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העצמאות.ויוםצהללחלליהזיכרוןיוםשבעקםתיווהגבורה,השואהיוםבא ,תמידכמו ,ובעקובתיוהפסח,חגתם

לקצהשמעברראייהטווחלושישזה-בקרבוהחושבהחלקאתלפחותאו ,הציובראתלעורראמוריםאלהימים

הסדר.ערבלפניחמץשרידישלרקלא-ולחיפושלדביקהחוזרת,למחשבה-אפו

מן .זולתנוכלפיוגםעצמנוכלפיוהתנהלותנומעשינושליותרקפתיתלבחינהאותנולעורראמוריםאלהימים

ראויים.תמידואינםטויבםתמידשאינםמעשיםבשמנוהעושהשבשררה,מיאתכךואחרעצמנואתלבחוןהראוי

אנחנוועכשיו .יאסיןאחמדשללחיסולושותפיםישראלמדינתאזרחיואלפיומאותועשרותואביאתה •בשמנוכן

יבוארנטיסישבמקוםמאליומובןהרייאסין.שלמחליפורנטיסי,עזיזאלעדבשללחיסולוגםשותפיםהיתרוכל

שינסהמימנגדגםיהיההסתםומן ,לחיסולמחיסולנחיה,וככהאותו?גםיחסלולאמדוע-ואזנוסף,מישהו

במילים.הצטעצעותלאוגםדביחהזואיןיהודים!רוצחיםשמים!שומוצעקה:תקוםואזחיסולים.לפועללהוציא

לתתחייבהזאתהחיסוליתהחלטהאתשקיבלמישלהם.מהצדוגםשלנומהצדגםנקודה.אסוריםהחיסולמעשי

נשלם.ועודמשלמים,אנחנו ,שיבואוהנקםוחיסוליהנקםפעולותמחיראתשהריהדין.אתעליה

השפוייםבאזוריםכזהאדםשאיןלינדמהבפלסטין?לחיותהפלסטיניםשלזכותםעלעדייןשמערערמיישהאם

לאכבראישזאתאמתעלאדמתם.עללחיותהזכותעללהיאבקגםשזכותםהריזכותם,זוואםהחרבה.של

הנבניתהגדרלכן ...הגבוליעבוראיפההואהוויכוחפלסטין,תשתרעעליוהשטחגודלעלהואהוויכוחמערער.

תהיהדברשלשבסופומיבןאחדכל ...בחייהםאפילומשלמיםואנשיםהתנגדות.הרבהכךכלמעוררתלאחרונה

החלקעללקבל.שאפשרהחלקעםהשלמההיאפשרהובויתור.כרוכההיותהמשוםכואבת,פשרהכלפשרה.כאן

שרוצהומילקבל.שאפשרביותרוהגדוללקבלשאפשרביותרהטוביהיההזהשהחלקכדילהיאבק.הראוימןהזה

הקרובה.בזווגםהרחוקהבהיסטוריהדוגמאותלנוויש ...מאודרעיגמור-הכול

שכניםעםשכנים.בושאיןבעולםמקוםשאיןלהביןוחכם.טובבשכלאלאבסיכולים,ולאבחיסוליםלא ,לכן

בתוךאבלשלנולצרכיםבהתאםיחסים:מערכתעימםלבנותחיייבםאבלקשה,מאודלחיות,קשהמסוימים

הזולת.שלצרכיואלגםהתייחסות

* 

האיומההמלחמהשנותאת ,הנאציהגהינוםאתבשרםעלשערבואנשיםבקרבנוחייםעדייןוהגוברה:השואהיום

הזה.ההיסטוריהמשיעורשנייםאודרבללמודאמוריםהיינוהאנושית.ההיסטוריהשידעההמלחמותמכל

לוחמיםכאשר ,לכןמנוצח.להיותרוצהאינוואישמנצחים,רקאיןאדםבנייבןבעימותכיללמודצריכיםהיינו

אם ,כןעלמנוצחים.ואיןמנצחיםאיןבפשרהפשרה.מציעיםהם ,אפשראישלנצחהמסיf'האלמגיעיםנבונים

אזמנוצחים.יהיולאשגםכמובן-מנצחיםיהיולאהפלסטיניםליבןשבינינוזהכמוואכזריחריףכךכלבעימות

אחר!ואיןאפשרי,והכירצויהכימשתלם,הכיהזהבשיבלוזהוותן.בקחלהתפשר.יהיהניתן

למד!אמנםללמודהיהשצריךמיאםספקאבלזאת,ללמודצריכיםהיינו ,כאמור

* 

חיוביאחדדברולו-לכולנוהחשובהחגלרגל-לצייןיכולנולוישראל.מדינתשלהעצמאותיוםגםחלף

 .דיינוהאחרונה,בעתהזאתבמדינההמתרחש

משלם,הואועדייןהקרב,בשדותהזההעםששילםהמחירעלוהצערהכאבשלמקומםויותריותררבאלב

פשרות.וחסראכזרימטורף,טרורעםפוסקתשאינהבהתמודדות

נשקם,אתלנצורבניסיוןלפתוחהעמיםשנימנהיגיאתלשכנעלנסותהיהניתןלוהשני.בצדגםהוקזרבדם

 •מלחמה!עודילמדוולאחרבגויאלגוייישאולא ,לבןעשןשייצאעדכלילות,ימים ,וגרןבחציולשבת
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 1:~ו
עמ' 67 , 2004אחיזתמייסרו,תאמהותמירון:רןחזקזונים,ח~בנחעציברזניאק:משחמעילי,םלשהשובלאושטיין:שרה
חוץאינואבלפניםשאינומה"כלהנשיםשירתראשיתעלחורגו,ת 227 , 2004ערותסררתושםידהוצאתהכבושה,בונזליןצבריתילדה

נכנסטרםאךהסףאתעוברמושלם.;המאוחרהקיבוץהוצאתהעברית,עמ'שםעלסררהושםידהוצאת
בגברמדוברבכניסה.//עומד-עמ' 453 , 2004(בפולנית:ברזניאקמשהשלעדותועמ' 107 , 2004קורצ'אק,

אךבית//שלוארכיטקטורהואשה;ראשיתעלומעודכנת.שנייהמהדורהמגטו Iהפולניבצבאיהודילוחםלבנה>,העולםמלחמתערב 11939בקיץ
חרך; Iכלומרבכניסה,-עתהלעתאתשפרצה-העבריתהנשיםשירתלארץעלייתוועדהמחנות,מזריץ', ' 10בתצבריתשרה,נסעההשנייה,

יוםחייאלפולשים;מציציםבעדו-20השנותבראשיתהפרסוםמחסומיישראל.קורותיהבפולין.לביקוראמהעם
 ,) 1עמ'('כניסה'אחרים"שליום;בת-אלישבע,רחל,שערבה:המאהשלבגטושהותהמאמה,שהופרדהמעת

ואחרות.דאבאסתרמרים,כתר,הוצאתהערמון,עץאש:חנהבזכותהשתייםוהצלתפיוטרקוב,

עמ' 323 , 2004ושםידבפלשתינהבריטיותנתינותהיותן
שלוהישרדותההתבגרותהסיפורא"י,

העולםמלחמתשלבעיצומההמחברת
שנלקחהמאםיתמותשלחייםהשנייה:
לוחם-אבשלובהעדרובאקציה,
בשדותנדודיםומתנכר'זונחמחתרת

 .בדויהבזהותובריחה

תחתיחרריהזמורלדמעות:מבער
לוין,איתמר :עורךיהנאציהלשטןו

הוצאתבכרך,צביפרופ'מרעי:יועץ

 367 , 2004אחרונותיריעות-ושםיד

עמ'

היהודיההומורלגילוייעדויותמאות
כנף,אמרותדביחות,השואה,בתופת

וקריקטורותסאטירותמערכונים,

צלםשלילתנגדנשקששימשו
האנוש.

בגיהרמלחמה,מלחמה,שביר:סכינה
ע"שסררהושםידהוצאתבהדרה,

עמ' 336 , 2004קורצ'אק

נקטעההמחברתשלהמאושרתילדותה
זבורוב,לעירההגרמניםכניסתעם

ראשליושבמונהאביה , 1941ביולי
במקלט,מסתורמצאהוהיאהיודנרט,
זהותתחתתושייתהבזכותושרדה

ארית.

הוצאת Iמאתמוליומניםטבת:שבתי
עמ' 192 , 2004ביתןזמורהכנרת

בתל-ילדותשלהקסםמימיסיפורים
 ;-40וה-30השנותשלאביב

כשארץאדום,גזוזמכרוכשבקיוסקים

ויפה.תמימההיתהישראל

עוברעםהוצאת Iסטלקרטרבאי:דור
עמ' 198 , 2004לעםספריהלחיות,החוצפהגנוסר:יאירח
ומסתורית,מעגלית"יצירהשני.רומןעמ' 78 , 2004גווניםהוצאתשויריה,

(גבהמערב"לתרבות ] ... [מחווה ] ... [המשוררתשלהחמישישיריהספר
לחלץרוצהאסופיילדהעטיפה)."ליריקהגנוסר.יאירההספרותוחוקרת
אביואיבנוב,ביניהםאנשים,חמישהמשירתרתיעהעםמעורבת,פוליטית

ביצותהמוקףמגוריהםממחוז Iהרוחבי"אוליהעטיפה).(גב " ...שן''מגדל
עובריםהניצוליםמוקשים.ושדותבמשבצתמהרהרת;אשהחייהעיקר

טוטליטרית,מלוכניתבחברהלחיותתהיה;לאוהיא /'משוררת'/פנויה;
אמנותיבמשברמנצחכעת-בואיבנוהגולה;מאורלא /לגויים,אורלא

המחוז.אללשובצריך-שלי/שורהקטנה/ארץקרקעעל
ב~לכהבהובאונים;חסרתתונצח

 / 1רבברב~להבהובכאן;שנרצחהאיש

ובערב, //יאיר,בצלהבהוב
עוברגרינצויג;אמיל /בשוליים,

'בערב, , 29<עמ'בירושלים"
בשוליים'),

ביןגזעי,תיהודייהרפפורט:ספירה

 1ישראלוארץקובנה-לכאןשם

קורצ'אקע"שסררהושםידהוצאת

עמ' 272 , 2004

בתיוצאתהשואהלאחרשנהחמישים

דרךאמה:שלמסעהבעקבותלקרבנה
הריכוזמחנההמחתרת,קובנה,גטו

וארגוןהמוותצעדתשטוטהוף,

הבריחה.

g~ '4. 

;~~!; 
יח ,ןשלחיות,צ!<חהח

גנ~סרהיאיר

יהודי'להיוולדרובוט:סלולא
הוצאתלחב,יחווהמהונגרית:

באמצע,המיותסעםהאישליזןחנוךעמ' 160 , 2004גוונים
לוי,ושמעוןיערינורית :עורכים-ומבוגרמתבגר-ילדשלסיפורו

זגגיקרן-המאוחרהקיבוץהוצאתהשואה:ובעתהשואהלפניבהונגריה
עמ' 352 , 2004כענייןלומתגלההגיבורשליהדותו
חנוךשלהתיאטרוניתביצירתועיוניםהגילויבעתרקחשיבותבושיש

כוללחדשיםמאמריםמבחרלדין:אותוכשמכניםהראשון'האנטישמי
ביבליוגרפית.רשימהמסריח","יהודי

בשלמההזירהאיזקסון:ח.מירון
 , 2004המאוחרהקיבוץהוצאת Iחמךל

עמ' 255

לאחר .איזקסוןלמיורןשלישירומן
עםלהתגוררעוזיעובר Iשהתאלמן

המלך.שלמהברחובבדירתהאחותו
גםעובריםמיהאהובתועםבנועמוס

גענוהרומןבדירה.להתגוררהם
הישראלית-יהודיתהחיצוניתבמציאות

מחלתועםההתמודדותהפנימית,ובזו

עוזי.של

הוצאתיזם,יזםחייבר-גיל:ערן
רבינוביץוקרןהמאוחרהקיבוץ

לשירהסררהריתמוסלאמנויות,

שוליות,תאוותאלקלעי-גוט:קרן
הקיבוץהוצאתקוריש,רפימאנגלית:
לאמנויות,רבינוביץוקרןהמאוחר
עמ' 78 , 2004לשירהסררהריתמוס

לצדזוישובות"הןחמישי.שיריםספר
הקשישההאוטובוס:;בתחנתזו;

והצעירה / 76421היתהשבגרמניה;

כתפהעלהתכול;הפרפרעם
עדות"אנחנוואני,בתיהחשופה.//

 ,) 17עמ'אביב',('תל

הוצאתדלת,עםאישדייך:אשר
עמ' 188 , 2004המאוחרהקיבוץ

המסופריםסיפוריםעשרהשלקובץ
חרדיתבשכונהילדשלהמבטמנקודת

בירושלים.

ש
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בן-דודאלפרןרות

רישומיםלאושוויץ.ערביםעם
1

 (ו:

:1 
איתרולהולכיםשופאניאמיללאב

(היוזמה)לשלום""מזיכרון

הכוללתודרוזיםנוצריםמוסלמים, ,ישראלמערבייאישיםלמאהקרובשל"קבוצה

באוניברסיטאות,בכיריםמרציםעסקים,אנשידת,אנשיאינטלקטואליםרוח,אנשי

העמיםשניביןחדשעתידליצירתביוזמהיצאוואחרים,ספורטכוכביאמנים,מחנכים,

בו".ולהכיראותוללמוד ,היהודיהעםשלהכאבאלהליכהדרך

* 

 ...ל.ף-ןף~ח·ןף,~ח·ןף,ל.ן-ןף, . 1
 .יןך ry ~~ת~ר f~תי ryק

לל.ב.מףך 9י;ן 7~ר f~לר'ס~~ן;ת~תי ryק

 .ה~ך~ן;ה Qי ryק

~נ;ןה.עםרךבכ;ןי ryק

 .ה¾ iq ת~~ Q ~~ך~תך 9 ~י ryק

 . 26.5.03חתעיפח.נשרהישראל. . 2
• : •• T • •• : : -T 

ם~ים". תם~~"עםת lQ:נ; י~~ז:ייסאג'. f ~להק;ך~ים

 *"ץ.ל.ןהף~ךץ"~ךץמ; p:ןע.ץ'~ע.ץד~~ץ
ונזכר'ונמסרונשכחונשלח

: . : -: . : -: . : : . : 

 .ח;רמףלח;רחרף~ל'~עיל
יבסקומולודקריהילדים.שירמעיל",שלו"גלגולי*

* 

עלים.נגדילנףנתפראףלי
' : T ••: ' T • 

ס~~ים.ת~ת p:~תלrז זי:t~אףלי
שלףבים.בכליםנהיהאףלי -. : .. . .. . : . 

* 

* 

ז:יקןה ש~~?ת lQ:נ; י~~

:p ;מf די~ה:l ית~;~~, Q מך~זw י. 
ל~ה, ryס 7ךס~בכףי~לףי f ~ס~י~העם

 .~רימלע,~הי wר w ~לינק

שליהזמע;תבגביעשלrזמכאב~ת~~סלי ~~
• • • , : '' ."' T T : - - ' : ' :• • 

יתמףתי.אתניג;נrזתמהלוהיא
: • • : -• T :• -: • 

ם~ים?~~םת ה~,ע~~יר

 ן~~ז~יר..:~לאס~ש,ל l: ר~~

רי~ים? fיף ry :~דקוילדים,

* 
* 

ד~ר~ךי;ןלי fת lQ:נ; י~~

בכתיבה.ףמכשירי
-: • •• : • T 

הזהב.ימיאלנסע .נ;אי
 T-ז •• : •:- • •

האלכימאים.אל
."' ' : - T T • 

* 

 י~; l:~ה~~קי

נסףילהי;ת . : . ' 
שרפה,להי;ת

• : :•• T 

~עףר,~ה

:l קרף~ה,:ז

 .זl ;~r:~ת~ם~קת l: ;ר~

מס~~ה, ן~~~תל~צא
 .ה; qן~~ב p:פר q~נכ

* 

f יץ י~~ ,איר~~~~ךם~~

~ליל~~ןןה ~~ך~לרל~~ןןה
Qf לךא;ת~~יםקןנףת

ת;נים. nתשלפצצהאיז;
•• : T T :• -: , 

*** * 

~~לים.ע,~ןה~~ןמףל'רי~ה
ש;נ:ןקים.-א;~ךיץעם~ןם . . 

*** 

 .ח~יע~ז::~זpךחפ;ךין. . 26.5.03 . 3

מף~~ה.לאא;נ:ןי~~סףשףב .ר~ה'פי;ת ryלוריר : i~אםם

 . ni'egazovana naturalna vodaש;נ:ןים
ברשימה.שלאנכינ;כים.זכר;נ;תנשכחת.שפה

T T • : --• : • :• :• :ז• T 
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ן=ייי
1 : 

 ,ה~;בע;ךאת~ה ,ה~;ב~ר p: ~~~הא;~ךיץ.לא ,;ע.ןה ,ה~;ב ~~~ה

 .ת;~~;ב;לר;תב ryא;לא~סי~ף~~ןהזt~א

* 

 .מףי g;: 9נ; .~ן~י י~;

 .ת; nן~ ה~~ p: .ה~~~ל~יק~י~ית הס~~pז~ ,ה; qןנכ;ה q~נכ

~זאת, ת~?~~~:ןךה .י~~~דקןה.~לר~~רף
ב;ןקים.לא~ש;~ךים p:~םךזt~א,ך~;אזt~א- א;~לסםא;~ךת

 ...~~ןהזt~א .ה~;ת; י~~~~בף ryנכ~לאדק

* 
 .ה~~ך;לא;ת;ה 9 ~ן~ד~לים,ן pמ; p:~יך;~ה . 45~~יב

ילדים.אספףל;דז', , 18בנארףט;ביצה
: -• T : : T T : • 

 ? l: ~~~~~ף ,;עב;~ה~י ?ה~pז~שףבע;~ה~י

השינה?לפנימצטלבתהופדריכים,מעיניףמסתתרתלrזנ;רעתמי
' --T •:•:-:• •• •••• •: --• •:•:-:• •• : • T ••-

הפ;לנים?אל nב;ר;זר nמי
• •• •• -."' -T • 

ק~~ים.ס~יםי;ן 9 ~~ ,"םירי'~"י;ת ryלט;בלא

~חדן~ך~ר ;:ך;י~י

Na wyrewolwerowany' go'rz'e 
rewolwer s'ie wyrewolwerowal 

;הףןים. ם~~~~דף ry :~לא ,>סדק~~ ry~קךח~~קךחסר ל;:<
* 

גדע.ר pקדע,קדע,

 rא;~רי~ל י~~~~מדה wמ
הופצפנים.פעלתאתמשבש

: -.. :· : .•· ---: : . 

~די~הזןח.~ד~~נריפ;;ה י~~
תפלה:חרףזי:פמ;מ;נה

T : -: '' T ' : 

 .םי~~;פ~~ךלאא;נ:ןי םי~~;פ~לאחם

* 
 .~לי~ב p:סעםע,שףנכ~ה

 .נחיס;ךגם ,שליהחלשההףאשליהכאב
-: •• ."' • -,•' : T .'' • -• 

 .~לי ן;ש~~פ;ת 7ry ~הףא

*** 
 . 26.5.03קךק;ב. . 4

 .םיpז;: ry ל~~ ל~ן~:~ת~ריל ry ,ע~~לסראש;ןס~;ם

* 

 ה;;;~יןנ:וי~י~הף

n ;~ל~ט; ה:p לףנכן~יתn ס;רית;ת

 .ת;ב~~ 7~~בז ry ~א;~ךים,ך.:ש

א;ת.ך~יןר~ר~ין

~~ ry ס ל;:~~ד~קיםנףn ;~י;דקים ,ה

ך;ציםורחמים,עברה
:• : T : -:-• • 

 ם:~ך~~~רט qל
לא!

* 

ס:ה.ע.ןה~דס;ם.~ר 9 ~

א;~ךיץ·~ךק~אף),~לש;ב,<קןק;ב,

שרידה".אני;לה, 1נלא"אני
:-' ' T '-: ': T 

ס~ים,לע,ש;ת ,ה~ 9~ל 7 ת;: Qנ;

 .םי~:ן~ך;עים
תביאולאלףח;תתחרטלאהיא

• -:-: T • 

ry ת;~~קנכע,~היא ~ Duty Free . 
 .ש.:~סת,~ת

סק~נ;ת. י~~

סב. tע;ת 7~ק~ך~ע
ל;ת. nנספיראבנישש .. -: .. -. : .·· 

* 

 .מז~פיםניר;ת
: T :,,•ז • 

 .'ץי~,קד~מךא,ש

זtי•קןק;ב ;ט~;ס:הסיה

פ;ל~י.ךר;קססת p~ך~ית

העשרים.הופאהאיר;פה.
'' T T •• -T :• :' 

ס~ים.

* 

Na wyrewolwerowany' go'rz'e, prosze pana 

.םי~~ףמ אל ת;ק ~:ם,  ;~~~ה ~ך;~י ,

~ןם,;ןאף.ז~ן~ק;ם ש~~~

~ןם.;ןא-ף~~ן~ק;ם ש~~~

ים. ry~ל;;לםם ryי ~~

* 

* 

ספ;ן~ים.עםק 9ע.לי~ין

 .ןי~~ס~ םי~;:~~ךלאס~~.רת~~לס~תמ;ןןיםלאחם

" q סע;לם"~ופ;ת~ירי, 

:p סדקי:;.זמר~~ ry .יךים

:שףבחזרזtם
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קל;~י.~ת~~להא;ןם

 .שויהילדיםאתא;הבתמאד-אני
:-• : :• :• :• -: T • .י• • 

וזנגויל.דבשעיניה,ואת
: :• •• :• T : -:-: :• 

*** 1
 (ן:

s 
~1 ~ 

*** 
ל. sטמהרפורמי.ח:פנסתבית

 ... : •,• • : •:ד ...... :- ••

 .בהיכלאדםבנימא;תארבע
-: -•• :•• TT T ••-

 ."ה~;שמ~תים ry"ל;ק

 םי~~,ע~~~קןא~יר

בימה?עלע;מדתואני
-:-• :• :• -• T 

* 

נ;תנים.ולאנ;שאיםש;אה
T : • : : • 

 א;:לא-~א;~ךיץ א;~~~י

 .ם,ס:ה א,~ד~יה 9~י p:ן~ין

 .וחיאדםיראהלא:פי
' ' : ."' T T T T 

~נכקפףת ryדק

 ת;נ;, a ;ע;ןהךל.~ה

ם. ry ;קים qw ~~~דדים
* 

מ~,ןה.;ןךר~~דף .םי~י~~נכזפף

 ."ם:~~~~סרי 9"ס;קעףרף~ה /o ה~ן~~

* 
~ים qןדא.ה.ב.ה.~לרבףר

 .~לי,ים /Po ~;;ךים nה /oע;
ל~ךי;ן.~נכסתמן?ר;ן י~~

 .א;~יז:יקחףן~ן
* 

 .םי~,~~~~ף~וp~נכ~~ים ~rא;סקחף

 .)םי~~ q ד~<~~ים q~ן ~rא;סקחף

ים. ry ~ 7י~לקס;
* 

 .ה~ wמראש fלי~~סה אס~~~מד~שעף~תזאת *"ח P .ל"
ה. 9~רףקח~

 . 27 . 5.03בןם.~זpרךיץ-;יך~~א, tpאו . 5

י;ת. ryלמ~ד;~יםד~יןןמףתמז;~ים~ין~ריל ry ,ע~~ל~י wממ~;ם

* 

שוי'ט;ביםאנשים
 . ·: . •-ד:

נסיעה.בא;ת;ףלאאבלא;ט;בףס,בא;ת;ואניאתם
 T ': T : ז-: : •-:- •:-

קר;~ים.ן~קףר~ת Qנ; י~~

;ר nשבהףמ;רמאפרת
: ,•' .''.'' : T 

שהאדימהףבחלצה
: ,•' : T T • : '." •: 

* 

~לי'מקר;~יםם ryדדי~יםלא
זרים.מכניסילא

-: • •• T • 

משדה*מרהאדמהעלתשבףאתם
 • T TT T T ז-:- : •• ''.-

ילבינף.השפףריםוכל
: T -• • -: • 

הדכוריבאוהלהאורחמתקבלבומר*קפה

* 

ו : .. : ." 10לבל;ס"גשי

ו : .. : ." 13לבל;ס"לכי

7 " P "מ~ןדים".ל"~ךיף ,ל"~אף~ה" ,~ךה

 ."יל~מוp~~סהד~ל,ל;םת wדרירי 9ז:י~";קך~ט;ךיףם,

 ."םילד~~~סיףם ry,ם~~מאל.ר;ן qס~מבך~ש ל~"

השער"לידנגנה"התזמרת,
----: ד:· ... :·-

o/ לי!ךלףלי:~יןמאל

הזפותמרשלצלילינרדמףים iiאל
 •:ד- :- •• • : • : : • • ·::

~ז:יי.:סד f'םלע.מד~ק,ה~ןם,;ת~ך:ם ,תך;~~ף~ך:ם

* 
ד~יר,ס.;לךח

ףפראי'סגלאירףס
• T • : • 

פ;ן~י.קן t~ל ;נ~~;ןח

 .םי~~;ק~ p:צ;ע,קיםלא~ירף~ים

* 
ביידישגח.*ער

* 
פראיסגלשהיהאירףס,

' ."' TT T ' : ' 

דעףךיס,מ; p: .ע~~~~סא Q~למ~ךת

~ f ן~~ןי;ןל~עק;שףק,~ך~ןים~ל~דףq !ה. 

 .ב;ר?ךם f ה~~~~הי;ן~ן~ין
מהפרה""ישרחלבחףטיר;צהאני

:-• T •• TT TT •דד-•

 ן;ל~;סךרי fנ;~ל

f ;כo ~:ם. 

* 

 ףר~~~לאד~ים ם:~

שהיהאירףס
' :• TT 
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 .:די f Jjלקד רי~~~ 1:~ו

* 

ט;בו;כןס~הךט 9~ידה,כ;ס

וא;כלים.

חמשרפ;ת.חרב;תעל
-: T T: • -

* 

ןס~~ןה,ן~אןחף 7 ~~ק;ד;הו;כ~ט;;לזים

~לי,מtיןtילים;ךרף ry ~ sפה

 .ע;ךי ~ק;~ ryפה

f י ~~ס;ןד;תל. 

f לימ~זמ;לדיםל~. 
f ק;ו;כיפה?דע.וס:ה:כ;לו;כ~ם~סיל~~. 
ry קךי~נ;ןpלז. 

 .הגדרמףלסנדויצ'יםאכלנף
T -: :• : : • • ד-•• 

~ריא. ן;ב~~ק;ןז:יי ם·א~~ ,~ז:יי wה; ט~~~

 .:דרי~כלקידד", ז;~ ס~"
*** 

 . 27 . 5.03 . ן;ל~;ל;ןח . 6

 ...להםצרמאד:לנףצרמאד",צר"גשר
." 

0 ."" -: -T : -T .י• 

חסידי>(שידפעמים). 2(לשירלל" p:~ח.ד 7לא ,~ח.ד 7לא ,ןסע~ר"ןסע~ר

* * 

II ~~נ; יw ס~יל;ס;ף, ר~~ ,"ר.ח~ס~תא

לווינם>(עמנואללהחליפני",יףכללאאיש ,כלפיואחראי"ואני
 ····:-:- . ד-:-:- ·-:-

~לי א~~ת;ןעים.~ם~~דדא,ו;כיל f;זא,~לי א~~

מ~נ;ת~לסע,קףר;תע.י~יסז~ת;נכקן ,;עלא

~לי א~~ .רא~י~ת;ל~ףןלא

ד~רג 9~לף 7ןן~אף,ל~טף~ה;ף,ק;ד;הו;כ~ט;

 .טא~~ד:~ר?:י 7 ,ל;~~ריץ fן~ך~ח
ק;ד;ה ;ט~ f-ל,ךי~אס~ל א~~

התשיעי,*;רט sנמרבבה,אחת
--••: TT -: -:• • 

 .א;תיהחליפההיאאףלי
-• :• ::• • T • 

קובנהליהודיבעיקרהריגהגיאקובנה.ליד*מבצד

* 

~ל:ךי.~גללאע~ש.ןלא ר~~לא

מזpקךי~ןנ;ן

נחם.ללא

* 

~ךר;ת.

 ,א;ת;ימצאףולאהזבותאתהאדםבנייחפשףההם"נ!זמים
- : T •• '-ד : ••: T T T T 0."T -: ' : : 

 ) 6ס'(ההתגלות.מהם",יברחוהזבותלמףתויתאוף
:•:-T :-ד:• •:-••:• 

* 

~חיךה.~יןל~.רתמ~.רת,:דדה~ז 7

 .;~ןר ע~~~ס~ןם:ד~~סה
gry ל:ךים. ט~~ר~~

* 

s א~מ;ןר;ת~תצ;דעים;ע,ךים; r .ךיץ

:רים.tי 7ן~חים
וילדים.אשהאלנערבח;ןךים

:• •:•: T '.' T • T • • 

 .י~ן; sר r~ח~י 7ךיהףןיםע,ד~ים

לה;שיעיכלהלאש!זדםלאב;תבנים
T : T TT '." T : ' T : • -

ס.דןה.~~לף rד~~ה;ת

 .ה~ר~ע,ק;ת 17ןים ryע;;הרי~ה ר~~

 ,ם:~י.ע~ל~~ים .םי~~~ל~~ים

Q דסאn ;ן ת;,לQ א;~הדסא

s ן~יןים.ד~~יםרק~ת~~ל.ינף;ךש;ת

* 

-ערביםבעינימביטהאני
:-• -• T : •• •• :-ד • 

 ,ם:~ 7~ק~י~ה
שנאה?מכניםמיםכזבה
 ד:• ·-: ·--ד

 י~~ ת~~~~~ם.די wגף ת~~~~

ז:יקגה,ת;ןע,י

* 

II ~~~ע,ד~ים,עם~יסה" ט

יהףדים.עםשיחה""כמעט
• : -• T • : • 

א;מר:מש;ררעםשיחה""כמעט
• : -• T • : •• •• 

 ...~ין" Qיד 7מ;ב~קריב,~קרייד 7מ;~ן ך~"

 ) 62עמ'שיחה"."כמעטדיננו.(סוביה

* 

 "?וי,~~סש,קים ם~~~~ס,דים.ר fל f ם~~"ו;כ~ה
זאבים.שבעיםמףלכבשהאנחנף

:--: • : T • : • : •• • 

 ... םי~~~,ס ...ס,ן~~ים ...םל~ים ...ש,קים
* 

מ;הףןים?"~תר fל f~דאףם ry"ל~ה

מ; p: ר~~;ח;tיך
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ןה. 1ל qךים 1~מ~חית~ל ן~~~ה 9 ~~
שאלה.לכלס 1יאנפני

:•• -: T T •• : 

* 
:p ע.~ל:חיי~זא 1ה~בr .ןה
* 

יד')כה'(דברים ."ק.ל~,עף 7~ה f ר~~~ת"~כר

ן;כרים.הםנשאים.ילדיםשני.ין;ר
•• ' : ' T T -• •• :• 

סה.סה,ןסה,י ryד 1י ry~ין:~ים 71ל

 ,"ה~יר~~ךךה;ריא,"הןי;ן , י~~

 .זrן~;ק nס~ס~ל.י~תע;.ן;תלא
* 

;ל.יל;ת.ה r ,ע; ;ל~ א~~ .ז~רלא ;ל~ א;~

ה. r9ךרק~;ה~ין. Q:Pס~~ה- א~~ .ה~ rד~קש~לrז א;~
חלש.להי;תר;צהה,אבי

' T •: : ' T -

 • 1~ב o ~~~~~קש י~~

* 

מ;~י~ים.הםע~~יו , 1;כךלאך~ע;ת 1:דק

f ךליryw ל.יסה~ק~י~יםיןה~ n .ןה;

נשמרים.ושהירחעלי
• T T • - : T : • ' 

 . י~;~סס~ז~תז;?ךתי ~~
 ,~י wרססראש;ןס;:תףך;ן~תז;?ךת י~~

 ,~רד 9ש 1~רךקךיןי~:הס~יד~תן;?ךתי ~~
תרפ"ט,פרע;תת"ח·ת"ט,גזר;ת

 T :-:ז-- ••:

נכל.ק". 9ry 1 נ~ך~~ ,ק.ל~,עדאלאס~ר 9 ;פ"~ת
הש;אהאתנ;שאתאבי

 T- •י. •• •-:

1
 (ן:

:1 

ןה, 1ךס~ב

רים, 1הכפי;םמלחמתואתמ;ת nהמלכלאת
."' T T : ' -: ."' ' : .'' :• -' ' 

:ןים. 1 ג~;ס~ך;חיםך~ת;קןבסנ;~לים~ת

* 

לי.ז;כרת-והיאלrזן;כרתאני-חה 1והמנהנחלהאכזבתאת
 ' •:•,• •: T •-: •:•: T :-: ז-:---ז:- ''.

* 

 .זrן~~סה ?Vס~ה~לrז~ב p:סיא ry~לי~סה ?Vסיא ry~לי~ה 1ס~ק~י
* 

ע,ק;ת tךע,ןבי 91סל;ת q ~~ ,סי~~~~ tל~מ~לא , י~~~~ת ת~~;א י~~
הצלבנים.

--: T • 

סךב ת?~ס~~ע.י~יס,~~רקלךא;ת~לא ,ע.י~י~ת ת~;;ע י~~

כ;~ךים.~דם ,ס~'יסאד

~נ:וי.מ; p:------ס~~ין 7ר;;ה

גאים".ערבים 1"אנחנא;מרים
 . .. . ז-: :--: . :

* 

מכלב"."פח;תהיהא 1השפעם ,של;לילדיםספרלאגאה,די 1יהג,דוד
T ' ז•:- ••• '".'':י."' :•--TT T '.''."' 

* 

 .ןי~~~ס:ה~י . 1לנ 1~;אנל~~~ים~רית י;~

~ןף,~תלינכך~ה~סה ,~לי~ב p:ס~תף 7~ך~ה י~~
מנה.לע;,רעביםכמ;

: : •• ' : TT 

שבעים.כבר 1שלנהילדים
-: ' T T '." T : : '' ' 

* 

 .~לי~סא Q~לח" p .ל"ס~ 1קח
בעלב~ה,שריריםכאבטיפה'לה

' T '.' •• : ' : ' T • -: -

א;הב, י.ע~~ ה~~

 .םי~;ל 1~יד~ער

* 

 ."ת 1למ ה~;נ~ס~~רית~תךםזק~קד .ת~ר~סהי o~~סהם wןף ש.:"
 ) 1 • 2ג'(ההתגלות.

* 

 .ןי 1ס;הךסג;ןלסע,~ל.קים ח~~א 1ה~אד י~~

ם w ~סנ;ןא~ל~סר ע~~

 . י~;~ 1 ל~~ 4 ~ ,ע.י~י~~נכי

ר"ל~כ ,ה~ 1~ט~סרב 1~ש
סים, 1הרבתים 1פליטים 1ש 1גר

•• : • • T • :-• 

ס;מים nהמעלב;נ;תאתש 1לח
T :• :• : --: • 

~ד:ז י;~~ 1לנךל~סף
 ר~~~סךב;ת

ס~קיף 7ת 9 ~ך~עם ת:~ 7
* 

ג;לן;ר n ~~ק-~א~ד"םר 1~יד

ס~~ךת.עלסב t~ןבתע;~ה

*** 
 28.5.03~א;זpךיץ.~שמו.דיא;ן 7.

 . oסרי~ג
היה.לאהזההדשאא;מרתאסתר

."' : •• :•:• -:• :• -:• TT 

 .ה~~קל~;ס~~ים 1~ד fת;~ים, ryנכ~לי 1~~ים ת~ת~~

~ q ז;ר~ q ס~לג.עלס~דיםר;ן
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 sו~
ן~
~ 

ז5סת. ם~~ז5ףל;~י fלא , 45ז5~ריל~י 43~~ךץ , ר~~

אלחים.נצלםכגברים.ארחלאכנשים,ארחלא
--' T -T : -• : :• :• ::• ' 

ףמלאף".ףרבף"פרףלהםו~ואמר
--T :• : : • : 

סבי;נים.נזרעיהאדירמלא
 . :- .. :-: ·-:ד ·•ז

* 
Q ;םי~;י. 

" Q ,בQ ,בQ ,םמ;ן~~רץ~ץ ,י;ן ,י;ן ,י;ןב~• 

Q ,בQ ,בQ ,י;ן" 7~יפר 9ז:וז:וך;ה~ם ,י;ן ,י;ן ,י;ןב

;לדים.זקיר~ק~ץ

* 

 ,שליסבאא;תינשאאטלס,שלכתפיםעל
-: '' -' ."' -: T T T • T -:• • 

 . ;ל~דק~ס:המזדה~ל
לחי.עלמדגדגיםסבי;ניםאל ... -: . : -: : . -... . 

 •,• . . .םי~~~ףק~~ים~ים ry ,~.זר~יו~רףס

 .הנ;ראתשחפרה ,ין;ואתהזההשדהריחאתלזכרר;צהאבי
:-' T : ' '." ' ' •: T - -•:-•: : T T : T '." •,• -

למה?סבא
-T T T 

נאר;תיכםאלהן;הר;תעיניאתע;צרתאני
:-. ...... ·.· .. --:-:· : .. .. :· 

 .:דל t~מי~ה ryף~ך
 ה~~ qמ~בףל;תל ר~.ע~מךחק

אביחמלההררימעבר
•• •• :• -: •• :• : T :-• 

 ה~.ל~ה fךמ~ק
* 

נשמף.שלאהאדיראתלנש"םתנשףאל
ז: ... ·-:ד ... :·-:-

מ~שףךים.ל;ם q :~ת~~קעףז5ל

* 

 .זקח;ר~קנדיים
w סדמף. ת;,ג~~קעף~

 .ם:~~~~~ריק~ים, qא; י~~~

ז5~לי;ת. ט~~~ין

 .~לאכףנ:ויתז5~ה ~י~~ין
מ;צא.מחפש;תלאנףע;ת

: -: T 

~כף~ית.ק;ר .~~~ליןריס

 *סרףך. ר~~ריס~ס~דיף~י 7ס~ן~ה~~די~דסה א;~ 1~ן~הע;;דס:הךק:ן

* 

~ל.אבשףמזדהקע. /oס~~י
משאל;תעטףריסבי;ניםבראשי

: T •• : -' -: '' T : • 

זרעים.ףלפזרלשיבהלהגיע
: -' -: •• T נ-•• : T ' 

 .םי~;י;~מ ת;ל~~~~תדנ:וד~פףףף;י;ן Qקחף

* 

 • /r1oראע,ר;ת w~תד~ע.נ; ה~~~ע,קי~א,ד~י ת~~ ,רחל

ס~רגהע,ר;ת w~~,זזף .אן 1 ~~ג;זףסךחל;ת~ל

רכים.מזרניםעללמשכב
: ' : T -T: • ' -י

 .זrן~דק ,ה:ס~ןrז, f ~ף;דק ,לייןה ry ;~ס;סה, י~~

 •יר ?j ~מ~~ןחראזקי
* 

זףכיפת.מהדהדתהףךהףך
: -: :· .. . . -

 ?א~ Q~ןף~א Qן~~רס~יר

~~קזקים?ז5~ם~ה

ש;אלים?אתםמה
T -:• :-• 

* 

צלאן>פולמוות".("פוגתשףל~ית".רר f ~ ר~~"

סב, vכת t ~~י

מ~מ;ת,

 ,שליפחםתלתלי
-: -•• :• T :• • 

 •אמישלהנח"לשערrז
: TT T -."' י' 

 .ד~;זpן;~יםמא
מזניחהואינהמ;תירהשאינהא;כלתאשז;הי ?;זשלהבתמהי"התרע

:-•• --' -: ."' ."' ' '' ."' ."' ."' •• T T ' T •• : • :-T 

 ) 30 .םי~~יס 7 ~~~זנ:יה~ל(iס~ןת ."ר~~ל~~ריתז5ף

* 

נ;~ים.סע.ד~ים

 .ת;ו~~;נ;ןד;תא;הבלא~סיז5ף~~ןה א~~

~נ;ךים.לאסע.ד~ים

כג') ,'ח(ירמיהו •••!ל;לה"י;~ם ה~;~ךר~~ה~ק;רךע.י~י ם:~ראtקי ןי:t:·י~"

* 

לשיבה.הגיעףהשער;תכל
T T : -' ' ' ' : T 

 .ה: ~,ע~ךץין 7פ; •~מף_ןיא;ןזף~ה qנכ~ע,י;ת

 .ת~.מ~רי qז5 ן~;~~תנ;ת w ~ ת;ר~~~יןה: 9 ~באדרה

* 

ענגה.פ;לניתידצת nר;ואנדה
•ד,.-: ' T- •:•::ד-

 .~ףד:ס:ה ,ר 9 ~~מ ה,; q ~-"א;~ךיץ

~מףס".ס;ךס:ה-ממ~~ןה ה,; q ~-א;~ךיץ

ולשףס"לפרהכמףס ,;ס"
T TT -- : f 

זכר;נ;ת.נספריילך;תכתכף
: T T : : • :•• ' : 
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 ."ן;ר fם~ס;ףך.ןהףסנז~ר;ן ל~~ ם"א~~"
* 

;לר;ת. ףר~~~

 ? ת;נ;ר~~~לע,ש;ת~ה

ט;ב;ת.ע,צ;ת ה~~לסםלtית;כ;להס:יJלי

;כ;להס:יJלי

ךאףקה,~ל וי~;~מ; p: ה~;י~~ףך~הי;ת ryל

קובנה>גטו . zs • 10.1941 (ם~י;לה.ס~ק~:הל r o ~~~ם

 .מןמ;רלמנ:צח .אחדני;םאלפיםעשרת
 :·-··-:- ז•: : ·ז-: ·:·:-:

 .ת; nפ;רוא;ת~;תלףח;תמפתפףתיוחפש~הףגאי;נהרעה
TT ••: T ז:יז:••: •• : ' : 

 .יצרכמ;יצירתית
: • T • : •• :• 

* 

חס.רןר;לףרוו:ז

 . ;ל~~ל:המףד rךרילה . ;ל~ם;~יךהזאתא;~ךיץ

 .נקר~דיף~ר~יםרף~ים q~~ךlלים~ים. oפהר~סה ;ת~~

 .;ל~ל~ןנכב f ,"ף~לטףבל rס~ייף~מר~ןם ה:ס."

* 

f ל:כ;ל~סילry ף 7רףך;י;תry .ס

 .~ין ry א;~~~הזה .
~מףךים,~חית~לה 9 ~~נ;םת;לנןים,ת 9פ;ך:ןךה

ס. ryף 7רףך;י;ת ryלע,לףלה

* 

נמענים?ולאנמעניםשאהיהפחדאףלי
 ·· .. :- : ·-:- ·::·:·:ז--

* 

א;סrז.ךםע,ל.ה;חין~ף ף~~~תקח
* 

---ך~תףסיו;דיע;סיול f~ף~לסרףס,"~יש
הרוח")גבולותאמרי."על'אן T (ריק;ת".ו:דיו~~~ידיומףל ך~~

t ם~תלי~נכן~~די'אן:p ך~ת ;ל~~ב~~ t ;ך:.אףש; ;ת. 
לג;:ם,א;רי;ת ryלר~יlלי

ע,~~ים oדם~~יקףיJלי
נאףשים.והנה .... . . 

 .~לי~ב p:~םל~ם ן~~ י~~
 ,ףח~~~~גף א~:.אףלי

ל~ךא.:ף:ה~לא
* 

 1נז~ר;ן ;,:~ס:הלף ,ד~ת;סרףםט wפ;מ;ךישס:ה~ה

 .נן~ר;ן iל~ח ;,:~~להלף

וס~ש?~ך;נ;יםלראש;ןף~ל;~הרים ?V ~~:רד~לג ה~~

חדקף?לסם ה~~

~זא?~ירם~~יםך~ת

ת;לנןים?רג qל~סר;ר p:אףלי

לית;~יםםןך~ה~~רילrז~ין

 .ה~~~~~רילrזך~ין

 .זr ~~r~תדם~~יא~ה 7 ~ ה~~:

1
 (ו:

s ~, 
~ 

* 

י? 7 ~ס~רי;ת ryלר;;ה~י

ד~חים.~לירון' f ~לוטולי ש:.

~~דלים.~לי ,ב~ p:~יות Rלי ש:.

רים. w ~ל;נותת,ת, wקלי ש:.

* 

 . 28.5.03::ז;ןדים.~ריף

(לווינאס)להחליפני".יףכללאאיש---האחראתנ;שא"אני  ····:-:- . ··-ז ·: .. ·-:

~~ליחים".לא;ר p:נף ry ~~~י 'יל~.סעולם~ל"~מר
סאלמה)לובנהשרהןא;ר.דודולחן(מילים

ם;לדים.~ריףד:ירה w ה~~לף
 .מףזים qי;נות 9 ~ י;~~;לזים,;לזים,

מקירות.~ל ת,,;~ם w ר~.~רחףם~י~הף

ם~~ףךיםףמף~~ים~מףךים,זכף~יתלףחות~~חורי

ם~~קרים י~י.ע~~~םלחףת,

קר;ת wף~ב;ת w ,ת;,;~ב

:p הרת.~לם;~סהמו~~

;כולים.נף ry ~~,זכף~יתלףחות

 ?י~~ ה~:ם~םר~י'ר~י'

* 

 .ה; 7לף~נכסתי;ן 7~ד ת~~;ל י~~

 .ה~ך~ךלאן ry ; ה~י~~לא

* 

הרמפה,עלישראלש;טרימשלחת
' : --:•• ' : T •• --ז: T 

 .ףן;לים~רים
הילדים.עלשמרףטובים,ש;טרים

:• • • : --: T • 

ם;לזים.ל r~~רףם:לים,

 ...לים q ~~~~לים, o ~פ;לי~י~~ים,

ם;לזים!ל r~~רף~טן~ים!
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 ,~ s 1-ןך:
~ 

 .שירלישירילףבנה,ליע'ני
-• • : T • • • • 

* 

~ילד;תלגף ש~.~מ;חיןהמ~מף~הזאת

.ז~יןה.ע.י~ין ryלו~ין~י~הע.י~ין ryל~~ין

 .ח~pן~ז::~ריף

ע.ד~י.ש;~לןה,.~ה

יהףד!!ה.ע;נהשזפףש,ביתזה
 • T : T • •• •י.

* 

א. w ~~ת fדע;~ךת ,ת~~~~~מ; p: ,ט,ק~~ ט,ק~~

* 

י;ן~ת? י~~~יר

:דע?לאהףא~יר

* 

ז;~ךיםסםן~ל-פ;ל~ים.ךןם·~ב;ךים,ךטמרל'~ן

רים. w ~~ח.ץנ;ןה ר~~ם~

צ;~ןה. q ~ת;קעיםסם

כה')דףשבת.(בבלי.ן~ןסנ;".מףך 9מ~~א"*יתס:ה ,~~פ;ךי~~יו~יש

* 

* 

 ה~;~ממ~זפ;ן~ל

n ם:~~ךזקיפףסדי.זד~ר:ה;ל,י. 

ד~~ים.ד~~ים

q .לףלים

ים. iiאלבצלםבנואף . :: ::•:· ::· . 

" ry םי~;:~ים;ה" 

-פה~:~דרףרים wמ~ך~ל
;ר;לה.;ע:ה

* 

* 

 :~ךים 9 ~~ך~ה~לה
יהףדי".לעיניצרכיואתלעש;תמתב!!שלאתרבףתי"גרמני

:• : • T : -• ••- : • -: -•: T T: : •• •• : • 

ח;ן~ים. . 8

 ...ם ry;לימ;~י~ת~~סףסםמ;ד;לה.מ~ןה~ןמ;~יםסם"~לה
 ) 14ז'(ההתגלות. ."ףא~~:ךלא ,;ע:ךע,בףלאא;סןן~ינף ryך

 .ה~ס~זאת~ם

* 

שלי.מהכלבנב;כהאני
:-• : T •• -:• :• :• • 

 ."ךי~~מ; p:~~סג ry~לר א;~"

 .~לי א;~ ,ליבי .~ליל!~ירבי

תלבינף.בשלג-בכשניחטאניםתהיףאםגם
 ·:- ·:·:- ·ז- •ז:- :· .-

אבא.שלהבוכיםכמ;
: -• : -• :• -T 

מלאכים.כנפיכמ;
: -: •• -: T • 

* 

 ?ן:~~ ,~י~י 9סע;~ןים~לע.י~י א,~

 ."םי~ qד~ל.א ל~"~קלףסךלאד;א" י~~,,~קדףשלא

ר;קדים. ל~.ע~לארים, w~קסלתלא

-היהףדיםה:פ;פריםלזכרתפלה,נ;שאמףסלמי
 • :- •:- •: ••: T • : •ן • : :

:p ;מq סר;~~ים.לףקי

 . iiפ .םי~~מ~י;ךןים

* 

 .~א;~ךיץ ם:~~~פףךף~מ;

* 
 ) 1 • 2הפתיחה(נש;ךתאל-פתיחה:סףרת

---' T -' : -T 

~ל·ןין".י;ם~ליבכ~ל·דחים.~ן ry ן·ל~"

מדין.י;ם~לרס~הףב.~ן qסד
מי?אלהשבי;נים,משאל;תאת

:· . : :---: . ... . 

*** 

ךסןכףהףד~ר:ה;הףןי~יעף ryן~אן

ףמגלבים.בכלניםשגל!שגל!
::• :.'' : T • -: : • 

~ריב, ן~ז.~ ת;ל;,ע~עף 9 ~ךמ~ק~יםמז:וינ;ק;ת

הזמנים.ללףחמדאגה
 ·-:--:·:זז

* 

סע.;לה.רי q ~ה;ל.ך ,~לימ*ן

יףן:ה,ך~עד?ל~קס~~יוד;~רד,דה,ךךדר 9 ד?~
ז;ךמים.מיםףבלירצפהבלינמףכיםמבתיםשנגרוף

."' ' : : • ' T : ' ' : T : ' : • -• : • 

 .ם~~ך:~~ךש לך~~:
 . 28.5.03~א;זpךיץ.סד~,ח~ל . 8

~ןנד.

תמףנה.צלםס.ס.ח!!ללרמפה. nמשל;הגיע
 T --•• ' : T :-ד- : '- ' '

* 

 .!~ין ,~~ ,~ליםאנ;ן**ן

ם~יף.~~לא;ת~לןףל.ר
שלה.מהבתלהש!!שהיחידההתמףנהזאת

-: T -:•ז :••• T --•• T'." 

רגישעדין,רך,חומל,מסוד,*בעריבת:
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* 

יחפה.פ;צעתנר-סינירףתי
•ז•:--- .- .

 .גחליםננעלישליאזפא
• T :• • : -:-•• .י• T • 

נ;ער;ת.נחלצ;תנ~;ל;תשלש
T • : ••• : :-

1
:ןן.

s 
~1 ~ 

ל~ן.ך~עעם ם:~~~~ ו.ל~-ר;רףנ:וי

ך~ע. r ; ~~;נ~דח.ף _~ה q ~שף~א~י~~יל

* 

 )'ס<הושעהרףח".אישמשגעהנביא,"אויל
::• • -• T T ••• : • T -

~א;~ךיץ.סד~,ה~ל~א;ת~ך~ע

n ;~~ל~ם. ף~~~ר;ת םי

;מה. nה;לכים
: • T 

* 

זpם י;~

ס;הףןים.~לסךצףחים~!סה 7Pסקר;;י~מ;ת~תים, 7 ;ק~ד~ק;ך~יםסע,ן~ים

דח~ת.ךקי~~ל ת;!!ו:נ;אעים jp~ד

n סז ,~ח.ך;ך~יםr יךק~אף.~א;~ךיץ~

מספרים.אתשמ;תנ~חף
 •ז : . ... .. : .

 .שמירהףמגזליףמשרפ;תגןר;תמעלשמ;ת
•• •• -:•• • : T •• : : • T • : 

~י;ה ,ד:ה·ריי~ל vקי 9~יליטוד

נכרדג;ל.מ; p:א;סךדס~יףסד~~התוך~ל~ד~ז:יי

 .י~~ס;;סה,א;נ:וי~ח

*** 

* 

 .~לי~ב p:ס~תם ryן זי:t~~לי'ד~א Q 'י~ iנ

 ."ת;נך;" . 9

 •?ס~יןס~~רים,ח.יק~ל~ךיץ i~א

סזpלים.~~ןמףל~ס~הל~צא
* * 

סףןן.~י~זאא;~ךיץ~לס~~ר

~י~ד~ים,~לדיןגכג'
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נוןחשעושהלא

בישראל'ממשאשהאיןהס:אמירה
עמ' 74 , 2003כתרהוצאת

אמירהשלנחלתהאינםהרזהוהלשוןהנרקיסיהאגו
המשוררתמשלבתהאחרוןשיריהבקובץהס.

לביןליריותביןהשתאותמעוררצירוףבשירתה
הבדידות,אתהכאוס,אתהמשקףממדיםרחבאפוס

והסולידריותהגבורההאלימות,הקיפוח, Iהניכור
כאשרבמדינה.הישראליותניסיוןשנות 55של

נפרשכאילונראהאחת,בנשימההקובץאתקוראים
הציונית.האפיזודהסיפורבפנינו

תהיהשלאכדידווקאנכתביםשהדבריםלינראה
למדורים-מחולקשהספראףעלחולפת.אפיזודהזו

לתוךזהגולשיםוהפרטישהציבורינראהמדורים,
אותי"שיםהראשוןבמדורדווקאהרף.ללאזה

למשפחה,מוקדשלהיותשאמורהמותר",בגבול
השירמופיעהמשוררת,אםלמותובעיקרלידידים,
מתוךוזאת Iהקיומימצבנועלמכליותרשמעיד

'היהודיהיאהשירכותרתמאו.דאישיתהסתכלות
ובתההמשוררתשלטיולכאןמתואר-הנודד'
היהודיושמח;אנושיאנושהמון"רעשברומא:

כאןששורהאלוהים;מרוחתמונותנודדאיתי
בתוכם/אלוהיםאוליהיהודיושואל ] ... [באיטליה

עציםלהםובחרמים;שכולהארץגםלהםובחר
צרוף,תיירותיתיאורכאןעד :" ...ופרחיםאדירים

מחלחלתכברהסיסטיניתבקפלהבביקוראך
"צבעיהשופע:הרבוקאתמתארתכשהיאהאירוניה,

באיטליהכאןמוזהב;באורמאיריםבלבהארגמן
נוחתותכאשרבשפע",מצויריםמזהב;רגשות

סרהקפלה,שלבקפטריהובתההמשוררתלבסוף
למצביםבאינפוזיה"מחוברותהן:כילפתע,תאבונן

 /מפחדותבמולדתאי-שםהמתרחשיםמטורפים;
מג'רוזלם."אניבגויים,להגיד
רומאביןההשוואהמתקיימתהשירכללאורך

חולמתהיאלמושג:כאןשהפךצירוףלירושלים,
מןציוריםתערוכתמתקיימתובחלומהחלום,

וכךבירושלים,הציוניתהקונפדרציהבביתהוותיקן
ירושלים;למהלשאוללבינתתי"לאאומרת:היא

ואמרתיהחלום;אמנויותבתוךהתערבבוואיטליה
קפיטולינה.איליההשםבאש;לייצוץשלארק
כידועהואקפיטולינהאיליהלמה."יודעתלא

ירושליםופירושולירושליםשניתןהרומיהשם
עלהחלום""אמנויותהצירוףהכבושה.הנכנעת
עללרמזהואגםבא ,הלחימה""אמנויותמשקל
הבתיםמיפיהתפעלותהאפילוקפיטולינה.איליה
מהולההבתיםשבשעריהסורגיםומיפיאיטליהשל

אסירכמוהסורגים,בין"נמוגהקיומי:מצבנוברוח

הסורגים."שלביופימאוהבאני Iציון
מנסהלנקבהזכרביןהמתחלףהשימושאת

המכונהבמדור"להסביר"המשוררת
בנושא Iכאמורעוסק,המדור"הומוסקסוספיינס",

'ניתוחהמדוראתהפותחבשירהמינית.הזהות

ביןמשלבתהיאבגדדית'עלמהשלתת-הכרתי
האנדרוגניותלביןהיהודיהעםשלהאנדרוגניות

אמניתורק Iלביטויקשהאךקיימתאכןוזואחת.
מורא,בלישכותבתהס,אמירהשלמדרגתה
המילה,שלהטובבמובןמעצורים,חסרבריתמוס

מתגעגעים,שכולנומהואלחשיםשכולנומהאת
 •זאת.לעשותמסוגלת

איתןמרים

להיסטוריההדוקטור
להיסטריהוהדוקטור

סיפורים,שאהבההאשהברקאי:רון

עמ' 254 , 2003חרגולהוצאת

התייחסהלא"היאאומרת:היאוכךעצמה.של
עליההוכרזכלשהו;למיןהמשתייךכיצורלעצמה;

חור-גורלהנתיבי / ...היאשנקבההלידהלמן
הקולקטיביבתת-מודעהפנימית-פין;רחמהשחור;
זאתובכללקליפה;נחשבהבאה;ממנוהמזרחי

נענשה / ....עינהעדשתעלישבההנסיכהאמה
כמעטהמופנמים;לערכיההתאימהשלאבזכריות
אחר;תת-מודעלתוכהכשפרץבנפשה;נשתסעה

לשלוףשבה;והסובלתשבההנכהממנהתצאהנה
עץאלהגן;עץמפריתצאהנהאדם;ממנה
 " ...החיים

הסאמירהשלהקודמיםשיריהקבציעלבביקורות
לאלא-מודעת.ככתיבהכתיבתהאתלתארנהגו
תהומותאללצלוללנונותנתאמנםהיאהוא.כך

היאאךהקוראים, Iשלנואלוגםשלהמודעהלא
לתארומפליאהנפשהלמורכבותלחלוטיןמודעת
המקראיתמןלשוןרדבישלדופןיוצאבמצעדאותה
 1ימינושלהמדוברתבשפהוכלהבמורשיתעבור

לרובמשתמשתהיאשבהםהאינגליזמיםלרבות
ובאירוניה.בהומור

שירתהמורכבותאתמכליותרמאפייןשאוליהשיר
בגד"איןבגדים:ארונותשלושהעלהשירהוא

אתשיאפייןבגדאיןרצונותיה;אתשמאפיין

בגדיה;כלשלמהצירוףמשהוזאתובכלטעמה;
היאתצאסוף;סוףרקאםהנהדופן;אותהמוציא

בצבעעפיפוןהשרוול?מןתשלוףמההארון;דופן
טעמם?"לפימלתחהתכלת?

טעמם.לפישולפתאינהלעולםהסאמירהלא,
כותבתשהיאוכפיל"פוסיקט",אותהחשבואמנם

היאאך-שלההישר"שכלעלעינם"לטשו-
החותםבשיראח.דלאףחשבוןעושהלאבשלה:

משתמשתהיא-בדרך'עולה'אבקכולוהקובץאת
ועלהציבורחלומותכלעלשמצטברהאבקבדימוי

תגיד"רקעמוקה:דאגהובלבההפרטיים,החלומות
משיחשישחוף;שנותרתגידרקנוף;שנותר

 " ...בתוכנו
המשוררותלאחתלהיחשבהסאמירהראויה

מממשתהיאבשירתהכילנו'שקמוביותרהחשובות
תרבותירגעיןחזוןאוטופי:נראהכהשעדהחזוןאת

בישראליותהשורשיםכלאתבתוכוהכוללאמיתי'

כך ," ...הכרהללאשכבתיזמןכמהיודעלא"אני
האשהשלוהחדשהרומןאתברקאירוןפותח

אפתחזה,משפטעלבפרפראזהסיפורים.שאהבה
בהכרה"שכבתיזמןכמהיודעתלא"אניכי Iואומר

הרהוריאתלקטועמתקשה Iבספרהקריאהתוםעם
עללשפיות,טירוףביןהמפרידדק,קואותועל

הםרביםכמהועדאנושבנישלנפשםשבירות
ממושכתאוקצרהלגיחההפוטנציאלייםהמועמדים

נפש,למסוכסכיהחוליםביתקשה,מקוםאותואל
אגב,בריאה"."נפשבאירוניהמכנהר Iברקאישרון

אתברקאימכנהממש,אירוניתנגיעהבאותה

בוורוד","מאושפזיםהחולים
גםנכוןנשימהשבאותה Iהסיפורגיבורשלהמסע
רבדיםשלבמגווןמתנהל Iגיבורכאנטי·לתארו
ורגשיים-תרבותייםנושאיים,גיאורגפיים,ומחוזות

לכשרונועדותזוהיאחת.ובעונהבעתפסיכולוגיים
אחדשכלרחבה,יריעהלפרושהמחברשל

יחדגםוכולםמשלובהקשרמשובץממרכיביה
ד"ר"הפציינט",ועשיר.מלאלסיפורמשתלבים

הפתלתלים,נפשובמבוכימשוטטליטבק,אהרן
גרפיים,והגיאההיסטוריים,במחוזותגםאך

במהלךחוקרהואאותםוהאנושייםהתרבותיים
להתאשפזכבודאחרנשלחממנה Iבספרדשהותו
כפיהמשוגעים,בביתבישראל.פסיכיאטריבמוסד
בשיטוטיוממשיךהואהמקום,אתמכנהעצמושהוא

עולםהאשפוז,שטרםעולמווביןעצמולביןבינו
החוליעולםלבין Iבנפשוצרובהככוויהשהוא
מסעו •ואורחיועובדיוהחולים,ביתדיירי-הנפשי

נפשנבכיאלהקוראשלמסעוגםהואהחולהשל
מעניינתאנושית,דינמיקהמרחביואלהאדם

עצמם,לביןהמטופליםביןהמתנהלתלב,ומכמידת
שמחוץהעולםאתהמייצגותהדמויותלביןביניהם
הצוותלביןהמטופליםוביןהמשוגעים",ל"בית

הרפואי.

היצירתיותשרביטיאתבכישרוןהנושא Iברקאירון

המציאותעםההתמודדותעל(המקילהוהאירוניה
בקונוגענפש),מחלותשלוהמפחידההקשה

הנמצאיםאלהביןמפרידאשרפעם,לאהמטושטש
מחוץהנעיםאלהלביןהרפואיהמוסדכותליבין
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שלעיתיםזה,דקקועלהאוראתלמקדכדי •לו
ד"ראתהאחדמעברומציבהוא ,לראותוקשה

 ,הורביץד"ראתהשניהעברומןהחולהליטבק
דוקטור(הראשוןהפסיכיאטריתהמחלקהמנהל

ד"רלהיסטריה?!).דוקטורוהשבילהיסטוריה
ההיכרותבעת ,הסיפורבראשיתשכבר ,הורוביץ

ביןמוזהבכיסשעוןמגלגל ,עימוהראשונה
חוזרהראשונה?),במערכה(האקדחאצבעותיו

הפזוריםהשעוניםבשפעבאובססיביותומביט

חייואתומכווניםזמנואתוהמנהליםחדרובמרחבי
להם.שמעברהחייםאתגםואוליהמקצועיים

המתוארתהמחלקה,ראששלהכפייתיתההפרעה
את,נושאתפלסטיכמעטבאופןהרביעיתבמערכה

שעוןהנכבדהדוקטורברשות"השעונים",השם

כףפרקסביבהכרוךכבדידשעון ,מעוררשולחן
ולוהדלתלידהקירעלהתלויישןשעון ,ידו

המחוברכיסשעון ,קרביואתהמהדקתמטוטלת
שהדוקטורמכסהולוהחליפהמקטורןאלבשרשרת

(איךומשוטטשבומבטוושובשובוסוגרפותח

לראשמעלהתלויהעגולהשעוןלכיווןלא?)
שולית,לכאורההיאהשעוניםאפיזודתהפציינט.

המאפשרת ,הסופרשלהתחכוםליכולתעדותזואך
כדברךלכאורה ,ורצינימרכזינושאעםלהתמודדלו

וגורםהקוראעלהתיק"את"מפילשהואתוךאגב,
בו.ולהתעמקלהמשיךלו
 ,בישראלהנמצא ,הפסיכיאטריהחוליםביתזאת,עם
הואבההקורהשכלאחת,התרחשותזירתאךהוא

שלוגלגוליוהמצטברחייוניסיוןתולדתלמעשה
לניסיוןאשפוזו.טרםובספרדבישראלליטבקד"ר
עיצבהשמורשתוהאב,חייאתלצרףגםאפשרזה
לספרדנסעההיסטוריוןליטבקשכן ,בנוחייאת
האזרחים,מלחמתעלוללמודבארכיוניהלנבורכדי

מפלשתינהיצאאביוגדל.הטראומטישבצלה
האנטי-המחנהלצדהספרדיתבמלחמהלהשתתף
יגונולמרבהאךהפאסיונאריה,שבהנהגתפאשיסטי

המהלומהעםהאבהתמודדותמחנהו.הובסהאב,של
שהעניק"פאסיונאריו"בשם ,השארביןמשתקפת,

"לה-חייוגיבורתאתלהנציחכדילבנו
 ,) 206בעמ'מופיעה(שתמונתהפאסיונאריה"

בייסורים,גורלוואתשמואתליטבקנושאמכאן

אותהלחקרחייואתומקדיש ,משמוכמתחייב
רגשותיואתמשקיעהואשבוזה,מחקרמלחמה.
 ,אקדמימחקרשללטבעובתכליתהמנוגדבאופן
הנפשיתהידרדרותואתמאיץבאובססיביות,אוחזר

אתהמציין ,הדרמטילרגעדברשלבסופוומובילו
עלברחאס,התעופה"שדהבחייו:המיםפרשתקו

ורופא.אחיורדיםוממנואמבולנסנעצרהמסלול
 396טיסה ,אל-עלמטוסעלאותימעליםהם

כבששלהעליונההמדרגהעללתל-אביב.ממדריד
וקוראמאורגפתידמרים ,סביבימביטאניהמטוס

'ויורהככבשן:חוםהפולטותהצחיחותהגבעותאל
מגחכת,הבואינגבפתחהדיילתפאסיונאריה!'לה

'הואלעצמה:לוחשתאותהשומעשאניליונדמה
 ,) 29(עמ' "' ...המסכןמהפסים,ירדגמריל

אלהישרכבודאחרמיודענופאסיונאריושורגוכך
 ,שכמותורחוםאיש ,רבקאירון .הפסיכיאטריהמוסד
החוויותואתהקשההמעמדאתהקוראבעבורמרכך

ביןהמסעבמהלךנחשףהואשאליהןהמעיקות,
באירוניהלהשתמשמרבההואהחולים.ביתכותלי

מומנטיםבאמצעותםליצורומצליחובהומור
לכךדוגמהכאב.נטולילאכיאםמשעשעים,

השםאתהנושא ,הראשוןבפרקכברמופיעה

לעיתים,המייגעהידעןליטבקכשד"ר"סהרוניות",
כילנומסבירהעולם,חובקותידיעותיובעומס
אשכולות,עלהנישאיםקטניםלבניםפרחיםאלה

גדרשלשלביהביןשהשתרגומענפיםהמשתלשלים
יומוזהו ,) 11(עמ'החוליםביתאתהמקיפההברזל

עלהאמוןחוקרוהוא,במוסדהחולהשלהראשון

מתקשה ,במוחומהםאחדכלצורבהפרטים,רישום
שרגתיבהליךלטפל.עיקרביןלהבחיןפעםלא

מבצעיםבתיק,הצרוריםבניירותעלעולובתוך
את ,עדבוהאחרבקה,במחלקה,הראשיתהאחות
ומבוהלמושפלהעומדחולה","קבלתנוהל

הביטההגדולה"האשה •עצמושלהשתןבשלולית
ידייםבשתיהכתה ],[פניםהחמיצה ...הלחבכתם

'"השם-ואמרה-העבות"ירכיהעלשעירות
אותהתיקנתי ' ...'לא ...ליטבקאהרן ...אדונישלך,

פאסיונאריושליהשם ,'פאסיונאריו ,כהרגלי
מעדיףאני ...שהוסיפושני,שםזהאהרןליטבק.

האחותליאמרהשם,'לאזה'פנסיונר '.פאסיונאריו
מישהוזה'פנסיונרבבית-ספר.מורהשלבהטעמה
מאודרחוקעודואתהמהעבודה,פרישהלגילשהגיע
אלאפנסיונר'לאהתעקשתי,'לא'הזה,'מהגיל

חשובלא ...'פאסושלי'הפרטיהשםזהפאסיונאריו,
בשבילכזה.דברשמעתילאאניהאחות],[אמרה

ליסבק.אהרןאצלנותהיהאתההחיים,אתלסבךלא
 ,) 10(עמ'בסדר?'"

 ,אלפנדריודניאלנתנאלהאחיםאתלפגוששמחתי
רוןשלהראשוןהרומןמןויקריםותיקיםמכרים
בהוצאתאורראההוא(גםמצריסרטכמר ,ברקאי

מןהישרלביקורלהקפיצםהרעיון ,) 2001 ,גולחד
שאהבההאשה-השביהספראלהראשוןהספר

מהווהאלאומענייןיצירתירקלאהוא-סיפורים
מקווהאנייצירתו.ושלהסופרשלאישיזיהויתוגם

 • .השלישיבספרוגםאותםלפגוש
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 1:~ו
לברכםדרייפוסבין

חףשלמאבקוכרנס,עמוס :ולדמןשלמה
עמ' 304 , 2003תמוזהוצאתמפשע,

ספרוהנוולדמןשלמההפרטיהחוקרשלספרו
קצרים).סיפוריםקובץאזרם,שרעל(לאחרהשני

כתובספרוומוסרי.עקרוניכאדםמצטיירהמחבר

יסודשתפיסותתובנתו'ומעצםלבומעומק
התמוטטוומשפטחוקכמדינתישראלשלמקובלות

ונגוזו.

ברשימותמתודיתלוקהספרוכיזאתעםלצייןיש
ברכס,עמוסשלמפיוציטוטיםריבויקופצניות,

קונטקסט.מכלתלושותואמירותבסלנגשימוש
בהתאםשלאכתובההביבליוגרפיתהרשימה
הפרטיהחוקרשלספריושנימצויניםלמקובל.
ספרוצויןולאלכרכסשניםזההקשוררז,מיכאל

מבטונקודותמאבקבמחדליה,מזינההשלישי
שלחוקריועםשנמנה Iלשעברמשטרהקציןשל

 ,)-1990בכברלאור(יצאזיגל

שלספרולהזכיר:היההראוישמןנוספיםספרים
העליוןהמשפטביתאתמאשיםאנידודאדרוסבן

בלתיבהוצאה 11981בשנתכברלאורשיצא
מסחרית.

החיילתשלהעירומהגופתהנמצאה-24,10,74ב

שלהכוחלתחנתהסמוךהכבישבצד Iהלורחל
מבחינתהיום.עדתעלומהבגדנותר"הרצחחדרה.

במקוםנרצחההלו Iדופןיוצארבצחמדורבהביצוע,
נמצאווחפציה Iשניבמקוםנמצאהגופתה Iאחד

 ,) 21<עמ'שלישי"במקום

בראששעמד Iחדדחנאניצבסגןהוזעקהרצחלזירת
ומדריך'עמידר'עודב"רבכס,הראשון.החקירהצוות

חדד.בידיאישיתנחקר Iעכובעירייתרחובחבורות

לאשברכסהתרשםחדדואומת.נבדקשלוהאליבי
בדיקתללאאףשבוע,כעבורושחררוהרוצח

 .) 23<עמ'פוליגרף"

ימים.כמהעצור"הייתיברכס:מספרחקירתועל
הגיעלפתעמרתף.באיזהאישיתאותיחקרחדד
הואשוחחנו.ז"ל.שוראריההחקירות,אגףראש
לחדד:אמרואזכנראה, Iממנילהתרשםהגיע

בגמררוצח.שלרושםעליעושהלאהזה'הבחור
 ,) 49<עמ'למשטרה'"ברכסאתתגייסהחקירה

רבשלבראשותוחדשצוותהוקםזהצוותבמקום
כחשודביכונסקיאתשראהצמרת,אריהפקד

ובמרץביכונסקי,שוחררדברשלבסופוהעיקרי.
בראשותו , 4צח"משלישי,חקירהצוותהוקם 1975
ותיק.משטרהקציןמרכוס,שאולשל
ולדמן:כותבברכסשלהחוזרמעצרונסיבותעל

הואברצח.ברכסעמוסהואשםהמשטרה"בתחנת

ואיימוהתחכמוהחוקריםתוקף.בכלהכחיש
ברכסשעמוסידעוהםמגונים.במעשיםלהאשימו

שלהצוותבידיקודםשנהחציונעצרנחקרכבר
נוספיםמעצרימימאשרהיהלאוהשופט Iחדד
אחרמשפטלביתלהביאודאגו Iלכןהוכחות.ללא

בדרךזמןלהרוויחכדישונה,בעברהולהאשימו
מדברים.הםמהעלהבנתי'לא .ולהפללתולשבירתו

בדיון ...בעפולהאובנצרתהמשפטלביתהגענו
הכרתי'"שלאבנשיםמגוניםבמעשיםהואשמתי

 .) 51<עמ'

דו"חמביא ,) 45<עמ'אחיךזמיבספרו Iרזמיכאל
מתארתהראשונהשהמתלוננתעולהממנו Iמשפטי

המתלוננתשטני.שיערבעל 30בןאשכנזירווק
שלישיומתלונן , 17 • 16בןצעירמתארתהשנייה
שביןלצייןמיותר , 50כבןאשכנזיגברמתאר

העדהבן ,-30הבןברכסלביןאלותיאורים
כלום.ולאאיןהטריפוליטאית,

והודהנשרב Iאלבזוסגנומרכוסבידישנחקרברכס,
בדיקתאולםבו.הורשעולכן"שחזרו",ואףברצח

באשרגדוליםשאלהסימנירקלאמעלההממצאים
חשודיםלהרשעתבאשרבכללאלא Iזולהרשעה

בלב.דהודאתםסמךעל
חברותימתוךכיהשקיפות,למען Iאצייןזובנקודה

שוכנעתי Iוספריורזמיכאלבאמצעותהפרשה,את
בספריומוזכרשאניהסיבהזוברכס.שלבחפותו

<בעמ'ולדמןשלבספרוגםכמורזמיכאלשל
119 (, 

שבה,הדיןעיוותבשלגםחמורההנהברכספרשת
המערכתשלהנכונותחוסרבשל Iובמיוחדוגם,

טעויותיה.אתלחשוף
המשפטילזההפוליטיהדרגביןהקשרגםחמור
"המשפטולדמן:כותבכךעלמהפרשה.שעולהכפי

הואישראלמדינתבתולדותביותרוהמסעירהמעיק
סמךעלברצחהורשעהואברכס.עמוסשלמשפטו
בלתינוסףשרצחחששוהרשויותבלבד.עדותו

התאוששהשלאבמדינההחייםאתיערערמפוענח
הדרגהכיפורים.יוםמלחמתמתוצאותעדיין

 1רביןיצחקהממשלה,ראשברצח.התענייןהפוליטי

ישיבתבעתלמקרהבקשרבחריפותהתבטא
למצואהמשטרהצמרתעללחץובכךהממשלה,

נכחאף Iז"לצדוק Iדאזהמשפטיםשרהרוצח.את
בחיפה.ברכסשלבמשפטוהדיוניםבאחד

עדהמשטרהצמרתעלהשפיעהזוהתעניינותו
גורמימצדשנוצרהלחץבפרשה.החוקריםאחרון

שהביאללחץהפךהרוצח,אתלמצוא Iהשלטון
 ,) 212<עמ'ברכס"שללהרשעתודברשלבסופו

בפרשה,הדרךלאורךכשלהעליוןהמשפטבית

"'אםלממשלה:המשפטייםהיועציםעללדברשלא
גליהיה Iחוזרמשפטלעריכתברכסלבקשתנסכים

לעמודתוכללאהמערכתחוזרים,משפטיםשל
לממשלההמשפטיהיועץ 1983בשנתכתבבהם'",

משה Iדאזהמשפטיםלשרזמיריצחקפרופסור Iדאז
חיתההכוונהבמערכתכשדובר ,) 215<עמ'כיסים"

כלהלן:הספרמחברמפרטהמערכת",ל"יוקרת
הפך Iהמשפטיהיועץהפרשהבעתהיהברק"אהוון

המשפטביתנשיאמכןולאחרעליוןשופטלהיות
חקירות,אגףראשאזשהיהקדמייעקב .העליון
 1זמיריצחקהעליון.המשפטביתשופטלהיותהפך

השרשלבקשתואת 1981ב-דחה Iהמשפטיהיועץ
ביתלשופטהפךהואאף Iחוזרלמשפטכיסים

 ,) 120<עמ'העליון"המשפט

דרייפוסמשפטביןהמקבילהבטענתוצודקהמחבר
משפטלביןהצרפתיהצבאיוקרתלטובתשנערך
המשפטיתהמערכתיוקרתלטובתשנערךברכס

הביאוהשלטוןחילופישםאך ,) 121<עמ'הישראלית
משפטשלקיומועללערעוריםהדיןביתלקביעת

 , 1977במהפךבמחוזותינוקרהשלאדברחוזר,

שלזיכויואיאתמסבירההמערכתיוקרתרקלא
השב"כעלההגנהגםאלאהשנים,לאורךברכס
 •פעולתוודרך
משמעית:חדהקובערזמיכאלאתמצטטולדמן
השב"כשלהקשרעלהמצביעמהחומרקטן"חלק

המעטעלגםחיסיוןהטילהשב"כהוכנס.לפרשה
 ,) 123<עמ'שם"שהוזכר

לקרואניתןהשב"כמעורבותעלמענייניםפרטים
המספרהאחרון"הז'ורנליסט-אליק"פרקיבפרק
'צפוןבעיתוןתחקירן Iמאוראליקשלסיפורואת

קציןממצאיסמךעל ' 1995בשנתשכתב 1 , 1
לילה,באותוהגענו"לשיאקורן:יצחקהמשטרה

ראשממשרדטלפוןהגיעהכתבהכשבמהלך
כיוםאנדראוס,זוהיר[העתונאיאנדראוסהממשלה.

עלענה.'הפליליסט'י.ב]אל-עראב':'כולעורך
השיבושלאהממשלה,ראשמשרדאנשיהיוהקו

אליהםהעברנואותןלשב"כ,הנוגעותלשאלות
פהבעלאנדראוסשקיבלהתגובהלכן.קודם

כךהשב"כ',שלאופירצח'זהווהפתיעה:הדהימה
ראוידיים,בחיבוקיישבלא'השב"כ 1אמרו

נוצרההמדינה,שללתביעות-ענקמחששהוזהרתם',
הכתבההועברהלכןלפרסם.חששנובהסיטואציה

אותהשמזערמוזר'מיניהרשת,שלהדיןלעורך
 .) 180<עמ'לפרסם"התירשנשארמהואת

אתהמציירותכתבותפורסמודברשלבסופו
עםלפגישתינגעההפתיחה"כתבתהבאה:התמונה

שתולשהיהסיפר Iעימדיעיוומכהוא' .קאופמןאלי
קאופמן ...וב'אוונגרד''מצפן'בתנועתהשב"כשל

לפניו ...ופרשבלחץעמדשלאמודיעשהחליףסיפר
יורםלוקראושמעת,בטחעליונוסף,שתולהיה

זה ,.פ.צהיהשלושתםשלהמפעילביכונסקי.
שפגשתהאשהשלבעלה I yבספרלוקוראשאתה

ממנהושמעתיבהפגשתיאניגםמתל-אביב.
 '-74בתקופה,'"באותה :" ...הלואתהרגשבעלה

סיעתאנשי Iמעכוהערבים'טענואליקהמשיך
לשתולמנסההכלליהביטחוןששירות ...רק"ח
ולכנסיםלאספותמגיעותהןיהודיות,בחורותאצלם
מהןאחת ...בלשונםאותםלמשוךומנסותשלהם
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'ייתכן',מהמרכז.'מדהימה,בלונדיניתבחורההיא
הבלונדיניתשהלושלי'התזה'וזואליקאמר

שלו.המפעילאוביכונסקיאוהשב"כע"יהופעלה
שבשלבייתכן ...משליטהיצאוהנושאמשהוקרה

איימהאוליהזה,המשחקאתלהפסיקרצתהמסוים
חשבמהמערכתמישהואולינסקי'ביכואתלחשוף

והיוקיצוניםהיווב'אוונרגד''מצפן'בתנועתכך.

נחשפושלההחברביכונסקיאווהלוייתכןערבים.
 ,) 182 , 181(עמ'נרצחה'"ואז

מדהימיםדבריםולדמןכותב " Y"מיסטרבפרק
טען"קרןברצח:השב"כמעורבותבענייןנוספים

צ.פ.בשםשב"כשאיששמסרנוסף,למקורשהגיע
מפעילוהנראה,ככלהיה,זהאיש .הלורחלאתרצח
חשיפתוואיום'אוונגרד',בתנועתביכונסקישל
 .) 31(עמ'לרציחתה"המניעהיה ,הלורחלידיעל

אישהיהשבעלהולרז'ולדמןלוסיפרהאשתו
אתבלםהואביניהםהמריבותבאחתופעםשב"כ,
אותךאחסלשאניאו'היזהרי'בה:והתרהרכבו
פרטיםלהסיפרגםהואהלו'.אתשחיסלתיכמו
 ,) 32(עמ'בעיתונותהתפרסמובטרםהפרשהעל

בביתשנערךבחיפושגםמעורבהיההשב"כ

יחדכשביכונסקיהשבעה,בתקופתהלומשפחת
מחפציההביתאת"גילחואזרחי""לובשיעם

קריאה,ספרילימוד'ספרילקחוהםהאישיים.
זכרה.אתמהביתמחקוהיגייניות,תחבושותואפילו
הותירולאהלו'רחלשלבודדותתמונותלמעט
 ,) 169(עמ'דבר"

המשפטי'ליועץהמשנהקרפ,"יהודיתועוד:זאת
'אישרודביןשישבכהןוחייםהפרשה,אתשדבקה

נונסשלהחנינהתיקשנעלם.שב"כדו"חשהיה
 ...רמלהבכלאשלוהאסירומתיקהנשיאמיבתנעלם
חדרה,במשטרתפלא,באורחהתגלו , 2000בשנת
באריזותבננות.לאחסוןהמשמשיםקרטוניםשישה

הכוללחקירה,חומראלאפירות,נמצאולא
כולללפרשה,בנוגעוהסרטותהקלטותמסמכים,

 .) 206(עמ'הלו"שליומנה

גםאלאכשלעצמה,חמורהרקאינהנונספרשת
שלתאוצההצוברלתהליךביטויהיותהמבחינת
שמחוןהפרשתאתמזכירולדמןמערכות.השחתת

נכון'הלאהאדםהרשעתשלהראשונההפרשה-
שמחון , 1952בשנתארצימירההחיילתברצח
שםהעליון'המשפטלביתוערערבהריגההורשע
והצליחבמאבקוהמשיךהואאךערעורו'נדחה

לממשלה,המשפטיהיועץ'אזכהןחייםאתלשכנע
בכלאשישבלאחרושוחררהשגותיואתשובלדבוק
חפותו'להוכחתחוזרמשפטכשדרששנים.ארבע
אין ...לעשותיכול"איניהמשפטי:היועץלוענה

 .) 250(עמ'חוזר"משפטהמאפשרבארץחוקעדיין

מטבריהמסעדןעלשמחוןהצביעשחרורולאחר
הדבר.אומתרבות,שניםולאחרכחשוד,
שמחוןלפרשתנונספרשתביןדמיוןמוצאולדמן
עלהדעתאתלתתישובמיוחד ,) 252 • 251(עמ'
איהשוטרים,שקרימשמעותיות:נקודותשלוש

במקרההשופטים,וטעויותהפתולוג,דו"חאמינות
במקרההשופטים,בשישהמדוברשמחוןבןשל
שופטים!בתשעהמדוברנונסשל
בפרשתגםשטעוהשופטיםמספראתנוסיףאם

הכיהשופטים ... "שטעו!שופטים 20נקבל ·מע"צ

בפרקולדמןמסכםישראל",למדינתשקמוטובים
 .) 257(עמ'(הדמיה)"למתמטיקההמורהמשיח,"ד"ר

להיות,יכולכלוםטועים,רופאיםטועים,מהנדסים
רקהיוהמדינהקוםמאזטועים?!אינםששופטים

שלהיההראשוןהמשפטחוזרים.משפטיםשישה

בוחוזרלמשפטשזכהאבו'סלומוןהעולםאסיר
מע"צ,פרשתמורשעישלהיההשנישוב.הורשע
להימנע"כדינגדםהאישומיםונמחקושזוכו

 .) 259(עמ'המערכת"קלוןומחשיפתחוזרממשפט

ברצחהנאשמיםשלהיההשלישיהחוזר"המשפט
ערעורהוגשכךעלאךבשניתשהורשעונץ'דני

החוזרהמשפטנוסף.חוזרמשפטלהתקייםואמור
בגנבהשהואשמהבר-יוסף,דינהשלהואהרביעי
החמישיהחוזרהמשפטהספק.מחמתזוכתהולבסוף

שלהיההשישיהחוזרהמשפטנונס.עמוסשלהוא
 •משפטיםמיליונימדינה,שנות 55 ,סולמיעמוס
 " ...חוזרותהרשעותושתיחוזריםמשפטיםשישהרק

 ,) 260(עמ'

מזור,סברוהתשאולמחלקראששלסגנומרוז,דני
החוקרים,התנהגותעלסולמיבפניבכלאהתוודה
הכינו'"שיקרנו'הבאה:הקשההתמונהאתהמעלה
שליטהחיתהלמשטרהושתקו.ידעוכולםפברקנו.
להגןקשרמיןהיהבפרקליטות.הנעשהעלמלאה

מדינתשלשכיריםאנחנויבחד'אנחנוהמשטרה.על
בתוך .האווירהחיתהזוהמנוולים.והםישראל

לקחתילאישרים.אנשיםלמצואקשההיההמערכת
המשפט,בביתלשקרלהרביץ'אבלפחדתי'שוחד'
לבדפעלתילאנורמטיביים,היוכאלהדברים
 .מעשיכלעלהפרקליטותאנשיאתלידעודאגתי
בתיקרקלאלעברה.שותפיםשיהיוכדילמה?
כיווןכךהתנהגתי ...שקריםהיוהתיקיםבכלשלך'

לאמתיקוחששתילהתקדםרציתיצעיר'שהייתי
אני(מזור>,סברואבלככה,עשוכולםמפוענח.

משטרהנציגוכיוםהימ"ממפקד(לשערבוליכד
רב-אומןמאיתנו'אחדכלהיינו'בטרור>,ללוחמה

 ...פלגיעקבאת •מאיתנולמדואנשיםבזה.
 .) 271(עמ'ככה"השחתנושלםדור ,השחתתי

עלהפרקליטותבהודעתנונספרשתשלסופה
הודעהבאותהצויןזאת,עםההאשמה.מכתבחזרתה

גםהערכתהוכינגדו'לכאורהראיותעדיין"ישכי
אחרת,אוזובדרךאחראי'היהנונסכיהיום,

וחוץלציבורענייןשאיןאמרה,היאבסוףלהריגה.
 .) 238(עמ'בקופה"מזומניםלהאיןמזה,

שלבחפותומשוכנעהציבורשרובלהניחסביר
מודעהציבורהאם-השאלהנשאלתאך .נונס
למרותבכלא?יושביםשעדייןמפשעהחפיםלהיקף
להסרתתרומההואולדמןשלמהשלספרופגמיו'

ו
~ s 
~1 ~ 

 •הזה.אי-הידיעהמעטה
ברבעיוסף

פורתאלישע

אמיתמונת

וק~לים;סיו' nס;~לר;ן' iJ ~ f~ןחףח.י
נפלחאני .ליל;תיאת

 T ; • •ך- •• •:

;ן )t~ןח.י~ך~ה :עוr.~ן
ך~ל ,סש;ק;לית R ~ Q ,הףר 9
iJ וקיםt,וק~iJ ~? .ים~t;כ e סזךנףףךיםףד

 •~ו,ףלף )tס~זףל~לי'
 , Jjכף w ,זrז~זעירדי;~ז

:P זf ר;ן~ w לף ,ב~;פ: ,ז,/J , 
:פתענףףע.הזפ~העלמףטל

T --•ז :-: -

שוה:הישניםכלףלים eהוכל
 ז•: •ז:- • :·-:ז

י;ן 7:קר~נ:וית, ifס 7א 1ס;ל nוק
שויל;ת eהזפטונכלףליאביה,

T •T :-: •• -:-: :•• 

 ן~; n י~~סז:יינ;ק;ת.~~ית

~ל;ל.ף nז;ימף~סrז,~ת
e דמע;ת::פ;לאשנים,ני

;•• • T •• T ; 

;ת nסזp.ז:י~ןו;כליםן~;~רי ~~;ש
;לה nנחכלילףתצ;פהיה, eמ
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 1: 1,ןן:
אתהחסרמלב"לדלות

בעולם"היופיחסד

חנותהוצאתסונטות,בן-משה:בן-ציון

עמ' 146 , 2002הספרים

ובקריאת ,החסרמןתמידנובעחסדשלמקורו
אותומולהקוראניצבבן-משה,בן-ציוןשלשירתו
ורקבואשר ,ה~:זאללהמשילושניתןפתוחשדה

ניחןבן-משההאמנותית.היצירהוקמהמתחוללתבו
אתהמפלחרבלשוניובעושרחדהבאינטואיציה

שיריתתמונהויוצרעומקןאתמאירהאפלה,שכובת
~סןים~ס~ים~ס~ים;סאור~י ry~ין"ך~המרהיבה;
תולעת י~~ ע~~~ ;ן; iJ;רקך?ל ;רי~~ iJ~בכ,~ע

עלר~נכזים; ry~ן iJרם~~לז jP ~~~לף ;ן~~ר~ר
חרש; 'הזפעלזiהחם/העפרמזבחועלהשרבים;

ן~ל- ..יחוס-ם-/-~ך~ז i~תך~~דףס~וךד;ס~ךב .ר i~א
i] ~~ש/ i] סונט(שם,ל~ם" ר~.ע~~~ןפונו 1שרקע

הןמשה,בןאומרהראשונות,המילים .)ח"צ
אלוהעיןהלבאתומנחותהכיווןאתהקובעות
הצריפהובתהליךומראות,דימוייםשלשרשרת

אחרולהתחקותלשוביכוליםאנוהלשונית
 ףד~~~"סעוןםההשראה.שלהסמוייםשורשיה

~ q ;ך~~ןא~בלו~ן~ q הףא;ך:~הלו~י:p ~~ברי ת
ף~סקךוףי;~לשו~ן~דחעלרון~ת 1סב tף~ןבודת

i ;ז:י;ר;ך~לקוךא~יןנועוןם~יסi] קיץ~~ q לומו
זותבנית ,)ךסונט(שם, " ....~עוןמות~קיץ;לטוב

השחים-עשרה,במאהכברשראשיתההסונט,של
מופתוהפכההאירופיתבשירהריבםגלגוליםעברה

בסונטותבמיוחד ,פילוסופיאמנותיוליופילשלמות
ראוואשרבן-משהתרגםאותן ,שקספירשל
הספרים","חנותבהוצאתלאחרונהאור

מאותלאורךסונטותמחזורינכתבוהעבריתבשירה
לשאולועדהרומיעמנואללמן-יםבשב

התבניתאך-גולדברגולאהטשרניחובסקי
סונטותבספרמעולם.בהאומצהלאהשקספירית

המקריםורבוב ,זותבניתבן-משהבן-ציוןמאמץזה,

הסיום,טוריבצמדוהןבחריזההןמעטממנהסוטה

ועדמתחילתוהסונטאתמאחדהואשבאמצעותם
-הסיוםטוריצמדאתלמעשהבכךומשנה ,לסופו
ובלתישלםלחלק-השכלומוסרסיכוםשלממעמד
שלהקוורטטיםשלושת .עצמוהסונטמןנפרד
החםלרגשעז,דרמטיניגודתוךמתלכדים,הסונט

ההיפוך ,הניגודהסיום.טוריצמדשלוהמרפא
הםהדימוירובדישלהקונטרה-פונקטיוהתזמור

מבנהתורםולאלהבן-משה,שלבשירתוחייםסם
הארכאייםהממושמעיםצליליואתהנוקשההסונט

השיר.שלהעיקשהמרדני-מודרניתוכנומולאל-
 ,ומעודןלירימשוררהואמשבן-משהיותר ,שכן
זועם,אמןהואכה,עדלראותושהורגלנוכפי

בת-דמותהאינושובהסונטותספרשלונמענו
בעל-שלאמנתוזוהיאלאהאהבה,שלהחיוורת
הו~ן~עס iJW ~,;-'לשון,ףךהףטמרזועף,תוכחה:

~~ין-או~ים ;א~~סעד 9 ~:ןל~ן~תותן:די;עם tן
~ת~פרא~ך~הח~~י /- ה~,ע~ןלע,שותןקףם;

ע.י~י;לד~עות [lף~~י /חוךקות [iזק~י~תtקךידי;
עוןם;~לר~עףתו·על /ל~כותןס:.יל i~~וךדות

 .)ד"עסונט(שם, ,, ...

בנויההמשוררשלמאודהאינטימיתעולמותפיסת
אלאלקוראשאין ,וסגורמורכבחווייתיתיאורעל

עדמזועזעולעיתיםומשתומם,תוההמולולעמוד
אתלדלותהמשוררשלמיכולתונשמתועמקי
 [/'~בכאותםולצבועהחפים,סנכ~ים,הילדותדימויי

iJ ~~~המפוקח ,המשוררשלהרחמיםחסרוהקר ל
רוןה; י~~ך:~הל;ןה"ל;ןה-עדייןזועםאךאמנם,
;לדיועלף~~ז:ייק /ת~ [i~ום [i~ל~~~ןתוד~ש

ם ryע.ליןח~~חסעו~ד;ס~ריו~ם~תם 9ק ;ה~~~~
 1ך~סם ry~תןע.יז·~~שףן~לות /ר[/שעםשףב

 1~ל~סם~לףי iJ~~דם~ת ~ל.ע~~ה rסריפףסם q .:~ת
ס; 7 ,ק~~ר i~ל~חרתם; ryךע.י~י ר~~ iJ~ית~ל

/J רי~ry מוךי~לעגםry ;ן ,~~~להםry ח.לק;ם!
סונט(שם,מחר"יוםשלהחרפותפניוףב/ 1נע

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

ביןהמשוררשעורךהדרמטיבהיפוךקכ"ח).

וביןהמדעית,ושפתההקרההחלליתהעתידנות
כמעטהביאליקיתהחמה,הליריתהסיוםשורת

מהותהביטוילידיבאההמפתיע,בניגודה
רגשותוחסרמנוכרבעולםהאהבהשלהאינטימית

~לים;~ךא~יכוח~ר [i~עוןםחי?ז .. ,"לכאורה;
ך~~ל~חדחור;ך~ל םי~~~~~ך~דוזiקרי;ה~ל
~ i] ע.ד /ט~~~לן~ר-~הך~סן ;'ןתוכוקוךסבכל
ףמהאפלשםמהלומריכול; 'אינועצמו'הזפדעבכי

"גף~ך;ע.לפוע,לים; [iכ~בכחות~האו':-מף~ך /ם~
 ,)א"לסונט(שם,אהבה" 'אורגעכשעת
הפיוטמןהתהילים,מןבצרפתבן-מ-שהש-לש~ר-ת,
"עלהביניים;ימיומשירתהתפילה,מסידורהעברי

~ןן~~ןםכוש~~סנ:יי;ז:יי ryח~ס~שוררים;~ןסז
בתפילת ,)ד"ס(סונט " ...נאנחתיונכלםכושה~פי;

אלוהי"לפניך ,הסופרעזזראאומ'ר-הכיפורי'ם'~רם
רבועוונותינוכיאליךפנילהריםונכלמתיכשתי

הדימוילשמים."עדגדלהואשמתנוראשלמעלה
רווחסבכההכבשיםועדרהרועהשלהפסטורלי

העולם י~: 7כסמלהבינייםימישלהפיוטבשירת
שמואלשלבשירתוצרוףביטוילידיהבא ,וברואיו
נידתשלחרועה;בכמו'וכוכביווסהר ... "-הנגיד
 ה~~~-9ב/ i י~~~~יז iה iiדף:ל~~- ; ry י~~ p:~חף

~ iJ י~~~ל~ת ry ; ז;י /ה~~ י~~על~ה 7:קעבע,;ןiJ ל.ר
 ;ן~ז;י;ע.ר:ק~ע,ןהב-~ל iו 1ryי 91q~תך~~קה

~ i זrי 9ך~י~ךץע.לידry ... " -מרבהיפוךוחוזרשב
סו 9סןןשסלף; ץ:~סלף"חךף-בן-משהאצל
~ע.ל~קןףעור p:דיו; iדי~יזסבו,~דקיו; 9 ?~~

~~ין [lרףן?ל;ז ;וי~~ p:ף~ךי '~ןרו י;:,ע ;ך~~
~~ין ת~! ת~~~ ;ו~:קע.ל·~י '~נוף~סףת 1ה tרו

 י~~יילקסר;באור f1ס~ב vדק 1רו~ה
חרשמנבכיםעורב;ףדכיצפורףנהילמראשותיו;

ב"• i ~ל iעל- ם~•עף tף~ /ב~•חךף~י / T~סיו-ת~
 ,פעמיהחדאתכאןחורזהמשורר .)ט"צסונט(שם,
והגות.חייםשלאחתלמסכתוהעמוקהברור ,החי

 ,בדןואומסבלהמתגבשהעולםצערמובעבשירתו
החולףהרגששלולהקפאתו ,ליופילשלמות,
חלוף.ברישאינםשירבפסוקי
הסונטות,ספרבפתחהמופיעיםהתאריכיםעל-פי

 ) 14 = 140 (הסונטותוארבעיםשמאהלמדיםאנו

חודשיםתשעהובמשךעצוםיצירהבפרץנכתבו

התחדשותויכולתפנימיתמשמעתתוךבלבד
המשוררמעלהזה,סונטותבמחזורמסוגן.נדירות
ועלהטובעלהחיים,שלזק~~תםאתהזמןמנבכי

המרכלועלהגעגוע,ועלהאוגדןעלהנכסף,
כנפשישערתילא"מעולםלו;מזמניםשהםוהנמהר
 ,~~~-•ע.לל/ iחךע.ל Tקךשע.לל~תב~ןם~:כול;

בכאהבתוזריםלאנשיםאהבתו;עלאואזפרועל
~ i ;להסיו~i י~i םT 9~מע,ד:ן/ ם~~ס~ר-ך~להTi ן

~ךסקעל~ךסקך?~ל~י~יו;~ת~י~ינףס~ם
~ךמףנ:,יןח;~ל~ין;יורע~י~י~יעד~נ;יהו~יו;

 ת~;~ויום~די ~ה~ rס~דמףסםןח;~לו~ין~
בכגפים"בכרףתישרפיםבכעדתעיני;לנגדכדממה;

/:עומק,הכ~ללבלי:זעם ,;-,.:--יופי .).ק"כ'סונט,' Tשם,•(

אלהבשורותמהדהדיםמנוחמתלאואהבהפשטות
 •כולו.הסונטותובספר

זכריהתמר

לנכוןראינומסוימים,קוראיםשלהתעניינותבשל
בגליוןאורשראתההרשימהעלבנוסףזורשימהלפרסם

272 , 2002 • 

~ r הפשוטבפושקיז;ר

והטבעי

הוצאתהסגור'היםקורזקובה:ברכהחוה

עמ' 48 , 2003גוונים

קורזקובה,ברכהחוהשלבעבריתהשלישיספרהזה
פרסכלת , 1991משנתבארץ , 1969לנינרגדילידת
תשנ"ט.הממשלהראש
אםגםוזורמת,שקולהעשירה,עבריתכתובהספר
אומושגיםהרגילהקוראיפגוששירבכלכמעט
"אנומהכמו ,ממקומותיולוידועיםשאינםשמות

הניתניםפירושיםבצירוףפטרוינך,מדיהאואליש",
 :) 46<עמ'פטרוניךמדיהעלהעמו.דבתחתית

בוריסאחמטובה,לאנהערךשוות"משוררת
שיריהאתפרסמהשלאמנדלשטם,ואוסיפפסטרנק
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נפשיתאבד /--הלאשלחתנילבי"בירת :) 9<עמ'
ספרזהוזאת,ועםהשביעית!"טרויאהעם

 •הישראליההווהמציאותבתוךגןומעראקטואלי
פשוטכייורים,לא /יורים,ולא--עברנו"כמעט

ההווהשלישראליתמציאותוכןאותנו";רואיםלא
בגבולות /,בחברוןואנוכיבפסגות"לביוהעבר:
ירושלים",עלהמורחבהמצור
עכשווית,קורזקובהברכהחוהשלכתיבתהשפת
שיריכלכמעטבן-זמננו.הדיבורמלשוןבהיש

החרוזיםסונטיםשמונהבהםוישמחורזיםהספר

טבעייםונשמעיםהברות,שתיבני ,כללבדרך
עםמתחרזתהיוונית>(מהמיתולוגיה~ה ry~דמאוד:

ונטולוחלקפשוטהביאני.עםוונציאני'תזרחנה'

מאמץ.

כאילו ,מחורזאינוהספראתהפותחהשירדווקא
מוקפדתהכתיבהיכולה.קורזקובהכךשגםלהוכיח
שלשמץבליזורמותוהשורותהמשקלמבחינת
נזכראניזהקולחבספרקוראכשאניעיכוב.

המבריקבשלונסקיולאוהטבעיהפשוטבפושקין
והחורץ.

מקיףוהוא ,הכולבסךשירעמודי 43 ,קטןספר
עולמנו,בבעיותובזמןבמקום-יריעהרבוחבונוגע

העתיק.העברובחפירותהמסוכסך

 •לתודה.ראויספר
שתלשמואל

 (ו:

~ c:: 

ן~
~ 

ברכהחוהכותבתהעמוד),בשולי<הערהבחייה"
במיליםמסתיימתהאחרונהששורתוסונט,קורזקובה
כיצד"למדופטרוניך:מריחשלהמוטומןהלקוחות
טימויסבושקינה,נינהגםלשירים",עדלשתוק

ביןלהימנותזוכיםסולניצבואגרריז'יבוטובסקי
משכיחיםאלהאיןאךהמחברת,שמציינתהמשוררים

האריהזה-מרצ'יאנוליאוהומרוס,וירגיליוס,את
מזכירו-אגוסטינליאתלאהקדוש,מארקשל

יוסףאתלאוכמובןפרוסט,מרסלשלואהובו
השירים.מןרבביםהמופיעים ,לבסקיוחייםרבודסקי

המשוררשלהואשלושהמוטובשירלקרואטוב
זעקתמתי-עולם",לעפרכם"שלוםלבסקיחיים

שמותכיאף ,לנין-סטאליןתקופתעלהתרסה
"חמישים :) 28<עמ'בומוזכריםאינםאלהמנהיגים

מיליוןחמישים--לישוןלינותניםלאמיליון
--מורעביםמיליוןחמישים /הנורים,הגוועים,
נשלםלאהעגולהמספר /מוטרפים,-מורעלים-

גומיליוב,מיכואלס,מרקיש, ,לבסקי /-תםולא
בשפהחשוביםמשורריםאלה,כל " ..מנדלשטאם

גומיליובכולם.יהודיםגומיליוב,ולהוציאהרוסית,
בבראשיתיות,הדוגלתהאקמאיזםאסכולתמייסד-

בדמותביטוילידישבאהכפילציוויליזציהכניגוד
להורגהוצא ,הפרולטריוןשלהתעשייתיתהעיר
 •המשטרנגדוקושרהבולשביזםכמתנגד 1921בשנת
לבריתקורזקובהשלהנפשייחסהמתחוורזהבשיר

אתמסבירותהאחרונותושורותיוהמועצות

 ) 8<עמ''גיורת'השירמעידמזה,יותרהתגיירותה.

העםקורותעםמוחלטתזהותלידיבאההמחברתכי
 /,הושמדתיבנמירובבאוסטרוג,"נשרפתיהיהודי:

---ומתי'שמע'קראתיביורק; ,במיינץורמס,בו
גיורת",-מיתותבזכותאבות,בזכותלאאם-

"אחריכמושורותטבע;תיאורימעוטספרזהו

לפיאותומרגישהכבראניהיורה,ירדהזההחמסין
אתמסעירהפתוחהיםלאנדירות.הןהרוח"ריח

 , 30שבעמודבשירזההסגור","היםאלא ,הספר

על ,פריזעלנכתבזהשיר •שמואתלוהנותןוהוא
"הסרוחהזאת-המניע"המרכז,האנוש,"ארמון

 ", ..ההדורבלבושה
נטועיםהםמרובדים. ,כאמורהדוברתשלמקורותיה
וכך ,הקלאסיבעולםגםומכאןאירופה,בתרבות
מירושלים'פרידה'שירתבשירכמושורהנולדת

הפילשלהטרגדיה
הציפוריםלכלובלהיכנסשרצח

 lrחצי
 =r .ענברשלומיתמאנגלית: ~וגרימהאדריאן

רגיל'לאספ~רשמעז-ויר;נה nלא
ד• • •:-ד T :--ז

~ iJ ק~ים~~ Q ה;;ט י~~ הן~~~~ךים, 
הפיל'שלנכנגשהנגלז-וירצ;נ;על

 .ה;;'פס י.ל~~ל~ב p: •ך:;~-ל~ ס~~~~

החליטואזחשבהפיל
ה. oי:הנכנ nת a_את:להרחיב

: -: • :• :• --:• T 

ב~חנית,נגכ'חתפסה~א

~לןה. iJ ·;~-~~א;3כהע /pvך

שרתהשעליומההשראהמאשר
תח, Tלפמבעד.להננסנcפה Tה~א
שבה nמה~ב.עצר.ה~א d.פתאאבל

 T T •לפתע.•: • i :כ:;ן-זאל;הזזחלה

- ... : ·: ד-:- :· ·:

 ,ף; f י.ל~~ 7ל~ב p:ס:הל~ב p:ס
 • ;,~עיאתאנגועכשיואבל

 ,ף~~ס י~~;י~ i: '~ל~• ,iי; ryT~זק~יל:ל
 • ; n~נ;ו~ת iג 9ל~ה. ry :ר w ~~~וריר

 'רו.r,;י;~דדדרר~הס~יל
ין;'מעשיעלנגאדיש~תוהנגים

 :-נגלי-ס~·רגהזפעם.נגכל~במה.

 ? i~~לית~ל י~~ ~~~~ם

ס~;ף י.ל~~לדל~ב ס~~~ן ;~~סןצ;ן
שנה,נגליליל;תא;ת;השאיר

• : • •• : • •• T 

~ךןף,ה~א~י~ר~ישה~א

 .ה~ן~;~מקך~ק~ר~דלא

מרכיב ) 1968במלםה,(נולדרגימהאדריאן
לכאורה,מחאה.שלארגוףהשיריהפילעל

הצרהרווחעלסיפורלמעשהתמים.סיפור
תולשרגימה·אדריאןונשלם.שולםשבין
הנוסחהאמירהשלהדו-ממדיהפלקםאת

רב-ממדי.שיריבכוחאמירהאותהומציג

דומההקוראלעיניהמונחה"פילי"הפיתיון
האבן •דמותנומשתקפתבהםצלוליםלמים

כדיבאהמיםלאותםהנזרקתהמםאפורית
תמימה.השתקפותאותהלערער

סומקרובי
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אוהבשאניזה

אוהבת,לאשאנילאזההראל:אורית
עמ' 426 , 2004כתרהוצאת

אוהבת"לאשאנילא"זההשםנשמעהראשוןברגע
אהבהאחתפעם ,"אל"פעמייםמדי.כמסולסל
באמצע."אני",המילהשלמשמעותיתונוכחות
הטלטולשלמדויקתיאורהואהזההטובהסלסול
שעוןשנה.שלברווחהרומןגיבורתנילי'שתעבור

הבגידהטעםאתאהובה,אתאמה,אתלהינגןהזמן

המחוגיםעללהיתלותתנסההיאעצמה.אתובעיקר
עבדשהיאאוחייהאתמתקתקתהיאאםולהחליט

תאייתלאהעלילהבמהלךאחרים.שללתקתוקים
נורמותמוסר'שלשאלותרםבקולהמחברת
רבהבאלגנטיותתעקוףהיאגבולות.אוחברתיות

מראהתציברקהיאהאלה.המוקשיםשדותאת
אתלשבוריכולהקוראפרצופה.אתשתתעתע

ברוק,השרביםאתמדביקהניליאיךולראותהמראה
אוריתשלהיכולתלא.ולפעמיםארוטילפעמים
ישירהכךכלבצורההגיבורהעיניאתלהציבהראל
האפשרותאתמראשמוחקתמראה,אותהמול

מעטנמוךבהרהורבנות",ב"ספרשמדוברהמקלה

שלהקצבלעצמה.מציבהאמתשספרותמהרף
כאחתניליאתלציירביכולתהמושגהקריאה
ברכיסאעלפוגששאתהכבחורהשלך'השכנות

אבלבראשה.מעטהלםקולינסשהג'יןלאחררגע
עלאושלך?השכנהעליודעאתהמה-היאהאמת
הריגושבספרדףעודלהוסיףהמנסהבחורהאותה

חייה.של
להב-תמירועיצב:(צילםהעטיפהעללרגעתסכלו

באודם,מנושקתאחתקפה.כוסותשתירדלמסר).

שבורה,כוסולידהבסביבהנחהחומהלבעוגיית
אתלנגןאפשרמעלה.כלפימופנתהידיתכאשר
פרוורז'קשלבוקר""ארוחתאתשרמונטןאיב

שתהרגעשלפנישאהובההבחורהנפשאתברקע.
במידהמילה".לומר"בלי 1והלךקםאיתהקפה

לאורךלרהטבאאוהבת"לאשאנילא"זהמסוימת,
מילהלאולמההחסרה.המילהאתעמודים 426
כוסהמשאירהבאהבהובעיקרבאהבה,כי ?אחת

ואוריתמדברים,איךועודמדבריםמרוסקת,קפה

הזה.הדיבורשלהא"באתיודעתהראל
הקליפי'הצורךביןנעההעלילהשלהדיבוריכולת

שלבטריטוריההמילהאתהשומרהמהודק,
אתלהשכיבהצורךלביןהקפוצותהשפתיים
הזההקיצוניהצורךהפסיכיאטר.ספתעלהגיבורה

ביןגבוללסמןהקולות,אתלהעשירמהרצוןנובע
עלוהדיבורהאםאלהדיבורהמשרדי'הדיבור
המילוניהמדףאךפה,מאותוהןהמיליםהאהוב.
לדמות.מדמותומשתנההולך
שלהמתלבטתדמותהאתיותרטובלציירוכדי
של'פורטרט'מתוךשורותבכמהנזכראנינילי'
זהאםאתמול'נולדהלאהיא ... "רביקוביץ':דליה
 /לה.שקרראשונהפעםלאזאת /חושב.שאתהמה
איננוהקיץגםבעצם /חורף.ראשונהפעםלא

שחיתהממהיותרעיתוניםקוראתהיא /נעים.

לה.;נמאסתנורבליזזהלאהיאבחורף /רוצה.
דברים?/הרבהממךביקשההיאהאםלפעמים.

 ," ...ונילרוצההיאשלא.תודה
שאנילהגידתענוגהווניל,שיוגשעדובינתיים,

 •אוהבת",לאשאנילא"זהאתאוהב

סומקרוני

לחירות,הללשיר
העשייהולחדוותלאהבה

מפורטוגזית:המערה,סאראמגו:ז'וז'ה

הוצאתהחדשההספרייה ,טבעוןמרים

 272 , 2003קריאהסימןהמאוחדהקיבוץ

עמ'

תחילהנראהסאראמאגוז'וז'המאתבהמערהלקורא
העירשללזראעדהמוכרהנושאסביבנעהספרכי

הענקהקניוןהטבעי'מולהמלאכותיהכפר'מול
ביןוהחם,הקטןהעצמאיהמלאכהובעלוהמנוכר
היצירהלעולםהמודרניתהצריכהחברתשלהעולם

הקריאהאתמלווהזאת,עםונו', Iאתמולשל
ואזכורשמובשלאםהספר'תמציתלאשזוהתחושה

 1העבריהתרגוםגבעלאפלטוןשלהמערהמשל

מצירתחילה,מובנותולאאגביות,סטיותבשלואם
כמולאטו'ומתקדםבנחתכתובהספרזה.נושאי
זאת,עםוחייכני.חכםלבן'טובזקןידיעלנכתב

תאוצה,צוברהספר Iשלוהאחרוןהשלישלקראת
לגמרי'ושוניםחדשיםמשמעותרבדיבומתגלים
כאח.דומרגשמפתיעוסיומו

החי , 64בןואלמןקדר Iגוראלבסיפריאנומעשה
חיושבובכפרמרסאל'בעלהועםמרתהבתועם
החרסכליאתקדרים.הםאףשהיואבותיו'גם

הענקהעירונילקניוןמשווקהואמייצרשהוא
השוק.חוקיפיעלהמתנהל"למופת",והרציונלי

המסחריהקשראתמנתקהל~יוןהעלילה,פתיחתעם
בכליעודמעונייניםאינםשהלקוחותכיווןעמו'
מפלסטיק,כליםמעדיפיםהםמייצר.שהואהחרס

ויותרשביריםפחותאךמחמר'כליםשלחיקויים

זולים.
הבתהוגההקניון,עםהמסחריהקשרניתוקלנוכח

הפרימיטיביהמלאכהבביתכי Iהרעיוןאתמרתה
חמר.בובותלייצריתחילולקדרותסיפריאנושל

ומזמיניםזהמרעיוןבקניוןמתלהביםהפלא,למרבה
שלאמהרהעדמגלהקוניםסקראבלבובות. 1200
חתנומקבלבינתייםאלה.לבובותגםביקושיהיה
דרגהכשומר'בקניוןהעובדגוראלסיפריאנושל
עםמעתהשיחיהשמשמעה,תושב,שומרשל

 1ולחתנולבתומצטרףסיפריאנובקניון.משפחתו

שולחנם.עלסמוךבקניון'לגורועובר
לושנותרוכלל"פנסיה",אפואיוצאסיפריאנו

אטרקציותביןלשוטטהואוהלאהמעתהבחייו
חומת I'למשלוביניהןומושכות,רבותואלההל~יון.

ושלג,רוחגשם,שלסימולציהאהבה,מנהרתסין'
החדש:מצבועלסאראמאגווכותבוכיו"ב.פיורד'
לשוטט,ולטייל'זמנואתלבלותעכשיו"יוכל

הציוריהביטוישאומרכפינוצותיו'אתלאוורר

הפארקיםגםלרשותועומדים ...והקריקטוריסטי
מבוגריםשאנשים Iהעירשלהציבורייםוהגנים
שישגבריםהצהריים,אחריבהםלהתאסףנוהגים

לפנסיונריםאופיינייםותנועותפרצופיםלהם
ולהתרועעאליהםלהצטרףיוכלהוא ...ולמובטלים

שעתעדקלפיםבהתלהבותולשחקאיתם,
ונו'.ונו'הדמדומים",

בביתחייואתשמילאההעשייהחדוותמקוםאת
אלאהבטלה.מעתהאפואתתפוסשלו'המלאכה
בליניסיונו'ולמיטב Iגוראלסיפריאנושלדעת
סאראמאגוחיים.אינםכמעטחייוממששלעשייה
שלעבודתםאתובפירוט, Iבספרלתארמיטיב

ומפארהעשייהאתמשבחמרתה,ובתוסיפריאנו

לפיקללה,היאהעבודהלאהעשייה.חדוותאת
הגמורה.הבטלהאוהפנסיה,אלא Iסאראמגו
שלהעזההסקרנותכיצדמראההואהספרבהמשך

שלו'הנפשוחירוףהלבואומץגור'אלסיפריאנו
זה.מגורלואותומצילים

גור'אלסיפריאנובפניעתהעומדתאלטרנטיבהאיזו
המלאכהבביתשיצרלדבריםביקושיותרכשאין

התרגוםגבעלשכתובכפילכאורה,שלו?לקדרות
אלאברירה""איןלסיפריאנוהספר'שלהעברי
היאהאמתאבלוחתנו.בתועםבקניוןלגורלעבור
בהסתמךהתיאורטית,ברמהגםברירה,לושיש

סארטרעלאואורליוסמרקוםעלאפיקטטוס,על
שיוצרהבדיוןעולםשלברמהוגם ,-20הבמאה

בעלילתבהתחשבהיינושלפנינו'בספרסאראמגו
לביטולניתנתאינההאדםחירותודבמויותיו.הספר

ברירה"ש"איןוהמחשבהמצב,בשוםלמחיקהאו
עצמית.הונאההיא

שמה,איזאורהלב,אהובתישלספריאנולמשל:
שלהקברותבביתפוגשהואאותההיא,אףאלמנה
זוגםבנישלקברםעלעוליםששניהםבעתהכפר'
הואאין'כילעצמומשקרגוראלסיפריאנוהמתים.

לפרנסיוכלשלאמשוםאיזאורה,עםלהתחתןיכול
הונאהכאןישהגברית,הביישנותאותה.מלבד

צריךשגברהקדומההדעהעלהמבוססתעצמית,
לשאתה.ברצונואםאשהלפרנסיכולתבעללהיות
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סיפוראחרהיטבעוקיבם'אםגוראלסיפריאנואכן'
ודעותתפלותבאמונותמלאבספר'המעשה
עיניואתומעוורותאותוהמשעבדותקדומות,

לפניו.העומדותהחיותהאלטרנטיבותאתמראות
מבהירכמעטמוגבלתהבלתיהחירותעלדעתואת

-בספרנוסףמרכזיגיבורבתיאורגםסאראמאגו
הסיפוריםאחדאגבהואוהמערהאשאדוהכלב

וכלבמבוגריםיחסיעלביותרוהמלבביםהמרנינים
כמעטשהואזה,ואבודמשוטטכלבמימי),שקראתי

 .אדוניואתלושבוחרהואהספר'כלשוןאנושי'
במודע,ובוחראלגורסיפריאנולביתמגיעהוא

להישארהמשפחה,בניאת"בודק"שהואלאחר
אותונוטשיםשהםאחריגםקורהכךעמם.

בורחאשאדואיזאורה.שלבידיהאותוומשאירים
שםגור'אלבנישלבביתםשלולמלונהמביתה
לשובם.בסבלנותיחכה
למשאיותלעיר'בדרךהאורביםהשודדיםגם

הנחוציםאחריםומצרכיםמאכלדבריהנושאות
לשדודמנסיםאינםהםלשדוד.מוכרחיםאינםלהם,
בגללחרס,כליהעמוססיפריאנושלהטנדראת

כך' .סיפריאנושלוהעצובההקודרתפניוהבעת
נושאאתסאראמאגומעלההספר'מראשיתכבר

לזהותובהתאםלהתנהגיכולתואתהאדם,חירות
 1לדעתולה.בניגודלהתנהגלבחוראוהחברתית

שמראהכפי Iלבחורביכולתנוישהורינואתאפילו
הוריואתאוהבשאינוגאשו'מרסאלשלסיפורו

בסיפריאנוובוחראותם,מכבדואינוהביולוגיים
בעודו"אבא",בתואריפנהשאליוכגרבאלגור
להם.ומתנכר"האמיתיים"מהוריומתרחק
כמעט,מצבבכלסאראמאגו'לפיחופשי'האדם
ואירועיםעודבותעליגיבכיצדתלוישבוזהבמובן

והעדרהכלכליים,האילוציםבחיים.ומצבים
ומצבוגילוגםכמוסיפריאנו'שלהפרנסה
חירותועלונחרצתסופיתהגבלה'אינםהמשפחתי

אתלממשחירותועללאוגםהקניון'אתלעזוב
כמוהרגשיים,לחייולתתובכךלאיזאורה,אהבתו

המערה,אכן'נוספת.הזדמנותשלה,לחייהגם
לדעותובראשונהבראשמתייחסתהספרשבשם

ולאמונותוהמקובלותהידועותלמימרותהקדומות,
העולםאתמראותשכלנואתהמגבילותהתפלות,
הברירותשללעלשהם,כמותוהחיים

בפנינו.העומדותהחיותוהאלטרנטיבות
במרתפישנחפרתאחת-ממשמערהגםבספריש

המערהממשלהמערהשלדמותהבתשהיא Iהקניון
במערהההתבוננות . 7ספרבהמדינה,אפלטוןשל

להבנה,חתנוומרסאלסיפריאנואתמביאהזו

לאלודומיםבכלל'ובעולםבקניון'שלהםשהחיים
וגםבמערה,והאסוריםהכלואיםהאנשיםשל

זהקיומימצבנגדמתמרדיםמרסאלגםוסיפריאנו
ראו'אשראתמספריםהםשלהמרתה,גםוכך-

המשפחהבניאתלחירותמעדבותמוציאזהומרד
 .שלפנינושבספרזו'יחדגםמיוחדתוהלאהמיוחדת

לחושינוהנגלהבעולםהקייםכל Iאפלטוןלפי
הממשימהעולםוקיומוממשותוגתבדרמרוחק
עולםשהוא"הצורות",אוהאידיאותעולםבאמת,
הפירושזהובחושים.ולאבמחשבההנתפס

פירושנקבלאםאבלהמערה.משלשלהאונטולוגי
שלהמערההספרשסיוםלומרנאלץזה,

הבתהאב,עוזביםכיצדמתוארשבוסאראמאגו'

איזאורהעםביחדובהמשך'הקניון'אתוהחתן

סיפורהתרחשותמקוםכלאתאשאדו'והכלב
אז-עלומיםועתידמקוםעבראלופוניםהמעשה,

מאולץ'אופטימיסיוםשזהולומר'צריכיםהיינו
הואכולוהעולםכלשכןרעיוני'תוקףהחסר

אתנאמץאםאבללברוח.לאןאיןולכןהמערה,
הפירושאתהיינוהוא,אףהמקובלהפירוש

שעיקרוהמערה,למשלוהמתודולוגיהאפיסטמולוגי
להביאעשויותהדיאלקטיתוהיבקורתהספקשהטלת

בזאת,המוצעהפירושאזלאמת,להתקרבאדםבני
החברתיות,המוסכמותהקדומות,הדעותשלפיו

בדרךה"אויבים"הםהתפלותוהאמונותהשקרים
להגידנוכלאזלהתגבר'האדםעלשעליהםלאמת,

יותר.טוביםועתידמקוםאליוצאיםאכןשגיבורינו
הערךאתמביניםשהםנראההספרלאורך'אםשכן

הצפייהשלאחרהריובאהבה,בעשייההטמוןהנעלה
גםמביניםהםלמערה,הכבוליםובנשיםבגברים

בהתאםופועליםהחירות,שלהעליוןהערךאת
סאראמאגושלדעתומקום,מכל Iזו .זולהבנה
 •שלפנינו.המערהבספר

שקלובסקירחל

1
 (ו:

s 
~1 ~ 

גנןמשה

מעשירכןחי,שאניככל

f רי~,ע~~ן ,סי י~~~~ל. 
~ ;i לic זכי , יו:ני:.~~ך~ע;ת.pימרכ;ת, 9ס,ןק;תז~pר~~ז ;i ר~~ל . 
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ארומהשמשעםנוף 1:~ו

פכולסקיארקדיוש
בסריעקבמפולנית:

קלישיהודילזכר

חייבאניהדבריםפתחב
זהספרון .הסברלקוראים

שעלומקטעיםמורכב
 ,עצמובפניעומדקטעכל ,אחד-אחד

חטיבהליצוראמוריםאינםביחדוכולם
לאהקטעים ,מזויתרהאחת.מגובשת

זה ,אחדמענףלעליםבדומה ,צמחו

לאהעליםנושאוהענףזה,שללצדו
פרץלאעצמווהגזע ,העץמגזעצמח
תופעותשלמשמעותןהשורשים.מסבך

העבותהאבקבשכבותמכוסהמסוימות

השכחה,אובךההתעלמות,שלמאוד
עדקדומות:דעותשלזוהמהוהרבה

המהותאתלחשוףאפשרשאי ,כךכדי
עםשמסיטיםכפיאחתבתנועת-פתע

לקרנילאפשרכדיהווילוןאתבוקר
הזאתהמהותימה.פגלחדורהשמש

מקרימותהערותכמה

תצלום(ראהספרוןבדואראליהגיעכשנתיים,לפני
אתשמעתילאשמעודיאדםששלחהעמוד),בראש
קיומו.עלידעתיולאשמו

בדיוק ,שבפוליןקלישילידהנוהספרוןשמחברמסתבר
לי.ידועהשאינהבדרךאליוהגיעוכתובתישמיכמוני.

למדי,צעירבאדםשמדוברלמדתיהניילבמסהמהקריאה
וזובכללפוליןיהדותבהשמדתהרואה ,מסורתיקתולי
הבללרצחבדומה ,בל-יכופרחטאבפרטקליששל

מהקטעיםבהרבהארוכההמסהבמקורה,קין.בידי

גםכמובן.שליהם<הקיצוריםלקורא.כאןהמוגשים
התרגום).

המחבראותושמתארכפי-הבריאהנגדהנוראהחטא

-30המשנותאנטישמיתכרזהלמראהבתודעתוהכה •

היאפעםובהדרגה,באיטיותמופיעה

מועם.שלההברקופעםיותרבהירה
המסהשלהמסוימתאי-האחידות

כאןשאיןמהעובדהנובעתהנוכחית

 ,אינטלקטואלימבצעשלסיכוםמעשה
עינילנגדמונחהרלוונטיהחומרכלשבו

כולה.הבעיהאתלהקיףביכולתווישהמסכם
במהמלארשימותלפנקסיותרדומההדבר

בידיהתרגשות,ברגעיהרגע,בלהטשנכתב
מה.במידתהרפתקנישוטטותבמסעמשתתף

שהדריכהההשראהיהודים!"בלי"קלישהמאוחרות:
שלמכחולומפריהידועהמהתמונהנבעההכותבאת

בעולםהראשוןהרצחאתהמתארתבלייק,ויליאם
 .קיןבידיהבלרצחהבריאה:שלאחר

י.ב.

מתהדרזאתלעומתוהזיוףכזיוף,האמת
איןאו-אז-הצרופה""האמתבבגדי

הקדושהבחובהאלאמוצאלתבונה
היכולתאיאתולהבליטלחשוף

בשליפותאלא-אחרתלהתמודד
גםפעםלאקואורדינציה,חסרות

עיוורות.במהלומות

.2 

הקטעיםשלוהרופףהמקריהמרקםמאחורי

וחשובהנוספת,סיבהזאתבכלעומדתהאלה
להערותלהעניקרציתילוגםכיוכמה.כמהפי

-מצליחהייתילאמגובשת,יותראחדותאלה
שליהכתיבה""סדנתמגבלותבשלדווקאלאו
בהחלטשהיאלהכחיש,יכולאיניכי(אם

דווקאנעוצההסיבהלכך>.מעברולאבינונית
שהשתלטוהמכאיבוהתסכולהכעסבהתקפי

בסבךההתעמקותבעתשליהחשיבהיכולתעל
מתגליתהמציאותכאשר .כאןהנדונההתופעה

והשכל ,ומסוכןמטורףבלהותכחלוםפתאום
שעדבמהספקלהטילחייבזאת,לעומת ,הישר
בהנחהכמציאות,לוהיהנדמההזההיוםעצם

,דומהנאמרהמודעות,כאשרלפניו:כולהשזו
הבזקים,חלקיקילאלפיהמתנפץבדולחלכד
 ,לומרמוטבהחלקים,אתלאחותסיכויכלואין

לשלמות,להחזירםניתןשלאהפירורים,

עצמהאתחושפתפתאוםלפתעכאשרובמיוחד

לנסועעצמיאתמכיןאנירבזמןזה
האקוורליםאתלראותכדיללונדון

בלייק,ויליאםידימעשהוהרישומים

מהמאההדתיוהמטיףהמשורר ,האמן

השנייהבמחציתמחדש,שהתגלה-18ה

לעולם,שבאהיצירתו .-20ההמאהשל
במקבילהופיעהשנה,מאתייםלפני

התעשייתית,המודרנית,לציוויליזציה
זמנה.שלבהשתקפויותגדושהוהיא

שלקיומהבראשיתכברשבלייק,משום
החדשה,התעשייתית"ה"ציוויליזציה

מפיציםשכברהרבים,בחיידקיםהבחין

את-בעתידיותרעודושיפיצו-

עלמעטלאממנוללמודניתן ...מחלותיה
אתהפוקדיםהרביםלמשבריםהסיבותאודות

ופוגעיםפעם,אחרפעםהמודרניתאירופה

ואחרות.כאלובדרגותקשות,בה

יותררציתישבלונדוןטייטבגלריהבתערוכה
הגרפיותוהיצירותהתמונותאתלראותמכל
הבלשלגופתו"גילויאתובמיוחדבלייק,של
-אבותאתשמציגההתמונהזו ,וחוה"אדםבידי

בנם.שלגופתומעלרכוניםאבותינו

זעזועליגרמההזאתהיצירהשלהרפרודוקציה
ברכיהעלכורעתחוההנהנשכח.בלתי
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כאילוההרוג,הבלשלחזהועלנשעןכשראשה

שערותיהבחוםלחייםולהחזירולחממוקיוותה
גופואתכמעטהמכסותוהשופעות,הבהירות

ברכיועלכורעלצדההבל.שלכברהצונן
אמוןאימבטאיםמתדהמה,המומיםפניואדם,

ויחדהאירוע,באמיתותגבולות,חסרמוחלט,
נשלחההמוםמבטותהומית.הבנהאיזאתעם

לצדוהחפירהכליאתהשומט ,קיןבעקבות

אחוזובורחנחפרעתהשזההטריהקברשל
שערואתתולשאחיורוצחאימה.

הבולטותעיניו ,מקרקפתוהמקורזל
מחוריהןמאימהיוצאותכמו

פיוהשלושה.לכיווןומתהפכות
אימה.צווחתפולטקיןשלהפעור
איהנורא,המעשהשלהלחץתחושת
והפחדהתרחש,שבאמתבמההאמון

לידיהבאזה,כלאינסוף,עדהעמוק
היצירהגיבורישלבפניהםביטוי

הגווןבשלעומקמשנהמקבלהזאת,
 .האקוורלשלהאדומההאשהכהה,
שחוריםעדכהיםהפכוהשמים

שמכסיםהצפופיםהענניםמעומס

כדםאדוםכדור-השמשאותם.

התהפךהעולםהרוצח.ששפך
לגהינום.הפךאחתובשנייה

בורחבלייק,של,בתמונתוקיןמדוע
נוראה?אימהבצווחתפעורופיו

שלהביצועבעצםשנתפסמשום

אותהעלחלום,אותודווקא ,כןעליתראחיו;
אתדחפו ,מעורערבלתיביטחוןואותושלמות

חיתהקיןשלכמיהתוהרצח.לביצועהאח
פיעל ,פרימיטיביאבלמוחלט,סדרלאותו

הבלעדישהערבסדר ,קיןשלואופיואישיותו

 .קין-הוארקלהיותהיהאמורלו
אחדהאדמה,פניעל ,כאןלהיותשאףקין

מושגאתקלטהואאלוהים.כמו ,ויחיד
ביותר:השטחיתהפשטניתבצורתוהאלוהות

 .שליהמהלומהלקראת
היסוסכלממנישהסרתאדונילךתודה ,ועוד
אתבדייקנותשכיוונתחולשה.שלפיתויוכל

 ,לךתודה .כוחיכלאתבהוריכזתזרועי
חדהאבןכשחלוקגרונואלניתרתישבמודע

בידי.'

 ,אדוני ,'מעכשיווהמשיך:התנשףזה,כלאחרי
איתך.מזהירבשיתוףקודש,חיילחיותאוכל
 ,עכשיותרנגולת,מהבלגנבתיאתמולעוד

~ 
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משוםגםהאםהנפשע?המעשה

המדהים,המעשה,לאחר ,שהבין

משמעותאתהנפשע, ,המגעיל

התגלהשהרצחהיאעובדההמעשה?
הפתיעשהגילויספקאין ,כללעיני
רוצחבעולם,הראשוןהרוצחאת

לאכךכלנתעבשפשעאפוא, ,התברר .אחיו

ספק,מכללמעלהגם,התברר ,להסתירניתן
הזוועהאתיגלההעולםבמאוחראושבמוקדם

פשעיאת-20הבמאהשגילוכפיבדיוק •
לחלקםביחסהדיןאותוהאנושות,נגדהנאצים

הפשיסטיםשלהליטאים,שלהאוקראינים,של

הזהבגנבת ,להבדיל ,אוברצח,האסטונים

וחוה"אדםבידיהבלשלגופתו"גילויבלייק:ויליאם

שנודעכמובדיוקהשוויצרים.בידיהיהודי

שבכפרבאסםהפולניםבידישבוצעהפשע
ידוובנה.

לפניבאחת.ולא-מאכזבתבהפתעהנתקלקין
לאשאיששהאמיןרקלא ,אחיואתשרצח
משוכנעהיההוא ,כךעל:.דעולאישמע

הכוללת,בריקנותהיהכלאיעלםשמעשהו
הוא .היותולעצםוסימןאותכללהותירמבלי
העולםשלההרמונישהמבנהעצמואתהשלה

להיותימשיךהעולםוכי ,חסרבשוםיחושלא
כפיוהזוהרת,הבטוחהבשלמותושהיהכפי

 ,הבלשלחייואתנטל ,קיןשהוא,לפנישהיה

אגואיזם ,רסןושלוחאכזרי ,יחידשלטוןמעין
משמע,תרתי ,וביטולבוזהכולל ,בהתגלמותו

אתעבדלאהואלמעשה,אחר.חייצורכלשל

החליטכאשר ,כןעל ,אלילאיזהאלא ,האל
"אליל"ל"קובולד",הפךהואהאל,אתלחקות

דם!וצמאמאודקטן

המספרשלהקצרסיפורומספרכךעלבדיוק
להביאלעצמיארשהוינצ'קיביץ';יאןהפולני

בשלמותו:והנפלאהקצרצרהסיפוראתכאן

שהבלמלאבביטחוןלדעתנוכחקין"כאשר
'השבחוצעק:ברכיועלצנחהואלנשום,חדל
תודהאחי.אתלהרוגלישהתרתאדוני,לך

חדהואבןלת-אלון ttלמצואלישאפשרתלך
יכולתירוחוחסראפלשבלילהומשוננת.

להיחבאשיכולתיביתו.לסףמתחתאללהתגנב

על ,לךתודהעבה.אלוןגזעבצלולארוב
וחולה,קטןטלהאלרכןהואלחשודשמבלי
עורפוואתראשואתכיווןכךכדיובתוך

הירושה.חוקפיעל ,הןשלישלוהתרנגולותכל
המטופלברכושוקנאהמלאהייתיאתמולעוד

כלכי ,בלביקנאהשלשמץאיןעתההיטב,

זדוניתכוונהטיפחתיחודשיםאלי.עבררכושו
 ,היחידאחיאת ,מכלבהאחואחיאתלהרוג
חטאמחשבתלעולםעודביתקנןלאמעתה

כך!'עלגםאדונילךתודהשכזאת.

'זההמשיך: ,ממצחוהזיעהאתשניגבולאחר
מתוקהבקדושהלחיותשואףשאנימשום
להיותיכולמחטאונקיוחופשי ,אדוני ,לצדך

אםגםנוסף,אדםכשמופיעבודד;אישרק

עימדיחדמופיעים ,מכלהיקרמלידהאחהוא

הופךוכשידחק,והרצח.הגנבההכעס,הקנאה,

וצחלנקיביותרהקשהואףהמובהקהחוטא
 ,אותוויאהבאותויאמץואלוהיםדמעה,כמו
 ] ... [זהמרגעאותיאוהבאדונישאתהכפי

ואשרוףמדורהואבעירזרדיםאאסוףעכשיו

עלאלייתמרהעשן ,אחישלגופתואתבה

העבר."מןחטאיכלועימדרגליךבצלישרבקו
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 1:~ו
זעיריםקטעיםלקצרלעצמיהרשיתיושם(פה

מבחינתמשמעותייםלאלישנראומהסיפור'
 ).ב.יהמסה.שלהרעיוניהקו

במחירמצוינותלרכושרצההנ"לשבסיפורקין

כיממנו'זאתמבעהנוסףהאדם .ביותרהזול
למאמץקיןאתהבלאילץנוכחותובעצם

לבבי'להיותלעזור'נכוןלהיותלדאגה,מוסרי'
ולחופנוהטבעיהאנושיבאגואיזםלהיאבק
בועלהאלה,מכללהימנעכדיאחים.לאחוות

"בעייתאתלהפוךבמקוםכמעט:גאונירעיון
להיפטרמוטביומו'בשגרתקבועלגורםהאח"
אתויישםחזרהואובכךולתמי.דאחתממנו

(באגדות,המסופרפישעלהשטן'שלרעיונו
לאחרמידדומה,בהצעהלאלוהיםפנה ).ב.י

העדןלגןלהביאהאלשלבדעתוישכיששמע
מובןאדם.שלבדמותולחלוטין'חדשיצור

איןזאת,בדרךשהושגהשהמצוינותמאליו'
באמת.והגיוניתחיוביתלמצוינותקשרכללה

ההיפךאלאאיננוקיןשלשמעשהוהיא,האמת
יצרהואזאתבמקוםאמיתית,ממצוינות

בראשיתהעולםחיוניותעלאומללהפרודיה
שללחסדוהנתוןטרףלהיותאותוודןבריאתו

נצחים.לנצחורוצח,פושעכל

אלאאיננוקיןשלמעשהועניין'שללגופו
שקיןהיא,האמתהראשון".ה"טיהורמעשה

בהבעולם,הדעותאחדותלרעיוןקורכןהיה
מאוחר .עצמוהבוראקין'שללדעתומעוניין'

רעיונואתויישמוקיןשלממשיכיובאויותר'
הגזע",ו"טוהרהעם""טוהרהדת","טוהרעל

פניעלפינהבכלשוטיםחסידיםנמצאוולזה

היוםעצםועדהזמניםבכלומאז'הארץ'כדור
נגדביותרהגדוליםהפשעיםנעשיםהזה,

סיסמאותשלכסותאותהתחתהאנושות

דתית","אחדותהגזע","טוהרשלגזעניות,
 •.ונו:לאומי""כבוד
שיצר'כפיעולמואתיצראלוהיםאםאבל'

שהואסימןבחינות,אותןמכלהטרוגניכלומר

אחדותרקכלומרכך'שיישאררוצה,אורצה,
השוני'אחדותהניגודים.אחדותאפשרית:אחת

טמוןאינוהאושרהאם<בעצם, .תרצואם

השונהעםמתחבריסודכלשבהבמציאות,

דוגמה )? •••עצמוהואנשאראבלממנו

הכתרביןהאיחודהיאבהקתמרהיסטורית

בשנתהליטאיתהגדולההנסיכותלביןוהפולני
בעליעמים,ששניהוכיחהזההקשר . 1572

קיימורבה,במידהשונהדתוגםשונהתרבות

השוניעלשמירהבתוךמשותפיםחיים

הניסיוןהיהזהאגב, ...והאתני'הדתיהתרבותי

המנוגדתהדוגמהכולה.באירופהמסוגוהראשון
האימפריהידיעלפוליןשלפירוקההיאלכך

והאוסטרית.הפרוסיתהרוסית,

כוחה,לפיניכרים,שטחיםנגסהמעצמהכל

הפולניהעמים,שנישלהלאומימשטחם

ביןשיתוףשוםהיהלאזה,במקרה ...והליטאי
באחדותשרצוהעמיםשנילביןהמעצמות

הבלאתרצחקיןפשוט,הוא:נהפוך ...ביניהם
 .רכושוכלאתושדד

ביצירתוקיןשלפניועלשהאימהרוצההייתי
הפשעכובדלהבנתהוכחהתהיהבלייקשל

אתבדיוקאבל .הבלאתשרצחבכךשפשע
ישבוודאות.לקבועיכולאיניהזההדבר

האחרונות,במאותבעולמנואינספורהוכחות

שלשבטולפעולתהאלה,בימיםגםובעצם,

מקוםובכלשלנו'הארץכדורפינותבכלקין
הרוצחקיןשלהקדמוןהפשעעצמועלחוזר
הבל.את
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תצלוםלראשונהראיתיכאשרשנים,כמהלפני

גביעלשחורבד,עלכתובהסיסמההמציג

בלי"קלישלבנה:קידושבאותיותלבן'
לא- ) 1937מאוגוסטהיה(התצלוםיהודים!"
מהבאדישותלעצמיאמרתיבמיוח.דהתרגשתי

שמלפנילאנטישמיותאחתדוגמה"עוד-
נתתילאעדייןאזהשנייה".העולםמלחמת

לאנבנהלאנטישמיותשהבסיסלכךהדעתאת
עלגםאלאאידיאולוגיים,גזעניםידיעלרק
אחדותשניםחלפוהקתולית.מהכמורהחלקידי
דעתוהנהלראשונה.התצלוםאתראיתימאז

עלהעובדותאתבאימהשמעההפולניתהקהל
כךעלהידיעותידוובנה,בכפרהיהודיםרצח

האנטישמיותעלונרחבמרציבוריויכוחהולידו

הציבוראלביחסנושחטאנוהחטאועלבפולין'
 • 2001שנתשלהאביבבאוהנה .בפוליןהיהודי

אלי'שנשלחפוליןיהדותשלהזיכרונותבספר

שובהבחנתיקולסקי'בולסלבהאדןמאת
זהאחרימידיהודים":בלי"קלישבסיסמה

תלולחלוטיןזההתוכןבעלתשכרזהלינודע
ימנית(מפלגהדקים""האב 1939בספטמבר

העולםמלחמתשלפניבפוליןקיצונית
באותהשמדובראפילולהיותיכולהשנייה),

הכרזהאתתלוהקלישאיםהאנדקיםכרזה.
ידיעלקלישכיבושלאחרימיםכמההזאת
הסיסמהאתקראתיההיטלראית.גרמניהצבאות

ההארה,ליבאהולפתעכמה,יודעמיבפעם
מובןכאילושהואדברבתודעתי'התחדדמשהו

במורואהאניהיוולדישמיוםמשהומאליו'

גילוי'שוםלהיותאמורשאינומשהועיני'
עכשיואותיהדהיםהזההמשהוכן'פיעלואף

העירעניין:שללגופוההכרה.איבודעדכמעט

העירביתי'לחלונותשמעברהעירגר'אניבה
ביומו'יוםמדיולרוחבהלאורכהעוברשאני
להלךיכולשהייתיעדלימוכרתכהשהיאעיר
עיר-הראייהיכולתאתאיבדתיאילוגםבה

כן'יהודים"!בלי"קלישאותהבעצםהיאזאת
ולאפחותלאיהודים.ללאקלישכך'בדיוק

יהודים!"ללא"קלישרק:יותר'
לאריגושליוגרםכברקביהכההזההגילוי

אתושוב,הלוךלעצמי'לשנןהתחלתינעים.
פחדחשיהודים",ללא"קלישהמילים:שלוש

בתודעתי.לפתעשנחשףהחדש,התוכןמפני
והחריףהלךהסיסמה,אתלקרואשהרביתיככל

הזעזוע,באבעקבותיונעים,הבלתיהריגושבי
המחאה.ולבסוף

לאבעיר'בהיותייותר'מאוחרימיםכמה
רחובביןבצומתונעמדתילהתאפקיכולתי
לאסביבי.והסתכלתיזלוטהרחובלביןבבינה

הלוךהלכואנשיםחדש.דברבשוםהשגחתי
כלביםעםטיילוהחנויות,תוךאלהציצוושוב,

המבניםעלהסתכלתימקום.שבקרבתבגן
לתשומתהראוידברבשוםהשגחתיולאהישנים

כתמיעם'אישכאןלכן:קודםראיתישלאלב
מכוניתשלבמנועהמחטטפניועלכהיםשמן

והשמיעוששיחקוילדיםחבורתשם,סרבנית,

תלתהאשהאחרובמקוםוכעס.שמחהצעקות

כפיהתנהלוהחייםלייבוש.כבסיםחבלעל
אחרים.מקומותבאלףשהתנהלו

לטעות.ואסורלכאורה,אלאאיננוזהכלאבל
עירמתה,עיראלאאיננוקליששלזהחלק
שניםוכמהחמישיםלפנירפאים.רוחותשל

ונעלמוהזה,האזורדייריכלכמעטהתאדו

האי-שנקראמהלתוךונעלמוהתאדולתמי.ד
דומים-אדםבניאלףושבעהעשריםקיום.
ברחובותהעובריםהיום,כאןהגריםלאלהבכל

כבסיםתוליםומרעישים,משחקיםושוב,הלוך
מהעקבות:להותירמבלינעלמו-לייבוש
הללו'החומותרקהםאחריהםשנשאר

כזהשמצבלעצמנונתארהרחובות.הכיכרות,

שלזהבחלקהעכשווייםהדייריםאתפוקד

אףריק,והכוליום,באיזהלכאןבאיםהעיר:

האדוןאינם,והשביםהעובריםחיה.נפשלא
איננהאיננו'הפגומההמכוניתלידהטורח
המשפחותלבנים,כבסיםלייבושהתולההאשה

אין-המכריםהשכנים,אינן'-אלהכלשל
המנועמכסהעםהמכוניתאלה.מכלאיש

ארגזלידבחצר,ברחוב,עדייןעומדתהמורם

הכבסיםהפלסטיק,קוביותעדייןמפוזרותהחול
הכבסיםשלהבעליםאבלברוח,מרפרפים

עומדיםעדייןהדירותחדריבתוךאינם.

מלבלביםעדייןהחלונותאדניעלהרהיטים,

תצלומיםתלוייםהקירותעלהפרחים,

עדייןרותחיםהברזלתנורעלמשפחתיים,

איש.איןהזמן'וכלזאת,ובכללתה.המים
בית,אחרביתדירה,אחרדירהעובריםאנחנו

לאאףאחד'לאאף-וכאן-בדחואחרבדחו
אחד.לאאףאחד,

היטב,יודעיםשאנחנולעצמנו'נתארעכשיו
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לקנותנסעולאאישאלףוחמישהשעשרים
שקרהכפימתקרבת,שואהמפניברחוולאלחם

נרצחושהםאלאהעמים,בתולדותפעםלא

-כאןרקלאחסריםהםחסרים.הם .אחדעד
בשוםקיימיםלאהםבכלל:אינםכברהם

הנצחלכלועד'לעולםמחוסליםהםמקום,
נטושבאזורהליכהכדיבתוךאז'האם .כולו

לנוהיהלאלשעברדייריובקרבאםגם-זה
חשיםהיינולאהאם-רעלאוגםקרובלא

היינולאהאםבגבנו?צמרמורתדקירות
צערכאב,מרובזעזוע,שלעוויתותנתקפים
וייאוש?

לנוישהנה . 1937שנתאלנשובזאתובכל

ששלישתושבים,אלףשמוניםהמונהעיר
גםכנראההזה,השלישיהודים.הםמתושביה

אינםאלו •אבסטרקטי"שליש"אינוהיתר'
ושבעה"עשריםסטטיסטיים.אחוז""שלושים

יצוריםיחידים,אנשיםאלוקונקרטי.זהאלף"
פרטייםשמותלהםשישאדם,בניפשוטחיים,

עבודה,מקומותמשלהם,בתיםמשפחה,ושמות
חייהםועצב.שמחותוזיעה,דםנשמה,גוף,

וערבשתישזוריםאלהאלףושבעהעשריםשל
כלוקודםיהודית,הלאהאוכלוסייהשלבחייה
הבניינים;הרחובות,-חייםכולםשבובמקום

"פרוסנה",הנהרגםדםמלבדזורםבעורקיהם

מגדלשעלהשעוןלוחמצהיבעיניהםבאישוני
שאוןגםמעורבלבםבהלמותהעירייה,בניין

הסתבכוובזקניהםבשערםהאריגה,מכונות

אחדמכלחלקהיאקליש .העירגןמעציעלים
שבעבמשךמקליש.נפרדבלתיחלקוהםמהם,
העירתוךאללחלוטיןצמחוהםשנהמאות

תוכם.אללחלוטיןצמחההזאתוהעירהזאת,
ומציעמישהובאאחד'בהיריוםוהנה,

פעם.:עלמואלהאנשיםאלףושבעהשעשרים
קיומםהזאת.העירשלמנופהולתמידאחת

חשיבותחסריחשיבות,חסרהזאתבעירהריאלי

מישהוכילהיעלם,חייביםהם-רגשותיהםהם

 •כאןמקוםלהםשאיןהרעיוןאתוהגההזה
הסיסמה.מצהירה-יהודים"ללא"קליש

המציאותאיןהאלההמיליםמחברשלמבחינתו
מציאות-ממשיתביתולחלוןמעברהמשתרעת

הנריקיםאלףושבעהעשריםגםשייכיםאליה
שמואלים,בליברים,גבריאלים,ידווביים,

אמורות-שלוהמילים-המיליםדונקלמנים.
מהמציאות.חשובותלהיות

האמורה,הסיסמהאתכשקראוקליש,יהודי

בתדהמה.עיניהםאתלשפשףכנראה,נאלצו'
זהלהביע?צריךזהמהיהודים"?!ללא"קליש

קודמי?בליילדי?אשתי?בליבלעדי?כאילו
בבתישנהמאותשבעזההקבוריםאלהבלי

חיתההכירושהםקלישקליש?שלהקברות

שותפיםהיושיהודיםעיריהודים,עםעיר

ללאאותהלתאראפשרשאיעירלפיתוחה,

לחשובניתןשלאכפיבדיוקהיהודים,תושביה
ננסהפריחה.ללאאביבעלשלג,בליחורףעל

יוצאיםאנחנואחדשיוםלעצמנו'לתאר
שלג",ללא"חורףבסיסמה:ומבחיניםמביתנו

"בעלותדמויותבכמהנתקליםאנומחבריהובין

חברוגםמהאוניברסיטה,'פרופסורכומרשם":

ההמוןאתלשכנעהמנסיםאחד'פרלמנט
בלילהיותחייבבפוליןשהחורףסביב,שנאסף
תוקףעלהנשענתהרצינותובמלואשלג,

הדת,מעולםהוכחותמביאיםהםסמכותם

צווחותלצליליזהוכלוהפוליטיקה.המדע,
באלותהמנפנפיםבריוניםחבורותשל

 .בנדוןאחרתעמדהשמביעיםמיעלומאיימים
עםענייןלנושישמידמבחיניםהיינולאהאם

בכנסיות,לדרושבמקוםאשרמטורפים,חבורת

חייביםהפרלמנט,דוכןומעלבאוניברסיטה
האםנפש?לחוליחוליםבבתיסגוריםלהיות

שלהםשמחלת-הטירוףמידמבחיניםהיינולא

מסוכנת?

להיוולדיכולהיהודים"ללא"קלישהסיסמה
בעלסוטהשלבלבומטורף,שלבמוחורק

ומושחתת.מעוותתנשמה

להטיףגלמסוהיהנפשוחולהסוטהרק
טירוףרק .העירשלמגופהשליששללעקירתו

האוטופיהשלהמקורלהיותהיהיכול
אתבחינהמכלהמביישתהזאת,העבריינית

מכללולתמידאחתאותםומוציאהמחבריה

ובשכלם.בנפשםבריאיםאדםבנישלחברתם
באוגוסט 8הואהתאריךההווה.אלנשובהבה

ביתיבסלוןובנוחותבנינוחותיושבאני , 2001

עיראתלחלוןמעברורואהעמוקהבכורסה
ואמיתית,ממשיתהיאהעירקליש.-הולדתי

מכוניות,עצים,בתים,אמיתיים,דייריםבהיש

הזאת,בממשותספקמטילהייתיאילורחובות.
לחצרלצאתלקום,באפשרותיהיהרגעבכל

הזיה.כלכאןשאיןעיני'במוולהשתכנע
הזאתהעירשלהחסרמסימניכן'פיעלואף
כבראיןהיהודים.שלהחסרהנוכחותםהוא

היהאחדשלכליהודים,אלףושבעהעשרים
שמחותומשפחה,דירהמשפחה,ושםפרטישם

נעלמועתי.דעלוחלומותהעברזיכרוןועצב,
שלהם.והתצלומיםהבגדיםשלהם,הספרים

הקשיבודבר.ולאאישנותרלאנעלם.הכול
אישלאשבהן:והאיוםולאימהאלהלמילים

 ...דברולאאישלאדבר'ולא
רצוהתגשמו:וחבריוכומראותושלהחלומות

רצוהםאותה!להםישיהודים,בליקליש
:עלמו.הזאתהעירתושביאלףושבעהשעשרים

הם .ומעברמעלזהאתוקיבלומרחובותיה,
שלהםהרעיון-מזלבריעצמםלראותיכולים
בבקשהוהנה,להגשמה,ניתןבלתיבזמנונראה

הכבוד!כלבאמתהצליח!זה-
בעקבותלבהלהשהפכההחרדהבגללדווקא

הרועניצחוןאישית.נפגעחשתיהנ"ל,העובדה

זהמעיןפצע .וצערפגיעהבאדםמעוררתמיד

בשעותהטוב,במקרהבמהרה,מתרפאלא

היאשליהפציעהפחות.כואבהואהשכחה
יהודים.בליקליש

המלחהפצע.עלהמלחגםקייםקיים,הפצע
עלהמטורףשהחלוםהמכאיבה,המודעותהוא

והתרבהצמחנולד,יהודיםללאקלישאודות

שכני'שלבראשיהםעירי'בנישלבראשיהם
כלאתדוחהאניהקלישאים.שלבראשיהם
רצינוש"נכון'האנדקיםשלההצדקהניסיונות
כאלה,באמצעיםלאאבלהיהודים,אתלהרחיק

מאוחראחדותשניםההיטלראיםנקטובהם
היהביתןלאזהשאתבכך'היאהבעיה ,, .יותר

ניתןמראשמטורףרעיוןאחרת.לעשות
 .יותרעודמטורפיםבאמצעיםרקלהגשמה
אתלנטושמסכימיםהיולאלעולםהיהודים
בבית.כאןעצמםחשוהםהטוב,מרצונםקליש

הולדתם,מקוםאתובצדק,ראו'הםהזאתבעיר
עלהעלולאכללכןעלהמולדת,אתכלומר'
היהודיםשלהרחקתםאתממנה.להיפרדדעתם

זואחת,בדרךרקלבצעהיהניתןמקליש
הנאצים.ידיעלשהוצעה

מהאנטישמיםחלקידיעלגםהוצעהדרךאותה

הרגמנים,עםפעולהשיתפומהםחלקהפולנים.
יהודיםהגרמניםלידיהסגירוהחיסולבשעת

האנטישמיםאותםרצחואףעיתיםשהסתתרו'

עצמם.בכוחות

הפולניםמןשתיקהדמיסוחטיםהיוהםעיתים
היובידם,עלהלאוכשזהיהודים,שהסתירו
עורכיםהיוכן .הגסטפולידיאותםמוסרים

אוברדזילובכמוגלויותורציחותפוגרומים
הגיעולאיותרהמתוניםהאנטישמיםבידוובנה.

הגרמנים,עםוגלויישירפעולהשיתוףלידי

לסייע'כדישום-דבר'ממשדברעשולאאבל
וצפומהצדעמדופשוטבמצוקה.ליהודים

לבם,ובסתרהגרמנים.שביצעוהשיטתיבחיסול
"קלישהסיסמה:שלהתגשמותהאתבכךראו
המתוק,השטני'הרעיוןזהיהודים",בלי

שלזעקתםאתמלשמועאותםשהחריש
 .בוצידדופשוטהםהמושמדים.היהודים
בטרםעודאנטישמיםמסוימים,פולנים

שלהחלוםעלויתרולאאםגםהמלחמה,
השיטהעםהשלימולאיהודים",בלי"פולין

חלקםהנאציות;בשיטותהזההחלוםלהגשמת
הסופרתכמויהודים,להסתיראפילוניסו

אחדקוסאק-שצוצקה,זופיההקתולית,

כישידועפולנים,אותםביןהבולטיםהקולות
-ניסתהזאת,עםיהודים;להסתירעזרה

-עטהפרילאומניותהשוביניסטיותרבשימות
בטענהפולין'אתלעזוביהודיםלשכנע
שיחפשומוטבוכימקום,בהלהםאיןשבעצם

 • . ..אחרמקום
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וילנהכגטוכתננו .. 
חולצמןאבנר

וילנה,מגטורשימותשףר'גוריגרי
 ,הולצמןלילהמרוסית: , 1941-1944

והסביבהוילנהיוצאיאיגודהוצאת
עמ' 144תשס"ב,תל-אביבבישראל,

י
גטושלויתולדותעלהענפהספרות
חוליהמכברלאנוספהוילנה

קובץפרסוםעםבמינהמיוחדת

הרשימותשףר.רגיגוריהעיתונאישלרשימותיו

במחלךנפשותסכנתומתוךבהסתרנכתבו
 , 1944עד-1941מ ,הגטושלקיומותקופתכל

שנחםיכחמישבמשךבכתב-ידגנוזותוחיו

במקורןפורסמותחילה .אורלראותשזכועד

אחדותלשפותבתרגוםמכןלאחרהרוסי'
איטלקית),ליטאית,גרמנית,<הולנדית,

בעברית.גםוהשנה

עדשנכתבומאזהרשימותשלגלגולןפרשת
 .עצמובפניומאלףסבוךסיפורהיאהיום

מחברותותשעבשלושיםהכולבסךמדובר
מחמתרישומיו.אתשורגריגוריניהלשבחן

ובעונהבעתמחברותכמהלנחלנאלץהנסיבות
פעםובכלשוניםבמקומותאותןהחביאאחת,
רגע.באותולוזמינהשחיתהבמחברתרשם
בדבריוהמקומותבאחדמשלבהואכךמשום

העתידיהמחדירבפניהמחבר""התנצלותמעין
עצמושהואמפוכחתידיעהמתוךהחומר'של
וכפילדפוס.רשימותיואתלהכיןיזנחלאכבר

בלשונו •לכךלהגיעזנחלאאכןהואששיער'
הקשיםהתנאיםמןשמץשורחושףהמאופקת

המוטיבציהמןומשחולכתובנאלץשבחם

נחחכתימעשהאתיעהשחגיתחעקשנ

המתמשך:

כתיבתיעליל]יסלח ... [שליהטיוטותאתשיקבלמי

היולאיעבודתתנאימסודרת.והבלתיהמרושלת

כתבתי .דיוללא ,ירינללא ,מקוםללא-רגילים

לפעמים ,השימושבביתלפעמים ,נוראהצפיפותבתוך

 ;עיפרוןבעזרתכתבתי-דיוחסרוכאשר ,במחסן

פעםלאאףוכמעט ,החלוןאדןעלהרב,ךעלכתבתי

משהולכתוב.רציתיזאתובכל .שולחןלידאחת

לאאם ...כתוב ,כתוב" :ממנידרשמש,ך ,אותיפיתה

בקצבמתרחשיםוהמאורעות " ...תשכח-תרשום

כברזהלמחרת-מיד ,היוםתרשוםלאאםמסחרר.

ויתפסויבואוחדשותוחוויות ,מדויקלאמיושן,יהיה

 .) 101<עמ'מאתמולאלהשלמקומןאת

שלבזכותהלידינוהגיעושורשלרשימותיו
לוחמתשימייטח,אנהמופלאה,ליטאיתאשה

במלואהעולםאומותוחסידתאנטי-פשיסטית
המוגבליםאמצעיהאףשעלהמילה,מובן

וילנהליהודילסייעיכולתהככלהתמסרה

ואףמסמכיםבהשגתבמזון'-המלחמהבשנות
ביקרהשורשלותיקחכידידהמסתור.בהענקת

כלאותודרבנהתכופות,לעיתיםבגטואצלו
ודיומחברותלוסיפקהולכתוב,להמשיךהעת

 .מחברותיואתחיטבלהחביאהבטיחה-והעיקר
המחברותאתהצפינהשימייטחאנהואמנם,

שלהאוניברסיטהבספרייתעבודתה,במקום
נשלפוחןומשםהרצפה,לקרשימתחתוילנה,

המלחמה.לאחרהנחיותיהפיעלבשלמותן
תחילההמחברות.שלגלגוליהןתמוטרםבזה

באופןשחוקםבווילנההיהודיבמוזיאוןאוחסנו
חוסלכאשר .-1944בהעירשחרורעםספונטני

הסובייטייםהשלטונותבידי-1949בהמוזיאון

אואבדובחלקםרוח,לכלמוצגיונפוצו

התגלגלושורשלמחברותיואבלהושמדו'
ושםהמהפכה,תולדותשללמוזיאוןבמקרה

 .שורפובימונסקימריםבתו'אותןאיתרה
להכיןחבתדאגהבמוזיאוןשעבדהידידהבעזרת

מכונתבהעתקתהיומניםשלעותקבסתר
בריתאתעזבהכאשרעימחלקחהואותוכתיבה,

 ,-1989בחפרסטרויקח,בתקופתהמועצות.

הוחזרווהיומניםמחדשהיהודיהמוזיאוןחוקם

ושםבווילנה,לביקורחבתחזרה ,-1994באליו.

שלמצולם,הפעםנוסף,עותקלחחכינו
להוצאתבסיסשימשזהעותקהמחברות.

שנערכולאחרהרוסיבמקורםלאורהיומנים
ולזימיוהמשפחה,מבניאחדבידילדפוס

יוצאיאיגודהתגייסלאחרונהפורודומינסקי.
שמיביץ'מיכאלשלבראשותובישראל'וילנה

תורגםהספרבעברית.היומניםלפרסום

ניצולתחולצמן'לילהאמי'בידימרוסית
בחלקינפלחהחם.המחוזותבתובעצמההשואה
ובהתקנתוהתרגוםבעריכתלחלסייעחזנות

ועקיף,פעוטולוחלק,ליטולובכךלדפוס,
קהלבפנישורגריגורישלמחברותיובחשיפת

 .העבריהקוראים
עברוונח-1888בבווילנהנולדשורגריגורי

פוליטיפעילחיהימיומשחר •חייוימירובעליו
אףובצעירותוסוציאל-דמוקרטיים,בחוגים

ביןוהגליה.מאסרשלבשניםכךעלשילם
לצבעיםחנותבעלחיההעולםמלחמותשתי
כלעסקבמקבילאבלחשמל'לדבריכךואחר

ביטאוניםערךהואעיתונאית.בעבודהחשבים

שבחם,שהאחרוןשונים,ומקצועייםפוליטיים

הופיעהליטאי'הרכבותנחלמישלקטןעיתון
 • 1941עד-1939מהסובייטיהשלטוןבתקופת

בגטונכלאהגרמניםידיעלוילנהכיבושעם

בניעםהועברמכןלאחר •העיריהודיכלעם
עובדיםשלבלוקדיוקליתר-למחנהמשפחתו

"קייליס",פרוותלעיבודהחרושתביתליד-
הגטושלקיומותקופתכלבמשךעבדושם

כתברשימותיואתצבא.מדיבמיוןבעיקר

במחסן'העבודהיוםבמחלךבעיקרבהיחבא
אושולחנותמדפים,מאחורימסתתרכשהוא

וחבריולעיבוד'המיועדותפרוותשלערימות
אוהגרמניםבידייופתעשלאמשגיחים
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 , 1944באביבהכתיבה.שלבעיצומההליטאים

,נשלחנספחיועלהגטושלהסופיחיסולולאחר
 ,הבלטיהיםשלחוףשטוטהוףמחנהאלשור
הספינותבאחתהמלחמהסיוםערבנספהושם
האסיריםאחרוניאתהגרמניםהטביעושבהן

במחנה.שנותרו

ברציפותמתועדותשניםשלושכמעט

הופעתןבתיאורפותחהואשור.שלברשימותיו
ב-בווילנההראשונותהגרמניותהיחידותשל
המתקפהתחילתלאחריומיים , 1941ביוני 24

הילדיםאקצייתבתיאורומסייםהגרמנית.

במרץ-27ב"קייליס"שלבבלוקיםהאכזרית
הוריהםמידיבמרמההילדיםהוצאושבה , 1944

שלבתולדותיובקישאינומי •לפונארונשלחו
כרונולוגיתפרישהכאןימצאוילנהגטו

שלומותוחייוסיפורשלומסודרת,מהימנה
 ,העירעלהגרמניתההשתלטותתיאורהגטו:
והגזרותהיהודיםחייעלההגבלותהטלת

הפרובוקציהאקצייתעליהם,שנגזרוהמחריפות
 ,הקטןוהגטוהגדולהגטוהוקמושבעקבותיה

אישוריכלומרה"שיינים",מדיניותהנהגת

ההמוניותהרציחותתחילתלמיניהם,העבודה
ביןבגטוהחייםשגרתשלהתנהלותה ,בפונאר

יחסית,השקטה 1942שנתבמהלךהאקציות
היודנראט,ומחלקותהיהודיתהמשטרהפעולת
חטיפות ,בגטוהתרבותוחייהפנימייםהיחסים

באסטוניה,הכפייהלמחנותושליחתםהיהודים
למעט ,הגטושללחיסולושהביאוהאקציותועד

 ,אליוהמסופחיםוהסדנאותהמחנות
 , 1943בספטמבר-אוקטובר

אירועיםוכמהכמהשורמתארהזההרצףבתוך

 ,הגטודייריעלמיוחדרושםשהטביעודרמטיים
פושעיםשישהשלותלייתםמשפטםכגון:

היהודיםמרדעצמם;היהודיםבידייהודים

בסוכרםהסביבהמעיירותשהובאוהמרומים

אךלקרבנה,אולווילנהנוסעיםשהםלתומם
עללהיאבקניסוושםלפונארהובלובפועל
גלזמןיוסףפרשתהרוצחים;מולחייהם

גבס;יעקבהגטומנהיגלביןבינווהעימות

המחתרתמפקדויטנברג,איציקפרשת

להורגהוצאתוהגרמנים;לידיעצמושהסגיר

לקראת 1943בספטמברעצמוגבסיעקבשל
וילנה.גטושלבחייוהאחרונההמערכה

בספרותהןבהרחבהנכתבכבראלהכלעל
במחקרהן ,ששרדוביומניםהןהזיכרונות,

גטוהיפה.בספרותוגםוהביוגרפיההיסטורי

מביןביותרוהמתועדיםהנחקריםמןהואוילנה

לומרכמדומה, ,אפשרולכןהשואהאתריכל
מחזקות,שורגוריגרישליושרשימות
לפרשיותחדשיםניואנסיםמוסיפותמשלימות,

חדש.סיפורמספרותאינןלכאורהאךידועות,
ייחודובמההזה?הספרשלערכו ,כןאםבמה,

יפיקמהאחרים?עדותלספריביחסוחשיבותו

גטושלסיפורואתומכיריודעשכברמיממנו

וילנה?

השגרתית,התשובהאתכךעללהשיבאפשר
ספרשכלולומרשחוק,למטבענעשתהשכבר
ראייהזוויתחדשים,פרטיםמוסיףעדות

אפיזודותעודפרספקטיבה,עודייחודית,

הדבריםבכתובים.הונצחושטרםודיוקנאות

במקרהסטריאוטיפיים.שהםככלנכוניםאכן
להכרתבמיוחדתורםשהספרודאישלפנינו

המחברשההשם ,"קייליס"שלבבלוקיםהחיים
התרשמותיפיעלאבל ; ryהמלחמתקופתרוב

הכתיבהבאופןמשהוהעניין.עיקרבזהלא

בספרולהתבונןאותימעודדשורגריגורישל
ספרותחוקרשלפרספקטיבהמתוךדווקא

 .בצעדצעדאותהומלווההמיידיתההתרחשות
פיעלזאתאף ,לעצמומתירהואהיותרלכל

סיכומי-לערוך ,היומניהז'אנרשלמוסכמותיו
מהלךשלאומסוימיםזמןפרקישלביניים

השניהצדמןהכתיבה.לרגעעדהדברים

שלאחריםמובהקיםסממניםמכאןנעדרים

 ,ראשוןבגוףשימושכמעטאיןיומנית.כתיבה
ועלהכותבעלשעוברמהעלמידעשוםאין
המאופקת,ההבעהאלחותרהכולמשפחתו.בני

הספרכיאםהאובייקטיבית-כביכול,המרוחקת,

ותמידקרה,עובדתיותלידימגיעאיננולעולם
שיאוהשטח.לפנימתחתהאמפתיהבומחלחלת

כאשר ,הספרבסיוםמצויזהאיפוקשלהמזעזע
-27השלהילדיםאקצייתלפרטיהמתוארת
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ואהרןמרים ,וילדיואשתועםשורגורירגי

השואה.חוקרהיסטוריוןלהיותמתיימרשאינו
הראויההמפתחששאלתנדמההזוהעמדהמתוך

 .הספרשלהז'אנריתבזהותוקשורהלהישאל
האםאותו?להגדיראיךהזה?הספרבעצםמהו

סיפוריומיומי?אירועיםסיכוםפרטי?יומןזה

אוטוביורגפי?וידוי ?היסטוריתכרוניקהעלילה?

כל ?הגותספר ?תמונותסדרתאישי?דיווח
מסוים;:ךבטלוכדתהאלוההגדרותמןאחת

רביםהגטיםמחמיצהאבלהספרשלממהותו
 ,מבלבלמשהולכאורהשישמשוםאחרים,
כתובשהספרבאופןמהגדרות,מתחמקעמום,

 .ומאורגן
אישי:יומןובראשונהבראשאכןזהואחדמצד

אירועיאלהצמודותתאריכיםנושאותרשימות
פרספקטיבהשלהתערבותהבלאהיומיום
חווההכותב,שראהמהאתומשקפותמאוחרת

מכאןהאחרית.ידיעתבלאאחריםמפישמעאו
מתוךהכתוב ,המסופרשלהגמורההאותנטיות

שלהנוראותתגובותיהםנמסרות , 1944במרץ

מונעהמחבראחדפרטורקהשכולים,ההורים

אקציהבאותהאיבדעצמוהואשגםמאיתנו:

כךעלהשלוש-עשרה.בןאהרןהאהובבנואת
רחוקותלעיתיםרקרמז.אפילונותןהואאין
חשופה,רגשיתתגובהלעצמומרשההוא

שללגורלםנוגעיםהדבריםכאשראכןבעיקר
האלה:הנדירותהדוגמאותאחתהנהילדים.

שנותרוהקטניםהילדיםשלגורלםהיהמכלנוראאך

בודדיםכךכל-ואחיותאחיםללא ,ואבאםללא

כבןילד-מהםאחדהנה .המוותשלהאינסופיבים

ביןשםשכבהוא .הגגבעלייתאותוהחביאו .שש

ובקול ,מחסהלושנתנוזריםאנשיםאצל ,הקרשים

קטןביתעלמשהומלמל ;סיפורלעצמוסיפררם

אמואתשחטפורצחניותידייםעל ,חמהומיטה

דיבורכדיתוך .ואחותואחיושניאת ,אביוואת

יתרגשולאאדישיישארמי .ועייףתשוש ,נרדםהוא

ירדתי ,שםלהישארעודיכולתילא ?כזותמונהלנוכח
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כאשרלרחובויצאתיהילדישןשבההגגמעליית

 .) 62(עמ'לחייעלזולגותדמעות

גדוליםאירועיםמאותמגוללהספראחדמצד
ככלהסמוכות,ובעיירותוילנהבגטווקטנים

השדרהעמודאכן' .המחברשללידיעתושהגיעו
השתלשלותעלהכרוניקליהדיווחהואשלו

לשמועה,משמועהלגזרה,מגזרה-החיים

למשנהו'אחדמשפילמנוהללאקציה,מאקציה
ניכרתלאחרת.אחתגרמניתרמייהמתחבולת

קטלוגי,כמעט~רבי,לדיוקהמחברשלחתירתו
בפירוטכמויות,באומדןבתאריכים,בעובדות,

ומקומות,אנשיםשלשמותבמסירתמחירים,

מייעדהואכאילו-והודעותצוויםשלבציטוט
מהימןהיסטורימקורלשמשכתיבתואתבמודע

הזההרצףבתוךזאת,עםלבוא.לעתיד

עוצרלפרקיםאחרים.רביםיסודותמשולבים
אתלשרטטכדיהדיווחיםשרשרתאתהמחבר

לוולהציבכלשהו'אדםשלהייחודיתדמותו
לאוסקרפרקלמשל,מקדיש,הואזכר.בכך

תקופהוניהללגרמנישהתחפשיהודיגליק,
שנחשףעדוהעורות,הפרוותמפעליאתארוכה
הדיןלעורךמוקדשאחרפרקלחורג.והוצא

וקמלשהלךהנכבדים,וילנהמיהודיקפלן'
בגטו.החוליםבביתהאביוניםכאחדשנפטרעד
דיוקנאותשרטוטיוכמהכמהעודוכך

הואלעיתיםהספר.שלאורכולכלהמשולבים

הווישלכלשהולהבטמפורטתיאורמקדיש
מחלקותיועלהיודנראטבמבנההחל-החיים
בשםפרקהאינטימית.החייםבשגרתוכלה

כיצדעזמוחשיבפירוטמתארלמשל'"הדירה"'
בגטו'אחתטיפוסיתבדירההחייםמתנהלים

בצפיפותאנשיםעשרותהמאכלסתוקרה,לחה
נשוא.ללא
החד-פעמייםהקונקרטייםהאירועיםבצד

כיצדעצמן:עלהחוזרותאפיזודותשורמתאר
גופםעלהגטובשערמשפילחיפושמתנהל

לייחדהגטודיירימצליחיםכיצדהנכנסים;של

כיצדאינטימיים;ליחסיםומקוםזמןלעצמם
המאפשרתבגטוהכלכליתהמערכתמתנהלת
תהליךמתנהלכיצדמינימלי;קיוםליושביו

שליטקיטל'נוהגכיצדבפונאר;ההשמדה
לעיתיםולרצחם.בנותיובקורלהתעללהגטו'

לצורךהאירועיםרצףאתעוצרהמחבר
הפסיכולוגיבמנגנוןכלליתעקרוניתהתבוננות

להתעקשהיהודיםאתמניעמהשמאחוריהם:

בתוךלמשל'ובתיאטרון'בספורטלעסוק
מפעיליםכיצדאותם?האופפתהזוועה
מתוחכמתמדיניותהגטודייריכלפיהגרמנים

תקווה,ורמזיהבטחותשלומשול'הפרדשל
להעלותמסוגליםהבלתיהמעונים,שהיהודים

נאחזיםהרגמנית,הזדוניותעומקאתדעתםעל
מפקדגבס,יעקבבעצםומיהוכבקש?בהם

-היודנראטלראשעשהשבהיהודיתהמשטרה

מנהיגאואופורטוניסט,ואטום,אכזרנבל

יכולתוכמיטבהעושהקומה,שיעורבעליהודי
אפשריות?בלתיבנסיבותעמובנילמען

גדוללאספרהזה,הספרגדריוכן'אםכיצד'
להתפקע,עדומתוחדחוסאבלכמותיתמבחינה
תיאורייםנראטיביים,יסודותבתוכוהמשלב

כהבתזמורוכתובכך'כלמגווניםוהגותיים
והאם ?מתחלפותמסירהטכניקותשלעשיר
ששיקעהבסיסיתההתכוונותאתלזהותאפשר

הבאה.התשובהאתמציעהייתימחברו?בו

חיתהזו .עיתונאיימיוכלהיהשורגוריגרי
אתכנראהשתאמההמקצועיתזהותו

אותו'שהפעילוהעמוקיםהאינסטינקטים
בתקופתאותולהפעילהוסיפוגםוכנראה

הקודמתבזהותושההיאחזותאפשרהמלחמה.
לושזיtפשרהנפשיההגנהממנגנוןחלקחיתה

פשוטולחיות,ולהוסיףשפיותועללשמור

לכדילכן'מצטרפות,רשימותיו .כמשמעו
כרצףעשויהספרמובהקת.עיתונאיתיצירה

ורשימותרפורטאז'ותודיווחים,כתבותשל

חדשותיותוידיעותפרופיליםפובליציסטיות,

והספדים,סיפוריםופרשנות,מידעקצרות,

וילנה,גטושלמעולמווזוטותסנסציות
דמיוניעיתוןבשבילבהתמדהונכתבושנאספו

קוראיושגםקייםבלתיעיתוןמדורים,רב
מפיקועורכו'הואשורגוריושגריקיימיםאינם

 .היחידכתבוגםו
רשימותיואתלאפייןיכולותתכונותוכמהכמה
ראשונהעיתונאית.כיצירהשורגריגורישל

בחשבוןבהביאנוהאיסוף.יכולתהיאבהן

שללתחומיוהזמןרובמוגבלהיהשהמחבר
המגוריםולבנייני"קייליס"החרושתבית

עושרעללהשתאותבהחלטאפשרשלידו'
רביםממקורותכנראה,ללקט,שהצליחהמידע

הדברים.שלהתרחשותםבעצםוזאתושונים,
ספקאיןאםגםמעיניו'נסתרלאשדברנדמה
שאבאלאעיניובמוראההמסופרכלאתשלא

מקורותהצליבשיחו'בנישלמעדויותיהם
לפרט.פרטבשקידהוצירףושבכתבשבעל-פה

וילנהבתחומיהנעשהבתיאורהסתפקלאהוא
שלגורלןעללהיוודעיכולתוככלניסהאלא

רבותובעיירותבעריםהיהודיותהקהילות

למחנותהמגורשיםשלגורלםועלאחרות
הצליחלשפוטשניתןוככלבאסטוניה,העבודה
ללמודאפשר .מהימןמידעללקטכללבדרך
רשתשלהאינטנסיביותעלמשהוגםמכך

פירורלכלהצמאיםהגטו'יהודיביןההידברות
 .צדדיומכלאותוודורשיםבוהופכיםמידע,
לעובדותעודבתי'לדיוקהחתירהשנייה:תכונה

הלא-החיבוריםנדיריםומוצקות."קשות"
שלכזהמופלגפירוטהמכיליםמחקריים
אופייני:קטעהנהומספרים.עובדות

מנתה 1 1מסהגטואוכלוסיית 1941בספטמבר

תשעת- 2 'מסוהגטו ,אישאלףותשעהעשרים

 1942בקיץ .אלףושמונהשלושיםהכולבסך .אלפים

תואםזהמספר .יהודיםאלףחמישה-עשרבגיטוהיו

אותהשלבמרץשהונפקוהמזוןכרטיסיכמותאת

15 (שנה  ,וילנהשלהיהודיתהאוכלוסייה .) 216,

 ,נפשאלףושישהשבעיםהמלחמהפרוץעםשמנתה

ממספרחמישיתכדיעדמשנהבפחותהצטמצמה

 .) 46<עמ'זה

ולעוררסיפורלספרהרצוןשלישית:תכונה
לנגדהעתכלראהשורשגריגורינדמהעניין.
קוראושלהמשוערתדמותואתעיניו

צרכיועללענותביקשוכמוהערטילאי'
בסיפורים,בפרשנות,במידע,המגוונים

אחדמצד"צבע".ובתיאורימייצגיםבפרטים

אתהרחבה,התמונהאתהעתכלמספקהוא
 .לחידלוןקיוםביןהגטומצבשלהכוללהמאזן

התרחשויותאינספורבדבריומשבץהואבבדבד

וכלטרגיות,אנקדוטותהתרשמויות,זעירות,

המחשהיכולתמובהק,קצבחושמתוךזאת
אומדעתדרמטימתחליצירתונטייהחזותית

מדריךלכעיןעצמואתממנהשורמדעת.שלא

לפניוומציגהגטובחוצותקוראואתהמוליך
לתוכו.שנקלעוהמוזרהזרהגהינומיהעולםאת
אלעימדלהיכנסהקוראאתמזמיןהואכך
כדי"קייליס"שלבבלוקהדירותאחתתוך

מגווןלפניומציגבו'החייםמצורתלהתרשם
שלהריכוזמקוםלידהמתרחשותטרגדיותשל

משתדליםכיצדמספרלאסטוניה,הנשלחים

הכיפוריםויוםהשנהראשאתלצייןהיהודים

וכדומה.הגטו'במציאות

דפימביןומצטיירתעולהאלהלכלמעבראך

העיתונאיעצמו'המחברשלדמותוהספר

מפוכחחקרן'סקרן'זריז'ער'איש :בנשמתו

אירוני;לאלעולםאךמאשליותחףמאוד'
והזוועותהמצוקותכלאתבשרועלהחווהאיש

משכילזאתועםלקוראיו'ומציגחושףשהוא
עללשמור-הסתםמןגדולים,במאמצים-

לכללהיטבומודעהמתואר'מןכלשהוריחוק
עלהמצווהמקצועו'שלהראשוןהמסורתי
הסיפורמאחוריעצמואתלהעליםהעיתונאי

נהגשורשגריגוריפיעלאףמספר.שהוא
עלמלספרבעקביותונמנעמקצועו'כמצוות
שלאנוכללאהרימשפחתו'בניועלעצמו

להתמסרלושאפשרההרוחמגבורתלהתרשם
למפעלנפשותובסכנתבתנאים-לא-תנאים

מסמךבידינונותר.כךעצמועלשקיבלהתיעוד
שתיעשהועדותלמחברוכבודתעודתשהוא
וכליונםחייהםמסיפורנפרדבלתיחלקמעתה
 •בתוכם.שורוגריגוריוילנה,יהודישל

למוות",מעבר"עדותבכינוסשנאמרודבריםעל-יסוד

 • 2003באפריל 30תל-אביב,אוניברסיטת

28 
 289גליון



תיקוועוותיקוועוותיקו
לוזצבי

 .ןן::

~ 
c:::= 

~1 ~ 

מובטחיפה,עתידאחת:אפשרות

להשתבחפעםלאנוהגיםשבינינווטוביםרבים
טובותסיבותבליולאהציונות,שלבהשגיח

וחשובכלקודםמוכחות.עובדותעלשנסמכות
חזוןהפיכת"השבות",הצלחתעצם-מכל

ארצה","באנורקלאמדינית.לממשותאוטופי
בה",ולהיבנות"לבנותהצלחנוממשאלא

ההתיישבות,באתגריעמדנו ,שירבאותוכאמור

והגשמנוגלויות,קיבצנובמלחמות,ניצחנו

שנוסדה ,וזוהיהודית:החלוםמדינתאת
כדרךועוסקת,וקיימתחיההיאהנה ,לעינינו

רווחה ,חינוך ,ציבורעסקיבשללמדינה,כל
"ימיםובאותם-אלהלכלומעלוביטחון.
הפרטיהטעםנותנתאתטיפחנו-טרופים"

לשמה,וראויהחדשהעבריתתרבות ,והלאומי
בחינותאותןבכלעצמה"את"הוכיחהאשר

כללמרותומעתה,בהן.נבחנתשתרבות

פניםמתחומיוהנמשכיםלעיןהגלוייםהקשיים
וככלהנראהככל ,לנונכוןעוד ,חוץיחסיאל

 .מפוארעתידהמק~וה,

יצרנית.ולאתומכתלאמתואמת,לאמפוררת,
תחלואיםלהנציחנטייהמסתמנתממשלעינינו
בלתיאומהכמיןכאןולהתקייםישניםמבניים

עלהאיום ,לטעמי ,מכלוקשהאפשרית.
לפריחהבתחילההביאהשתחייתההעברית,
ונראית ,חברתיוהוויוחינוךיצירהשלמופלאה

העבריתהחייאתחיתההציונותשלהגדולות
ההישגים.במיטב

החברתי ,ההיסטורי-הפקפוקיםשלושת
כהכסיכוניםלאחרונההחמירו-והתרבותי

"תשובות"כנגדםמתחייבותכיעדמאיימים

--
מובטח?יפה,עתיד

קשהחזותאחרת:אפשרות

אחריםברגעים-מביעיםוטוביםרביםאותם

מרותתהיות-לאחרונהתכופיםשנעשים

אותןשלאחרתראייהלידייחדיושמצטרפות
הפוכות,הערכותגםמתבלטותממילאעובדות.
מיוםשמבצבצותותרופותמכשלותעלטענות
עלינוהכפויותקיומיות,כסכנותליום

מיקומנומעצםפתירותכבלתיוהמוכחות
היאעצמההבחירהארץוכך .התיכוןבמזרח

כ"משימהבההבחירהאתמרחיקהשכאילו
אותנושהחזירהוהציונות,אפשרית",בלתי

היאשהארץלכךבדיעבדשגרמההיאאליה,
לזה,נוסףבה.להתמידסיכויינואתשמסכנת

גיבשלאהגלויותשקיבוץויותריותרמסתבר
אתהגביר ,להפךאלא,לה""שחוברהאומה

חברהשלפסיפסוהותירהשבטיתהעוינות

קשה?חזות

------. . . , 

לנו?אפשריתארץזוהאם

 ?העבריתתפרחהאם

. --- ---------------,---- =אחד?עםשנהיהאפשרהאם

כבליפניה.כמהפכתאובהכנסוגהלאחרונה

שבמקוםשבטיים,ספיחיםמיניפשטומשים

ראייתאתהמחדשתמתחדשתלשוןטיפוח
והתעלמוהסתגרועגות,אלחזרוהעולם

אתהמחייבתעדכנית,מקצועיתמביקורת

בלתיאיכותיתברמהוהרוחהתרבותביטויי

ליושנה"עטרה"להחזירהמגמהגםמתפשרת.
אנכרוניסטיותהבעהבדרכישובנאחזת

ממטרותיהאחתוהרי .הגטובמושגיומסתגרת

כוללים","פתרונותלאעדייןואםדחופות,
אתשתחזקנהיעילותשעה""הוראותלפחות

-בינתייםנראהזאת,עםהטובים.הסיכויים
כי-בכלל? ,הקושילמרבה ,אובינתייםהאם

טעםעודהישאפשריות.בלתיהןהתשובותגם
דורכלפיבטענותרבים,כדרךלבוא,

בדרךועשהייעודיולהשגתשחתרהמייסדים,

באמונה?ואףטובותובכוונותיכולתוככלכלל
טענותרקאפשריותמעשהשלאחרברור

לפחותמוצדקות,הןשאוליואףומענות,
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"תוחלת"שוםבהןאיןהרימסוימים,במקרים

ייננו'עבכלסוףסוףוזהו .ידנועתסיכויילחיזוק
אפשרייםהבלתיבהפיכתהמותנההעתיד

לאפשריים!
ונראותבוערותכהשהבעיותמשוםוהנה,

ודווקאחודןעללהציגןישפתירות,כבלתי
שלפחותהמתחייבות,השאלותאתלהקצין

אכןכיהביקורתית,המחשבהאתתאתגרנה

מעשה"סוף-אולירקאכןלאבעצם-כאן
תחילה".במחשבה

לנו?אפשריתארץזוהאם

ב"ארצנויתקבצוהעולםיהודישכלאפילונניח
אתלשכללשנשכילואפילוהקטנטונת",

סיכונינגדההרתעה"שב"אמצעיהיעילים

סיכוילמדינהישהאם-צפויותמלחמות

ביןכיהודיתולהתקייםלהתמידסבירהיסטורי
יקבלונושלאהעוינים,המוסלמיםמיליארד

לחסלנו?תחבולותקץאיןיחבלוורקלעולם
לטווחסבירותשלעינייםפקוחתבראייהמדובר

 Wishfulמ-לחלוטיןמשוחררתרחוק,
Thinking -עתידפהלנומובטחהאם

מפוקפק?עתידנוחלילה,שמא,אוהיסטורי'
כהבעיהגם-מנשואקשהאבלוזה-אבל

ומשמשתפוליטיקאיםבידינתונהמחרידה
מתהפכיםואלההפוליטיים,במשחקיהם
לומרישולכןמתחלפות,ברוחותכשבשבות

בינתיים?-בינתייםכיהכאבובכלמלאבפה
תיקו.אלאתשובהאין-

אחדעםשנהיהאפשרהאם

אמת,בשלוםונזכהמהמלחמותלנויונחאםגם

מכאובינואללהתפנותסוףסוףונוכל

והגזעיםהשבטיםכליהיוהאם-הפנימיים
לעםהגלויותמכלפהשהתקבצווהצבעים

להפקתהיתוךבכורמדוברלאכבראחד?
באפשרותאלאכביכולאחתחברתיתמקשה

זה,עםזהיותראופחותישלימושהחלקים

פהנהיההאםלשלם.שיתמזגומבליואפילו

חברההמקורות,כלשוןעצמו"'אתנושא"חי
ומבחינהסוציאליתמבחינהחיונייםאבריהשכל

כלכלית?

מגמתלאורכיוהולכת,שמחריפהבעיהזוגם

איננוכברבוחנת,עיןלכלהגלויהההתפתחות

בעיצומומצוייםאלאהשלמהלקראתמתקדמים

כמואץפעםלאהנראההתפרקות,תהליךשל
להתייאש,במקוםזאת,ובכלמכוון.בכוונת

-תשובהאיןעודזולשאלהשגםרקנאמר
בינתיים?תיקו.ושוב

 ?העבריתתפרחהאם
ימינו'ועדהמדינההקמתמאזלעשור'מעשור

גילויישלהמשותףהמכנהוהולךמונמך
איכותהרמתומבחינתהעברית,תרבותנו

ממש-בההיצירהמתכחשתכאילוהכללית

הראשונים.ו;ןשגיהיתרונותיהלמיטב-לעינינו
ורצויה,הכרחיתהתפתחותבאותהמדוברלא

כתהליךהדורות","ירידתבמסורתנוהמכונה

מחדשוגיבושןקדומותתפיסותעדכוןשל

התרחקותשלנמנעובלתיטבעיבמהלך
אלאמהעומק,ופועליםשהוטמעוממקורותיהן'

באיבודמכוון'ערכיםפיחותשלבתהליך
שלשיטתיתהנמכהמתוךהתרבותיתהיוקרה

להופיעונכוןעוברמהשקובעהאיכותי'הרף

עובר.אינוומהלשמהראויהתרבותיתכיצירה

וזההכר'לאיןכיווניהמשנההזמן""רוח
מרענן'ואףויפהטובמחויב,מהלךכשלעצמו

יצירהומגמותטעמיםנתהפכואצלנואך
חיוביים,ולאחיצונייםדחפיםשלמכוחם

תכתיביבעקבותמאודשהואצהכהשטחה

סתםאוהתקשורתכלישלהנמוכיםהרייטינג
התמכרותמיןשהשרישווהםהמונית,מבףרות

תעמולהאלאשאינהלאופנתיות,כללית
והאםהתפללנו?הזהלילדהאםערכים.וזילות
תיקו!המגמה?להיפוךסיכויאיזהבאופקנראה

 • .יקרתועודיקרתועודיקרת-בכןו
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זהמצד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~ 

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

הלבמעומק

ספרפועליםבספרייתלאוריצא 1986בשנת
נתןבעריכתעירונית,נסיעההשלישישירי
הוגש,הספריבדל"א.אחרוניואריהז"ליונתן
חולוןעירייתמטעםגלקולפרס ,ידיעתיבלא
מראש,ליסופראילו . 1987בשנתבווזכה

יונתןנתן

מכיווןאכזבה;לינגרמתחיתהזוכה,היהולא
מספראניהפתעה.לינגרמהוזכה,סופרשלא
הצניעותאתלהדגיםכדיזה,קטןסיפורכאן

לפרועוכדי ,דרכובכליונתןנתןשלוהתבונה
לאישאהבהושלהערכהשל ,כבודשלחוב
רביםכמו ,אזידעתיאםבטוחאינניהזה.

אתכראוילהעריך ,בענייןשחטאואחרים,
שלאליצרהשירית.דעתורוחבואתשירתו
מות,אחריעתה, .בפניושבחואתלומרידעתי

שאיננורביםדבריםכמו ,מאוחרקצתזה

כאןאומראניזאת,ובכלבזמן.לעשותיודעים
הלב.מעומק

ה"היבור//בסודעולםתיקון

בספרגםהמאוזכרתבודדת,אמירהששוםדומה

המחשבהתולדותעלכךכלהשפיעהלאזה,
הפילוסופיםעלמרקםשלאמירתוכמובמערב,
במקוםהעולםבפירושרק ,זמנועד ,שעסקו

במדעיובעיקרההוגים,רובומאז,לשנותו.
ובראשונהרבאשלהיותמבקשיםוהרוח,החברה
יותרזעם,נביאיאףלעיתיםעולם,מתקני

 ,יןלבלוקסמבורג,שלמשנתםאת .ממפרשיו
מעמדשלההגמוניהבדברואחרים,גרמשי

כיוםממשיכיםלא ,הפוליטיבמאבקהפועלים
שלפנינובמקרהאלא,דוגמתם,פועליםמנהיגי

מאוניברסיטתלקלאוארנסט-פרופסוריםזוג
וסטמינסטרמאוניברסיטתמרףושנטלאסקס,

הפרקטיקהאתהאקדמיהשןממגדלהמתווים-
זהשמצב(דומההסוציאליסטית-רדיקלית

שטרםתופעההיום,השמאלאתבכללמאפיין

לכך,סימניםישאצלנוגםכראוי.נחקרה
תנועתממייסדיגוטווייןידב /פרופ ,למשל

מ/והקשתשנהביהודהרפרופו"שחר//

המזרחית,,).הדמוקרטית

ואסטרטגיההגמוניהומרףלקלאושלספרם
עריכה ,שוררעידית(מאנגלית:סוציאליסטית

 ,) 2004רסלינגהוצאתפילק,דני'ר 1דמדעית:

במשנותנייטרליהיסטורימחקראינו ,אכן
למעלה,הנזכריםהמהפכניםשלהפוליטיות

לימינומשנתםאתלפתחאיךהצעהאלא
עכשווית.פוליטיתלפעילותמנוףולעשותה

גומסואחריםרביםכמוזה,שספרנראה

להוסיףנלאהבלתיממאמץחלקהואבמערב,
פילקדנידוורלתקופתנו.מרקםאתולעדכן
המאבקשלהפתוח("השדהבמבואמסביר

פוסט-במסגרתפועליםהשנייםכיההגמוני''),
הקדימהמןלהיפרדהמבקשתמרקסיסטית,

בהגותהפועליםלמעמדשהוענקההמהותנית
ההיסטוריהמראייתוכןהמרקסיסטית

חברהשלתכליתלקראתהכרחיתכהתפתחות
התחזיותשהתבדותנראהאנטגוניזם.נטולת

הפוסט-מרקסיסטיםאתמחייבתהמרקסיסטיות

תהיהמהמכריזיםמשהםויותרזהירות,ליתר
בהתאםהבאה,ההכרחיתההתפתחות

בעקבותתיאוריותמנסחיםהםלתיאוריה,
המבואכותרתמדגישהבכדילאהמציאות.

בטוח,לאדברשום"פתוח",הכולכיפילק,של
השונות.הפוליטיותבנסיבותותלוי
מתפיסתלהיפרדומרףלקלאומבקשיםבעיקר
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שזהותומאוחדכסובייקטהקולקטיביהסובייקט
כסובייקטהפרולטריוןכנגדוברורה.מיידית

להכירמציעיםהםהמרקסיסטית,בתפיסהכזה
סובייקטעמדותקיימותימינושבחברתבכך

וכדומה>,לאומיתאתנית,(מגדרית,רבות

אלאמראש,קבועאינואלהעמדותביןוהיחס
חשובחלקהגמוני.מאבקשלפונקציההוא

''הגמוניה",למושגאפוא,מוקדש,בספרם
בהווה.וליישומיובעברהשתלשלותולבדיקת
בוחריםהםשלו'קודמיםניסוחיםכמהמתוך

אנטוניושפיתח"הגמוניה"המושגאתלהמשיך
מתוךמבחרההגמוניהעל(ספרוגרמשי

אלטרס,אלוןמאיטלקית:הכלא","מחברות
לדבריהם,השנה).ברסלינגאורכןגםראה

שהדגישובכיווניםהמושגאתפיתחגרמשי

בנתחו •שלורדיקליהדמוקרטיהפוטנציאלאף
של-30הבשנותאיטליהבדרוםהמצב,את

המערערתלמסקנהגרמשיהגיע ,-20ההמאה
הפועלים,מעמדשלהבכורהתפקידעל

מציעהואבמקומובדרום.קייםהיהלאשכמעט
ישאחדשלכלפיעלשאףמעמדות,ברית
גרמשיביניהם.לחברניתןמשלו'יוםסדר

מספרשלעממי"לאומי"רצוןעללפיכךמדבר
מסוים,מעמדשללאביטויהמהווהקבוצות,

"הסובייקטשהואהיסטורי","בלוקשלאלא
שלגיבושוההגמוני"."הפרויקטשלהפוליטי"

מובטחתהליךשאינוכזה,היסטוריבלוק
פוליטיתפרקטיקהשלתוצאהאלאמראש,
שמאמציםהרעיוןגםהוארבים,רכיביםבעלת

זמננו.אתכהולםממשנתוהשניים
יצירתיארדלתאותםהמשמשהטכניהביטוי

 articulationהואהזההקולקטיביהסובייקט
הערתראה-בספרלעבריתותרגומו
(מהמילה"היבוך".·הוא: 31בעמודהמתרגמים

הכוונה •להברותיודיבורחיתוךכלומרהברה,
מהרכיביםאחדשכלהעובדהאתבכךלהדגיש

זהותו'עלשומרגםהקולקטיביהסובייקטשל
בתהליך.משתנהגםאך ,דיבורו"חיתוך"על

שטבעהמונחאתלהזכ~רראויזהבהקשר
אורראהכן[גםהאיזיאולוגיהעבלאלתוסר

- interpellationעלהמדברברסלינג]
הניאואושהפוסטנדמהלעיתים"הסבה".

מונחאיזהבהמצאתשדיסבוריםמרקסיסטים

אתמקום,מכלמרקם).אתלעדכןכדיטכני
מכניםהםהחיבורמןכתוצאההמתכונןהשדה

מתמדתזרימההיאלדבריהם,והחברה,"שיח",
כאלה.שיחשדותשל

אתלהתאיםמבקשיםומרףלקלאוכאמור'
למציאותגרמשישלההיסטורי""הבלוקמושג
חיכוךנקודותיששבימינומשוםדווקאזמננו.

וכדומהאקולוגימגדרי' ,אתנירקעעל-רבות
מעמדיסובייקטשלמהקטגוריהלהיפרדיש-

הכרהבאמצעותשרקולהביןמאוחד'
שונים,מאבקיםשלובחיוניותםבחשיבותם
אפשראחדות,סובייקטעמדותעלהמתבססים

לבלוקנגדיהיסטורי"בלוקמהםלכונןיהיה
הנגדפרויקטאתהקפיטליסטי".ההגמוני
רדיקלית"."דמוקרטיהמכניםהםהזהההגמוני
להרחבהשואףהואכי"דמוקרטי"הואהפרויקט

הדמוקרטיהשבבסיסהשוויוניתההשקפהשל
גםכלכלי'שוויוןיתרשלבכיווןכלל(בדרך

כי"רדיקלי"והואכיצד>:מפרטיםאינםאם
הקבוצותביןמראשקבועההיררכיהשוללהוא

השוניםשהמרכיביםומכיוון .אותוהמרכיבות

יש,אוטומטיבאופןמתחבריםאינםהבלוקשל
כדיאקטיבית"חיבור"בפעולתצורךכאמור'
"הקשת- ,"הירוקים"ן.בילמשל'לחבר'

אםעכשיו",ו"שלום"החד-הוריות"המזרחית",
שהרכיביםמכיווןישראלית.דוגמהלנקוט
ביטחוןאיןרבה,במידההטרוגנייםהםהשונים

 .אופיויהיהמהברורולאיצליחשהפרויקט
חלקלהיותיכוליםלמשל'פועלים,ארגוני
להיותיכוליםשהםכשםשמאלי'הגמונימבלוק
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זרים.לעובדיםהמתנגדלאומני'מפרויקטחלק
המבואדבריעלבעיקר'דברי'מבוססיםכאןעד

עצמםהמחבריםדבריפילק.דנישלהבהירים
יותרוהרבהתיאורטייםיותרהרבההםבספר

שלאיכולתילאשלעיתיםעדמסורבלים,
מיועדים:הםבעצםלמיעצמיאתלשאול
לכונן<שצריכיםהשטחלפעיליהרחב?לציבור

קולגותלאוזניאוההיסטורי")?"הבלוקאת
שןבמגדלפילוסופידיוןלשםבאוניברסיטה,

העולם?"שינוי"עלאקדמי
מספקאינוזהספרכיהיאתחושתי

לדעתיהמציאות.לשינויממששל"אסטרטגיה"
אלאבאמת,ואמיצהמעמיקהבדיקהבואין

לאחוזוניסיוןהמציאותאחריהיגררותיותר
המחבריםשלראייתםקוצרעלבגדה.בכנף
ראההספרשכאשרהעובדהלמשל'תעיד'

אתכללבוחזולאהם ,-1985באורלראשונה
ברית-המועצות.והתפוררותהקרההמלחמהקץ

 , 2000משנתהמאוחרתלמהדורהבמבואעתה,

הסויביטיהקומוניזםקריסתכיעלמאוכזביםהם
במערב:הסוציאליזםלפריחתהביאהלא

לחייםתתעוררשהסוציאל-דמוקרטיה"במקום
האחרוןבעשורמבוכה.בההשתררהחדשים,

הפרויקטשללהתרעננותולאעדיםהיינו
הניאו-שללניצחונואלאהסוציאליסטי'

ביןקשרכלאיןכאילו ,) 35<עמ'ליברליזם"
התופעות.שתי

שלהםמדבריהםגםמתברר'ענייןשללגופו
ודמוקרטיה("הגמוניההספרשלהסיכוםבפרק

כמה,פימורכבותהמציאותכירדיקלית"),
שיטתאתבינתיים,לנצל'שמיטיבמיוכי

דווקאהואשלטוניתהגמוניהליצירתהחיבור
שאיןלכןמוזר .השמאלולאהחדשהימין

איןגםולכןמחשבה,כלמקדישיםהמחברים
בסופותהיהמהלשאלהבספרם,תשובהכךעל
הגמוניהשאותההכלכליתהחלופהדברשל

להציע?עשויהבשלטון'תזכהאםשמאלית,
שלהדוגמהעלהרבהמדבריםהםבכדילא

מבלי ) 181 • 180<עמ'הפמיניסטיתהמהפכה
דורשתאינהזאתמהפכהכילעובדהלבלשים
והקנייןהייצוריחסישלשינויבאמת

מצליחההיאלכן'ואולי'הקפיטליסטיים,
מטרתםדברשלבסופושהואשינוילחולל

כלאין ,דעתילעניות .) 201<עמ'המוצהרת
מטרתעודכל ,שמאליהגמונילבלוקסיכוי

להיותתוסיףהמפותחתהמערביתהחברה
העושרהייצור'התפוקה,שלמתמדתהגדלה
והרווחה,החייםרמתבפערים),הגידול(חרף

רק .חופשישוקכלכלתעלכולםהמבוססים
הואהללוהתהליכיםהמשךכייתברר'אם

הארץ,כדורפניעלאנושיתחברהלקיוםהרסני
הצריכהצמצוםמחייבתהקיוםהבטחתוכי

לתנועותסיכוייהיהאזרקהחיים,ברמתוירידה
מתנגדיעובדים,ירוקים,סביבה,איכותשל

בלוקלכונןואחרים,אנרכיסטים,גלובליזציה,
ולהביןלראותמבלימנצח.הגמוניהיסטורי
לקלאומתעלמיםממנהזאת,מרכזיתנקודה
מציעים,שהםהאחרותהתשובותכלהריומרף,

עדדמוקרטי"צומרר"במעיןהמסתכמות

בהןשרבסרקכתשובותנשמעותשירווח,

למשל:הסתום.האקדמיהמלל

עללהתבססצריכההשמאלשיציעהחלופה

הדמוקרטיתהמהפכהבשדהמלאההתמקמות

המאבקיםביןהשקילויותשרשרותהרחבתועל

השמאלשלמשימתולפיכך .דיכוינגדהשונים

האידיאולוגיהמןהתנערותלהיותיכולהאיננה

העמקתה :להפךאלאהלירבלית,הדמוקרטית

רדיקליתדמוקרטיהשלבכיווןוהרחבתה

 .) 200 1(עמופלורליסטית

לדבריהם:זה,רקעשעלפלאמה

 1חדשהגמוניפרויקטשללהופעתועדיםאנו
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אתלהובהחותר ,השמרני-ליברליהשיחשלזה

החופשיהשוקכלכלתעלהניאו-לירבליתההגנה

התרבותית ,הלא-שוויוניתהמסורתיותעם

 .) 199 1(עמהשמרנותשלוהחרבתית

הזוכה.החיבורהיוםכנראהשהוא

סאראמאגושלהעיוורוןעלהערה

(הספרייההעיוורוןעלסאראמאגושלספרואת
 ) 2001יוני ,טבעוןמריםמפורטוגזית:החדשה,

הנזכרהעיוןלספרובמקבילרבבאיחורקראתי
שואביםכמהעדלראותמענייןלמעלה.
אוטופיזעםשלמקורמאותוהשוניםהמחברים

לאלכןמאלפת.ביניהםהסמיכותכמהועד
ישרואגיעעצמוהספרעלבסקירהאאריך

שלהעיוורוןשעניינה: ,עליושלילביקורת
סאראמאגו.

עולםביןהבדלכלאיןסאראמאגושלבעיניו
מיטיבכהשהוא ,העיורוןמוכתהעירשלהתוהו
האשפה,ברחובותיה,המוטליםהמתים-לתאר
הבורגניתהעירלבין-הצחנה ,הריקבוןהביזה,

והחיהכהלכההמנוהלתהמסודרת,המאורגנת,
שקדמהבתקופההתקיניםחייהשגרתאת

שבההסימאוןמגפתהיאהלבנה,למגפה
בפיסקהכותבהואכךשהריתושביה.נתעוררו

האדםלבנישבהכאשר ,הספראתהחותמת
נתעוררושבומפתיעאופןבאותוראייתם,

העינייםרופאאשתאחת,אשהורק ,לכןקודם
היא ,העיוורוןבתקופתרואהשנותרה

הרופאשמנהליםהשיחהוזועכשיו.המתעוורת
(הדיאלוגיםהרומןאתהחותמתוהיא ,ואשתו

במשפטיםולאבמדכאותניתניםלא
ולכןבפסיקים,אלאבנקודות,המסתיימים

זההנכנסיםהמשוחחיםלדברילבלשיםצריך
זה>:לדברי

הטוטליוההרסובוהוהתוהולביןרואים","לא
הןרואים"?"ולאעיווריםהםשבהבתקופה

לעשותשצריךמהוכלשבעולם,ההבדלכלזהו
מיאולםולראות.הרומןאתשובלקרואזה

זה ,חמור(אידיאולוגי)בעיוורוןכאןשלוקה
ההבדלים.אתלראותהמסרב ,עצמוסאראמאגו

ככלונוחנעיםהקיים,הבורגניהסדרבעיניו
התובנהוזואדמות,עליכגהינוםכמוהושיהיה,

כמההנה .לאיבודללכתעלוליםהראשונה
כזאת:קריאהשהעלתהאבחנות

אולי ,יודעלאאני ,שהתעוורנוחושבאתהלמה

לךשאגידרוצהאתה ,הסיבהתיוודעאחדיום

שלאחושבתאני ,תגידי ,חושבתאנימה

מה ,עיווריםשאנחנוחושבתאני ,התעוורנו

כשהםשגםעיווריםכןשרואים,עיווריםאנחנו

 ,) 259<עמ'רואיםלאהם ,רואים

 ,למחברברומןביותרהקרובההאשה,דברי
אדםבנישלו:מאמין"ה"אניאתכאןמבטאת

הבדלאיןובעצםרואים,כשהםגםעיווריםהם
לאהםמקרהבכלכילרואים,עיווריםבין

רואים.

ברומןשהתיאורים ,גמוראבסורדזה ,לדעתי
איןכלוםציינתי.שכברכפימפריכים,עצמו
הרגילים,חייהאתשחיההעירביןהבדלבאמת
בתקופהמכירים,שאנואירופיתעירכלכמו

אךפיקחיםאדםשבניאפילולמגפה,שקדמה

סאראמאג~ז'~זה

העיוורוןעל"

בסיוםלקוראלהנחילרוצהשהואהאווילית
ספרו.

שובזהרואים,ולאשרואיםאדםבני ,ובכן
"תודעהעלחדשבלבושנושןסיפוראותו

כביכול,מבינים,שאינםאדםבנישלכוזבת"
להתנערהזמןהגיעחיים.הםנוראעולםבאיזה

כאןשלוקהמיהזה.והכוזבהחבוטמהמיתוס
רדוף ,סאראמאגוהואתודעתיתבעווית

עודמבחינהשאינהאפוקליפטיתאובססיה
להתחילכדיהכוללהרוסוהנחוש ,הבדלבשום

ייצאומהמיהי ,מהיכללברורשלאמבראשית,
הואהרומןשלהמקורישמובמקרהלאממנה.
 Ensaio sobre a <העיוורון"על"מסה

Cegueire <. בנליתרדודה,מסהזולצערי
המוסריהלהטמדיבהשרבהגותית,מבחינה
האינטלקטואלית.המקוריותמדיומעטה

עצמהתחתחותרת

חברים"ביןעיסוקשירה:צריךלא"איש

משוררשל(כמעט>שירתוכללעלכתיבה
עלותתעכבומפורטתמקיפהשתהיהאפשר

ממעוףשתיכתבואפשרשירים,ומחזורשירכל
השנייה,בגישהבחרתישונותמסיבותהציפור.

לפנינוהמונחהגדולהשיריהמכלול ,ולדעתי
<הקיבוץ 2002-1962שיריםברנשטייןאורי

עמודים> 451 , 2004ביאליקמוסד ,המאוחד
שבגישהבדבריםשמבחיןכזהמבטמאפשר

מיומןמשוררהואברנשטייןאוריראשית,

לעולם,ביותר.מקצועימשוררכלומר ,מאוד
ב"המלט",שחקניואתשקספירשמזהירכמו
שחקןכמולגזרים",הרגשאת"קורעהואאין

גופוואתידיואתמלהניענזהרהואמיומן
שהיאבמידה,הכולעושהאלא ,מדייותר

לכנותשניתןמהמכאן,יותר.הרבהאפקטיבית
המאפיינתוזבובההיאשירתושלכמידתיות

כולםאתלאכיאם ,ומספריומשיריוגדולחלק

"מידה"שהמילהגםפלאלאלהלן>.כך<ועל
משיריו:ברביםמופיעהעצמה,

בהרחבהשחולףזמןליתנו

 ) 245 1(עמ ...כמידתםלצלליםשמודד

או:

היאהבדידותמידת

 ) 292 1(עמ ...ההרשאהכמידת

או:

מסויםאחדערב

הדיבוראתשמעתי

 ) 206 1(עמ ...האהבהשלהמידהחסר

הרבה.וכדומה, .לטעמולאוזה

וחייםסדרמשקפתזושמידתיותברורשנית,

משיריו:ברביםמופיעהזומילהוגםסדורים.

האדם.ככליהיוסדיריםחיים

שציפורכמובשלמותםאותםראה

 ) 112 1(עמ ...תנועהללאנדמיתממרחקים

 .משהומסתירשהסדרברורכאןכבראולם
תנועה",ללא"נדמיתשציפורכמוממרחקים,

בטוחלאכללאבלויציב,מסודרהסדרנראה
לסדרשהנטייהגםברורמקרוב.הואשכך

סמוךבשירגדולה.חרדהמאחוריהמסתירה

זו:עובדהברנשטייןלנומאשר

ירקבתוךיושביםאנשיםומספר

מפחדאחדרקומהם

 ,בלהיטותלצמחיםשםקוראהואולכן

 ) 109 1(עמ ...מסודרהכולשיהיה

קוראוהוא ,המשוררהואה"מפחד"האחד

יהיהשהכולכדילצמחיםשמות"בלהיטות"
שעולהבטוחלאשכללמהבעולם,"מסודר"

 .להלןשנראהכפי ,בידו

בוטהבאופןשמפיריםהדבריםאחדשלישית,
הופעתולעיתיםמוות.הואבעולםהסדראת
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שכברסמויה"בהתבקעותגשתמורולאסמויה
יותרבוטההיאלעיתים ,) 114<עמ'להשיב"אין

 " ...נבלהשלחזותלפרחים;ישהאלה"בבקרים
לנו,קרובאדםשלמותועםאבל ,) 115<עמ'
חסרתאימהמולפניםאלפניםעומדיםאנו

הראשוניםהשירהספריבחמשתובאמת,מידה.

האור"באותו ,החדר"באותו-בספרהמכונסים

מעשים"כולם :) 1967 (קצרה""בעונה :> 1962 (
"עמק :> 1976 (סר"עם"ערב :> 1974 (בודדים"

השתוותשלמידהנשמרת- ) 1979 (השווה"

השישיבספרלפתענפרצתשהיאעדמאופקת,
שלאמומותשעניינו ,) 1982 (מוות""עם

ספריושלהמדודההפואטיקה .המשורר
 ,שיממוןסכנתלהאורבתשלעיתיםהקודמים,
לאחר ,בעינישהואזה,במחזורבאחתמשתנה
ורבהטרגיהחזק,נותר ,ספריובכלהקריאה
קונקרטיתהסיטואציה •ביותרהעוצמה

'גופךהבאבשירכמווישירים,עזיםוהדימויים

נגלה':ומצטמק,הולך

נגלהומצטמק.הולךגופך

להיותצריכהשבוהמקוםכרב

 .ספקללאשם,היא .הנשמה

וקיומך Iאחרמקוםעודאין

ראייה,לא :בחסריםנמדד

כברואיןשמיעה,ולא

שיחליפםמה

 .) 141 1(עמ

<עמ'שלא"מה ,שנשאר"מההבאבמחזור
ושבהשורותאתשובברנשטייןסוגר ) 1986

אשר ,לטעמימדיואנינהמסודרתשירהלכתוב
המחזורשירי(במיוחדמהשיריםבחלקגמתפר

אנשיםשירתבעיניהםהחסר"על"שיר
בספרכברשהתפרצההזוועהאולםמלומדה>,

לעיתיםהשורות,מביןעתהמבצבצתהקודם
"אדםלהפליא:תמימותשורותמביןדווקא
שעוצםכמי /חעדר;לקראתחייו;אתמכין
 " ...בחושךלראותכדיעיניו;את

בארבעתואילךמכאןשקורהמהרביעית,
ומתקדרקודרתהליךהוא-האחרוניםהספרים

ואובדיםלגמרישמתפרקיםסדירים""חייםשל
טיבועללעמודשניתן ,ומנוכרקרבתוהו
מספק.זהשספרהציפורממעוףבמבטדווקא

יתרים,פרטיםעלכמובטח,להתעכב,מבלי

המחברמתבצראלהבמחזוריםכי ,אומר
כאשר ,בילדיו ,הוריובזכר ,במשפחתו ,בעצמו

השירהוגםוברקבבחנקעתהמאייםהטבעאף

מייאשתעולםתמונתזולהושיע.יכולהאינה
 ,המשוררכאשרעצמת,מתבדידותשל

תפקידהעליהבואתהשליךלאשמלכתחילה
קצתבלשוןעתה,שואל ,שירתושלהחברתי
אתבוקעים"איךחמלה:ומעוררתנפתלת
ואיך ) 257<עמ'הזולת"שלהממושךהמערך

למגע?מגיעים
כילמדיםאנו ) 1992 (פרטי""ענייןבספר

וכישנשאר"הזמןמןארוכות"התשוקות

 ,הנראה"עללהתגברשיטההיא"הסתכלות
שברנשטייןמושחזיםאפיגרמטייםניסוחים

נוצרלאש"האדםגםאךבניסוחם.מצטיין
דווקאמסיקהואוזאתהיא"טעותרקלשיחה,
גדולים'משורריםבלילות'קוראששמובשיר
יותרקשותמיליםש"איןוגם :> 234<עמ'

מגוחכתתנועהאין /נשמעות.שאינןממילים

ברנשטייןאורי

המסתמןהכיווןשהואעפר",שאוכלפהשלמזו
הסוף.עדמעתהילךשבו

התגברותגםיש ) 1996 (אחרים"של"זמןבספר
העולם,שלאבודמראה("היההעזובה

שנותרים;ניירותכמוהשירושהשנים;

השתקעותגם :>" ...העציםביןמארוחה

גםילדיו:לשניבדאגה ,הוריובזכרבמשפחה,
לאורךבהמיתתשוקהשלהתפרצותאיזו

'אונסהואשבהםשהידועשירים,כתריסר

רוצה"הייתיאשתו:אונסעלהזיה(מעיןפרטי'
 ...עץעללהשעינךאלמוני, ...ברחובללוכדך

שמלתך").עלזרעסודשומרתלהשאירך
השירה".שלהמנודה"בענייןעיסוק ,ובעיקר
הואשבומחלה"היא"שירהשיריםבמחזור

רפאות",שלב"מקוםמאושפזתמשוררתמתאר
שהגביהו",וגדרדשא,גהרת,של"חדרים
מתארהואנפש,לחוליחוליםבביתכלומר
רק"את-אותהרקלאונוראאכזרבאופן
מסיקגםאלא-גסויות"ממלמלבמיטהצרור

בכלל:השירהעלביותרעגומותמסקנות
"אישמוכרת",לאלמחלהסימןהם"שירים

לאאמירהחברים".ביןעיסוקשירה:צריךלא
כלאתלהשהקדישאדםמפימובנתלגמרי

מיכנגדברורלאאירונית,כתלונהגםחייו.
כתחוםהשירהאתשביצרהואהרי ,מליןהוא

לעילא?פרטי
סגנוניתשונה ) 2000 (החדש"המקום"מןהספר

שיריםרחבות,שורות ,ספריומשארוצורנית

מבחינתממשלאאבלרטוריים,ארוכים,
מןכמעברהנראההמקום,שינוי .תוכנו

אתמשנהלאהטבע,חיקאלהאורבניות
הפעםוהריקבון.המוות ,הניכורהזרות,תחושת

פתאום,שקרס"קירחייהםעלמאייםהטבע
שלאותותמגלים"בבוקרפרא":שעולהצמח
נחשיםשלושהכאן"מצאוגםו " ...ברחזירי

 ...לביתמתחתלוחשיםשנאטם,בקן ...ארסיים
עטוה"צמחיםצורה".נטוליפההאסונותגם

לסחוףומאיימיםחותרים"שורשיהםסביב,
למעיןהפכההיאוגטטיבית,היאוהאהבה ,הכול
אלכמביטשיושבתאשהמול"ואניצמח:
האש".

האחרון ,) 2002 (ויחידה"אחתאהבה"עלבספר
שיריםגםכלולים(במבחראורשראומספריו
יורק'בניואבינו'אברהםוהפואמהחדשים

הואשירתו),שלהמיטבמן ,לדעתישאינם,
מןלושנותרההיחידהאהבתואתחונטכמו

כמהעדברורתמידולאנטש,שאותוהעולם
ובכלגורל.מתוךאובחירהמתוךאהבהזו

"מחדרךמותה:סףעלאהבהכברזומקרה,
שנעותגדולות;ציפוריםרעשנשמעהנעול

 " ...תכריכיםשלקולזהאולי;או ,.בעצבנות
מבקרים('ולאגדולהבדידותמתוךבאוהמוות
עםזהלחיותשלמדושנייםשלעוד')אותנו

ויתרוגםאבל ,השניאתאחדלסעודואףזה
למדנו /הזולתשלייסוריו"ועל :אנושיותםעל

אנוכיותאיזומתוךשנים",מזהלהתגבר
עםבדבש;לצוניאותך"חונטאינטרסנטית:

המחזוראתשלך".הקטנותהתנועותכל
הוא"ביתומצמרר:נפלאאחדאפיגרםמתמצת

הנכר",מתוךמתוךלרגע,שהוצל/מהכל
כולה.שירתואתגם ,אולילסכם,שיכול

שלשירתוהציפור:ממעוףסיכוםחמישית,
מקצועיותה,כישוריה,חרףברנשטייןאורי

עצמה.תחתכחותרתלינראיתבגללם,ואולי
למעשהסדירים,חייםשלסדורהשירהלכאורה
החיים.שלמאימתםעצמהבתוךכלואהשירה
אותהמזעזע ,פרדוקסליבאופןהמוות,רק

אבלהרוטטים,החייםאלאותהופותחלרגע
ומתבצרתשבההיאהשיריםברוב .דיבכךאין

משפחה,שלהצרבמעגלבעולמה,בעצמה,
חונטתשלבסופוהיאאותםחברים,אהובה,

הגדולהמכלולקריאתשלהתחושהומחניקה.
 ,שחור ,משקלכבדספר-אחדבהינףהזה

נואשתשירהזומכבידה.היא-קשהבכריכה

אללהיפתחדרכיםמצאהשלאומייאשת,
ואתכותבהאתכךבתוךולשחררהעולם

~ 
~ 
~ 
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הרוצח
כנרצבי
בסריעקבמיידיש:

עליתירם.בקולהנהגהצהיר ",אחדפנוימקוםעודש 1 .,.,
שחורים,לבושקשישישבלידיוהתיישבתי.לאוטובוס

הדרך"משניות".בתוךעמוקמחופריםהכהיםפניו

היההכביש .עצמוהנצחכמובערךנמשכהלירושלים

היההחוםשנסענו.ממהיותרעמדנומאוד.רביםרכבבכליפקוק

נסבל.בלתי

המצריתהזמרתשלמשיריהדמעהסוחטשיר-קינההרדיוקטעעתהזה

המרכזיתבתחנהשהתפוצץמטען-נפץעלודיווחאום-כולתוםהנערצת

המדויקהפצועיםמספררבים,ופצועיםהרוגים"שישהבירושלים.

 " ...לפרסוםניתןלאעדיין
שהיניקהאשהמאובנים.כמובמקומותיהםנשארוכולם,הנוסעים,

נותרלינוקשהפסיקוגוזלהמאימה,משותקתישבהבטנהפריאת

לרגעלאאףהסירלאבשחוריםהאישבורקות.ובעינייםפעורבפה
וכלל.כללבונגעלאזהכלכאילומהספר.עיניואת

הרוגים"שישההצרוד.קולואתלפתעשומעאניקורבנות?""כמה

שתיעצמי.אלדיברתיכאילובשקט,לועונהאניפצועים,"גםויש
 ...פעםשלואבודהביתיתבנעימהבאוזניצלצלושהשמיעהמילים

ישברכות","מסכתאתלומדשהאישומבחיןמבטהצידהמעיףאני

קולו:אתושומעשבאניכי ,במבטיחששהואלהניח

ברכות"'?'מסכתאתפעם"למדת

התחלתירקהאמת,אתלומר"אם,,,עניתי.בחדרי mלמ,פעם"למדתי

ללמוד."
 11 ?התחלתרק"ולמה

 • 11באמצע.לינכנסה"המלחמה

הספר.בתוךמחופריםעדייןפניורגע,שתקהקשיש

 .שתיקתואתקטעהיה?"זה"איפה
 11 •בפולין ,שלי"בעיירה

העיירה?"שם"מה

בסקולמיי.'ז"היה"זה
מהספר,עיניואתהתיקשהואהראשונההפעםחיתהזו"סקולמייז'?!"

וערב.שתיגופיאתפילחווהן

בימיגםסקולמייז',עםנישואיםבקשריקשורהייתימפטשב,"אני

שם."גרתיל'אקציה',עדהמלחמה,

 "? ...הרוצ ,ברנסקיאיסרר'"אתה
הרשעים."אותישכינוכפיהרוצח, ,"כן

הדיבור.יכולתלפתעלנואבדהכאילו ,שתקנושנינו
שםאיושקועותמהורהרותכשעיניוארוכהדקהישבאיסרר'

 .הספרדפיביןאלאותןהחזירמידאבלבמרחקים,

ידידשללאריחיםהמלאכהשבביתבבורשוכבאניצווארעדרדוף ...

בעיקראריחים,לקנותשבאיםהאיכריםקווייטק.שמוגוי ,משפחתנו

ששמונורארוצחעלאימהסיפורילהנאתםמספרים ,הירידיבמי

הואבכל.אימתוומטילהסביבה,בכפריבלילותשעובר ,ברנסקי

שמסגיריםבכאלהגםשמסתתרים,יהודיםורוצחששודדמיבכלנוקם

מרביםהםכך ,לספרהאיכריםשמרביםככלהגרמנים.לידייהודים

מהסיפוריםברבים .הססגוני ,האיברידמיונםכטובולהפריזלהגזיםגם

הזה.הז'ידשלומכוחולבומאומץהתפעלותנשמעת

אתמישהוישמעפןלנשום,ומפחדרועד ,הצרבבורמכווץשוכבאני

דמיוניאתמוניםאלףפיומדליקמנפחהאיבריהדמיון .נשימותי

איךאותי.וישחרראיסריבוארגע,בכלשהנה,מדמיין,ואניהנערי,

כךכלשרוצהמוות,עדמבוהלנערלשאולטעםאין ,הדברייתכן

 ...לחיות
 11 •••ההךיםבשבבשביליהייתמהלעצמךלתארגלמסואינך ,איסר 'ר"
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אתשיפדומרמלגלגאירוניובמבט ,עיניואתאיסרהריםבאחת

עמוקיותרעוד ,הספרבתוךאותןוקברחזרמילה,ללא ,ומיד .כולי

בתוךרתחהכולמבויש.לשבתנותרתיאנילכן.קודםשהיומכפי

ואחרהאיכרים,שלהפרועהדמיוןסיפוריבראשי:והתערבבתוכי

 ,השחרורלאחר ,יותרומאוחרבמחנה,אודותיועלשסיפרומהכל ,כך
כזהבביטחוןידעהואמאיפהזה.איסרעלעיריבןלישסיפרמה

הזה.היוםעצםעדיודעאינניהפרטים,כלאתובדייל~ות
דקההעירמןיצאוהקטנהובתםאשתו ,איסרשר' ,סיפרעיריבן

 ,איכרשלהם,ותיקמכראלהלכוהםה"אקציה".תחילתלפניאחת
שנתםבעתבלילה,גדול.כסףסכוםתמורתאותםלהסתירשהבטיח
בגרזנים,חמושים ,בנועםהאיכרנכנסו ,חצירערימתעל ,במתנן
כמהבמרחקשישן ,איסרר'השש.בתבתוואתאשתואתוהרגו

קצרמאבקולאחר ,האיכרעלזינקבחטף,התעורר ,מהןצעדים

 .האיכרשלראשואלהלהבאתולהפנותהרגזןאתמידולהוציאהצליח
אתשמטהמתרחש,אתראההאיכרשלהחמש-עשרהבןבנוכאשר

סמוךורקהחשוף,במתנןאחריורדףאיסרר' •נפשועלונמלטהרגזן
אלנכנס ,מכןלאחרמוות.עדאותוגםוהכה ,הנעראתהשיגלשער
וקראהחייה,עלביקשההאשה •האיכראשתחיתהשםהבקתה,תוך

במקוםאך ,הרגזןאתשובהריםאיסרר' •••בשמותיהםלקדושים
שלהאכילהבשולחןהרגזןבלהבהכההואהאשהראשעללהורידו
לשניים.שנבקעהאיכרים

הלךואז •בתוואתאשתואתישראללקרבאיסרר'הביאלילהבאותו

בו.לגעתשיעזמיכללהרוגמוכןהיההואעימד.והרגזן

שומר ,ז'יד ,יהודיהסביבה:בכלהתפשטהשאירעמהעלהידיעה

לבקתותפולשהואהלילהבאמצע •••לרוצחהפךרב,אפילומצוות,
אתלולתתמוכניםוהיומפחדרעדוהאיכריםאוכל.לתובעהאיכרים

כשרלאאוכלחמים,ומיםלחםרקדרשאיסרר'אבל •מבוקשוכל
יצאוהאיכריםגםאחריו.חיפשווהמשטרההרגמניםפיו.אלבאלא

ובקלשונות.בחרמשיםברגזנים,חמושים ,אחריולחפשלשדות

איכרים.אותםשלהבקתותכלבאשעלולילהבאותו

 •..אחריולחפשהאיכריםחדלו ,אז
כוחםהזה,מהעולםשלא ,טבעילאכוחהזהשלז'יד ,עודעליוסיפרו

ביןהיו •בוטמוןמקודששמשהוהאמינומהםחלקורוחות.שדיםשל
שמותלומוסריםהיוהםפעולה.עימוששיתפוכאלהגםהאיכרים

לידיאותםמסרוואחר-כךאותםששדדואויהודים,שהרגואלהשל
ולקטולכזהאיכרביתואלבלילהלהתפרץנהגאיסרר'הרגמנים.

אליהקטנה,חבורהבראשעמדהואלבד.היהלאכברהואאז,אותו.

פעולה,עימדששיתףאיכראותובאמצעות .רגאומןהאחיםגםהשתייכו

מסתורשמצאושרופים,יבת"רניקיםהאחים,שלושתאתפגשהוא

ובכפרים.בשדות

בחוריםעםיחד-לרוץנהגתי ,בחדר,תלמידנערעדייןבהיותיפעם,

 ,תרגילי-סדרעורכיםבהםלצפות-בית"רחבריהםגםאחרים,
בידיהם,מחודדיםמקלותהחומים,במדיהםלבושים •צבאיבסגנון

 " •••ז'בוטינסקיקדימה!"חי!ושרים:עומדיםהיונשק,כליהיוכאילו
נגדבקרבנהרגווישראלאברמצ'ה ,ינקל ,רגאומןהאחיםשלושת

שלהשנימעברוכברהיוהםאזביער.גרמניתסריקהבעתהרגמנים,

מפקדאזהיהאיסרר' *. A.Lה-שלהפרטיזניםבקרבהוויסלה,

 •בתעוזתוובגבורתוונודעפרטיזניםיחידת

נכנסכלבדקוירוקותכומתותחבושיחייליםרק •דברקרהלא
בצאתנווהיוצאיםהבאיםכלאתממנה,יוצאוכללירושלים

מהאוטובוס.

ר' ,אביךאתהכרתי"יעקב,ואמר:ידואתאיסרר'ליהושיטאז

בהצלחה!"לךשיהיהומאמין,יקריהודיהיההואע"ה,פלטיאל
זקן.כאישמעט,כפוףנמרצים,בצעדיםוהתרחקממנינפנההוא

אמרתילאהרי ,ואני ,אנימיידעהואמאיןפה:פעורעומדנשארתי

 • . ..שמי?אתלו

~ 
~ 

c:::::: ~, 
~ 

 , A.Kה-לארגוןבניגודסוציאליסטית-קומוניסטית,נטייהבעלפרטיזניםארגוןשלר"ת *

יהודים.ברצחבועסקופעםשלאהאנטישמית-לאומנית,הנטייהבעל

הטיפשיוזק

D לירואים" Glupi Juzek " -בפעםהטיפש.יוזק
לחציראשוןביוםאותנומשחרריםהחודשהשלישיתו

עלשוכביםהמחנהאסיריכלמהכינים.שנתנקהיום,

השרציםאחרמצודועורכיםהצריפיםלפניהאדמה

מחממתאביביתשמשהרגליים.שמונהבעליהאלה,הקטנטנים

לחולצתמתחת ,שלהןהמאורותמתוךמגיחותהזעירותוהמפלצות

מתוך ,השחימבתיהרגליים,מביןהמכנסיים,מתוך ,מחנה-הריכוז

רק •אותןלצודיותרקלכןעלהנחיריים,מחוריואפילוהאוזניים,

קשהאותןהדם,אתומוצצותהגוףבתוךעמוקהמחופרותהכיניםאת

בקבוק,מחזיקאחדכלראש.ועדרגלמכףמדמםאדום,הגוףלעקור.
תמורתכינים,שיותרכמהלצודמשתדלאחדכללכינים.קיובלכלי
רקלאממלאאנישלמה.מרקמנתמקבליםבבקבוקכיניםליטררבע
מרקמנותשתימקבלאנילכןכינים.הליטרמחצית,אלאליטררבע

מתרחציםהמחנהחכמיהצטיינות.כאותנוספת,לחםמנתוגםשלמות,

הםלכןכינים.ליטררבעלמלאמסוגליםלאהםלכןהזדמנות,בכל

טיפש,המכונהאני,יותר.נקיכמובן,גופם,אבלמרעב,מתפרגים

יותרמגדלאנילכןרוחץ.לאאניידיאתאפילומתרחץ.לאבכלל

דוחס,אלאאותןמוחץלאאנילאחרים,בניגודאחר.אחדמכלכינים

יצוריוהןגםזאת,"בכלהבקבוק.תוךאלהישרבחיים,בעודן ,אותן

-להןאומראני-מסכנותכיניםכינים, ,"הויחושב.אני ",האלשל
מצפהלאהבאעולםששום ,לכןלהבטיחיכולאניעליכן.רחמים

 " •••נוצרילבבכןאיןכי ,לכן
 ," Zimna Dupa "-משבאהטיפש,ליוזקלי,צוחקיםהאסירים
 ,ללובליןורשהביןזנוחלכפרהיאהכוונה"תחת-קר".צחה:בערבית

שעוברתהרכבת ." Das kalteArschloch "אותומכניםשהרגמנים

אתמהבמידתבולמתהיאכיאםפעם,אףלידועוצרתלאהכפרלידכאילוכרגיל,האנשים,המוןשלהמולהחיתהלירושליםהגענוכאשר
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לקפוץ'"תחת-קר',בקול:קוראהכרטיסיםומבקרהנסיעהמהירות

החוצה."

באמתאניהטיפש.יוזקליושקוראיםעלישצוחקיםמפריעלאלי

לכלאומראני"טיפש"תקןעללי?להפריעיכולכרבמהאזטיפש,

מכהשיהודיכשראיתילשוני.עלשעולהמהבפרצוף,האמתאתאחד

מכהשאחובושה,חרפהשזווצעקתיבקללותעליוהתנפלתייהודי'

צליפותוחמשעשריםמצליףאנשינומיבן"קאפו"ראיתיכאשרגםאח.

עליו'הלשנתיבערך'גיליבןקטן'יהודוןשלהעירוםהתחתעלשוט
הקאפושכזה.דברלעשותאמיתי'נוצרילפולני'יאהשלאואמרתי
הנער'אתלהכותהפסיקאבלאלי'שלוהשוטצליפותאתהעביר
האלה.המכותבכאבעומדהיהשלא

אתאותם,שנאוכולםלמחנה,הגיעומוורשה"המורדים"כאשר

האדמה","עובדיעלעלינו'מסתכליםאשרהאלה,האינטליגנטים

והגנביםהמרביחיםביןקטטות,יבנינופורצותפעםלאלמטה.מלמעלה

למעשהעזרואשרדבר'לכלהפטריוטיםכביכול'הגיבוריםלבין
 ...ורשהאתלהחריב
המגומגמתהאיכריםבשפתלהםאומראני-להתיביש!יכולים"אתם

הייתםכברשלכםוהמשפחותאתםהמבריחים,אנחנו'לולאשלי'

חיינואתסיכנווהבורים','האיכריםאנחנו'מרעב.פהמתפרגים

אנחנולכןלזלול.מהיהיהשלכםכדיהעריםלתוךאוכלוהרבחנו

אחדרקמוחלט,באלםהוכוכולםהק·ק·קצט."בתוךכאן'נרקיבם
סוחבהואטיפש.כךכללאהואהזההטיפש"יוזקקולו:אתהשמיע

מלאפהעליומתיזאנישלו."היהודיראש-הממזראתכתפיועל

-ביותרמהאיומותקללות,שלשיטפוןעליוומקיאמצטלברוק,
הקשההעבודהאת .ממזרגםויהודיגםבעצמושהוא-לוואומר

העמוקההתת-קרקעיתבמנהרהשנמצאח"מסרשמידט"במפעליבותר

והגנבים.המבריחים-אנחנומבצעיםגוזן-צוויי'ידעלוהענקית,

בדיוקמעמד'מחזיקיםהיולאוהעדיניםהעירוביםהאינטליגנטים

במחנהנמצאיםהיהודיםאבלזבובים.כמושנופליםהיהודיםכמו

והעירובים,ראשון'בימיגםלעבודאנוסיםוהםשנים,כמהכבר

יותרהרבההיהודיםאתשונאיםשבועות,כמהכאןנמצאיםשבקושי

מסכניםוהגנבים,המבריחים-אנחנומפליא.לאבכללוזה .מאיתנו
חצי-יהודים.היינוכאילוומרגישיםהחיים,את

בצידשקועהיהכולוהמחנהכאשרהצהריים,אחרנאהראשוןיבום

הכינים.אלמדברשאניהמחנהעלהאחראיהממונההבחיןכינים,

המספראתלפניורשםהואמהכפר.משוגעשאנילוסיפרוהאסירים

בבוקר'למחרתבמשוגעים.צורךאיןשכאןוהחליטבמחנהשליהאישי
לעבודה,היציאהלקראתהבוקרמסדראתסקרהמחנהמפקדכאשר

אתלחקורהמחנהמפקדהורההדיווחבעקבותהממונה.עלידיווח

המחנהבמפקדתאותיחקרופעמייםשלי.כלומר,האסיר",של"תיקו

אתלהביןהצליחממשלאהמתרגםאפילואבלמתרגם.באמצעות

הזה,במחנהכאן'יושבשאניהתברר .שליהמגומגמתהאיכריםשפת

ב"פוויאק"ובאשתובושירוגודיצקי'בוגדןבשםמבריחטעות.בגלל

אועשרהשלושבןכפרינערניצלנשק,כליהרבחתבגיןשנורשה

שהבולשביקיםמאחרביותר.בהירהחיתהלאשמחשבתועשרה,ארבע

נוספיםפרטיםעלילבררהיהניתןלאההיא,הסביבהאתכבשוכבר

הפקודהמברליןהגיעהכן'אםבמהרה,רופה.ז'ימנההולדתיבכפר

אזרחיים,בגדיםלינתנוהמרחץ,לביתאותילקחואותי.לשחרר

רכבתוכרטיסלחםכיכרמשוחרר'שאניהמעידהירוקהניירפיסת

מאמיניםלאמהמחנה,היציאהשערעדאותיליווהאסיריםלוורשה.

כמוני'קטנצ'יקבמחנה,אסירהדבר'פירושמהעיניהם.למראה

משתחרר?

בשער.הזקיףשלצעקתואתשמעתי-החוצה!ררראוס!
פחדתיירח,מוכהשלרגליוכמומפחד,רעדורגלילרוץ.התחלתי

השומראםלבדוקלאחור,הסתכלתיזאתובכללאחור.להיבטאפילו

אלימנפנפיםהאסיריםואתהמחנהאתראיתיאחרי.רודףלאבשער

אליהם,שצחקתיהראשונההפעםחיתהוזונפנוף,להםהחזרתייבדיהם,

חיבה)כינוימלכות,<כתריוסליה-קרויןכמואלאהטיפש,כיוזקלא

ומהדהדרםצחוקופלטתימיד,התעשתתילי.לקרואאמישנהגהכפי

אמיתי.משוגעשל

אלהוויסלהמימיאתחציתיולאההרוסהלוורשההגעתישלאעד

הסובייטים,בידיכברהכבושהלוויסלה>שמעברבוורשה,(שכונהפראג

 ...אניומיאנימהלחשובפחדתיאפילו
אחדותדקותעינילנגדשעמדההיאבאמי.להיזכרהתחלתיבהדרגה

תנסה-התחננה-שליאוצר"יוסליה, .אותנולקחתשבאולפני

תיאטרוןשחקןהאיכרים,בלשוןלדבריודעאתהעצמך!אתלהציל

בהיר'בלונדינישערךיודע,אתהכולםאתלחקותלהיות,יכולאתה

עוד!"יהודיאינךמטורף.כמוהעולםפניעלרוץאזכחולות,עיניך

 ...לרוץהתחלתיואני
הואהכפר.בקצהלנו,בשכנותשהתגוררטרק,שלי,החבראלרצתי

ברציחתואותיהאשיםהואפעםחזירים.לשוקתמתחתאותיהסתיר

טובים.הכיהחבריםנעשינויותרמאוחראבלשלהם,האלוהיםשל

אותהלאחרממנישחטףהמהלומהאתהיטבזכרשהואלהניחיש

ראשנעשיתיכןועלבכפר'הנעריםמכלחזקהכיהייתיהאשמה.

השכן.מהכפרהחבורהנגדשנלחמוהנעריםחבורת

לא"קדיש"ושאפילולחדר'הולךשאיניעלילהתלונןנהגהאמי

אחריה.להגידאדע

כשכלמהכפר.קילומטריםשניבערךבעיר'שהיההחדראתאהבתי

הא"ב.אתידעתילאעודאניחומש-רש"י'למדוכרבהנערים
באמתסוס.יוסק'ה-אניהייתיבעיניהםלי.לצחוקנהגוהנערים

הכפרנעריעםיחדסוסיםעללרכובואהבתיסוסכמוחזקהייתי

חיקיתיכאשראחתפעםהחדר:נעריאתהצחיקודרביםשניהגויים.

קרהזההארץ.עלנפלוהואאותודחפתיכאשרוהשנייה,הריב'את

כמוחיוורהתרומםהרביבאיום.מולישלוהשוטאתהריםהואכאשר

לחדר.הלכתילאמאזשכמותך!"ממזר"משומד!ואמר:הקיר

אבאעלהאמתאתאמיליסיפרהלחדר'ללכתשהתחלתילפניעוד
מדועשאלתיעלתמידליעונהשחיתהכפימת,לאשליאבא .שלי

ממת.יותרגרועאלאאחרים,לילדיםכמואבאליאין

גוזלעםלבדהשאירואותישיקסהעםברחשמו!יימחהזה"המשומד

ושנאהאמאעלרחמיםהתמלאתיואניאיתן".קוויך'יוסליה-קטן
הכרתי.לאשבכלללאבארבה

באצבעהאמאהצביעהעגלה,שלנולבקתהבסמוךעברהכאשרפעם,

אחרילרדוףמהחדריצאתיקללה.ושחררההזה!"המשומד"הנה-

שמשהואלא"משומד!"לצעוקרציתיוסקרנות.כעסטעוןהעגלה,
משותק,הייתיכיבתוכי.רקאבל ...אבא!אבא!קרא:תוכיבתוך

בשוםמתוכיהוצאתילאשמעולם"אבא",המילהואתקול,נטול

מאחור.העגלה,קצהעלעליתיפי.במולבטאיכולתילאואופן,פנים

נותרהשוטאבל .שבידובשוטלילהחטיףורצהלאחורהסתכלאבא
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-שלי!הבןלאאתה"יוסל'הלי:ואמראותיחיבקהואבאוויר.תלוי
מולידך!"אביךהואבמשק.אצלנושעבדאחדעםשכבהשלךאמא

לאשלילאמאמי,נגדשאדעבליובכעס,בבכימהעגלהקפצתיאני

שהיאכפיבדיוקמאו.דאמיאתאהבתיהריפעם.אףזהאתסיפרתי

אותי.אהבה

ב"חדישיבהשלשבועלאחר .אסרואבאואתהמקומית,המשטרה

המשטרה,ממפקדחטףשהואהגונותסטירותכמהואחריגדיא",

לצייתמוכןלאהואכיקומוניסט, ,כביכולשהואאישום,וכתב

אבאהסכים ,לואיןאחרתודתהיהודית,הדת ,דתושללציוויים

החירש,העירלספרשידכואמאאתהגט.עללחתוםדרבשלבסופו

~ 
~ 

c:::=: 

~1 ~ 
לאמיאהבתולמרות ,האינטליגנטיהספראבל .בכינוריפהשניגן

מהאדמהלהיפרדרצתהלאואמאבכפר,לגוררצהלאוהצעירה,היפהזהלהתפלל.שבעירהכנסתליבתהולכיםהיינובשנהפעמיםכמה

ירשההיאאליההזהוהרגשהאדמהאתמאו.דקשורהחיתהאליהידעתילא ,סידורלינתנהשאמאלמרותבלילה.הכיפורים,ביוםהיה

שעמדיהודיגולם.כמועמדתילהגי.דצריךאנימה

 •עזרלאבכללזהאבלהמקום.אתליהראהלידי
והנעתי ,מתפללכאילועצמיאתעשיתיובשהמרוב

מאחרים.יותרמהירבקצבושובהלוךגופיאת

ילד ,"מסכןונאנח:מבטביהעיףשלידיהיהודי

 " ...עם-הארץכפרי,
ביתשלהנשיםמעזרתרמהצווחהנשמעהלפתע

הכנסת.

הבנייןכלוכבר ,התהפךכנראהקטןנר"שרפה!"

צעקותלהיהרג.אפשרודוחק,בהלהבאש.עולה

אש!""מכביאש!""מכבי"הצילו!"וצווחות:

ה"טומאה"פעמוניעםיחדשבשוקהאזעקהפעמון

אנשים,העיר.אתדנדונםבקולמציפיםהכנסיותשל

אשההאש?!מכביאיפהאבלבהמוניהם,אנשים

בעגלה,שלה,הילדשערה,אתתולשתבוכה,צעירה

הרבהלחשובבליבאש.העולההכנסתבביתנותר

טובלראשה,מעלהמטפחתאתבמשיכהמסיראני

תוךאלורץראשיאתבהעוטףמים,דבליאותה

הילדעםהעגלהאתחוטףאני .הבוערהכנסתבית

משותקת.כמועומדתבקשישהמשגיחאניברגעובו

 ,מעשןשנחנקהילדעםכלקודםהחוצהרץאני
נערהורואההקשי·~ה,אתתופס ,חוזראניוכרב

מושךאנישפויה,לגמרילאנראיתהיאצעירה,

אחזההנערהשלשמלתהבדבהחוצה.שתיהןאת

הנערה,עלאותווהופךמיםדלינוטלאניהאש.כרב

האששמכבילפניהחול.עלאותהומגלגלהארץעלאותהמעיף

ביתהפלא!מה .אפרלערימתהכנסתביתהפךכברלהופיעמואילים

בספרים.מכוסיםהיוהקירות ,לכךובנוסף ,מעץכולונבנההכנסת

נשים ,אותימחבקיםוכולם ,לידיואמיסביביהאנשיםניצביםוכבר

וקוראמתקרבהעיררב •לימלהודותחדלותולא ,ידיאתמנשקות

אתמניחהואצדקת!"שלוואמאצדיקזהזההנערצדיקז"הואבקול:

ובהמשךשמסביב.ההמוןקוראאמןזאותי.ומרבךראשיעלידיוכפות

נמשיךאנחנו-הרבאומר-"יהודיםהגומל.ברכתאתהכולאומרים

מהמקוםמתחילהתפילהובעלהצידהזזותהנשיםבחוץ,"כאןנדריבכל

עומדיםהעירבניהגוייםשפרצה.השרפהבשלהתפילהאתקטעבו

התפילהאתשומעיםכשהםמצטליבם,מהםחלקומסתכלים.מסביב

הלב.קורעת
שידוךלחפשהתחילובעיר.היהודיםלבתיאותנומזמיניםהיומאז

להלתתואופןפניםבשוםרצהלאשאבאחיתה,הצרהאבללאמא.

הואתורהלדיןהועיל.לאדברשוםאבלברע,וניסובטובניסוגט.
מפקדאתלשחדהצליחובסוף .לקבלהסכיםלאכסףואפילוהלךלא

__ ...-.;...i;;;;......_....;;;..-==iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiii=:==11111•• 

היורשממנה,הקשיששאחיהאחרישלה,רבהומסבאמסבה,מהוריה,

לאמריקה.נסע ,החוקי
לבואמוכןשהיה ,במיוחדצעירלאלסנדלראמאאתשידכוולבסוף

אךונאה,טוביפה,זאתוכלאדמה.לעודבולהיהפךבכפרולגור

ממבטאהבתי ,לוקראופייבלה ,הסנדלראתבאמצע.פרצההמלחמה

ורשה.עלההגנהבקרבונפלגויסהואאבל .הראשון
מוכרוהסוף ,לגטונכנסובעירהיהודים ,בכפרנשארנוואמיאני

 ...וידוע

כמה.בדיוקזוכרלאאניימים.כמהשכבתילשוקתמתחתטרקאצל
 ,אחדגשוםביום •אמובידיעתוזה ,אוכללימביאהיהביוםפעם

וביקשהמבקרבאכאשרלוורשה.רכבתעלקפצתיהערב,לקראת

יודעלאשאנישהביןוהוא, ,זלוטיכמהלוהושטתיכרטיס,ממני

מרוצה:הייתיאניבכיסו.אותםוטמןזלוטישלושהלקחלספור,

 ,אמיאותישלימדהכפימטומטם,פנילהעמידשליהראשוןהניסיון
מופתעשהואהרגשתיהזמן.כלעליהסתכלמולישישבגרבהצליח.
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יחף.שהייתימכך

אותי.שאלהואילד?""לאן,
שלי.האיכריםבשפתגמגמתי ,,עבודה,חפש ...ל ...ל ..."ל

"לדרשה?"
 ,,רשה. ...לוו ..."לוו
דקה.במשךשתקהוא

לך?"קוראים"איך
", gu, gu, glupi Juzek Juzek ," 

מגמגם,"רקאתה , glupiכךכללא"אתה

ככה,"מ-דבר ...מאנימגמגם.לאאני ,א"

לךישונלין'בלגראניבה.לישוןמיטהגם .בשבילךעבודהלי"יש
אתה?"כמהבןלידה?תעודת

סללך"הנה .והצטלבתי ,,בכפר'פועלהייתייודע,לאני ...אני ..."א

ישן,"פנילהעמידעליךלביקורת,גרמניםייכנסואםוחמאה.ביצים

לבדו.עבדלאהואגודיצקי.בוגדןאצללמבריחעוזרנעשיתיוככה

ואפילושוניםוחומריםמצרכיםשהבריחהשלמה,כגופייהלוחיתה

פןואימהפחדבהרבהמלוויםחלפווחודשיםשבועותלוורשה.נשק

אתהחרימוגרמנים,שוטריםאותנועיכבופעםלאאותנו.יתפסו

קנסות.עלינווהטילוהסחורה

כסףמאו.דטובהיהכלפיילדיוושלושתאשתוגודיצקי'שליחסם

ישנתיאכלו'שהםהאוכלאותודביוקאכלתיאבללי'נתןלאהוא

מי.דהתחברתישאיתרענק,זאבובכלבבסחורותשאוכלסבחדר

אדברפןפחדתיהאף.דרךרקונשמתיבפהסמרטוטעםלישוןנהגתי

כלעםהלכתיראשוןבימי .עצמיאתואסגיראמיבשפתשינהמתוך

אתאניגםעברתיהמולדובחגהבוקר'למיסתלכנסייההמשפחה
הקדושמהלחםפיסהלשוניעלשהניחהכומראצלהמסורתיהווידוי

והמבורך.

כאשראחד'בהירביוםרבים.ימיםהאריכהלאהזאתהאידיליה

הגסטפואנשיהתפרצוהצהריים,לארוחתהשולחןסיבבישבההמשפחה

אסרוכולםאתמיד'ירוהםהזאבבכלבחיפוש.וערכוהיבתתוךאל

הסוהרבביתישיבהשלימיםחודשכעבורלוורשה.אותםושלחו

הילדיםלשלושתקרהמה .ובאשתובגודיצקיירו"פוויאק"הנודע

שלחולחי'סטירותכמהבושחטפתיקצרתחקוראחרייודע.אינני
שםלגרזן-צוויי'ומשםלמטהאוזן'ומבריחיםגנביםמשלוחעםאותי

מטוסים.בבנייתה"מסרשמידט"במפעלעבדנו

אמי.אתלחפשהכפר,אלבחזרהנסעתיחופשי,כשהייתיעכשיו,

באופולנישוטרעםרגמניז'נדרםשכאשרלי'סיפרטרקחברי
אמי'אתרקשםומצאובכפרהיחידההיהודיתהמשפחהאתלקחת

במקום.בהירו

הקברותבביתישראללקבראמיאתהבאתיבכפר'נשארתימהזמן

השדהשלהדונםעשריםאתחינם,בחצימכרתי'שבעיר'היהודי

הבריתלארצותעקרתימשםדי-פי*למחנהלגרמניה,ונסעתישלנו'

 • .אמישלאחיהדודי'אל

ברגמניהעקוריםמחנה·

מחפוזמנגיבכרכר,

נובלפרסחתןמחפוז,נגיבהמצריהסופר

לחברנונרגשתברכהבאחרונהשלחלספרות,

 , 70לגילסומךבהגיעסומךששון

הראשוןהחוקרהיהסומךששוןפרופ'כידוע,

שליצירתועלבאנגלית,גרפיה,מונושכתב

ספרהמשתנה","המקצבבשםהמצריהסופר

עלוהתבסס ,בהולנד 1973בשנתהופיעזה

שנכתבה ,סומךשלהדוקטורעבודת

 , 1968בשנתאוקספורדבאוניברסיטת

החוקראת"אימץ" , 93בןכיום ,מחפוז

אבלבאנגלית,הספרלהופעתסמוךהישראלי

להיפגש.לשניהםהזדמן 1980בשנתרק

ביןיצירתו.עלומאמריםמחפוזמיצירתתרגומיםהראשוןגליונומאזפרסם ' 77'עתרן

פורסמהעטוומפריסומך;ששוןשלבתרגומוהקהיריתמהטרילוגיהפרקים ,השאר

חדשים".מקצביםמחפוז:"נגיבהכותרתתחתחדשהסדרה-80השנותבסוףבעתוננו

בהוצאתאורלראותעומר

יהברןשלספרו

(iו) !וו'ךןיי (9m.עi ,,ןן

יהבדן

הציוני-פלסטינילסכסוךמקורות

מוכרראינו~דפולא ,נלמדשלאהסיפד
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געזונטזייט
 (ו:

~ 
4= 

~1 ~ 

שלוםברחרי

ה
לעברי.ידואתהושיטוקבצןבית-כנסתלידעברתייום

"זייטליאומראותוושמעתיאגורותכמהלונתתי

אותינשאוהאלההמיליםשתיבריא.שתהיה-געזונט"
שנחרתכפי ,שלנולביתהילדות,לשנותאחורה,

 ...בזיכרוני
רזה,נמוך-קומה,קבצןשלשמו-שםבשבילנוהיהגעזונט""זייט

מתוךמגיחותשהיועקומותואצבעותהקורמחמתאדוםאףבעל

רקעעלרקאותוזוכראנימדועיודעאינישלו.הקרועותהכפפות

-רבותשניםבמשךאלינובאשהואבטוחשאניאףהקשה,החורף
 .ביסביהמתרחשעלעמדתיבטרםעוד
כללבדרךבאהיה .בביתנוקבועאורח ,לומראפשרהיה,הוא

אתמסירשבמטבח,הברזללתנורניגש ,דבראומרלאבצהריים,

זמןברווחילצדמצדאותןמסובב-ידיואתלחמםומתחילהכפפות

קבועים.

געזונט'?"'זייטרעב,"אתהביידיש:אותושואלתחיתהאמאלפעמים

עיניושוטים,שלצחוק-לצחוקמתחילאלאעונה,היהלאהוא

לומגישההמשרתתחיתהאמאשללסימןהרצפה.בקרשינעוצות

וכשהיהקם,בשרוול,פיואתמנגבהיהכשסיים,לאכול.משהו

היחידותהמיליםהיואלהגעזונט"."זייטאומרהיהלדלתמגיע

מפיו.שיצאו

הגדולות,נעליואתגורר-הלךבקושיבמבטי:אחריועוקבהייתי

קצות ,לעליבותועדותכמוהחוצה,והזדקרובלטושמהןהקרועות,

נעלייםזוגלונתנופעםגרביים.לוששימשוהמלוכלכיםהסמרטוטים

אסירגעזונט""זייטאמר ,לזרועומתחתאותןהניחהואישנות.

צחק ,בהןעשהמהנשאלכאשראותן.נעללאמעולםאבלתודה,

ברצפה.ובההשוטיםשלצחוק

בשעותוהולךהבאהבית,משגרתחלקגעזונט","זייטאתהכרתיכך

מיהודיאיש ,האמיתישמואתולאגרהואאיפהידענולאקבועות.

הדבריםנמשכוכך .שמואתידעלאנדבותביקששאצלםהשכונה

 ...יוםלאותועד

"זייטאתזוכרשאניהסיבהזאת(אולישלגיםסופתחיתהההואביום

אתוהושיטהתנורלידעמדהואחורף>.שלרקעעלרקגעזונט"
שלאזהאיךעצמיאתשאלתיבדיוקהאש.ללהבתמאודקרובידיו

 .לחדרנכנסוגבריםושלושהבפתאומיותנפתחהכשהדלתנכווה,
אותייהפוךשאלוהיםמתפלל ,התנורמאחוריהתחבאתיפחדמרוב

עלמשמועותרקידעתיאזעדממש.אימההרגשתינראה.לבלתי

בריונותמעשיעלהחומות,החולצותלובשיהפשיסטיםשלמעלליהם

ביהודים.שביצעורצחואף

עדשירדענקפרווהכובעחבושגבה-קומהבריוןשלהם,המפקד

אבא:אלפנה ,גבותיו

שישמהכלתביאשלנו.הארגוןבשבילמהז'ידיםכסףגובים"אנחנו

צרות."מחפשלאאתהאםבביתלך

לחדרונכנסשפתיואתהידקהואאבלהתעוות.פיוהחוויר.אבא

רצוכאילו ,שבחדרהחפציםאתבחמדנותבחנוהשלושה .הסמוך

געזונט""זייטאתוסקרעמד"המפקד"רקשוויים.אתלאמוד

ערימתאתוחטףהמפקדהתעשתלחדר,שבכשאבאובז.שלבמבטים
חיוךחייךוכשסיים,בקוצר-רוח,אותםספרהואמידו.השטרות

מסריח."ז'ידהכול,את"תוציאואמר:מפלצתי

 " ...כלזה"אבל,
אותו:לטלטלוהתחילאבאשלבצווארוןתפסהוא

שומע?"אתה ,לנותשקרשלא ,ז'יד"שמע

"האנשיםגעזונט"."זייטשלקולופתאום,"נשמע,גי;ךגיאותו"עזוב

 ".גמורבסדרהאלה
ושאל:בעליצותשרקהבריוניםאחדבפליאה.לעברומבטנוהפנינו

המפקד?"לקח,אותוגםלמד"שב

אבא •.."זההמנהיג,ענה ",לעזאזלושיילךהחוצהאותותוציאו"רק
לז'ידים."נשמתואתמכרהוא •..שלי

מזעם:אדוםכועס,געזונט""זייטאתראיתיבחיילראשונה

עצמי!אתמכרתי ,כןאומר?אתהליהודים,עצמיאתמכרתי"אני

גידלתיבזכותםהרי ...כמוכםבריוניםלאאדם,בניהםהיהודיםאבל

 " ...התלבשתשלהםבבגדים ...לחםלךהבאתימהם ...אותך
"וגםבשרוכים:למשוךוהתחילהמפקדשלנעליועלהתנפלהוא

מטונפות,הןכיאותןתורידמהיהודים!קיבלתהאלההנעלייםאת

שומע?"אתה

אותוהרימומשםהקיר.עדאותולגלגלכדיאחתבבעיטההיהדי

שלדקערפלהשלגים.סופתלתוךהחוצה,אותווהעיפושקכמו

לשברירשנפתחההדלתמבעדפנימהחדר ,לבןעשןכמוושלג,כפור

שנייה.של

געזונט""זייטמדועהתברררגעבאותואבלעו.דאותוראיתילאמאז

 •יידיש!ידעלאהואמעולם:דיברלא
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 1:~ו
ןן~ rעתו~~וייבהוצאתאוררואים

ספרישני

חדשיםשירח

אורחשל
עשחאל

{jךןיl~~רוזיג
מירוןכרמית

ומכאןמכאן

ןןוו fננ.JJתוךןיי gJJ(Q)בהוצאתאורלראותעומר

שיריםספר

שלחדש

פזיהודית

פזיהודית

רגעכלסקרבורו

זמיר;וישראללרבומוטימאתהבימה:בתיאטרוןוהנעימים""הנאהבים
שניר;חנןובימוי:ההצגהגירסתבשביס-זינגר;יצחקמאתסיפורפיעל

מוסיקלי:וניהולמוסיקהקלריק;ילבהתלבושות:קיש;כנרת :תפאורה
כלטובמרינהתנועה:רוס;פיליסתאורה:בן-נון;יוסי

שנים 100מלאואלהשבימים-בשביס-זיגגויצחקשמעבפוליןבילדותו
יוםיושביםהרשעיםכיאמרבהדרשה,נושאהרבאביואת-להולדתו

בשרענייןפרוצות.עםוחוטאיםחזירבשראוכליםבתיאטרון'ולילה
התיאטרוןעםמגעמכלנמנעכיעדרבה,כהאימהזיגגועלהטילהחזיר

עצמומצאבאמריקהשנה-40כשלשהותלאחררק , 24לגילהגיעועד
גםשהפך"יבטל",כידועהואביניהםהמפורסםלברודוויי.מחזותכותב
ללימודיםשצימאונהצעירהבאשהעוסקהמחזהבארץ.הוצגואףלסרט
בחברתללמודמנסהוהיא-השמרניתהיהדותיסודותאתלהפרלהגורם

בברודווייההצגהעםישיבה.לבחורמתחפשתהיאהמעשהלצורךגברים.
בחריגים",מתעניין"אניבשביס-זיגגו:אמר

"העבד",מזמן:לאגשרבתיאטרוןשהועלובהצגותגםזאתראינואכן'
היהודיהעולםעלו"שושה"'גויה,באיכרהמתאהביהודיבחורשבו

השואה,בואאתחזהשלאורקוב,מנווןציבורבוורשה.האינטלקטואלי

הנוהבימה,בימתעלכעתשמועלההמחזה,להינצל.היהניתןשעודבזמן
משכביתשכבלאזכר"ואתשדורשת-היהודיתהחברההדעות.לכלחריג
תופעהכלמתוכהתקיא- ) 22י"חפרק(ויקרא,היא"תועבהאשה,

הומוסקסואלית.
שעובדבשביס-זיגגו'מאתסיפורעלמבוססוהנעימים""הנאהביםהמחזה
מתארתהעלילה .לרבדמוטיעםבשיתוףזמיר'ישראלבנו'בידילמחזה

תלמידישניכאשר ,-20ההמאהבראשיתהיהודיתבעיירההשמרניההוריאת
כגברכזוג,לחיותומנסיםמכלותיהםבורחיםבזה,זהמתאהביםחכמים
הבחירה,חופשועלהמיניתהזהותבעייתעלהמלחמההגדולה.בעירואשה,
שסופוהמחזהבמרכזעומדתהדתית,הכפייהאתהמלוויםללבטיםבנוסף
נמנע.בלתיהואהטרגי
סיפורמעצםיותרמענייןשנירחנןשלהמסוגנן-הסוריאליסטיהבימוי

בנקודותהריאליסטית,בחשיפהדווקאלעיתיםמגזיםהואאםגםהעלילה,
לרמהמעלמתעלהשאינובמשחק,הנאהבים.ביןמפגשיםשלהרגישות
משחקםזכר.באהבתחוטאשבנוהעיירהכרבפלגאלכסמצטייןבינונית,

בנטייהמתאפייןהעירוני'הביתבעלרייזר'ודבהרבנית,גורן'ליאתשל
עימים,רהבהנאהביםהראשיים,הגיבוריםגרירת.ולולוגרוטסקהלגזמתמר
האהבהבסצנותאי-הנוחותעללהתגברמאודהשתדלוסגל,ויובלגולןישי

מדועלהביןקשהבידם.הדברעלהתמידולאלבטא,שעליהםהחד-מינית
לאבמבטאולדברברכיועלכורעכשהואלהתקדםנץמוטיהשחקןהוכרח
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אומענייניםקוויםהוסיפולאאלהאפיוניםהליצן-הקבצן.בתפקידברור
שלשמוללאוהשמיעה.הראייהחושיעלהכבידורקלדמות,משעשעים

בה.לצפותלהמליץהיהאי-אפשרזאת,להצגההקשורבשביס-זינגר

צ'כוב;סיפוריפיעלפדיל,בדיאןמאתגשר:בתיאטדוןקולות""בשני
עיצובבנימין;אבימוסיקח:בד-שביט;בןתדגום:אדיח;יבגניבימוי:

איצקוביץ';אכחתלבושות:קדמנקו;מיכאלאדיח,יבגניבמה:
לזדוביחזקאלכודיאוגדפיח:

האדם.לימיןלהתייצבהסופרשלמעניינוכיצ'כובכותבממכתביובאחד
במידהומסובכתקשהבאמתאךבתכלית,וקלהפשוטהמשימהלכאורה,

ומחזות,סיפוריםעשרותלאודךזאתעשההואואולם,ממנה.למעלהשאין
חייםתמונותמתוךוהעלהשוניםאדםבנישלשלמיםעולמותהקיףשבהם
בהןלזהותיכוליםבימינואנושגםשקופיותאינסופיים,ותוגהיאוששל
עצמנו.את

ותרגםעיבדשכתב,אירלנד),בצפון<נולדפרילבריאןהאיריהמחזאי
עצמוהרגישבכפר"),"חודש"סוויגי",בלונאסה",("רוקדיםרביםמחזות
חייבהגדולהסופרפיעלמחזותלחברהבאאולם,צ'כוב.אלמאודקרוב

להשאיןשלו'הספרותיתהמהותאתאפיינואשרפניניםאותןלגלות
פרילשבריאןלציין'יש •הדיבורבצמצוםאשרגדולתוסודאתוכןתחליף,

מעצמיותוגורע-ליצירתוהמוסיףכלוכילעיבוד'ניתןאינושצ'כובהבין
כן'עלהפיוט.ומןהעדינותמןשלו'נתפסתהבלתימהאווירההייחודית,

הכלבלב",עם"הגברתצ'כוב,שלהקצרהסיפורכבחמורה.בקלהנזהר
בתולדותדרךתמרורמציביאלטה","משחקהמחזהאתיצרפיושעל

ואהבהרגישותמיומנות,ידע,דרשההבמהעלהעלאתוהקצר.הסיפור
 •וליצירתולצ'כוברבה

רגשותיהבכנותשכנעההענוגה,סרגייבנהאנהבתפקידבן-צור'אפרת

לזרוב,יחזקאללבמה,זוגהבןאלה.רגשותלבטאהבימתיתוביכולתה
בבית-אהביםרומןהמנהלהנשויהגברדמיטרוביהדמיטריאתשגילם

ונוכחקטןבפלירטהמתחילגברשלאמינהדמותעיצבביאלטה,ההבראה
אוורירי'מאופק,מעודןהיהכולוהמשחקעסקינן.אמיתיתבאהבהכילדעת

האוהבתידוצ'כובית.לאווירהכיאהטפחיים,ומכסהטפחהמגלהומרומז,
מיזנסצנה.ובכלצדבכלניכרתאריהיבגניהבמאישל

בוומופיעות > After Play <פליי""אפטרנקראהערבשלהשניהחלק
בעלילותאופןבשוםנפגשותהיושלאצ'כוב,שלשוניםמחזותמשנידמויות

ואביה""הדודהמחזהמןסרניה'יושבתכלשהובמקוםקפהבביתהמקוריות.
 ,"אחיות"שלושהמחזהמןהאחאגררי'אליהמצטרףחשבונות.ועושה
לבקורעמזעזע,דיאלוגיוצריםוויטולביץ'·מנורונטליהדמידובישראל
בימילחמוועליהםחלמועליהםהאידיאליםכלשלההחמצהעלוכליות,

נעוריהם.

מצדהןובכישרון'בידעבאהבה,עשויועצוב,הזוינפלא,פיוטי'ערבזהו
שלתרגומוהחלומיתלאווירהעזרהשחקנים.מצדוהןאריהיבגניהבמאי

לקהלועוזרשלוהמיומנותאתהצ'כוביתלהזיההמוסיףבר-שביט,בן
ומרגשת.מהנהתיאטרוניתחוויהלחוותהישראלי

רכון;ודמילויאמנוןמאתהחדש:חקאמדיבתיאטדוןאבא"של"הצמח
תלבושות:סמודגנסקי;ואורנהחדנזוןרדודתפאורה:רכון;דמיבימוי:
אוליאלחייםמוסיקח:אבני;חרס

המחברים:שלהפרטיתמהכרוניקהשאובההעלילהפשוט.סיפורלכאורה,
המשפחהשלהחונקתהמנטליותמןהמתרחקמורדובןועריץ'שתלטןאב

ובנפש.בגוףאלטרנטיביטיפולשלהסיניותלתורותעדומגיעהםל.~ית
למרבהצמה.גםמגדלהצעיר'הבןאמיר'המרד'להפגנתמוחצןכס~מן

אךבחלב.הרחוקהבילדותוצמהחיתההקשוחלאב'שגםמסתברההפתעה
והאכזבות,האהבותהייסורים,התקוות,היחסים,משפחתי'סיפורבכלכמו

הקרובההמשפחהמתאספתהגוססהאבמיטתסביבפשוטים.לאלגמריהם
המזרחיתהמשפחהשלההתערותניסיוןאתשליווהקשייםכלמתגליםואיתה

לוותרנאלץאולםבצעירותו'בכינורניגןהאבהמדינה.שנותבראשית
"ילדעצמו:אתהאבמגדירללבנוגעבמשפטפרנסה.בעיותבשלעליו
וכינור",צמהעם

פרידה,עלבאשתו.ובוגדהמשפחתיהמינימרקטאתמנהלהבכורהבן

:ג
~ 

c:= 

~1 ~ 
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