
לויתןעמוס

"מפני"אלא"בשביל",לא

המתחבשיאסיום

סיפור-זיהרס.ספרהשלהארשןוהחלקאתמסיימתבן-אריניצה

המתח,בשיאעמ') 468 , 2013אביבתלאוניברסיטת(הרצאתחיים

בחרבותלאספסת"חחר"אפריםיזהרשלהראשןוסיפורופרסוםעם

בשבט-אדריזהר,ס.הספרותיובשמרלמדןיצחקבעריכתו''גיליונות'

יפהפייהקטינקא)גליליה(היאלג.מקושדהסיפור . 1938(פברואר-מרס)

אשתולוימיםיזהרשלאזחברתו-ולזמןלנעמיולאהצעיר,השומרמן

היאזמנית.ממנוקה mהתאוףזו,מהקשדהנפגעהאשר-ילדיוואם

ליידישל"מאהבההדומןובהשפעתאחד,בגברההיאבעתהתאהבה

לחור),כךאוחדיזהרעםתחילה(שקארהלרוכסד"המאתצ'טלדי"

עדלוזכתהשלאמהגבר,אותרעםהמיניתאהבתהלמימושהגיעה

סקרןבמתח,הקוראאתמותירזר,בנקודההמסתייםהראשןוהספראז.

ראשה?בעלבעשרוכיצדזה,אלזהונעמייזהרלבסוףשברכיצדלעדת

זהמיעדאוד).ראה(שטרםהשניהספרשיופיעעדיתפוגגשלאמתח

שב"סיפודמרכזיבנשואנוגעהואאלאגרידא,רכילותפיסתאיננו

כותבתבן-אריוביצירתו.יזהרבחייהאשהדומותהאהבהדמותחיים",

היאלאספסת",חרזוב"אפריםמתאורתשהיאכפיג.שלדמותהכי

יזהר.שליצירותיובכללככבעשתידהאהבהרגםשלהמשולם"הגילום

שהאהובהמתגשמת,לואגשמיתלאשמימית,אהבהאידילית,אהובה

שתיביןחייםסיפוררקלאאפואזהו .) 359(עמ'דבר"עליהיעדותלא

לביןהאמנותשביןהמתחעלסיפורגםשנדאה,כפיאלא,אהבות,

גולר.יוצרשלהחיים

המתעודיםנשואיםשלרחבהבחזיתמתקדםבן-ארישלספהד

דדויושניעלמספרהואאחרים.ומסמכיםיומניםבמכתבים,

מצדסמילנסקי,משההאמידהופדרסןהסופריזהר,שלהמפורסמים

זאבהאבעלאמו;מצדהיהודית,והסוכנותהקק"לאישוייץ,ויוסףאביו,

הצעיד'ב'הפעולמאמריםוכותבסוציאליסטעסקן,שהיהסמילנסקי,

מרים.התובעניתאמרועלמשפחתו,אתפרנסשבקשויז"ס,בחתימת

שנהרגלהתרועע,רעיםאישישראל,הבוגר,לאחיומוקדשניכרמקרם

במשפחתהספרעוסקכןהגמו:רהיפוכוהיהושיזהראופנועבתאונת

בשלבמהםשפשרהואבנעמיהובתרחלהאםהירשולמית,ולזמן

בחלוהדיזהרשלהספרביתבימיגדלוים.חדוקרתבעוניושחיומוקדם

ברחובות,שלוהושתיקההבדידותבתקופתאביב,בתלנודדויובתל

בשמונהנוספיםובנשואיםבירשולים,למוריםהמדשרבביתבהתבגרותו

ישראל>לבנו(נשואהיזהרשלכלתר-שבן-אדילצייןצדיךהספ:רפרקי
משיתוףנהנית-אוילךמקדמותמאזהמאוחריםספריואתשערכהומי

הסיפורכלולמרתקים,גנחיםחומריםשופת mהמשפחהשלהפעוהל

בספהדהמתפרסמיםהכפר"),("שרטהמהדיםופרגמנטאחד")("ערב

לעסוקבחרתיהזההשפעמכלהאחרןו.)זהאלאשוב(עודולראשונה

חאתנלו,דיזהרוס.-לאספסת"חחד"אפריםהואחרןוהשמיניבפרק

שקדםמהכלהראשןו,מסוימים.גילוייםגםבהםשישהיבטיםשניבשל

בושוישעליוידעומעטשאךלאספסת",חחר"אפריםהסיפורלפרסום

בפרסוםצעדיהםראשיתאתהעשויםצעיריםלסופדיםמענייןמיעד

שבופרסומו,בעקבותונעמי,יזהרביחסישאירעמהוהשני,יצירותיהם.

יהיהזההומציאותיים.הספרותייםהיזהרייס,והאהובההגיבורנחשפים

ספרותיות,השפעות(כמומובהקיםספרותייםאחרים,נושאיםחשבןועל

באמתהאוהספדשכןוכדרמה),יצירתועלהביקורותדיקנם,נדנד,גבסיך,

אתמקד.ובודרמטיחיים""סיפורוראשונהבראש

ללמדןפיכמןבין
בשנתלבניליצחקבריאיוןהראשון,סיפורולפרסוםשנהשישיםמקץ

זהלפרסוםשקדמומעטותהלאהמהמורותפניעליזהרהחליק , 2000

לאבטחמכרב,דמדייותרמאזניים-ואמרתיסביב"הסתכלתיכשסיפר:

גלויהוקיבלתילב.ישימואלויצנעו,לינראהגליונותזה.אתיקבלו

ובכן .) 348(עמ'פרסם"ומידלירשוליםלבאואותיהזמיןהואומלמח.

"טרקטור"בשםסיפרוהיהלפרסוםששלחהארשןוהסיפורבדיוק.לא

אגדותשלהמכרכרהביטאןול'מאזנייס',דווקא 1937במרסשלחאותו

כתובהבמחברתיד,בכתבנשלחהסיפורביאליק).(שייסדהסרפדים

מעיהדבן-אדימהעורך.תשובהכלעליוקיבללאויזהרואחרד","פנים

נהגשלאבכךידועהיהעת,באותה'מאזניים'ערךרפיכמן,יעקבכי

במכונתהדופסשלאממשידכתב(עודוידכתבילקראו
לתתנטהלואידועיםלואצעיריםסופריםשלכתיבה)

מסרהידכתבאתשבעריכתו.העתבכתבבמהלהם
חוותלוסיפקחהבספר)נזכרלא(ששמולעחררלקריאה

יזהרשלששמולאחרלימים,ומסתייגת.קריהרדעת

לפרסםליזהרהתנלצותבמכתבפיכמןביקשהתפרסם,

הסוףעדנאמןונשארסירביזהראלום"טרקטור"את

בן-ל'מאזנייס.'בהשוואהשוליתבמהשהיהל'גלירנות'

(המסתייגת)העדתבחוותכברלמשעהכימוסיפהארי

העוךרסגןיזהר.שליצירתוגרעיןמצויהעודהסגןשל

החייםתיאורילעומתויפיםרביםהנוף"תיאוריכתב:

להבנתכישרןובמחברישדברים.ברובהמגלומים

איןאוףעלילהבסיפוראיןאךנפש,ומצבירגשות

הואהבהקטעמעיןהאוהסיפורכלכלשהי.התפתחות

הפךבדיעבדכימציינתבן-ארי .) 344(עמ'ובשתיקה"ברמזבומתגלה

"אנישלו.הספרותימאמין"ל"אניהעורךסגןשלביקורתואתיזהר

העקרוני"החידשובכרתנו:עיקרואתמירןודןהגדירשלימיםמאמין"

בהפניהביטויואתשמצאמהפכניקוגניטיביבקומפלקסהיהיזהרשל

העלילהומןההיסטורי-ביוגרפיהזמןמןהסיפוריהמערךשלרדיקלית
שרמיםשפעתשהלוידמפגשהמיידי.הפיסיהמרחבלעבדהסיפורית,

 .) 2013 , 308עמ'('עדו;המסורתי"במרבןפעלוהלאאך , mדוהלכי

כמדריךשהתגלה'גליונות,'עררךלמח.ביצחקיזהרדבקבכדילא

ליזהדבמכתבאך'מאזניים',שלבחשיבותוהכירלמחמעלרה.ספרותי

אלאאינךהרימשהר,ללמדךעורכהבידיישכיאתהסברואס"אבלכתב

לאספסת"חחר"אפריםלפרסוםהדךרכןפיעלאףמהר'.'טעותטעוה

לשחמ'מאזנייס'האכזבהלאחרחלקה.לגמריחיתהלאב'גליונות'גם

לאשבעצםהשהד","משעולהקרויטקסט 1937באוגוסטללמדןיזהר

נראהלאהזההטקסטשידית.פואמהמעיןאלאה mבפטקסטהיה

כפרחה.שוב,אותולכתובלנסותליזהריעץוהואלדפוסראויללמח

כיווןלי,נראיתאינהזרפאומהלעבד"העצתךבלהט:השיבהצעיריזהר

ויצא."פרכסכשירנלוד,כשירראםצורתו,מונחתהדברשלשבטבעו

כןאסאלאלאחר,ויהיהשיגלדלואפשראיאחד,להיותשנלודמה

עצתואתיזהרקיבלאמנםזמןכעבור .) 347(עמ'שבר"האמתעלויתרת

שפורסםבשדרת""משערליםבשםלסיפורהפאומהאתועיבדלמדןשל

הסיפורכבדהבשילכןלפניאלוםב'גליונות:האוגםיותרר mמא

-18בללמחאותושלחויזהרלאספסת','חחד"אפריםשנדפס,הארשןו
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ידידוחבקיךשהדפיסכתיבהבמכונתמדופסהואהפעם ; 1938בינואר
שלהעטבשםגםולמדןיזהרדנוהפרסוםלפנילעצמו).מאמר(התובע
 ,שםבעילוםהסיפוראתלפרסםרוצהשיזהרהביןלמדןהצעיד.הסופד
דודושלהעמוסהמשפחהשםסמילנסקי,מהשםלהיבדלשרצהמשום
למןדאבלוכדומה.בן-שחדכגוןאחדים,שמותמיניכלוהציעהסופד,

ופסק,כךכלוצברירענןשםבהיותומתאים,דווקאיזהרהשםכיחש
העודךלמדןשלחשיבותוהיה.וכךשלום.ש.כמויזהר,ס.זההיהיכי

כסופד.הופעתוראשיתאלאמונהבידיזהראתשניתבוהואגדלוהחיתה
באביותמידמצאשלא(מהאוהבסבלני,קשוב,מבין,אבבודאהיזהר
ואמדונרגשות,חמותבמיליםיזהרהספידו-1956בלמןדכשמתשלו).

יכזיב,לאבפינתווהואלמןד,ישכאןאיכייודעהייתי"תמידהיתד:בין
 .) 354(עמ'יחטיא"ולאישמעיקשיב,לשמוע,~דע

וגליליה(אליוקים)אפרים
שהותובתקופתיזהראצלנולדלאספסת"חוזר"אפריםלסיפורהעריון

לאכיהשנה,אתהשליםבטרםעזב(האוגבעבקיבוץכמודהכחדושיים
זוקצהרבתקופהאולם .לכתוב)יוכלשבולעצמוחדדכמובטחקיבל
הסיפורנושאבנפשו.המתרחשאתשתאמרבקיבוץהדוחהלכיאתקלט
ב"סיפודדנהבתדירותועולהששבנשואהקולקטיב,מולהיחידהוא

לוהתחייבכלשהילחבורהלהשתייךהמסרביחידהואיזהר .חיים"
פרשהעלמתבססהסיפורשלו.שבנפשולמהמלבדכלשהי,לאמונה
חמישיםכעבודנמצאושלהושהפרוטוקוליםזמןבאותובגבעשאירעה

חברשלדמותועלמבוססתהסיפור,גיבוראפרים,שלדמותו .שנה
הקיבוץמאספתמבקשדמותו),בן(כמואפריםגלון.אליוקיםהקיבוץ
ולהעבידושנים,שלושעבדשבוהאספסתבענףאותולשבץלהפסיק

וגםלעצמוענייןיותרלמצואיוכלשבוהניסיוני,לפדרסאחד,לענף
ומסיבותבבקשהדנההאספהבעבוהד.יותרגדולסיפוק
 .דוחולמודתלאספסת"חוזרו"אפדיםאותהדוחהשונות
מאוהבהואשבהגליליהגםבסיפורמככבתאפריםמלבד

ואילךמעתהשיהיהמהשל"אבטיפוסכאמוד,שותהא,
בן .) 361(עמ'לגעגעוים"נצחימושא ,מושגהלאהאידיאל

בעינידמותהאתהמתאדיםהסיפורמןקטעיםמביאהאדי

מדובר.דמותבאיזומעטלהביןכדילצטטםשראויאפרים,
אפרים:בהמהדהדוכך

אמתשלתיליםתליותגתגבכללספראתה"."ויכול
השערבאדוותשרעדונגוהותבדברבעורקיךמפרכסת

אופירבתבקשתמזדקר??דניחוטםבדברהערמוני,
בשקעיצלליםבדברזו,עלזות iקפולמלאותובשפתיים

לנפשכעדיםהשחורות,עיניהובגומותהרכותהלחיים
בסחףלהינשאכדישיינתןלאותהממתינהמתאפקת

הספרמתךו ,'דהר

 ,באבריווקצובהמתאיםהאיתן,הגוףבדבראין-סופי,

בגונםהמיוח,דבריחםהבולטיםהאופיינייםבמלבושיוור.ןמוצק
 ן(!\ידיביטוי;לושאיןסודובעודלעצמה,השייכתבגזרה ,ההולם
לושתוכלבלאעורקיהןעלמתוחוענוגשקוףר iע Wוכפותגליליות
-צעיראקליפטוסקליפתמגוןהללות iה\!(ישיוהרגלים ,העבודה
פרטיםברובלודישלאהכבול,הלבאתכןכלומפעמתחיהדמות
 ,שעתועודהגיעהשלאמתוןהשוקטבהילוכהונזכרמוסיףהואועוד

-ושררווהחם,בקולו~;ומורים,קליםצעדיםשבגינונידוחהבלגלוג
גבוהההתפרצותאפשרותספונהבושאף-שגמלריחנילימוןכעין

 ]".[בזהגםדיובשבילכם ,מתונים ,םינמוכבהגייםשעהלפיהנבלמת
למראהועלה,שצץלמראה-פתעסביבןהכלותאבדנשימתןתעצור
 ,שלההקסםבאדישותעיניהנושאתמתקרבת,ובאה,נגליתדמות

הקרירהושמלתהומניחה,סוקרתשוטה)לב ,אח(טירוףלידיהמביאה
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מפטירהאפילומחייכת, ,ראשנטויתעוברתעליה;ומתוחהשוקטת
 ".ראשלהסבבלאונעלמתשלום,

נקהדואלאבהואיןפסיקיםשכולהוערד,עודונמשכתההולכתזו,פסקה
מיכולתומשהויזהר,יצירתאתמכידשאינוהקוראאתמטעימהאחת,

עלשכתבאלהממנקדיםאחדאצלקארתיוכבדהכבידה.הלשונית
הללוהמובאותהןחיים"ב"סיפודכךכלשמדשיםמהכיהספד,

בהעדהבן-אדיעליוכותבתולמעלההקטעשלבסופויזהר.מסיפורי
המאוהביםטדובאדודיםשל"דודותיזהר:כלפיביקורתנעדרתשאיננה
שהיונעמי,עםחסיויבביןואילךמעתה .כךנשמעואסורהחצרבאשת

היתהתמיד ,אחדותנשיםעםיותרהמאוחדיםביחסיווביןבעייתיים,

היהכךמשוםואולימושגת.לבלתיהאידיליההנקייההכמיההותהיה
ומספרת,ממשיכהבן-אדי .) 363(עמ'יודע"מיולחפש,להמשיךצדיך
שתיקה,שנותשלרשיםלאחדלימים,כיטפחיים,וכיסויטפחגילויתוך

גםליהיגלתופיעלאספסת",החד"אפריםמפרסוםשנהשישיםולאחד
זוגהמתארת ) 1998 (יפהפייהמלקומיהיזהרשלהמאוחדתביצירתו

בגליליהשמרובדמידתזהה"נעמי .צמחיםמגדידעםבטבעלטיוליוצא
שישיםמקץגםהגלידלאהפצעהמשפחה.אתשתזעזעשערודיהותקים
 .) 365עמ'פצעים",עודלושנוספומפניאלוישנה,

עליו"שרובצת"הקללה
החד"אפריםפרסוםלאחדכחודשייםבו.שפתחנומהאלנחזורהבה

כייןדםבעורקי,זורםיזה;רכבד,"דםביומנה:נעמיכותבתלאספסת"
מעולם".לשכרידעתילאאותךאךאחדים,לשכרוידעאותימשכדהווא

מוסיפה:היאהפיטורין")"מכתבבפיוכךאחד(שייקראליזהדובמכתב
עודכלומחטט."חותרוהחלהמחנקביעלה'אפרים',את"כשקראתי

תביןלאכ,ךאותושאהבתאדםזרועותיךביןהחזקתלא
הביתה."אתמלושתיסעצריתימהמפניתביןולאאותי,
ללכתפעםלךשאומדיעדתי'אפרים',אתשקארתימיום
בהמשךהמסופרמן .) 381-2(עמ'לשרב.""שלאמנתעל

עםובגלוילראשונהכאןלהתמודדנאלץיזהרכיעולה
נתבעשהואהמחירעםהוחיים.האמנותשלהדילמה
מתייצבהוא 1938בסוכותלאמנותו.בתמורהלשלם
אתנעמימעלהמכןלאחדשנהומדבר.נעמישלבחדדה
 :)ל"ע ,שלי(ההדגשותהכתבעלדבריו
אינוכיוטעןדברהסתירלארויבד,פיראתפתח"יזהר

אותרהעושהתכונהאותהכיהאדם.כאחדלהיותיכול
כורחובעלתמיד,אותוהמעמידההיאסופד,כורחובעל
עוצרת ,מנגדהצ;רמן-בהשיימצאחברהבכלצרונו,ונגד
אתולעבדלשפוטאותוחהימכרמהם,כאחדמהירתאותו

המיליםאתותמידמשיםבלילוחפשלמשפטיםהנארהכל
שאותהאמד,בעיניובדמעותכמעטוכאן .ביותרהקולעות

חאתאהבותיו,כלאתלאללעשותשעללוההיאהיאעצמהתכונה
מידמדגישיותרקצתאליוהמתקרבאדםשכלאמדהאורוצה.אינו

ושונאמוראלהטילוצרהאיברהאווברוח."נסומסתלק,הזר,בתכונה
יכלו"שאיבראלאעליו,שרובצתהזרהקללהאתהזה,הייחדואת
ערלהבבצלאל,נעמישללימודיהבתקופתקררם,בפרקכבד .) 383(עמ'

אואירופה-הנאמנותשאלת(רגםוהחייםהאמנותשאלתבמכתביהם
בנדוןויכוחלהוישבאמנותהישראליהזרםעםמזהוהנעמיישראל).

איןציונות,"איןלדידובה.געוריזהראורןז.מרדכישלההמרדהעם
כלאתתובעוהאואחדדברדקשי-אידיאליםאיןהגשמה,איןחברה,
כרתכתלנעמי,יזהרביןהאישיבהקשרשנחשףמה .) 340(עמ'כולך"

לאיזהראצלאדם.לוינודדדךאיזובשאלהעקרוניויכוחהואבן-אדי,
"בשביל",כותבלאהואדדנו.היאבאמנותהטוטאליות-ספקשרםהיה



אחרת.יכלולאשהאו"מפני"כותבהוא
אךושתיים,עשריםבןרקעודריזהרשמן,בןבתקופתיותר,מאוחר

הואמשםהמכתביםבאחדהיוצר.ברחובגיבושעוסוקסופרמוגדר

לייהיהשאפשרוכלברלאישאלךלאארעב,אניאנוס,"אניכותב:
ערדאניובכרחי.בעצמימאמיןשאנימהאלאלינותרלאיזהר.להיות

מופיעותזרבשנהואמנםיומי".גםיבראבראאעשה,עדרואנירוצה

לנדראלעדפנחסמאתסיפורועלהארשונותהמהללותהביקורותגם
יהושעשלהשרימהמתחיל"),מספרשלשכיחהבלתיראשונה("הופעה

הביקורת 1940שנתובראשיתמזהירים")וצררה("תוכןב'הדראר'אונסי

ביכורי("לפנינוקריבאברהםעתבאותההמרכזיהמבקרשלבת mהנ
החשריםהחייםבשדרתעמוק,עמוקמעניתההחורשתחדשה,פרוזה

בארץ").

להיותדואיעתירוההמשךחיים""סיפורשלהארשוןהספרמסתייםכאן
שמשרםמענייניםגילוייםכוללזהחלקגםכאמור,אבלפחות.לאדרמטי

'שרטהגנחפרגמנטאותרכמרהמבקרים,לבתשומתאתעוררולאמה

זהפרגמנטמביאהאריבןבן-ארי).לושנתנה(השםאדם,בהמתהכפר',

יזהר . 0

העיזבון>מן(פרגמנטאדםבהמת

קסקטעםלובשים,לאשכברהמשפחהסמרטוט.יתמידבלוייםלבשו
ריראיזהתמידונוטףהמעוקםשלוהפהעםראשו,לצדישמרטקחע
שוררים,עשהרכמרחזקאישהעצומות,שלוהידייםכפרתעםנתעב,
מןישרמפחידותנהמותמיניאילם,באמתהוואאילםנהמותנהום

שפרי,לאואלויאדםלבנימחוץמסתובבתמידלשןר."בליהגרןו
לאלחםמכיכרישרתמידונוגסשידייםואוכלבאורוהו,כנראהישן

ועקוםגדלוגמלונייצורהענקית.בכפומחרקכפירורשחיתהפרוסה
לואבומאסהשהמשפחהשרוכים,בליעקומותבנעלייםרגליוגורר

גםובתחילההעולם,בצידיאילםבדרדמיןאותר,להעליםאיךידועת
לפניו,שראהממהתמהנדהםנעצראחדכשירםרואההואמההביןלא
מןוליחכהשםשעמהדפרהמאחוריריקהפריתיבתעלעומדהלז

קשתבכלמחרות,ומתנעועמאחוריהעומדבעגלה,שהביאוהעשב
אחוריותנועתחחקבכלמשהרלפניודוחקהיהוכאילוהעקוםגבו

ליפולשמרטרהקסקטנלחהפעורופירהוחצוה,פנימהוירכיו,מותניו
בכלפנימהומדחיקמתנועעומסלידה,צפריהלאקרחתאיזוומתגלה

שלוהזהושהדברלפניו,פעורותהיושמכנסיוהתבררואזכוחו,רינת
באחוריויוצאנכנסהנדחקשהיהשהתבררהעבההלבןהדברזההיה

ומאחוריופנימהמגברונהדףוחזקרעבהלבןדברכוחו,ובכלהפרה
הכנסונמרצתמהירהבתנעוהומוציא,פנימהלהדוחקתוכהואל

מסולקבידיוהפרהזנבגדלוה,בקשתגבכפוףשםעומדהוצוא,
הגדלובשלומאחוריהוהואהזאתהפהרשלפתחהמעלהצידהמשהר

הזאתההכנסהבתרךכלוואלאראינואדוםכברשנראהוהמפחיד
החזקההתנועהבתרךכלוונוראות,ונהוםונרגששיבררוההצראה,
נהמותיולפישיאהאלתגיעמעטשעדרפנימההזאתוהמחליקה
מהושכלנוראה,בהתפוצצותמשתחררהוואמעטוערדהחייתיות,

עלשהשפיעההמינית,התבגרותובתקופתיזהרשעברלטראומהכעדות
לאקטגסהבצררהנחשףהוא"ברחובותהמאוחרת.הארוטיתתפיסתו
לרקהאדםמעורבהיהכשניהםצלקת.ברשהותירומקריםבשניהמיני

נערההבועלבאיכרהעץצמרתממרומיצפהכראשוןשכלי.בפיגור
אףטראומטיהכפר"),("שרטהבשניביתר.בחצרשכליבפיגורלרקה

פרה.הבעולהכפרבשרטהמסתורמאחוריהצופה-המספרמתבונןיותר,
אבלצרפהרקאינוהמספרשברעדינההילהדעלנוסףפרגמנטגםויש
שזהידעהואונורא,מענגגםאבלמגעיל,הכלהיה("פתאוםמעורבגם

יזהרנאחז"האםשםמההררתבן-ארי .) 261עמ'טוב",שזהאבלאסור,

שמאארגופני,במימושצררךלהשאיןהגדולהבאהבההטוהר,באידיאל
ואיןלדעתאיןוחששות?פחדים,עלכאלהאידיאליםבאמצעותכיסה

אפאומביאיםאנו .) 362(עמ'פסיכלווגיים"בניתוחיםלעסוקבררנהלי
רקלאבן-ארי,לושנתנהבשםאדם""בהמתהפרגמנטאתשניבפרסום

מנתעללדעתי,וראשונה,שבראשמפניאלאהאחר,יזהראתלחשוףכדי
 •עצמו.יזהראותרשלהעצוםהתיאורכישרןואתלהדגים

הפהרתךואלמתפרץיהיהומנוהרואילםבדדראדםבושכלוא
במהירותלתוכהומכניסומצויא mכומוסיףחורקרקמאחוריהוהוא

הואזוובידרהזנבזובידרהועקום,האדירגברכלבתנעותגרברת,
עוקץלאזבובגםוכאילומלחכתרקהויאהשחורעורהעלנתמך
ראיעכשיו,כברמידהכללושכוחלהעלםלצעוקלברוחורציתאותה,
באגרוףהמקוםעלארתךהורגהיהאותךראהאילורגםהיה,אפשר
לופץרנוראות,חרחורובצעקותהרגעלוהגיעכנראהוכעתאחד,

תוךואלתוכהאלהתיזשרפךלוויצאפרץתוכהאלאליהכנראה
צועקוהואובכוחעודלוובאחציר,לעוסתרקכשהיאשלה,הנקביות

חיהואיןממנומחרידשאיןבקולערד,לוובאצועקהוואעדרלוובא
דחוסברצבורשהיהמהכללתוכהומטיחלתוכהפורקקלוה,שזה
ברמחזיקערביואתוחובקשלובדברברואוחזואבררלבטנוגברבין
כשכמעטופתאוםשמה,עמוקיוטחשהבלוכדיפנימהלקלועכדי

נשאראוזהצעקה,לפימאושרכנראההיהוהאועדרלובאוגמר
הדבר,היותבתרךמחרידשקולןנוראותבנשיפותומתנשף,עומדרגע,
קצת,המתקפלשלוהצינוראורךאתשלוףהואוכעתהתקיימו,בתרך
ניחר,כמפרחוחזהוצונח,היההקסקטעםוראשולבן,סמיךנוזלרעוד
החיהצינוראורךכלאתמתוכהומצויאהוולךנשימה,ערדברואין
נוטפת,עדוההעבהראשוופטרייתהנופלהזההמרוקןהבשריהזה

לוקחובכפרצר,פתאוםשהיההארגזעלחגבמשהו,להיתמךמתכוף
מטפטףשעדונוהלבןהטפטוףאתלקנחשבעגלההעשביםמןמשהר

אדוםעדייןהתפוחערביואתמחזיקמרחוק,גםנראותכבדרתבטיפות

אזנמלכההשתחררשזנבהפתאוםוהפרהארצה,זרמהטפטוףומגיר
כברשזהאלאושמנוני,מפחועבהבקילוחלאחוריההושתינהשולחה
 •-לברוחורקמנשואקשה

 ) 259-258עמדויםחיים,סיפור(מתךו:

מאי-יוני
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