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שפותחהאישביוגרפיה.לכתובמזו
הוא Iאותומסייםגםו Iהספראת

שלתלמידושהיהמישלום,גרשום
ידידונעשהולימיםבנימיןלטרו

שלברכיהעלגדלושניהםהםורעו.
העליתדיוק,ליתרהישנה,אירופה

שלווהאזשנראתהשלה,המבוססת
רהיטים-הבתיםכרהיטיושאננה

הם,קצת.מצועצעיםכבדים,מוצקים,

דורשלההורימןסלדוהצעירים,
בבתי-ימיהםאתבילוהםהאבות.
עלבוויכוחיםאפופי-עשן,קפה

אמנות.ועלפילוסופיה
אתוגםאלהאתגםמחקהההיסטוריה

ערערההראשונההעולםמלחמתאלה.
העולםמלחמתהישנה;אירופהאת

שבהלאוהיאאותה,הרסההשביח
ולטרעלשאמרמיהיהלגדולתה.

האחרון","האירופאישהיהבנימין

רוחב-אתובהגותובאישיותושגילם
הסובלנותואתההומניסטיהדעת
שלביכולתומפקפק"אנישלה.

אדםעודמתוכולהעמידהעולם
אומר " 1ימיןכבשלקומתובשיעור
שלום.גרשום

וג'ייבנימין,אתפלטהאירופה
 1שלוהבריחהנתיבאתמתארפאריני

שם,ספר.דבגבולהפירינאיםהריעד
 .לחייוקץבנימיןשם Iהמפתןעל

אינושהספרלומראפשרמסויםבמובן
אלאבנימין,ולטרשלסיפור-חייו

שלו.מצעד-המוותשלהתיאור
חיתהבריחתובדרךראשונהתחנה

לוקנההואדיוק,ליתרצרפת.
הלאומיתבספריהכיסאעלשביתה

שניםכעשרשםובילהפאריסשל
בבית-קפה,יושבשהיהאו .מחייו

סלסלההשולחןעלשוכחהיהוהמלצר

אתמכלההיהבנימיןלחמניות.עם
מגינוניהמשהואחת.למעט Iכולן

בודבקהישנהאירופהשלומנימוסיה
ונתרפט,.הלכוכשבגדיוגם

נימהפארינישלבתיאורישעדיין
בספריהאישלויושב .-קומיתטרגית

אתלשמועומסרבהקבועכיסאועל
המתקרבי-םהגרמנייםהטנקיםרעם

 1היולאמשםאותושעקרמי .לעיר

המשטרהחיתהזוהגרמנים:הפעם,

אתבמעצרלשיםשהחליטההצרפתית,
אבדהמעתההגרמנים.האזרחיםכל
כלשהובביתהאחיזה Iלבנימין Iלו

יצאהואלפליט.נהפךוהואבאירופה,
אחתמזוודהעםמחנה-עצוריםלאותו

 1,000בןכתב-ידשהכילילקוטועם

להפקידהסכיםלאזהילקוטעמודים.
איש.שלבידו
קטעים Iכאמור Iבנוייפארינשלספרו

עלמספריםשוניםאנשיםקטעים.
 .עצמוהמחברלרבותבנימין,
שלבחייוחשובמקוםתפסההידידות
רעיםשיחותזוכרוהוא Iבנימין

גרשוםהשחר.עלותעדשנמשכו
בשםדרכובראשיתשנקראשלום,

ידידותלימיםתיעדשולם,גרהארד
אחרות,דמויותגםהיואךבכתב.זו

ברטולדכמוהקשת,שלאחרבקצה
הריחוקהפריעלאלבנימיןנובט.
שלבחייונשיםוהיוהעולמות.שבין
שלאהקוראעלוחזקה Iימיןכבולטר
אבלהעזים.האהבהסיפוריעליפסח
שלהסיפורמןמקצתכאןנביאאנו
מאהובותיו,חיתהשלאאחרת,אשה
למחנהשייכתוהיא Iפטקוליזהשמה
אנטי-פאשיסטיםשלונשכחקטן

הכבושה.באירופהשפעלונאמנים,
רבים,אנשיםעםששוחחפאריני,ג'יי

זה,לצורךבארץאצלנושההוגם
ולראייןפטקוליזהאתלמצואהצליח
ב"סוףמעירהואהיא,אלמלאאותה.
כולוהספראםמסופקהוא Iשלודבר"
נכתב.היה

מספרת:והיא

 .מדירפהבדלת.רפהדפיקהנשמהע
גברעמדמולהלפתוח.קמההיא

העמידה,בגילמכריס,נמוך-קומה,
עבים.ומשקפייםקמוטהצמרבחליפת

ולטראתשזיהתהעדזמןלהנדרש
בעשרהזדקןכאילונראההואבנימין.
שפגשסיפרהואהאחרונה.בשנהשנים

במחנה-פיסקוהר-בעלהאת
עללי"תסלחיכלואים.לגרמנים
אמרהוא"אבל 1אמר " 1שליהחוצפה

אתאותילהעבירבטובךשתואילי
 ,, .לספרדהגבול
הכפריםבאחדהתנהלהזושיחה
עודהצטרפולבנימיןצרפת.בדרום

נתיבז'וזה.ובנהאםפליטים,שני
בהרימסוכןהררימשעולהיההבריחה
הכירהלאפיסקוליזהיאים.הפירינ

תרשיםרקבידהוהיההנתיב,את

נייר.דףעלבחפזוןששורטט
ליזהחששההראשוניםהצעדיםלמן

יוכללאבנימין"ש"סבאפיסקו

בנימיןולטר

נעתקהשעהרבעבכלבכך.דומלע
לי"תןלמנוחה.נזקקוהואנשימתו
הנער.אמר ,,הילקוט,אתלךלסחוב
 1מבין"אתהשעה.לפיסירבבנימין

סוכותשניםהרבהכל-כךלייש
הזה".בתיק

התמוטטלקרחת-יער,כשהגיעו
כשפניוהעשב,עלוהשתטחבנימין

אםושאלאליוחשהנערבאדמה.
נפצע.

נפלא!"נפלא,מרגישאניולא!"לא
"קרחת-יערגבו.עלוהתגלגלאמר
לעשותיכולההיאלפעמים-כזאת
שורהציטטהוא ", ..לאנשיםסובהרבה
מאומה,מזההביןלא.ז'וזה .ורלןשל
 .לזקןכבודרחשהואאך

כשנגלועקביה,עלחזרהפיסקוליזה
עתידההספרדי.הכפרבתיפניהםמול

עודמשעולבאותולעבורחיתה
הגיעאכןבנימיןולסררבות.פעמים

אך Iהגבולשעללפונדקחבריוםע
 .לחייוקץשםהוא .המשיךלאמשם

שלבסופוהפקידואכןהואוהילקוט?
בנוסעםאךהנער.ז'וזהבידידבר

שוטריםעלוספרדבתוךברכבת
בבהלה,ממנוקפצוהפליטים Iלקרון

לאיבוד.הלכווכתב-הידוהילקוט

נשארלאהאמנםאבד.כתב-היד
ולטרשלולהגותולדבריוזכרבעולם

צליל?רקולוקול,רקולובנימין?
באופןבונתקלתיאנינשאר.אכן,
 1לא-מכברשיצאבספרצפויבלתי

"דיוניסוסבוגרתמרשלספרההוא
 1המאוחדהקיבוץ(הוצאת 1בסנטר"

 ) 1998 1השחורה""הכבשהסדרת

שכונתשלקורותיהאתהמספר
עלשהוקםיוןהקבושלבורריה
אחתלכפיפהמזמןהספראדמתה.
ומןהחייםמן Iמזוזורחוקותדמויות

לכאורה, Iבונפגשיםכךהספרות.

"זכרוןמתוךשבתאייעקבשלגיבורו
1בריםך

ידידנועם Iגולדמן 11
בנימיןולסרהאחרון","האירופאי

-"המשוטט"שלבדמותוכאןהמופיע
הצרפתיהמשוררמןששאלמונח
מצוטט:הואוכך-בודלו
לקטביהלגביומתפרקת"העיר

כנוף,לפניונפתחתהיאהדיאלקטיים.
המשוטטכחדר".עליוסוגרתהיא

מבחינתוהומה.ולבוברחובותמתהלך
נויחפציהםבתי-העסקשלהשלטים
שמןמתמונותיותרומוצלחיםטובים

העיתוניםדוכני Iהבורגניבטרקלין .
המכתביםתיבות Iשלוהספריותהם
הםספסלים Iשלוהברונזהפסליהם

תלושבוובמקום .שלוהשינהחדרי
שםהגדרעלמעילםאתהכבישפועלי

מןהמובילוהשער Iשלוהפרוזדור
לחדריהמבואהואהחוצההחצרות

 ...העיר
תמרשלבספרהלקרואשימשיךמי

 1בבנימיןוייתקלישובבוגר

שלבית,שלבעיותאותושהעסיקו
שכונההרסשלועקירה,מגורים
 1לושאימץהעירובפרס Iעירובניין

המקוריים,רחובותיהעלפאריס,
חיים,הרוחשים

ליסיפרובאירופהשטיילוחברים
להגיעגדולמאמץועשומדרכםשחרגו
למקוםקרוב Iלזכרושהקיםלמבנה
הפסלזה-קרווןדניהפסלמותו,

סיפרוהם .הספרכריכתעלהמצולם
ורדת,הלוךבמדרגותשיורדים
 1ויותריותרצרנעשהוהמסלול

קיר-זכוכיתאותךפוגשובסופו

הגועש.היםנשקףמבעדו

ידידים,שלזכרונות Iגרפיביוספר
לא-מעשה-אמן-מצבהציטוט,
 •בנימין.ולסרמלב,נשכחת

לבביתרות
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גמהסרחזיונות
השלישי

הגענוקוסמן,ארמיאל
הקיבוץהוצאתלאלוהים,
רבינוביץיהושעקרןהמאוחר;

 96 , 1998תל-אביב,לאמנויות,
עמ'

מרידהלא-מעטבהשישאמירה
קדושותפרותושחיטתבמוסכמות

אודתיאתה(אםנותרושעדיין

שיריוספרממאפייניהםמסורתי)

האלמנט .קוסמןאדמיאלשלהחמישי
אדמיאלשלבשירתוהאנרכיסטי

בהםהמורכביםברבדיםמענייןקוסמן

קיים.הוא

אתהפותחלאלוהים""הגענובשיר
שאחריו,מהשיריםבכמהוגםהקובץ,

'רבים',בלשוןהדוברמשתמש
קולקטיבי''אנישאותולהביןכשניתן
בראשיתו'היהודילעםמתייחס
היאשאולייעודה,ארץאלהמתנהל
הנאמרלפי ,עצמוהאלוהיםבכלל
הדרך'בחציהיינו ,] ... ["בשיר:

כלומר' /היעודה.הארץאלהגענו/ו
הואאלוהיםואםלאלוהים".הגענו

אינוהעםאוליהיעודה,הארץהוא
כיווןהולך'הואלאןבדיוקיודע
ב'חציגםמצויבו-זמניתשהוא

כשלבכךשאיןשסבירכיווןהדרך:
וליעדיםלמטרותאוליהכוונה Iלוגי

דרכיםלשתיאוביניהם,שהתערבבו
ואזדרך'כאותהשהתגלושונות
היאלמהברורשלאדרךועדנוספה

בילה.ומ
האלוהיתההתגלותמקרה,בכל

שמצטיירתכמוהנשגבת,אוהנוראה

ארציממדזהבשירקיבלהבכתובים,
ללאבאקראי,מתרחשתהיאלגמרי:

באופןפנימית,התכוונותשום

זה,רקולאהתרגשות.ונטולמיומייו
אתהמייחדדברכמעטאיןלאא

עלהמצביעסימןאומהאדם,אלוהים
בני-האדםלביןבינומטריהיסחוסר
ומטענםחמוריהםעלהנעיםודם,בשר

נרמזשבוהיחידהפרסהלוהט.במדבר
לעיןוגובההואזאת,בכלשוניעל

אלוהים Iכןכמואלוהים.שלשיעור
מהאחריחיפשבמדברטיוובשיט

הייחוד:אחר-חיפשהעםגםליושא
היקרה,האבןאתהיקר'האוצראת

בעצמו'מצאלאשהעםה'סגולה'את
קיימתלאשאולימכךלהביןאפשרו

אותנו'/חיפשהוא"גםבכלל:בו
ממש /מרגלית,כמויקרה,אבןכמו
לחושואפשר ."] ... [אבדה.כמו

והמתוחכמתהדקהבאירוניה

לסגולההמתייחסתשבדברים,
בעם,למצואהצליחלאשאלוהים

למצואהצליחלאשהעם.כמוקובדי
בעצמו.

בשירהמתואריםהנדודיםשרקדומה

היעדואותנטיים,אמיתייםהם

היאהיעודההארץברור:לאכאמור
באקראיהגיעואליואלוהיםלמעשה

תועהנראההואשגםהדרך'בחצי

ממקוםנודדאועומדבחיפושיו'

בו.נתקלנוהשביל"בקצהלמקום:
באמצעממשובא.הולךובא.הולך
 .) 5<עמ' ] ... [ובא.הולךעמד.הוא

המסעהתקייםבהםהתנאיםתיאור

ביטוימנשוא,הכבדבחוםהמוזר

מקבל Iהשירבמהלךעצמועלהחוזר
השוררהחוםכימסתברסוטאלי:ממד

אפסרקהואמדבראוארץקבעט

ש"בערבעולםשהתחוללמהשלקצהו
וכשמתוארת ,) 6<עמ'כבשן"כמו

מאודרחוקההיאהתגלות,מעין
השמיםאלוהית:התגלותשלמתיאור
שמובילמהרוכסן'במשיכתנפתחו

מבגדיםהתפשטותשללאסוציאציה
ארוטי'במובןגםלהתפרששיכולה

בהתעלותמלווהחיתהלאוההתגלות
שלפרוזאיתמאודבסיטואציהאלא

מהשמששרופותהיושעיניהםאנשים

המתוארהחזירןפניהם.עלשחיכתה
גרוטסקיתיאורמעיןלמעשההואכאן

המקראיותהאסוציאציותאתהלוקח
המתקשרותשבבסיסו'והדתיות

מיראתבולחזותלאדםשאסורלחזיון
מקובלאחר.למקוםהאלוהים,
מולבעיוורוןמסתכןשהאדםלחשוב
עיניכאןואילוהאלוהות,מראה

ולאהצורבתמהשמשפגועותהאנשים
"השמים-וההיפךהאל'ממורא

אותם>("זנו"להםהוסיפונפתחו""ש
גםלהתפרשעשויוזהמהם,גרעוולא

נעמיקאםציניים,מעטבמובנים

בסופושהריאותם:זנובמהלחשוב
כיהעגומההמסקנהבאההשירשל

מעשההיההזההחזירןבכללמהשע
לשלוט/אדםהאלוהים"בראבריאה:

<עמ'הזאת."היבשההאדמהפניעל
6 (. 

פרוזהלמעשהשהוא Iאחרבשיר
 1מתואר ) 50עמ'("יהודים"שירית

בהןהגנבותשלל Iלמדישחורבהומור
גםדים.והיהכאחדהדובר"מתהדר"

-רביםבלשוןמשתמשהואכאן
היהודי.העםשהואלכללעצמומשייך
"הגאווה"אתהמייצגהוא

הכוללהגנבותבשללהקולקטיבית
הרבהגםאבלקודש,חפציבעיקר
תרומות,"שדדנו'כסף,מאוד

אדוקהאשהשלאחתוסיכהמעשרות,
הזאתהגנבהלחגיגתאך "] ... [ביותר'

ולפתעובאנו'"וחתמנו'רע:סוף
כךהרשת".חוטיביןפתאים!נפלנו'
תערנעוץשבסופוהשירמסתיים

לאשנתפסוהגנביםהאירוניה:
עליהםערכיים,במושגיםמהרהרים
מהחפציםניכרשחלקהדת,מושתתת

כךעלאלאאותה,מסמליםשגנבו
להיתפס.שלאחכמיםמספיקהיולשא

אותםביןעצמוהמכלילהדובר
להדגישכדיזאתעושהרכושעברייני

שבמעשיםלכאורה"הלגיטימיות"את
ובכךהערכי'והמעצורהבושהנטולי

גםכאןישאוליהאירוניה.אתמעצים
ההשתייכותעצםעלעצמית,ביקורת
בגנבות.העסוקנבחר""עםלאותו
ברביםכמוהזהזאיוהפרהשירקבעט

לידיבאים ,בקובץהאחריםמהשירים
אדמיאלשלהייחודיןוהסגנגםביטוי

הביקורתהחד'מורוההגםקוסמן'

המקצב.חכמת,ווהמתהחריפה

לאמתאפיינתסמןוקשלהפואטיקה
ובניפוץהנושאיםבבחירתרק

הקודשים",קודשי"שלמיתוסים
דתיתמבטדתומנקלפחות

המסויםבטיפולגםאלאומסורתית,
ובתמונותבמטאפורותבדימויים,

הטבעאיתנימצייר.שהואהעולם
באופןבשירהבדרך-כללהמתוארים

יופיים,הדגשתכדיתוךפיוטי'

אדמיאלשלבשיריולעתיםמדומים
כאלהאודוחים,םילאובייקטקוסמן

שישאסוציאטיביבהקשרהמתוארים

גםו .הכיעורמןואהזוועהמןבו

תפישותעלתיגרקריאתישבכך
עלהעולם, Iבכללת.והמקובלהעולם
שהואוכמ Iתכליותיוועלאנשיו
קוסמן'אדמיאלשלבשיריומשתקף

וזהלהעריץ.שניתןעולםדווקאאינו
במעט.לאומעוותפגום,עולם

משתמשבהםאישייםיותרבשירים

ףובגיחידבלשוןהמשוררבדרך-כלל
מעולמומעטביטוילידיבא Iראשון

הגועשהשר''האנישלהפנימי

יצרים,תחושות,העתירומשתנה,

גזיםמנוכוחותותשוקה.פחד

תהיות,רצונות, .אותומלטטלים
הפנימיותלהתרחשויותומודעות

החיצוניבעולםהמצויותולאלו
"עלבערבוביה:כאןמשמשות
חוצה/מחניק,מעיק, / 1כבדהכורסה.

גשהרועוף /,אטיקרקוראותואותו

אותועובריוצא /,האגדיהענק,

חיוורלאט,לאטביד,ביד/איתי
האפלולית"מנהרותבעומק /מפחד,
הכורסה,על"עכשיו'השיר(מתוך
האפלולי").באור
המתריסיםבוטיםשיריםוישנם

האנושית,החברהמנציגיכמהלעומת
במישורבמיוחד,הלא-אסתטית

השירלמשל' Iכךוהערכי:הרוחני
קוראהקורא','הקולבו"גרפיטי"

בשעותבעירבתי-השימושליושבי
המכוניםאלההלילה,שלהקטנות

(עמ'"יושבי-תחת-וזין"השיר:בסוף

שימושהעושהוכעוסמרדנישיר .) 91

שימושהקורא","הקולבמושגאירוני
השירים.רוחאתהמאפיין

חלקיםאויותר,עדיניםשיריםישנם
הרגיש,המיתררוטטבהםשיר,בתוך

שלשירתואתהואגםהמאפיין
מתורגמתשבהםשיריםלצדקוסמן'

לציניות,לאירוניה,רגישות
ולהתרסה.לביקורת
מהמארגחלקהואהארוטיהאלמנט
ומנוגדיםשוניםמכוחותהמורכב

המיוצגהעולםאתומפעיליםהפועלים
כמושיריםהשר.'ה'אניבאמצעות

שאפשר ,) 22<עמ'הרועד""הפין

מגבולותרחוקיםכלאלראותם
ספרותיתהיאאםגםהפורנוגרפיה,

דומיננטייםדווקאלאוהםלהפליא,
בוודאיקוסמן'אדמיאלשלבשירתו

 .שכךוטוב Iהנוכחיבספרושלא
"הנועז"הביטויכישוודאילמרות

המתמרדתהכתיבהמדרךחלקהוא
למצואאפשרמשמעות,רבתשהיא
פחותלאנועזותלדרכיםביטויבספר

יותר.הרבהומעניינות

 •לקריאה.מומלץחזקשיריםספר

גורביץ'ניצה
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 1:~ו
הנוכחותידיעת

המוותשל

סיפוריםקארבר:ריימונד

מאנגליתתרגםאחרונים.
רון.משחדבר:אחריתוהוסיף

 195 . 1998החדשההספדיה
עמ'

שלהעצומיםוהחמלההגדולהרגעי
אלהגםכמו Iוכמתעדכעד Iקארבר

היטבגניםמער Iיומדמויותכמהשל
חולףזמני,בעולםשכול,שלבעולם

שבושהנסיותעולםזהומתפורר.
חווייתשלבקבלהתמידכמעטכרוכה

היומיוםבחייהגלומהההתמעטות
-החלוףידיעתהכלתשלובאתגר
-החייםשלהמרכזיהמאפייןשהוא
המוותתודעתשלבקיומהגםכמו

"סיפוריםהזיכרון.משאעםובשילובה
עשורבעבריתאוררואהאחרונים"

אפשריובלתיקארברשלמותולאחר
מןהסיפורים 14אתלנתקלכן

מדיהמוקדמתהפרידהשלהאכזריות
הפותחיםהסיפוריםשבעתהסופר.מן

האחרוניםסיפוריואכןהםהקובץאת

והמוותהפרידהונושאיקארברשל
יותרעודמודגשמקוםבהםמקבלים

הקודמות.מבעבודותיו

לאורךשקארברזאת,עםלהדגיש,יש
להתעסקלאהקפידדרכוכל

בושעוררוומיתוסמלה 1"בנצחי"
שלבתיאוראלאאי-נוחות,תמיד

הפירודיםההשתנויות,שרשרת

הקיוםאתהמרכיבותהמחדלוברירות
שגילתחושהכך,אםאין,האנושי.
המוותתודעתגםואיתרהעמידה

אתשינושלוהאישיהמוותובשורת
והבלתי-שיפוטיתהבסיסיתהעמדה

אתמעולםשפטשלאכפיהמספר.של
אתלהטביעלשוואהמנסיםגיבוריו
בבגידהבאהבה, Iבאלכוהולהריק

נימהנעדרתעכשיוגםובנדודים,

-מסיפוריוחמצמצהאומוסרנית
יתרהבקלותלפעמיםהמתפרשים
חומריםשלמתחכמתלאכהעברה

אוטוביוגרפיים.

והאהבההזההאדםשלהמופלאות
עיסוקלימאפשריםאינםמעוררשהוא

האחרוניםבסיפוריווממושמעפורמלי
מתוךכאןותורגמושנבחרובאלואו

ובעיקרפשוטרוצהאניגם ."אישים"

בעזרת Iכאןלהביאגם .להיפרד
אמיתיתיאורשלוהשירי,התיעוד

מחייו.שלוהפרידהתהליךשלמאוד
גדולפרדוקסכמוכמעטשנראהבהמ
שבמוות,ובחייםבחייםאמונהשל
יותרעודלהתחברדרךקארבראצמ

ולהיסטוריההאנושיתלהיסטוריה
ממשנישואיםעל-ידישלוהפרסית

(והואהגדולה.הפרידהשלסיפהלע
 1כאןהסיפוריםמןבאחדאומר

אותו:עוזבתהמספרשלכשאשתו
אשהשלקחת Iלמשל Iלומר"אפשר

קארברריימונד

 1כךואםהיסטוריה.לקחתפירושו

מחוץאנישעכשיומביןאניהרי

אווערפל.סוסיםכמו-להיסטוריה
עזבהשלישההיסטוריהלומרשאפשר

בלילהסתדרצריךשאניאואותי.
תצטרךשההיסטוריהאוהיסטוריה.

כןאםאלא-בלעדילהסתדרעכשיו
תספראומכתבים,עודתכתובאשתי

 1כךאם •למשל Iיומןשכותבתלידידה

להתבונןיוכלמישהושנים,כעבור
פיעלאותולפרשהזה,בזמןשוב

חוצביונאומיוקרעיואתהרשומות,

ורמיזותיושתיקותיואתהלהבות,
לראשונהקולטאניואזהעקיפות,

היסטוריההיאשהאוטוביוגרפיה

מההיסטוריה,נפרדושאנילעניים.
'פשטידתיקירתי",שלום,היי

 .) 94<עמ'שחרורים'

הפרידהאתלהפוךזהנפלאדבראיזה
אהבה.שלמרגשכזהלאקסמהחיים
לחומריםשובהדיבוררשות

כמו Iקארברשלהאוטוביוגרפיים
נישואין"."הצעתבשיר

העשרהכאןישאלאהדבר.באחרית
על-ידיונוכחותוהמוותחוייתשל

והתמיםהצעירבנערההתבוננות

עםלהתמודדלאיכולתובכלשמנסה
הספהעלהשרועההדוממתהדמות
בגבולותולהישארהפנימיבחדר

 .והיומיומיהמוכרשללוהאפשריים

השניהחסדדניאל"),על"הקינהבשיר
המתאפשרהקטן-גדולהחסדהוא

כמעט Iקארברשללדמויותיולפעמים
ופגועות,שבריריותדמויותתמיד

ולחושלראותלפעמיםניעורותכשהן
זולת.שלצערו/כאבו/מותואתבאמת

כל-כךמיםהרבה"כל-כךהסיפור
יותרמוקדם(סיפורהביתה"קרוב

היאכאןהמובאתהאחרונהשגירסתו

מכאיבסיפורהוא )"אישים"מתוך

מלבדמנחם,אונחמהבושאיןמאוד
שאשהכשלעצמההמערערתהעובדה
מתעוררתכאבעדורגישהילדותית

עלמגוננתהיחסיתהמסגרתמן
להכירכדיהמונוטונייםנישואיה
שהמשיכו Iוחבריובעלהשלבקהות

מולוגבריותדיגשלבריטואלים
צעירהאשהשלופגיעהעירומהגוויה
שהתובנהזהכלעםלידם.במיםשצפה

אלבסיפורהזוגאתמקרבתהזו

קיומהלתוךחילחולהעצםחורבנם,
חסדשלרגעהואהאשהשלהאוטומטי

ובהיסטריה,בסרבולמנסה,היאשבו
שללכבודהלהתחייבאחריות,לקחת
המתה.הילדה

ברירות,של-הקטנותהמיתותמול

רוצהשאניקטניםדבריםכמהעודיש

ליהעניקשהואקארבר.עללומר
חסד.שלסוגיםשניבעיקרכקוראת
שיפוטית,והלאהנדיבהההכלה
כמעטהיוםעדמצאתילספ"רותשמחוץ

יחסישלוהדרמההזירהבתוךרק
אותוושמאפיינתמספל-מטופל,

אתעוזבהואאיןלעולםתמיד.
מנתעלוהאמפטיתהתיאוריתעמדתו
אולצדקנות,או Iלמוסרלגלוש

קצתהולךהואותמידלשיפוטיות.
שלוהרחבהבאנושיותרחוקיותר
שלו.הקוראיםלרובשמתאפשרממה
העוסק"שליחות"בסיפורלמשלכך

המשנהדמותצ'כוב,שלבמותו
והתעסקותוהצעירהמלצרשלהבדויה

פקקכמובזוטותהאובססיבית

חדררצפתעלהמונחהשמפניה
ציכובשלשאלמנתובעת Iהמלון
לקבורה,בנוגעהוראותלומוסרת
חד-אירוני"רקע 1להערכתיאינה

רוןמשהשמעלהכפיונחות",כיווני

נישואיןהצעת

דבריםכמההתבררוימיםמספרלפני

שתמידבעתיד,השניםאותוכליהיושלאכך ;,ל
הקליפה, Iעללדברהתחילשבסוףהרופאשיהיו.הנחנו

ממסךאותנולהסיטהכולעושה Iאחרישאשאיר
האסון.מתחושתהדמעות,

] ... [ 
הזמןלתכנן,תוכניותלנוהיו

החוצהסוחטמלחציים,כמואותנולוחץ
לישעושההזאת·המלהלנצחימקוםלפנותכדיתקווה
 ? 1בקהלמצרייש Iולצעוקלקוםקmז

זהלבוא.זהשלהמשמעותלמלואלתתהתחמקות,אומבוכה
יהיה Iטיפשייהיהבעצמנושלעצורכךהסוף,
חשבתיהזה?לרגעמגיעיםאנשיםכמהוחולשה.טירוף
הצורךמןרחוקיםהיינולא .זמןבאותו
חברים,להזמןלהתאסף,לחגוג,
ובקבוקישמפניהלכולםחלקל

ונתחתן:לריבוניסעיבואיאמרתי'ריבו',פרייה.
] ... [ 

התשובהאתמצאנוכאילולזההתכוננו
נשארמהלאשלה

הקוביותשלהעמוםהצלילתקווה:יותרכשאין

הגלגל,נקישתהלבד,שולחןעלהמתגלגלות

אחת,פעםועודהלילהתוךאלמצלצלותהמזלמכונות

 ) 1997מוזןוייל,עוזיותרגם:ערך / Hשירים Hקארבר:ריימונד<מתוך

מותוכשהואוגםעצמו,שהמוותאלא
אירועהואהסופרים,מגדוליאחדלש

אבל Iומולו Iיומיומיכל-כךכל-כך
החיים,שלהאירועיםשסףמולםג
לעולםלעצמומרשהקארבראין

צעיראחדכלפיבהתנשאותלהתייחס
"אדמהשלשוויםבחלקיםשעשוי
זךנתןפעםשטבע(צימודואימה"

-היומיוםוהתכלויותבגידות
ההתכלות-הגדולהמוותובנוכחות

לנומתאפשריםהאחרונה,הפיזית
וזמניים.קטניםבנסיםשמואריםחיים

בעיניהואלנוהשאירשקארברומה
הואשהאפשריהקבלהבכלל:קטןלא

שבדברליופיוהמודעות Iהאנושי
 • .האנושישלולנסהיומיומי

גוררותי
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באשקלויאביב
המכנס,ארגאתברחןרון:איתי

עמ' 32 , 1998שופראהוצאת

ששיריורוןלאיתיראשוןשיריםספר
הספרותבמדוריעכשיועדהתפרסמו

 32ובוצנוםהספרהעיתונות:לש

רובםבלבד,שירים 23עמודים,
המרובה.אתהמחזיקמועט-קצרים

נפשוהלךמעמיקההתבוננותשירי
חלקם,רקבכותריםשזכו Iמקורי
ראשםאתמעטרכוכברקורובם,

אף •עצמוהשירמגוףמתבררונושאם

הםוחידתייםסתומיםהשיריםכי

אתהחושפתנוספת,קריאהמזמינים

כלעםבעושרםמהניםוהםמהותם
ארגאת"בוחןהספר,שםקריאה.

שלמעולמו Iפרוזאישםהואהמכנס"
ש"המכנס"חבלכביכול.אריגיםסוחר

שמזמיןמהמנוקדאינובשער-הספר

שהמכנסמה-גםשונות,משמעויות

זוגית.בצורהכמכנסייםבעיקרידוע

הספרשבתוךזה,שםהנושאהשיר

חלקיםשלושהבןהוא ,) 19(עמ'
מאוד.קצרים

שאינו"הרעבעלמדברהראשוןהחלק
מנסרתרוח )ב(הנפשו"ריקותחדל"
באוטובוסבנסיעהמחשבה",נבכי

השיר:ובמילותלתל-אביבמירושלים
כמההים",לעירההר;מ"עיר
אספלטבכבישייששחורה""כמיהה
בחלקולכאן!משםיומיומיתבנסיעה

הדעת""הזחתישהשיר'שלהשני
(הפניםהפנים"מ"לחםמבט"ו"הסט

 1השירשלהבאבחלקמתבררים

כזה>,לתוארהראויגברשללהיות
בהן"אשר---גשםשל"בסיפותלא

(נפצם,בעיני"כצער---האורנפצם

אמנםששימש Iביותרנדירפועלהוא
בחלקרקיזהר).ואתביאליקאת

האובייקטמופיע Iהשירשלהשלישי
באוטובוס,היושבה"הוא"השיר,של
"נתוניםהמשוררפניהמשורר.ליד

מו~דעקיף,ו"דיבורהגברבפני"

ה~כנס",ארגאתבוחן /בברכיים,

מבטאהספר'שירירובכמוזהשיר

הנוגעת,האנושית-גברית,ההוויהאת

ובנוף,הגבריבגוףבזהירות Iאכן

רובהספר).שלהאחוריבשער(ככתוב
"יפיך"אתה",אלפוניםהשירים

לכבודופרשתיאשרסדיןבתוךארוג
כמומתוח(שלך)ה"עורהיופי>,(של
רעד--נקמטשאינויופי--אור

וניחוחוכמניפה/מרפרף--המגע

קצרת-רוח/"אהבה ,) 16(עמ'מגיח"

 1השחיביתבסבךראשה/טומננר--

"ודברים ) 18(עמ'השחור"כשיער

לומר /היסינולומר/חכמנושלא
איתישללשונו ,) 19(עמ'רגלינו"

שמשוןשלכלשונוחידתיתרון
הארי"מ"מפלת~רה Jהדבשו"ארי"

לפסוקששמעתיבפירוש(האריה),
מארי",עז"ומה ) 18י"ד(שופטים

האור",בואאתהקורא"הגברלכן

הדוברגםבספר.חתוליםהרבהגם
חולות"חתולהואעצמובשירים

(עמ'כחול"לפתע<שהפך>--אפור
17 (, 

"משפיעכחתול"."קיסריהאהובגם
 ,) 24(עמ'בה"הורגלתישלאאבירות

לשכנעמנסים--צהובים"חתולים
 .) 23<עמ'להם"להעתרחתולתיאת

כחיית-מחמדהחתולידועלחינםלא
ב~רגורמתקבלותידי"כפות-

רצון",

שלשמוודאיל"אביב",מוקדשהספר
 1שבספרהאחרוןהשיראהוב.חבר

לחשובהיהשאפשר"אביב",כותרו
מופיעבשיראך-השנה.עונתאותו

מלההמועתקבאש",קלוי"אביב
~נחהזאת , 14ב'ויקראמספרבמלה

בשלושלאגרעיניםאביב,מגרגרי
באש.אותםלקלות Iלכןוישדיים
באשהקלוי /הצעירהחבר Iאכן

באהבה,הספרבשיריארוגההקרבה,

אשכר-צרורמכאוב"מנתשהיא

האבן/אתההודף"האישהקיץ".לסוף
שלסיזיפוסדמותהפסגה",לפאתי
הספראתמסיים Iהיווניהמיתוס

 •הזה.המיוחד

שתלשמואל

אלאאינו , 28בעמ'השיראתהפותח
השיר:אתהמסיימתבברכה Iהתרנגול
עזררוןאיתיבינה",לשנוי"שנתן

הדימויאתלהביןהנועזת,בשפתולי
כדורבנות","דברים

רבדיהכלעלבשפהשולטרון
בשיריומשתמשהואומכמניה.

כלמעביר"אניכמושלמיםבפסוקים
עליך"כפיושכו"תיפניך/עלטובי

החרב"להטאו ,) 22לג'(שמות
ולאהמתהפךהלהט(זההמתהפך"

 ;)'גבבראשיתהמתהפכת""החרב

זכרשלתוארוחזק",גדולהו"רוח
מספרהלקוחבזה-אחר-זה,ונקבה
מ"כיתותמגיעהוא ; 11יס'מלכים

מספרות ) 21(עמ'חבלה"מלאכילש
עכשוייםדימוייםויוצרהקבלה
"שלף ,) 22(עמ'האבוקדו""כבשר
 .) 14(עמ'טרשית"ו"ארשתהזיפים"

כלל:בדרךמחורזיםאינםהשירים
כמודליםחרוזיםמתמלסיםלפעמים

(עמ'"עלום-צילום"או"חיץ-קיץ"
כמומיוחדיםחרוזיםגםיש .) 11

ומתנגנים ) 14(עמ'"קלסתר-סנטר"
או ) 16(עמ'"לילו-צ'מבלו"כמו

רוןאיתי ,) 9(עמ'"כיספון-סכסופון"

כמומיוחדיםניסוייםגםאוהב

"אצבעותאולך"ורחלות"הציפורים
ליודעיהמובנות ,) 10(עמ'צורות"

מרגשיםשיריםלהגדיראפשראםח"ן.
הגוףאוהטבעשלהנוףבתפיסת
איתיבשיריישהאדם,שלוהנשמה

לשוניים,וביטוייםמליםרון
הצפוןגילויעםהקוראאתהמרגשים

עתיקות,שכבותשלהעושרזהבהם,
 .העכשיושלבאורהמבהיקות

הנאהבתהדומיננטיתהדמותאף-כי

"אציליגברהואהספרשיריברוב
מוקדשיםבספרשיריםשניכוונוס",

עורהלצלילותש"מבעד"למאיה",
המפלחתהזרימהאתלראות/ניתן

גםומופיעה ,) 11 , 10(עמ'בעורקים"

בדולח •ש"מבטה ,) 21(עמ'נעמה
(עמ'סיסרא"ו"אםבזיכרון"קרוע

אמוכאלאליהפונהשהמשורר ,) 25
טרק ryלהחלון/בעד"נשקפתשלו'
כשיתדעכשיו'--עצמהתוךאל

מייאוש",הבהירמצחואתמעטרת

 11הישראליהסופרכלסישמעון

ככנסלראשונהעברית-הכותב
האפריקאיהחוףמארצותסופרים

התיכוןהיםשלוהאסייתי

סופריםכנס

החוףמארצות

האפריקאי

היםשלוהאסייתי
נערךהתיכון

בימיםבז'נבה

במאי 31-28

פסטיבלבמסגרת
"מןהתרבות

האחר",החוף

תערוכותהכולל
הצגותאמנות,

הקרנתתיאטרון'

וערביסרטים

וזמרה.מוסיקה

(מרוקו>,בוארהמוחמדסופרים:עשרההוזמנולכנס
(לוב>,אל-כרניאבראהים(אלג'יריה),לעוג'ואסיני

ואליאסנדכאתהודה(מצרים),אבראהיםצונעאללה
בדרליאנה(סוריה),נדכאתסלים(לבנון>,ח'ורי

בלסושמעון(תורכיה>גורסלנדים(ראמאללה),
בשלושהדיוןכמנחהגםשימשח'וריאליאס(ישראל).
קטעיםלקרואנתבקשווהסופריםהכנס,ישיבות

לשאלותולהשיבלצרפתיתבתרגוםמיצירותיהם
 .והקהלהמנחה

סופריםשלהראשוןהכנסהיהזהכילציין'יש
שבוהתיכון'היםשלחופיהלא-אירופיותמהארצות
שמעוןאתהציגח'וריאליאסמישראל.סופרהשתתף

הכפולההזהותמוטיבעלועמדחמותבמליםבלס
סופריםעםבלסנפגשהכנסימיבשלושת .ביצירתו
נתבקשגםנשוויץ,החייםארצות-ערבמיוצאיואמנים

בערבית.שהופיעעטומפריסיפוריםקובץעללחתום
תחנתשלהערביתלתוכניתעמונערךמיוחדראיון

בז'נבה.השידור

9 
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האחרתהלאומיות
לדמותה-

ולגורלה

שמואלויואלקימרלינגברוך
עם-פלסטיניםמגדל:

 , 1999כתרהוצאת ,כהיווצרותו
עמ' 320

ובעיקרהשמוניםשנותאמצעמאז

הפרסומיםהתרבוהתשעיםבשנות

ההיסטוריתהיחסיםבמערכתהעוסקים

הציוניותהתנועותביןוהעכשווית

מזה.והפלסטיניותמזה
נכתבווהמאמריםהספריםמרבית

החדשים"ה"היסטוריוניםעל-ידי
שלרובהביקורתיים",ו"הסוציולוגים

שהורגלנומזהשונהנארטיבכתבו
אלוביןדורות.במשךעליווחונכנו
ויואלקמרלינגברוךגםמצויים
הספראתשפירסמו Iמגדלשמואל
באנגליתהראשונה,בגירסתו Iהנוכחי

 •-1993ב

-19ההמאהמשלהיהציוניתהתנועה

ובספריו:בנאומיוהרצלזאבובנימין
 ,ר"אלטנוילנד"היהודים""מדינת
שלממציאותהלחלוטיןהתעלמו
בארץ-ישראלערביתולאומיותיישרת

לפרטיםחיתההמועטהוהתייחסותם
היהועתידםבדרכםשנקרובודדים

--הציוניתביישותמוחלטתבהשתלבות
המתחדשת.היהודיתובלאומיות

משפחהמתארשלובאוטופיההרצל
ביתרונותמתרכזאךערבית,

מןכתוצאהתזכה,לההכלכליים
היהודיםשיביאוהמהירהפיתוח

למדינה:
באאלאכלוםממךנטלשלא"אדם
יהאליסטיםכלום •משהולךונתן

 1אותנוהעשירוהיהודיםבעיניך?

איתנוחייםהםעליהם?נתרעםומדוע
(ואשירבאהבם?"לאומדועכאחים,

 .)'ב'אלטנוילנד" Iביי
הופעתאתמקדימיםומגדלקימרלינג

עדהפלסטיניתהלאומיתההכרה
עםהעימותהתרחששבה , 1843לשנת

תחתמצרים,שליט Iעלימוחמד
עשריםותוךהעות'מאניתהמעצמה

והתקינוולאיתיםבשמונהשלסרשנה
במערכותרבותרפורמותבהם

בחקלאות,ובעיקרוהמינהלהכספים
אתלשפרכדיהיהלאאלובכלאך

האיכרים.שלומעמדםמצבם
המרדפרוץאתמנעולאהרפורמות

המקומייםהשייח'יםעל-ידישנוהל
ושלטונם.סמכותםאתלאבדשחששו
הזרזאתהיוולצבאהגיוסמכסות
פאשה.אברהיםכנגדלמאבק

זה,מרדעלמצביעיםהמחברים
כתחילתשכם,בעירשראשיתו
בארץ·המקומיתהערביתהלאומיות
המזויןוהמאבקהמרדבראשישראל.
אתשאיחדהאל·קאסם,חמולתעמדה

הספר)(מתוךפליטים,מחנהחרסייך'ג'בל

אלושמסביבה,והכפריםשכםתושבי
אלףכתשעיםולהרוגלפגועהצליחו
מוחמדשלמצבאומצריים,חיילים

עלי.
גורשו Iודיכויוהמרדגוויעתעם

כעשרתמצריםלצבאגויסוומהארץ
נהרסו Iארץ-ישראלמערבייאלפים
מתושביהםורביםוכפרים,ערים

ותוצאותיוזהמרדהוגלו.אונרצחו
והמעשהההכרהראשיתאתמהווים

בניהםשאלובכךהפלסטיני,הלאומי
קצריםזמןפרקיולאשנה, 165 •כ

היסטוריוניםשמנסיםכפי Iיותר

להציג,לאומייםציונייםומנהיגים
הלאומיתהמודעותאתבאתרם
השלטוןנגדהגדול"הערביל"מרד

 11939 • 1936בשניםהבריטי-מנדטורי

בשםיותרמתוארשאצלנו
"חומהתקופתאףאו"המאורעות",

סיבותאתלטשטשכדיומגדל",
המאבק.

רואים , 1948מלחמתאתגם
הלאומיבמאבקכשלבהמחברים,

היהודיוהיישובהבריטיםכנגדהערבי

אףשאולי Iהאחרוןהמרדאתולבסוף
שגם"האינתיפאדה",הסתיים,אל

לטשטשניסיוןיש"המאבק",בכינויה
מניעיו.את

היסטוריההערבית-הפלסטיניתלחברה

מוכרתשאינהומפורטת,ארוכה

אםהיהודית-הישראלית,לחברה
מתוךואםהתעניינות,חוסרמתוך

 1הממסדמצדולהעלמהלהשכחהרצון

קיימיםפרסומיםמאודמעטורק

לאוריצאלאחרונהרקזה.בנושא
עלרבינוביץשניד"רשלספרו

המצביעהפלסטינית,האנתרופולוגיה
זוחברהשלהרבוהוותקהעושרעל
מרכיביה.כלעל

עלרקלאבפירוטמצביעיםהמחברים
הפלסטינים,שלהמזויניםהמאבקים

הלאומית,בהתגבשותםכאבני-דרך
התפתחותםאתגםמתאריםאלא

בעיקרוהחברתית,הכלכלית-משקית
בשינוייהאגרריות,ברפורמות

בתוכניהןהקרקעות,עלהבעלות
מוצואלולהם;מחוצהוהןהכפרים
 " 1858 •הקרקעותב"חוקבעיקרם

על-שםהקרקעותרישוםאתשאפשר
מהירהלהתפתחותהביאובכךבעליהן

גידוליםהפלסטינית:החקלאותשל
עיבודושיטותזרעים,מחזורחדשים,

רובעקא,ראאזיותר.מודרניות

נכבדיעל-שםנרשמוהקרקעות
בחברהונשואי-הפניםהכפרים

מעמדשובונוצרהפלסטינית
מחוסרי-קרקע.איכרים-כפריים

ההמוניתלהגירהגרמהזותופעה

ליצירתוהביאההפלסטיניות,לערים
מעמדיתהכרהבעלעירונימעמד

קמוועמו Iיותרמפותחתולאומית
וחברתיותדתיותלאומיות,מפלגות
חיפה, Iחברוןשכם,בירושלים,רבות,

ועוד.יפו

אתבפירוטמשרטטיםומגדלקימרלינג
התפתחותןעלהמכובדות,המשפחות

סמכותןמקורותגירת,יאלוהגנ
וחברהמגזרי-כלכלהעלושליטתן
המפלגותאתגםמפרסיםהםנרחבים.
והמאבקיםמנהיגיהןעלהשונות
הלאומיותהתגבשוtזתוךביניהם,

עומדיםהםבהיווצרותה.הפלסטינית
הפליטיםמחנותהתהוותעל

הקשרבהם,המנהיגותוהתגבשות

ועלהלאומית,המנהיגותלביןביניהם
לפרוץוהגלוייםהסמוייםהגורמים

מנהיגיה,מאורעותיה,האינתיפאדה,

ותוצאותיה.סמליה
מוסריותהאתגםמציגיםהחוקרים

הפלסטיניתהחברהשלומחדליה
דרכם,בתחילתהשוניםומנהיגיה

מרביתלקובהםותחלואיםנגעים
הבלתיבציפיותיהםהמחתרות,מנהיגי

להגשימן.היהשקשהמוגבלות
אמיןחג'המופתיבעיקרהיוכאלו

הגדולהלאומיהמנהיג Iאל·חוסייני
הפלסטיניתללאומיותשקםביותר

אל·קאסם,א·דיןעזהשייח'וכך
·הציונית,הישראליתבספרותשתואר
ובעיניכנופיות,וכמנהיגכרוצח

ממעצביואחדגיבורהואהפלסטינים,
"הראיס"וכמובןשלהםהלאומיות

מרביתאתשהקדישערפאת,יאסר

העםולעיצובלמהפכהחייושנות
הפלסטיני.

אצלנושתויגורבים,מנהיגים
וחסרי-תרבות,רוצחיםכמחבלים,

כאישי-ציבורומתגליםנתגלו
שיעור-קומה,בעלילאומייםומנהיגים
ומדינאיםאינטלקטואליים,אמיצים,
ויוצאיםהבאיםהראשונה,מהשורה

כיוםמקובליםואףהעולםבירותבכל
מנהיגינו.עלגם

לספרעבריתגיוסההואהספר Iכאמור
סימוכיןעםמפורס, Iיותרמקיף

ב·באנגליתשפורסםרבים,ומקורות
בשם , 1993

palestinias - the making of a 
people 

קודמים:פרסומיםשלפיתוחשהוא
וגבולות""ספרוחברה:"מדינה

 ,) 1983 (וטריטוריה"ר'ציונות ) 1989 (

אתקימרלינגפרופ'מעמידבהם
היהודית-ציוניתהלאומיות
שונהבנראטיבהפלסטיניתוהלאומיות
הישראליהקונצנזוסעלמהמקובל

השכיח.

שלאקטואליפרקנוסףהנוכחילספר
"מהסכמי-אוסלו"האחרונה,התקופה

שהיא Iיהונתבימיןכבלממשלתועד
הפלסטיניתהיישותקבלתתקופת
 •הייחודית.בלאומיותםוהכרה

יהבזן
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טי~וליומן
הכרכיה:סרזנהקמחי:אלונה
 341 , 1999כתרכותרים,סררת
עמ'

היאאמהות-בנותיחסישלהסוגיה
גםספרותי,לתיאורוקשהאפלתחום
אלונהשלה.לפתולוגיהלהיכנסמבלי
היחסיםעםלהתעמתניסתהקמחי

ביןלפעמיםהמתעורריםהפתולוגיים
אפילועמדהלאאךלבנות,אמהות

יחסיםתיאורשלהפשוטהבמשימה
כלשכמעטדברובת,אםביןחונקים

t:העלילהבחיים.מתישהוחוותובת א
למעלהפניעלמשתרעתהמונוטונית

כתיבהשלעמודיםמאותמשלוש
שלה,בוירטואוזיותומשכנעתשוטפת
חוץהרבה,אומרתלאשבעצם

הקיוםעלחבוטים,לרובמפטפוטים,
מדייותרהעמיסהקמחיבארץ.והמצב

עלטרמפתפסההיאהסיפור.על
באמת, I<נורביןסוזנהשלה,הגיבורה

אירוני!),לאאפילוכברזה
חולתלכאורהשהיאאשהובאמצעותה,

הקלישאה,אשרי Iכמובןאבלנפש,
מגבבתהיא •מכולםיותרנורמלית

 1בארץהפוליטיהמצבעלשונותדעות

ועלאמנות,עלהאשה,מצבעל
עולם.שלשברומואחרותסוגיות

שמעידהאחתבתור Iרביןגיבורתה,

לאשהיא Iבספרפסיקבכלעצמה,על
מאשרחוץדברבשוםמתעניינת

מהכלעלפהפותחתדווקאבעצמה,
זזש.

שמעולם , 33בתאשההיארביןסוזנה
אופיזיתאמה,ביתאתיצאהלא

לאהזדיינה,לאעבדה,אלמנטלית:
פעוטהשלמעוותתנפשעולם.עטהמ

והבתהאםמבוגרת.שלבגוףהכלואה
סיאמיות,תאומותכשתידבוקות

להצגות,לים, Iלסופרביחדהולכות
אתגםלשאתסוזנהנאלצתכךובשל

שלהזקניםחבריהשלהמייגעתחברתם
שקברהצעירהאשההיאסוזנהאמה.

והמינייםהגופנייםהנפשיים,חייהאת

מאחורימבוצרתוהיאהדחקותבשלל
חונקתאםעבורהשבנתהמגןחומת

מזקנה,מסריחבביתגרההיאומגוננת.

סלידתהאתהזדמנותבכלומבטאת
עליה.המאיימתהןקנהממגעהגופנית

הדחקותרצף Iכאמורהם,חייה

קשים,רגשותשלוסובלימציות
הגופניתמהותהצמצוםבכללם

מהפרשותיהסלידתהלמינימום,
אנורקסית,גםוהיאומנשיותה,

נשיתפתולוגיהבקיצור,כמובן:
מצבההקיצונית.בהתגלמותהמופרעת
עםהסימביוטייםמיחסיהנובעהנפשי

לאחרמחיהמרחבלההניחהשלאהאם,
ילדהסוזנהבהיותוהאב,הבעלמות

והכבליםהכבדה,הנטישהחרדתקטנה.
ששמהוהנראיםנראיםהבלתיהנפשיים

לסימביוזההמניעיםהםהאם,עליה
גפיםהמסובחייםולהשתקעותה

שלמצבהתיאורשלה.והאיומים
הוא Iאותומגוללתעצמהשהיאסוזנה,
 1לפרסי-פרסיונלקח,שכמותיאור

שקמחירואיםפסיכולוגי.טיפולמיומן
קרובקלה,תחקירעבודתעשתה

בניסיונהגםשהשתמשהלוודאי
דלתהגםואולי Iהאישיהפסיכולוגי

ממקריםעדויותקרעיומשםמפה

חיאינוהטקסטזאתולמרותדומים,
עורלקרוםמצליחלאהואונושם:
שלקבועההנוכחותלמרותוגידים,

חרדותוהנאות,גועלוהפרשות,דם
עלהדוברתהתעקשותלמרותואימה.

סיפורהזה,מסוגריאליססייםתיאורים
המטמורפוזהמשכנע.אינוסוזנהשל

בעקבותבחייההמתחוללתהנפשית
משפחהקרוב Iזרגברשלנוכחותו
הנקרא Iואפלנאה Iצעיררחוק,

בביתןלהתגוררהמגיע"האורח",
האמזוניתהשלווהאתולהפריע
מאיזהכלקוחהואאףנראה .האיומה
לחדורהצליחהלאקמחיטיפולי.ד"וח
הקשרשלהאיומההפתולוגיהלנבכי

עלהמצבלתיאורמעבר Iמביוסיהסי
כסיפורעומדאינוהטקסטהשטח.פני

להעמידמצליחלאוגםסימביוזה,לע
אמהות·יחסישלעקרוניתאקסיומה

מדי,צפויהטקסטוגברים-נשים.בנות

מפוספס.ובעיקר Iממדיחד Iמדישסחי

אתמחליש Iמרוסןהלאהזה,והפספוס
 .הסימביוטיהמצבשלהמבעיתהמימן

 1הראשוןספרהמאזלקמחיקרהמה

כיצדיותר?הרבהומרשיםסוחףשהיה

האינטנסיבית,הראשוניותאתאיבדה

אתשייחדהוהמתוחההעצבנית

שהחרבלוודאיקרובכתיבתה?
 1מתחילסופרכלצווארועלהמאיימת

נוכחותולהפגיןבשטחלהישארהצורך
בשעהלראשהמעלגםהתנופפה •

הספראתולהוציאלכתובשמיהרה
כשרוןלקמחייש .מאודוחבלהזה.

ואנילה,רקהייחודיוקולכתיבה
דברה.אתתגידעודשהיאמאמינה

 •הבא.בטקסטאולי

מחיירו"ח

נישואים

התליין,ביקורפרי:לילי
חמרספרי-אחרונותיריעות

עמ' 293 , 1999

 1התליין""ביקור 1השלישיבספרה

מוסדאתלנתחפרילילימנסה
מגדלת,לזכוכיתמתחתהנישואים

בספרומנוכריבשדיווחזההיהלשמ
היאיוצרשהטקסטהתחושההיסטוריה.

הנישואים.חייעלמונוטונידו"חשל
כלמהטקסטלסלקהקפידההמחברת
קרבה,תחושתשיאפשראזכור

עםהקוראשלאינטימיותאואמפטיה
גולשתאינהלעולםהלשוןהגיבורים.
מידהאולירית,תיאוריותלציוריות,

כוונהמתוךסנטימנטליות.שלכלשהי
 1שניתןכמהעדהטקסטאתלנכר

הגיבוריםמוזכריםשלאכמעט
היבשבתואררקאלאבשמותיהם,

שלבעלההמחברת.להםשנתנה
המשפחה"."ראשתמידנקראהגיבורה

בכינוימוזכריםהגיבורהשלהור~ה
המשפחתיהתאהקדומים"."הנביאים

ההיסטוריהניחוחבעללכינויזוכה
המאוחדת"הקטנה"הממלכההמנוכר:

משופע Iכןכמוהראשון"."הביתאו

"הזמןכמויבשיםבמינוחיםהטקסט

לימיהיאכשהכוונההארכיאולוגי",
מינוחיםובשארהגיבורה,שלבחרותה

וכלים"סמכויותלמשלמשפטיים,כמו
"דפוסיסמכויות","ריכוזמינהליים",
"תנאים","חוזים",התנהגות",

חוץ""מדיניותהשושלת","המשכיות
להעניקכדיהכולפנים".ו"מדיניות
שליבשושיאופיאותואתלטקסט
שלטוןאפילואו Iהיסטוריניתוח
משואוללארבבללאמשפסיסיכום
תמידנקראתהגיבורהרקפנים.

שהואבנההואשהדוברמפני"אמא",

אתמתארוהואעשרה,שלושבןכמעט
ובכליםבטכניקהמשפחתושלחורבנה
המטרההיסטוריה.בשיעורשלמד

גדושכןועלהאמצעים,אתמקדשת
בפרשנויותיבש,במידעהספר

(שהריוראיהשמיעהובעדויות

בבניהצעירשלמפיונאמריםהדברים
אתהמתאר Iהמתבגרהבןהמשפחה,

ההיסטוריוןהיהמשלהדברים
המשפחתי).

והמתפרציםהקשיםהרגשותהצנעת

 •הנישואיםבחייכללבדרךהקשורים
שיותרכמהעדדו"חלספקמנתעל

בעיהמעוררת •ואובייקטיבימאוזן

הדיווחיתהלשון .בטקסטקרדינלית
גםהזדמנותבאותהומנכרתמרחיקה

כלמתבטלותלמעשהוכךהקורא,את
 1כלשעצמןהיפותהמקוריות,הכוונות

המטרהגםאךהטקסט.בגוףהטמונות

אינה Iמאוזןדו"חלספקהמקורית:
אינושעדיין Iדניאל ,הדוברמושגת.

האם.לטובתבבירורנוסהבר-מצווה,

הואשלווהאמפסיהאהבתומלואאת
לגיבורהההופכתלאמו,שומר

בניששארבעודהדו"ח,שלהמרכזית
זוכיםהשופט,אביוובייחודהמשפחה,

כללאורךהמתמשכת.לסלידתו
קשהכיצורהאבמתוארהדיווח

אכזריואףנודניק, Iקמצן Iומנוכר

האם,היאהמרכזיקורבנובעליל.
אוהבבסוןהמתוארתרגישה,אמנית

הנחנקתחופשיה,רוחבעלתכאשה
בעבורהשבנההקטנוניהכלאבבית
הבעלזוכההטקסטבמהלךבעלה.

בכךומכופלתכפולהלדמוניזציה

~ - ~ +,-, ., 
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ובנה,שלה,לתלייןאותומדמהשאהם
דומים,רגשותבתוכומהדהד Iהמתעד

גברתהמומהזדהותוכתוצאהאולי
בסרסןהאםכשחולהאיתה.
הטראומהשלכתוצאהמתפרשהדבר

עםחייהבצללהשנגרמההמשפחתית
וכמהאגב, Iעצמוהוא .התלייןהבעל

חדשקןלוובנהלחופשייצא Iטיפוסי
מכנה(שאותהבלונדיניתאיזועם
 ,אמובנוסחטיפוסית,בנקמנות Iהבן

הצהובה"),"האשה

הטקסטלהיותניסההנ"להטקסט
התאשלזוועותיואתלתארשיצליח

שהם:כמותהמודרניהמשפחתי

קשהבצורההניירעללהטיחם
אומתקתקותהנחותללאואכזרית,

הפוגותוללאסנטימנטליות,שלשמץ
כךלשםהקורא.שלזמנואתשינעימו

בתחבולההמחברתהשתמשה
ילדהואהדוברשבהספרותית,

אודותעלבהיסטוריהעבודההכותב
דמויהמבנהאבלהמתפוררת.משפחתו
להסוותמצליחלאהענייני,הדיווח

 1קטנוניבטקסטשמדוברהעובדהאת

וטונותבגבריםנקמנותשלריחהמדיף
מכמהנובעהדברעצמיים:רחמיםלש

ולפענחלחדורהצלחהחוסרסיבות:
מגלה(דניאלילדשלתודעתואת

מדיגבוההומודעותיתרתובנת

המעוררותהצעיר,לגילויחסית
וגרועאמון>,חוסרבקורא

ישראליעל
 ~ 43בעמ'~המשך

1 1 
 ' 99יוני



 ~, 5וי:ןן.
~ 

המוחלטהערך
היחידחיישל

הוצאת Iאליהוגילוייזהר:ס.
לספרותעמודיםביתן.זמורה
עמ' 199 , 1999עברית

אנטי-ספראוה "ואליהוילי"ג
רבהבחוכמההניחן Iלוגדמלחמתי

כמולשוניתזיותווירטואובבוהכתו
ושבמרכזב,ולכתדעוייזהרשרק

חמת~·מזורים,ום-הכיפיוחמתלמ
והרגשנכשרובנוהכרחית,הלאהמגן
נוסף.ביתחורבןמפנינוראהחרדה

נמצאהספרשלהעלילתיבמרכזו
מרציםשלושהשלמסעםרוסיפ
תובעקביזהר'וביניהםגריםומב

בקרבותהמשתתףותיקצנחןאליהו'
יזהר,שלללבומאודבוהקרהדרום,

רשומפואינביניהםהקירבהשטיבאף

חבר'אובוקרבן'אח,זהאם-בספר

מכלמהם.אחדהואבוודאיכיםא
אתלמצואשנוסעיםהואהעיקרם,ומק

וזהו Iאותוםיצאומאכןףוובס Iואליה
הספר.שלהעלילתיהציר

שלבתיאוריהחיבור ,"ואינרוב"סיפ
של"יופיוכייזהרכתבהסיפור'

על-סיפורהרבהכשישמתגלהרוסיפ
לאני-בהתאםעלילה".טומיעגבי

יוגיל_ב"נמצאזהתיואמנמאמין
סיפור.והרבהעלילהמעטאליהו"

הואמלחמה:ספרבעיקרוהואזהספר
פגזיםאשספיגתלוחמה,מתאר

וכןקדימה,ופריצההתקפהמקלעים,ו
אתכמו-גםוהמפקדים,החייליםאת

כלשבקרבםהטבעאיתניוסינימדבר
המוניותסצנותבספרישמתרחש.זה

בוומתואריםיחידיות,וסצינות

ומנוחתם,תנועתםגדולים,כוחות
חייליםשלומעשיםמבצעיםובצדם

חידים.י

המתואריםהחייליםכללאאםרוב
וגםהצעיריםגםגיבורים,הםבספר

במהרהנענוכולםיותר.גריםוהמב
הםועתהלהילחם,לבואלקריאה

לחשוב,בליונלחמים,קדימהרצים
אחרת.אפשראיכיהכרח,מתוך

תופעהלנוכחזו'גבורהלנוכח
אתיזהרחושבזו'מפליאהאנושית
באריכותכאןואביאםהבאים,הדברים

ימת:ומס

וקםעצמואוסףאדםאיךיודע"לא
מגומתקםהואואיךרגליועללעמוד
הואאיךלרוץ'ומתחילויוצאהחול
אםחזקה,אשעליוכשיוריםורץקם

האםמשותק,ראשואם Iלעצמובניגוד
 ) ... (ורץגופואזהרותלכלעצמואטם

קםלהיותיוכלשאדםעושהמהאו
בכלבושיוריםהאשכנגדרץולהיות
מינילכלזמןאיןשרקאוהכוח?
שאלותסתםאלאואינןכאלהשאלות

קמים Iהכולוזהקמיםפשוטת.וריק
מדי'יותרחושביםלארצים,ופשוט
אחרמידאולא,ופעםחוטפיםפעם

אדםמריםמהכיהבאה.בקפיצה Iכך

איתר?שרציםחבריוהאש?אללרוץ
יקרה?שלאהעיוורוןהחזקה?הפקודה

לאכיהשיגעון.אולי.השיגעון?
ולא Iהגיוניולא Iאנושיולא Iמובן

ורץקם Iמאליךקםואתהכלום,
טובאיךשוקלואפילוצד'לכלויורה
קורה,זהאיךצד.ולאיזהיותר

 .) 103 • 4(עמ'זה?"איךהגידו,

מתארהחייליםרובשלגבורתםבצד
גםלרגע,ולו 1אליהו"ב"גילוייזהר

וגםקרב,בהלםשלקואנשיםקבוצת
הבועטיםונקלים,נבזיםחייליםכמה
שיניהםמביןלהוציאכדיהמתיםבפי
הפחדאתמתארהואכןזהב.שיני

שללאהעייפותאתההפגזות,תחת
ההתמרמרותואתהמועקה,אתנשוא,

והידיעה,ההרגשהבגללהחייליםשל
 1סמכושעליהםשהפוליטיקאים

שבהם Iכביכולהחכמיםהפוליטיקאים
ומביניםגדוליםואבאאמאראו

גםוכמוהם Iהכזיבוודואגים,

הכנותיהםשכלהאלופים,
התגלוותוכניותיהםופעולותיהם

בפניעמידותובלתייעילותכבלתי
שלהאילתורכושראלמלאהאויב.

אומרבשטח,והמפקדיםהחיילים
במלחמה.מפסידיםהיינו Iיזהר

לידיבאותיחדגםהחייליםבשבת
והתפלספויות,מחשבותגםיוביט

שאלתסביבבעיקרהנסובות
אי-אוהמלחמהשלהכרחיותה
הימיםאתמתארהספרהכרחיותה.

ביןהאשהפסקתלפניהאחרונים
ביןהשיחותוהתחלתלמצריםישראל

 •-101הבקילומטרהצדדיםשני

האשהפסקתעלהדיבוריםכשנשמעים
מדוע,החייליםבקרבהשאלהעולה

יכלולאעכשיו'לדברעומדיםםא
היהאפשראיהאםקודם?לדבר

בליהדיוניםשולחןאללשבת
לאולמה ?הזאתהנוראההמלחמה
ושרהישראליהביטחוןשרנפגשו

אושנה,חציחודש, Iהמצריהביטחון

פרוץלפנייהיה,שלאזמןכמה
הסכסוךיישובעללשיחותהמלחמה,

שרקהיהמוכרחהאםהעמים?שניבין

אנשיםיוכלוהאיומההמלחמהלאחר

ולהידברלשבתהצדדיםמשני
ביניהם?

הכרחיותהשאלתעליזהרכותבוכך
המלחמה:שלהכרחיותהאיאו

שהועשהואהזההנוראהתרגיל"כל
מןהכרחולאמשמיםגזרהלאואינ

כמהשלרעההחלטהרקאלא Iהארץ
וגםשלנומהצדגםזה,ושכלאנשים,
רק Iעוולורקעוולהואשלהם,מהצד
היהושאפשר Iשכלוחוסרעוול Iעוול
אולחשוב,ידעולאאבלאחרת.גם

ועלגאווהועלכבודעלשחשבו
אנשיםעלולאגבולותועלשטחים

החייםעלחשבוולאחייםעלולא
ואיןשמותרורקהאנשים.עלולא
מלחמה,זוכימתים,אםדבר

גיבורים,מותמתים,ובמלחמה
מהואיןזה,וככה Iכן Iכמובן

האנשים.להםאכפתולאלעשות,
 ,) 130(עמ'אלהיהם."ירחמם

כבודהאנושיתההיסטוריהלאורך
חשוביםהיווגבולותואדמהוגאווה
בניאדם.מחיייותרהאדםבניבעיני

ערךאתהצורךדיהוקירולאהאדם
מכווןיזהרשלזהספרהיחיד.חיי

בתוךהיחידחייערךלהכרתלהביא
שהואהאדירההמלחמה"מכונת"

זהתמידאלאאנשיםלא"וזהמתאר:
איציקמרישה,רקזהתמידאחד.רק

ושואל:יזהרממשיךולכןירון,"או
מספקתסיבהאינובלבדזה"האם

לאורקהכול'לעשותשחייבים
לבסוףוהלואבמלחמות?להתחיל
אתלגמוראיךמוצאיםתמיד

בזהלהתחיללאלמההמלחמות,
 .) 91(עמ'מהתחלה?"

ערךאיןוהנצחוהזמןהטבעמבחינת

לחיילאגםואוליהיחיד'לחיי
האנושותלקיוםלאגםואוליהעמים,
מתארשאותוהאדיר'הטבעכולה.
הבחנהבדקותאליהו"ב"גילוייזהר

עמודבמיוחדוראה-רבהובעוצמה

אדישהזההטבע •הספרשל 15 3
לרגשותיו Iלשאיפותיולאדם,

סינימדברישכחמעטעודולמעשיו.
שניביןהאדירההמלחמהכלאת

בקרבושהתרחשההגדוליםהצבאות
הטבעואם .דברבוהיהכינודעולא

זההרילנואדישיםוהשמים
האדם,בנימתפקידמתפקידנו,

בתיאוריה Iהיחידלחייערךלהעניק
שלהאיכפתיותאיובכלל.ובמעשה

אתהאדם,עלזהמשאמטילההיקום
 1ויחידיחידכלחייעללשמורהמשא

ונטע.ואהבולמדוגדלשנולד
שלהעמוקההמשמעותטמונהוכאן

החרדהמסעכלשל Iהספרעלילת
שללשלומוהחרדהאליהו.בעקבות

אתמדריכה Iשמואליהומסוים,חייל
בעיצומהבמדברמסעוכללאורךיזהר
ליזהרהכיפורים.יוםמלחמתשל

וגודלכולההמלחמהמגורלאכפת
 .אותומחרידבנפשהאבדותמספר
הואהיבשיםלמספריםמבעדאבל
שלהבניםכלאתהיחידים,אתרואה

ולו .'וונשלוהבעליםשלהאחיםו
בשםמחיילחדובמיאכפתעצמו

אליהו.
 "ו"אליהדיוק,ליתר Iאוזהאליהו

וחבריזהרעםהמצולםהחיילהואזה,
עטיפתשעלבתצלוםלמסענוסף
בעמודיזהרמתארשאותו Iהספר

ותוחדתיאורעםיחדהאחרון'

ף:ולבסשהתרחשההפגישה,
לאאםמי ) ... (באמצעמי"ובאמצע,

שלנו'ואליההוא Iאליהוהוא,הוא
פגישתהפגישה,לאחרמידצולםוזה

והצחוק,הזיהויזעקתעםהפגישות,

אחרוהחיבוקיםוהחיבוק,הריצהעם

וכברהגב,עלוהטפיחותחיבוקים,
וקצתהצהלהקריאותכללאחר
 .) 199(עמ'הלאהוכןדמעה"

לחזורעכשיויוכלזה"שלנו"אליהו
עסקים Iשלוהפרחיםייצואלעסקי

יותרללבווהקרוביםלוהחשובים
מרבאליהומבקשהספרבפתח .מכול
ואמירתלולבלנענועבתמורהאחד,

ויאמרממקורביולמישיטלפן"אמן",
אקספורט.אקספורטמלים:שתירקלו

שזהשנבין Iיזהרכותבידע,הוא

שנמשיךמאיתנומבקשושהואהוא,

וזוהעונהזוכיהפרחים,בייצוא

ורדיםאזלווהיוהפרנסה,עיקר
עםכעת,ולשלוח.לשטוףרקנפלאים,

לשובאליהואפואיוכלהמלחמה,קץ
עסקיעלאישיתלהשגיחכדיהביתה,

ולדאוגשלוהפרחונייםהאקספורט
לפרנסתו.

יזהרלפיאיננוהמשיחיאליהוגילוי
הבלתי-המוחלט,הערךגילויאלא

היאותקוותוהיחיד'חיישלמותנה,
מהזה,לגילוייגיעוהאדםשבני
 .תוהמלחמקץאתבעקבותיושיביא
משולהזושתקווהיודעשיזהראלא

הלקוחלספרבמוטוהמובעתלתקווה
פסואה:שלהטבק""חנותמתוך
לושיפתחושמחכהמיאהיה"תמיד
דלת",בושאיןקירלמרגלותדלת

המלחמהלקץלקוותו~ריךאפשר
 1היחידחיישליותרנכונהולהערכה

אוטופיות,תקוותאלהאםאף

דלת,איןבקיראםאףכך'משיחיות.
זו.דלתלנושתפתחלקוותעלינו
הואאליהו"ש"גילוילומרלמותר
תגובההואזהספרחובה.ספר

גםאםחכמהאמנותית-ספרותית

האדמהלרעידתיזהרמצדמאוחרת
יום-במלחמתאותנושפקדה

ידלהקיםרצוןבונמצאהכיפורים.
רצון Iזובמלחמהשנפלוליחידים

החייליםשללגבורתםעדותלתת
לקחיםלהפיקורצוןבה,שלחמו

עלינושהביאווהרועמהאיוולת
לרצוןבנוסףעוד'ואוליזהכלאותה.

אתהרחבתישעליו Iיזהרשלהמרכזי
ערכיםלשינוילהביא Iלעילהדיבור
שאףשינויבני-האדם,בקרביסודי

האדם,בטבעאיתןבסיסלואיןאם
הרוחמכוח Iבידינוישזאתבכלהרי

 • .אליולשאוףשבנו'והחזון

שקלוכסקירחל
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אהבהזאתמה

מאלה:יפיםימיםהיולא
אחבחעלעברייםסיפורים
רוחמחעורכת:-ואשובח

 1998גווניםחוצאתאלבג,

שלפנינוהסיפוריםמןשרביםאף
עורכתשלעמדתהכשלעצמם,יפים
תמוהה.נראיתלמושאוביחסהספר

בספרהסיפוריםשסדרמאחרראשית,

נימוקנדרשכרונולוגי,סדראיננו
באופןהסיפוריםשללסידורםאחר

לזהותבידיעלהלאכקורא,שלפנינו.
סדרנראהכןועלכזהנימוק

כנדרש,ולא,כמקריהסיפורים
שללטיבםביחסכלשהיעמדהכמאשש

ה"אהבה",לנושאאוהסיפורים
אתמכוונתהספרכותרתבעודשנית,

העוסקקובץשלפניולהניחהקורא
הסיפוריםמבחרמתוךאהבה,בסיפורי

נובעהעורכתאתהמנחהשהקונדמה,

אהבהתמידהיאשאהבהמההנחה

אלאממנה.ונובעתבמיניות,הכרוכה
עללחשובשעלינואףעלשלדידי'

הריבמיניות,ככרוךגםהאהבהמושג

זהבמושגעושיםשאנוהשימוששמצד

שההבנהנראהובשפתנובחיינו

אנולמשלכךמאוד.צרהשלפנינו
לילדיה,אםבאהבתלדברנוהגים
אחים,ביןאהבהלהוריהם,ילדים
אהבתחיים,לבעלילד/הביןאהבה
לכתלהרחיקניתןואףלאלוהיו'דאם

ימינובתהעבריתשבלשוןולהוסיף
אומסוימיםלמזונותבאהבהמדברים
העורכתשלעמדתהבילוי.לסוגי
לידיבאההאהבהשלטיבהבדבר
מתוך Iלספרשהעמידהבמוטוביטוי
עיני"ותפקחנה :) 7 'ג(בראשיתספר

ויתפרוהם,עירומיםכיוידעושניהם

כשם ,"חגורותלהםויעשותאנהעלה
ביןהמבחיןשהילדסבורשאינני

יודעלבושלהיותעירוםהיות
האהבה,אודותעלמשהוכךבעקבות

ידעווחוהשאדםסבוראינניכך

דברהם,עירומיםכיההכרהבעקבות

האהבה.אודותעלמה
היהההכרחשמןסבורשאינניאף

סוגיכלאתהמייצגיםסיפוריםללקט
שראויסבורני Iשציינתיהאהבה

נוכחים.יהיומהםאחדיםשלפחות

לציטוטהמייחסתשהעורכת,נראה,
רבהחשיבותבראשיתספרמתוך

לעמדהשותפהאיננהלאהבה,בנוגע
שלשסיפורוסבורהשהיאנראה .זו

המתארסיפור"עליסה",קרתאתגר
הואברוךתלבחוףזונהאצלביקור
הקובץביקשאילואהבה.סיפור
כיבמיניות,העוסקיםסיפוריםלהציג

סיפורשללהכללתוהצדקהחיתהאז
הזנותדעתי,שלעניותאלאכאן,הז

משוללתלמיניותביטוידווקאהיא
אהבה.

ספריםשהוצאתראוישלישית,

שלאוסףהקוראלפנילהציגהמבקשת

~ .. ·~-·--  ..י
~
~ -
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מאלהיפיםימיםהיולא
עבריים.סיפורים

ראשונהאהבהעל

סיפוריםתציגשלאלקריהא,סיפורים
העבריתהשפהשלהנאמןשהקורא

של"חוטיםכך'מקרוב.זהבהםנתקל
של"הקיץמגן'מירהמאתערפל"
זנקנו'אמנוןמאתאוסטר"רינה

מאתשירים"כותבתששון"נעימה

מאת"עליסה" 1כומרןהנאכעמליה
מאתהבריק"שלו"סודוקרת,אתגר
בשניםרובםפורסמוקנז,יהושע

נכבדשחלקלהניחוסבירהאחרונות
לאורמכבר.לאקראוםהקוראיםמן

ביאליקמאתסיפוריםשלהריכוז
וגםבארכאיותהלוקיםוברדיצ'בסקי

לאמדועמקום,כאןנמצאלהם
"הצעיףמתוךמשהוכאןיתווסף

אךשזכהשטינברג,יעקבשלהאדום"
שלהוצאהבביתלתחיהלאחרונה

שלפנינו.הספר
הכריכהשעלהתמונהרביעית,
פרחים,שלבשדהשכובזוגמתארת

שקשהאלאבעיניה.והואבעיניוהיא
זוגשלעבריתפחותתמונהלתאר
נראההכריכה.שעלהתמונהמןמאוהב

מתאימהאינהשהכריכה Iכןעללי
היאשלוהמשנהשכותרתלקובץ

ראשונה".אהבהעלעבריים"סיפורים
מןאחדיםהאלה,המגבלותכלאףעל

יצירותעםנמניםשבוהסיפורים

אצייןהעברית.הספרותשלהמופת
 .במיוחדחביביםסיפוריםשלושהכאן

כרמוןכהנאעמליהשלסיפורה
שירים"כותבתששון"נעימה

ב·ושוב-1964בלראשונהנתפרסם
שנה"שלושיםבקובץושוב 1971

בעריכת ,) 1993 (סיפורים"שלושים

כאןמתפרסםהואוהנהסתריזיסי

עםזהסיפורנמנהספקללאשוב.
העברית.הספרותשלהמופתסיפורי
נעימהבשםנערהכאןמציגהכרמון

במורהכלותעדהמאוהבתששון
מחשבותיהאתמלווההמורהיחזקאל.
איננויחזקאלהמורהובקומה.נשוכנה
שנאמןאלא Iזולהתאהבותאדיש
אינוהואוהמקצוע,המקוםלחוקי
מורהביןמיוחדליחסמקוםמוצא
בהדרגהאחרת.אוזותלמידהלבין

שישששוןנעימהמבחינה

מידהבקנהעולותאינןוהתנהגויותיו

היארוחה.שבעיניהדמותעםאחד

שכתבההשיריםמחברתאתלומוסרת
היאמאוכזבתאותה.משיבאינווהוא

חדשה.מחברתקונה

שגרתית,בלתיבלשוןכתובהסיפור
באוצרוניחןנפש,מרוממתבעברית

כרמוןבמיוחד.ונדיררחבמלים
שהלהעדהקוראאתלרגשמיטיבה
הסיפורשליופיוהסיפור.אלנסחף
הרבהמכילשהואהתחושהמןנובע
שלמיכולתהוכןשבו.מהפשטיותר

התרחשותנסיבותאתלתארהמחברת
לקוראהמעבירותהמעשה,~יפור
שלהדתיתהסביבהאתחושניבאורח

החילוניותעםבד-בבדירושלים,
כאןבאהאחרברובדאותה.הסובבת

שלקלההלאתחושתוביטוילידי
האינטימימצידוהנחשףהמשורר'

ספרותחובבשכלראויהאחר.בפני
זה.סיפוריקראעברית

מאתבמשפחה""מוותהכרךמתוך

שפורסםקובץרביקוביץ'דליה
כאןמובאהשמונים,שנותבראשית

אהבהסיפורורחל","אוריהסיפור
אהבהועלגעגועעלונפלאעצוב

שהוחמצה.

שבתאי,יעקבשלסיפורו"אדושם",
בנערומתמקדראשוןבגוףמסופר

בר-המצווהלסקסלהתכונןהנדרש
מחמתואולם,כלל,מעונייןאינושבו

לסרב.מעזאיננוהסבשלמוראו
יפהעוליםאינםהרבאצלביקוריו
פוגשהואמשםחומקשהואובשעה

עושיםהשנייםאלי.בשםאחרבנער
תל·שלהדרומיותלשכונותיהדרכם
אופיבעלתאשהשלביתהאלאביב

מפוקפק.

עולמות,שניבסיפורומציבשבתאי
עולםכביכול'טהוראופיבעלהאחד
שלבית-הכנסת,שלילדות,לש

האחר'העולםולעומתומוסרערכי
שלואפלים,פרועיםיצריםשלעולם
משוחררעולםתשוקה,ושלמין

ההורים.אוהרב I·הספרביתמשלטון
שולי"אדושם"בסיפורהאהבהממד

למקמוהעורכתמצאהמהרואהואינני
עםיחדראשונה.אהבהשעניינובכרך

לאחרונהאורראההסיפורזאת,
רבחיובוישהשבעים,שנותבראשית

ציבורבפניהמחודשתבהצגתו

כתמידמשובחכאןשבתאיהקוראים.

חוויהספקללאהיאסיפורווקריאת
מענגת.

דודשלשירומיוחדלציוןראויים
הפותחאישיות","בעיות .אבירן

 .פנקסישראלשלושירוהספראת
אתהחותםגוף"איננה"האהבה

ראויהחןלווייתמעניקיםאלההספר'
לספר.

הביקורתאףשעללצייןעלילבסוף,
רבים Iהקובץשלהעריכהשיקוליעל
שייכיםשלפנינוהסיפוריםמן

העבריתהסיפורתשללעידית
ראויזהמצדהאחרונים.בעשורים

 •לקריאה.הספר

סלכסטיורם

-rחציסומקרוני
 :r ~ 1פבליקובסקהמדיה

יסנוז'בסקה
וייכדטדפימפולנית:

לנחשיםהמחלל

לחפורלהתחבראב~חנזבים

ןל~רר ף~;'נ~'חד~~קל ryד
~~tן~ד~י~ח~:זירק;~ך;ת יי
חליל;נפרא~תלפחשים.המחלל

-: -•• -: • T T : • :-• 

גן-עדן.עציעלכברהתפתלהנחששלהקסם
והארוטיקהרביםשיריםהכיששלוהארס

דוקטורשלהפסיכיאטרספתעלשכבה
הופכתיסנוז'בסקהפבליקובסקהמדיהפרויד.

 .אחדמספרהישרדותלחוקהנחשקסםאת
אתאפילולכשףמצליחשלההנפלאהשיר

המנגינהאתולהקפיאהחלילשלהמינוריות

שלה.הפראברגעי
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נדודהפבלו
Poema 20 

Puedo escribir los versos nוas tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos". 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos mas tristes esta noche. 
Y o la quise, y a veces ella tambien me quiso. 

En las noches como esta la tuve entre mis brazos 
La bese tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo tambien la queria. 
Como no haber amado sus grandes ojos fijos . 

Puedo escribir los versos mas tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Pablo N eruda 

Oir la noche inmensa, mas inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocio. 

Que importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche esta estrellada y ella no esta conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Como para acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazon la busca, y ella no esta conmigo. 

La misma noche que hace blanquear los mismos arboles . 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuanto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oido. 

De otro. Sera de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos . 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero . 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos 
mi alma no se contenta con haberla perdido. , 

Aunque este sea el ultimo dolor que ella me causa, 
y estos sean los ultimos versos que yo le escribo. 

תחתבצ'ילי,קטנהשדהבעירנולד ) 1971-1904 (נרווחפבלו
 .בסואלטוראייסנפתליהשם

שבוברודה,פבלוהעטשםתחתהראשוןשירואתפרסם-1920ב
מאז.השתמש

ב-מארצולגלותנאלץודיפלומט,צ'ילהמשורריגדולברודה,
בצרפתמקלטמצאהואהקומוניסטית.במפלגהחברותועקב 1948

 ,-1954בלצ'ילהושבשונותבארצותנדד ,במקסיקומכןולאחר

בשנהאיינדה.ממשלתמטעםבצרפתצ'ילהשגרירשימש-1971ב
 .לספרותנובלבפרסברודהזכהזו

 •••מקור 1
אחד"יאושושיראהבהשירי"עשריםמתוך
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תרגום 4 ••• 1:~ו

 20מס'שיר 20מס'שיר

ני;תך.העצףביםהשיריםאתלכת;ביכ;לאניהלילה
--: T ' -: T : ' '.' ' ' -T :-' : •• 

זרףע-כ;כבים,הלילהלמשל:לכתב,יכ;לאני

 .םי:~י~~ 5ףלים fd ם;~~ iם ם;~~~~~;~ךסק,ם; wי,

ר. wו, ם:~ /o ;סגילה,םל oרף

ני;תך.העצףביםהשיריםאתלכת;ביכ;לאניהלילה
 " : •-: Tלפעמים.י•א;תאהבהוהיא •תיה: Tב:אה

:--: • T • : T - : T ' T : • ' 

נזר;ע;תי.חיתההזה,היאכבלילהנליל;ת,
-•• : --: T •; -' T : T ' : -

~ i?W יפ;ר 9 ~י~ םי~~~~יסro םתo/ ~:ס~י~ס;;כ~ים, ם

אהבתיה.אניגםףלעתיםאהבתני'היא
 . ן~~~י~יך;ת T ~~ך:ת i 'ל;,-~מיסי~ i~תב 6 ;א-ל~~יך

ני;תר.העצףביםהשיריםאתלכת;ביכ;לאניהלילה
 •• :תה. iא T~אבדתילהרג~ש : fעמ~~איגi-דלח~ב

-:-;• •• T • • • : - : ' : - ' '.' T 

;ן~דיס,י;r.יר~צףם~צףם, ryיןה,ללדם~~ין
ס~~רים.~לסר;ע.ף ל~~~ה wם~~ל o ~;צ,יר vך

האהףבה.אתלשמריכ;להלאשאהבתיאכפתלמי
- •:עמי:אינהבתיף•הא-,-,מככב:הלילה : T T 

--: T T '., : -: -' T T " ' ' 

;~רסק,ם r ·י~הף, /o~יי r;~רסקם w ·י~זה."דחף ..
~ o/ י;ה~נרי~~ o/ ה;ך;~~םלי~ה . 

f י~~~~ר-~ך~ה 7די ~ q ·ךיס
 .יpז~~י;החיא~ךא;!יה,~;קשל;י
v מ~~ל~ןה; v ם~~~סע.~ים~ת~ד~ין. 

 .ם~~~ ~י~;~סא;}ים~נו.~ישוב

 ·סי~~ v ~כה~ר .ת~~א;}יה,ל~הבסדד~י
ז;ה.,~~לדם~י~ oסרף~ת;קשק;לי

 ·י ,r~יק; ~י ~~למ; f ,יזףןנרהו /o~י 7 ה:.ה~ ·~ח.דהו /o~י 7
סע,~ק;ת.ע.י~יסמ~חיר'_!גו~דק;ןה,

מ,~סה,חיאר~ה.~ךכה ,ה~ qס~חיא~ךה ?iה.כ
א;תה.א;הבשאניאפשראבלאמת.א;תה,ב.לאהחדלתי

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

י. ,rזר;ע;,;הי!יהחיאדה .. ~ /oיןה,~ל /o~יןן
אבדנה.עםמשלימהאינהנשמתי

• : • T T •• • : -T ' TT : T 

לי' ה~~~חיא /oר;ן qס~~ב fמןהו. /o~ף
ןה.כ;ה,ב י~~ /oר;ן qס~מ,ירזהף. 1

בנג'וושמואלרגולנטשמואלמספרדית:

הלילהני;תךהעצוביםהשיריםאתב.לכתיבלתי
T • : : • '.' ' • --: T • : •• T : - -

מככב,הלילהלדגמה:לכתב
;~ךסק, T םי~~;;-6לים; Q ~•••;ע,ןים'וך:

 .י r1 ם:~ /o ;ב 9מל,ידה oרו

הלילהני;תךהעצוביםהשיריםאתלכת.בלתי.יכ
i, חיא• ף~-ון~~ים ';היס,'מ~ q י~;א~ה. •• --: T 

י ,r ;ע;ר~;ין~יס i?lQvדה ..מ; f;ל.יל;ת
~ i?W מך;הכהא;!יה~י~ f י~יםro מתo/ ~:ס~י~ס;;כ~ים, ם

~מ;~יס י~~~ף~~ים 7וא;נרי'~ה q ~חיא
מקבוע;ת.מ~ד;ל;תע.י~יס~תל.~הבלא~י~ד

הלילהני;תךהעצףביםהשיריםאתלכתביבלתי
 T :--תיה.'~אנדלחףזdעמיא~ננההיא ;iב: vJלח

-:-:• ' •• .'' T ' ' T T ' : - ' ',' 

בלעדיהאינס;פיי;תךע;דהאינס;פי'הלילהאתלשמע
 T •; T : • • : •• ~•א~ך~ל ל~~ :~~ Tם~ל iנ;~לומ~יר,

א;תהלשמריכלהלאאהבתיאםמה
 Tעמי. :איננה Tוהיאמככבהלילה

--: T T '•, : : ' •• .י• T • • 

;~ךסק,י rהו /o~י;~רסק,מכל.דה ..
~דך;ה.~םלי~ה /o ~~י;ה י~~;

ךיס q ~!יי י~~~ד~ך~ה;דדיד~לו
ד:די,~י;הך~יאךיס q ~!ייל~י

ע.~יםא;!ים;ין 7 ~יןה,לא;ת;
~~ Q לונף~o/ ~~םי~;~א;!ים~י~נו 'ז. 

f מ;~יס ה~~~ך 'ן;כ;.ןהא;!יה,א;חב~י~י;ר~
ז;ה.,~~ל~~תדריסדוםרי q ~!ייי 7ק;

V! ה:ה~~ח.דל, V! ל~~יק;קדם ;מ~ 'ד.ח~לr, י
ס~ידס;;כנזות. .ע.י~יסמ~ח~ר' ·גו~הק;לה,

f א;~י~י~רry א;!יה,א;חב י~~אולי ל~~ 'ן;כ;דה .. ,ה~;אב
מ~~סה,ר~ה.~וכה,;ה qס~;רה ?iכה

י ,rזר;ע;,;ין~יס i?lQQ.ןהמ; f;ל.יל;ת~י
 .אבדנה.עםמשלימהאינהנפשי

-: • •• T • : -T ' TT: T 

ליג;ך~תחיא /oר;ן qס~~ב fמ.ןהיחא,~;כלו
לה.כ;תבשאניר;נים nהאהשיריםואלו

 T •• •-:•.י •-:ז- ••- ••:
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1'~ 
~1 ~ 

 20מס'שיר

הלילה.שנשףר;תהגףג;תאתלכת;ביכ"לתי
T :' • : ,י.- •י•---: T 

 20מס'שיר

מככב,"הלילהלמשל:לכת;ב,
 1/~ים. Qה~ו T י~-~-;כרר~~ים~ןח;ק

ושרה.בשמיםחגההלילהרףח
 TT : •-ז- TT ז:---

הלילה.שנשףר;תהגףג;תאתלכת;ביבלתי
 T :-א;תי-.אהבההיאגם~ם'לפעמ 'אהבתיה,

:--: • T • T : ' -• T -: T • 

 .י ,r ;ע;ר~~יס ~ק; ry~~לה;ל.יל;ת
 .י~; oס~ידלדקי~ת o וr~להק~י w ;ד~יק;ת ה~~

לפעמים.אהבתיהאניגם ,א;תיאהבההיא
מ~~נ;דנ;ת,ל;ת iד 1 'מ' ס~~~ i~תל~ה'רבלא /o י~~~כ:~יר

הלילה.שנשףר;תהגףג;תאתלכת;בלתי"יכ
 T :;ל-שאבדהלהוגי~זdלי~~אינה•לח~';ב

 .ז:ז·: ·:-: ··:·ד··:-:-

בהעדרה.המתעצםהעצףם,הלילהאתלשמ;ע
 T: T " :~ים: /o ,ע; ל~~ ••~ה w4 ~-ל~•רנימ~יר-,

 ..;הןיק qמ 7:דלהלא י~~ q ~~םף~ה
 .אתילאוהיאמככבהלילה

--: T T '•, : : ' ' ' 

~ןח;ק.~ןח;ק.ר /o י~-י~מכל.זה ..
לי,~;ןהחיא~יה, 1ד rwידעלא י~~~~

ד~ך~ה.:כ;למ; p:ךיס, q ~~ש o ~ י?~~
 .י~~לא,וחיא ,ה~~ o ~ל~י

ע.~ים.א;~ם~ין 7 ~מל,ילהא;ת;
 .ז~ס:ינף /o~י~י~נףשףב~נף

 ·סי~;מ~ ה~~~ר ,ה~;אב ryא;~י~ישףב ,ת~~
 .ה;~~;ל~~תךי p:סרףם~ת~ש ryי 7ק;

 .י ,r~יק; ~ םר~~~ ,ה:ח.~ל~ח.ר .ל~ח.ר
ןה. /oף·~ידס;ע.י;י·מ~ח~גף~הק;ןה,

 .ה~ qא; י~~אףלי~ר ,ה~;אב ryא;~י~ישףב ,ת~~
~דסה, ry~ה ר.~ף~ה ,ה~ qס~ק~ןה~ה

לי,~;ןהךהיאי, ,r ;ע;ר~~;ק~יס ry~~לה;ליל;ת
ןה. 7wז:ודעלא י~~ r ~ל~ז

 ,ליב g ~חיא /o~~ים p: ;ר;ן qס~זה.~ם~ם
לה.שאכת;בהאחר;נ;תהשףר;תואלה

 T :•:•:-:-ז- ''.":

שנשירים.העצףביםאתהלילהלכת;ביכ;לאני
:-' T : ' T : - -',' T :-• יי.-• • 

כ;כבים,זרףע"הלילהלמשל:לכת;ב,

קים": o~קר~ים oד o:pדים: ,Yר;חם.ו

 ..בשמיםס;בבתהלילהרףח;תשירת
 •-ז- ·:·:ז:---·

שנשירים.העצףביםאתהלילהלכת;ביכ;לאני
 ..- ·:א;ת~-אהבה.'',היא 'גםףלעתיםאהבתיה

:--: ' T ' ' : -' • T - : T 

ק~יס· tryryי ,r ;ע;ר~~מל~להזה ..מ; p:;ל.יל;ת
ק~יס, Wדפ;ר 9~יד~ים f ~ י~; o~ידןקי~ת roו

אהבתיה.אניגםףלעתיםא;תיאהבההיא
זכ~מף~ד;ת. ·ת, iל'ם~ד;ע.י~-יס ·ת·~:ל.~ה;ב-לא,ם~י~ד

שנשירים.העצףביםאתהלילהלכת;ביכ;לאני
 :ס~~ך;~ wלחדף~••~ע;ד :ל;לאחיא /o ·;ב Tש ciל

0 

בלעדיה.י;תרעצףםהלילה,עצמתאתלשמ;ע
 Tמרע.ה.ת iשדעלטלכמ;נ-פש~ :אלנאוה~יר-

: -• T .י· -: • : --: • : :· 

ל.יס· fלזקמ;רה f:דלא י~~ o/ ~ q ר~;~ה
 .עזפינגהאיוהיאכ;כביםזרףעהלילה

--: T T -' T ' : T ',' '' ' ' 

קים. o ך~;ם /o ·י~ ,ר /oהף /o~יכ.ל. ryזה ..
 .ה;ך;~;זם~זקלי~הלא י~~~ך

 .ה~ר~ 7ריס q ~~ש o ~ י?;~
 .:ז~י ה¾~י~ךחיא ה~~ o ~ל~י

ע.~ים.א;~ם~ד~ין /oילה,לא;ת;
ס:ינף, /o~ץ.הלא;ר p: , ז~~~לה~נף,

~מ;נ:ויס·מך:;ה ה~~~ר ,;כ;ן ,ע;דא;~הא;מבלא
ז~יס·,~ 7מ~י~ 7די p:סרףם~ת~ש ryי 7ק;

י. ,rל~~יק;ס~~ה /oמ; p: ,~ח.ר 7נרח:ה ,~ח.ר 7
ס~ידס;~1י;ת.ע.י~יס ,מ~חירגף~הק;לה,

ב. ryא;ע;ך~יאףלי~י~ם ,;כ;ן ,ע;דא;~הב ryא;לא

~דסה, ry~ר~לר~ה.~ 1~ה qס~ק~ןהכה

ק~יס, tryryי ,r ;ע;ר~~ילה,ל ryזה ..מ; p:~ל.יל;ת~י
אבדנה.עםמשלימהלאנפשי

-: • -: • T • TT : T 

זה:במדורגמיםחמתו

עורך-רגולנטשמואל
מערבית,ומתרגם

ומספרדית.מאנגלית
אוררואהאלהבימים
מערביתתרגומיוקובץ

המשוררשללשירתו
נוואס:אבו ,העבאסי

ואהבה"יין"שירי

הקיבוץ(הוצאת

המאוחד).

מתרגם-בנג'ושמואל
מספרדית.שירה

תרגמה-ניצן-קרןטל
הספרדיתמהשירה

ביןוהלטינו-אמריקאית
"דוןשיריאתהשאר

פאסאוקטביו ,קיחוטה"

קובץ .וייאחווססאר

פבלומשירתגרמיהתר
אורראהברודה

'הנה'לשירהבקונטרס
 • 1998 •זךבתןבהוצאת

לאחרונה-פזגילח
בתרגוםלעסוקהחלה
זהמספרדית.שירה

בתחוםהראשוןפרסומה

התרגום.

רופא-רזניצקיפרץ

שיריםכותב ,במקצועו

ומתרגם.

הראשוןפרסומוזה

התרגום.בתחום

 ,ליג;ך~תחיא /oר;ן qס~~ב pry:זה. ה:ח,:~~לף
לה.כ;תבשאניהאחר;ניםהשיריםואלה

 ~ T " •-:•: •-:ז- ••- •:••:

רזניצקיפרץמספרדית:ניצן-קרןטלמספרדית:
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 ~, 5וי~
~ 

 " ...שחייתכמוזוכרך"אני
 )"אחבחשירי"עשריםמתוך 6מספר(שיר

 •ר;ן ry ~ q~י 9 ~:ית v ~:פמ;ז;~רר י~~
 .שלוולבהייתאפרנרט

:•:• T • T •• : T •• 

מד~דף~יםב;ת aל ףק~~~ ר:~י.ע~
 .ך.ה~~~ י~~לי°ם·~· ry~~רף·ך

קיס;ס, p:י ,r ;ע;רז,~ך~ק~

 .~זקי ryלו wמק;לר~ת~לים vפף 9ר~
 .י~;א~~ ר~~~ם ן;ה~~~דףןת

~ f? ל~י.~ל ל.ה~~~~ת;קל'~חדת;ן

 :ק; nך~ו 9ךמ~~ליג;תע.י~:ר~תסש י~~
לקךאת; ,ת:~ P:ךלב~פ;רק;ל 'ר'פ~~ךט
ף~~~יםע,~ק;ת ryי ,r~שדק;~ךדף

 .ת; n ~~מי ,rד~יק;~ליו~~רף

 :ת;ע;~מ~ז~ךה .ה~י~ 9 ~ךקי~
 !ול w ם~~ , ז~~ ,א;ר~שףי~~רו

מר~דף~ים.~ע,רףע.י~:ר 7 ר~.ע~
 • ר.ה~~~~ךרף rryו 9ה םי~~~ל~ת wע.לי

1924 

 1970מדקס,גדסיהוגבריאלנדודהפבלו
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 " ...לבנה"דבורה
אהבה")שירי"עשריםמתוך 8מס'(שיר

בנפשי,מזמזמתאתדבש,שכורתלבנה,ךב;רה
~~~ i לת~T ט~~ Q ~.1 _~סולWf • = :-::· ... = _ = • 

הדים,בלאהמלההנ;אש,אני
 .ל;היה ..זi;הכלמי ·,הנ"לשאנברמ~

• :• • •• -• :• -TT 

 .ך;ח;ךקיםס~ס,ר;~ים~שו~י 'ן;ר,ס~ ל~~
 .ן;ר,ס~.ךךד ~~סש;~~ה~~ד~הי

 !תי~~~ wסה

 . וי~~~~~ד~רףסל~להם w .ת;ק~,עע.יגירע~~י
 ·יס~~ל 9 ~גוף ,גו~~לי 9ך yסה

סל~לה.;ףןל Qך Y ~~לר'ע,~קו"תע.יג:ם
ודדים.ןסיק~ח;ת~ןחןר;ע;ת

w ד;~ים.ל~ד~ים םי~;,ד:ר
 .ך~ 9 ~ל yליש;ן;א~ל~ך~ר

 " ...בערבים"רכון
אחנה")שירי"עשריםמתוך 7מס'(שיר

סע,צוב;תי ,rת; /oר~תליר /o ~ י~~;ע,ן~יםןכון
ע.יג:ר•:ם~ל

שנגזפדור;תנגגב;ההוב;ערתע;להשם
נט;בעת.זר;ע;תיה•המטלטלת-י Tבדידות

-- :ד•: : •:•::-:-. ·:

ס~~ךר;ת~ע.יג:ר~ד~יםי~~ים 9נ;ז.ון י~~
 .~~ךל;ר;ף ri7:ם p:ל;ת o/ryסזp~ג

~לי'קת, ry~ךה t ~א;~ךת, ~~~~להדק
tיה. f ~~~דתןענ:יים הן~~~ ר~;~~

סע,צוב;תי ,rת; /oר~תליר /o ~ י~~;ע,ן~יםןכון
כ~~נז;ת.ע.יג:ר~תעיר 9ס~;בזהל:ם

סראש;~ים םי~~;כ~~גקר;תמל~לה~~רי
 .~ר qא;ע.תל~י p:ס~ג~~~ים

סק;ןךתת; 9סול yד;סרסל~לה
השדה.עלכחל;תשבליםוז;רה

 ·:ד-- ·•. : .ד:. ... :

 !תי~~~ wסה
1924 

 .א;זירןה Qqסס~דידותח~ה
ת;עים.שחפיםצדהיםר~ח .י;רךגשם

 0 •:ד TT-ד •• •:•:

הרטבים.נגרח;ב;תיחפיםמהלכיםהזפים
ם.•~ל:~סים, r,T;7 ;מ?נ•ק;•דלים~סע.ץ- •ל~

 .י~~ג~ ת~ז.~ t ~ע;ןך~~ןךת, ,ה~;דןב;ןה
 .תי~~~ wרכ~ה ,~ן~ןל~ח:ה ה~~ ~~

 !תי~~~ wסה

1924 

ניצן-קרןטלמספרדית:

אמריקה-לשירתאנתולוגיהמתוךהםכאןשהובאוהתרגומים
המפעל Iהמאוחדהקיבוץבהוצאתהשנהאורשתראההלטינית
מופת.ספרילתרגום

+-
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 5~ו
אחו")יאושושיראחבחשירי"עשרים(מתוךהיאוששיר ~ 1~

 .;ברףי w י~~~מל~לה,~י;סהךמףז.ור
ס~ק~ת.קי~ת;~תר~ם ל;: לי~~~מ~סר

ר. ow~ם ל~~מ; p:~טףש

 !ת; n ~~לזףב fה;לל~ת,ע.ת

~ריםךת rע,לי-כ;נ;זקריםל~י:ול
?רף~ה!~י~ה-9יק,י 7 ~~לק;ךךתךה f ~ע.~י·ס,ךב;ת,ה;

וד~י;נ;ת,,~ןסמ;תלף n;7 ~~~ף
 .-מ,יר~~רי ם:~~ p:~ךשף ף~~

קים, o ך~~~מ;ף ,ף~;ן.ן~ל ~;~ rמכל~ת
~ q ,קדמט-מ~~ן.מ;ן·ר(ם:~ o/ י:ססרףץל;ן~! 

ומ~~י~ה,ת-מ~בףש 1סד~לה fwמס.י~הה.סי
כמגזל;ך,באפלהשהאירהשעת-ההתפעמףת

-:·-·ז·-:-ז•···:-:-:·--:

ry מךרתq אי~, t ;סף~א,צ;ןלז~לע,מ
 !~י:ססרףץל;ן w ~ .ה~ q ~~לכףר f ז;י~~

 .ת~~~~מךה fמ~צף~זק~נדי~תוא;~ף,ה;לךסע,ך~ל
 !~י:ססרףץל;ן w ~דרי· ,~;א ת;ש;~·ה.ל~~

מ~שף~ה.~ת ~~לל:ק~ב, ~ד~~~
 !~י:ססרףץל;ן w ~ .ף,עי~~ ry;ב fס

;מת-הצללים. n;גה oנמפני

 .ש;:~לול~~ף~ה-י;.ע-~ל~תקהי o~ר

ואבותיה.שאהבתיהאשהמבשרי'בשרה;

 T • .ר-י~: ר~ד~~~ל~ך~ •ן~ז:~• Tז~ר:~~י i;ר

 ,;רירי w~~לי P:דר~לאנדי
w ליל.א;ת; ה~~~מ,~סה~

r ,ס~~לה~~דידףתםo/ ס~:ים,ל
ה. 9q ~~~אנדי ,~הף~נ:ויזר;ע;rי:ר',~

מ~רי,ס:ית א~~;ףב f~ך
הנס.את;ללת nףבהרסבשכ;ל -: -:· :· -: : :· -·· 

דס?יל~י:כד~~ירה, w ~ה;

~ק,-זרוע;rי:ך? ryף~~~ך~ע-~זק~ז,וך

 .~אדטף~ה q1נ;ך~הס~~ה~ל:רנ:וי r~שף
ו~דס;ת.~תףסה ,~אד~ךת w ~~ירה, 9 ~

 ,ף~ס~ש;ת ryל;ע,ד:זד~יק;ת~לן~ין f~ית·ה;
l ל;ע,ד:זq ג~מ~~ריםס~זקכ;ל;ת,זקים~if ר;ת; ry .ם

קים, w ~~מס~~רים ,מ~שףךמ~הה;
מ~ן~נ:וים!מגף~יםה;סךע,ב;ת, ם~~,מה;

,ולמט,~ה 7 ~~ל~?ריף~זק;לה;
ךנ;~זקנף.~~rוןנף ;ב~

 ,ח~ק~ו. ם:~~ך~ה f ~ךסןכףת

- ם:יr~~מ~ןת 9 ~;נ~חןה ה~;:ןה_~ךמ~ןה

כשףפינזפלטלףועמ;ג;רליהיהזה
 _ . !~י~ססרףץל;ן i ~ ,ףך~~ 1 ·

 .ף~~טל'מכע.~י·ס,ךב;ת,ה;
?~יעףף! ryלאים 7ש; ryג~לף ,~;;;,לא~ב p:~:זה

~יד'ךד~ך~למ?~דחי'~ל~דחי ~?!?!~ /ryo~י ל;:~ף
ךטם-ס~~:ה. o ל;:~~לח ב,~

 !ם'ר~ Q ~~ 7ה;ע,ד:ז~ירים, ~ ry~ן ryע,ד:ז
ן~ר!~עףרב;ךה; ,ת;בך,ס·י~-~ה;

~יש·!ןא,~ןעוסף~א,,r.זךרצ;ןלז
 !~י:ססרףץל;ן w ~א;~י·דרי· ת;ש;~·ה.ל~~

רה, wומה wwמה fwמלל~ת,ע.ת
ע;ן. w מ·י~; n ~ן~למ;~יד~מל~ןה

 .ף; nry~ת~קיףכ(ם~לג;ע,ש ryג;ך qמ

 .ת;,ן;נזקח;ך;ת~~רים~;ליחים,~ריםכ;~~ים

 .שחרעםנמלכמ;נטףש
:די,ל l:~~ר~ים iסר;?זקם Tמ~לליםןק

ז;נכ'ל!מרחקז;נכל'מרחקה;
 !ת; n ~~לזףב fלל~ת,ע,ת

בנג'וושמואלרגולנטשמואלמספרדית:
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גורניעדנה •

נחמדהרה 1נחהל 1ס
של;םיפהלהמר iל~ק~ידה-~~~

שמח"םג T1~נ;ל by" 1 ;"~;ךה q ~חיאך
- •• Tדי;ם 1ה!זההחגיםכללפני

• :•• T --• -• • • 

 .של;ם""שנתו
: -T T ראשוןפרסום

חםעלא;תהתפשתי ם;ז!~
-- ~י~~ח 'ח.ם ryלי 1א

ל~כ;נה~rיםתס 1מ 1~ח~ת~ע.~יךהחיא /o ן~~~~ל.ת 7 ~?
 T • .~לקזקר;~יתע:ז

האלהדים 1הלמכל~ה ·ל·י~~~"
• T ' -• T •• •• 

~jץיר;ת"~ת~פ;ת 7,יכ;ןה י~~ד;ת 1 ע~~
 .ת 1נעצננוח!זכה

: ' : T T : - : 

נימביטה
-• T • 

ך 1חלליף q ~ 7 ה~? 1מ
 " bye "ןא;ט;~זקיז;ר qל

ימהרתלאה!ז;םאבל
 . .- .--ז:

 . "?למדת'מה(
-T -: : 

~ד~הזקנ;ן" ry ת:~ך"
ה nנכ;ר;א;תועיניה

: •• :• T : T 

ק~~יתפ"ה, י~~"ךח~ה
~rיםת~ת "ק;ןעת ם;ז!~?ל

לחרש"ק,ל· w 2000~זק~יל
l ~~י ry ך 1חל.ףל~1:יי. 

בגרותפצעי

ן;כרתואני -:-. ...... 

לא;ט;מטיעברתי
לה:להגי;לתי"!זכ :ה~

T ' : ' - : T 

שירה?שתכת;ב

 .ע~~~~ח.יקלים 1 .זקי 7~ה~א
 . .י;גה?שתלמד

:• • : -T 

 ר'ןj~ךר ry ~~ת

הזעירר 1התנ

לחמם ל;כ~~
 ..- :ל iר

ן 9 ~א;
יwא;

~כי~ר;ק n~ך
ש;ךף ב;ר~~

• 

 nלמר;אפשראיא;תה
~ 2 o/ .חןש ...קל~. : -
 ס;נ~~י;ןעתחיא
גברגםא 1שה

:• -:· :· 

ששננ;ת 1כשהיינ
: :• T • : •• 

לן;ן;מגל;ת 1היינ
 :-:~כל

;ר n ~~ ת;ק~~?
~ r, ק~טח~

:p ה~

ל~~י~ה?~ןץ

;שפ;ת nמלפנים
• : T • : 

די 1יהוגם
: -: . 

זה.~~קךה
;ת nלפ 10,000ע;שה

:• : T 

 א~~~ךן 9ך:,הא 1הט;ב,

נעלשתמצאטב 1מוהיא,
-- T :ל;.מרלת;"יכמ.ה

-T : • -

לא;ט;מטיעברתי
:- T ' T T • 

חבל"נאמת"זהאמרתי
-ז: ...ם,עיני ...פלתי' (iה
. : -: . .. -· 

ראש;נהאהבהכמ;
 Tמחמא;ת 1-אפל

:-• -:-T 

:p ;דל.~ו~~ךק;תמ
לנשר.סים 1רכ.הנגדים

-דד . : ·:ז-

ק~נ;ת ת;כ~~

~~ריררקךיל;ן
 1ינ ~י~

~ם~יםל~ין
 1:ע.ש~ה
 . 1לנ

T 

 1א;תנ 1כשיתפש
: :•• : : T 

ורדרדט 1חר
T : -: -

 ת;נ~~~pזrי:ם /9o~ין

אז 1אפל
שליאתירא;תל~

T • • :• :• • 

"bye" 

~ים 1קפ

םם~ל

עכשיולאבטח 1
~ר;ת o/1~ללים Tל~ם 9ק 1פ 9iנ

~לידח~~ס
אפשר

:• : T 

מ;ת 1ע,צ~י~:ים p:דק
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 5וי~
הנשרףהכוך ~ ~ 1

פורתאלישע

קובנואבאשלפנים"אל"פניםגיחלטרילושלישיכרךחיח?לאאוחיח

נשרפים",לאיד':כתבי
במוסקבה""השטןמתוךבולגקוב,מיכאיל

המתוכנן""המשלש
-• : T 

שטבעעבריביטויהואהמתוכנן""המשלש
שלביצירתוועוסקשעסקמי-מירון'דן

לביטוי-רבותשניםכברקובנואבא
מירון,עלרקולאמקובל,טרילוגיה.הלועזי
התכווןשאכןבתחום,העוסקיםכלעלאלא
שלישיכרךולפרסםלהמשיךקובנואבא

כזכורפנים",אל''פניםשלולטרילוגיה
מצטט:ואנילקורא,

(שהיאצלל''המפתחהופעתאחרי ... "
שקעקובנו)שפרסםהשלישיתהפואמה
פנים''אל'פניםהרומןעלבעבודתוקובנו
ראוהמתוכנן")"ה~שלש(מתוךכרכיוששני
ארוךזמןלפרק ,-1955וב-1953באור

הקשריםכיאףבשירה,עיסוקוהושעהכאילו
ביןוהסגנוניים,הצורנייםואפילוהתמטיים,

היולהםשקדמולפואמותהרומןכרכי
מןקובנושהתעייףלאחר-1961בהדוקים.
דבריוכאןעד ,, ....השירהאלוחזרהרומן'

שהוסיףהכרך","בשולימתוךמירוןדןשל
בנר"'קואבאשירי"כלשלהראשוןלכרך
 • 1996ביאליק,מוסד

סיפורואתלצייראנסההבאיםבדברים
ולהראותהנעלם,הכרךשלהאפשרי
שהתעייף"ולאחרמירוןדןשלשביטויו

ההליךכלאתמקיףאינוהרומן"מןקובנו
כתיבתסיוםשלידועוהבלתיהמעניין
ראשיתלמןקובנו'שלהרומניסטיתהפרוזה
שלבקיצההעצובסופהועדהחמישים,שנות
 , 1956שנת

כןאםקרהמההיאשעולההראשונההשאלה
לאמדועהטרילוגיה?שלהשלישילכרך
רקנדפסוכזכור ?פנים"אלכ."פניםנכלל
האםר'הצומת",האפס""שעתהכרכיםשני

כרךולפרסםלכתובהמשוררהבטיחבאמת
מהכתבו'ואםאותו?כתבהאםשלישי?

היום?עדנדפסלאמדועבגורלו?עלה

נותרהאםלשאולאנורשאיםמכך'ויותר
האםלא,ואם"האבוד"?הידכתבבעזבונו
שרידיםאושייריםסימנים,נותרו

"~שלשמסתםיותרזההיהשהרימכתיבתו?
מובטח"."~שלשממשהיהזהמתוכנן",

ומקוראיקוכ.נר'שלהפרוזהמקוראיורבים
מלחמתשלאחרהצעירה,העבריתהפרוזה

כמובטח.לוציפוהקוממיות,
שנותראשיתשלהזה,הקצרהזמןפרק

הפרקכנראההיהאמצען'עדהחמישים

לכתיבתהמחברשהקדישבחייוהיחיד
דןצודקכיאפשרשלו.הרומניסטיתהפרוזה
ביןקצרה,מעברתקופתזושחיתהמירון'

לביןשלו'הראשוןהפואמותגלהשלמת
הבא,הפואמותגללקראתהתבשרותו

שנותמאמצעהחליותר'מאוחרשהופיעו
פסקזההיההאםהיוםלדעתקשה •-60ה

הפרוזהליצירתהמשוררשייחדמתוכנןזמן
זוחיתהשבאמתאושלו'הרומניסטית

שלו:היצירהבחיייותרתשובשלאהזדמנות
לאחרשלו'הזמניהכתיבהמשבראתלנצל

כוחו'אתולנסותהפואמות,אתשהשלים
לאחרונה,גםבדיעבד'ולצערנו'לראשונה,
סיפורית.פרוזהבכתיבת

מכמהנבעקוכ.נרשלבכתיבתוהמשבר
אחדים.חוקריםעליהםעמדווכברגורמים

המשברנבעהשאר'ביןשאולי'משעראני
גברי""חילופיהדור'שלהפואטיקהמחילופי

מאוד:משמעותיים

שהביאוהשירהבלשוןהחריפיםהטעםשינויי
לשירהואחריםעמיחייהודהזך'נתן

גדוליםמשורריםעםבנר'וקוהעברית:
אישימשברלעבורהוכרחדורו'מבניאחרים
אצלשנשקלהעדחריףכךכלשהיהחריף,
כדיהכתיבה,הפסקתמהמשורריםאחדים

ההסתגלותרקהחדשה.הלשוןאלשיסתגלו
לושאפשרההיאיחסית,המאוחרתשלו'הזו

שלו'הראשונותהפואמותמלשוןלהשתחרר
וליצורואנכרוניסטית,ארכאיתכבדה,לשון

שראשיתייחודית,ליריתשירהלפתע
 • 1965 ,האהבות""מכלבספרופרסומה

שלגורלובדברהשאלותאתלהביןכדי
כללימעטמבטלהעיףכדאיהשלישי'הכרך
באותןהמשוררשלויצירתוחייועליותר

הרגשהלושחיתהייתכןמאודהשנים.
העברשלמואצתהתמסמסותשלחריפה
היציאהשלהעזותהחוויותב.הקדר

הגטוהשמדתביערות,הלחימהמאירופה,
"הנקם",שלוהמתסכלתהקצרהוהפרשה

הארץבאווירתמעצמן"להתנדף"החלו
 ..הקדחתנית

אותן'להשכיחשהחלבזמןדילאוכאילו
הקמתשלאינטנסיביותשניםשלושבאו

בעקבותיה.שבאההקשהוהמלחמההמדינה
מלחמתשלהקשותהתשתיתחוויותגםאבל

ב"יוםבמהירות,להישכחהחלוהקוממיות
הקמתשלמחרת""בבוקראוהשני",
הרבותוהצרותהקיוםאפרוריותהמדינה.

המאבקיםעםהצעירה,המדינהביסוסשל
נגדבן-גוריוןשניהלהאלימיםהפוליטיים

איימומאתמול'רקשותפיושמשמאל'יריביו
שבהןהדחוסותהשניםאתלגמרילהשכיח

סדרפיעלאנוסאומרצונוהמשורר'מילא
זירות.בכמהמכריעיםתפקידיםהמאורעות,

אלבשבתוקובנו'שאבאלהניחניתן
ביןהונעפנים"אל"פניםהטרילוגיהכתיבת
עולם,דבררןלהציבהעזהרצוןידיעלהשאר

שנדחסוהמכריעותלשניםומעוצב,דובבחי
אםביןוכך' .מעשורפחותבתוךחייובתוך

בשללושנתאפשרהאמנותיהריקמתוך
אםוביןשירתו'שבכתיבתהחריףהמשבר

התביעותחרףוהתקדשות,בחירהמתוך

אתלומצאלשירתו'הענותשלהמתמידות
אלהשניםכמההזמנים,שביןהצר"הסדק"

והתמסרותהשירהמןמאונסתפרישהשל
יסטית.הרומנוזהלפר
בחייכיחידבדיעבדהסתברזהצרסדק

בחייועודישובלאוהואשלו'האמנות
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זה.מסוגלכתיבה
מתוךהראשוניםהכרכיםשניאתכתבכך

המקוםכאןלאשלו.המתוכנן""המשלש
לטרילוגיותקובנושלזיקתועללעמוד

הספרותבתולדותאחרותמפורסמות
כגון ,בנעוריומהןשהושפעהאירופית,

שלהטרילוגיהוכגון ,ושלום""מלחמה
באש 11 ,הפולניהסופרסנקביץ',הבריק
וכגוןוולודיובסקי"·;ר'פאן"המבול" ,ובחרב"

"פעטערבורג",אש,שלוםשלהטרילוגיה
לראותאוליאפשר ."מאסקווע" ,"ווארשע"

וחוקר ,תקוותייבואויוםכאלה,זיקותשיש
אךלפרטיהן.אותןיגלהומסורצעיר

רצהכנראהשהואלצייןחשוב ,לענייננו
בושתהאספרותימפעללהשליםמאוד

כמוושהטרילוגיה,המושלמת".ה"שלמות
באמנות,אחריםמושלמיםמשולשיםמבנים
לאשהדבריםאלאבנאמנות.אותהמבטאת

שמתוךהחידושתכונותפשוט.כךכלעלו
שירתואתשציינוהמקורות,מןשאיבה

שלו.לפרוזהכךכלעמדולאהמקורית,
בראשניצבתהיאשאיןלומרניתןובעצם
צריכיםאנוועוד .הדורשלהפרוזהיצירות
 :פנים"אל"פניםשלהכרכיםששני ,לזכור
כמהלאוריצאוו"הצומת"האפס""שעת
יצירהלמשל.צקלג""ימילפנישנים

שהציבה ,יזהרס.דורובןשלבפרוזה
העיצובלדרכילחלוטיןשונההתייחסות

הקוממיות.מלחמתשלהעיצובוללשון
שניפרסוםלאחר ,עצמובנרקוחשהאם

המשלשכתיבתשאיןהראשונים,הכרכים
'מדבריהסיקהאםשציפה?כפיבידועולה

אתשיבחהשבחלקההספרותית,הביקורת
ממנההסתייגהגםבחלקהאך ,עבודתו
לשהותלעצורשעליוחריף,דיבאופן
בטרםמחדש,להעריךלשקוללחשובקצרה?
הכרךאתלהשליםעבודתושולחןאלישוב

עצמיתביקורתחושבעלהיההואהשלישי?
יצירתאתלשפוטשידעלהניחוישמפותח,

לומראפשרואםהראויה.החומרהבכלעצמו
הפואמותשלהראשוןהגלאתשסייםשלאחר

בכתיבתהרי ,בשירתולמשברנקלעשלו
 ,משברימצבמתוךישריצאשלוהפרוזה

חדשה:בשורהשוםכשלעצמהבהחיתהולא
בפרוזההמשיךהואאחרת.ולאצורניתלא
כתיבהמיושנת,"נוסח"כתיבתשלו

 ,כשרונושרקוידועה,מוכרתריאליסטית
אותההצילוהאמנותיתוהבחנתוחריפותו

עםמידומסורבלתמיושנתמלהיחשב
הופעתה.

 ,שבידנוהחדשותהעדויותלפיזאת,ובכל
החלקבכתיבתהמשיךהואעצר.לאהוא

אפשרבהחלטאךכמתוכנן,כנראההשלישי.
אםהגיעשאליהםמסוימים,שינוייםשתוך
שלהערותיהמתוךואםעצמומתוך

שעקבואלההנאמנים,קוראיוהביקורת.
ציפוהראשונים,הכרכיםשניגיבוריאחרי

גםחיתהלהמשךהציפיהכתיבתו.להמשך
העולםמןועורכיםמבקריםשלנחלתם

אוליאפשרמאודכלליובאופן ,הספרותי
כלליורצוןכלליתהסכמהשחיתהלומר

אתמשליםקובנואבאאתלראות
הטרילוגיה.

 ,, ...שוויץולבסוףברזילטינה,גב"אר

היוהטרילוגיהשלהראשוניםהכרכיםשני
מסחריתהצלחההימיםאותםשלבמושגים

ולאסתםהוא .בועשהומה ,השלישיהחלק
עיתונאיםשלסקרנותםאתסיפקולאפירש,

במשפחתוטרחנים.קוראיםושלסקרנים
 ,השלישישהכרךאמרפשוטשהואטוענים

"הושמד".כזה,היהאם

בהחלטישאךמועילים.פרטיםמוסיפיםולא
נסיבותבאילו"הושמד"?מדועבשאלהטעם

הכרךנסבמהעלובעיקר:"הושמד"?
להניחניתןהאם"הושמד"?בטרם ,השלישי

lil 
 ~ו

סובנואאב

והיהמשניהם,נדפסומהדורותכמהממשית.

המדינה,מוסדותמצדגםלספריםרבביקוש
הספריותמרכז ,החינוךמשרדכמו

מגיבישלהנחושהגבורתםועו.דהציבוריות
המנסיםהפרטיזניםויוצאינגבה,קיבוץ

תפסוהחדשההישראליתבחברהלהשתלב
אךבקיבוצים,בייחודהקוראים.שללבםאת

השמאלבחוגיגםרביםקוראיםלהםנמצאו
"ניצנים"פרשתאחרים.בחוגיםוגםבערים

העיבהולאתאוצהאזתפסהטרםהאומללה
כמהוכל .בנרקושלחייוסיפורעלעדיין

הפרדהלעשותמסוימיםמבקריםשטרחו
ל"פרוזה"קובנושל"שירתו"ביןבוטה
המשחריםשלמספרםאתהמעיטולא ,שלו

שלסיפורההקוממיות,מלחמתלסיפור
הדרוםמושבותמתנדבי"גבעתי",חטיבת

אביב.תלדרוםשלהקטנותהשכונותובני
הידוע,ככלמעולם,השיבלאקובנואבא

אתכתבהאםמשמעיתוחדברורהתשובה

שלהגשמתואפשרותעלבוכתבשהוא
המלחמה?לאחרבארץסוציאליסטימשטר
מיוחדת,כזירה ,הקיבוץעלבוכתבהאם
האםאמנים?שלקומונהמתפתחתשבה

הכרכיםמןגיבוריואתגלגלוהמשיך
בכרךאוטופיסיוםאיזהאלהקודמים,
מכך:יותרלשאולגםמותרואוליהשלישי?

ישראלגורלאתולחזותבולציירניסההאם
תפישותיואתבושיקעהאם ?הבאותבשנים

 ,שנשמדהיהודיהעםגורלגבילהמיוחדות
 ?ללבויקרהשחיתההיידישלשוןגורלגביל

גירסתואתבספרפרששהואאפשרהאם

ל"פרשתוהבלתי-מקוצרת,המקורית ,שלו
ניצנים"?

אושרהלאמהןאחתשאףהאפשרויות,שלל
הנעלם,הכרךתוכןשלנסתרה,.לאגםאך

שיצירתעבריקוראכללסחררממשיכול
ללבו.קרובהקובנו
אבאיצא , 1955שנתבאפרילהפסח,לאחר
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היבשתאלהבלתי-נשכחלמסעוקובנו
כללהמסעויהודיה.אמריקאיתהדרום
"השומרתנועתחניכיעםומפגשיםהרצאות

הקרוביםאחריםשמאלארגוניועםהצעיר"
למסעההרצאותמסעהפךמהרהעדלמפ"ם.

ביןהיהודיהמשוררשלמהמםיצהרןנ
העדויותמןהלטינית.אמריקהשלהקהילות
השלישיהכרךשלהידשכתבעולה,שבידנו

 .במסעוהעתכלעמוכנראההיה
שהיהכשםממשומעייףמפרךהיההמסע

לכתובהמשיךקובנואבאאבלמוצלח.
האינסופיותנסיעותיובמהלךטיוטות

ובמועדוניהמלונותבחדריברכבות,
במהלךהתארחשבהםהצעיר","השומר

לאחראפילומכתיבתונחלאהואסיורו.
המסע.במהלךבמיוחדקשיםימיםשסיים

ולרוחבה,לאורכהארגנטינהאתחלףהוא
 ,מסעואתוסייםהשכנה,גווילאורווהמשיך
במפגש ,ליצירתוחשיבותותתחוורשלימים
שלהפגניתתרבותהעםומדהיםמרגש
 ' .ברזיל

הדופןיוצאתשלוהפואמהאתשקראמיכל
חוויהאיזולהביןבנקליכולהחול","אדמת
ששההבעתהמשוררעלעברהמסעירה

לשעריהיהנכוןהאםברזיל.בצפון-מזרח
כלעמונשא"המטריפה"נסיעתושבמהלך

הנעלם"?"הכרךשלהדפיםצרוראתהזמן
המעטותבחניותכתבמהלדעתנוכלואיך

שטרםהחדשה,לפואמהדבריםראשיבמסעו:
שלהמצטבריםלפרקיםנוספותאונולדה,
הטרילוגיה?שלהשלישיהחלק
החודשיםארבעתבןהמתישסיורובתום

בדרכוקובנואבאיצאאמריקהבדרום

לשליחותלצרפת,לאירופה,קודםבחזרה.
הפוגהשללחודשומשםהתנועה,שלקצרה

לחופשת ,אליוהצטרפונשוויץ.ומנוחה
שהחלימהויטקה,אשתונשוויץההתאוששות

בהריםמיכאל.הקטןובנוממחלה,אז
שנתשלהקיץבסוף ,שוויץשלהשלווים

הראשונההכתיבהאתכנראההשלים 1955
עולהשבידנוהעדותמן .השלישיהחלקשל

עםגםשנמשכה ,הזוהתקופהכלשבמהלך
ברורהאופטימיתנימהחיתה ,לארץשובו

הי.דכתבעלוהמרומזיםהקטועיםבדבריו
גם ,ותכנןשקיווהכמוהסתדרוהדברים

שבילהוהמתישהאינטנסיוויהדחוס,הקיץ
אלאהכתיבה.מהלךאתעיכבלאבנסיעות,

נוכלשלאבדרכיםסייע, ,להיפראפילואולי
הכתיבהלהשלמתבמדויק,לדעתןפעםאף

הראשונה.

שלהםבביוגרפיותהעידומעטיםלאסופרים
השה:המביתם,הריחוקהמסעות,שדווקא

אתוזירזוחידדואלהדווקאזרים,במקומות
אם ,העידורביםמשורריםגםכתיבתם.

שלהם,גרפיותבניוואם ,ממשביצירתם
זרהשחיתהזירהבתוך ,ההיפוךשבדרך

התמלאוהםהמולדת,לזירתלחלוטין
אולהתחילוזכומחודשיםיצירהבכוחות
ואףחשובות.ספרותיותיצירותלהשלים

"הדרום",גבעותשלוהלסהחולשאדמת
היכן"גבעתי",חטיבתשלהקרבותזירת

בשנותהרוחניאונוכלאתשהשקיע
"זירתחיתהלאהאינטנסיוויות,המלחמה
שקראמיכלהריהאמיתית,מולדתו"
אתומכיריודעקובנואבאשלביצירתו
"שתיביןשיצרהמופלאההיחסיםמערכת

שבשהואסבוכהמערכתשלו.המולדות"
להונתן ,וביצירתובחייולפרקמפרקאליה
שונה.ומבעשונהצורהפעםבכל

עםוהמוחץהמהמםהמפגששגםמאודואפשר

שנהרה ,וברזילגוויאורוארגנטינה,יהדות
שלדבריואתולשמועבולחזותבהמוניה
לוהיה'גבעתי'",לוחם ,הפרטיזן ,"המשורר

הספרשלהכתיבהובזירוזבגיבושחלק
המוןלונתנודרום-אמריקהיהודיהנעלם.

רבה.ואהבהחיבההרבה ,כבוד

שנתשלההוא,הרחוקבקיץאזבשבילם,
הדרומית,ביבשתחורףבעצםשהיה , 1955

שוניםבמקומותאחריםיהודיםבשבילכמו
וחד-מובהקשילובבחייושילבהואבעולם,

שלהתקומה.ונביאהשואהיוצאשלפעמי
"בדמיךשלהר-הדמיםמתוךממששגחאחד

הדרום,שלוהלסהחולגבעותאלחיי",
המדינהשלגורלהלחייםהוכרעשבהן

 ,ביקורוחודשילכמה ,קצרלזמןהצעירה.
לאומית,גאווהשלטעםלפתעלהםנתןהוא
העצומיםשהקורבנותהרגשהושלתקווהשל

לחינם.היולאהיהודיהעםשידע
בושפגשוהצעיריםהיהודיםביןהיו

שהגיעוכאלהבדרום-אמריקה,לראשונה
גםבודבקוהםיותר.מאוחרותבשניםארצה

בשקיקההאזינו ,לפתחושיחרו ,בארץ
שלוהופעהשוםהחמיצוולאלדבריו
המרשימההופעתוכגוןהתקשורת.באמצעי

הביקור.לאחרמעטותשניםאייכמןבמשפט
ממש,אליולהתקרבניסוגםמהםאחדים
במשךאיתרוניהלו ,בקיבוצואצלוביקרו
שראשיתומתמשך,דיאלוגארוכותשנים

העצומההרוחהתרוממותשלימיםבאותם
 , 1955בשנתאליהםשהביא

אלמלא ,הללובתיאוריםמאריךהייתילא
לאחרהספרות,בביקורתשנשמעההטענה
מתוך-"הצומת"-השניהכרךשיצא

שחלה ,פנים//אל//פניםהמתוכנן""ה~שלש
הסיפוריתהפרוזהבכתיבת"חסימה"מעין

קשייםלמחברושישוכנראה ,בנרקואבאשל
הטרילוגיה.בהשלמתפעוטיםלא

 ,שבידנולעדויותובהתאםהצנועה,לדעתנו
ושום ,בכתיבתו"חסימה"שוםחלהלא

ימיאזהיולאעודמתוכננים.בלתיעיכובים
היהלאוהציבור ,כבימינו"הרב-מכר"

פרטיבכל ,להנאתואול~נסושותף,
ואםלסרפדיהם.המו"ליםשביןההתקשרות

אליגיעושדבריומעונייןמישהוהיה
המחבר,

דבריאו ,יצאושכברהכרכיםעלשבחדברי
ודאילצאת,העומדהשלישילכרךכמיהה
כתבאואישית,בשיחהישירות,זאתאמר

 .מזמןכברשאבדהישנהדוארבגלויתזאת
שנתובמהלך 1955שנתבשלהידברשום

אבאשלצפוייםקשייםעלבישרלא 1956
ושוב,ספרו.שלהמובטחתבהשלמהקובנו

ולאמסודרים,קוראים""מועדוניאזהיולא
לעמודהיהאפשרואיקוראים,דעתסקרי

הקוראיםציבורשלהאמיתייחסועלבמדויק
ספרותמדוריהיואבל •הספרואלהסופראל

מדוריוהיוהיומית,בעיתונותפעלתניים
הספרותיים,העתבכתביוסאטירותעקיצות

תחומימכלאמניםשלשוקקיםקפהבתיוהיו
ומוכתרת,"ותיקה"אליטהוחיתההתרבות.

אבאהצעירה.העבריתהספרותצמרתשל
כמו"מחובר"היטב,מעורההיהקובנו

מןשיותר ,בני-דורוהיוצריםאלשצריך
שלהמשותפתהחוויהביניהםקירבההכול
חמילושנתןוהואהקוממיות.מלחמתשנות

שלווהפואמה ,הזמןבתהעבריתלשירהגם
מספרילאחדהפכהכברמהדרום""פרידה
גםלתתהחלהתקופה,שלהחשוביםהשירה
שלהרומניסטיתהפרוזהלכתיבתמחילו

ומפורסםמוכרמדייותרהיההואהתקופה.

יתפשטלאבכתיבתו"החסימה"שענייןמכדי
בציבור.

עלכזוהשקפה ,שבידנוהעדויותשלפיכך
מופרכתהיאכתיבתולהפסקתהסיבות
ולאאחרתאוכזוחסימהלא .לחלוטין
הםאחראוכזהספרותיאלםבשלהפסקה
השלישי.הכרךשלהופעתולאישגרמו
שונותהנןכתב-הידשללהעלמותוהסיבות
לגמרי.

בעולם?"אנו"היכן

היו 1956שנתשלהאחרוניםהחודשים
ובעולם.בארץמסעיריםבאירועיםגדושים

ובאותה ,סואץמלחמתפרצהאוקטוברבסוף
להונגריההמועצותבריתפלשהבערךהעת

ההונגרי.המרדאתדורסניתברגלוהכניעה
ביןהימיםבאותםממשנקרעקובנואבא

המסעירים.המאורעות

הישיבהלאחר ,התהליךשלובסופו
הקיבוץשלהפועלהוועדשלהדרמטית

בימיםמעברות,בקיבוץשנערכה ,הארצי

נקלעהוא , 1956נובמברשלהאחרונים
שאולי ,מאודקשהונפשיתאישיתלמצוקה

הגורמיםאתלהסבירכדימעטבהיש
הידכתבשלהטרגיתלשריפהשהביאו
הנעלם.

משהותושובולאחר ,שבידנוהעדויותלפי
כנראהבידועלתהשם ,נשוויץהקצרה
במצבחזרהוא ,הידכתבאתסופיתלהשלים

ספרוהשלמתעלעבדוהוא ,אופטימירוח
החלכברשהואלהניחיששחלף.הזמןבכל

ממשיים,בצעדיםאפילואוליאובגישושים,
בעיהלוחיתהלאהספר.אתלפרסםכדי
גםמעולהלעורךנחשבעצמוהוא ,עורךשל

הוצאה.ביתשלבעיהלוחיתהלאלאחרים.
קצרזמןשהוציאהפועלים""ספריתהוצאת
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האפס""שעתהכרכיםשניאתלכןקודם
עלכולו,הרומןאתה~שיבהו"הצומת",

באותןשלההדגל"כ"רומןחלקיו'שלושת
היהמימון'שלבעיהלוחיתהלאשנים.
ההוצאה,חשבוןעליוצאשהספרברור

ובכבוד'שישא,הואהארציהקיבוץכלומר
 .הספרהפקתבהוצאות

שניעליונחתוגמורה,כמעטבהפתעהואז,
מחדשופתחוהללו'הדרמטייםהמאורעות

לאמעולםשאולימדממים","פצעיםאצלו
גורללהעצומההחרדהבאמת.הגלידו
הרפתהלאוהמאוימתהקטנהישראלמדינת
הצבאפלישתשלהקשיםהימיםמאזממנו'

שללוחמיםעםשהוא,הימיםומאזהמצרי'
אתעצומיםבקשייםעצרו"גבעתי",חטיבת

אביב.לתלבדרכםשהיוהמצרייםהטורים
ושבירדקהיהכמהעדשכחלאמעולםהוא

מכותריםישוביםקומץשלהעלובהמחסום
אפשרוקטנה.מותשתאחתלוחמתוחטיבה
יצירותיובתוךהזו'לחרדהביטוייםלמצוא

שלהראשוניםהכרכיםובתוךהשיריות
ביטוילמצואכמובןואפשרהטרילוגיה.

שכתב.הקרביים"ב"דפיםהזולחרדהקיצוני
לאויהודיההמדינהלגורלהקשההחרדה
עדויותלנווישבעתיד.גםלותניח

מלחמתערבחרדהיהכמהעדמעניינות
עליושעברמהעללדברשלאהימים,ששת
ביצירתו'הולםביטוימצאלאואולי

הכיפורים.יוםמלחמתשלהקשיםבחודשים
מעשילהונגריה,הסובייטיתהפלישה
במתקוממיםהאכזריוהטבחהקשיםהאלימות

הצלקותאתמחדשפתחוההונגרים
קרבותמימיעודאיתרשנשאהמכאיבות

בשעתו'ניהלהואליטא.ביערותהפרטיזנים
מערכהכך'אחרומעטארצהלעלייתוסמוך

ופעיליו'הארציהקיבוץראשיכנגדפוליטית
שלהמרושעתבאנטישמיותשיכירוכדי

במאבקואזהובסהוא •הקומוניסטיהמשטר

העשיהממרכזיהורחקהתנועה,בתוך

בוחזרלאאךתנועתו'שלהפוליטית
אליוחזר 1956בשלהיועכשיו ,יומדעות
הטמטוםהמפחידה,הרוסיתהאטימותהכול:

הדורסנית,הרצחנותהמשטר'שלוהרשעות
כמעטבשידורהעולםוראהששמעכפיהכול
בפעםהבוערת.בודפשטמרחובותישיר

לערערניסההואהפוליטייםבחייוהאחרונה
מפ"םשלהמוכריםהמנהיגיםסמכותעל

ברורההכרהלידיולהביאםהארצי'והקיבוץ
הואהפעםגםאךהסובייטי.המשטרבזוועות

הוותיק.הממסדמידימפלהונחלהצליחלא
מעטבהחיתהאפילושאולימכאיבהמפלה

צורבביטוילידישבאמכאיבחזיוןהשפלה.
בקיבוץשנערכהההיא,הסוערתבישיבה

מעברות.

בקדחתנתקףהואשבידנו'העדותלפי
לוהניחהולאבושאחזהגדולההתרגשות

הגחמההמסעירים.האירועיםשניבשל

ובעונהבעתשניהםאתשדחסהההיסטורית,

באותםקובנואבאעלמאוד"הכבידהאחת,

משורריםנוהגיםכיצדשיודעומיימים.

יביןודאיכאלה,אשרחרדהבימיחרדים
להניחאוליניתןמתכוון.אנילמה

במוחונערכושוניםמחשבונותשחשבונות

גםכוללמסוערים,ימיםבאותםהקודח
השערהזותהאהאם .הספרותיחשבונו

שלהנשרףשבכרךנניחאםרחוקה,
העתידייםהחייםעלדווקאכתבהטרילוגיה,

לפיהחיוביים""החייםובמדינה,בקיבוץ
החייםעלגםואוליההם,הימיםתפיסת

כלאצלושהריהיהודי?העםשלהעתידיים
ללאומהודקיםמחובריםהיוהמעגלים
המעגלעםהעבריהמעגלהפרדה.אפשרות
בשניבנהואםהיהודי.המעגלועםהישראלי
"התשתיתאתהרומןשלהקודמיםהכרכים

אתייחדואםהמתחדש,העםשלהקיומית"
הגדוליםלנושאיםהראשוניםהכרכיםשני

לשער'הואהגיונירקהריחיי"'"בדמיךשל
הכרךתוכןהיהשאכןהדרושה,בזהירות

אופן.שהואבאיזהעתידיתוכןהנעלם
מהאלהתייחסלאאחרתאוכזוובמידה
שיהיה.מהאלאלאשהווהמהאלולאשהיה
האוטופיהגבולותלהמשיקתוכןאפילואולי

שהואלהניח,אפשרוהלאומית.החברתית
ו''שעת"הצומת"גיבוריאתוניהלהמשיך
והאיוםהמצורמןוהשואה,החורבןמןהאפס"

שלהגבורהמעמידתהקוממיות,מלחמתשל
העולםאל"גבעתי",וחטיבתהדרוםקיבוצי
האםהצעירה.בישראלשיבנהשראויהחדש
אתשהציףהאפרורי'הקטנות""מיוםנבהל

לכתוב,דורובנילסופריםוגרםהמדינה,
מפוכחיםרומניםימים,באותםממש

שביןלהתרחב,המתחילהפערעלואירוניים
שהואגםמהלדעת,קשה ?למציאותהחלום

לנוהותירולאהמתעניינים,עלהקללא
הספרשלהאפשרילתוכנוסימןשום

שהשמיד.

הישיבהנערכה 1956לנובמבר-25ב
שלהפועלהוועדשלוהגורליתהסוערת

הדרמהמעברות.בקיבוץהארציהקיבוץ

המיוחדתבישיבהגילוילידישבאההכפולה,
שלמידיוומקיףנפרדלמחקרראויההזו'

ומפ"םהארציהקיבוץראשיבקי.היסטוריון

אישינפשחשבוןשללישיבההתכנסו
שכןומכאיב,קשהחשבוןופוליטי.

אתדחקווהסוערהמהירומהלכהההיסטוריה
התגוננותשלאלם,שללמצבהתנועה
האיקונותשבירתמפניופחדמביכה

להשישמובילה,מתנועההמקודשים.
תנועתהפכההעתיד'אתלחזותיומרות

נובמברימיבאותםהצעיר""השומר

מצטדקת,לתנועה 1956שליםאחרוב
הווייתה,עומקעדונבוכהנגררתמתגוננת,

הרכבתאתאיחרהשמאגדולהחרדהואחוזת
 .המחרעולםאל
ונסערמתוחהישיבהאלהגיעקובנואבא

מכלכתוצאהמרגשות,להתפוצץוקרוב
התרגשומאזעליושעברווהחרדההמתח

המנהיגיםהגיעולעומתוהמאורעות.
נחושיםיערי'מאירובעיקרהוותיקים

מיעםהתינוקאתלשפוך"שלאבדעתם
מהעולםלהתנתקלאכלומרהגיגית",

המרדשלהאכזריהדיכויחרףהקומוניסטי'
צריךהאםהגדולהלשאלהובאשרההונגרי.

ההנהגהדיברהסיני'למלחמתלהצטרףהיה
תמךיערימאירתכליתי:מתון'פוליטיבקול
כרגילוחזןבן-גוריון,שלבעמדותיוכרגיל
השליםאבלבתחילה,להןלהתנגדניסה
ברירה.מחוסרעמהן

בישיבותכמוחריף,ביטוילידיבאשוב
המשוררביןהחריףהניגודבעבר'קודמות

להביןהמנסההלב,וחדהעיןחדהלשוןחד
מנהיגיםלביןהזה?",בעולםאנו"היכן

אתלהוציאאחת:שמטרתםמשופשפים
 •הנוכחיהכפולהמשברמןגםשלמההתנועה

פעםשחיהמהאצלי"התערער
במושכל"

IJ 
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בקיבוץההיאבישיבהשהתרחשמהעל
מעטואפילושונותעדויותישמעברות
אבאשבידנו'העדותלפיאךסותרות.

ובלתיתוקפניפעיל'חלקנטלקובנו
שהורחקעדהישיבה,שלהיוםבסדרמתפשר
הגיעהואהוותיקה.המנהיגותבידיוהובס

ומחאה,זעםברגשותלהתפוצץעדדחוס
באיקהלאתלהדביקוניסהוחרדה,שנאה

הוא,שלו.הדחיפותבהרגשותהוועידה
חריףאישימהפךממשעבראישי'באופן

בכלבתחילה,התנגדהואימים.כמהבתוך
לפתיחתחדהקיומיתחרדהמתוךנפשו,

אבלבסיני.המצריהצבאנגדהמבעמלחמת
ימיםבתוךשינההואהמדהיםהניצחוןלאור

באותםשעשוכפיממשדעותיו'אתספורים

 .השמאלבמחנהמעטיםלאאופוריהימי
עללעמודכדימדבריו'מעטלהביאוכדאי
שמהחשתי ... "בו.שאחזהזעזועעומק

בתולדותגדולהשואהזה-להתרחששעומד
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 ...מפלגתיהיאאיפהותהיתי ,)!(ישראל
לצאתחייבתמפלגתיכיהייתיסבור

עלהעליתינדודיםלילאחרילרחובות.
דעת'עלכתבתי: )!(ובםשורותשתיהנייר
אל-שחרעםשימותורעידעתועלעצמי
כרוזלעשותםהזאת'למלחמהתצאו

והזמןהרדיואתפתחתיהנהאךברחובות.

 ,, ...המלחמהאתסיימווחברילחדרי'פלש
היום, ... "עוד:אומרהואדבריוובהמשך

חיתהאםמהרהר:אניסינימערכתאחרי

פירושמהאבלאדע,לא-אפסשעתזאת
 ,, ...יודעאניכושר'שעתבליאפסשעת
 :יותרעודמוסיףוהוא
כזאת,הזדמנותלנוחיתהלאלף"אחת

בריתבעלעם-הגנהבמלחמתלהילחם
קומה.שיעורבעל
חורבןבליאלה,להשגיםלהגיעהצלחנוואם

צודקתמאודהגנהמלחמתביןאגיד:והרס,
בנסיבותאשרמבצעוביןערינו'חורבןעל

-לבצעולנונתאפשרפנטסטיות-פוליטיות
 ,, ...בשני!בוחראני
עברהמסתייגת.מההנהגהלכתהרחיקהוא
קםוהוא ,מאודוחריףקצרמשברעליו

במהלכינלהבותומךמפוכח,למחרתו
לאהקיצוניזהצעדואתגםסיני.מלחמת
 ,לקבלומפ"םהארציהקיבוץהנהגתיכלה
חריפותבתשובותכהוגןכךעלחטףוהוא
לדבריושהשיבו .מאלהקנטרניותואף

המתלהמים.
 ,אבירןשמעוןוסנגורו'גינומ ,ידידודווקא
ובזכותהמלחמהבגנותמפוכחיםדבריםנשא

סינימבצעמהלכיאתקשותוביקרהשלום,
אבלמועדקצרתצבאיתהצלחהרקשהביאו

השלום.אתדחו
שנותבמשךבושדחקגםהואאבירןשמעון

מכתיבתכברשיחדלהטרילוגיה,כתיבת
שיהיה","מהעלויכתובשהיה""המה

הכרכיםשניגיבוריאתכברשיוביל
ברוחבי"'חיויד"עתאלהראשונים
המרוכךבנוסחוהסוציאליסטיהריאליזם
נקרעשהיהכמוהושאישחבל .והישראלי

וביןלקרבנוהמיוחדתקרבתוביןפעםבכל
לנוהותירשלאחבללתנועתו'נאמנותו
תעלומתמעלהלוטלהסרתמועיליםפרטים
 .הידכתבהשמדת
היחסבענייןקובנושלהמתלהמיםדבריו
לאחרהקומוניסטיוהעולםהמועצותלברית
מדבריואףקשיםהיוההונגריהמרדדיכוי

הואשבידנוהעדויותלפיסיני.מלחמתעל
מאודאוהדיחסמלכתחילהגילה

אפילואותםוכינהההונגריםלמתקוממים
יותרנזהרכנראהאךשבבודפשט","האחים

גלויהיהולא ,הציבורבפנישהביאבביטויים
בדיוןפרטיות.בהזדמנויותשנהגכמוכךכל

ביןואמרלבמהפרץהואשהתפתח,הקשה
הדנהישיבהלכנסאין ... "דבריושאר

לכךכנראהוהתכווןחשובים",כהבסעיפים
יותןשבמהלכהלישיבהמספקתהכנהשללא

עמדתםאתלהביאשכמותולמתנגדיםגם

בפניולהביאםההנהגה,עמדתאתהסותרת
הישיבה.אתלכנסאיןהתנועה,חבריכל

דבריםלשניציפיתילשווא ... "הוסיףוהוא
וכןהבעיה?להסדרמציעיםאנומהקטנים:
 ,, ...הזהבעולםאנוהיכן-לשמועציפיתי

לרדתלוקראוואנשיםהדיוןוכשהתלהט
לשיםהמייעציםיש ... "אמר:הואמהבמה
רוסיהובין-המעצמהרוסיהביןפדות

 ,, ...הסוציאליזםאתהבונה
והנייטרלית,היבשההקצרניותלשון

מצליחהאינההיאאפילווהמדלגת,העילגת
עללכסות ,כךכלרבותשניםלאחר ,כאן

הקטןהאוכלבחדרשהתרחשההדרמה
החורףבלילמעברות,קיבוץשלוהדחוס
 , 1956נובמברבסוףההוא,

למצואאפשר ,יותרמפורטוחשבוןבדין
ידענולאבאמתכלום ... "מדבריו:נוספות

אישישליידיש?סופרישלגורלםעל
שלכבודלווייתחיתה[היהודים]?המהפכה

עד ,, ...חיתהטרם-סלאנסקישלאבלדייק,
הדורנאלחכיצד ... "מזדעק:ממששהוא
הדוםשהיוקטנים,דיקטטוריםלרגלי

למנהיגיקוראוהוא ,, ...הגדול?לדיקטטור
אלואהדההבנהגלותלהארציהקיבוץ

כלמוקד ,לדידי ... "ההונגרים:המתקוממים
עלהוא-המהפכניהעולםעלהעוברהזעזוע
פועלירבבותעומדיםכיצד ...הדנובהגדות

הטנקיםמולמשביתתםוברעבבקורהונגריה
הדברנגדמתקומםשאינומי ...הסובייטיים?

לוקוראואינוטרגדיה,לוקוראשהואהזה,
הונגריהטבחעלהדיןאתשמצדיקמיטבח;

 ,, ...ישראל!השמדתעלהדיןאתמצדיק-
והדוקיםפתוכיםהדבריםהיוכךכדיעד

הנסערת.בנפשו

אתכמובןקיבלהלאהפועלהוועדישיבת
אחריםוחבריםחזןיעקב ,יערימאיר .דעותיו

אךבבוטות,ואפילובחריפותלוהשיבו
מחוץאותולדחוקשלאבכבודו'נזהרו

אחרותבתקופותכמוהוא,אךלמחנה.
שנדמהפיעלאףלבדו.לפתענשארבחייו,

כמונותרהוארבים,תומכיםלושישהיה
שבהואממש.של"דיוויזיות"ללאתמיד
לבדו'להתמודד'ונאלץגז'ונרנסערלביתו

לאהתנועהומרירותו.תסכולוכובדכלעם
עםשלאובוודאידעותיועםהסכימה
המיוחדת,רגישותוגםהקיצוניות.תביעותיו

היאגםמושלה","שאיןהמשורריםרגישות
גדוליםלמשורריםובדומהכראוי.הובנהלא

וכמואלתרמןנתןכמו ,דורומבניאחרים
שלגופו"בשר ,עצמוהואהפךגלבע,אמיר

מדמםלטרף ,יצירתוובשרהמשורר"
משכך.להןמצאשלאהאיומותלחרדותיו

שבחורשה ,עבודתובחדרלוקרהמה
החורש,בעיןהמחנה"שב"קצההעבותה

החליטהאם ?מעברותמקיבוץקודחכששב
לרגשיוכנועטרוףהלילה,באותוממש

הלילותבאחדאוהציבורית,מפלתו
לבשרהוא,ליצירתולהתנכל ,לכךהסמוכים
הידכתבאתלשרוףהחליטאזהאםמבשרו?

שלו?הטרילוגיהשלהשלישיהחלקשל
באיזהבדיוקולומרכך'כדיעדלדייקקשה
אבלהיד.כתבהושמדשעהובאיזולילה
הלילותבאחדאכןקרהשהדברלשערניתן
הקיבוץשלהפועלהוועדישיבתלאחרשבאו

כמהשבידנו'העדותשלפימפניהארצי.
נראההואההיא,המרההישיבהלאחרימים
 ,הישןהארציהקיבוץביתשלגרתהמדדליד

היההואאביב.בתלאב"יבןאיתמרברחוב
עלוכשנשאל'מאוד.ועצבניחיוורמתוח,

אתבהצלחההשליםשכברשידעמיידי
מתיהספר?עו:"מההשלישי:הכרךכתיבת

ונרגשלחוץקובנו'אבאהשיבלאור?",יצא
מבטוהיישירולאאמר ,, ,ספר"אין :במיוחד

אותו",שרפתי ,ספר"איןהזוכרהשואלאל
 .מדימוקדםקצואלבאהמתוכנן""ה~שלש

אבאהמתוכנן.סיומואללהגיעזכהלאהוא
כתוצאהקודר'יאוששלגעבר ,בנרקו

קשים,אירועיםשלהרסניתמהצטברות
הדקות"הצלקות"להסרתאולישגרמו

שחשבמהלפתעוחשפוהמדממים",מ"פצעיו
אתידיובמוהשמידייחשף,לאשובשלעולם

ולאאחרונים,לימיםחיכהלאהואידו.כתב
לבניאונאמניםלתלמידיםמסריםהעביר
ולאלשלוחיםנזקקלאהואמסורים,משפחה
המעשהאתעשהידיובמו .רצונולממלאי
ומקשיםתוהיםיצירתושוחריאתוהשאיר

לאחרשניםוארבעכארבעיםהיום,עד
ומההנעלם?הכרךשלשמוהיהמההמעשה.

שעשוגיבוריו,אתגלגלולאןתוכנו?היה
"שעתמכרכיארוכהדרךקוראיהםעם

הציעבאמתהאם ?''הצומת"ועדהאפס"

בדיוני'מחר"של"עולםשנשרף.בספר
שנתלקחההעצומההאשלאורשלפתע,
שבדהשמההבין , 1956שנתבסוף ,בעולמו

מדיחיובי ,מדיאופטימי ,מדיטוב ,מדירחוק

ציפורניו?אתשובשחשףהעולםמן
הכתובויהאתהא,אשרהשריפהסיבתתהא

פנים"אל"פניםיהא,אשרהנשרףבספר
החדשההעבריתהפרוזהבתולדותנשאר

בכךויצרהתממש,שלאמתוכנן""כ~שלש
הספרשבהגיה,טוילושלייחודיטיפוס

טרילוגיהגעגוע.בבחינתרקהואהשלישי
אותהשהופךהמשלים, ,השלישישחלקה
לתמיד.בהיחסרמושלם,אמנותילמעשה
ביצירתושנפתחהקצרההזדמנות""אשנב

ולכתיבתפרוזאיתליצירהקובנואבאשל
לכתיבתמאזשבלאהואלתמיד.נסגררומן

סיפורית.פרוזהלכתיבתשבולארומנים
 ,בכךלהתנחםאולייכוליםיצירתושוחרי
שנתסוףשלקודריםימיםבאותםשממש

בכתיבתעסוקהיהוכבראפשר , 1956

שלוהמופלאהלפואמהראשונותטיוטות
 •החול","אדמת

תודות

לפרופיפורת,דינהלד"רתודתיאתלהביעמבקשאני

ידמארכיוןנשיאולתלמהמדרגרפילידידיים,דניאל

הנדיבה.עזרתםעל-חביבהבגבעתיערי
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בירושליםונפטר , 1880תר"מ,בשנת
עברעשרים,בןכשהיה , 1957בתשי"ח,

הבירהעירשחיתהללבוב-למברג,
המזרחיתגליציהשלהאדמינסטרטיבית

לאגודותהצטרףושםתוסס,יהודיומרכז
ציוני-היהימיוכלברורה",ו"שפה"ציון"

תרגם 1929-1928ובשניםהרצליאני,
הימים,"ספריאתברש,אשרעםמגרמנית,

ארצהעלההוא ,הרצלשל , " 1904 • 1895
ועגנוןיה,השבהעליהעם , 1906בשנת
"תמולברומןאחדותפעמיםאותומזכיר

 .עצמי"אל"מעצמיובספרשלשום"'
צפויה.בלתיאישיותבנימיןלד'לוחיתה
היישובחיישלצמתיםמאודבהרבהנגעהוא

והחילוני,הדתיהציבורובהםבארץ,היהודי
הקונצנסוסבתוךדופןיוצאתלדמותונחשב

מבחינהעמדאחתובעונהכשבעתהציבורי'

מחוץוגםהקונצנזוסבתוךגםאידיאולוגית
להלךבניגודעמדוהפציפיסטיותדעותיו .לו

ר'בארץ.הציוניברחובששררהכלליהרוח

וכמעטפוליטי'קישוטדוןמעיןהיהבנימין
הזרם.נגדחתרתמיד

בלונדון'קצרזמןעשהארצה,שעלהלפני
העתכתבבעריכתנדנדעםהשתתףשם

הואהראשונהבחוברת'המעורר',הספרותי

בשםחתםהאחדעלמאמרים.שלושהכתב
פלדמן'השניעלאביו'משפחתכשםר.דל.ד'
בנימין'ר'-השלישיועלאמו'משפחתכשם

בנימיןואתמטודלהבנימיןאתלושהזכיר
שהיהביעקב",נחת"לאמנדלישלמסיפורו

הזמןבמשךהימים.באותםעליוחביב
דחקהספרותיוהכינויהגבולות,ניטשטשו

בערובהפרטי.לשמוונעשההמקורישמואת
משפחתושםאתרשמיבאופןהחליףימיו'
ובזיכרוןבתודעהאךלהתלמי'פלדמןדולר
בנימין.ר'נשארהואבארץהציבורשל

הזה,הכינוישלמהותועלתהורבים
בפרשתאחדפןהיאלכךוההתייחסות
מצוות,שומרכיהודיהאיש,שלהתקבלותו

בארץ.הרוחואנשיהסופריםבקהילת
לשיתוףשהטיפובאגודותפעילהיהימיוכל

בעריכתחלקלקחהואיהודי-ערבי.פעולה
מאמריםבעבורםכתבשלהם,ביטאונים

האחריםלעיתוניםרביםמכתביםוגםומסות,
עודנתפסהואמי wהפאנלרעיוןבארץ.
וכחלקבברלין,מהזמןכששהה , 1901בשנת

גםלמדארצהלעלותשעשהההכנותמן
'הקשת',הספרותיבירחוןכתבשםערבית.

המאמראתממייסדיו'אחדהיהשהוא

 ' Altneuland 'ובירחון"פאנשמיות",
"המזרחבשםמאמרסוסקיןא.שלבעריכתו
העולה",

מהזמןבנימיןר'שחה 1907בשנת

"משאהיצירהאתכתבושםברומניה

חיתהזאתשירית.בפרוזההכתובהערב",

אתשהפנתההראשונההספרותיתהיצירה

הבעיהאלהציוניתהתנועהשללבהתשומת
בקונגרסיםנדונהשזולפניעודהערבית,
לרעיוןמניפסטמעיןחיתההיאהציוניים.
ליהודיםבנימיןר'קראובההפאנשמי'

בההחייםהערביםאתלכבדארצההעולים
אתהמסיימותהשורותבתרבותם.ולהתמזג
בארץהחייםליהודיםקוראותאףהיצירה
שמיגזעכאןלברואכדיעמם,להתחתן

חדש.

ולאמאתךכאחדיהיההימים"וכשכבר ] ... [
לותתןבניךאת /קרבךאלבאכינודע

בדמךגבוריודםויבואמבניו;גםלךולקחת
מינואתמיןומצא /וגדולהלוךוהלכת

משפחותאנחנואחים/אנשיםאחדמיןוהיה

עתהלאאםאראנו /הארץגוייכלאחדות
קרוב":לאאםאשררנו

דיההםבימיםכברנשמעההזאתהיצירה

אליעזרהקרובידידוהעירעליהבעייתית.
מציאותהיותטרםשירהחיתהשזאתמאיר

התייחסואותהשקראואלהוכימבוהלת,
לאולכןהספרותיהצדמןבעיקראליה
תוכנה.עלהגיבו

יוםכבוא-פניועלטפחה"כשהמציאות

משאת ,] ... [קולובחוץהשמיעלא-תוכחה
נפשוממשאולפרושחרס,ככלינשברנפשו
והחזון",המציאותביןניגודיוכל.לא

המשברעלליפשיץעמדהרשימהבהמשך
עומקלוכשהתבררבנימיןר'נקלעשלתוכו
יהודי-לשיתוףחזונוביןקייםשהיההניגוד
המציאות.לביןערבי
הקובץאתבנימיןר'ערך 1913בשנת

זלמןעגנון,השתתפובו'בינתיים',הספרותי
כתבהואכאןואחרים.פיכמןיעקבשניאור'

בשאלתגםנגעובה"בראשית",הרשימהאת
ההולכתישראלבארץביםהערשלמעמדם
מולהעבריתהעבודהובשאלתונבנית,
הראשונותהעליותשבימיהערבית,העבודה

קריטית.דיחיתה-אנובימינוכמו-

ערביתשאלהעללדברשנהוגטעןבנימיןר'
בקרבישדברשלשלאמיתובשעהכללית,
פלאחיםעידונים,-שוניםסקטוריםהערבים
להתייחסהציוניתהתנועהועל-ובדואים
עודמהם.אחדכלשללבעיותספציפיבאופן

שטחיאתלראותאופטיתטעותשזוהיטען
שלנקודותממוקמותשבהםישראל'ארץ
ריקיםהםכאילויהודית,יישבותחת

כולה,הארץשלרווחתהלמעןוכימתושבים,
ישתושבים,מיליוןחמישהבהשיהיובזמן

חציהיותרלכלבהכשישעתה,כברלדאוג
הערבים.שללרווחתםגם-תושביםמיליון

שיטתישראלבארץרווחההמאהבראשית
בעלכלנזקקשבההאקסטנסיבית,החקלאות
בנימיןר'גדולים.אדמהלשטחיקרקעות
והחקלאותתתפתחהארץשכאשרהאמין
יוכלואינטנסיביות,גידוללשיטותתעבור
בשטחילהסתפקהערביםהקרקעותבעלי
שללרווחתםשיהיהדברקטנים,יותראדמה

יהיוהםולכןכאחד'הערביםושלהיהודים
ליהודים.קרקעותלמכורמוכנים

שפרעובפרעותנדנדנרצח 1921במאי-2ב

מןהיהימיןכברד'ביהודים,הערבים

ביתואלהרצחאחרישהגיעוהראשונים
 .יפולידכביר'באנונדנד'שלהמבודד
להרגיזיכולנושאםנאמררעהולזכרבקינה

להריגתאותםשנביאכדיעדהערביםאת
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ששגינומשמע ,נדנדכמווטהורצדיקאיש

מן .כראויאותםהבנוולאאליהםביחסנו
הטילמסוימתשבמידהמשתמעהללוהדברים

עלגםנדנדלרצחהאחריותאתימיןכבר'
היהודים.

בשנתהעבריתהאוניברסיטהכשנוסדה

מדעאנשילטקסיםהגיעו , 1925תרפ"ה,
בהםהחדש.המוסדאתלברךבעולםחשובים

מפרנקפורט,הורוביץיוסףפרופ'גם

המזרחניםמגדוליהיההתקופהשבאותה
המשרדראששהיה ,רופיןארתורבעולם.

הציוניתההסתדרותשלהארצישראלי
במפעלהמרכזיתוהדמותהעולמית

להרצותאותוהזמיןהציונית,ההתיישבות
האורחים.בפני

"בריתאגודתנוסדהההרצאהבעקבות

הצטרפוואליו ,רופיןעמדבראשהשלום",
האוניברסיטהנשיאשהיהמגבסלייביהודה

חברתמנהלטהרןיעקב , 1948בשנפטרעד
מערכתמראשילוריאיוסףהישוב,הכשרת
 ,ברגמןהוגרשמואל ,בארץהעבריהחינוך
הרעיון .בנימיןר'גםו ,ועודשלום,גרשם

שבארץהיההאגודהשלבתוכניתההמרכזי
לאומית,דומדינהתקוםהמנדטוריתישראל
שווה,משקלולערביםליהודיםיהיהשבה
העמים.שניבנישללמספרםקשרבלי
ביטאונהאתשלום""בריתהוציאה-1927ב

ואחרכשנתוןהופיעשבהתחלה'שאיפותינו',
בקיץאך •בנימיןר'היההעורך .כירחוןכך

אתעזבואף ,להתפטרנאלץהוא 1931
בינושנתגלעודעותחילוקיבשלהתנועה

העליה.בשאלתהאגודהחברירובלבין
הציוניהקונגרסבבדלהתכנסקיץבאותו
שלהגזרותבסימןשעמד ,עשרהשבעה
אחריהבריטיםשגזרוהעליהצמצום

שלהלבןהספרופרסוםתרפ"ט,מאורעות
פאספילד.
הציונית,ההנהלהשלהרשמיתהמדיניות
באותושהתקבלובהחלטותשהתבטאה

שלזמנילפתרוןלהסכיםנטתהקונגרס,
שוויוןהשגתידיעלישראלארץבעיית
יושגשבארץעד ,הערביהרובעםמדיני

כדיוהערבים.היהודיםביןמספרישוויון

הסכימההערביםעםההסכםהשגתעללהקל
שלהזמנילצמצומההציוניתההנהלה
שלעמדותיהאתקיבלהולמעשההעליה,
 ,להתפטרנאלץויצמןשלום","בריתתנועת

וכך ,שלוהצירכרטיסאתקרעז'בוטינסקי
שעזבוהרוויזיוניסטים,הציריםשארכלעשו

הקונגרס.אולםאתבמחאה
"בריתשללתמיכתההתנגדבנימיןר'

וטעןהעליה,צמצוםשלבמדיניותשלום"
יסודעלהסכםלכללהערביםעםלהגיעשיש
אתציוני","מקסימליזםבשםכינהשהואמה

עםהפעולהלשיתוףכבסיסאלה,רעיונותיו
שכתבבמאמריםביטאהואהערבים,

ב'שאיפותינו',

תרצ"אבניסןשנדפס"המזרחה''במאמר
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 1996אחרונותידיעותהוצאתראשון",דו"אמלמד:זוז :ךומת

הרואיםציוניםאותםשלגביבנימין,ר'טוען
הכרחשאיןיתכן ,רוחבימרכזישראלבארץ
אךהערבים:ועםהמזרחעםהדדיתבהבנה

ההרצליאניתהציונותלגביהואכךלא
המוניםב'הסעתהרוצההמקסימליסטית,

מוכרחההזאתהציונותלארץ.גדולים'
שלהשניבחלקוובערבים.במזרחלהתחשב
שנה,אותהשלבאיירשנדפס ,המאמר
אומר:הואתרצ"א,

וארץן wימזרחבמוחות:השלטת"האידיאה
 ,זריזישראלוארץעצלמזרח~רה,ישראל
מוטעיתזואידיאהאךיוצר.פעיל,עובד,
עלהבנוייםוהתכניתהחשבוןגםהיא.

הימיםשבאחדאפשרהם.מוטעיםזואידיאה

נאחראוליאזאבל ,זובטעותונתבונןנקום
המוע.ד"את

אתראוהאחריםשהמקסימליסטיםבעוד
להביאהעתידכתהליךהציונותהתגשמות
הארץ,מןהערביםשלרגליהםלדחיקת
הערביםעםבאיחודבנימיןר'האמין

היותרבעתידגםשתתקייםעמם,ובשותפות

ב"בריתבודדהיההואזאתמבחינהרחוק.

התנועה.אתעזבולכןשלום",
בכךשחיתהלסתירהמ~דעהיההוא

תנועתעםגםנמנההואמקסימליסטשכציוני
עלפעםאותוכשתקפושלום","ברית

"עםאמר:הפרו-ערביתעולמוהשקפת
שלמצוותותרי"גגרתי'ברית-שלום'

מהעלפרפראזההיאזאתשמרתי",הרצל
"עםאבינו:יעקבשלדבריועלרש"'שאומר

לבן"עם :) 5ל"ב(בראשיתגרתי"לבן
בכךשמרתי,"מצוותותרי"גגרתיהרשע

בעתלחיותשאפשראמונתואתביטאהוא

העולמות.בשניאחתובעונה
שלום""בריתחדלההשלושיםשנותבאמצע

האגודה,חודשה 1936באמצעלהתקיים.
היוזמיםביןמזרחה"."קדמהבשםונקראה

בארץהחינוךממעצבי ,יליןדודהיו
ברליןמאירהרבהלשון,ועדוממייסדי

מרגליות-חייםהאגרונום ,המזרחימנהיג
 ,אפשטייןויצחק ,קלויזנריוסף ,ריסקי 1קל

בארץהחדשהעבריהספרביתממקימי

היחסיםבבעייתשעסקהראשוניםומןישראל
מןאישיםגםאליההצטרפוהערבים.עם

מראשיבארץ,הוותיקותהיהודיותהמשפחות

ועו.דהספרדים,עדת

גוןכארעצמהאתהגדירהמזרחה""קדמה

המזרחהכרתשמטרתומפלגתי,בלתי
חברתייםתרבותיים,קשריםויצירת

נכונהוהסברההמזרח,עמיעםוכלכליים
ישראל.בארץישראלעםלעבודתבנוגע
"בריתנגדבשעתושהתנהלהפולמוסבגלל

"קדמהשלהמייסדיםרובתבעושלום",
כוונהשלמפורשתמהגדרהלהימנעמזרחה"
האגודהוהערבים.היהודיםביןלהשלים
שלההכובדנקודתאםבשאלההתלבטה
ביחסהיהודיבציבורהסברהלהיותצריכה
אתלתקןוההכרחהיהודית-ערביתלבעיה

הרשמיתהציוניתהמדיניותשעיוותהמה

בקרבגםלפעולשעליהאו-זהבתחום
הערבי.הציבור

האגודהשלהראשונותמפעולותיהאחת
הערבית,בשאלהמאמריםקובץהוצאתחיתה

בנימין.ר'בעריכת

חודשיםכארבעהשנה,אותהשלבאוגוסט
שלותחילתההערביהמרדפרוץאחרי
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"מאורעותבשםאצלנוהידועההתקופה
בירושלים,בנימין,ר'פרסם ," 1939-1936

בשםחוברת

Zur Arabischen Frage, ein Wort in " 
" zwolfter Stunde 

השחים-בשעהאחתמלההערבית.(לשאלה
דרכיםלמצואקוראהואובהעשרה),
שלאהערביםאותםעםפעולהלשיתוף
שטעןמהעלוחוזר ,המרדבלהטנסחפו
מוטעיםשיקוליםשבשל ,בעבררבותפעמים
שהיוההזדמנויותאתהישובהנהגתהפסידה

הערבים.עםהבנהלידילהגיעבעברלה
מצעהעדרכספיים,במשאביםמחסורבשל

שהסתמןהערכיםשינויוגםמגובש,פוליטי
ועדתשלהחלוקההצעתמאזהיהודיבציבור

כעבורהאגודההתפוררה , 1937בקיץפיל
קצר.זמן

העיתונאיעםבנימיןר'היה 1939במארס

ואחרים,סימוןא"ע ,קלוריסקיוולטש,רובוט
מאסףשהיהדרכינו',פרשת'עלמעורכי
היהודי-והשיתוףהציוניתהמדיניותלבעיות
הרבההחשיבותשבשלסבראףהואערבי.
גםאלאהציוניםלגבירקלא ,הענייןשל

גםדהיינו:היהודיהעםשלהחוגיםמכלול
אתישראלבארץרואיםשאינםלאלה

אתלתרגםיש-העםשללבעיותהפתרון
שלהןהאחרותוללשונותליידישהחוברת
בגולה.היהודיםנזקקים
שהבעיהבנימיןר'טעןהזהלקובץבמבוא

אלאהאנגליתהשאלהרקאינההציונותשל
מהעלחזרהואבכךהערבית.השאלהגם

שבו'בינתיים',בקובץ 1913בשנתשכתב

שאלתשלמרכזיותהעלאזכברעמד
שלהאפשרויותלגביבארץהחייםהערבים

ברשימההיהודים.ידיעל-הארץייןכב
שגםהערבית",לבעיהגוריוןובן"וייצמן
הואהזאת,בחוברתבנימיןר'פרסםאותה

שאיןסבוריםשהיוציוניםאותםנגדטען

לנושאיןמשוםערבית,במדיניותצורך
אנגלית','שאלהרקאלאערבית''שאלה

להחליטהיכולתשבידםאלההםוהאנגלים
ליהודים-הארץאתיתנולמיבלעדיבאופן

לערבים.או

העולםמלחמתפרוץערב , 1939באוגוסט
הטרור','נגדהקונטרסהופיעהשביח,

זהפטרזייל.ויעקבבנימיןר'ערכושאותו
שבו ,הלבןהספרפרסוםאחריקצרזמןהיה

 75שלעליהמכסתבריטניהממשלתקבעה

שעוררדברשנים,חמשבמשךיהודיםאלף
בארץ.העבריהישובבקרבנזעמותתגובות

היהודיםמצדאזשאירעוהאלימותמעשי
הםהאנגלים.נגדוהןהערביםנגדהןכוונו

אתששטףהמאורעותבגלנוסףשלבהיו
הישובומוסדות , 1936אפרילמאזהארץ
שחששומשוםהבלגה,שלבמדיניותדגלו
הטרור.שלגורפתהסלמהמפני
תרצח","לאכרוזנדפסהחוברתבפתח

בהםאישים,וארבעיםמאתייםחתמוועליו
ציוןבן ,כצנלסוןבדל ,סאלדהנרייטה
שאול ,עגנוןש"י(דיבור),גוינבור

רובינא,חנה ,ברורמקס ,טשרניחובסקי

להימנעקראוכולםואחרים. ,מסקיןאהרן
נגדהסתה,ושלטרורשלמעשהמכל

משוםיהודים,ונגדאנגליםנגדערבים,
הארץ.בנייןבמאמצימחבליםאלהשכל

שניבנימיןר'כתבהזאתבחוברת

מאמרים:

שללחשיבותוהתייחסשבוהכרוז","עם • 1
העובדהלאורכיחודתרצח","לאהכרוז
שניבירושליםנרצחוהזמןלאותושסמוך
עםפעולהבשיתוףשנחשדויהודיםצעירים

ומבליאחרים,יהודיםבידיכנראההבריטים,
חוקיים.משפטייםהליכיםלכךשקדמו

לפיצוץהתייחסובוהמרצחים","כלפי , 2
קרובנספושםחיפהשלבשוקשאירע

טעןהואכאןערבים.לעשרים
להשגתככלי-הטרורשלשהאידיאולוגיה

בריטניהממשלתולהרתעתמדיניות,מטרות
היא-הלבןהספרשלבמדיניותמלהמשיך
 .סיכויחסרתמטורפת,גיהאידיאולו
נאומיםמאמרים,נדפסועצמהבחוברת

סופרים,-אישארבעיםמאתדעתוגילויי
החוגיםמכל ,ציבורואנשירבנים,עיתונאים,
איפוקעללשמורקראוכולםוהמפלגות.

הדדי.לטרורלהיגררולאהערביםאלביחס
דבריומיוחדתלבלתשומתראוייםכאןאך
שהםנמצאהיטבבהםנעייןשאם ,עגנוןשל
הנתון.בקונטקסטבעייתייםדי

"אזהרה",הכותרתתחת ,עגנוןשלדבריו
-כלומרשורות,שבעהכולבסךכוללים

כאןשכתבומהלעומתמאודמטע
בסגנוןכתוביםדבריוהאחרים.המשתתפים

בסיפור-ובמיוחד ,בסיפוריוהשתמששבו

שםאימתרחשתשעלילתוימים","בלבב
בוהסגנוןמןגםשונהוהואהי"ח,במאה

שלפנינובהקשרמכתביו.אתעגנוןכתב
הבהירההלשוןמולחריגהדברנראה

הרבניםבחוברתאמרושבהוהמודרנית

דבריהם.אתועמיאלגהרצו ,עוזיאל ,בלוי
עלחשודיםקדושיםשישראלושלום"חס

שתורתמישראלאדםבכלומובטחניהרציחה
בושישמעשהמכלרחוקשהואבלבואלוקיו
ששמעתיבשבילאבלרציחה.אבקאפילו
שמחמתשוניםעלחשדשנפלאומרים
מעשישעושיםישוהנגישותהרעותהגזרות

אניכןגללבאויביהם,לנקוםתעתועים
עונשאתעליהםשיקבלולמזהיריםמצטרף
האומהבקיוםשרוצהמילכלומזכירהחשד
ידיתנוולאבנפשםשיזהרובחיינווחפץ
רציחה."שמץבושישמעשהלשום
להרחיקכאןבחרשעגנוןחשדמעלההדבר
משוםמחייב,הבלתי ,הספרותיסגנונואל

מטרותעםבמיוחדהזדההלאהנראהשככל
הערביםהחריבותרפ"טבפרעותהחוברת.

תלפיותבשכונתשהיהעגנוןשלביתואת
אלכתבהואכךאחרקצרוזמןבירושלים,

שוקן:זלמןשלמה
אין ] ... [לערביםיחסינשתנההפרעות"מימי

מבקש,אנימהאוהבם.אניואיןשונאםאני

דעתיעניותלפיפניהם.אתלראותלא
חצישלגדולגטולעשותעכשיוצריכים
חס ,כןלאשאם ,ישראלבארץיהודיםמיליון
אבודים,"אנחנוושלום,

 ,היהודי-ערביהסכסוךבנושאעמדותיואת
הקונטרסשללמטרהלחלוטיןגדותמנושהיו

יותרהרבהבצורהעגנוןביטא ,שלפנינו
שבאותה ,ללון"נטה"אורחברומןברורה
בהמשכיםפרקיונדפסותרצ"ט,השנה,

'הארץ',בעיתון

אצלוהערביםהיהודיםיחסישלזובסוגיה
לבינם","בינינובמסהסדן'דבעוסקעגנון
נטהב"אורחדןכאשר ,שעגנוןמצייןהואשם

גםמתכווןהואלערבים,היחסבשאלתללון"
שלום","בריתעםלפולמוס

להתקרבותהליגהנוסדהאחדותשניםאחרי
בעיקרהצטרפושאליה ,ערבייהודיולשיתוף

מאירציון-שמאל:ופועליהצעירהשומראנשי
 ,ודיסקיקלגםו ,כהןאהרן ,חזןיעקב ,יערי
 ,טהרןיעקב ,סנטורורבד ,סימוןא"ע ,נובר

ביןבנימיןר'היה 1942וביוניואחרים,

שלה.המצעעלהחותמים
רפתהחשביההעולםמלחמתבימי

הערבית,בשאלהבנימיןר'שלהתעניינותו
דעתאתלעוררבעיקרמרצואתהקדישוהוא
שללבעיה ,כולוובעולםבארץ ,הקהל

דרכיםולחיפושאירופהיהודיהשמדת
 •הדבראתלמנועאפקטיביות

 , 1938בנובמבר 30הבדולח,ליללאחרכבר

נובר,שניאורסון,פישלפרופ'עםיחדהקים
אתואחרים ,שטיינמןאליעזר ,טשרניחובסקי

לפנותבמטרהלעמים",ישראל"ביןאגודת
עלולהתריעהחופשיבעולםהרוחאנשיאל

מרדיפותכולולעולםהנשקפתהסכנה
היהודים.

עלהראשונותהידיעותמאירופהכשהגיעו
 ,דומי""אלאגודתממייסדיהיההשמדה,

ואחרים,עגנוןשטרק>,(אז:סדןדבעםביחד

עללהפעילצריךבארץשהישובוטען
שעריאתשיפתחוכדיכבדלחץהבריטים

שפיוסםם_במאמריהפליטים.בפניהארץ
לאורשיצא'במישור'בשבועוןהשניםבאותן

במקומותוגםקוק",הרב"מוסדבהוצאת

ניתןלאאםשגםוטעןחזרהואאחרים,
הנאצים,שלההשמדהפעולותאתלהפסיק

בכיווןתקיפותביתרלפעולשישהרי
ידורפיוןעלמאודממורמרהיההואההצלה.

יהודילהצלתהנוגעבכלבארץהישובשל
הגרמניםפלישתעםובייחודאירופה,

שהדורותוטען , 1944בנזרס-19בלהונגריה,
ארנון'ביוםהתנהגותואתיבינולאהבאים
מישראל',גדוליםשבטים

היהבנימיןר' ,עצירןכפרנוסד 1943בשנת

עלשעלוטרםעודהקיבוץאנשיעםמיודד
למשךשםוהתארח ,חברוןבהריהקרקע
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הסופרדבורה.רעייתועםממושכותתקופות

לשוחחנהגהקיבוץחברשהיהחןאבןיעקב
"בריתבענייניבעיקרארוכות,שיחותאיתר

שלום",

הואערבי'איזהאליובאשהיהפעם"בכל
חתונהנערכהפעםסביבו.מסתובבהיה

הזמיןהמוכתר .אומרביתשכן'ערביבכפר

אםבטוחיםהיולאהקיבוץחברי .אותנו
מאודלחץבנימיןר'אךלא,אולנסוע
עלינוניתךהכפראלוכשהגענו ] ... [שניסע.

אבנים,"שלמטר
יצאובמקוםמביקוריושבאחדמספרסדןדב

יצחק.משואותלכיווןלטיילבנימיןור'הוא
שלrיבלכרגיל,נערב,השיחהבהמשך

כרוח ,)ב"ר(והואכביכול'פילולוגיה
לשוןעפרוןח~רףת.מלשון'חברוןמשובתו:
עופרת',

שלכוונתועלשעמדשעדמוסיףוהוא
בנימין.רבישלפניוהרצינוהחידוד

סבורסדן ,"עופרתאוח~רות .כן ] ... ["

'אוחז"למאמרעלפרפראזהזושחיתה
נזהרושניהםאךמיתותא',אוחברותא

שבכךדומהבמפורש.הדבריםאתמלומר
ממהאזכברחששבנימיןשר'סדןמרמז

פקפקולמעשהבאזור'להתרחששעתיד
השכניםעםבשלוםדו-קיוםשלבאפשרות
הערבים.

היהשלום""בריתשלהאחרוןגלגולה
 , 1942בשנתשנוסדה"איחוד",באגודת

משהקלוריסקי'מגבס,עמדוובראשה
ועוד'נוברסימון'עקיבאארנסטסמילנסקי'

התכוונהלאהזאתהאגודהבנימין.ר'וגם
בקרברבהתעמולהרעיונותיהלמעןלעשות
תוכניתלגבששאפההיאבאוץ.הישוב

הערביבמחנהלתמיכהשתזכהמדינית
ולקבועהיהודית,האינטליגנציהובחוגי
שניביןבולטיםסכסוכיםשלבמקריםעמדה

'בעיות',נקראשלההעתכתבהעמים.
תש"ר'בניסןהופיעההראשונהוהחוברת

בנימיןר'גםסימון.ארנסטבעריכת , 1944

בה.המשתתפיםביןהיה

 1948במאגנםשלומותוהשחרורמלחמת

אגודתשלבפעולותיהלשיתוקגרמו
 , 1950בתחילתהתחדשהוזאת"איחוד",

אגודתכנשיא.בהמשמשבנימיןכשר'

 ,'רנ'בשםדו-שבועוןלאורהוציאה"זאת"
כשנתייםבמשךבנימיןר'ערךאותואותו

הדו-לאומית,המדינהשרעיוןמכיוון .וחצי
דגלוגלגוליהםבכלשלום""בריתשאנשי

ישראל'במדינתמציאותיהיהלאשובבו'
להבנהדרכיםבחיפוש"איחוד"התרכזה
מדינותוביןישראלביןולפשרההדדית
הערביהמיעוטשלזכויותיועלולהגנהערב,

בביטולדגלההאגודהישראל.במדינת
הפליטיםשלהשיבהבזכותהצבאי'הממשל
המובהקות(הדוגמאותלמקומותיהםהערבים

ולחילופיךוברעם>,איקריתעקוריהיולכך
מגמהכלוהרחקתמלאים, .פיצוייםמתן

 .הספרבבתיהחינוךמןצבאית
בנימיןר'פרשוחציכשנתייםאחריכאמור'

באוקטוברשהופיעהבחוברת ,'רנ'מעריכת

שהונחולאחרכיהחדשהעורךכתב 1952
ר'פרש ,'רנ'שלדמותווגובשההיסודות
אתלהקדישכדיהעריכהמעבודתבנימין

וציבוריתספרותיתלפעילותמרצוואתזמנו
נראהאךוהצדק.השלוםלקידוםנרחבת

דעותחילוקישלענייןכאןהיהשלמעשה
גיים.אידיאולו

ר'מצאה"ברית-שלומיות"דעותיובשל
האחרונותבשנותיועצמואתבנימין

קיצונית.באופוזיציה

שינהשלאעלממנוהתאכזבוממכריורבים
כשראהוהוא,הערבית,בשאלהדעתואת

התאכזבהתקבלה,לאהמדיניתשמשנתו
ישראל.ממדינת
מןהייאושבוגברהאחרונהחייובשנת

כיהאמיןלאושובהפוליטיקה,ומןהספרות

האמיןהימיםבאותםהעולם.אתיצילואלה
ועיוןתפילהצום,ימיבאמצעותבפתרון
ויקיףאצלנושיתחילתשובהבמסעחרישי'

מהטמהשלמשנתוברוחהעולם,כלאת
שלעצמאותהלמעןלחםהזאתשבדרךגנרי'
אפילוהתקבללאהזההרעיוןאךהודו'
אתהגבירהדברהקרובים.ידידיובקרב

בבדידותו'וכך'הסביבה,מןשלוהניתוק
לעולמו.הלך

אתשינהשלאעלממנוהתאכזבההמדינה
מןהתאכזבוהואהערבית,בשאלהדעתו

לאהמדיניתשמשנתומכיווןהמדינה
הציבורשלהרחביםהחוגיםעל-ידיהתקבלה
היהודי'

כיגורסיפהא"בוהסופרהעיתונאי

גישהמתוךנבעובנימיןר'שלעמדותיו
לאכךמשוםדווקאאךמוחלטת.מוסרית
שלהשפעההימיםבאותםלדבריוהיתה
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

החייםלאטהמוות,לפתע

1 • 

העבריהסופררקלאהואבעינייזהרס.
הסופריםאחדגםאלאבדורנוביותרהגדול

מכלולבזכותוזאתביותרעליהאהובים
כאחתוהמאוחרתהמוקדמתיצירתו

"מלקומיהועדלאספסת"חוזר(מ"אפרים
עםהאחרון.ספרוצאתלפניעוד )"יפהפיה

אתשכתבשמיבכךמהשלדברזהאיןזאת,
"ימימלחמת-השחרורשלהגדולהרומן
גםכמעטשנהחמישיםמקץיכתובצקלג"

המתרחשאליהו""גילויהמרגשהסיפוראת
שתי ,יום-כיפורמלחמתשלבעיצומה
בעתישראלבתולדותהמכריעותהמלחמות
החדשה.

עםשמיר(משהתש"חדורבנימספריםלא
יגיעו"הםעםשחםנתן ,בשדות"הלך"הוא

פלשת""בשדותעםאבנריאורימחר",
<עמוסהמדינהדורבנימספריםולאואחרים>

עםיהושעא.ב ,שלי""מיכאלעםעוז
 )הצהוב""הזמןעםוסמןגרדוד ,"המאהב"

(יצחקשאחריהםהדורבנימספריםלאואף
מלחמתעלמלכים"מאכל"עםעםלאור
מלחמתעלגווייתי''רוחיר'עםהימיםששת

שתיבכתיבתםלהקיףזכולאלבנון>
הבוגרדווקאכך.כלמרכזיותתקופות

המעגליםסוגרגםהואיזהר'ס.שבחבורה,
תרצו'אםועד'התקומה"מ"מלחמתהגדול'

האין-ברירהממלחמתהתמוטה","מלחמת
ישמלחמתועדהלאומי'הקולקטיבשל

שסדקהזו'ולא-מוכרחתמיותרתברירה
הערךאתוהעלתהקולקטיבאותובצדקת
 .היחידחיישלהמוחלט

מעוררבאופןהזוהקשהבמשימהעומדויזהר

גםהואאליהו""גילויזומבחינהפליאה.
יזהר'שלהיוצרכוחושלמחודשגילוי

זהבספרישמעולם.נחלשלאשבעצם
וסיפורכתיבתוממיטבשהםותיאוריםפרקים

בשניםאורשראוהחשוביםמןהואבכללוזה
הואזהבספרנוסףחידושהאחרונות.

ביצירותיוכמושלאשנושאו'העובדה
"צלהבים","מקדמות",-האחרותהמאוחרות

איננו-יפהפיה"מיה"מלקו"צדדיים"'
מןלקוחכולואלאקודמת,מתקופהזכרונות

כתיבתו.זמןשלהאקטואליה

2 • 
יצירהזוהיהסיפורשלהמיידיבמישור
אווילותןועלבמלחמה,אדםעללבמכמידת
זהבמקרהבכלל'מלחמותשלהנוראה
רעידת"באמצעבסיניכיפוריוםמלחמת
שניביןהעולם,אתששינתההגדולההאדמה
גדוללמוותומתחתמאודגדוליםצבאות

באמתזהכלאםהעינייםפקיחתבתוךמדי'
הנוראהאבדוןכלדרךואיךמוכרח,היה

אליהו"גילוילקראתהזמןכלהלכוגםההוא
תרתי-אליהוגילויהספר.גבעלכנאמר
אישאליהו'החיילגילויכפשוטו'משמע:
משפחהבןהצנחנים,שלהמסייעתהפלוגה

אתהמנצליזהר'ס.שלחתנוהמחבר'של
גוריחייםעםביחדיזהר .ס(בסינימסעותיו

עםלדברזובמלחמהנשלחופלוועוזי
עלהמהגלותלכדיאותם>ולדובבהחיילים
גםהואאותומשפחתו'קרובשלבגורלו
סואץ;בעירושלםבריאהסיפורבסוףמוצא
המסורתית,היהודיתבמשמעותאליהווגילוי
התגלותהיאהמקראית,זומהן'שאחת
שםהצור'בבקרתהנביאלאליהואלוהים
"בקולאםכיהשםברעשלאכילומתברר
דקה".דממה

ויצוטטידוברעודהספרשלזהצדעל
מקומותאינספורבאמת,ויש,רבות.

שלהשחרבחוסרהעוסקיםופיסקאות
זוכמומהן'לצטטוכדאישאפשרהמלחמה,
למשל:

ששטחיההחלטהלאאםמלחמהזו"ומה
ושחייאנשים.מחיייותרחשוביםאדמה

להרוגושהידיעהזול.הכיהחומרהםאנשים
גםו •שלנוהחייםחוכמתכלשיאהיא

 .) 167<עמ'אחד"אמרלהיהרג,

או:

נחזורלאלהפגנות,נלךאנחנו"הפעם
הפעםעדצהלבגדיאתנתלהולאהביתה
זאתלהפגנות.נצאאנחנולא.הבאה.
אודי'אמרלהיות,צריכהחיתהשלאמלחמה

 .) 177<עמ' " ...דודידווקאאוליאו

אבלמאוד'חשובבוודאיהואבסיפורזהצד
נכתבכברכיכאן'להרחיבברצוניעליולא

לגלותויולכקוראכלוגםמעטלאכךעל
המרקדכהספרותי-עליותראלאבצעמו,
 .הספרשלסיפורי

3 • 
שלספרותיטקסטקוראשאניאימתכל

בספרותהענייןאתביומעוררשבהואיזהר'

עללומראפשרשאימהאליה,האהבהואת
מהוהיא,והשאלהאחרים.רביםטקסטים
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התשובהאהבה?אותהומהיענייןאותו

היאתשובה,בחזקתבכללהיאאםשבידי'
משוםלקוחהולאמדעיתבלתיסובייקטיבית,

והיאבלבדהאישימנסיוביאלאמקור'
בכולנו>הסתם(ומןביישכך:אומרת

גדולרעבהמציאות,כלפיעצומהסקרנות
המציאותואתלהבינה.עזהכמיההלדעתה,

ישירבאופן"לצרוך"אפשראיהןהזאת
אמנותמעשהבאמצעותרקאלאשהיא,כמות

צילום,-הקיימותהאמנויותומכלכלשהו'
-לאומהמוסיקהמשחק,פיסול'ציור'
שבכוחהזועדייןהיאלטעמי'המלה,אמנות

בצורההמציאותאתלנולפרשוהןלתארהן
שלהעצוםכוחוביותר.והמעניינתהמעמיקה

כמעטהמיתיתביכולתוהואאפוא,יזהר'
להכילבשפה,מציאותלאותהביטוילתת
שלובתחביראותהלכלואבמלה,אותה

לשבורשיוכלבאופןלקוראאותהולהציג
בטקסטמציאותלתיאוריורעבונוצמאונואת

ואךפשוטה,משימהזואיןלו.המוגשהיזהרי
בה.מצליחיםבלבדמעטים

הםיזהרבהםשמשתמשהאמנותייםהאמצעים

שאדוןלפניעודאךומכוונים,מודעיםתמיד
להביאתחילהרוצהאנילפרטיהם,בהם

הנההגדול.הציורילכוחוסתםאחתדוגמה
הצבאיבבסיסתילגדרהמתארקצר'ציטוט
אוחייל,פעםאישהיהמיכלבסיני.טאסה
עלמידיעמודמדברי'צבאיבבסיסששהה

סגולתו:
תילגדרותחמה,רוחחשוף,מדבר ... "

ושפתאוםבהןנדבקוהעולםכלשניירות
אדירועףכנפייםלופורשאחדגדולנשר

שהרוח'מעריב'עתרןאלאואינולמעלה
בושתפשהבגדרשנתפשעדפתוחהפריחה

נקרעותחדשותיווכלעליהנלבטוהוא
רקאלאגדולהמלחמהלאכאילולרוח,

בכלונאחזההתעופפהגדולהאחתאשפה •
 ,) 64(עמ' " ...הגדרות

כאןימצאכאלה,מציאותלתיאורישרעבמי
לנגוס.במההרבה

4 , 

לאמצעיםמודעגדול'כאמןיזהר'כאמור
שוניםבמקומותנוקט.שהואהאמנותיים

בגלויכךעלמדבראףהואביצירותיו
הקוראלבתשומתאתלהפנותומבקש
יפהפיה""מלקומיההקודםבספרואליהם.

"סיפור"הנקראמיוחדפרקמקדישהוא

זהאיןרומן.באותוסיפורואופןאתלהבהיר
אלאשם,אומרהוארגילעלילהסיפור

ובליהתחלהבליבלבד'אמצעשל"סיפור
במאמריומתמשך'',הולךאמצעמיןרקסוף,
 ' 77'עיתוןשל 98מאי(בגיליוןזהספרועל

אותועלהדיבוראתהרחבתי ) 219מסי
מייזהרלדעתכיצדוהראיתי"אמצע"
היהמהאו"ההתחלה"אתלדעתשמבקש
בעודחשוביםלאבדבריםעוסק"בסוף"
מהעלדווקאלהשתהותמבקשהמספר
עלאלאמקובל'עלילהסיפורבחזקתשאיננו

ידהכף"הינףכמולכאורה,שולייםפרטים
שלמחוותבאותןעושהכשהיאנערהשל

לבומסחררתתומהלפידקות,אצבעות
 " ...דעתהעללהעלותמבליאחדמעריץ
קרה.ממהיותרומשמעותייםחשוביםשהם

מקומותיזהרמקדישאליהו"ב"גילויגם
וממשיךזהבספרוסיפורובדרךלדיוןאחדים
שהפעםאלאהקודם,מספרוהקואתבמשהו
אלא"סיפור"מהוכךכללאהיאהשאלה

מצביםמתאריםכיצד"תיאור".מהו

כיצדבמלחמה?המתרחשיםטראומטיים

לאחרכמעטשנחחמישים

H שלהרומןג"צקלימי

לנומעניקהשחרורמלחמת

אליהו""גילויאתיזהר

שלכעיצומההמתרחש

יצירה *כיפוריוםמלחמת

קרשנדומפרקיהבנויה

ואשקרבמחלבישלסוערים

שלאטייםאדאג'יוומפרקי

האנושייםהגילויים

שלמשיאיושחםשכיניהם,

המוות,*האסון,הספר

לפתע Hתמירחםוהמלחמה,

לאט"הלאטואילו , Hפתארם

החייםהםבו"לחיותשאפשר

 tכשלוםמנוחותמיעל

מתרפקהספרותישהתיאור

יצירה *באהבהעליהם

לגילויההמצפהנפלאה

אנוהאם ?מוותפחד?פציעה?מתארים

איך?יודעיםאנוהאםלכך?מסוגלים
 :שםכותבשהואמההנה

לוהיהמהבאמתמספרלאאחדאף ... "
ורקבזה.לעמודיכוללאאחדאף •בעצמו
בשמותורקכללבדרךורקסחור'סחור
חיתהאוקשהוהיהזוועה,היהכמו'גח,הפל
מהבמפורשמספרלאאחדואףתופת.אש

יצטמקוושומעיושהואכדיעדשםהיהבאמת

ינשמוובקושייתהפכוומעיהםבשומעם

מעז'לאאויודעלאאחדאףיבלעו'ובקושי
ומהולומר'למצואכוחודלרקאוליאו

אשאוזוועה,אוקשה,שהיהשובנשאר?

התלקחופתאוםכמו'שטוחדיבוראותופת,
לאלמההטנק,התלקחופתאוםזהמההטנק,

יישארחייושכלמההיה,באמתמהמספרים

לאחרגםממנולהתעלםיוכלולאבומצולק
מתלקחשהטנקבאמתזהמהשנים,שיעברו
ומהנשרף,ואחדקופץואחדבעור l ,;ומתחיל

הדבריםאתלומריכולאינואישנשרף,זה
מהםלהיפטרמנסהורקבאמת,הגדולים
אמירותצרורלאותולחופכםאוומלחצם.
בלישייכות,הןלמהיודעיםשכולםמוכנות
מליםרקולספרלהסתבךובלילפרס

אפשרכאילובית.כנעלימרופסותמוכרות.
שמעברנוראיםדבריםמוכרותבמליםלספר

 ,) 164(עמ'מוכר"כל

5 • 

מספרלאאחדשאףכךעליזהרמדברכאשר
הזוועהבשלאםשם,היהבאמתמהבמפורש

אתמוציאהואאיןיכולת,חוסרבשלואם
זהבספרלושישואףזה.מכללעצמו

אשתחתהיותשלמאודחזקיםתיאורים
קרבותשלפחד'שלהפגזה,תחתתופת,
ושלהרוגיםשלפצועים,פינוישלמרים,
לעוברו'שקשההתיאור'גבולעדייןמתים,
שצוטטלקטעהמשךבקטע .גביולגםקיים

רוצים"כאשרכיואומרמוסיףהואלמעלה
הטנקשבוהזההמיוחדהרגעאתלומר

ההכרהשבהכאשרחייך",עםיחדמתפוצץ

שזהשיודעים"הרגעזה,שזהוכברויודעים

אינםאנשיםהוא"שזהמאמיניםולאהמוות
מחסורבגללרק"לאזאתלספריכולים
פגישהשזומפניאלאהנכונותבמלים

אינטימיתפגישהמכלפחותלאאינטימית
ממנה"יותרגםואוליעליה,מספריםשלא
 ,) 165(עמ'

תיאורילאזהשבספרסבוראניובאמת
שבתיאורים,המעוליםהםוהמוותהמלחמה

שלהיפוכםדווקאאלאהרבה,עוצמתםחרף
ביופייןנהדרותתמונותאותןכלומר'אלה,

(כמוהחייםשלהקטניםהפכיםמןהלקוחות
ידהכף"הינףזההיהיפהפיה''שב"מלקומיה

אניבהמשך.עליהןנעמודשעודנערה")של
דעתנואתלכווןיזהרגםמבקששלכךסבור

שלהרעיונית,הסיבה •בספרוכקוראים
גםכאןהיאהמוות,פניעלהחייםהעדפת
הטהורה.האמנותיתהסיבהמןיוצאפועל

כייזהרטועןלמעלהשצוטטבקטעכאמור'
"דיבורזההטנק"התלקח"פתאוםלומר

לפרשאםדבר.בעצםאומרשאינושטוח",
כיולומרלהוסיףניתןדבריו'אתמטע

דיבורצורותהןפתאום"ו"לפתע"פתאום"
שאיננוהתרחשותלתארכדינוקטיםשאנו

דברקורהכאשראופשרה,אתמבינים

בהול'דיבורזהו .בדעתנומשיגיםשאיננו
שלםבאורחמשהומתארשאינוקטוע,בלום,

מאיתנו.נעלםשהגיונוכיווןוהגיוני
מהותבעצםזוהייותר'מעמיקהבמחשבה

יזהרממנה.לתארשאפשרמהוזההמלחמה,
המלחמהאתהמתאריםרביםבמקומותעצמו
מסביבהאשנפתחה"פתאוםלמשל:לו.נזקק
פתאוםתאמינו'לא"ופתאום, ,"אחתבבת
נפלהואפתאום"ופתאום,אש",הפסקצעק
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"ואזאחר:במקוםאו .) 161<עמ'הצריח"על

 .התחילזהאחתבבתפתאום.כןפתאום.
פתאום,נורמלית.לאאשאדירה.אשאש.

רבים.במקומותוכן t140 (פתאום"לפתע
"פתאוםמומלץהלאבצירוףאפילו
קודםבעמודשימושיזהרעושה ,, ...התלקח
פתאום ,שלנוהנגמ"שנפגעהואאז"ובדיוק

(עמ'באש"ועלהכולוהתלקחאחתובבת
שימושעושהעצמויזהרשאםסבוראני ,) 15

הוא ,האמורפתאום"ב"לפתעכזהבולט
שלהמיוחדאופיהאתבכךלהדגישרוצה

הבהולההמתוארת,המלחמתיתהתופעה
שלמות.בתיאורהשאיןוהמקוטעת,

גדולחלקנוסף:דברזהבענייןלומרצריך
בציוןמופיעיםבספרהמלחמהמתיאורי
ראהזהקטעכינאמרכשבהערה )*(כוכבית

 107<עמ'-9,5,75ב'במחנה'בעיתוןאור

מעמיק,השוואתימחקרעשיתילאואילך>.
מקומותבכמהכיהיאהכלליתהרגשתיאבל

מהרמהבאיכותםנופליםאלהקטעים
השסחהעברוכאילו ,הספרשלהכללית

הואאחתשוחה"מתוךלמשל:עיתונאית.
התתעםמצריחיילפתאוםזינקמספר'
ראשוןלחץאמנםיוסי ,יוסיעלשלומקלע
היהביניהםהמרחקירה,לאשלוהעודיאבל
לקחתילעשות,יכולתימה ,מסרשניאולי

אותוהפלתיוטרחגופיבכלעליווקפצתי
שליהעודיבקתשלובראשוהלמתיארצה
הלאהוכןלהתנגד"שחדלעד ,כוחיבכל

מזה.רחוק ,במיטבויזהרלאזה ,)םש(
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סוגיםשנילפנינו ,לדעתיאפוא,מקרה,בכל
פתאום""לפתעשלתיאוריםתיאורים:של

שניהמייצגיםלאט""לאט,שלותיאורים
"בומלקומיהכמו •הסיפורשלשוניםמישורים
ביותרהיפיםהקטעיםכאןגםכך ,"יפהפיה

ממהלךהחורגיםהשוליים,לכאורההם
המרכזית,"העלילה"אוהעיקרי"הסיפור"

משתההעליהם ,כאמורקטנים,פכיםאותם
שקטעילומראפשראיהתיאור.ומתעכב
אינםהפוליטייםהוויכוחיםאוהמלחמה
וגםצרופה,אמנותיתמבחינהאבלחשובים,
הצדדיותההתרחשויותהמשמעות,מבחינת

 .הסיפורשלהעומקממדיהןהן
תיאורישלפתאום"ו"הלפתע"הפתאום"

בהילותאיזותמידמייצגיםוהמלחמההמוות
הקטניםהפכיםתיאוריבעודסתימות,ואיזו

המלחמה,מהלכישביןבאתנחתותהחייםשל
גדולהנוחותמתוךבאטיות,מתנהלים

אהבההמבטאתמרהיבה,תיאוריתויכולת
עליהםהללוהחייםגילויילאינסופית
יכולהכזאתאחתדוגמההתיאור.מתרפק
אם(שהוא,המתקלחהאישדוגמתלנולשמש
המתלקח>,הטנקשלאותיותסיכולתרצו,
 •יהווןאלגילויוושלהנהדריםהשיאיםאחד

באחתמתחילהמתקלחהחיילשלהתיאור
מולקרביוםלאחרליליות,אתנחתותמאותן

קשהיוםולפניהשלישיתהמצריתהארמיה

עללעלותהכוחותאמוריםבונוסף
עייפיםכברהכולסואץ.העיר

לחטוףבניסיוןהחולעלוצונחים
הזאתבמועקהשינהשעותכמה

נמשכות"העינייםוהנהשבאוויר.

מןהאוהלים,ביןפההצדה,דווקא
דברועושהשםעומדמישהו ,הצד

המשיכהעלוכשמתגברים ,לעצמו
ומתרוממיםלמטהלצנוחהעייפה
אזרואים ,אחדמרפקעלכלשהו
לעצמושעושהמישהופהישכאילו
הבחורוהדליקפרטית,ליליתרחצה
ההאפלה,בגללמועםרוחפנסאיזה
מיםפחכלשהועמודעלתלה

ויוצקהפחנוטהבחבלמושךוכשהוא
רבהמתרחץשלראשועלמים

 ,הסיבוןבשלבהואוכעתהעלילה,
חשוךשבלילההאורברבעשםעומד
גופוומקציף ,הכוללהאירדיו

ואתראשושיעראת ,בסבוןהעירום

אצבעוהעמקאוזניוואתפניו

מיםופולטפיואתוממלאבאוזניו
ואתצווארוואתגדולובעסקברעש
השחוריםשחיובתיואתכתפיו

היטב,קרצףהשעירחזהוואתצפוףמשיער

סביבהנשמעתבהנאהקרצוףועודסבוןעוד

מבושיוואלשיפוליהואלנסנואלויורד
ומקציףוסובבוהולךומקציףהשיערעתירי
ואתשבהםהחריץואתאחוריואתגםהיטב

זימרהבאותהוגוחןהכולואתירכיופנים
שמגיעעדשוקיוואלברכיואלגםפרטית

כשניעלהלאהוכן ", ..רגליוכפותאל
 ,)-138 136(עמ'עמודים

מקופלותלמעלהשהזכרנונקודותשתי
הזוהפעילותכלראשית,זו.בדוגמה
המהלךמן"הצדה"הצד","מןמתרחשת

 ,לחלוטיןשוליכמשהוהסיפור'שלהגדול
המתקלחפעילותשלאופיהשנית,כביכול.

ניגודמנוגדתבהיותהשוליתאינהכלל
מסביבסביב.שמתרחשמהלכלקוטבי

לפצועתכליתהשכלמלחמהמתרחשת
החיילואילוהזה,האנושיהגוףאתולהרוג

הפרטיגופובשימורדווקאעוסקהמתקלח
בחייםלהשאירוהוארצונווכל ,ובטיפוחו
הואואילומתלקחהטנקבהנאותיו.וליהנות
לאןערוציםידיובכפות"מכיןמתקלח,

אלושובאחוריוועלחזהועלהזרםיזרום
להםונותןהגדולהבכפוחופןשהואמבושיו
ולאושלםחיאיש •.•עדנהושטיפתראווה
הגדולההמלחמהבתוךגםומעוךולאפגוע

עללחשובאדםלבןמגיעהזאתוהנוראה
 ,)םש( " •••הפרטיתלטובתוולעשותסיאובו

7 • 

 ,בספרוארוכיםקצריםרבים,מקומות
שוליותאטיות,אתנחתותלאותןמוקדשים
ומשמעותיותסודרבותבעצםשהןכביכול,
הסיפורמורכבמוסיקלית,יצירהכמו .ביותר

קטעיומהירים,סועריםקרשנדומקטעיהזה

אדג'יוומקטעי ,כללבדרךוהאשהקרבות
גםאוהאנושיתההתנהגותגילויישלאטיים,
היפיםמןשהםוחפציםמכונותנוף,תיאורי

תפוחי-אדמההמקלףהחייללמשלשבספר.
אוליששימשוסיריםערימותביןלמטה"אבל
מכאן'לאכמומישהויושבשםמטבח,כמין

יחוסמסביבאדמה,תפוחיבמומחיותומקלף
שהואבהמשךומסתבר ,, ••.מקלףוהואהסער
התעלהאתראשוניםהצולחיםביןהיהדווקא
לחייליםהגלויותחלוקתתיאוראו :> 16(עמ'

אחד'כלאלובאים"סובביםהביתהלכתוב
רגע,ניתקוהואהביתה,גלויהלכתוברוצה
כמעטכךואחרהשטויותעםעזובאומרכמעט

ועיפרוןגלויהולוקחידופושטמקנחאחדכל
 ,הברךעל ,גלהגלעל ,הדופןעלומשעין
השקדיםשקיתתיאוראו :> 17(עמ' " •••ורושם

גדולה.אמצאההנה"אבלברכב.שנמצאה
 .גאוןאיששקדים.שקיתפהאיחשףמישהו

ויושביםלאישחופןומחלקיםמביאים
וטוב .•.לאצבעאגודלביןהידבכףומפצחים

שקיתלשיםפעםאישזכרמישהושהיה
ובדיוקכאןועדהדרכיםבכלשתיסעשקדים
או :) 93<עמ'המבורך"ברוךהזה.לרגע
איךפלאעדיין .. ,"ההרקולסנחיתתתיאור
במסלולרץגדולארצילגוףהופךשמיםגרם
כבדלאטוסובבהואושםרחוקרחוקעד

לא ,כבודמלאאלינווחוזרומלכותיומכובד
תחתיוושטשנוסעענקיכאווזאלאכנשר

אכן, ) 95<עמ'נהדר?"לאלקראתנו.ומפליג
 .מאודנהדר ,כן

עמודיםעלהנפרשיםנושאיםעללדברשלא
ביןומרחףממטוסהנפלטהאדםכמורבים
והמוותהחייםסוגייתכשכללארץשמים

("סוןה"החולסופתעל ,במחשבתומתלבנת
וההנחתה,ההפגזהעל ,במדבריזהר)בלשון
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מקוםשבכל<מגן>קלמןהאלוףעל ,הפחדעל
אהבה,שלהילהאותומלווהמופיעשהוא

מתיאורנמלטיםלאופיהוקושפמוואפילו
(שהםנוספיםמקומותאינספורועודאוהב,

מציאותלתיאורי ,כמונילרעבים,מטעמים
איכותיים).

נפלאקטעשבואחדמקוםלפחות, ,עודויש
שלעליו'עולהאינואםל"מתקלח",בדומה
שלאיכולשאיניהענבים,אוכליחבורת
מדוברשובממנו.קצרהדוגמהלהביא

נוסעיקשה.הפגזהלאחרבאתנחתא
ופלו>גורייזהר'(הםהישנההפולקסוואגן

מתחתלמנוחההשרועהבחבורהנתקלים
מתוךמאירות"עינייםאקליפטוסים,לכמה
האבק",לבלוריתמתחתמגולחהבלתי

שברשותם:בפרילהתכבדאותםהמזמינה
להאמין'לאענביםזהמהענבים,"תראו
פהמגובביםאומר'הואענביםזהמהתדאו

פניעלמרחצה,רטוביםדנים,באשכולות
ענביםקערה,אוצלחתשבמקוםחולצה
אנחנומחברון?חלודים,צהוביםלבנים

דקאתההזאת,בעונהטוב,ממקוםשואלים,
עםטוב,זהמהמתיקות,זהמהתטעם,

טובזהמהתדאועליהם,חלודההכאילו
הענביםפרקלא?"זה,כלבאמצעפתאום

להישארשלהטעםעלחברות,עלפרקהוא
מןמרומזות,וארוטיקהאהבהעלבחיים,

עליהלדברשניתןככלבספר'הבודדים
זאתעושהיזהרכזאת.מלחמהבסיפור

הידיים ... "שלהם:האכילהתיאורבאמצעות
הנהנותהלקיחה,יודעותהמגע,יודעות
העגולותהזאת,הרטובההעיגוליותממגע

עלשלחצוהרטוב,הענבשלהמאודכת
פצועים,ושנשאושדיון'ושהוליכוההדק,
הליטוףאבלנערות,עדנתליטפולאושמזמן

השקטהובתנועהידםובכףבהםחבויישנו

בעדינותלוקחיםכשהםשלהםוהבטוחה
ומביאיםנטיפייםעגוליםענביםופורטים
 ,) 176-173<עמ' " ...לפיהם

8 . 
חייבים(ואנוסופואלמתקדםשהסיפורככל

אבחנותייהמאמר>,סיוםלקראתלהתקדם
שיערתישדקפתאום"ה"לפתעבעניין
ומקבלותהולכותמשמעותןאתתחילה
כאשד' .עצמוהמספרמפימוצהרגיבוש

אתהיוםלמחרתלפגושעומדהואלבסוף,
כך:הטקסטאומדסואץנעידאליהו

אליהוישהנהפתאום .אליהוישפתאום"אז
כברסימנים.ישוכבדהיום.כשיאירומיד

פתאוםהכולכאילולאהאם .מחווירהלילה
כיפתאום.ישתבששלאדקמדי?מהדהולך

ולפתעכאן'מצויכךכלפתאוםהלפתע
זהפתאוםולפתעמשתנה,הכולפתאום
פתאוםהלפתעממלכתהיאכאןזונגמד.
ישומההתעלה.עבדימשניכאןסביבסביב
שלטיפשותםהאםפתאום.הלפתעכנגדלנו
איןאוהדעה,ההפתעהאת.עושהאדםבני

רוצה .•.למנוע?חוכמתםובכלכוחםבכל

לאטלאטמיןשיהיה .כךאחדיהיהשכבד
שהלילהבטוחשיהיה .בולחיותשאפשר

בליהלילהאתיביאוהבוקרהבוקראתיביא
מהעלעודואיןטרחיהיהפתאוםשלפתע
 .) 189(עמ'לדרוך"

הנוראההרעהוכלוהמלחמה,המוות,האסון'
החייםואילופתאום","לפתעתמידבאים

מיעלנמשכיםבלתם,שאיןהחייםהרגילים,
בו"לחיותשאפשרלאט"הלאטשלמנוחות
בשלום.

לנולהעניקיזהרשביקשמהגםלדעתי'זה,
אותןבכלהללוהחייםגילוייאתזה,בספר

שלהקרבתמונותביןנפלאותאתנחתות
מסיבהרקלאכאמוד'וזהפתאום","הלפתע

צרופה,אמנותיתמסיבהאלאאידיאולוגית,
<חזקקטועלתיאורדקניתנתהמלחמהשכן
בלבדהחייםבעודיזהר)אצלשיהיהככל

שלם.לתיאורניתניםבשלמותם,
ומצחיק,משעשעכזה,נוסףאתנחתאסיפור

גיורא,שמביאהחודר""תרנגולסיפורהוא
 .אליהושלהפלוגהלאנשיהוותיק,הצנחן
ונסייםהפעםבכךלהאריךנוכללאאבל

המחברבפגישתהספד'מסתייםבהןבמלים
בריאסוףסוףשנמצאהאבודגיבורועם

ושלם:
שמחייךהואוזההוא,הנהאליהו'זה ... "

אליהו",שלום .אלינו

9 • 

במהדורהיצאכךכלחשובשספדחבל
בהוצאהלהוציאוהיהאפשר .משהומרושלת
 .לכךראויהוא .יותרומהודרתמוקפדת

הבחירותמןעוללות

לאחדדקותעשריםשמודיעמיחזק?גמנחי
החייםמןפרישהעלהמדגםתוצאותפרסום

בועהאלאחזקגמנחיאינוהפוליטיים
לכךקוראים > phoney (מזויףשהתנפצה.

שבלבהדאגהאבלפינקלשטיין.שלבלשונו
בהמהירותבאותהזהאישלגמדי.חלפהלא

והצלצולים,הרעשכלעםלחזור'עלולפרש,
בתקופתעבדלכלשזרעוהנקמנות,השנאה
נשתנושהנסיבותשיחשובברגעכהונתו'

חפוזותמפרישותזהיריםהוולכן .לטובתו
מהירות.משליפותכמו

הצבעתיהאחרונותבבחירותפסולה:פסילה
מנהיגיהלדעתשותףאיניאולםמדצ,

אניעקרוניתש"ס.עםממשלהלכהפוסלים
תנועהשלונידויחרםפסילה,כלנגד

ממהנלהבאיניאםגםכמוה,רחבהחברתית
סבוראנימעשית,גםאבלמייצגת.שהיא
עםממשלהלהעדיףגדולהסערתזושתהא
הקשההגרעיןש"ס.עםממשלהעלהליכוד

מאמיןלאבראשו'שדוןעםהליכוד'של
ש"ס,כןלאשלום.שלבפתרוןבאמת

רודףהואיוסףעובדיההרוחנישמנהיגה

אתלחבקעדיףכן,עליתדאמיתי.שלום
ישראליותאותהאלאותהולקרבש"ס

שניתןסבורואניומדצ,העבודהשלחילונית
לדחוקמאשדעימה,משותפתשפהלמצוא
גםואוליחשוכה,קנאותשללפינהאותה
הבאות,בבחירותהליכודלזרועותחזרה
במחלוקתמבוחריה.רביםכהפרשוממנו

התומךעוז'עמוסביןזהבענייןשנתגלעה
המתנגדיהושע,ל-א.ב.לממשלה,בצירופה

אינטרס .האחרוןמןהראשוןצודקלכך'
בינינוהשלוםואינטרסאויבינועםהשלום
 .אחדבקנהכאןעולים

היחידים-אברמוביץאמנוןענווה.קצת

הםהאחרונותהבחירותמןמאומהלמדושלא
כאילולאולפניםשחזרוהפוליטייםהפרשנים

כבדלמעשה .שלהןהגדוליםהמנצחיםהיו
בחלוקתאלאבפרשנות,עוסקיםאינםמזמן

וסכסכנות.רכילותמוסד'הטפתציונים,
אמנוןהחצופהבפרשנותולעשותהגדיל

 1ערוץשלהשבועביומןשאמדאבדמוביץ

בנוסחמשהו ) 20,5.99 (השבועותחגערב

מאישיםרביםטלפוניםקיבל"בדקהבא:
עליהםהשיבולאנצחונולאחרפוליטיים

שלכתחילתויתפרששהדברשחששמכיוון
גםקיבלכזהטלפוןקואליציוני.ומתןאשמ

הכלשבסךלוייצחקהרבהמפד"לממנהיג
חזרלאבדקאולםנצחונו'עללברכוביקש
ללמודבדקעלתודה.לולומדכדיאליו

נעשהשהואלפניבן-אדםתחילהלהיות
 ,, ...ראש-ממשלה

חסרתבהשתלחותבצדקנות,בחוצפה,כך!
ראש-אלהאולפןמןפרשןמדברדדך-ארץ
לועוברהיהלאזהביביאצל .נבחרממשלה

במהלךעודמגיעהשחיתהתגובה,ללא
אמנוןעיניך'מביןקודהטול .השידור

לךתזיקלאענווהקצתאבדמוביץ.
ולחבריך.

קדהמהלבדוקמענייןבחר"ש?חרשמה *
חד"שכמוגרתלמפלהאחרונותבבחירות
פרץ.אמידשלאחד""עםהעובדיםולמפלגת
הישראליתהדוחכיהיהנדמהבתחילה
כתבקימדלינגברוךפדופ' .לעבדןנושבת

קראבוחד'ש"עם"להתחדשמאמרב'האדץ'
'העיד'זו'גחבמפלישראליתלהצבעה
בדקהלמוחמדגדולהפדופילכתבתהקדיש
הודעותפורסמווכןשלההחדשהיו"ד
והנהואקדמיה.דוחאנשישלבהתמיכה

מנדטיםמחמישהכוחהירדבבחירות

כיצד?לשלושה.
אתאמנםעבדהפרץשלהעובדיםמפלגת

לאאבלמנדטים,שניוהשיגההחסימהאחוז
הגדוליםהוועדיםחברירבבותכינדאה
מצליחהמוגדרמקצועילמאבקבה.תמכו

אבלעובדים,אלפיעשרותלגייסההסתדרות
הםרדיקליותמהפכניותשמסיסמאותכנראה

 •מסתייגים.
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 ~,!בןןבי
הזמן ~

שומלואכח
יתומי-רביבנגחעברי:נוסח

לחצנוהזה.בתאריךשנהבכלכמוכרגיל'הגיעום ~
ושובתמידכמואותינישקוהאופן'באותוידיים ·,; .

אתאחדלכלהגשתיהשתניתי.לאשבכללאמרו 111 •
-iii לדראגןקרח,עםמשהולזהעליו'האהובהמשקה

לאאחדאףלבן.ייןכוסחצירקלשרהענבים,עראק
לימוזגתאניולפעמיםבמזנון'מונחהוודקהבקבוקוודקה.שתה

לשתות.חשקליהיהלאהיוםאבללימון'פרוסתומוסיפהכוסית
כלאיפהידעתי-עצומותבעינייםהמשקאותאתלהגישיכולתי

והתפעלתימהמתנותהצבעוניותהעטיפותאתקילפתייושב.אחד
זהפריטבדיוקכאילובאמת,אותישימחו.הןכאילובטבעיות,מהן
לידמסודרתבערמההכולהנחתיכךאחרלי.חסריםממשאחראו

רקממילאכיאיחרושהםלימפריעלאשבכלללהםואמרתיהפמוט
לבשל.גמרתיעכשיו
מוכרתלאבחורהשלראשהספה.עלמקופלתנחתיהצהרייםאחר

ובלירגלייםבליללכתמסוגלתהיאאיךלבררניסיתילפני.הופיע
התנועהמנגנוןאתשהסתירויפהארוךשיערלההיהאבלגוף,
לאהונגרית.דיברההיאהמדרכה.עלגולשתנראתהוהיאשלה,
ושאניעמוקהמחויבותאליהלישישהרגשתיאבלאותההבנתי
לההיהלאהריכיבגד-היםבענייןדאגתילים.איתהללכתצריכה

לאהיאאבלזה,עלמשהולהלהגידניסיתי .אותוללבושמהעל
אישיבאופןאחראיתאניכאילולהתנהגוהמשיכהאותיהבינה

הונגרית,מדברתלאבכללשהיאהבנתיפתאוםשלה.לתוכניות
בכלאניאיךלהביןהצלחתיואזכבדהונגריבמבטאאנגליתאלא
להגיד.רוצהשהיאממהמשהומבינהזאת
דיברההיאשםבשיניים.אותוופתחהאוהלאיזשהואלהחליקההיא
בשלברקומה.קישוטכריתכמומיטהעלמונחשהיהאחרראשעם

קושיראשים.שניאואחדראשישאםלהבחיןהצלחתילאמסוים
ראש,בליגוףרקהופיעאילוהגיונילהיותהיהיכולבאבחנהכזה
(מהגוף.בלינשיםבשתישמדוברהבנתיהקולותשנילפיאבל
היהשהאחדהיהשתיים,כאןשישלהכריע .רבךשלבסופולישעזר

היאגםרוצהשהבלונדיניתהבנתיערמוני),היהוהשניבלונדיני
בולהתערביכולתישלאאינסופיבוויכוחפצחוהןלים.ללכת
מישהוהחוף,עלמחכהשמישהוידעתיכיסבלנותחסרתוהייתי
למה.ידעתיולאמיידעתיולאלראותרוצהמאודשאני

מחוסרסבלתיבמהירות.לשקועהתחילהוהשמשנשברהשרב
לחמוררתומהבנאפולישראיתימרכבההופיעהפתאוםודאות.
במיומנותהגוףחסריהראשיםשניאתהניחהרכבבפרחים.מקושט

מופיעהמנאפוליהמרכבהאתלראותמופתעתהייתימרכבה.זריזה
כשיצאנואותנוליוותההחמורעםכשהמרכבהאז'כמוכאןשוב

לפירנצה.צפונהונסענומנאפולי

אניהגוףנטולותשלהשפהאתמבינהלאשאניבגללשרקידעתי
לפינהבאוויראותיגררעכבישחושך.פתאוםאותן.לשרתחייבת

בקוריםלגעתהעזתיולאנשימהחסרתעפתישלו.המרושתת
זבוביםמוצקה.קרקעבשבילייהיולאשלעולםהאלההמתעתעים

היושליהידייםהנחיריים,עלליונתלולרקותלינדבקוטפילים
והעינוייעבורשהזמןרציתיאותם.לסלקיכולתיולאכבדותכבדות
יעלם.
ורוחיאותיתוקפתצמרמורת .בסתיומדמדומיםפוחדתאניכמה

והמגשים.הכסףכליאתלצחצחהתעצלתילהתאסף.מסרבתפזורה,
אבלפשוט,סכו"םלצדחרסבכליהאוכלאתלהגישהתכוונתיכבר

אזבשקט,לעבורכזהלשינויייתנולאשלישהאורחיםידעתי
אתעורכתשאניבזמןהכליםאתבעצמםשינקולהםהודעתי
ומצוחצחים.מבריקיםהיוהכליםכלהאוכלבשעתואכן'השולחן'

לויחכושלאביקשהואעצמו'הציג.אתלבלי .טלפוןהריםאגןדר
איזושהיממלאהואועכשיואיננושהואמפניאותויחפשוולא

אבלהאלה,הקודיםאתתביןלאששרהקיוויתימשפחתית.מחויבות
הפתיחה.חבטתאתהגישהשהיאוידעתי "?"הודעתשאלה:היא

מו"ל'אצלנמצאשלוהאנתרופולוגיהשספרלירכןסיפרודאגן
אתאיתרלהסדירכדיאליוהתקשרובעצמובכבודוושהעורך
לפרסום.התנאים
מדבר?"אתהספראיזה"עלשרהשאלה"ספר?"
עליה.להסתכלבליודאגןאמראנתרופולוגיה""ספר

שרה.התעניינההזה"?הספראתכתבמילי'"ותסלח
בביתמחכהשכתב-הידלירכןלהסבירוהמשיךודאגןענהאני"""

הואהסיפורכלאתסיפרשהואבזמןשלמה.שנהכברהדפוס
עלששכבהשלהםוהשחורההגדולהוצדיתהשנאיאהתעלהסתכל

הגב.

אםבמקום,ממשתהיהלאשלוהספרעלשלישהערהליהיהנדמה
עלבתגובהשתיקהאבלספר'כתבשהואידעהלאאשתואפילו
ברגשותעמוקותלפגועזמניתבויכלהחשובהכךכלהודעה
המחבר.

חשבתיתמידעבדה.היאבקיץבבית-ספר.ספרניתהיאשרה

שהיאקורהרחוקותלעתיםורקילדיםלהאיןכילהשמשעמם
ליצנים,הםכאילואנשיםעלמדברתהיא •מישהועםמתחברת
כמובהםלבטוחאפשרשאיואומרתשלהםהשטויותעלמתפלאת
בעינייםשרהשלהמליםאתבלעהתיאההשנאוצריתבכלבים.
תודה.בהכרתשרהשלהמתנופפתהידאתללקקוניסתהרעבות

לליטוף.זכתההיאלפעמים
הקעריותעםהתנהלוהאורחיםגלידה.להביאלמטבחהלכתי
הםשנהעשריםשכברגאיםהיורקהם •ביהבחינולאהםבעצמם.
והםהזה,ליוםתמידמכינהשאניהאפרסקיםגלידתאתזוכרים
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כאילוגדולהבחשיבותראשהניעו
"ידענו",אמרו:

אותי.הדהיםהזההאיש"באמת

אתהרגישממשהואשבאתיברגע

זזלאהואלכלבים.שליהאהבה
וכלארבעעלאחרירץהואממני.
הרגלייםאתליללקקרצההזמן
 ,,כלב.כמוממש
דרגאןהזה?"הג'נטלמןזה"מי
בשאלה.אותהקטע
משפחתיים.ויכוחיםשונאתאני

חתמוושרהשדרגאןתקופהחיתה

בהפגנותהאלההמפגשיםכלאת
גביעי-כלנשברושבהןקנאה

עברתילחתונה.שקיבלתיהבדולח
מהשביריםמהלבדוקחטוףבמבט
שאוכלכדיידםבהשגנמצאשלי

מאשאותםלהצילמועדמבעוד
אותיתקפהזעם.יעבורעדהקנאה

מעטשעודכשחשבתיפלצות
מהרצפה,גלידהלאסוףאצטרך

בבחירתרוחיעיניאתוהעסקתי

הזאת.למלאכהשיצלחהסמרטוט
מהקליניקה.ההוא"הג'נטלמן

שהואחושבהואנולדשהואגעמהר
מכשכש-מתנהגהואוככהכלב

אהבהפגשתילאמזמןונובח.
כאלה",ונאמנות

שאלבקליניקה?"עושהאת"מה
חברתפגשכאילובאדיבות,דרגאן
יינת.מעבחדשהממנהושמעילדות
התנדבתי .זמןלייש .עכשיו"קיץ

'כוחאניעכשיובקליניקה.לעבוד
זאת ,שלישהכלבליאומריםעזר.י

ידעלרובץהזה,האישאומרת,
מסרבהואבאה,לאאניואםהדלת

לאכול,"

עםשלוהבעיותעללירכןלספרוהמשיךודאגןאמרמוזר""באמת
המו"ל.
אבלרהיטים,ולנפץכוסותלש~רהפסיקודאגןמתילהיזכרניסיתי

לאאבלאיתם,לשוחחורציתילאכולגמרוהאורחיםהצלחתי.לא
מה.עלזכרתי
וחשבתישלנומהדורלאהואפריה.אתשאלתיקורא?"אתה"מה

טובה.שאלהשזאת
 .ליענההוארוח""בקור
כישאלתירוח?"בקורהדבריםאתלקבלצריכהשאניחושב"אתה
לדבר.צריכהשאניומביןמוטרדתשאנימבחיןשהואחשבתי
בטחסרט.עליועשושניםכמהלפני .ספרשלשם"זה ,הסביר"לא"

ראית,"

הקולנוע.דרךלספרותמתוודעתשאניחושבשהואאותיהכעיס
שלהחדשיםהשמותאתזוכרתכךכללאכבראניהאחרוןבזמן

תיעודי.רומןהואכיבמקרהזכרתיהזההרומןאתאבלהספרים,
אותו,"כתבטלבוט"קראתי.

לעלעלוהמשיךרוחבקוראמרקאפוט"טרומןקאפוט.מתכוונת"את
מצוירת.בחוברת

כךכלהתפתחההאמריקניתשהספרותאמרתיויתרתי.לאאניאבל
כברשאניסטיינבק,שלאמריקה"של"הטרגדיהאתשקראתימאז
השמות.כלאתלזכורמסוגלתלא

"ודרייזרפריה.אמרחרושצ'וב'"שלהחיים'סיפוראתכתב"קאפוט
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נחמהליהביאשלוהסבלניהקולאמריקה:של'הטרגדיהאתכתב
יפה.סידרתישלאמשחקקוביותרקהםוסופריםשספריםהרגשתי

שמתי •רתחוהמיםקפה.רוצהמישאלתיכבראםבטוחההייתילא
עודולהרתיחהכוללשפוךחייבתוהייתיבסירסוכרכפיותשבע
הקודמיםההולדתבימיסוכר.לשיםלגמרישכחתיהפעםמים.סיר
 •הזה.כדברקרהלאמעולםשלי

שומלואנה

הספרותמןומתרגמתעורכתסופרת,עיתונאית,יוגוסלביה: Iנגוסיןילידת
שמיותולשפותלבלשנותהמגמהבוגרתלסרבית-קרואסית.העברית

כתב-העתכעורכתרבותשניםבמשךבמשךשימשהכלגרד.באוניברסיסת
הואבהםשהאחרוןרומנים,וארבעהקצריםסיפוריםפרסמה"רדיו-טלוויזיה'.'

ספרגםפרסמהקפקא.לפראנץמילנהשלהתשובהמכתבי-לקפקא""מכתבים
בעולםהיהודיתבזהותשומלועוסקתביצירותיהפאביץ,מילוראדעםראיונות

אתניתבאפליהאחים,בשנאתמתוכומאויםוהואהשואהחורבותעלקשם
בחברההאשהשלנקודת-ראותהאתגםמעלההיאלאלה,בנוסףובשחיתות.
לאורהוציאהמאז, , 1992בשנתמבלגרדלישראלעלתהשומלואנהבת-ימינו.

עיר"באדנהייםהרומןאתותרגמה Iמסוגוראשון Iעברי-סרבוקרואסימילון
לסרבית.אפלפלדאהווןשלנופש"
וגםבתרגומהישראלייםסיפוריםשלאנתולוגיהביוגוסלביהאורראתההשנה

 .בסראיבואורראהבעריכתה,בינה",נו"זיונהישראליתלסיפורתהירחון
 , 1996לשנתעוליםלסופריםהעליהלקליטתהשרפרסזוכתהיאשומלואנה
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וחוקרץמריו ~

פייזיונתן

א.

וגלילי.חיפאיירושלמי,ישראל:בארץצומחיםאורניםסוגישלושה
ונוטףפרועוהגלילי ,וזוהרצעירהחיפאיוזועף,קודרהירושלמי

יוםבאותודובב,קיבוץשלהאורניםבחורשתליפסעתיכךשרף.
האפורים,השמיםאלמבטשלחתיושותקמכונסהצהריים.אחרשישי

והתארגן.שהלךהגדודמהמולתשאפשר,כמהעדלהתרחק,משתדל
שלי.רוחלמצברבותתרםלאוזהנוגיםשיריםהשמיעהרדיו
מבחילבריחנתערבבוהסולרואדיהמשק,משערויצאובאוג'יפים

חובקותידימחוספס,גזעעלנשענתימסויםבשלברובים.שמןשל
ניתנתבלתידביקהלעיסהאצבעותיאתהפךהשרףשכלעדאותו

להפרדה.
מ"מ.קשרמ"כים,בקורסחניךהייתיחודשמזה

הראשון.ביוםהמ"פאותישאלשלך?"התחביבים"מה
ארוכים,"למרחקיםוריצהקריאה"נגינה,
התחלת?""מתי
 " ...וגרפונקלסיימוןאתששמעתי"מאז
 " .. ,זהלא"לא,
והכלבים',"'העיראתשקראתי"מאז
רץ?"אתהוכמהלרוץהתחלתמתיזה.לא"לא,
תל-אביב',"ב'הפועלחמש-עשרה.מגילזה."אח,

"כמה?"

 ".מרתוןחצאי ,חמישה-עשר"עשרה,
מחלקה ,יומישלמ"מקשראתההקורססוףועדמעכשיו"יפה!

שלוש!"
מהכלעשיתי ,טירוןבהיותיעודהתנגדות.כלהבעתישלאהאמת
למדיסבירהפשרהחיתה 25מ"קקשר.להיותכדיניתןשרק

פק"לים.לסחיבתהנוגעבכל ,מבחינתי
למתקיןאותישהפךאר.פי.ג'י,מטולעםכושלניסיוןחודשלאחר

בגב,נצחיתצלקתשהותירהמרגמה,עםושבועייםהשקאה,צינורות
יכולתילפחותכךקשר.מכשירישאבנדרשאיתןכולםהסכימו
להתקשר.לדבר,יצירתי:משהולעשות
אנטנתאתראשית,פעמים.עשרותהמכשיראתבדקתיערבבאותו

"הבתולות",הרזרביות,הסוללותאתובייחודהמתקפלתה"לונג"
אטום.בניילוןעטופותהחרושתמביתהגיעוהןכי ?בתולותלמה

אבדווכךוהמגע,החיבורבנקודתנוקבהבמכשירשהורכבהסוללה
שלאיומיהתפרץשצריך!"כמויעבודלאשמשהולך"חסרבתוליה.
הפעםחיתהזאתהכול,ככלותבקולו.ניכרהמתחסלחתי.כדרכו.

אש.תחתלבואשעמדנוהראשונה
וקיללבמאהלחולהנשארפתחיהשלו:בדרכוזאתלקחאחדכל
 •היוולדויוםאת

שהדליקהסיגריות,עשרותכיאםקרב,אליששנראהונאיואילו

 ,כמוניהסתובב,הואוברק?השקט.חוסראתהסגירו ,זואחרבזו
מהמשק.והתרחקושהלכובמעגלים

כלמשותק.והרגשתיהביתהמכתבלכתובישבתיכןלפניקצרזמן
אניפתאום,והנהזה,מסוגמכתביםעלשמעתיסיפוריםהרבהכך

תחושההצלחה.ללאאךלכתוב,ניסיתימהבוקרתורי.מגיע ,הקטן
עלהזוועהסיפוריוכל ,ביאחזהטפלותאמונותשלגמהסררעה

מלחמתועדהימיםששתמלחמתהפלמ"ח,מימיהאחרון","המכתב
הכיפורים.יוםמלחמתבמיוחדבבטני.שמותעשוהכיפורים,יום

ב.

הדוארבמשרדלעבודהתנדבנושש-עשרה.בןהייתיי'בכיתה
 ,סגורלחדראותיהפנוומכתבים.חבילותבמיוןיוסף,בהדרהמקומי
אתההזאתלערמהלךמעבירשאנימה"כללי:אמרשםהפקיד
הקירלאורךשנמתח ,ארוךמתכתמדף·לעברוהצביעשם",מניח

בצורהעבדתימתמדתאפלוליתשררהשבחדרמכיווןהאחורי.
נפלכישמחהחבילות.עלשכתובלמהלבשםכשאינימכנית,
הדלתאתהפקידפתחשעותשלושכעבור •משהולתרוםבחלקי
פתאומי.בהבזקהחושךאתמסנוורפנימה,פרץחזקניאוןואור

לנוח!""לךכתפיעלטפחחביבי",להיום"די
 ,ביטולבתנועתידיאתהנפתילהמשיך"יכולאניבסדרזה"לא,
יגיע!"שהדוארחשוב ,עודלי"תן
רקזולחכות.יכוליםהאלההחבילותשלהנמעניםלך.ילד"לך

 " ...עודיהיומחרההתחלה.
קרההילההאירהכשלפתעלצאת,ופניתיבתימהוןבכתפימשכתי

בטושנכתבהמוכרת,תל-אביביתכתובתתחתחבילות.אחתאת
 .חלל :אחתמלהועבהשחור

עלבעדינותמונחתידובעצב,הפקידלחשמבין?"אתה"עכשיו
שהתגייסתימאזהרבה",עודיהיומחר •למהרצורך"אין ,כתפי

שלושהופיעו ,משהולכתובשניסיתיפעםבכלבמלים.קימצתי
יהיומחר ,למהרצורך"איןברשעות:אלימחייכותהאלה,האותיות

הרבה",עוד

ג.

בנדררר?"איתן"אתה

מהרהורי.באחתנעורתי ".ןכ"

שלוש?"מחלקהשל"הקשר
אמריקאי?"דרוםואתה"כן.

" r סSi sefi " שומעים?"כך"כלאלי.חייך
שאנימזהחוץחלילה.לפגועהתכוונתי"לאחייכתימצטער""אני
המוסיקה."אתאוהבמאוד

גמוררר,,!""בסדורהחורשהבכלהריישהדהדהבסדררר!"זה"הר
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כשהזדקפתירקצוחק.ממקומיקמתיבכוונה!"זהאתעשית"עכשיו

סמוקותעגולות,פניוהיה.הואענקאיזהלבשמתיקומתימלוא
פיולקצותנחיריומקצותשזרמועמוקים,חריציםושנילב,מטוב
בקושינסגרההדגמ"חחולצתחיוכים.שלפוסקבלתיאשדהפיקו

החמישים.מספראתכלוםכמועברונשבע,אניונעליובטנועל
כמוידיכףאתשבלעהמחבתית,ידכףהושיטמריו!"מאוד."נעים
יארד.סוס

איתן!"מאוד."נעים

חוסריםובודקגדודיקשראניאבללך'להפריעמצטעראני"תראה,
משהו?"לךחסרהמחלקתיים.הקשריםכלאצלקשרומרשמי

משאלתו'התעלמתי "?הזאתהריישאתעושיםאתם"איך
כמוכםברבריםלא " RRRR "לשונוקצהאתמריוגלגלכאן""מן
הגררון!"מן

הולך,""לאהלשוןאתלגלגלניסיתי"רדד"
ככהרחוק!'רחוקרץ'מריוככה:תגיד"תוראה,

ריישלומרותוכלביוםפעמיםעשרתתאמן
מתורבתת!"

ורחוק!"-ררצצו"מ-רר-י-

לךחסרזאתבכלאולימה,אזרע!לארע"לא
למכשיר?"בתולהמשהו?

ואוכל!"נשים !כןלכאןלא,"למכשיר
אבללארגן'יכוללאאניהראשוןהדבראת"טוב,
אתהאסרו!לעשותאותךאלמדאניהשניהענייןלגבי

אנשים,מאותםאחדמצחיק.פשוטהיההוארוח.גסהיהלאהוא
היום.אתליהצילמריותצחק.תמידאתהיאמרו'מהחשובשלא

יכולמשאתהמהריותרהרבהלהשתגעיכולההטוב,ידידי"מדינה,
שלהתדריםבסורקנתקעוועיניונו~הרצפניולעצמך".לדמיין
אםחושבת.שהיאממהיותרגישהמראמריקה"דרום .הקשרמכשיר

קארדן'פיירשלבחליפהית tגנכאלאשההיאארגנטינהתרצה,
בקצבפועםלבהאךצרפת,להיותמתהאנגלית,ספרותקוראת
חשבשםגםאבליפהפיות. ?והצ'יליאניותואכזרית.פראיתהפמפס.
מהיודעאתהצ'ילה.בשבילטוביותרמהיודעשהואמישהו'
בעירוםבאיצטדיון'ריצההגנרלים?שםשהנהיגולאומיהספורט

מנסההסמבה,לקצברוקדתהמופקרתברזילרקמקלעים.מולמלא,
יודעאתהקארדן!פיירשללחליפותאפריקאיתנשמהקצתלהחדיר

סמבה?"המלהפירושמה
לא?""ריקוד.

 ~ו ~ ,1

זה?"מהיודע

כזו?"שראומההאש,עלסטייק"שמעתי.
פניועלפשטהגדולהקבסתחושתבמקומו.קפאמריו

רועם.בצחוקפרץולפתע
שארגנטינאיםחושבאתה " Dios mio ""שראומה?

מהמושגלךישחמורים?אוחתוליםבשראוכלים
קרא " Vaca "פרה?עםות_לעשיודעארגנטינאי

עםכאןעושיםשאתםומהאמנות!"זובהתרגשות,

זה,"מהבעבריתאגידשלאמוטבבשר'
בציפיה.חייכתיבספרדית",תגיד"אז

 ," Carajo "באוזני:ולחשלפיוידוכףאתקירבמריו
"והיא?"

קרוב,"הכיזהאבלבדיוק,לאאמנםבלבן!"חרא
זההגדודי'הרבאתתרגיזעודאתהתצעק,אל"שש.

כשר!"לא
אמנותבתיאוריוהפליגלציוןמראשוןמריוישבוכך

מגעילבלוףלהסתפקונאלץרירמזילכשאניהבשר'
שימורים.מקופסת

ראשיתארוחה.זומהתדעלארגנטינהתבוא"אם
תקבלזהואחריבחמאהלבןלחםעםתתחיל

Matambre . נקניק?"אוהבאתה
שליבשקבנוסחתיכתעםלשוואנאבקאמרתי ,"ןכ"
מוכותבאוזניפירטנקניק",שלשוניםסוגים"שישהקרב.מנת

ששוםגדולהנקניקיהכמוזה' •צ'וריסותקבלזה"ואחריהתימהון'
העיקרית."המנהמגיעהזהאחריורקאוכל'היהלאגדודירב

עםהאסוריגיע"אזהממטירים,לשמיםבעיניומריופלנל "!רה"

והצימיצ'ורי!"והצ'ינצ'וליןהמוז'חאס
עזבתם?""למה
עלאותווהציבגמ"חהדמכיסאדוםייןשלקטןבקבוקשלףמריו

מןישר Vino rojo "כוסיות:שתינשלפוקלחישהשולחן.
מגרוסה!"שלהכרמים

טוב!"נראה"זה

"זהעימד.שהביאבתולהעלאותהוהציבבשקיקהמהכוסלגםמריו
צחקק.ביחד",טובהולך

~-----=-J•~ב....._ -~\. 
 ........... 'tת . ג..,,...

 "?המ"

אדום!"ייןעם"בתולות

הביאוזהאתקורקבן!פופיק!זהבאנגולזיתסמבהאבל ."נכון

מאפריקה!"השחוריםהעבדיםלברזיל
עבור?!"נשמעאיךסמבה,קודקודכאןצ'ימיצ'ורי,"קודקוד

בצחוק,פרץמריו "?המ"

במשךלדברונוכלסודי'תדרלנונסדראנחנומה.לךאגיד"אני
אומר?"אתהמההמבצע.לאחרמידאוהלילה,
ידי.אתולחץידואתהושיטסמבה",ואתהצ'ימיצ'וריאני"רות!

מחבתבעבורהבשרסיראתנטשתםלמהזאת,בכלקרהמה"אז

חתולים?"
שניותכעבורארנק.ושלףנשעןעליוהאורןמגזעהתרומםמריו

צעירות,נערותשתי •ליוהושיטמקומטתתמונהבזהירותהוציא
ניתןמיד .סואןרחוברקעעלחייכויותר'לאשש-עשרה,כבנות

וליליאנה,אבליה"תכיר:והעיניים.העגולותהפניםאתלזהותהיה
שלי,"האחיות
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צולם?"זה"איפה
איידס."בבואנוסליברטאדור"שדרות
לחשתי."יפות",

 11 •להןעזרלא"זה

מתכוון?"אתה"למה
פיירזהעל ,ליהאמןנעלם.אתהאחדויוםכאןאתהאחד"יום

חשב!"לאקארדן
בצ'ילה.שקרהמהעלוקצתטינהגגבארהצבאיהמשטרעלשמעתי

מזה,חוץאז.ידעתילאאמריקהדרוםעלוהרבהדחוק.היהזהאבל
בכלאבל ,לגמריאחרמסוגאמנם ,כאןלנוחסרותהיולאצרות
זאת.

שלהן?"היחידההטעותחיתהמהיודע"אתה
 11 ?עשוהןמה"לא.

פעילשלבפנקסהופיעשלהןהטלפוןשמספרחיתהשלהן"הטעות
עוסק!"הואבמהידעובכללשהןמבלימה'מונטנרוס',מחתרת

מונטנרוס?"זהמה

שלהסוציופוליטיהמצבכלאתלנתחאתחילאניאם"תראה,
שתדעחשובאבלמזה.נצאלאאנחנוהשבעים,בשנותארגנטינה

שמספרבגללנעלמומפשעחפיםהרבההעיקר:וזהאחדדבר
בתיכון.אותוהכירוהןנכון.הלאבפנקסהופיעשלהםהטלפון
לאאניאבלחתונות,שתיעלרקדהואבו.התאהבושתיהןלמעשה
מדי.מאוחרהיהכברשלהןהמכתביםאתכשגילינומזה.ידעתי
אתהפעילוהםוכשנתפס,רב,זמןאותוחיפשהשהמשטרה ,מסתבר

הביתה,אלינוהגיעוכךטלפון.פנקסיסריקתהידועה:הרוטינה
שלהןהמכתביםרקיותר.אותןראיתילאמאזבוקר.לפנותבשתיים
מהשגיח.אחתפחדוהןכינעליים,זוגותשניבתוךמוחבאיםנשארו
זונהוהבןוההיפך.תדעשאגליהפחדהליליאנהלמה?יודעאתה
שתיהן!"עםשיחק

לארץ?"הגעתםאיך"אז
גדולים,ציוניםפעםאףהיולאשליההורים •לנועזרה"הסוכנות

 ...הופיעשליהטלפוןגםנשברו.הםאותיגםלעצורכשאיימואבל
 ,ליוהאמןארגנטינהאתאהבומאודהם-מרירחיוךחייך-

חם,עםזהלאהוב.מההרבהיששם,שהתרחשוהזוועותכלשלמרות
אבלאפידמיה.כמובינלאומית,בעיהזווטיפשותרועואוהב.רגיש
תרופה."ישחולישלכל ,מאמיןאני

מאז?""חזרת

אחתטובהלארוחהולולחזורמאודרוצההייתיאבל"לא.
בבואנוס-ביותרהטובותהבשרמסעדותמצויותשםב'קוסטנרה~,

המסעדהזו ," Afios Locס s "-בלאכוללךלשם,תגיעאםאיידס.·
תחסוך!"ואללאסרו.טובההכי
 "?אחיותאואחיםעודלך"יש
במבוכה.חייךהבלעדי",היורשאני"לא.

בגדלני?"גדודיקשרשאתהיודעיםשלך"וההורים
פה •בצריפיךבמרפאהחובששאניחושבתשליאמא ?"השתגעת

 ,ציונילהיותואם ,ציונילהיותאזבארץלהיותאםחדש.דףפתחתי
צורךכלמרגישיםלאהצבריםאתםהסוף!ועדשצריךכמואז

לעבורצריכים'הרררייש',עםאנחנואבלעצמכם,אתלהוכיח
מתגלגל.בצחוקופרץלא?"קבלה.מבחן

לארץהבאברוךעשר!הציוןבהצלחה.עברתשאצלי ,לי"תאמין
והחתולים!"הקודש

רוחו','ריבועודלתוכהשמזגלאחרהכוסאתמריוהרים"סאלוט!"
"לחיים!"

,. 
כשכמיהעטוףהעצים.מביןקריאהלפתענשמעהבנדר!""מריו!
מילאתם?"שבצקי"םהנוצצת.קרחתועםהשליששימיהגיחנוטפת,
הניירחבילתאתלנווהושיטקחו",הנהזמן!איןקדימה!יאללה,

 .הוורודה-כחולה.
טופסאתמילאנומסוק,עלעלינואו ,הגבולאתשעברנופעםבכל

הנפש,הישארותאתלהבטיחנועדהשבצ"קקרבי),(שיבוץהשבצ"ק
אנילקצם.הגיעוהגשמייםשחיינויחליט,למעלהשםמישהואם

ומספרישמיאתבהםשכתבתיפעםבכלכישבצ"קים,למלאשנאתי
להופיערציתילאמזה,חוץגורלי.אתחורץשאניהרגשתי ,האישי
להתנקםעשויעודהקב"ההצבאית.הרבנותשלהטלפוניםבפנקס

החתולים','בבשרבלבןהחראעלבי
שםמריולעבור!"שלםגדודלי"יש ,שימיבידחקבנדר!" ,"נו
אםתפחד,"אלכתפי.עלמרגיעהידוהניחהרועדתלידילב

ניירסתםזהשיקבע.הואהניירלאאז ,להתקשרהחליטאלוהים
ואז "! 2334578מ.א ,סלוצקימריוסמ"רתראה:הנהצבעוני!
שימי.שלידולכףאותוהדביקכןואחרילגזע,הנייראתהצמיד

זמןלישישחושבים"אתם ,מידונוזלכששרףשימיצרח"קיבנימט!"
עכשיו?!"איתנםלשחק
ושכמיה.דובוןלהביאורצתיהתנצלתיואנילרדת,החלכבדגשם

הבתולהשלהניילוןעטיפתבתוךאבל ,הלךכברמריוכשחזרתי
קודקודכאןסמבה"קודקודרשום:ועליומקופלפתקמצאתי

קשרעלשמור ?רותהאם , 68:27הוא:שלנוהתדר ,צ'ימיצ'ורי
גו!"אמי

"ממשבבוץ.מתבוסס ,לעצמיסיננתימחורבן"אוירמזג"איזה
חתולים!"של .,,חן~'
ראשי.מעלנשברשרףנוטףאורןוענףחדשברקולנשמעלפתע
אתלגנובעומדאנישהלילהידעתיואנימצפוןהתגלגלכבדרעם

תל-שלעברן.עלואנחנוא-ראסמרוןעליעלוהצנחניםהגבול.
לפניערבהממשלהראשהכריזהשטן"בראלאקטןילדדם"נקמת

כן.

להתחיל.עמדליטנימבצע • 1978מרסחרבו.אתשלףהמלחמהאל

ה.

רומישדרךונענוחצותאחריבאחתנגמ"שיםעםפנימהנכנסנו

ביןהאשחילופיאתלשמועיכולנומרחוקרכל.הנוצריהכפרלעבר
הגדודית,לרשתכשעברתיבמרון-א-ראס.לצנחניםהמחבלים
בשלושהחלהשלנוהלחימההרוגים.שלושהכברלהםשיששמעתי
ארגוןשלמחופרמוצבהיעד:הזריחה.עדונמשכהבוקרלפנות

פרו·סורי.מחבלים
שמאל.באוזןחירשונהייתיכמעטואניפקודותהזמןכלצרחיומי

מסביביוהכולהקסדהלסנטריתקשורהחיתההקשרמכשירפומית
בפצצותהתערבבושלנוהצהובותהתאורהפצצות .ובערצלצל

באיזושמדוברהיה,נדמהולרגעהמחבלים,שלהירוקותהתאורה
במופרעותשלקו ,ספרבתישניבהשתתפותעליזהפוריםמסיבת
כדוררגל.משחקבעקבותקלה
 ,לומרחייבואנימחבלשלבגופהשנתקלהראשוןהיהאילן

וזאתכןלפניהרוגראינולאמעולםמשתק.מראההיהזהשלכולנו
שלםנראהומלמעלהבטנועלשםשכבהואהראשונה.הפעםחיתה

מרוטשת.שבטנוראינו ,אותוהפךהמחלקהכשסמללגמרי.
מופתע,מבטיותר.לאעשרים,בןבחורכחולות.עינייםלוהיו

במלחמה:מגיחכללבדרךשהואכמוהמוותמלאךבאקרוע. ,פעור
נשמה!"קדימהזמן!איןזמן!"איןפתאום.

ההבחנהדקיכיאםבמקצועיות,פצ'נגהקבעישירה!""פגיעה

רועדות.שידיולראותיכלובינינו
שנירגע ,רץאתהאחד"רגעלעצמי.מלמלתי " ...נגמרזהככה"אז
טובה:ארוחהאחריומחייךבטנךעלטופחאתהאחדרגענופל.אתה
ומהבכלל.בטןלךאיןזהאחריורגעמלאה',שליהבטןתודה'לא
 ,,מת.אתהמתכשאתהבבל"ת,הנפש?הישארותעם

התעלה,לתוךאותיוהעיףוכמעטיומיביבעטקיבינימט!""בנדר!
בקשר!?"לךשקוראיםשומעלא"אתה

לתעלה,מתעלהרצנושעות.שלושעודנמשכההפורים""מסיבת
נדמהמרחוק,והעשן.השריפהאבקמריחנחנקיםלטרסה,מטרסה

זהמהלהתייחס.זמןליהיהלאאךחזק,פיצוץששמעתי ,ליהיה
מוללךמתעופףהעולםכשכלואיפה,מתפוצץמהמשנהכבר
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והמשכתירלוונטילאכברהשארכלאזבמקום?הביציםהעיניים?
לדלג.
אח.דהרוגהיהלנוגםנהרג.שנותרומישםהיולאמחבליםהרבה
המסכןבקנה.בוץנתקעפורמןשלהשביחהמחלקהמןלמ"כ
ממחבלצרורחטףמידחוטר'להעבירוניסהעלהחתמתוךהזדקף
למלאךלעשות.מהנותרלאלחובשיםהתעלה.בקצהששכבפצוע
לעצמי.חשבתיעוד"יהיו"מחרעמוס.לילההיההמוות
נקודתאיזומחפשעצבניות,בקרנייםלתללפלושהחלהבוקר
זרועהיהמסביבהכולהקרועים.חיוטהושקיהבוצייםברגביםאחיזה
עמדותבתוךמנותציםרה-שקהומקלעיתחמושתארגזיהרס,

גופותחמש-עשרהספרוהםהצבאית,הרבנותאנשיכשבאוחרוכות.

"לחלליקברותלבתיבמשאיותהועברוכשעהלאחרמחבלים.של
הגבול.למעברסמוךשהוכנואויב",
סיימתי.שליהמלחמהאתאניהרגשתי,עתהלעת

עליוצדמטעןהיההקרב,בסערתששמענוהאדירשהפיצוץהבנתי
להםנדרשו T.N.Tק"ג 50הגדודי,הקשרנגמ"שעםמריועלה
הזה.הענקאתלגדועכדי

נגרריםהנג"מששרידיאתראיתידובב,למעברסמוךבחזרה,בדרך
להאמין .יותרטובזהאתלפסלהיהיכוללאתומרקיןמוביל.על

חיים?שוקקנגמ"שפעםהיההזהוהשרוףהמעוקםהברזלשסבך
לשקיתאסףהואההריסות.ביןנוברהשליששימיאתזיהיתילפתע
חנון-נוןכשחלףהצוות.שלהאישיהציודמןשנותרמהכלאת
אדום:בטושמעוטרתגדולהחבילהלראותהספקתיעודפניעלשלו

העליוןחלקהעלאולם, ," 2334598מ.אסלוצקימריוסמ"ר"לכבוד
חלל.שחור:בטושלכתובהספיקכברשימיהחבילהשל

ק.הספישמישהולפניאבלרגע,באותוביניצתמהיודעאינני
פגעחנון-נוןהחוצה.אותוושלפתיהנהגתאלתוךזינקתילהגיב,

 .ו
אחתמאחוריהקשרמכשיראתגררתיהכול'משנרגע
התדר.עםהפתקאתושלפתיהטרסות
החפ"קעםלחבוראמורהיהידעתי'מריו'שלהנגמ"ש
לנוולהעבירהמאוחרותהבוקרבשעותהגדודי
קצתנשתהאולי ,לעצמירשרשתי " RRR "אספקה.

הלילה.מזוועותונשכחרוחו""ריבו
קודקודכאןצ'ימיצ'וריקודקודצ'ימיצ'ורי'"קודקוד

שומע?"האםסמבה,

קודקודכאןצ'ימיצ'וריקודקודצ'ימיצ'ורי"קודקוד

שומע?"האםסמבה,

הפומית.מתוךנשמעזעירה,אוושהמעיןקל'רחשרק
נגמרה"בטחבמכשיר'ובעטתיקיללתי"לעזאזל!"
מהקשרוביקשתיפורמןשללמחלקהרצתיהבתולה!"

לךאתןאלינו'יחבור"כשמריורזרבית.בתולהשלו
הסוללהאתלהחליףומיהרתיהבטחתיחמש!"עוד

הגמורה.

אותוושובהמוסכםבתדרלולקרואניסיתישוב
עונה.ואיןקולאין .שששררררררהרחש.

·; ... ;...:.~ c : ... - · -~ --,~ . . ,-- ...... .. . . 
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 15מספרבדירה.שגרוהסטודנטים,וכלהגורלרצה

דרוםעםהתחתנוהצופים,בהר 41אידלסוןבמעונות
עםקוביפטריסיה,עםהתחתןמרקמןאמריקאיות.

נגזרשעליהםבעודאולםויויאנה.עםואניאלחנדרה
עםהתחתנתיאניוללימה,לאסונסיאוןלטוס

" Portefia " היהזהלבואנוס-איירס.לנסועוזכיתי
השטחאתלהכשירלפנינסעהויויאנה , 1984בקיץ

גברשמכיריםלפניכיחברותיה,עםהמפגשלקראת
בההרולערוך " Pre gun tas "הרבהעללענותצריך ,ישראלי

" Vamos a charlar ',' :והרבה.לדברבקיצור
שעות.וחמשמעשריםלמעלהשארכהלמרותנעימה,חיתההטיסה
שלהבינלאומיהתעופהבשדהנחתתי .נסערהייתיבתוכיאבל

ללאאךלהירדםניסיתיבבוקר.בתשע~איסייזה,'בואנוס-איירס
עללראשונהלהסיפרתיושםל"קוסטנרה"נסענובלילההצלחה.

הקשר.מכשירכמושתקתי,אזעדמריו.

ישןברציףפלטה,דלהריונהרגדותעלהוקמה"הקוסטנרה"
ועשוהצליחמתקניאתשניםלפניהביאוהבוקריםהמאה.מראשית

למוקדוהפךהזמןעםהתמסחרהמקוםהשמים.כיפתתחתהכול
מיטבשםהתרכזוהשמוניםבשנות .בשרלחובביעיקריתיירות

מאדם,המתה"אניוס-לוקוס"מסעדת .העירשלהבשרמסעדות
כברשעברולמרותערב.באותושליהרוחלמצבמנוגדתתפאורה

משתגע.שאניחשבתישנים,שש

בדיעבדלספר.התחלתיאלינו",הגיעלאמעולםשלו"הנג'מש

ונתקע.במוביל
החיילים,סביביהזדעקועושה?"אתהמה"בנדר'

לועניתילאשימי.זעקפסיכי?"אתהאדםבןלךקרה"מה
לקרקע.אותווהצמדתי

בדם,מלאותעינימתנשף,שאלתיאותם?"מחזיקאתה"איפה
לייבב.שימיהחלמה?""אתצורח.עצמיאתשמעתי"איפה?!"

אותם!"ליתןהפלוגה,שלהשבצקי"ם"את
"קחמכנסיו'לכיסנשלחהידומעליו.אותילנערניסהקח!""הנה

מניאק!"יה

מהיריםבצעדיםופניתיהצבעוניתהניירותחבילתאתלקחתי

המשק.לכיוון
החברים.אחדאתשאלתיהכלים?"מחסן"איפה
האוכל".חדר"מאחוריבתמיהה,השיב ,"םש"

תוךאותולךאחזיר"אניהעובדים,לאחדפניתיגרזן?"לכם"יש
נגדלהילחם"התחלתםבצחוק,שאלקרה?""מהדקות!"כמה
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להחזיר!"תשכחאלרקחבוב,קחהנה,בגרזנים?מחבלים
עץחתיכתאתה"איפההאורנים.לחורשתופניתימלמלתי"תודה"
תחתיוהשרףנוטףהגזעאחריבולשותכשעיניצעקתי'ארור?"
ספורותשניותכעבוררוצח!"אתה"איפהכן'לפניערבשוחחנו
דבוקהנותרהמריושלהשבצ"קמןורודהניירפיסתאותו.זיהיתי
הצהוב.בשרףעמוק

בכלבולהכותהתחלתישוב",שתגדלעדזמןהרבהעוד"ייקח
רוצה,שאתהאצטרובליםכמהותעיףשרףכמה"תשפריץהכוח,
גמרת!"אתהשלךהחייםאתאבל
בדמעות.עיניבשרף,מתבוססותרגליוכורת,הולםואני

יומישלהחזקהידואתשהרגשתיעדהלמתי,זמןכמהזוכראינני
בנדר","תירגעהעץ.מןבתקיפות,אךבעדינות,אותימושכת

מריו!"אתאהבנוכולנומרגיש.אתהאיךמבין"אניברוך'אמר
"יומי?!"

בנדר?""כן

מריו?"איפהיודע"אתה

רחוק!"רץ"מריועצוב.חיוךחייך"יומי

ח.

הרבהשתיתיבמסעדה,לילה,באותואבלהשתכרתי.לאמעולם
רוחו'.'ריבו

בוהמקוםאתלחפשמנסהליברטאדור'בשדרותטיילתילמחרת

נסענויומייםכעבור .מריושלאחיותיוהאחרונה,בפעםצולמו'
ברילוצ'ה.הקייטלעיירתדרומה
שהגענועדהגבוהיםהברושעציביןבדממהחבוקיםפסענו

העולם,קצהעדאותילרדוףהחליטוהםעתיקהקללהכמולאורנים.
לכיווןויויאנהאתוהולכתיגביאתהפניתילרגע.ולומניחיםלא

ואנילשקועעמדההשמשלמרגלותינו.שהשתרעהגדול,האגם
באצבעותמריו.של"התשליך"ה"תשליך".אתלעשותהחלטתי
ומתוכהומקופלת,מוכתמתמעטפהמעילימכיסהוצאתיקפואות
ניתןמקרובלמביטוכחולים.ורודיםדקיםניירותחבילתשלפתי

רבהבזהירותאותםקרעתיושמות.דרגותמספרים,לזהותהיה
מעלשהושטתיקמוציםבאגרופיםאותםוטמנתיקטנותלחתיכות

ניירותעשרותידי.אתפשטתילנשוב,הרוחכשהחלהלמים.
האגם.פניעלהתפזרואטואטהאווירחללאתמילאוצבעוניים
שמסביב.האורןבעצימתריסמבטשולחכשאניאמרתי,"סאלוט!"

ט.

פניתינהריה,אתבטעותכשעברתיפעם,הצפון.אתאוהבאינני

לנגב.וירדתילאחור
מהרהעדאבלבכלל.עציםאיןהחלטתי,שםשרף.איןחשבתי,םש

בקולקולחיםת,.המווכמווהשרףהחייםכמושהחוללמד'נמצאתי
כזה.דברמחזיקלאמזמןאניטלפון?ופנקסיבמדבר.גםדקהדממה

 •אותי.שיחפשרוצה,אלוהיםאם

ןzן lעת nנ8J 1המ

 4-+מעמ'+-המשך

אהבותסיפוריועודהכבסים,שלשםזהאובססיהלחמן:אריאל
ומעכשיו.מכאןופרידותהוצאתהחרשה,הספדיהבושם,

קריאהסימןספריהמאוחר,הקיבוץ

מאהבשלחיוכוטאחא:איבראחיםעמי 198 , 1999
הקיבוץהוצאתאופסימיסט,העוסקיםקצריםסיפורים 12

עמי 192 , 1999המאוחרשלהיומיוםחיימתוךבאירועים
בתקופהוהערביהעבריברומןדיוןהמתאהבנשויגברשגרתיות.דמויות

הימיםששתמלחמתשביןעובדתאחרת,באשהבעל-כורחו
שביןבפערעוסקטאהאוהאינתיפאדה.הסודייםהחייםאתהמדמיינתמכבסה

החוץ·לזוהטקסטואליתהמציאותשעלהכתמיםלפילקוחותיהשל
שלבספריהםדיוןתוךטקסטואלית,

זמןשלמסגרתבאותההחייםסופרים
רוידיהושע,א.ב.עוז,עמוסומרחב:

קאסםאלסמיח Iחביביאמיל Iגרוסמן
ח'ורי.וסלים

עמ' 190 , 1999המאוח.ר

ל"מהפךפעילשותףהיההספרכותב
האפרטהיידלשלטוןקץששםהכפול"
חמשאוררואההספראפריקה.בדרום

ההולכתבתקופה Iהמהפךלאחרשנים
כלסרןשלחלומוהגשמתלקראת
אפליהללאמדינהכינוןמנדלה,
גזעית.

אן•אללהמן

השקט,לנהרהדרךמיוד:גלית
עבריתלספרותעמודיםזמורה-ביתן,

עמ' 128 , 1999

מקוריתדרךמוצאתהספרגיבורת

"נכנסת"היאמהתמודדות:לברוח
שונותדמויותשלונפשןגופןלתוך
איתןמזדהה Iבאקראיפוגשתשהיא

לפרקיאותןוחיהטוטאליתהזדהות
קצרים.זמן

המהפךשחור:צדק :ליאלאלון
הקיבוץהוצאתהדרום-אפריקני'

מרק-נתנאל'שלצוואתומגר:מתי
עמ' 279 , 1999גולןירוןהוצאת
שזורותהמחברשלחייוקורות

מגדומלחמות.היסטורייםבאירועים
ראותנקודותדרךסיפורואתמספר

ספרותיתהיסטורית,שונות:

אתהכותבהגיבורשלואישית,
נותיר.זכרו

הוצאתחיים,פיסתברבר:יניב

עמי 63 , 1999גוונים

המשורר:שלהשניהחדשספרומתוך
בכלאותיאהבי/ Iאותי"אהבי
מן/השבלולביקש /הנפש,כוחות

לו.נענתהלו/היאאךהתולעת,
עםלשחקלהוהלכהלו)/(שעתה
 ,) 25עמ'("כרוניקה",העורב"

הוצאתכמהון,חלפי:ברוךמרים

עמי 115 , 1999המאוחרהקיבוץ

חלפי.ברוךמריםשלהשניספרה
בשםפורסם"בתווך"הראשון(ספרה

ברוך).מריםהעט

עמד /הלוהטתהעיר/בכיכר"היום
הקיר:;עלוכתבאש/עיניואיש/
 / .מאיתנוהאלוהים/אתיקחו;אם

בכיכר("היוםהכל"אתיבלע/הים/
 .) 82עמ'העיר"

הוצאתהצלוב,לעברמסעקנו:ז'ק
עמי 143 , 1999גולןירון

בזמןשאומץיהודיילדשלסיפורו
נוצריתמשפחהעל-ידיהשואה
אתמאתרהואהמלחמהלאחרבבלגיה.

שללמסכתונקלעהביולוגיים,הוריו
להוריוביחסהןקונפליקטים

זהותו.לגביוהןהאמיתיים

ריתמוססמויה,נוסעתחלפי:רחל
הקיבוץהוצאתלשירה,סידרה

עמ' 95 , 1999המאוחר

עללקיר/מקיר"נזרקת
לישמולחמיםשלי/הרולרבליידס

נדבקתמלה/מכלנזרקתלנשמה/
הלמטהעםנוסקתבתנופה/לתקרה

לברכהראשצוללתלמעלה/שלי
מקיר"),"נזרקת 116(עמ'ריקה"
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קנצרעות

נדודהפבלר

ב gזהפסואיור:

התכלתמשוררי

ז'ידיסטים,אתם,עשיתםמה
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נישואיםמחיירר"ח

 ~ 11מעמ'~המשך

שלבדמותציניספרותישימושמכך,
 ,מבוגדשלדמותעללסנגרכדיילד

ובדודשגלויבשעה ,אמוזהבמקדה
 , ,,יתהאמיתבדת"הדושהיא

שלהצנוםגבומאחודיהמסתתרת
גישהניסתהשפדיבדוד,דיהיל.ד

דופןיוצאדוברשבחדהבכךמקורית

המשפחהאםולא ,הצעידהבןדווקא-
ב"ספדותכללבדדךקודהשזהכפי-

אתלתארכדי-זהמסוגנשים"
האם.שלהעגומההנישואיםמסכת

המטרה.אתמחטיאהזההמהלךאבל
שהטקסטלומדליצדזאת,מלבד

שלדרכהאוליזוהילמדי,משעמם
הםהנישואיםשחיילומדהמחברת
מדועבדודשלא ,גדולאחדשעמום
כמו ,אותולקייםמתעקשיםאנשים
ספדה:אתחותמתהיאבהםבמלים
לחידושתקוותלטפחהחלוהיתד"כל

מעשיםעשוואףהנישואים,משטר

כוונתם,רצינותעלללמדשיכולים
 •מוזר",כמה

ישראליעל

~דחtים:דקם, 1~ל
מתפ;ךך;ת,עצמ;תגל'מכדתם
 :תכל;ת,ת T~ער;חפ~~ם

• -: :• : T : ••• 

ד;ת, 1~ב ם:~ך~~ך~:ים, ry ~~~חים
"ססמים",טה;ך","יפי

. T TI: . 

מב'הלים,בים 1עלידימעשה
•נדי , T•מבטכם:אתי'ט cלהכ "י,;

 ": םד;~~,עב;ת-•~על T ך~;ס~
~ם pןח~רי p:סע,דינ;ת,

המזהמ;תהשארי;תצלחתעל
 T•האד;נים,לכם• 1ליכ uj~ה

ת, 99ג; [iס~דז Tת i :לךא;ת :~לי
ו:;נב;ש,~וי ,ס~ז 7~וי

~מזריםי;tןדנ!ורים

~~tס ייf ךךת ,ד~יז~
iJ ;~ך~י~ל ם~r,iJ רים~

 .םי~~;ז [i~ים 1סךק

1950 

קרןטל-ניצןמספרדית:

טעותתיקון

אביהוא , 230גליון"קנצרעות",במדור"בחירות",השירמחבר
הסליחה.הקוראיםועםהמחברעםשנדפס.כפיולארוזן

המערכת
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ןןוו lת u ·אתמארחת
וביקורתחינוךתיאטרון,חברה,לספרות,כתב-עת

תייא 60בוגרשובברחי 20.30בשעה-1.7.99החמישיביום

העכשוויתהעבריתבספרותכיווניםהנושא:
עמוסכפר,ייהודיתיצחקי,ירידיהבלס,שמעוןארף,שמעוןמשתתפים:

קוסמן.ארמיאלעצמון,צביסיון,אריהלויתן,

משיריו.יקראשגםבסר,יעקב .גית,ןוועורךמנחה:

ש"ח 30כניסה: 03-5224447טל.נוספים:פרטיםמוזמןוהציבור

חופשיתכניסה 77ן lת U.למנויי

המסורתיתהיהדותעםהציונותשלהחשבון

רביעיתהרצאה 7 . 00בשעה 4.7 . 99 1אביום-עילםיגאלדיירמרצה:

שיח 30כניסה: 03-5224447טל.נוספים:פרטים lמוזמןהציבור ••• •••

מפגש-חברים 8.30בשעה 9.7.99בליל-שבת,פוזרויסטיתויהדותהמכות

לעמלכיויעקבפרופ.מרצה:

לעידניההיהדותשלהרבותפניה

חיפה-רוטשילדבית
שירח-יוצרתלכתיבהסדנה

בסריעקבבהנחיית

 7 . 9.99מתאריךהחלג'יוםכל

 19.30ער 18.00משעה

 04 8353560-בטלפון:פרטים
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