראשמחוץהשהייה .לגדרהאתרונוסעת

שאתשנטשהעלמצפונהארתהמייסרקדחתניתבפעילותונתרנהומוכרתקרנה
 .אהבתםאתמגבירהרקההתרחקות .יחיאל

(שלטונותהקשההמציאותעםבפגישהרקמצטמצמיםאינםהנגףואבניהמהמורות

קשרקשורהאדנילגיאפאניהשלאהבתהרעוד).ביצרתאקלים.מחלות,התורכים,
האישהואיחיאל .הכנרתראימיכשרליםהיאאףהרצופהליחיאללאהבתההדוק

מהמתישביםשנתכערוההקרבההמסירותהמאבק.אתמכליותרבהרריתרשסימל
שלאהבתםאתשביצרוהםההרמוניהלהשגתבדרךהקשייםדווקא .החדשים
שלמותר .המקדםאלנימיםבאלפיאותםשקשרההיאהקיוםשמלחמתכשםהשניים
כאןלשבתתוסיףהיאשכןבמקרם,השתרשהכמהעדשאתביתרלהמוכיחרקיחיאל
תמכור.לאיחיאלשלביתרואת

ערני'גלמתישביהיה"ראשון .חלקוגםכמרבןנגרעלאהקרקעעלהמאבקשלבדרמה
לכספיידמלפשוטבעדרעוצרתגאררז,ור .בה"שהתחוללוהתמורותמןלנהניםואחרון

 .בארוןהפקידבפניולהתרפס"החלוקה"
העידוןאתברגישותלעצבלפידמצליחהבפאניההטבועההאימפולסיביותכנגד
הרעב .והחיוךהעינייםבאמצעותבעיקריחיאלשלבדמותוהנוקשההאיפוקואת

מנסהכשפאניה .בדיבורממעיטהוא .ובנפשובגרפוסימניםחרתוהקשהוהעבודה

בעיניו".משרבהנצנוץבאיזההבחינההיא"אךחתומים,פניודעתו,לסוףלרדת
 .) 20X (רגשותיו"אתהסגירבסנטרוניעואיזהבילדו,הביט"יחיאלהבןהולדתלאחר

הרהוריםתוך .) 213 (בה"הציףואחרפניועלבsלהעיב"לרגע-אחרבמקרם
הרכוןבראשו .ידירלכפרתמנטראתהשפיל"יחיאלהקשיםהקיוםתנאיעלמשותפים

ירכלזמןכמהעצמהאתשאלה"היא .) 214 (כה"עדבההבחינהשלאש.י:;נהגילתה
במבטיה,חשכמריחיאל .המחשבהמןוהזדעזעההזהבערללשאתערדלהמשיך
 .) 220 ( "התרככהפניווארשתהתמקדמנטר .לעברהוהביטראשואתשהריםמשרם

עפר.עדנשחקהואבדרכה,שנערמוהקשייםמןומרץכוחשאבההיאבערדספק.אין

"יתכן .בשטףנקראשהואלכךהסיבותאחתאולירזוהפעילות,מןהרבהזהברומןיש
רבתההסטרריתהתקופהאלמלאמסריםגודשההתרחשויותבריבוילראותהיהי~~:ין

חייהםלקצבנאמנותהצפופהבעלילהלראותיש .הספרמברססשעליההאררעים
וממאורעלבעיהמבעיההרףללאשטולטלוהראשונה,העליהאנשישלהקדחתני
אתומקדמיםהרבההעשיהשלהרושםאתמגביריםהרביםהדיאלוגים .למאורע
 .העלילה

פקעתהפלש-בק.שמעוררשאלותוכמהלכמהמרותקיםאנוהרומןבפתיחתכבר
בנרשהתעוררומהשאלותחלקאחורנית,במבטאט-אטתיפרםהצפופההאררעים
רדדיהרומן-אחרותבמלים .חדשותלשאלותמקדמןומפנדתנפתרותבפתיחה
מקבליביןמתח :העובדותמכורחהםובחלקםמכרוניםבחלקם-מתחים

כתוצאהמתחיםלעיר,מחוץשהתישברהחלוצייםהאדמהעובדילביןה"חלרקה"
כחששכךאחרהמתגלהמריבקההחשש(למשלתתגשמנהשלאציפיותמיצירת
כמרכמוטעות).מתגלותאימנולביןפאניהשביןמהקשרשלנרהציפיותגם .מופרז

להורדהלפלושהמאיימיםהעברזכררנרתביןפאניהשלבתודעתהתמידימתחקייםכן
האמבירלנטירת .אסונהאתולמחוקהחדשבמקרםבמהירותלהתאקלםרצדנהלבין

ביניהםהקשראךשלה.הטראומהאתלהסתירמהרצוןשרבנובעתליחיאלביחסה
השודדיםהתקפתבצפת,האבנים(רגימתקריטייםלמצביםלהיקלעותהודרתנוצר
איןזרמבחינה .ברבקה)רפאניהבאימבר(יחיאלקנאהלרחשיוהודרתלג'ערני)בדרך
סכנותהרצוףאהבהשבסיפורהפסיכולוגייםהמניעיםבהצגתרריענרןחידושכאן

 .קיומיות

 .ברהרגהאינהכאשרגםהזדמנויותבהרבהמבצבץהוא .מעברהמנוסלפאניהאין
הריבכך,דילאראם .עבורהתמידיתטראומטיתתזכורתהםהמטורףוהאחהתינוקת

לשעבר,המחתרתלוחמת ,סיררטדדיהרעםהפוגרומיםפליטסשה,עםהפגישהגם
הםלבהואומץשתעוזתהלכךמודעתפאניה .הקשיםהזכררנרתאתשרבבהמעוררת

שלחיים ,"תנאי"עלהיתה"חיה :הפצעעדייןנרפאלאובנפשהחרץכלפי
בבשרחשושלאהבריותעלהיתהתדהההמחלה,להתעוררותכמצפה"בינתיים",

-ובפניםאיבריים,בריאים,פניםמעמידים '!כךהםגםואולילערר.מתחתהקרוע
 .) 206 ( "!שלמהמהרמה

רקנסגרהמעגלאבללעברה"ארתהשקשרנוסףחרט"נקרעלדליקשלמרתועםאמנם
שהואמצהירכיז~הראלי~הבאישוןסשההופעתעםיחיאלמרתלאחרהספרבסוף
שלהאישיוסיפורומיד'נקלטתבדברהסימלירת ...יחיאלשלביתראתלקנותרוצה

מתאימהקרקעיוצריםברדסיהבפוגרוםרבנרתיראשתורצחלאחרשהתאלמןיחיאל,
ההתחלות.ש:נע.יבחייהםחדשההתחלהחדש,קשרהשניים.ביןלקשר

פרספקטיבהמתוךהסתכלותשל "שמאלץ"בסיפרהשאיןייאמרלפידשללזכותה
ולאלדמויותבאהדהרגשתממעורבותהעכשווית.ראייהומתוךמרוחקתהסטררית

לאקשהכקוראים,נר,א .בהתישברתחיובייםהפחדתהצדדיםעלמשפטבחריצת

לכיןניננורידדתהההתישכרתשנותמאהשלההיסטוריתבפרספקטיבהלהרהר

 • .פינהבראשוהשתרששצמחהצעירהחוטר
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ספרים

שירשנותעשרים

ו
ארץ :ביץהוריאיר

סימןספרי ;בחירה

הקיבוץ ;קריאה

תשמ"ב. ;המאוחד

ה
התמונהשלהמוחשיותאחריגישוששלרוחניתהליךהיאבשירקריאה

הנשימה,(ריתמוסהמוסיקליתלתנועההפנימיתוהדריכותהשירית
בגבישמתנגנתהיאאםהחוויה,אמת .ההטעמות)ומהלךבצלילשינויים
נוסחהככל .כדותחושה .שירהיא ,מירכיתריגושיותהדרוךהמילולי

הגדרותעבורהשתחומותבתחוםאךמתקיימת ,כמותייםערכיםלהשאיןאיכותית

על ,השירהעלמושגיואתמממשתהיאשעבורוהקוראלגבירקתקיפהוהיא ,נוספות
לא ,"(ה"תוכןתמונת-עולמואםהשירחוויתמתקיימתעבורוושכלו.רגישותופי

כמאמרמשהו",שמשאיר"משהוהםהמוסיקליתותנועתו ,הגותית)עולםהשקפת
השיר.

במידהולפחותלבדיקה,ניתנותשאבני-בניינהיודעים,אנולמוסיקהבהקשבה
עוצמתו .הצלילמשך .העיליים)הצליליםמבנה ,(צבעהגוון .הצלילגובה .מסוימת

לעולם .יותרחמקניות ,מטבעןהמלים, .ישירהבהאזנהאפילומדידיםאלהכל-
הצליליתצורתןורקכלשהי,ריגושיהמטרהמשרתותהןtזר lכאחד-משמעיותאינן

התפקדותבמישורימתפקדותכשירמסודרותמלים .בני-אדםהרבהעלמוסכמת
 ,ההגותבמשמעותהתמונה,בתבנית ,הצליליםכמירקם :ומפולשיםמקבילים ,רבים

אינןסגורותאופתוחותהברות .הקיצביתבתנועהוההשאלה,יוהדימוהסמלבצורות
אלהקשוחיםמדריכיםהפיסוק,סימניאפילו .הקוראבאודןהדהודןדמןבמשךדהות
הכותבבתודעתהן ,מאדגמישיםהם ,'ונוושאלהקריאהסימניאתנח,השהייה,של

 .הקוראבתודעתוהן

מצטברותבשירההתמורות .חריפותבתמורותמצטיינותאינןהשירהתולדות
הואזהתהליךבלשון.השימושבתודעת ,מכלוחשובבאיטיות,הקהלבתודעת
כך .לסיבהסובבביןמחיצהללאללשון,השירהומןלשירההלשוןמןהדדי,חלחול
דרךוטשרניחובסקימביאליקהמתמשכתהמודרניתהעבריתהשירהבמסורתהדבר

קרבהדיבהרבה-ועמיחידןשלשירתםעדוגורי,גלבועושלונסקי,אלתרמן
 .בניחותאהתרחשוהממשיותהתמורותאךעשןותמררת

ב

עשריםתקופתשלפרי-יצירהמבחרהואהורביץיאירשל "בחירהארץ"השיריםספר
ועמיחידןדורמשוררישליצירתםדפוסיונתגבשוהלכובהאשר ,) 1981 1961- (שנה
 .הורבץייאירשלבני-דורוהמשורריםושל

הדרכיםפרשתשלבזיהויהוממילאהורביץ,לשירתדןשירתביןעיקריהבדל
שניגשיםהשונותבגישותמתמצה ,השיריתבתפיסההתמורותאתהמסמנת

לביןבשירהדוברביןהתיאטרליהריחוק .בשירהדוברתהדמותאלהמשוררים
השירביןיחסיםקובעשהואכשםהשירשלבסיטואציהמהותיחלקשהואעולמו,

בבקשה.שקטאחד"רגע :דןשלבשירהדרמטיתהמתיחותאתיוצרקוראו,לבין
 .אדרתובשולי;לגעתיכולתי .פניעלועברהלך~הוא .מהדברלומררוצהאני; .אנא
שעמדוהמבקריםורביםידועהשיר ,, .יךעתישלאמהלדעתהיה/יכולמי .נגעתילא

קוצרמחמת .בשירהדוברשלהראיהכזווית ,פתיחתושלהאירוניתתכונתהעל
לדמותדןבשיריהדוברתהדמותאתמפורטתבצורהלהשוותניתןלאהיריעה
הזיקותנעלמוהורביץיאירשבשירילקבועניתןאך .הורביץיאירבשיריהדוברת

באופןשינויחלוממילאהשיר,שלעולמותמונתלביןהשירדוברשביןרוניותיהא
 .הורביץבשירילקרואיששבו

מןהיאבשירתו,המונפשותוהדמויותהחפצים .הורביץשלשיריתהתמונת-עולמו
 .עציםציפורים, ,צבעמים,ערפל,גשם,קירות,חדרים, :הטבעומןהעירמן ,הבית

 .דביקהלעיסהממנו,נחותמשורראצלנלוש,שהיהסנטימנטליקטלוגלכאורה,
-עירבית,-עירעימותישל(והנדושים)השגרתייםהצירופיםמןחופשייםשיריו
מתוחכמתעולםהשקפתהסנטימנטליהקטלוגממושגילעצבהפיתוימןוגם ,טבע

להתרחקהורביץשלהצלחתועיקר .לסנטימנטליאחרכינויאךשהיאואירונית,
הדרמטיהתפקיד .בשירהדוברתהדמותשלבעיצובהמושגתאלהממכשולים
 .שבשיריהסנסואלאתומסננתמבקרתהגותשלבביטףיההואלהמועידשהמשורר

דרךכאשרותמונותיו,השירחטיבותביןאידוןשלמתמידתהליךהםוהסינוןהבקרה
עולמואלהמשוררשלהפרטימעולמוהשירעוברהדוברתהדמותשלונפשהעיניה
הנוצרתהפרספקטיבהשלתולדההיאבשירהמתעצבתהעולםתמונת .הקוראשל

 .בשירהדוברשלראייתומדוית
עלהתנועהאתהיוצרתאופטיתאשליההיאבקולנועמצויירותדמויותשלהנפשתן

מעברשהיא ,תנועהיוצרהורביץרייא .רביםדוממיםציוריםשלקצובההארהידי
בצמתים .ריתמיותפרודותעםתמונתייםגבישיםמפגששלהעצביםבצמתילאשליה,

 ,המילוליתהמשמעותומתעצמתהולכתקצב,ופעימותרמזיםשלההצברומן ,אלה
בעולםמיםכמוהמים"עומדים :ומליםקצביםצלילים.שללפשטמעברשהיא
דמעהכמואי·רחוקהיםאפורוהולך~המיםיםוירוקהמיםיםכחולים/שכולו
להפעילהמשוררשליכולתומפליאה .) 34 'עמהמים",עומדים"(המים"עלשבורה
בתמונההמים")יםכחול ,"מיםשכולועולם" ,המים"עומדים"(באנליותאמירות

יש .הורביץיאירשלמשירתולהרבהטיפוסישהוא ,בשיר .ומרגשתיפהפאנורמית
מים-ים-דמעה-שלמכלול-מכלוליםשנישל ,מפולשתגםאךמקבילה,התפתחות
פאלטהכמוופלאסטי(צבעוניכליל nושת- nכחול-ירוק-אפור-נשלומכלולאגם-דם

' 1L ההרמוניופתרונהדרמטית,מתיחותשלשיאהאלבשירהנעים-צייר)ל
דםאלקםמועםנחושתבגוןיםבטרם/המיםבצבעיתמיד"והדמעה :בשורות
 .האור"
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לא .טפלותמשמעויותלהםולייחסלהתפתותהזמנהמעיןהורביץשלבשיריויש
עלביקורתיכמארגלתלותהכדימיסטיתאודתיתפילוסופית,פיקציהלארוגקשה

מזמיניםממש "גשםשל"אנטומיהאו "דקיםותהום"תםכמושירים .השיריםקולבי
 .הזההסוגמןבדיוןלהתכבדהתםאת

הפולחןעולםהואהחפציםעולםלכאורה, .במוותמדברדקים"ותהוםתם"השיר
שלראייתוזוויתהיאהשירשלהראיהזווית .המיסטיקהעולםהואהמושגיםועולם

לשונייםבאמצעיםוריטואליתאנושיתלסיטואציהמיוחדתחיוניותהמעניקהילד
שלבראייתוהסינתיזההעדרבגללבשירמושגתנוספתביטויעמקותאותנטיים.

שלערימה"ויש :צורניתמבחינהומקוטעתרוחניתמבחינהתמימהשהיאהילד,
צריךלאשניים,/אחד,לוקחיםסידורים./שלערימהיששריקכיוןסידורים,/
ככה /.אומדגופםדקואוליאומדיםואולידבראומדיםלאאולי /ממלמלים.שאנשים

רקבשירהתקיימהאילו .) 55(עמ'ומתנועעים."ממלמליםממלמלים.מתנועעים.
אחדקורההיה ,טקסטואליתלהמחשההניתנתספקולציהוזוהילד,שלראייתוזווית

אירונילדוברנזקקהיהשהמשורראומקוטענשארהיהשהשיראו :השנייםמן
 .בשירתוהחידושעלמצביעהאשראחרתדרךלומצאהורביץ .זךשלמבית-היוצר

ראיהזוויותשתי .הגותילהרהורובשלהבוגרת ,נוספתדוברתדמותמפעילהשיר
תמונתובכלבשירמפעמותדרמטית,אמתלכדיוהבוגרהילדותיאתהמלכדות ,אלה

דתיתפרשנותשלתיליםתילימאפשרותהיוהילדשלעולמומכיתותבחינת .והגותו
בבואתואתהדרשאלההפלגהבמקוםמציבההבוגרתהדמותאבל ,ומיסטית
באשהגוףלומדתמונות,/אמדנועינים"אמדנו :והמוותהאבלשלהאסתטית
עליו,שמהלכתקושרבחוט·מיםכאילובזבד,/מתערבשהגוףלומדבתמונה

וההליכהבמגבלותיו,ההכרהשלמכוחהכאןפועלהורביץ ,,שמש.עדנתלפעמים/
-ליריקהשלוירטואוזיתבזריזותהיאהמיסטיקהלתהוםשמעלהדקהחבלעל

 .המשוררשלבעינונוף-הטבעחזותמולחזון-נבואישלהמאזנייםככפות
 .הורביץשירתשליותר,נרחבואוליאחר,תחוםמייצגגשם"של"אנטומיההשיר
התמונתיהעולםכאשרפאנתאיסטית,כחוויההמוותאתלשוררביטויהואהשיר
בהסתירוערב,ארצותעליורד"הגשם :וכל-לאומיהכל-דתיהפנתיאוןמןשאוב
הואומאמיניו/עצמועםהמחמיר/ •בקשמירהיורד"הגשםאומוסלמי"הואפניו'/

אלהבאמירותההומורלווייתשללאיודע,המשוררגם .) 67 '(עמבודהיסטי."
אבל .נסבלתבלתיהתחכמותרקהשיריהיהונוצרי),יהודיגשם(עלואחרות

עצמוהשירואילוחוזר,כפזמון .רטוריאידוןשלצדדיצורךרקמשמשותהאמירות
המוצאנקודת .הורביץיאירשלשיריםכבהרבהזה,בשירגם .ומוותטבעשירהוא
והלך-והאדםהנוףתמונתהשירדוברשלבעיניונוצרתשבובמקוםהיאהמשוררשל

פניםהמסמיכהמקדשןפיסתאלאאיכוןאדמתוחלקתעל /,יורד"הגשם :הנפש
במיוחדמעניבת ,,דואה.הגשםאתדואה/עיניו'מתוך .לבדואשד /,שכןלגדרי

 ,"קודשפיסת"וההשאלהמטשרניחובסקילפסוק-שירהאלוזיהשלהתהוות-היחד
זאתוכל ,ללחילחישלהצמדהליבובשלבתנועההמתארקונקרטילציורהנסמכים

זוויות.משתיבראיה

היגדוביןלסמלתמונהביןיחסיםשלכפות-המאזנייםמעיןבשירים,דותדירהתנועה

וברמה-השירמתוךהצומחתלתחושהכלשהו)ממקורציטוט(אוריטורי
מכליותראולימציינת-וצבעקצב .צלילשביןבקונטרפונקטיםביותרהחושנית

 .הדההמשוררשלהאמנותיייחודואת
השיריםאתלקרואניתן .מאדחזקיםשהםהביוגרפייםהיסודותמןבמתכווןהתעלמנו

קיימתהשיריםשלהאותנטיותלביוגרפיה.להזדקקבליגםומהנהנכונהקריאה
בדרךנכתביםאו .בכללנכתביםהיואלהשיריםאםוהשאלהבלעדיהגםועומדת
ערכםיהיה .כןעליתר .מורידהואינהמעלהאינה ,אחרתביוגרפיההיתהלו .שנכתבו
הנאהשלרבטעםבהווהלקריאתםמתלווהיהיה,אשרםיהשירשללעתידהשמור

רהיהש•בתולדותדושירהשלחשיבותהאתקטגוריתלקבועעדייןקשהזאתועם
 .המודרניתהעברית

שמורההעמידהגילסףועלוחשוב,מענייןבינייםסיכוםהןיצירהשלשנהעשרים
שפיוןה .הפנימיההילוךיצרש"אתהידיעהביטחתהורביץיאירשללשירתועדיין

ההילוך /.בני·אדםהביאוהמסכסך~הנופךאתבדרכנו,הפרח.//מןלמדנוהבהיר,/
 • ,, .גערןוששקדיםבנו;,שכיחכמעטןהפנימי

לשםגיורא

אבודגן-עדןאלמוותשלמסע

ו
מוות :אלמוגרות

 ;בתרהוצ' ;בגשם
עמ'. 200 ; 1982

יחסיהןבמערכותעטיפתו,על-גביכמצרייךעוסקת,הספרלילתע
 ,ושכולאלמן ;אמנותחוקרליכט, 'פרופ :דמויותחמששלהמצטלבים

גניםאדריכלית-אלישבע .אלישבעשלהשניםרבתאהבתהומושא
 ,הנרייטה ;ההתרחשויותשביןהקישורוחולייתהגבורההמספרת,שהיא

ואהובה ;אלכסנדרהמטורף.הפיסיקהגאוןבעלה. ;אלישבעל wילדותחברת
 .יאביס .הגולההיווני .האפלטוני

חולשותבשתיהרומאןלוקה ,המצויינתהטהורההעלילתיתהראותמנקודתוהנה,
 :יסודיות

שלסיפורו-פתורבלתיכתשבץהערוכיםהשוניםהסיפוריםשביןהרופףבקשר .א
הקשר-תיאור;אלכסנדרמקורותהנבדלאלישבעסיפור ;יאביסשלמזהבנפרדליכט

לידהמופיעותהצדדיותלדמויותלהתייחסמבלי ,אלהכל .אלישבע-יאביסלא-קשר

 34מס' , 77עתון



ספרים

 ;אלכסנדרשלהחדשהומכרתואלישבעשלחברתהכרמלה, :השונותהפרשיות
 ...ואמוכמרחקיםשמתה"מקרי"ליאוןאוליכט,שלוכתואשתו
 :קמעאמאולץולעתיםדקשהחוטאלאהקיטועים,מתקשריםדברשלכסופו

זמןשלאחרכליכט,מתאהבתאלישבעככגרותן.שובנפגשותוהנרייטהאלישבע
עםברורים)כלתימניעים(מתוךשמתחתנתהנרייטהעםגםקלושורמאןמנהל

שלהקשהאכזבתהכעקבותכעצמו.כההמאוהביאביס,שלהטובחכרואלכסנדר,
אבדןולאחרהאטום-אגוצנטרי'ליכטשלמיחסוהתאבדות)כסיוןכדי(עדאלישבע

כיאניסכאקראיופוגשתלאיטליה,נוסעתהיאמתפרש),(הכלתיהמשותףילדם
שותפותנוצרתהשנייםכיןבינתיים.שנהרגהלהנרייטהחייואהבתכאבאתהנושא

מותוערשלשמירתהעלילה,סוףלקראתאלישבע,אתהמובילהמסויימת,מגע
הכתובים,חייהעלילתקטעיאתככיכולמשגרתהיאזהממקום .שכיווןהישןככיתר
המכנהליכט,שלהמשקמתל"עריכתו"האחרותהדמויותכחיימצולביםכשהם
כאמור.קשהתשבץכתו.והתאבדותאשתומותאתעתכאותה

קיוםלידיהגיעווליכטאלישבערקהנזכרים,שמכלנראההדמויות,לעיצובכאשרכ.
איפיוניםחסריפהפה,מגנוליה"פרח"אלאאינההנרייטהממש.כשר-ודמי
הופךאולםחי,כאדםהסיפוריקיומואתאמנםמתחילאלכסנדר ;פנימיתוהתפתחות
חיותרגעילושאףויאביס ;טרוף-הדעתרעיוןשלהמש;ךטטתלתמציתוכמהירות
 ...רומנטית-הירואיתהזייהשלגישומהכעיקרו-של-דבר,הנו,מסויימים,

כדיכהןישמתחילתו,כספרהבולטותאלה,יסודיותככיכולחולשותשדווקאאלא
ה"מוותחידתשלאחרולפיתרוןאחרתלקריאהכורחוכעלהקוראאתלהוביל
שלאי-מגע,שללמציאותהמתפרשהאנושי,המגעעדןעלחידת-החלום-כגשם"
עםלמפגשלעוצמתו,המודעהגעגועוכיןלעקפם.דרךכלשאיןוניכורקטיעותחללי

אלמוג,רותשלגיבוריהמיטלטליםשכחיינו,והזרותהק;ךמציאותלכיןהזולת,
 ;האוטופיהשלקצ;:ואפסלגשםהעקשני-חוזרכסירכםתוךמוותעדמוכיםכשהם
הקיומיהמצבנגדומרדהתרסהאלאפאסיכית,כניעהכבחינתאינומותםגםכאשר

אלישבע :אליולהגיעיכולתוחוסרואתהטובטעםאתכר-זמנית,האדם,יודעכר
עלמחליטההמחברת)שלהקודםספרהוהאויב"הזרכ"אתגריךאלישבע(כמו

סיכהאותהכגללמשמעותי.קשרללאלחיותה"כדאיות"חוסרכשלהתאבדות
 .ברורהכידיעהמותהאלנוסעתהנרייטה .ליכטפרופ'שלכתוגםמתאבדתעצמה'
עצמו.עםנוקבחייםחשבוןעשייתותוךצלולכהגיוןקיצולקראת"מתקדם"יאביס
ולמוסיקהלאהבהזכותועלנואשתמלחמהתוךביודעין,חייואתמחסלליאון

ואילויסודי,קיומימאבקתוךמתויאביסאלישבעשלילדםברורה).(שזהותן
באופןמהמציאותמנתקוהכטרוף'המנוכריםנישואיוחיינגדמתריסאלכסנדר
עםהאהבהמלבדכלום"ולאאיןבהםחיינו,כאבסורדעוסקבגשם""מוותמוחלט.

אחד"כלבועולםבתוךשקיומםכה",הקשוריםוהאושרההתרגשויותהציפיות,
זואיןאכלנפגשים'לפעמים ...כבדידותבחללשמרחףסגורתא .מו~ךההואמאיתנו

וזהחוםאיזהיוצרוהחיכוךחיכוךיש .משיקיםהתאיםקירותמדומה.פגישהאלא
 ,לכאורהמרובה-המשתתפיםברומאןמבוטאזה,מרכזימסר .) 69(עמ' " ...הכל

שנראיתאלישבע,היאהלאבלכד,אחתאשהשלחייהומסכתדמותהכאמצעות
אינםהאחריםכלכאשרוהאויב",הזרמ"אתגויןאלישבעשלופיתוחהכהמשכה

הנפשיתתאומתההנרייטה,:המורכבתמאישיותההמוקרנותאורמגזרותאלאכנראה

היאובעודחלומה,אתלממשבטרופוהמצליחאלכסנדר ;המושלםהיופיואיורי
הניירבגניידיובמוהואבוראוהאחד,הפרחאחרהמציאותייםבחושיהמחפשת

 .הרחוקיםהזהבאיינציג-ויאביס ;עולמואתהממלאיםהסיניים
עולמועלנלחמתנכנעת,הכלתיאהבתהוציפייתעולמותיהכסכךזו,אלישבע

מעוצבות,זה,מאבקשלמראשהאבודותותוצאותיוליכט,שלהרדוד-אגוצנטי
משיקותשעלילותיוהסיפור,שלהקטועבמבנהוהמפורש,המילולילביטוייךכנוסף

אי-חלליאתהישירותלאמירותבמקבילומכליטרתמועטות,מגעכנקודותלזוזו
אלמוגרותבונההמבודדיםמהקטעיםאחדככלכאשרוהזרות,הריחוקהמגע,
"כארץ :והבדידותהכאבפיכחוןמולהחלוםתמציתאתהציורית-רגישהבשפתה
עלמחרשותנושאיםהשדות,מןערבעםבתיהםאלששביםאיכריםישעודההיא
 ;קטנותמסעדותכפתחיקורות-עץעלקנוקנותיהןאתמשדגותעדייןהגפנים ;שכמם
לעתמתוקריחמדיפיםהלבנבניםהיסמיןפרחי ;אפרשלירוקמעליםעודהזיתים
שאיןכמיםוכסףזוהררציומביאהרףללאהחלומותארץעלנשפךוהאורערב,

 .) 87(עמ' ".מהםכחולים

ומאומצות.היולבנות ;המגוירותבכפות-ידיהראשהאת"הליטה :לעומתזה
אתשורטת ;לעצמהמכאיבההיאאיךוראיתיוישבתי .ברקותננעצותאצבעותיהן

שנצטנףהמתכתכגוןהשערעלראשה,עלכפיוהנחתיאליהונגשתיוקמתיפניה,
לה,אמרתיילד,היהליגםלה"ואמרתי ...כף-ידיבעורושמןדלילהיהוהואלפקעת,

הספר.כללאורךועוד,ועוד ,) 50(עמ' " ...ומת
המסרעומקהמספרת,שלהנפשימכב;:זמורכבותהשפה,ציוריות-זהכלועם

שלממרקמוהתחמקכמומשהו ;הסיפוריהארגוןשלהפנימיתומשמעותוהרגשי,
מעקבשלבלתי-פוסקמאמץהדורשיםרועיםהאחיתוכיבגללאולי .התשבץ
ובכל-זאתהמספרת,שלדמותהככנותהנראותהדמויותמשוםאוליופיענוח,
הסוף","עדהדבריםאתמלומרההתחמקותמשום;ואולימפוצלותבעלילותנמסרות

הגניםשלזהכמואמורים,מוטיביםעלחזרה-ומאידךהילד,כסיפורכמו
כחרדהציפיתיימי"כל-אלישבעשלכעטהאלמוגרותכרתכת-"הנה" .הסיניים

כברהנסיודעת,אני ...ויחיויקומוהמתיםהדבריםשכל ...חסדלשעת .שיתרחשלנס
עםכיגםחלףזומהרגשהמעט ) 45(עמ'משים."בליהפלאפניעלחלפתיהתרחש.

שגרמהוהרגשיתהאינטלקטואליתהאסטטית,החוויהבצדכספר,שללסיומוהגיעי
 • .קריאתולי

עינתעמלה

אוכמניעזריאלשלחייו

גורפיין·רבקהו
~ניםעם ;אוכמני

הוצ' ;רגעיםעם

 ;פועליםספרית
עמ'. 406 ; 1982

כהיותווזאת .הנדוןבספרההקוראלפנינפתחיםאפיקי-ענייןספרמ
למעלהשהיתהמישלהאוטוביוגרפיכמימואורכולכלמשולב

-22כלפטירתועדהספר,"גיבור"אלורוחכקרבת-בשרשנהמחמישים

 . 1978כנובמבר

אתשמאפשרתזוכמיוחדהיאשוניםכתחומיםארגמניעזריאלשלהרכהמעורבותו
הפוליטי-במישורהאינטנסיביתפעילותוהרבות.נקודות-הענייןעםהקוראפגישת
ועםלישראלעליהטרםשלזוהציונית,העשיהעםההיכרותאלמובילהחברתי
העולםמלחמתאחרישלבאירופהכני-נוערשלהתלבטויות :בארץהחלוציתהעשיה

בית-ההורים,כעזיבתבדרך-כלל,הכרוך,חפוש .בחייםדרכםבחיפושהראשונה

-מכןלאחר .רבכאבעםתמידאךבטריקת-דלת,לעתיםהבנה,תוךלעתים
עין-שמר),קבו?ן-זה(במקרהבראשיתההקיבוציתהחכרהשלהתחבטויותיה

 . .זהמתוךזהויציאתםכלכלייםולבטיםאידיאולוגייםלבטים
הצירכרזילי,ישראלשלכיועצולשמשארגמניעזריאלמגיעהציבוריתבפעילות
הראשוניםבכסירנותנגיעה-וכאן .וממלא-מקומוכפולין,ישראלשלהראשון

ליצור ) ! 1948כאוגוסטהחלה(השליחותהצעירהמדינת-ישראלשלוהמגומגמים
האחרונההמלחמהמןחרוכהעדייןשהיא 'כפולין-וזאתכעולם.מדינותעםקשר
 .בנייניםשלבתחבושותאותהלכסותמנסיםי;:ז.וב~

היומיתכעתונותכעורךאם .ארגמנישלעסקנותו""בגםמתבטאהספרותיהתחום
שלידידותו .פועליםכהוצאת-ספריתכעורך-סדרותאוהמשמר")"על("משמר",

-מאירותישראלייםושאינםישראלייםיוצריםעםופגישותיוהספרות,אישארגמני
זוסמן,עזרא ,כת-מרים(יוכבדאלהומשורריםסופריםעלגם-הספרמתוך

השניםכיובלוהתהוותההעבריתהספרותשלמפניהאחדעלוגםועוד)שלונסקי
 .האחרון

יש .האישעםוהיכרותוהוקרההנצחהשהואזה,ספרשלבאופן-בנייתורביופייש
כתקופת-מותחמיםהפרקיםרובהשונים.הפרקיםבהעמדתכרונולוגיתתפיסהאיזו
 .מובנתהיסטוריתכגמישותולעתיםמדוייקותנקודות-זמןעםלעתיםמסויימת,זמן
כמרכזהעומדהאיששלאחרב;פןאחר,כ"נושא"נוגעמהפרקיםאחדכלזאת,עם

לתארהדמות,אתכבפסיפסלבנותגורפייןרבקהמנסהאלהשוניםבפנים .הספר
 .והרבדיםרבת-הגווניםזואישיות

ולפיכךהשונים,בהקשריומסוייםפרטהכותבתמזכירהפעמיםשלמועטלאמיספר
במקומותשררותאותןעדירןשלמשיריומצטטתוהיאישספרהשלשוניםכפרקים
כיונדמהיש .לדעתימיותר,אלהשלהקטןחלקםלנושאי-כתיבתה.בהתאם ,שונים

זהמחודשבאיזכורישהמקריםבמרביתאך .זהענייןציינהשככר"שכחה",הכותבת

מתקופת-חייםאחר,אלאחדמפרקהנשלחיםלקךסים,כעיניהדברדומה .מיוחדיופי
אתהמחייבותמודגשות,נקודות-מגעבבחינתהם .להמאוחרתאוקודמתאלאחת

מזהזהוכיוצאיםכמשולביםהשוניםצדדיותפיסתאתהאדם,שלהכוללתהראייה
מנקודת-תצפיתכראיייהאמתאין :מובלעתאמירהכאילו .זהלצדזהכמונחיםולא
קרוב)(רקקרובשהואלמהאולי,להגיע,בכדיהמעלות 360כלאתלסובביש .אחת
 .עצמולאדם
חמישה-עשר)(מתוךהשלושה-עשרהפרקאתביותראהבתיפרקי-הספרמכל

משוםהאחריםמןיותרכעינינראההוא .החתימות"כיןשירה-עדירן" :המכונה

חלקי-הספרברובגם .נגיעתותחוםבעצםנעוצההראשונה :עיקריותסיכותשתי
שהופיע(כפיארגמניעזריאלשלשירתואלוקשריםאיזכוריםמצוייםהאחרים

פארדוכסטמוןזואמירהובעצם .בלכדלהמוקדשזהפרקאךהשונים).בפסיבדונים
הואארגמניעזריאלשלפניוככלכמעטנוגע ,למעשההוא,כךמשוםשהרי :מסוים

-בסררנואוהמשוררכרצון-בתוכהאוצרתשהשירהמשום .עדירןהמשורר
פחות(אךהרבהעםפגישהמהווההחתימות"בין"שירה .מאישיותורכיםרבדים

העמוקים),הדבריםכלשל(כדרכםוכואבתיפהנקודת-עמקועםיפיםשיריםמדי)
עצמו.במשוררשהיתה

משמשתזהכפרק .הראשוןמןנובעוהואאפשרזהפרקשלליחודוהשניהטעם
"הדמותשלהפונקציהמהווההאחריםהפרקיםכרובכמנווטת.בעיקרהכותבת

בתחום-שכאןאפשרהנחוצה.מהמידהלמעלהומבארתכמהללתהמספרת"
 .רבותלתוספותזקוקהאינההשירהכימיותר,זהתפקידכיהכותבת,חשה-השירה

של?מיתוסמיתוסהואלרשוםעומדתשאנימה"האםהמחברתכרתכתהספרבפתח
כההזיקימיעדדומתני'שכתארכו'נעוריםשנינולחיישהעניקהאישועל-ידעםחיים

 .) 9(עמ' ,,-מיתוסבאמתזהאולי ?ולתוכם

כנגדלטעוןאפשרותכלמראשמכטלעצמה,הכותבתע"יכמיתוסזהספראיפיון
 .וכדומהבבחירת-החומרחד-צדדיתסלקטיביותכנגדאומופרזסוכייקטיכיזם

המונמכתנקודת-התצפיתואתהסופרלטיביםעומסאתמתירההמיתיתההתיחסות

 .זהבספרהנקוטהמאד'
איןואופןפניםוכשוםמסוימות.כצרימותלחוששלאליהיהקשה-זאתלמרות
ארגמנישעזריאלהערכה'כמקומה,שאינהלהערכהלאואףאמיתותלסילוףכרכתי
הסתייגותהדברים,נאמריםבומהטוןבעיקרהיאהסתייגותי .במלואהלהזכאי

 • .אקדמיבאורחאותולנתחלישאפשרכמהופחותכתחושהיותרכיהקיימת

שפרספי
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ספרים

בליהשואה
מיסטיפיקציה

 :באואריהודה
-"השואה
היבטים

 ;היסטוריים"
 ;פועליםספרית

1982 . 
היסטוריים"היבטים-השראה"ספרה

ביטויההמוצאת .אחדרתיתתפיסהמשקף

דרכיבבחירתוהןהרעיוניתבתשתיתהןי
כיהקונספציה.מונחתהספרביסוד .המבע

 .היסטוריתתופעהכאלהשראהאללהתייחסיש
היאשכןחידוש.משרםאיןכשלעצמהזרבקביעה
 .ר(כדוגמתוהרגי-דעותהיסטוריוניםי"עבעברנידונה

מהצגתנרבעהחידוש .עצמו)רבארארטלמרן .י ,מרקוזה
 .השראהבכדשאמיסטיפיקציהכלהשוללתתפיסה
אפשרייםהידראםאפשריים.שהםמפניקדרים"דברים

זרתפיסה .) 76 '(עמבעתיד"שרבאפשרייםהםבעבר

גםאלאהעבר.לחקרבסיסרקלאבהישהשראהשל
השראהכי ,נגיד"אםשכןלעתיד","אזהרהמשרם

בפנינפתחתבכךהריאחר,כרכב-לכתעלהתרחשה
מהמציאות,בריחהע"יממנהלהתחמקדרךהאנושות
ולארחוקמסתדרי,אידם,כדברתיראההיאזהובמקרה

ובראשונהבראשהיאהבעייהבעינינואםלנר.נרגע
לנראיןאזי-השטןשלארהאלשלהתערבותובעיית
האחריות .היסטוריתהבנהאחריבחיפושיםצררךיותר

 ,על-טבעיכוחעלאלאהנאציםעללאאזתיפול
 .) 82(עמ'לבאטדםמסתדרי,

השראהאירועיאלוהתייחסותמיסטיפיקציה,כלהסרת
המחקרבשיטותלהסברהניתנתמאורעות,סידרתכאל

אירועיםעםהתמודדותמחייבת-עלינוהמקובלות
-העולמיתבהיסטוריהתקדיםלהםהיהשלא

שיתיימראחדספרליצורנוטההמחבראיןולפיכך'
מסתפקאלאההיסטוריים,ההיבטיםכלאתלהקיף

 ,חשוביםארמרכזייםלדהנראיםהיבטיםמספרבבחינת
 .המכנה-המשותףהדגשתתוך

המוצאכקודרתאתבארארמשרטטלספרבהקדמה
ההנחהבספרר.שכללהשונים,למאמריםהמשותפות
כמאורענתפסתהשראהכיהיא,הראשונההמשותפת

האחרונותהשניםבמאדתהיהודיהעםבתולדותהמרכזי
מפגשנקודתמהדרההיאיתר-על-כן' .לפניהןאףואולי

האחרים.העמיםותולדותהיהודיתההיסטוריהבין
של-עדיין,ייחודיקיצוניכ"מקרהנתפסתהשראה
עלאקטואליותהשלכותלהדיש ,כללית"תופעה

שלמצבםרעלחייםאכדברבעולםהשוררתהאלימות
הגיעהנאציזםהמחבר,תפיסתלפי 'שכן .היהודים
איררפאייםולעמיםלנצררתלאיבההיהודיםמתקיפת

 .יחידיםבעיניהיוםלהדגישחייבים .לפיכך .רבים
היהודיםעלמחודשתמיתקפהכי-רעמיםגרפים

האנושיתהתרבותלתקיפתהקדמהלהיותעלולה
היהודיםגורלכי ,מכאן .) 9 '(עמבכללההמתקדמת
וסגורברדדפרק .איכרהשנייההעולםבמלחמת

משמערתיפרקאלאהקרוב.העברשלבהיסטוריה
 .העתידואתההדרהאללהתייחסותביותר
מהם-מאמריםשמרנהיחדירצורפושלפנינובספר

 'הראשוןהמאמרכדוגמתביותרומקיפיםכלליים
ממצבהיהודיהעםשליציאתו" :הכותרתאתהנושא

בבעייההמטפליםומהםמדיני",אדניםאיןשל
שליחותו" :כגרן-תרםעדנחקרהשטרםספציפית,

להעלאהנוחרעיקרהראשוןהסוג .כרכר"יואלשל
 ,בהירהכלשרןוזאתהקיים,המחקרשלמסכמת

למרותואשררמעירפרל,יתרמתמציתיותהמתרחקת
 .אקדמי"ניפרח"לנוטהאינהבה,המשוקעהרבהידע
מיקר,-"המחברע"ישמכרנהבמהמטפלהשניהסוג

 ,פרשיותחדשבאדרלהאירמנסהוהוא ,"היסטוריה
 ,כאןאף ,אולם .המפורשעלמררנהבהןשהסתום

כללייםבהיבטיםלהתברננרתהקוראאתהמחברמרכיל
אירועיםבסירותארבאירועהטיפולמאשריותרהרבה

ספציפיים.

אדניםאיןשלממצבהיהודיהעםשל"יציאתוהמאמר
היהודיתהלאומיותשלעלייתהאתסוקר-מדיני"

רעדהאמנציפציהמימי-המודרניותבצורותיה

תנועותשלסקירהתוךוזאת .ישראלמדינתשלהקמתה

 1982אוגוסטיוני·

הסעיפיםבמיוחד(מענייניםאנטישמיותותופעות

לאחרמידרופהיבאאנטישמיותבתופעותהדנים
החשובותהמסקנותאחת .השנייה)העולםמלחמת

כוחבסיסשלויצירתוישראלמדינתהקמתכיהיא.
הודרתרבהבמידהנתאפשרההיהודיהעםבשביל
כדוגמתבגרפיםשהתארגנוהניצולים :התפרצותליהודי

הואבמקביל- ) 46(עמ"ב"~רהויהודי"הבריחה"

 '(עמץבארשפעלוהמחתרותשלמחשיבותןמפחית
47 (. 

שלבהקמתהלראותישהאם-אחרתמעניינתשאלה
בנילרצחההיסטוריהשלתשובתהאתישראלמדינת
עמ'(כשלילהכארארע"ינענית-כשראההיהודיהעם

אולם.-דיהומוסברתמנומקתאינהזר[עמדה .) 47
לילתששלהבסיסיתמהגישהנובעתהיאכילהניחיש
אתלקבלמרנןהואהיותרלכל .מיסטיפיקציה]כל

-נייהשההעולםמלחמתאירועישביןהקשר
-יםיהיהודהפוליטייםהגופיםמיכלרלעלוהשפעתם

קאית.יהאמרהיהדותהיישוב,המחנות.ניצולי
ישירהכתוצאהבאההאדניםחוסרמצבמתוך"היציאה

ושהשראהנולד,היהודיבעולםשפעלה.מהדינמיקה
הדוקקשרשישנורואיםאנולפיכך. ;אותהלהניעבאה
היעדרולבין ,נירםהיהודיםשלהיחסיכרחםבין

4 '(עמ "השראהבעת ,בעברכזהכוחשלהמוחלט 8 (. 

חלקושמוקד-הנאציתלאנטישמיותהסיבותלשאלת
 ,באואר ."נכחדעם"-השניהמאמרשלהעיקרי

הנאציתהאנטישמיותאתרואה .לפניורביםכחוקרים
בסוףכברכגלדיהישגילותופעה,שליותרקיצוניכשלב
נוצרייםבסמליםהשימושאתמדגישהוא .ן-9ההמאה
שלהשילוב ,הנאציזםשל "דת-המדרמה"הלצורך

שנאתהפיכתתוךוזאת .וכשטןכחיידקהיהודיתפיסת

אתסוקרהמאמר ."בריאהלחברהטבעחק"להיהודי.
הודיםיהכלפיהנאציםמדיניותשלהשוניםהשלבים
הרצחעלהמידעהתפשטותשלביבבדיקתומסיים

 .והיהודי-הנוצריהעולםשלוהתגובות
כשראהוגדייםיהודיםביחסילדירןפתוחההדרךמכאן

יהודיםשלההתנגדותבצוררתמפורטולדירןולאחריה,
אתמעליםאינםהללוהמאמריםשני .השראהבימי

חסרפרקאולם-ובעיותיההונגריהיהדותשלגורלה
ההצלהשאלתאתהבודקיםהמאמריםי"עמושלםזה
יואלשלשליחותו"-ובמיוחדמשא-רמתןי"ע

דןהואשכן ,ביותרמענייןהואזהאחרוןמאמר .כרכר"

 ."דםתמררתמשאירת" :במיוחדוסברנהקשהבפרשה

מיהדותניכרחלקלהצילהיהניתןבאמתהאם
גרמניהבתרךמי ?הגרמניםנדרכתחיתהמה ?הונגריה

ומפורטיןימענהמאמר ?ומדועהמר"מאתיזםהנאצית

שליחותוכי-מפתיעהלמסקנהמגיעוהוא-כיותר
גרוס.שללשליחותוכיסוימעיןאלאהיתהלאכרכרשל

לבין .הס.וביןפגישהלהסדירהימלרי"עשנועדה
עםנפרדשלרם-המטרה .והאמריקניםהאנגלים
-וארבאמפרש .לפיכך .בריה"מנגדובריתהמערב,

לאארדבר,לעשרתאיןכזהבסיסעלכיהבריטים.גרסו
 .דברלעשרתצריך

גביל "קסטנר"משפטבעתששררהלתפיסהכניגוד
מהימןבלתיאדםכרראושנדלם ,גרוסשלגירסתר
אתמקבלכארארהרי-הדמיוןכפרינתפסוודבריו
מכורלכהצעהורואהזה,בכדשאגרוסלשגירסתר
ראשוןלשלבכסירן .כרכרי"עשהועברהיהודים.

הגורםהידהיהודיםדהרי"למערב .ס.הסכיןכמגע/קשר
הדרךולכן ,הנאציםלדעת .יהדמוקרטבעולםהמכריע

גיםיהנצדרךשתובילטובהמערבממשלותאל
המאמררםיבס .) 182 '(עמ "החפשיבעולםהיהודיים

העולםאלא ,נכשלכרכרלאכי ,התפיסהמועלית-
מ"מרלנהלהיהיכולשכןשנכשל'הואהדמוקרטי
שלחיסולםאתבכךולדחות ,הנאציםעםמתמשך
המחברמעלהזהמעיןלכסירןדרגמא .רביםיהודים
מאירסא"לביןהמר"מ-הספראתהחותםבמאמר
 ,ן 944-5 .ס.הסלנציגי

גישההמשקף .מאמריםקובץלפנינו-לסינרם
רכבמוה ,כפסיפסבנריהיותרלמרותואשר .אחדרתית
 .אחדרתיתכמעטמסכתזאתהרי-שדניםמחלקים

הברור-ומהניסיון .הספרשלמהמבנהנתעלםאם .לכן
אףדל(המוצאאחתכמקשההחומראתלעררךלא-

הרי- )המ:::~ואשלהפתיחהבמשפטיהצדקהדברי
הסיכות ;שלםנושאשלסגורהכמעטמערכתלפנינו

צורות .הסופירוןכפיתשלביםהנאצית,לאנטישמיות
ביןהקשרוגויים,יהודייחסיהיהודים,שלההתנגדות

ואפילו .ישראלמדינתלהקמתוהמאבקהשראה

כיוםולפשרםואהשהלאירועישניתנתמעותשהמ
הניא,-ההתעוררותבדיקתתוך-לעיןהנראהדיוכעת

 .היוםשלכאירופהנאצית
הספרמחברכי ,משאלהלהביעאלאניתןלא .לפיכך
והומוגניתרחבהאחתמסכתיצירתשללמשימהיתמסר

כידרמה, .ההיבטיםמירבעלהשראהנושאנתיבחשל
בארארשלהטיעוןשגוברככלגוברהמשימהנטל

עלהאירועיםהצגתשהרי-מיסטיפיקציהכללהעדר
החוקרעלמוטלת-והמשמעויותההסבריםמערכת

דווקאאולם .מסתייעהואבהםהמחקריםועלעצמו
פרטיקולרייםמחקריםשלכימיםהיקפית.התמודדות

והחברהשהתרבותהמשימההיא-השראהככדשא

 • .להזקוקיםהישראלית

יעוזחנה

אינםהאבןאורות

בעבריתמאירים

גוסטבהיורגן

אורות :ברנדט

זמורההוצ' ;האבן

 ; 1982מוזן;ביתן
 :מדניתתרגום
 ;וינטריהודית
 .הויאולריק :מבוא

יכולהכאן"ו "ישראלהר"הקבציםניש
יורגןשללהתקיים"השיחההיתה

מחשובי .)ן-929ב(נולדברנדטגרסטבה
בהשראתנכתבו ,נירםדנמרקמשוררי

רבות.פעמיםביקרשבה 'ישראל
הנ"להספריםשנימתוךמבחרשהואהאבן""אדרות
עלשיריםשללצידםהמשורר,משירתנוספיםושירים

שיריםגםבקובץישנםאחריםמקומרתרעלירושלים
ברנדט.שירתכללאתהמאפיינים

מוכרהואבדנמרק ;מגווניםברנדטשליצירתותחומי
שירתו .קרפנהאגןהעירעלשירידבשלבעיקר

הנוסחידיעלמאופיינתהמשוררשלהמאוחרת
דופקהואשירתומרקדכאשרפרוזאי'כמעט .דיבוריה

רובםשייכיםזהבקובץהמדכאיםהשירים .הלשון
המאפיין .שלדהמאוחרתהכתיבהלתקופתכנדלם
מכרכרבעולםהקיוםכמהרתהעיסוקהואאלהשירים
אלהבכרשאיםברנדטשלהטיפולדרךמשמעות.וחסר
ברגאיםשהדניםמושג ,"הדנית"האירוניהדרךעלהיא

אירוני,ספקשהואאמירהסגנון-ומשמעותרמאד,

דרךמסעברנדטערשהדורות""בשיררציני.ספק

רהארטרפירתהחלומותלצדמגלההואשם ,ההיסטוריה
לבתימחוץכאפלההגדלותהנרצחיםערמותאת

התקופותלכלשהמסעותלמסקנהומגיע .השעשועים
ברנדטשלהדרך .ראררפאייםאחידיםהםההיסטוריות

הואולכןהפאתרס,שבירתי"עהיאהדבריםאתלומר
ספקבאירוניהספק ,""דורותהשירבתחילתאומר

לשרן :המבדלמאזדורותשלההיכרסימני"כי ,ברצינות
של Jרמרסיקליתתחושהדקת ,מיוחדתהמעטה/
 ".מפסידים
ואוליטיפוסיתדניתהיאזרמעיןשאמירהלומראפשר
לראותאפשרהדורות,היכרסימנישללמשמעותמעבר
 .הדניתהשפהאתכמאפיינתזרשררה

אלמסעראתברנדטמסכםכאשרדורות","השירבסוף
 :מוסיףהוא .ראררפאייםכאחידיםהשוניםהדורות

בדנמרק ."השישיםכשכרתוההתחלההדרךאתהבנתי"
זר .הזהב"כ"שנרתהשישיםשכרתאתלכנרתנוהגים

וחברתיתתרבותית ,כלכליתפריחהשלתקופההיתה
לעתיד.גדולותתקרותשלתקופהגםולכן .בדנמרק
אתיוצרהשישיםשכרתעםלשאולמסעשלהצירוף
 .הלשוןדופקואתהאירוניהמתח

מביעומכרכרמשמערתחסרעולםנגדמחאתואת
ולארוס.לחלדםהפניהעםבאניהתכנסותתוךהמשורר

במרפסת"לשבת .הטבעי"מצביבשיראומרהוארכך
ומגשים ......שלדדופקעםהזאתבכקדרה .שליבמסלולי

ממששזיע ,שלםמוחלט,כגישושלשלמותיעודיאת
מצריהאדםבניבערלם"שומכירדן .הזה"הנעולבעולם
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 .תו-השגחהעםהיחידהמטפטףהצינור
נוסףשירותהואתו-ההשגחה

שירותהצרכנים.לציבורנעןשל
ואתהצינורנתוניאתהמאשר

ומבטיחהייצוראחידות

מאיכותאמיןציודלחקלאים
מעולה.

צינורלקנותכשתרצהמעתה,
מ"מ, 20אומ"מ 16שלבקוטרמטפטף
טיף",,נען-שתזכורכדאי

היחידהמטפטףהצינורהוא

תו-השגחה.עםבארץ

,-t: ,. 
rי

נעןמכתתמעפלי
 054-56476טל. , 73263נעןקיבוץ
 . 03-624894טל. , 21ישראלמקרהרח'תכנון:משרד
ביממה)שעות 24 ( 054-58285טל.שדה:שרות



ספרים

המקשרתהיאה"מלה"
 :הפריירפאולו

שלפדגוגיה
עברית:מדוכאים;

הוצ' ;גיאכרמית

 ;ירושליםמפרש'
1981 . 

כההעיסוקהאם ?פוליטיקהכעצםהימ
הנזהריםהאידיאליסטיםנעדרתכזרי,

הפוליטיקהשמאאר ?כתככיהמלהסתכן
שלככתפיסתוכלתי-נמנעעיסוקמהורה

האמרי-הסוציולוגיםמגדוליאחדפרנסרנס,טלקרט
הנורמותמכלולאתכפוליטיקההגדיראשרקאיים,

מערכתשלהחלטותוקבלתמטרותקביעתהממסגרות
משמשהישראלי,כלכסיקרן ?תת-מערכתארחברתית,
כאשראחראי".ל"כלתינרדפתמלה"פוליטי"המונח

שפלים,מניעיםכלשהולמעשהלייחסמתכוונים
התוויתאתלומעניקיםצרים,מפלגתייםאראנרכיים

כך .הרות-אסרןתוצאותעלהמרמזתתווית'פוליטי',
כדידומיננטיותקבוצותכידיכלישם-תוארמשמש
לשינויכקריאהארכאותלהתפרששיכולמהלנגח

 .כסטטוס-קרר
אתהכינו 1964כ-כברזילהצבאיתההפיכהמ:;בצעי
 .הזהכמוכןפוליטיכ~ירםפריירהפארלרשלעבודתו
לקוראמאפשרמדוכאיםשלפדגוגיההספרשלפרסומו
מפעללהיותיכולשהחינוךכךעללעמודהעברי
ההיסטוריהכתחוםמרצההיהפריירהפארלרפוליטי.

מררה,רכן 1959משנתכברזילהחינוךשלוהפילוסופיה
נכלאההפיכה,אחרימידאנאלפכיתיים.למבוגרים
שוחרר.כאשרמולדתואתלצאתר"ערדד"יוםלשבעים

 .בינלאומייםחינוךארגוניכמסגרתפועלהואמאז
הואהגירוש,לאחרשניםכארבעהופיעאשרכספרר,
אתמפרטכלליים,כקוריםהחינוכיתעבודתואתמתאר

מספקהוא .מטרותיהואתהתיאררטייםיסודותיה

דרכיכחרכןטמנואמנםאםלשקולהזדמנותלקורא
 .למשטראיוםאלוהוראה
שיתוףעלמתבססותאשרהוראהדרכימתארפריירה
גםשיתוףמתורההוא .לתלמידמררהכיןפעולה

הוא .ספציפייםנושאיםכפיתוחוגםכלימודיםכתיכנון
השיתוף'אתהמגשיםדידקטיכאמצעיכדר-שיחמצדד

הכנהמפתחוגםלימודכחומרגמישטיפולוהמאפשר
רב.חידושכאןאיןלכאורה .שיוויוןויחסיהדדית
שלניסוחעודכרלראותיכולפריירהשלכספרוהמעיין

כאלהניסוחים ;כחניךהמתמקדתחינוכיתתיאוריה
העולםמלחמתשלהימאזהמערביכעולםפושטים
סמינרים .כישראלחינוךלאנשיגםזריםואינם ,השנייה

האוניברסיטאותשללחינוךהספרוכתימוריםלהכשרת
החינוךשלכפילוסופיהשעוריםללמדמקפידיםכארץ

לספר,כהקדמהלםפרופסורכדבריאשר,הרדיקאלי
 .) 23(עמ'כדוברו"הוכר"פריירה

שלחשיבותהאתמדגישההדידקטיתההכשרה
להכרהמטיפהזאתגישה .כחניךהממוקדתההוראה
הלימודיםכתכניותמתבטאתהחכרהכיכעובדה,
ממילאיומיוםכחייהחכרהדרישותוכיהמוכרות,

שליטהכימניחים,כמסגרתה .מורהלכלהיטבידועות
מוקדםתנאיחינהההוראהמקצועשלכ"חרמר"
רהפרופסיונלייםהאישייםצרכיווכימסודרת,להוראה

 .החשיבותכמעלתראשוניםאינםעצמוהמורהשל
"מיומנויותאוחינוך""דרכימציגאינופריירה

בית-הספרנשעןשעליולבסיסמתנגדהוא .הוראה"
המורהכידימופקדיםוהשליטההידעשבוהמקובל,
קיימתשלפירהרעיון'אתכמיתוסמכנההוא .ככבנק
כניהםאשרלתלמידיםהמיוחסתאבסולוטיתכורות
פריירהמחייבמעשית, .) 124(עמ'מתפקדיםאדם

הנושאיםאתללמודכדיתלמידיםעםלשוחח
השייךהידעואת ,אותםהמעסיקים("התימאטיקה")

התפיסהוכלבדיותהנסירןכלבדיותכלכרית.אליהם
כלעדיוהרי .אדםכניכיןשירויוןמבטיחותפרטכלשל

מיפגשלהיותשצריךכלל,דר-שיחייתכןלאכזהשוויון
עזה.הדדיתואמונהכנהאהבהוהרוויכענווה,המנוהל

שיתוף-אתהיוצרתהיאהמקשרת,היאה"מלה"

המכניההבדלנעוץה"מלה"וכטיבהמוחשי.הפעולה
לכיןפריירהשלהחינוכיתמשנתוכיןכיותרהחשוב
כדינערךהדיאלוג .לנרהמוכריםההכשרהמעשי

 1982יוני·אוגו'סט

עולם,כינוישלזהוכמעשהכשם"עולםל"כנרת
 .לשנותו

עתפריירהמדגישאחדמצד :הזהלתיאורלופניםשתי
אנחנואותןהמלים ;למעשיםמליםכיןהעקיבות
אנחנוכההמציאותאת ,משנותואףיוצרות,מגייסים

רוציםארלכך,מודעיםאנחנואיןכאשרגםמתפקדים,

שני,ומצד .ידירכשתיהשינויחרכק,אתפריירהככך.

מפרקתכדר-שיחהחיהשהמלהכך,עלפריירהמצביע
ידיעללדבריו,החתומים,המדעיהידעגרפיאת

 ,כהכרחמהורהנושאיםכיןההפרדהתפיסתהמדכאים.

אתוחרסםאמיתידיאלוגמונעאשרנוסףמיתוסלדעתו,
ביקורתית.לחשיבההגישה
שלסדרותרישוםזכרת,נקודותאיסוףקורסים,למידת

מןהחריגה .הדר-שיחתחתחותרים-מיומנויות

ל"פלישהמכיאהכדר-שיחחינוךשלהתפיסה
כאשרחוטאהטובהרצוןכעלהמחנךגםתרבותית".

(ארשותףהואלואשרהידעאתל"העכיר"מנסההוא
שללביקורתאותרלחשוףמכליאליו)הועבראשר

דהיינו,נתרן,עולםשלה"מיתיזאציה" .אמיתידיאלוג
אתשוללתהביקורת,שלהשגתהלטרוחמעברהעמדתו
שלמכוונתמניפולציהפריירה.שלהפדגוגיהמעשה

 .ניכושאלאאינהאינטרקצירנימצב

הפעולהמכנהאתפריירהשלהצגתוכיןהשוואה
כימראההחינוכיים,כמוסדותינוהנהרגלכיןהחינוכית

אנורואיםמלוכד,מכנהרואהפריירהשםכמקרם
יצירהרואההואשםכמקרם ;פרודיםאלמנטים
שלקפואהמסגרתאנחנויוצריםידע,שלדינאמית

שלכסדרההלימודיםארגוןעצם .כאילר-מיפגש
מרננותכללירתכותרותתחתהמסתדריםשעררים
לשינויארלשירםלהגיעאפשרותכללאלשםמראש,
 .הפדגוגיכמרככם

למידהאודותעלכאשליותמשתעשעפריירהאין
קרואיודעשאינוהמבוגר,אתתחלץאשרספונטנית

אלקריאתואתמלווהפריירה .ממצוקתו ,וכתוב
אתלנצלכדרישהתרבותיתמפלישהלהימנעהמחנכים
רואההוא .הלמידהאפניאתלהתרותכדיהמחקר
אשרטרומידיאלוגשלדרךהחכרתיכמחקר

ליבוןהתובעיםהנושאיםאתלחשוףניתןכאמצעותו
משותף.

כאימון"חינוךכמסהגישתואתפירטפריירה

תכנית .-1969כלראשונהנתפרסמהאשר ,כחופש"*
ובחירתהלשוןחקרכוללתדוגלהואשכההמחקר
רגםפונטיתמכחינההעשירותה"גנרטיכירת"המלים

תרבותיתחברתית,כמציאות"מערבותןמבחינת

דירן,תוךמכין,מחקרעריכת .נתרנה"ופוליטית

ללומדהחוקרהמורהאתהופךרפיענרח,קרדיפיקציה
נקבעודירןמחקרשלכדיאלקטיקה .למורההלומדואת

סיכויבעלתפדגוגיתפעולהמאפייןאשרהיחס
 .להצליח
נעשו,אשרמעשיםמתארמדוכאיםשלפדגוגיההספר,
קבוצותעםכעבר,נתרנהכתקופהמסרים,כמקרם

בעיותיהעלמישראלרבכריחוקהכל-מוגדרות
הבעיותאולםכיום.והכלכליותהעדתיות,הלאומיות,

הדיםמעוררותפריירהשלעבודתואתמדריכותאשר
המיתוסיםעלזרקורלשנים.ומעברלארקיאנרסיםמעבר
 .הזאתההקבלהאתיאירמרנהפריירהאשר

המקובליםמיתוסיםשלארוכהשררהמרנהפריירה
אתמתאריםהםכאילווהנתפסיםהברזילאית,בחכרה
נובעתשמקרכלרתםכךעלעומדהואאך .האנושיהטבע

השכבותשלהאינטרסיםאתמשרתיםשהםמהעובדה,
כציטטותהמיתוסיםאתמדגיםהמחברהשליטות.

חושפותכעבריתמקבילותציטטותיומיום.שפתמתוך
כיןלערכים,יהודיםכיןדרמה"מיתולוגית"מציאות
מערכייםיהודיםכיןהשטחים'לערבייישראלערכיי

כיןצעירים,למושכיםותיקיםמושכיםכיןלמזרחיים,
 .עובדיםלכיןמעסיקיםכין ,פועליםלכיןפקידים

היחסיםאתכישראלגםמשקפת"מיתרלרגיזאציה"
דרגות-רתקכיןעדות,כיןהרווחיםהפטרנליסטיים

וכיחסי ,עוכריםקבוצותכיןכמשק,גזרותכיןשרנות,

אחד,"עם ,גלריות""קכרץשלסיסמארתתחתייצרר.
מודעיותרארפחות"כסירןכישראלגםהיהאחת",ארץ
אייזנשטדט,פרופסורשלכדבריותרבותי"דיכוישל

היה,זהדינריהישראלית.**הסוציולוגיםאגודתככנס
כלל-עולמית,תופעהשלהישראליתהגירסהלדעתו,
הכרחית.כנראה, ,כךומשרם

 P. Freire, 1973: Education for Critical :ראה *
Consciousness, New York, Seabury Press . 

 . 1982 .בפברואר-11ה :באר-שבעבן-גוריון,אוניברסיטת **

כגורםהחינוךעלמצביעהפריירהשלהפדגוגיה
הסכמהישישראל,וכיניהןסעד,וכמדינותמשקם,
השכבותאתלשקםרצויכי ,)?(מיתוסכללית

לתוךכ"שיקרם"מסתפקאינושפריירהאלא .הנחשלות
לפעולניתןכיטוען,הואלספרוכמבוא .הקייםהמצב

הפוליטי"השלטוןכאמצעותרק ...שיטתיכ"חינרך
כמפעלהחכרתיהמכנהעיצובאתרואההוא .) 27(עמ'

הרק""אדכפררייקטיםהואעבודתואתומציגהמהפכה

ולרכותעקרלאקטיביזםחששמתוך .המדוכאיםעם
דו-שיחכאמצעותחינוךלהבטיחפריירהשאףריקה,
המהפכניהשינויאתהמכיןפרכסיס,כאמצעותומעש,

העם.ארגוןתוךהמיוחל,
ממונחיו'נהירותפריירהשלהפוליטיותכוונותיו

מביא'הואשארתןכציטטותגם .וממעשירממטרותיו'

אצלההחינרכיתהעבודהכיןהקשראתפריירהמדגיש
כאמריקההגרילהמאבקילכיןברזילשלהמדוכאים
ארצות-שלהכלכליהאימפריאליזםנגדהלטינית
ברזילשלהצבאיתשהדיקטטורהמסתבר .הכרית
אשרהייחודיהפתוחכחינוךהסיכוןאתאל-נכרןהכינה

טיפח.פריירה

סרגבחינתאיננהפריירהעל-ידיהמוצעתהפדגוגיה

החינוךאתלהפוךהזמנהכי-אםמחשכה,שלמסריים
יחידותיצירתתוךלחינוך'הפוליטיקהואתלפוליטיקה'

 ."אנחנו"של
שלביטויוכילהזכיר,שכדאילינראההטכסט,כעניין
כמתורגםולא,כוזבת"כ"תרדעהכעבריתמוכרמאונס

להשתמשהיהצריךכמר-כן,מזרייפת"."מודעותפה,
ולא,המדוכאיםאתמגבילים""תנאיםכמונח

קטניםפרטיםאלהאולםגבול"."מצביכמתורגם,
וקריאהשוטפתכלשרןתורגםכסך-הכל,אשר,כספר
 •גיא.כרמיתכידיכיותר

קלקין·פישמןדבורה

fגנ
ישראלהמבקרמאתחדשיםספרים

 :כהן
הספרותבחביון

פסקי-טעם

במותמעל
גרמניהמוליעוז·קסט:איתמר
 :יחידבמת

 .היטלרשלגופוסביבהמסעשירא.
לביןאינסטינקטביו :דבראחרית .ב

 .המודעות

שנה 2 5במלאת-עקדספר :בהכנה
 .לבית-ההוצאה

ההריסותמאחורי

 1961-1981שירים

בסריעקב

בהוצאתאלהבימיםמופיע
 1עמ 250 ; 11פועלים"ספרית

• 

67 



ספרים

(המשך)מאיריםאינםהאבן"אורות 65
החיים/י\תכמרת;להיותלעולםתני"/יאד:כר-=-~-
 .בזרות)יר :.t י:: 1 /.-::---:-·

עלאלאמלאהכרצינותנאמריםהדבריםךאי- ::י.::··

 .האירוניהלכיןהרצינותכין :t 'הדק י~=~-

המשוררממשיךולארוסלחלוםהפניה·ב.םד .rי
:: r. ז::י· t.: משמעותחסרכעולםאחיזהנקודתאחריר. 

שכסוףהשיריםקבוצתאתלהכיןאפשרזהר :.t::הקי

כרנדטאצלאין .יםאלהאחרכחיפושהעוסקים .דקר::·ך
 .מוכרתדתיתלתפיסהאומסויימתלאלהרת:-::-ייחסרת

 .דתי""ריאליזםזהכנושאשיריואתמכנהצמר 1 · נtד:-::
היאאלהכשיריםשלוהביטויצורתדווקאאך

 .הפיכחוןכיןתמידיריחוףקייםכאשר:זריאליסטית
וכתוךלקראתמיסטי "מרככהמסע"כעיןהחלום, iי::י

לכיןהמציאותכיןריחוףאותודווקא .האלוהי:-:אור
 .כרנדטשלהדתיתהריאליההואהואהחלום

לראותאפשרהקובץאתהחותם "הכרית"ארון ךי:,;•::
ה-כתכניתבחרהואהמיסטית.תפיסתוסיכוםאת

CREDO הקודשוכרוחרככןכאבמאמין(אניהנוצרי

מאמין/"אני :להלןהמרכאלתוכןאירוניכניגוד ) ..וכר:
הםהדבריםכלחושב,אני .הסמויוכאורוהסמוי;::אל

אנירואההזמן,אתרואהשאני ,ככלתקפותו :tה'
בהירה"כשלהבתערלהשיחכלפניםאלפניםאלוהים

והתאמתאדלשטייןאסתרשלכתרגומההואהשיר,גרף

 ).א.מ-שליהואלמקררהפיסוק
עםקשרישהמשוררשלהדתייםלהפרשיוכי ,להניח .ז::י

אהבת .ירושליםכנושאוכעיקרישראלכנושא•ז.:יריר

שאנוכפי .הזוהשיריםקבוצתאתמאפיינתייז.:ראל

נחסכתאינההביקורתשגםהריאמת.מאוהבמצפים

שלהמרגשהאופיזושיריםלקבוצתאפייניכן .:כאתנר
עלהארץ-ישראליהנוףעםהקרהצפוןכןשלהמפגש
 .המירנוועלהאורועלהחרם

שלראותמנקודתשנכתבוארצנועלשיריםלקרואב.יםינ
 ,יותרמוכנתנעשיתהביקורתאף .סקנדינביררר ,il' ',יכ

היאכאשרהדעת,עללאאםהלב,עליותרמתקבלת
 .הצפוןכןשלהשיריכהקשרנאמרת

 "החומותסימטת"השירמקבלמיוחדתמעות :t 'כ:
כיןוהגבולותרותחתהארץ(כאשרכיוםדווקא

אתמכנהכרנדטמטושטשים).והדמיוןהמציאות

ואת ,"קודשחסרות"חרמותהעתיקההעירחומרת

ויחדוקודרים",מסתוריים"חייםהחרמותשכיןהחיים

צלליאתלהכחידהרצלשלכסירנואתמכנהזאת 01 '
כמסתכל .הגירן"שלחלום"כוהערניהקדרותהעליבות,

שלל"חלוםמקוםשאיןכרנדטלנראומרהצד,מן

מסביבך.המרחביםאינושהחופש .זו rכאר·" "הגירן

 .""'ראשךמעלהניצבכעומקלמעלה, ,שםהראאלא
הואאצלנו .זהמעיןטעוןעללהתווכחשאפשר::מרבן
ובטוריכלויאוריהרבשלכרכתםאתיקבל::וודאי
 .קרתא

כר ,"הלכתי"השירהואכקובץהמרגשיםירים ,.iZהיאחד
עםהארץ-ישראליהנוףלהטשלנפלאתארותמזגים,יכ

מחנותאתשרואיםתייריםהאוחזיםוהתימהוןהכילכרל

 :אומרהואוכך .ליריחומחוץהעזוביםהפליטים
נוראה;שמששלכאורהשדרה;מחעלהלכתי"

התקרה;כמר ;רחוקהמשתרעתעדייןמואב---

סירם ."-העשירההעניה;כארץ, ;יומית-םוהי

 :אומרהואכאשרפחותלאאמביוולנטיהואיר :tהי
אוחיל;כמווצמאתי; ;צבעמראות;ממנימנעהאור"

 ."-::ליט

המתרגמת ""גיוונהמדועלהכיןקשה 'הפעמוןצלצול
אפילו .השניבכית "דפיקה"להראשוןכבית "מ"צלצרל
צלצול"כין;לתרגםהיהראויהמצלולמבחינת

פיוטיתהצדקהשאיןכךעללדברשלאלצלצול",
תורםאינוהצירוףכאשר "הפעמוןכ"דפיקתלשימוש
שצוטטהכרית",ארון"כשיר .כשירנוסףרובדלהכנת

כמלהוינטרבחרהאחרת,מתרגמתשלכתרגוםלעיל
כבחירת .שיח""כמלההמשוררהשתמ'שכאשר"סנה"
המקראיתהקונוטציהאתהמתרגמתכופה ""סנההמלה
כפירושכותבשהמשוררכעוד , 2 'גפרק ""שמותשל
כמלההשימוש ."בהירהכשלהבתעולחשיח;"כל

המשוררשמביעהדתיתלהשקפהכסתירהעומדסנה""

משמעיחדהקשרכל .לכןקודםשנרמזכפי .זהכשיר
 .כרנדטשלשיריולרוחכניגודעומדיהודי,אונוצרי
הואשגם .הויאולריקשלכמבוא ;שירכאותוועוד

השורהמתורגמתוינטר,יהודיתע"י ,כנראה .תורגם

 ,"בהירהכשלהבתכוערסנהכל" :השירשלהאחרונה
כלהבהכאשכוערסנהכל"נאמרהספרכגוףואילו

כקשרכנ"ל ?נבחרהנוסחיםמשניכאיזהבהירה".
התרגוםכפי ,"לשמייםמתחת"השירלכותרת

"תחתכשםהשירהוכתרהספרוכגוףשכמבוא,

 .כספרעורכתידשחסרהספקןיא ."השמיים

שליטהמחוסרהנובעותהרכותשהטעויותדומני
כעיקרהטעויות,רכותכה .העבריתכשפהמספקת

אתלהכיןלעתיםניתןשלאעדהתחבירי,כתחום
אצלנו(וכמהכמקורשנעזריםלפניהעבריהטקסט

 . ) ! ?שכדניתקורכמלהעדרויוכל

גטיהלעוררעשויהיהטובתרגוםשכןהוא,שכךוחבל
זהמשוררמיצירתנוספיםתרגומיםומעודדלמקור,עזה

 • .אחריםסקנדינבייםמשורריםשלומיצירתם

איתןמרים

אתפגוש

ן~ iנuנתו
בת''אהספרשבועבדוכן

וייו
ע•ן·כרtנל&קל·קר

I ~ in carm ~ kal-kar 
Tel: 04 - :רט 942171

:: t זהכשירגם . "מצדה"הואכקובץפחותלאחשוביר

 .הציוניהחלוםכלפיהמשוררשלאמביוולנטיותמצויה
ועםהיהודי,הגורלעםהזדהותמביעהואאחתימה :t::ני

אוליאושלנו,מצדהתסביךכפניעמוקהחרדהזאת
לפתרוןאותנולדחוףשלאהעולםלאומותאזהרה
 .פתרוניםכרנדטגוסטכהל ·:·מצדה

ומענייןחשובלמשוררהיהראוי :תרגוםלך ,,uיכא

 .לכותשומתאחידותכיתרמתורגםלהיותככרנדט

מהעדכמלאכתולחדורהמתרגםמחרייכשאמרגיחה

טיבהעלעומדיהאכךמתוך :מתורגםלהיותןניתלא :tי
 .הזרהוהלשוןהזרההאומה ל.:.ז·

 .רעתורגםלתרגום,שניתןמהגםשלפנינוכתרגום
 :וינטריהודיתמתרגמת "הגבעותעלכחוללילה"יר ~tכי
 "מרחףדקצלצולשמנגד/ ,במגדלמצלצלוןמעהפ"

צליל '.,, :מתרגמתהיאשיראותולשני ~tיההכני

דפיקהכין;הנשמע;אךלאדם;ברורהלא ;טשקמ;:ז
המשוררמשתמשכמקור +"שמנגדכמגדל ;לדפיקה
עלמדברהואכאשרמשמעותוכאותההמלהכאותה

מוקצףפוליסטירןמוצרי
בידדואריזות,קמפינג,חקלאות,לבניה'
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ספרים

 ?אלקינדמנדלהיהמי

ו
אלאדם :שחםנתן

 ;עובדעם ;עצמו
לעם;ספריה

תשמ"ב.

בעמודיםכברכיעצמי'עלמעידניא
מחיצתנפלהשחםשלבספררהראשונים
הקוראביןלפעמיםהעומדתהבדיוניות
-הבדיוניותמחיצתרקלאנפלהלמספר.

ותקופותאנשיםואפיוניהצרדהארגוןלשרן'מחיצותגם
והורה,עברשהיאמרתקת,למציאותוהפכוהותכו
 .הקוראשלזמנושהואאחד,בזמןעתיד,ואפילו
ברקוב,אביגדורגבררר,שלחייועדרתהואבספרהנושא
לברית-המועצותשחזרהעבודה","גדודחבר

"דיההיהודייםהפועליםבחרותוהתיישבכקומוניסט

עםלישראלברקובחוזרהשבעים,בשנותנרבה".
משפחה.רבניחבריםופוגשהחדשההרוסיתהעליה

עלכותבשהואביומןומשתחזריםהולכיםחייו
 .העברמאורעות

החלוץשלזר :ראיהזרויותשתיבסיפוריש
הרוסיתהמהפכהאלששבהקומוניסטהאידיאליסט,

שלבמשטרמהרהעדעצמוומוצאפנימישכנועמתוך

אלהחוזרהוותיקהקומוניסטשלרזווטרור,דיכוי
הציוני-הלהטבהששכךלאחרימינו'שלישראל
שעברוידועותדמויותשתיערלותבזכררננרחלוצי.
 _רליארפרלדברגר-ברזילי-בחייהןדרמהדרךכברת
ראשהמרגליםרבבשמר)ברומן(הנזכרטרפד

מןשחזרבנאצים,שנלחמההאדומה","התזמורת
הכפור.

החייםעלילותכלאתהמלכדברומן'המרכזיהמרטיב
-העדותמרטיבהואהגיברים,תחושותרובואת

פסיכולוגיתברתית, mהיסטוריתומשפטית,אישית
 ,ראי-התקופההיאהיבטיהכלעלהעדותוספרותית.

בכפלמבוטאיםמושגיםהרבהכאחת.ואטוםשקוף
עליהוהיחלצות,חלוציותוהתוודות,וידוי :לשרן

משפטוגולה,גאולהוטוטליטריזם,קומוניזםוירידה,
לשתיזוכההעדותמרטיבגםומקרה.גורלומשפח,
כעדותדשניה,ברקוב,שליומנוכעדותהאחתהאדרת,
בארץ-ישראלהחייםשלרצופההרריהשלבמובנה
עד,נרדף,חושד,חשוד,נאשם,להיותהכורח .וברוסיה
חייםתפקידי-חתרןסרר'שומרבכוח,מלשיןמרעד'

שלתפקידיוובעיקר'הרומן'גיבוריכלעלהמוטלים
כלבחיים.להישארכדיוללמדםלשננםשישברקוב,
משוחקיםספורים,בתרךספרדיםשלכבתבניתאלה,

 .ופליטשרידשלכעדותוברקובשלביומנו

שמרנו"כאשר :הענייןאתלהבהירייטיבומובאותשתי
לאנקראו,שלאחברינומפני"הקיבוץ"סודרתאת

שקיבלנוהאמנובכחש.אותםמסובביםשאנחנוחשבנו
לה.מסרגליםאינםעדייןשהםאחריותעצמנועל

אחדבערלצרארםהכניסוהכול .לעצמנוטובההחזקנו
אתלפניהםנפתחהיוםבבואבשניים.אנחנו-

כאשרגםחשתיכך ..מפורענותאותםונצילהמחסנים
הקומוניסטית."למפלגהזיקתיאתמחבריהסתרתי

אבלהרומן.מתחילתהשניה,המובאה .) 151(עמ'
יחדכורכתהזמן'רצףמבחינתהסירםלקראת

אתכעדות,היומןכתיבתאקטאתספרדיםבמשפטים

אתצפריה,לאשאלהכללקראתהמורגלתהדריכות
ישראלעלהביקורתואתחקירה,מפניהרתיעה

הסובייטיתהאידיאהלערמתההורהשלהחומרנית
הבעתעמדהובעיניובמחברתיהציץ"הוא :שהסתאבה

אתה"מה .לבטלניםאנשי-מעשהשרוחשיםהזלזול
מניהמוכנה.תשרנהליהיתהלא .התבלבלתיכותב?"

לקורסתיקונים-חשבתי"ואני ."יומן" :עניתירביה
 ".התבדחהקצר,"

שאיןכך'כדיעדשלמההקריאהבעתהספרמןההנאה
 .הרומןאתהתוחמותכלשהןבמגבלותבמהלכהחשים

אפשרויות,מסתמנותושלישישניבהרהוררק

יותרטוברומןליצירתלהביאעשויההיתהשהגשמתן
אסתטיקה,עלאינםאלההרהורים .שלפנינוהטובמן

שלחלקהעלהיאהתהיה .המציאותתיאוראולשון
הגיבור' .וברומןבהיסטוריהכעלילההביוגרפיה

אישפנימי'להט'בעלחלוץהואברקוב.אביגדור
ביטויככוחניחןשהואהגםדבריםאישולאמעשה

הכשרהשלבכוחהמקצועואישלמחצהמשכילבכתב,
ישאך .גדוליםניתוחוויכולתהתבוננותוכוחעצמית.

סימפטיכאוראותרהמציגותומזג,אופיתכונותשתיבר

 :הרומןשלהספרותיתעוצמתראתלמעשהמגבילותאך
שלהרווחהטיפוס .כצפויאיננו'ימיובערובברקוב

גםברקוב,נשאראלהעלנוסף .המאוכזבהקומוניסט
אתימירבסוףהרואהאופטימיאדםהאישי,במישור

עשרותלאחרכוודאות.אליואשתושיבתאפשרות

אחרים.לגבריםראשהאהובהוהיותהפירודשלשנים
היסטוריוכלקחהסיפורכגיבורברקוב,שלדמותו

 :במובאהמסתכמתהרומן'שלהספרותיבקונטקסט
אוליכילמסקנהמגיעאניבדברמהרהראני"כאשר

מתוךהלכתימקרםלכלפרטיים.חייםליהיולאכלל
לעצמםזכרתשראואחרים.שלאר(שליהתלהבות,

הלכתיכך .היסטוריציוויאיזהלקייםגורלי)אתלחרוץ
שנסירנרתיספקאין .לרוסיהחזרתיכךלפלשתינה'

יותרזמננושללהיסטוריהשייכיםהיבשתבמזרח
היאלישראלהחזרהאפילו .חיילתולדותמאשר

אשרגמור,יאוששלמחוה .גלאיזהעלהינשאות
שלבהתעוררותארתהמפרשיםמקצועייםציונים
 ,, .תקורה

שעלההוולגה""משמרחבר(אפותי),אפרוסיהודה

ההיסטוריותהכרוניקותמןנעלםירד,ואוליארצה
 .הספרותדפיביןמחדשנולדשהואיתכן . 1922בשנת
אפותי, :שמותיראתהנושאותדמויותשתיברומן

אותופוגששםבתל-יוסף,היושבהאינטלקטואל,
 .לישראלהסופיתחזרתועםמחודשתפגישהברקוב
ומומחהדתיאפרת),(פרופסוראפרוסהואהשני

בביתברקובשלעמיתווהואהעכשווי,בגלגולוסינרלרג
כברקוב,כמוהרלשעבר,מר"פהואאפרוס .האבות
רובאתבהועברדיאלקטיכאורתודוקסלרוסיהששב
אנטיתיזרתשתיואפרוס,אפותי .הגיהינוםמדורי

ברומןמשניותדמויותהםוכריעותיהם,בקורות-חייהם

רקאותנומעניינתהמשנייםהגיבוריםשלוהגאלריה
 .ברומןהגלםחומרישלמדגמיתכבדיקה
פתוחכספרהיותקופהארתהשלהיסטורייםמקוררת

 .כיוצרהואגםחש ,סיפוריאתלעצבבבראושחם.לנתן
יוצאתדמותהואאלקינדשמנדלכקורא.כמרניממש
המנוחהחסרהמתמדת,המהפכהשלחלוצההוא .דופן
הדילמהמןמסקנותבהסקתביותרקיצוניונחת,

הבולשביקית,המהפכהשלאחרהסוציאליסטית-ציונית
 .והאנטי-ציוניהקומוניסטיהקצהאלהליכהכדיעד

-מוראמעורריםברהטמוניםוההרסהבניהכוחות
ישירהבהקבלה .וכמורה-דרךכמנהיגוראשוןראשהוא

אפשרעגום,משחק-מיליםותרןאחרתאישיותעם

 .במהפכהשארכלבוערסנההיהאלקינדשמנדללומר,
האופיקריכלמלכתחילה,בר,נטבעולאהאם

גם ?גבוההממעלהספררתיגבורשלהחייםותהפוכות

היחידהגבררהואראלקינדכאמור,בכך,חששחם
שבעצם '"מנדל :פניועללוטופחתשהמציאותברומן
מכתבכתב(ואףלמפלגהשיצרפרהרביקשההםהימים

קיבללאכלרם-עליושימליצווביקשבארץק.פ..לפ
גינהלאכלרם ?בשליחותהנכבדתפקידעצמועל

עמוהביאלאכלרם ?החלוציתההתיישבותאתבפומבי
פרוגרמטייםנאומיםרJשא?)היהורבגדולקהללרוסיה
ההגשמההיאנרבה""דיהשלהקומונה :דרךומתורה
 .החלוץ"רעיוןשלהנכונה

עסקןלהיותאלקינדהלךהמתפרקתהקומונהמן
בשנתולפתעלפניו.הפוליטיעתידוכשכלמפלגתי

 .מאחוריועתידוכלהיהסטלין,שלבניד-עפעף , 1936

בין(בדיונית)אחרונהפגישההמתארהרומן,קטע

אלקינד,אומר ,) 85-91(עמ'לאלקינדכרקוב
דברהיתההיהודיםשלהאוטונומיתשהקומונה

אלקינדאתשחםמאפייןשברהאפירן .זמנואתשהקדים
חשוברגםיפהרחוב,בקרןפגישהשלזראחרונהבשעה

יהיהמההלבנוןארזיבנפול-דרמטיתמפנהכנקודת
בטיהורלוודאי'קרובנרצח'אלקינד ?הקיראזוביעל

מרתוודברהמפלגהבשוררתשנהבאותהשנערךהגדול
בערפל.לוטה

אמתשלמירקםונאותרהמבניות,האפשרויותבמכלול
שלדמותועיצובהיההבדיונית,שבעלילההיסטורית

עשוימשניכגיבורולאראשיכגיבוראלקינדמנדל
 .כזרמונומנטליתדמות .הרומןממדיעללהוסיף

מציאותהאתברנההיתההטראגיים,באילוציה

לנצחהנודדהיהודיכסמלמורכבותה,כלעלהבדיונית,
 •ובארץ-ישראל.בגולה

לשםגיורא

גרמניהמול
גופוסביבשיר-מסעעל
היטלרשל

ו
 ;יעוז-קסטא.מתא
במת-עקדהצו'

ייחד.

ר
דרכםעשר l 9X Iבקץילאירופהמסעשמי

שהוא"נרגן-כלזן",לשעברהריכחממחנה
"אנטי-צמחיהמוקףדבררןפארקעתה

ש ~tרישלרשים .שירהשללשררותבוטנית",
 .ולתרד""לשרבהמשוררלעצמושהתירעדחלפו.שנים

שעה 1944-45השניםביןחלףשבהןנוראותתחנות

 .ההיסטוריהכספרהאירםהפרקאתרשםשהעולם
בשנתדיי;מנכרכברעצמיראיתיבהחיים;כשנת

עליכיידעתידיי;מקשרערדעצמיבהראיתיחיים;

 .עיקברתיעללשרב
הגיעהיטלר"שלגרפוסביב"שיר-מסעבפואמה

שהואתוךשלו,הכתיבהאיכויותלגיבושהמשורר

 ~tחדימימוסביבהשירשלהתמאטיהרובדאתמעמיד
שילובזהרוהקישורהניכור-כבתיבתוכביכול

אלה .שראהניצוליבעירברכיההמשמשיםהעולמות
העכרעולםכיןפרטיים"דיאלוגים"בחייהםהמנהלים

השירהבקבצילקרואשזכינואת .ההורהלעולםשלהם
-,,,, ,עיניים""ירושתבעשן","נוף :המשוררשל

ואחדותהזהויות""מתיך ,כפולה""ממשרתשורש",

יצירתילשיאיחדיומשתלבשלו,הפרוזהמיצירות

הספרותיתהפואמהמסממניכמהכאןניכרים .חדש

נתיכה .אובייקטיביתעמדהמובהק,עלילתייסוד
רמיקצכבאורכםהשוניםכתיבהובגרשירחביםבטורים

 .הדוברשלמהרהרמטוןמושפעזהשבמקרהחופשי
מטענימלאיספרותייםבאמצעיםשזורההפואמה

מביןלהעלותשמנסה"כמידימויים. :כגרןמשמערת

 . "ההכרהלאורעצמואתילדותושלהמודעתתגבישי
אוכלי"פרחיםהעולם""ואקוםמקרדיותמטאפרררת

קוביית" .סמליםואקדמיות".ספררת"כתיבתאדם"
שלעייף"כחלערפל",כג;ן"צעיף ,כחולה"ציאניד

תחושתשנוטעמהרהרטון .הגוף"הישרדות

ספקחלוםספקותחושתהחוויהכלפיאמבירלנטירת
אווירהלקוראלהעבירמיטיבההפראימה .מציאות
מעניינתכצורהבהשתמשהמבהילה.מאיימת.

רעלהקירותעלומקישהולךה"מרחבשלבפואטיקה
 . "אהבהקרוביקולותאשמעשמאחדרים,שלרההתיק

כהםהעושההמשוררשלסגנוןציינימהרריםאלהכל

אימהתחושתבקוראואורגמערשהספררתישימוש

 .האחרת""גרמניהבאדמתשצעדשעהתחושהכאותה

שהואתוךוהןבגלוי,הןהמשוררמעלהרבותשאלות

תשאלשווא"/אךלמחשבהמצעהקוראיםבנרמותיר
הייז.:, /הקרס"וצלוביהכשרעביהנשיםואתהגבריםאת

טן ,uיאותרהנעלם ?הזרועהדורהחלף ?אחרתגרמניה
כמעמקיהואטמוןשמאאר ?ענקיםגרףמכנהבעל

שניםלאחרגםאך, ?העולםפצעההגליד '!האדמה

ןואיראל ~tי .ךהומניזציהשללמצבהמשוררזוכהרבות
 .עצמואתומכהשואלמשיב/

כתורמיםלהצביעלדעתיישחשוביםגורמיםכמהעל
 .אובייקטיביתכלשרןשימושוהםהיצירה.שללעצמתה

מגורלוהמעברולבסוףכנים.סרבייקטיביםמטענים
כילינרמהואכןקולקטיבילגורלהכותבשלהפרטי

היז.:,,ראהלניצוליביטוינתןזרפואמהככתיבתקסט .י.א

כתרךנצררהשלעיתיםכפולהכממשותעימנרהחיים
 • .בלכדעברם

רפאלשמואל

עלחתום

u תוi ןןtןן
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ספרים

לאמתחותרסנהמשה
"אחרית :סנהמשה

ערך'בראשית".

והוסיףהעיר

יאיר :אחרית-דבר

הוצ' iעמ' i 368צבן
המאוחד;הקיבוץ

 .-1982תשמ"א
ל"מכבשמתחתהמופיעאתהסוקראםבלח

סנהמשהכתבישלבקובץיראההדפוס"
מלומדהמצווהמעיןמרועיו.מעשהרק
תיעודאינואףשלפנינוהספרחסידיו.של

מבטאאינושבעטיפהסנהשלמבטו .גרידאהיסטורי
כךכללא-תקופהמזכיראלאבלבדאישיקסם

פוליטיקאים,היולאעדיןמדינאיםכאשר-רחוקה
ניצחולאכאשרגםלהשפיעהצליחוכךומתוך

יום-יום.כמערכות

זוכריםעדייןאדםכניכמההתחלופות,רבתכתקופתנו
התחיל ,) 1909 (הזאתהמאהבראשיתשנולדמדינאי

השלישילעשורכסמוךבפוליןהציבוריתכפעילותו
השנייההעולםמלחמתמימיבארצנוופעל ) 1928 (
איש-שהיהבייחוד ?שניםעשורלפניעד ) 1940 (

לאזאת,ובכל ?שמאלמצדאופוזיציה-שכאופוזיציה
בית-הוצאהגםאלאדאזהפוליטיתלדרךחבריורק

זהספרכימניחהמאוחד,הקיבוץהוצאת .מוניטיןבעל
 .רבענייןיעורר

מכילאינושהספרוחבלבעמו""חיהיהסנהמשההרי
שלהוועד-הפועללביתשבאהרבההמוןתצלום

 .אחרוןכבדדלוולחלוקעמולהתייחדההסתדרות
ה"הגנה",ותיקיהשואה,שרידיפוליןיוצאי"עמך"

ונוער,רוחאנשיעובדים.הקיבוצית,והתנועההפלמ"ח
אותהחבריוכמובןדתייםואףהפועליםמפלגותמצדדי
של"מק"י-ללא-לאותבמסירותהוליךשהואמפלגה
 .סנה"משה

החדש,היישובדרךאתרכותקבעואשרשאישים,חבל
"שורשים".המחפשבעשורדווקא-מהרכהנשכחים

 .העגוםהפוליטימצבנוחלקיתאולימסבירהזוסתירה
 .יתירהלהמלצהזהקובץראויכךמשדםדווקא

היהדותענף .פוליןיהודיבתולדותבאמתשמתענייןמי
היישובלהתהוותהיסודותאתמכרעתבמידהשהניח
לעצמאותהזההיישובבמאבקשמתענייןמי ;בארצנו
כיצדרב-השניםבוויכוחשמתענייןמי ;משלוולמדינה

הגריםהערביםעםיחסינובעיתאתלפתורלנומוטב
כיצדשמתענייןמי ;מסביבהערבייםהעמיםועםאתנו

לחברת-חלוצימדורחיינואיכותירידתלמנועיכולנו
עתידאתלהבטיחכיצדרעיונותמחפש uו.דמיבורסה.

האנושותשלהקידמהבעתידהמשתנה,בעולםעמנו
מה .כבראשית""אחריתאתלידויקחאםיעשהטוב-
לומובטחתאלאיבשבסגנוןבהיתקלותיסתכןשלאגם

מבריקה.מכתיבההנאה

מןאיבדושלאאזשלבוויכוחיםייזכרוותיקים

ראייתמחדותיופתעוצעירים .שלהםהאקטואליות
זהמצומצםמבחרלפניהם.גםניצבותשביסודןהבעיות

הפרובלמטיקהאת-מרובההמכילמעטהוא
 .לבואלעתידואףהזההיוםעצםעדשלנוהקיומית
סנהמשהשלזכרולהנצחתהציבוריהוועדביוזמת
לקוראמוגשיםלאומי-מתקדם.קונסנזוסהמשקף
פוליןיהדותעלפרקיםשבכרך"שערים"בחמישה
הארציתהמפקדהכראשסנהשלפועלועל ;שאבדה

וחמשששת-הימיםמלחמתעל ;(רמ"א)ה"הגנה"של
שתובילבמדיניותלבחורהתריעבהןאחר-מכן.השנים
בוהאדםשחירויותאחרלעולםחתירהעל ;לשלום
עלמקצתוגםסוציאליסטיות.תמורותעל-ידייורחבו

עלחזוןודבריחברתנוהשחתתנגדסנהשלמאבקו
 .משוחררעמל

נבחרהואואףונאומים,מאמריםקומץאלאכאןאין
תכניתקיימת .) 1972-1967 (האחרונותחייומשנות

ספרוכןחייומתקופותאחתכלעלכרךלהוציא-לאור
כילקוותוישלכךהכנהעבודותנעשוכברביוגרפי'

 .המשימהלמימושעדשניםעשריידרשולאשוב
שלבמורשתוהטיפולאתעצמועלשנטלצבן'יאיר
החותר-שנה"משה :אחרית-דברהוסיףסנה,משה

כללאורךסנהשלפעלואתלסקורהמנסהלתשובה",
ושכניו,עםועולם.עם:קריטריוניםשלושהפיעלהדרך

שלהאישיתגישתופריזו,סקירהגם .ומסורתועם
בוודאיבכנסת,מפ"םסיעתחברכיוםשהואהמחבר,

לקרואמענייןבשאלות-יסוד.להרהרהקוראאתתניע
המארקסיזםאלסנהשללמיפנהבהקשרהיום,

כיצחקאדםאפילו-1942בשכתבמהוהקומוניזם,
להעלההסוציאליסטיתהמהפכה"איחור :טבנקין

כבודזהומפני .אין-ספורבקרבנותלאנושות
הניףודכדוךועוניעולמיתמלחמהשמולל'אוקטובר'

אוקטובררוחנעשתהלחינםלא. ;הסוציאליזםדגלאת
עםאותהכשמעמתיםהמתמיההעמדה .לד;ר"סמל
המאוחד,לקיבוץהמשתייכיםהכנסתחכרירובדעות
דרכואתלהביןעלינומקילההיאכךמשוםדווקאאך
הארץ-ישראליתהעכורהבתנועתמאודדרכיםסנהשל

גרינבוים)יצחק(מסיעתא'ציוני-כלליבהיותועודדאז.

שנתשלמ"היינט"מצטטשצבןכפיסנה,כתב
כי ,בעובדהלזלזלמצידנושטותזאת"תהיה : ) ! ( 19 3 7

 ...יהודיםמאשרערביםכפלייםחייםבארץ-ישראל
ואלקיומואתהזההגוףיפסיקלארוב,שנהיהאפילו
חוקזהו :לזכורעלינו ...עליושנשתלטלחשוב,נתפתה

-השונידרך !לאיחוד-חלוקהדרך :ביולוגי-טבעי
 ,, !לאינטגרציה

אלהרעיונותנסוגוהיימנהשלהמצערהתהליךעם

הפועליםתנועתשלהשמאליהקצהאלמהירבקצב
שמאלה.ויותריותרסנהפנהראיתםהישראלית,

והודותלמק"י,חבריועםהצטרףממפ"ם,משנדחק
הסובייטית,הקומוניסטיתהמפלגהשל-20הלוועידה
ויצרהסטאליניסטיותתופעותהוקיעהשנתייםשכעבור

בתנועהמשחררתאווירהברצוןשלאאוברצון
והולכותגוברותאפשרויותסנהויצרמצאהקומוניטית.

המחדשקומוניזםולפיתוחמרק"ח,להיפרדותלמיפנה,
ביטוילידיהבאזה-המארקסיסטיההומאניזםאת

התפשטואשרזהבקובץהכלוליםבמאמריםמקיף
הקדים,סנהאת ."אירו-קומוניזם"בשםהמערביבעולם
המיפנהבשלמותכיספקאיןאבל-טוליאטיאולי,

זקן-הקומוניסטיםשלדרכומפתחיאתאףסנההקדים
לזמןנזדקקו-ומזלםמזלנולרועאלה,האיטלקיים.

ההסברלדברישעולאגםולכןזודרךלעשותרב
היהודיהעםלבעיותבאשרומק"יסנהשלוההתרעה
 .התיכוןבמזרחוהסכסוך

לשפותיתורגםסנהדבריוקובץיום.יבואעודאולי
קודם-כלאךולימוד.עיוןספרלשמאלוישמשהעולם

 • !הלקחאתאנחנונלמד-

זילבריעקב

 !מזהלךיצאמה
משלםאתהשניםמעשריותר

לביטוח.
קיבלתומהמזחולןיאצמה

לןנגרסולאמזללןיחהאס
שויפת,לאתאונת,לאנזק.שרם
 ...גנינהלאפריצת,לא
מזח.לןיאצלאכסף

 .חרבתקיבלתאבל
חעיקרידתבראתקיבלת
שילמת.עבורו
בטחון.

בטחון
משחר,יקרתחלילהאשם

שידאג.מייש
אמין.אית,ראחראי,מישהו
תמיד.עליולסמוךשאשפרמישהו

הביטוחמןקיבלתזהאת
שנים.עשרכברמשלסאתתולכן

טוב.וחראשלןחראהרעיון

ביטוח.
 .שלךהואהרעיון

 ~-~::~שגומ
הביטוחחברות
בישראב ..

 34מס' , 77עתון :70
, 



 :בהטעמהוקראכזואחתלךקלף
בריאה.אהבה

רעננה.טהורה,זכה,אהבה

 .מאמץכלשורהאבלעיקשת,פעמים
-נפלאדברמסתתרלקליפהמתחתכי

 .חפוז

ראשון.מקילוףאהבה
וטעמופלחפלחשלו,והעסיסיותפלחפלח

הייפי' -י .המיוחד
 .ומרענןמהנהמרווה,

תפוז-אהבהילדותית,כנהואמיתית.

נהייטבע י / 2/בה.להיזכרשנעיםאהבה
 ~ .בכתוםאהבה.ראשוןמק'לוףאהבה

~ 

~ 
1. 
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ii iiםישנא
טג~ה 11 תא  f/11 1111 11םייחש

בניבנאומיגמכקופתפותחים
העיתדכשהטונםיהרגעיםכמען,

שלהגמלקופות
------.- :הבינלאומי ~~~lניMי

1ilוווו.. j7 דן
 J.Jש!ב ;v ן;.,

 ,ה,יכר

ס·וולחנח

l כ'D "f .::S 

הקופה :השפעקרן

לשכיר~•ותרהר•רוחית
 .ולעצמאי ~--...,..~

~ 
משתלם

למההחיים?אתאוהבים
רגעמכלליהנותלא

גםתום?עדאותוולמצות
חמשאועשרחמש,בעוד

ליהנותתרצו ,שנהעשרה
לממשכשתרצורגע.מכל

לכסף,ותזדקקותכניות
קופתלרשותכםתעמוד
הדרך ,שלכםהגמל

ביותרוהכדאיתהטובה

במשך.מחיסכוןליהנות
אתהקופהעושההשנים

 ;עבורכםהעבודה
ממספטוריםהרווחים

כסףסכוםמקבלם.ואתם
הגמלקופותניכר.

לכםנותנותבבינלאומי
אפשרויותמיגורן

לכםאיןאםלחיסכון.
פיתחו ...גמלקופות

רגעתפסידואלשתיים.

 ~הראשוןהבינלאומיהבנק
פ.י.ב.י.ת s:קמבןישראל.~ןדתעופילנמ



''אוניברס''
הבלקניםמחלקת

לתיירותחברה
בע"מוהובלה

R!t 
unוvers 

"UNIVERS" 

Tourist and 
Transport Co. Ltd. 

 6517 3תל-אביב 17ם 11רמב 1רח
' 

 65161תל-אביב , 15בנימיונחלת 1רח
 62297 6 :טלפון

 UNIR 35869טלקס

 224427 1טל , 63462תייא , 19qדיזנגוף 1רח :סניף

17, RABAM STREET, TEL-AVIV 65173 

15, NAHALAT BINYAMIN ST. , TEL-AVIV 65161 

PHONE: 622976 

TELEX 35869 UNIR 

BRANCH : 190 DIZENGOFF ST., TEL-AVIV 63462, TEL. 

 1/82 1מס-כלקניםטיול
יווןיוגוסלביה·

 $115Sהמחיר •לילות) 14 (יום 15

 6/82מס'-כלקניםטיול
איטליה·יוגוסלביה·יוון·

אוסטריה-מינכן

 $1S5Sהמחיר •לילות) 21 (יום 22

 2/82 1מס-כלקניםטיול
אוסטריהיוגוסלביה·

 $125Sהמחיר •לילות) 14 (יום 15

 7 / 82מס'-כלקניםטיול
יוון

 $888המחיר 8יום 15לטיולמסלול

 3/82 1מס-כלקניםטיול
יווןיוגוסלביה·

 $13S5המחיר •לילות) 21 (יום 22

 8/82 1מס-כלקניםטיול
יוון

 $888המחיר 8יום 15

 4182 1מס-כלקניםטיול
יווןיוגוסלביה·בולגריה·

 $145Sהמחיר •לילות) 21 (יום 22

 9 / 82 1מס-כלקניםטיול
קאראספורטו

s המחיר •ימיםSSS $ 

 5/82מס'-כלקניםטיול
יוגוסלביה·יוון·

מינכןאוסטריה·

 $1S5Sהמחיר •לילות) 21 (יום 22

 10/82 1מס-כלקניםטיול
בסלוניקיימים 3כולל

 $299המחיר •

 73 1982יוני-אוגוסט



הזורע-שמרתרה"ופ"
וויהנות.לקנותלהניופטובהסיבה

הסלוניתהישיבהפינת
לשבתנוחיהיהשלאורחיך

 .לקנותנוחיהיהולך

זבעםכזבובאוכלפינת
זבוב.כזבעםלארוחות

אתלכםמציעההזורעשמרת
ישיבהפינות .שרציתםהריהוט

 .מעודןסקנדינביבעיצובואוכל
תיקמעץמעוריםרהיטים
שנשארתאיכות .קפדניבגימור

 ,המחיריםאבל .באופנהתמיד
 ....המחירים

 .עכשיויורדיםהמחירים
 "'יודעשאתםוכמוהזורע,
אמיתית.הנחהזאת

עלהנחהלתתלמה
מצוייןשנראיםרהיטים

טוברפחותלאונמכרים
מחנהלעצמכםשתקנוכדי

 .לחגים

הזורעשמרת
זמןלאורךריהוט

אופנהבתירשת

והזורעשמרת

n שמרח-הזורע,ר·אביב-ביח
 ) 67 ·ג·ורגהמלך ·וחכסנטרדיזנגוף
 . 47בוגרשוב 'ח l ,חיקרהיטי

הזורע-שמרת.חיפה-בית

תצוגהקומות 7 . 117אלנבירחי

 .רסקו ·פסגהדר",רהיטי"בע• wבאר·

 .דקלפסגיבדריאן",רהיטי"נהריה-

 ,"וחיות"נ ,ווחשררהיטי•רדשריס-
 4ה·כהמ;כ 1לומציו wרח·

 ,ו"גאנ" ,הזורערהיטי
 61הרצוג ·רח

 ,"צפון"השמרח,יטיםבר•ה-רה
 .הגריל · nר

שמרחרהיטי-עכו
l '18סיניגיבוריח 

 Xהזורע-רהיטיםחעשית
 ~שמרתקבוץרהיטי
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 .שלנוהבנקמומחי '
שלרחבמגווןמציעים
והשקעה.חסכוןתוכניות

רעננהרגונר,םניףיוסף

לחיילים","נחנעורים","נחמדד",דולר"נחצמרדזרלר","נחצמדרזירר","נחלכטחון","נחגמוש","נח"כחרב-תכליתי", ,"חנ"חסכןו:תנכיות •
חדשים,וערליםחרץלתושביפקדרנרתפיצויים","פת"מסל",מרק"דולר ," S.D.R .""יוררסל",סל","דולרמטבע-חרץ: •"כח-חידשר".וסע","חסךר

קה"ל.-השתלמותקרן •"רימון""צרר","שגיא",לפיצויים",מרכזית"קופה"קשת","שיאןר","תערז","עצמה",.קופות-גמל:"קררגראנד"
השקעותזר,במטבעחרבבאגרותמד,דצמודותחרבבאגרותלהמרה,חרבבאגרותבאופציות,במניות,השקעותערך:.ניירותפנסיהקרן-ערגן •

 .צמרתצמי,דאודם,טרפז,ענבר,תרשיש,קלע,יהלום,בדולח,מרגלית,פיא,גביש,אופיר,שמיר,נאמנות:.קרנותבח'ר'לבבורסות
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ברובעיוטג'•ם pומרווחותדירות
הארץרחב•בכלחדשיםמגורים

 :החדשיםהרובעים
מכירות.משרדיחנהפרדס 8העמקנוף 8

באתרים 8ראשוןקרית 8עליתנצרת 8
 28נתנזוןרחיבחיפה 8יהודהאבן 8כרמיאל 8
 04-671860טליפריזככרעמוסגבעת 8אילת 8
אביבבתל 8הכרמלאורן 8יקנעם 8
 128דיזנגוףרחיהכרמלטירת 8יעקבנוה 8
 03-233103טליאתאקרית 8רמות,ירושלים 8

 ~אזרחיות.ועבודותפיתוחלכנין,חברהבעייתזכריהדרוקר ~



הזמןהגיע

בנקחשבוןלךשיהיה
 .משלךשיקיםעם

-~-

~ 
ןכ

J 
דיסקונט.של 11צעירשיק 11בלשלםטוב ~
.. 
~ 
 ,כ.חשבוןלהפקדהשקל 100קחו ~

לפתוחובואוזהותותעדותפספורטתמונת
דיסקונטבבנקצעיר"ושבעובד 11חשבון

זאת.לכםהמאפשרהראשוןהבנק
בחינם.מתנהלהחשבון

 'חינם.-השיקיםפנקסי
 ,חנויות.-1s00בכ 2s %עדהנחות

בישראל.הדלקתחנותבכלמכובדיםהשיקים
הצעיריםחוג- "-18עדלמיידיתהצטרפות

המיוחדים.והמבצעיםההנחותכלעםדביסקונט, ''
מזומנים.למשיכתצעיר""כספומטכרטיסועכשיו

הזמן.הגיעכן,

i 
;.1 
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 .ק"מ 3 ()-0כ ·יום.בכל-נוסעכהן _יחצק
ימצאאחדשכללהבטיחכדי .

 .ליעדואותו .שייסע··אוטובוס

בבקרהשכםנכנס(צוציק)כהןכשיצחק

יצאשעהבאיזוידועאינוהואלמכוניתו
אגדלשתנועהפקחהואצצויקממנה.
רבותשעותלסיירעליותפדיקוובתוקף
באזוראגדלשהנסיעותנתיביכללאוךר
מאותעםנפגשהואיוםיום-שבע.באר

אוזןמטהובאוטובוסים,בתחנותנסועים

צוציקלותלונות.לבשקותלשאלות,שקבת
הנוגעבכלאותםומעדכןמכווןמייעץ

נפגשהואיוםיום .אגדלשהתנועהלדסרי
ראשיסניפים,ומנלהידסרניםרכזיםעם
ומפעליםבתי-ספרומנלהיומועצותערים
הואצוציק.אתמכיריםבדרוםרביםבאזור.

ישובוכשצוציק .באגדלשהםהכתובת
רקזה-יהיהלביתומאוחרת,לילהבשעת
באגדנסיעותלשנוסףיוםכישוודיאלאחר

בלשום.עלךיעבר

כהןיצחקשלהחתמב
 ~הואצילום.
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f 

פ
{' 
z; 
ו

 •~; rהמניערrנ~~הואהאדםגאד~,
- " -.,__ 


	txu-oclc-4202480-34-001_am
	txu-oclc-4202480-34-002_am
	txu-oclc-4202480-34-003_am
	txu-oclc-4202480-34-004_am
	txu-oclc-4202480-34-005_am
	txu-oclc-4202480-34-006_am
	txu-oclc-4202480-34-007_am
	txu-oclc-4202480-34-008_am
	txu-oclc-4202480-34-009_am
	txu-oclc-4202480-34-010_am
	txu-oclc-4202480-34-011_am
	txu-oclc-4202480-34-012_am
	txu-oclc-4202480-34-013_am
	txu-oclc-4202480-34-014_am
	txu-oclc-4202480-34-015_am
	txu-oclc-4202480-34-016_am
	txu-oclc-4202480-34-017_am
	txu-oclc-4202480-34-018_am
	txu-oclc-4202480-34-019_am
	txu-oclc-4202480-34-020_am
	txu-oclc-4202480-34-021_am
	txu-oclc-4202480-34-022_am
	txu-oclc-4202480-34-023_am
	txu-oclc-4202480-34-024_am
	txu-oclc-4202480-34-025_am
	txu-oclc-4202480-34-026_am
	txu-oclc-4202480-34-027_am
	txu-oclc-4202480-34-028_am
	txu-oclc-4202480-34-029_am
	txu-oclc-4202480-34-030_am
	txu-oclc-4202480-34-031_am
	txu-oclc-4202480-34-032_am
	txu-oclc-4202480-34-033_am
	txu-oclc-4202480-34-034_am
	txu-oclc-4202480-34-035_am
	txu-oclc-4202480-34-036_am
	txu-oclc-4202480-34-037_am
	txu-oclc-4202480-34-038_am
	txu-oclc-4202480-34-039_am
	txu-oclc-4202480-34-040_am
	txu-oclc-4202480-34-041_am
	txu-oclc-4202480-34-042_am
	txu-oclc-4202480-34-043_am
	txu-oclc-4202480-34-044_am
	txu-oclc-4202480-34-045_am
	txu-oclc-4202480-34-046_am
	txu-oclc-4202480-34-047_am
	txu-oclc-4202480-34-048_am
	txu-oclc-4202480-34-049_am
	txu-oclc-4202480-34-050_am
	txu-oclc-4202480-34-051_am
	txu-oclc-4202480-34-052_am
	txu-oclc-4202480-34-053_am
	txu-oclc-4202480-34-054_am
	txu-oclc-4202480-34-055_am
	txu-oclc-4202480-34-056_am
	txu-oclc-4202480-34-057_am
	txu-oclc-4202480-34-058_am
	txu-oclc-4202480-34-059_am
	txu-oclc-4202480-34-060_am
	txu-oclc-4202480-34-061_am
	txu-oclc-4202480-34-062_am
	txu-oclc-4202480-34-063_am
	txu-oclc-4202480-34-064_am
	txu-oclc-4202480-34-065_am
	txu-oclc-4202480-34-066_am
	txu-oclc-4202480-34-067_am
	txu-oclc-4202480-34-068_am
	txu-oclc-4202480-34-069_am
	txu-oclc-4202480-34-070_am
	txu-oclc-4202480-34-071_am
	txu-oclc-4202480-34-072_am
	txu-oclc-4202480-34-073_am
	txu-oclc-4202480-34-074_am
	txu-oclc-4202480-34-075_am
	txu-oclc-4202480-34-076_am
	txu-oclc-4202480-34-077_am
	txu-oclc-4202480-34-078_am
	Binder1.pdf
	Pages from txu-oclc-4202480-034_Page_1
	Pages from txu-oclc-4202480-034_Page_2


