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החינוןוהספרות,הרוחאנשי .התחומיםבכלהיוצריםלכוחותביתהקמתהמראשיתשימשהההסתדרות
שערכיוהיוצרים'העובדיםשלהוולונטריתבתנועהוהשדההסדנאלאנשיחברווהיצירההמדעוהאמנות,

 .הפרדללאבהמשולביםולאוםאנושחברה'
מלואהטלתתוךובחובות,בזכויותשותפיםלהיותהתחומיםבכלבישראלליוצריםקוראתהוועידה
מתקדמתכמדינהישראלשלדמותהעיצובלמןעעובד,עםיצירתלמעןההסתדרותשללמפעלהמשקלם,
 .לקיומןונאמןומולדתחברהבונהאדםלעיצוב

ההסתדרות}של-14ההוועידה(מהחלטות

ולחיונךלחוכרתהמרכזהפעולהועודבארץ·ישרלאהעובדיםשלהכלליתההסדתרות

העבודהחג ,במאי-1הביום

 ,חולוןמועצת-פועליברכתשלוחה
ועובדיהבנחריהעל

משפחותהיםובניההסתדרותלחברי
הכללית.ההסתדרותולהנהגת

רינתמשה
חולוןפועלימועצתמזכיר
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 ...יביעלטרורטרור .

 ..פרסשמעוןברכת
 " 77"עתרןשלהעשורלחגיתג

ת"אמוזיאוןרקנאטי,באולם 1s .2.2ב·

לידלהורותהיאנטיית-הלבא.
אתשתפ~רנהשורותלהוליך
אתהעבירת.הספרותהישגי

והולכת,המתחזקתשלההפרוזה
לשהקשההגערין-שירתהאת

כאשרלעשותמהאך .ספרותנו
התלהטהחרותנוחגלשבעיצומו
שהבליטהבשטחיםהתבערה

עםשאנו,העובדהאתשאתביתר

לחרות""מעבדותיצאאשר
בחרותלאמונהיסודותושקבע
וכובש.מעשבדלעםהפךהאדם,
וכפריםעריםעלסוהריםנעריו

(אותהמתמשךב"עוצר"הנתונים

כהבאסוציאציותהטעונהמלה
וגםבא"יגם-ומרגשותרבות

 .) ...באירופה

מוזסמשפחתשלאסונהב.
הסברשרםלואיןוכאוב.מזעזע
חייביםהפושעיםהצדקה.ושום

אינהמטרהשוםעונשם.עללבאר
חפיםאנשיםרצחמצדיקה

קרבןהיאמרזסמשפחתמפשע.

אותהבשטחים,המציאותשל
ממשלת-לעצבוממישכהעיצבה
ל"גוש·אמונים".הנכנעתישראל

הקיצונייםהמיליטנטיים,ות mהכ
כאלה,אירועיםמנצליםבגוש,

הכוחותעל-ידיהנגרמים
שבצדהוקיצונייםהמיליטנטיים

אחדות-מטרהנצורת(וכךשכנגד

השפעתםאתומחזקיםמוזרה),

מדיניותעלוהןחבריהםעלהן
הפוגרומיםבשטחים.הביטחון

נגדערכואלהשכוחותהאחרונים
סיוריהםשלווה,אוכלוסיה
פחדלהלשיטשנעודוהחמושים

אתמלביםאלהכלוטרור'
שובלאסוןומוליכיםהשנאה
אחרפעםנכנעתוהממשלהושוב.
אזרחיואנו,לתכתיביהם.פעם

עםלהלשיםלנוקשההמדינה,
לשרגישהכהשכגזרההעובדה
שקועב,מילאומית,מדיניות
חבורותהןהקו,אתלמעשה,
מדיהלופתיםחמושיםקנאים
גברונה.המדינהאתפעם

אין-אישעצמולב-י~להג.
רכה.בידדיכיוואיןהומניכיבוש

הואוכיבושדיכויהואדיכיו

הנכבשמןפחותולא .כיבוש
שנדעמוטבהכובש.גםנפגע

פיזית,-כפולהבווהפגיעהזאת.
מוסרית.-יותרוחמור

שלבדבירונזכראנילכך~קשר
לאצשוטטוהמנוחסנהמשה

שהוקדשפומיבבאירועמכבד

"מדינה :למותו 15ה-השנהליום
הגתרותפעולתהמנהלתעצמאית
נגדטרור;מפעילהתוקפנית
לגביהלהגיביששכנה,מדינה

כבוש~םאךוישירה.חזקהביד

כיבוש,שלטוןנגדטרורהמפעיל
וזהמרד,שלכעמדהנמצא

(הציטוטאחר".מצבכהחלט
הזיכרון).עפ"י

פונההייתיפלסטיני'הייתילו .ר
לאלהפחותלאבוטהבלשון

העםאתליצגהמתיימרים
עודכל :להםואומרהפלסטיני,

אזרחיםנגדלטרורתניחולא
אםהידברות.תהיהלאשלווים,

במשאצדלהיותברצונכםיש
בלשוןלהכיר,עליכם Iומתן

שלקיומה-כמועבובדותברורה'
שלמולדתווהיותהישראלמדינת
שללצידוהיושבהיהודיהעם
זמןכלזה.באזורהפלסטיניהעם

שאתםהרי Iכךנהוגיםשאינכם

 1ישראלמדינתאתרקלאמסכנים

שלהלאומיעתידואתגםאלא
שאינניומשוםהפלסטיני,העם

הרוצהיהודיאלאפלסטיני,
עםטובהושכנותחייםכשיתוף

עריאלפונההריניהאחר,העם
אתםהיו-הפלסטיניםהסופרים

בקיזtוהנהגתכם.באחנילפהלי
חיילמעןדיאלוגלשקיומואתם
כאן.כלונו
סימניםניכריםכילומריש

אני .כלשהופתרוןשלראשונים
שלהתכנסותהלסיכויככךרומז

אשרבינלאומית,ועידה
איזולבואעשוייהבעקבותיה

אוליחיינו,לשנורמליזציהשהיא
וממשיךשתבעהסכסוךקץ

משנירביםכהקרבנותלתבוע
הצדדים.

ראויהיבנלאומית,העוידהעריון
שלאלכןמפתיע .תמיכהלכל

חץו-ציבוריתפעילותמתעוררת
לסייעבכוחהשהיהפרלמנטרית
דעות-נגדולפיזורלהשרשתו

השם-יומיןעתיקופחדקדומות

הועידההצדדים.כלשלנחלתם
בההיחידההמסגרתהיאהג'ל'
פנים-אל·-ולדברלשתביוכלו
 1בסכסוךהמעורביםלכ-פנים

מפסיקיםכהכרח-וכשמדברים

לירות.
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 ,אד"איטורלהוביל , r 1977בשנזהפוליטירמ,הפןאווריבמודע, ,עצמועלשקיבללרחם

 , rעצמיובדיקהאליבחשיבה,מפנהאלי--ברחי nטור

זר : rפרוו oטוגישניב•ךרמ,פר•דחפרעלה•וםחייםאנוכידומה

 " 77"ע1ווךח oיככשלפני ,ר iמשו rהאליטיסטיוהמנלטירחפר•-- n •-ספקנ rהאינטלטקראל•ו

השנ•נרrו,רס iמכשאrוכן rיוהסוציאליח,המעורבח, , rהמעשיו--הrזדשהוזולז•רה:

 •נזצעי r•-11ו1נלווהרגש 111הrולנט iו ,ה•שרהשכל uחופסי--וקטיוח pוההנשזוכללחיחקהכטנ

השינוי, r1ראשיעלשפעה ililאח " 77ל"עחרןליחסמסוגלאנימקום,מכל

 , rב•ד•דווווהצליחו·עלו

;,r 
-33ההוועידההחלטות

העבריםאגורת-הסופריםשל
במרינת-ישראל

הגורמיםכלידיאתמחזקתהוועידה *
הפעריםגישורלמעןהפועלים

החברתיים.

העושיםידיאתמחזקתהוועידה *

 .בזאורנוהשלוםלמען

אתלבטללככסתקוראתהוועידה *
 .מחזותעלהצנזורה

הקליטהגורמילכלפוכההוועידה *
למעןהכללעשותבמדינת-ישראל,

התרבותית ,הלשוניתקליטתם

האץר'בשעירהבאיםכללשוהרוחנית,
שכם.להטותככרכותהאתומביעה

החדשהוועדעלמטילההוועידה *
שהלכוסופריםלשבזכויותיהםלעיין

סעיפיבכלמחדשולדוןלעולמם
 .הציבוריותהספריותעםההסכם

למשרד-החיכוךקוראתהוועידה *
הספרותהוראתאתלהרחיבוהתרבות

מקהרובשוםובשום-אופןבבתי-הספר,

 •לצמצמה.לא

 " 77"עתרןהמלצות

הקיבץוקריאה/סימן ;שירים ;במדברשירחמשים :פריילגביראל
המאוחד.

 .המאוחדהקיבץו ;שירים ;כזרזהירזורם :אלוןאבדר
מפרש. ;חלבהרחל ;מערבית ;החמנית :חיליפהסחר
נגדבמערכהברית-המרבזצרתיהודי ;המכרעתהמלחמה :אכרמויכץיאהרן

 .פועליםספריתמורשת. ;ברובדאריח :מרוסיתהנאצים.
 ;אשכוליוסף :מאנגלית ;האדוםאוקטובראחרהמרדף :קלנסיטוס
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נהנתנות

מחוייכת
בקליפתלשוט :עזרבןאחוד

רשות'וכגולו ;אבטיח
שגיבעירית-"מנעחברה

 ; 1987 ;לאורמוציאים

עמ'. 222

שהיהמבחןאוחידוןמשאליבכל
- n"פתהשםלגבי 1נ s 1-לבנינערך

ההיזכרותשתגובותספקאיןתקוה",

הנשאלים,שלהפניםחמצמצות
-כלשהםציונותבפרודיהיונאחזות
אברהםשומרים,ביל"ו,פיק"א,
"משכילים"בוגריםואצל ...שפירא

עברית,עבודה-יותרורציניים

וכד'.הסתדרותהשפות,מלחמת
לעומת-הספרות,שוחרישלבחוגים

הכמותיהקשר,בוודאיהיהעולהזאת,
לביןישראלסופרישביןלפחות,
המקום.

במודעותעל-כל-פנים,הנלווה,הניחוח

הנוהמושבות",ל"אםהישראלית
הסטורי-אידאולוגי.גווןבעלבהחלט
משום-כךהעולההחייכניתההפתעה
שהתייחסותועזרבןאהודשלמספרו

המפורסמות,מןהיאפ"תל"אצולת"
מיידית.הקלהלתחושתגורמת
ונעוריםילדותזכרונותשלטלאים
בליהארוגיםסיפורו,אתבונים

והמתמקדים,חייו,הווהלתוךהפסקה
שאינןבהרפתקאות-גיל .בעיקרון
דווקא,המקומיתבגיאוגרפיהנטועות

רחבת-ילדיתבשפהדוברותאלא
ערבוב ;בניםביןחברותיחסי :גבולות
-חופשיודמיוןספרותייםבדיונות

 ;וחזייהמשחקדרכי ;במציאות
בביתצדק"ו"מאבקיקיום""מלחמות

-ראשוניתמיניות ;אהבות ;הספר
"יום-שלעלילתיתבמסגרתאלהכל

המספרעלהעוברכביכול,אחדשדה"
שלבמרוצתההקרוביםחבריושניועל

 .חמהחופשת-קיץ
שלהתקופתישמיקומההעובדה
שלליבהבלבמצויזוחופשה

חרדות-שלרקעעל ,-11המלחה"ע
אינהויישוביות,עולמיותקיום

מוקדיעלכהוא-זהאףמשפיעה
השתוקקויותיהםחלומותיהם,
אוהנעריםשלושתשלו"ביצועיהם"

חוץ,שברקע.האחריםחבריהםשל
עלהמאייםאחדמ"סדק"אולי,

לברכההמוקדשבפרקהאידיליה,
אלאלפתע.שפקודהולהתפוצצויות

קטעהמספרנוטשוביודעיןשבמכוון

הישירה,כתיבתובדרךומודיע,זה,

 " Tה"אביןושובהלוךה"מטיילת"

 .לנושאשוביחזורשלאוה"עכשיו",
זה.בספרלאלמצער
ישזו,מעיןמשתעשעתעולםתפיסת

הפסיכולוגיהלגבירבהאמינותבה
וחלוםהמשחקיהדחףשכןהילרית.

אירועכלההופךהנערי,הכל-יכולות
שלשפיותםאתהציללהרפתקאה,

טראומטיותבמציאויותאפילוצעירים
ברורועם-זאתהשואה.שלזוכמו

מכוונתסלקציהעבורנוערךשהמחבר
כמווהואוחמים,בהיריםצבעיםשל

לכובדלהניחבמפורשלנוקורא
הגילמשבריאתהןהמלווההרציני

מביה"ס,סילוק-האינדבידואליים
נכזבתאהבהגופנית,נחיתותתחושת

 .והעםהחברהלבטיאתוהןובדומה,
והפתיטיתהמעיקהישירותםובמקום

כן-עזראהוד

אתלקוראמציעהריהואלה,של
אותםשלהמחוייכת-נהנתניתתמציתם

אולי,עשוייה,היא,שדווקאימים.
פריל-קרוןחוזריםגעגועיםלעורר
בפרדס,האריזהמסילתעלשטס

אבטיחיםשלהמתוק-דביקלטעמם
לתחושת .בקיץעגבניותשלוהחמצמץ
בכפותהחולגרגרישלהחופש
החדריםלקרירות .היחפותהרגליים
הבצירלחויות .חמסיןבימיהשקטה

מלוויםאלה,וכל .וכהנהכהנהועוד
שותפות-הבנהשלבקריצהפעםלא

ול"ערכי"הצעירלקוראמתחנחנת
ולאשתקתי"אני :העכשווייםעולמו
אתאתןלאלעולםכינשבעתי .בכיתי
שקרשלבכוחויהיהאםלמכיםלחיי
היחידההפעםזוחיתה ...להצילניקטן

והיא .אותיחיכהשאבאבחייו

שנמאסאימתכללילהכאיבהמשיכה
 .) 99(עמ'ישר"אדםלהיותלי

המאוחרתההתייחסות-או

לערךביחסהמרובותלהטפות-המוסר
כליושבאני ."עוברה :בחיינוהעבודה
הפסקהועושהוכותב,בבית,הימים

ושוגהוקוראומתבטל .ומבשל-
מחוץעובדתאשתיואילובדמיונות,

אפילואיןלי ...במכוניתנוהגתלבית,
רגשכברליאיןגםאבלנהיגהושיון

 .) 104(עמ'נחיתות"

ועל-זמניתביןהתלטפותשבתוךאלא
הנותנת .עצמואתהמספרשלזו

הערכיםלסולםבוגרתלגיטימציה
בני-הנוערשלממילאהמטושטש

אמתות-יסודגםמועברותכיום,

ייתכןאשרבמעלה,ראשונותערכיות
דווקאילקוראיהןאמינותשתיראינה

"מי :הנזכרותה"כפירות"רקעעל
שהזמניםחושבלראותמעמיקשאינו
נעשההמינית'ל'שאלהוהיחסהשתנו
בהרבהמתנסיםונערותונעריםחופשי

הוריהםמשהעזויותרמוקדםדברים

שאתהבשעה-אבלכן,בצעירותם,
מימיהשתנהלאדבראזימתאהב,
מצדהעולםכלפתאוםאבינו.אברהם

עליךהאהובההנפשהיא,ורקאחד .

כותבשאניוהסיבה ...שנימצד-

התקווההיא .האלההדבריםאת
גורלשאת ...יבינוצעיריםשאנשים
קובעהתבגרותו,בתקופתגםהאדם.

אפשרהמינית.''השאלהולאהלב
 ...לבדאפילודרכים.בכמהלהשביע

להרגיעאי-אפשראבל .אברי-המיןאת
(עמ' " ...האוהבהלבאתעצמיבסיפוק

185 (. 

נקראצבעוניתדינמיותהשופעהספר

רבה,נהנתנותובתחושתברהיטות

ולמרותאלה,שבצדאלאכאמור,
תהייהתחושתגםמותירה;א .אלה

שלככסותשנראהמהלגבימסויימת
תהליךאתשעטפהמנותקפינוק

על-דור-המייסדיםבנישלצמיחתם
 •המדוברת.התקופהרקע

עינתעמלה

מפתחות

חסודלתיבת
ביאליקשל

ופזמונותשירים :שמירזיוה

שירתלחקר-לילדים.גם
הוצאתולנוער,לילדיםביאליק
ההוצאהביתפפירוס,

 190 , 1986ת"א,באוניברסיטת

עמ'.

שללילדיםופזמונותשיריםהקובץ
 .מעמיקלמחקרבעברזכהלאביאליק
והחשובהרבות,סיבותלכךחברו
ביאליקשלהמזלזלתדעתוהיאשבהן
כינהלפרישמןבמכתבו .כלפיהםעצמו
גםייתכןו"מפל-עט"."פרודים"אותם

לילדים,נועדושהשיריםשהעובדה
אתחסריםשהםלחוקריםרמזה

מה- .הקנוניתביצירההנדרשהעומק

לשכבות-גילנועדושהיצירותגם
לנוער.ומהםהרךלגילמהםשונות,

ידעדורשאלהבאבחנותמעמיקדיון
 .חינוךבספרותיאינטרדיסציפלינארי

החוקריםמןואישולשון,פסיכולוגיה
ולהפעילבנושאלהתעמקרצהלא

"מפל-עט".עלמשאבים
להאמיןנתפתתהלאשמירזיוה

עצמו,אתביאליקשללהערכתו
גםעוסקתהיאהכולליםובמחקריה

הביאזהעיסוק .שלוהילדיםבשירי
המתייחסיםמרתקיםמאמריםלשורת

זו.שירהשלהשוניםלאספקטים
ביאליק"שלהסודלתיבתב"מפתחות

שהתיזהמאמריםשלכינוס.מצוי
שדווקאזוהיאשלהםהמארגנת

לעצמוהמשוררחרשההילריםבשירי
חייומתוךצפוניםסוררתלחשוף
שלאכאלח, .והרעיוניהרגשיועולמו
הקנונית.שבירתולגלותםעלצמוהתיר
טכסטיםניתוחתוךזה,אחרבזה

ביאליקאתשמירחושפתמדגימים
מכבליםהמשוחררה"אמיתי",
 .למשלכך :מחייבותומנורמות
בגלויכתבלאעליהלילדהכמיהה
ביצירתומופיעהקנוניתיצירהבשום

כששיאהאחדותפעמיםלילדים
"אצבעוני".

לבן-יהודהביאליקשליחסובעניךאו
העבריתהשפהול"מחדשי

דרכושבראשיתידועהירושלמים"
ולילינבלוםרבניצקיכמוביאליק,שלל
הירושלמים"ח"חירושיםכלאת

ואתחדשנההלשוןאתוהעריף
ש"איןבטענו .מנדלינוסחהשיבצוים

אימתכלמיליםולחדשלהיחפז
אלא .המוכןמןמילהליוצרשחסרה

שמידזירה

ביאליקח.נ.

במטמוניותתחילהאותהלחפשיש
שתימצא."עדומחפורת

על-שימשוביאליקשלהילדיםשירי
מחרשיעםסמוידיאלוגשמיר,פי

ברירהחוסרבתחושתהעברית.חשפה

לו"אימץ"רצוןבשמץאם-גם
בובה,פרפר, :כמומיליםהמשורר
המילהאתואףומפהכרוביתאופניים,
אב"י)בןשל(חידושומכונית

 ,במקבילאךבעיניו.שנשאה-חן
לאהואבמחדשים.ללחוםהמשיך
בן-שלחידושואתלמשל,קיבל.
לכנותהוהמשיך"תזמורת",יהודה
אתקיבללאנרגנים"."מקהלתבשם

אותובן-אבי,איתמרשלה"סביבון"
 "ל: oה"אתקיבללאכר;~ר.בשםכינה
בצירופיםוהשתמשבן-יהודהשל

אךוכר',חיל""גיבורצבא","איש
:ה xבסיומתנתמקדהמלחמתועיקר
סיומתבעלתמילהכלבן-יהודה.של
להש~tיןאועל-ידונתקבלהלאכזו
בשירוהעגבניה :וכך ,תי)_(-הסיוםאת

מנורתהיאהחנוכיהעגבנית,היא

(עלאספוגהיאוהסופגניהחנוכה,
אתרוג).משקל
הואשמירמצביעהעליואחראספקט
ביאליקשלהפוליטימאמין"ח"אני
הקנוניתביצירתוחשףלאאותושאף
הדמים""שלשלתבאגדהואילו

מוסגרהיום""ויהיבקובץהמצוייה

צידודו-לקוראזהמאמין""אני
הכרעתווויצמן,שלחחבלגחכמריביות
ובזכותלארץהעליהבזכותהאישית
ולאודלקטןבישובלגורהבחירה

 .מעטירהאירופיתבעיר

החידושיםעלגםעומדתשמיר
ביאליקשלהמהפכנייםהפואטיים

אלהמעברכמויאלהבשירים
הארץ-ישראליתהספרדיתחחטעמח

הואביותרהמרתקאך .ועודועוד

 :המחנךבביאליקשלההדיוןדווקא
מאדרחבהחטיבהקימתכימסתבר

יוצאהואבהשלו,הילדיםשיריבין
המלמדיםהנושנות","מחזיקינגד

בכפייה,בילדיםהנוהגיםהוותיקים
וללאתכליתללאשינוןמהםודורשים
עלמצביעהמורהביאליק .תועלת
הקניית :דרסונוסחחינוכיתגישה

לחלום,חופשמתןנועם.בדרכימידע
היתר-ובעקרמהטבעלהיכרת

גםאמנםמופיעהזותביעה .להתבטל

עיקראך"ספיח",הקנוניתביצירתו

"הגדי :בשיריםדווקאמושמעיםדבריו

חסילא",רב"מורנוהמלמד",בבית
ועודועודילדות""מעשהבית","אלף

אחרים.

מפתחלקוראיוהספרנותןלסיכום
ביאליקשלהעלומיםסודותיולקליטת

הלשוניהפוליטי,האישי,בתחום-
להעמיקניתןבאמצעותו .והחינוכי

הקנוניים.השיריםבהבנתגםיותר

חינוךספרות,לאנשימרתקהספר
 •ביאליק.שירתאוהביולכל

ברוךמירי
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קיטש

אלכסנררוני
יבלאנש :גורןגורמאזנויצחק
לעם","ספריהעובר,עםחוצ'

עמ'. 212 . 1986

יפהפיהיהודיהצעירההיאכלאנש
הןהיגררמאזסבתה,עםהמתגוררת

ראמהאביהלאלכסנדריה.קררפרמהאי
ולאכקררפרערדלדרכואישעזכרה
איפראנותרההיא .עקבותיהםנורעד

רחייעליה,השנואהסבתהעם
ליהודי(יחסיתחיושהןהצמצום

כהדחקוהאמידים)אלכסנדריה
מותרותוחפציכסףלהשיגלשאוף

מחיר.ככל
סביבנטוויתכיצירההנרקמתהעלילה

קושרתאותןיחסיםמערכותשתי

כןגסטרןעם-האחת :כלאנש
שלכנרשהיהעשירצעירושיד'

כאהבהזהקשרשלתחילתומעכירה.
לשאתכיכרגסטרןואולםסוערת,
כנדוניהשזכתהאחרת,עלמהלאשה

כגסטרןשחשקהכלאנשעשירה.
מתוךפילגשו,להיותנאותהוככספר
גםואולםכעתיד,שינשארתקורה
מתשגסטרןלאחרנופצהזרתקורה

רפאלעם-חשביהכתאונת-דרכים.

קשרטרכרלה.שכנתהשלכנהריטל'
ואמרכלאנששלסבתהכיןנרקםזה
כיןלשדךהחליטואשררפאל'של

 .כזהזהפגשוכטרםעודהשניים
התפתחרכלאנשרפאלכיןהקשר
גסטרןעםקשריהלמצבכהתאם
הםלכסוףכיעדרוחה,ולמצבי
מחלתואולם, .לישראלרעלוהתחתנו

ערדכהלקתהשכלאנשהנימפומניות
ורפאלכישראל'החריפהכאלכסנדריה

ממנה.להתגרשנאלץ
המרכזיותהקשריםמערכותשתיאלה

שתיבנייתמתוךואולםכיצירה,
פוגשיםאנו .אלהקשריםמערכות
כיצירהחלקהנוטלותנוספותכדמויות

שלהמורחבתממשפחתוכעיקר-
דמויותשלשתפקידןנראה .רפאל '

ההרריתמרנתאתלציירהואאלה
אתהמאפייןהחייםואורחהמיוחד

משנועדיותר-אלכסנדריה,יהודי
העלילה.התפתחותציראתלקדם
ספרוהוא"כלאנש"כי .כאןיצרייך
"קיץלאחרהמחברשלהשני

למרות .) 1978עוכר,(עםאלכסנדרוני"
העומדתכיצירהכתוכהש"כלאנש"

מרקםאתלבחרןישעצמה,כפני
המתקיימיםוהסמוייםהגלוייםהקשרים

 :היצירותשתיכין
(להלןאלכסנדרוני"ל"קיץההתיחסות

כ"כלאנש"ביטוילידיבאה )"'א"קיץ
ע"יוהןמפורש,איזכררשלכדרךהן

המופיעותמהדמויותחלקשלשילדכן
להלןנדגיםכ"כלאנש". "'אכ"קיץ
 :אמוריםדבריםכמה

שלדודיו(כנידרכישלמשפחתו . 1
משפחהכקשרינתאפיינהריטל)רפאל
"הפגישותוהדוקים.חמים

הסייסטהלאחר:ר:':ישפחתירת-ירמירמירת
 .דרכישלכמשפחתונהרגותשהיד

"קיץהספרמןלנרזכורות
"קרדג'וקם".כשםאלכסנררוני"
כ"קיץוראה- ) 63עמ'("כלאנש",

לנושאשלםפרקמוקדש "'א
 .) 33-26(עמ'ה'קודג'רקם'

לקשריםמוקדשנרחבתארו . 2
למעבידוכלאנשכיןשנוצרוהמיוחדים

כאחת .ריטהשמעון .רפאלשלהזקן
קהלאלהמחברפונההפעמים
כנריש"אולי-ואומרהקוראים
כלאנששלמקרמהאתשזוכרים
שלהאחרוניםהמיוסריםכהרהוריו

"קיץכספרהזקןחמדי-עאליירסוף
 ) 112עמ'("כלאנש",אלכסנדרוני"

שרואהלהזיותהיאהדבריםכוונת
בהןמרתולפניחמדי-עאלייוסוף

דכדכהעירומהכאשהמופיעהכלאנש
כדמותנמזגתדמותהאשר .צדףעל

עמ' ',"א("קיץלילא.הסוסה
196-195 (. 

שלכטכניקהמשתמשהמחבר . 3
דבראתמקדיםשהואשעההטרמה,

ורפאלבלאנששלהעתידיתחתונתם
 .) 196(עמ'המאורעותלהשתלשלות

מתייחסיםשהדבריםמאחרברם,

שההטרמההרי ,"'אב"קיץלנאמר
 :לאחורמבטלהיותלמעשההופכת
איךאלכסנדררני"כ"קיץסיפרנו"ככר
ה"מרעדרןכאותובלאנשעמדה

לדונשקהרפאלאלורצההכחול"
ואני"רפאל :והכריזהנדלםלעיני

עמ'("כלאנש" ...להתחתן"עומדים
 ,אליורצה"כלאנש-וראה ) 196

-והכריזהכולםלעינילדנשקה
("קיץלהתחתן"עומדיםואנירפאלר

 .) 170עמ' "'א

"קיץהספרשלהמפורשהאזכור
איפוא,מלמדכ"כלאנש"אלכסנדרוני"

ישהמחברשלמנטרמנקודתכי
זהכמתייחסיםאלהספריםשנילראות

טורחהמחברהיהלאאחרתשכןלזה,
 .כיניהםלהקבילושובשוב
כהנוספתטכניקהכילעיל,ציינו

כיןקשרליצירתהמחברמשתמש
שלשיבוצןהיא "'אל"קיץ"כלאנש"

 '"אכ"קיץהמופיעותדמויות

צרזושבמסגרתמאחרכ"כלאנש".
הדמויותכללאתמלבחוןהמקום

כאןנעסוקהספרים,בשניהמופיעות

ב"כלאנש"ביטויהאשרמפתחבדמות
 .בעייתימאדכיאם .מענייןהוא

במהרהיווכחכ"כלאנש"הקורא
תיאוראתהמייחדתמעניינתבתופעה

שלאמוטוכולה,שלאחיהמשפחת
מוזכרתלאכולההיצירהבכל .רפאל

כשמהזומסועפתממשפחהדמותאף

מתייחסתהיאכהכדרךאלאהפרטי,
 :דגמאותמספרלהלןנביא .רוביאל

רוכי"של"סבתו-מכונההסבתא
נוספים).ובמקומות 36(עמ'

של"אכיר-מכונההמשפחהאב
נוספים).ובמקומות 62 , 53(עמ'רוכי"

נקראיםהביתוכןככללהמשפחה
"ביתו ) 203(עמ'רוכי"של"משפחתו

ניתןלכךכמקביל ) 62(עמ'רוכי"של
אלכסנדרוני""קיץכספרלמצוא
נקראתשםהראשיותהדמויותשאחת

ואףרוכי"של"אחותוכשםהזמןכל
איפראנשאלת .הפרטיכשמהפעםלא

מצאהמחברומדוערוכימיהוהשאלה
כהמקוםלנוכחותולהעניקלנכדן
 .כיצירהמרכזי

רוכישלגילואתלחשבננסהאם
הנתוניםעפ"יכילמסקנה,להגיענוכל

יכוליםאנואיןהיצירה,לנרשמספקת
 ,ורוביישחד-משמעית.תמונהלגבש
כילדנזכר("רפאל 5כןכילדמתואר
עמ'- "-5הבןהטובחכרורוכי,

 .) 205(עמ' 10בןכילדויש ,) 145

שבפרקהריזהכלכולדילאואם
קטןכילדמוצגהוא ) 13(פרקאחד

המדרכהעלדודתועםהלך"רובי-
- " ...המגויידתבידההקטנהוידו
ניתנתמכןלאחרמידואילו ) 44עמ'

רובישלשאחותוהאינפורמציה
שנה.באחת-עשרהממנומבוגרת

שכעיקר(כפירוכישלשאחותומאחר
היא )"'אכ"קיץביטוילידיבאהדבר

כי .מכאןנובעעשריםמגיללמעלה
 • 5מגילגדוללהיותחייבדרבי

 . 9גילכסביבות

 .גדלרובישלדמותוסביבהבלבול
שלעמדתואתבוחניםאנוכאשר

הפעמיםכאחתכלפיר.המספר"ה"אני
הפאתוסגליעלהמספרנישאבהן

יפה-יפהלזכוררוכי"עתיד :הואאומר
כרוחהזההעקשניהמאבקאת

אותךוהודפתהיםמןהעולההפרועה
הנושאמיהו .) 46(עמ'אדיר"בכוח

 ?המספראורובי-המשפטשל

האני-המספרכילהבחין,גםנוכל
שלהסתכלותדרךלרוכימייחס
סכירהככלתינראיתאשרמבוגר,
"דובי :קטןכהלילדתואמתוכלתי
המוזרהניגודלמראהכאשה.הסתכל
לאעורהוקטיפתיותפניהיפישכין

ערגהכמיןחיתהוכלינונוח,לוהיה
כעבור"רק-וכן ) 49(עמ'עמומה"

ישובארצה,רוכיכשיעלהשנים,חמש
שלסכלרוויותשכאלה,עינייםויראה
(עמ'העולם"לצעראשנביםדורות,

47 (. 

כההמחבראשר .זופאתטיתראיה

כהכרחכנרמעוררתאליהלגלושנוטה
למעשהרוביאיןהאםהתהייהאת

כאןוקייםהמספר,האנישלגילומו
שלנקודת-מבטלאחורלשחזרבסירן-

המבוגר.שלראייתודרךעםילד
משאירהספראתהחותםהאפילוג
מתארשהואמאחרפתוחה,זושאלה
כעכוררובישלדמותואתבנפרד
הואמכןלאחרואילושנה,עשרים
שניהםשלהזה"המראהבנפרדמציין

שהולידהואת.ר)-ורפאל(בלאנש
אניגםשהייתיכלבי,השעהבאותה

עללכתובהרעיוןאתהקרואים,כין
ורפאלכלאנששלסיפורםאתספר

 .) 212(עמ'ויטל"

בעיותלשתילהתייחסברצונילסירם,
 :שלפנינוביצירהחמורות

גבוההמלשוןמלאכותייםמעברים . 1

כדברים .ולהיפרנמוכהללשון
אחדותדוגמאותציינולעילשהבאנו
המחברשעושהחדיםלמעברים
 .לשוןשלשונותרמותכיןבמעבר

בולטת,אחתדוגמהעודלהלןנביא
כלאנששלאהבתםאתהמתארת

זהאתזהאהבווחצי"שנה :וגסטרן

וחושניתרומנטיתאהבהכספרים,כמו

לעצמו,טרקליןשהיאאהבה ...כאחת
מזהנפלאאחר,לדברפרוזדורוגם
משפחה.להקמתלנישואין,-

אהבהבמציאות,גםולפעמיםבספרות,
תחומיאתפורצתשהיאיששכזאת

כלפיאםהרדודה,הריאליסטיתההוויה
שלהטובהסוףכלפיואםהטרגדיה
לוהתפחסוהנההרומנטית.הקומדיה

אנטי-למיןהזההצבעוניהבלוןכל
הומה,כבית-קפהמביךקלימקס
ההמוןבתוךמתפוגגתוהדרמה

זהקטעהבאתי .) 16(עמ'וההבל"
ממחישהואשלדעתימאחרכשלמותו

היצירהשלהבלוטותממגרעותיהכמה
גבוההכלשוןושימושמלאכותיות-

מגמהמתוך(ככיכול),ופילוסופית
בקיטש.גובלהדברכיעדלהרשים,

בעייתהיאנוספתחמורהבעיה . 2

זמןביןערבובקייםכיצירה.הזמן

על-ידיהיצירהנמסרתבוהזמןהסיפר
-לכךמפורשציון(וקייםהמחבר
הזמןלבין ) 212עמ'ראה- 10.8.85
התרחשויותאתשמתארהמסופר

שימושהארבעים.בשנותהאירועים

כ"פלאש-באק"המחברשעושההיתר
כיעדפח,דברשלבסופולוטומן
הזמנים.מערכותשתיכיןערבובנוצר

ניתןזהלערבובמובהקתדוגמה
שהוארוכיעלשנאמרככךלמצוא
ו"פלש"סופרמן"שלסדרותרקאהב

העיקרי,הסרטלפנישהוצגוגורדון",
המלווההמלכותיההימנוןמנגינתואת

לפניפארוקהמלךשלתצלוםבהקרנת
שהמחברנראה .) 45(עמ'סרטכל

נחלתהןצייןאותןהסדרותכי .שכח
המלךואילו-80ה.בשנותשגדלהדור

ה-שנותכתחילתמגדולתוירדפארוק
50 ... 8 

וולףתמר

 ALEKSANDER ZIEMNYז'יימניאלכסנדר

בסרעיקב :מפולנית

ישטה

אז-ןיהשלם

 :סזקל~הדקה J·~זריו ;;
א;tי~יםזזלךמך iJזזתג~:;ניר
 .י;תךףגדרליםאטיים
~ק i י;zז::לס~מו~בנכוס~ן.
רם. llij~י~פףךהףא

סזpליםט iזקךזזgזקחףלף,ארזגו י(~
סע;לםףמךא;ת

זקםררת~זמרתמר p;~זקהף,פת ,Vזק f~ם~ם
לצליעה.עד;ת-ז-ןמיכה 11nלףללא
הזפזנלרתעל- T•להגתל~ללהם~י

-T •,• :•:-:•• --•:יr 

 .ת; ,11Rוס::זz;ידזp~צף~ים iJז:זר ttל
זגr:זןש.ארסם'~זקננרלאש~כ

-חז w~י f~שד~ז

יהדוי.ממוצאפולניומרתגםמסאימשודד,-ד'ימניאלכסנדר
ימניו),ערד(מיבאליקהעבירתהשידהמזנרחבתאנותלוגיהבפרליןפרסםמכבדלא

שם.ביותרוהחושבההגדולההממלכתיתכהרצאההשופעיה
 .כרבכהבואראתמקדמיםואגרבארץ,השנילביקורוד'ימנימגעיאלהיבמים
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דמויות

במשברים

נפשיים

אותהשונא"אני :עיתנעמלה
אתלימזכירההיא ;דוקטור
ספרית ;סיפורים ."המוות

 T ; 96תשמ"תל·אביב ;פועלים

עמ'.

המכונסיםהקצריםהסיפוריםשמרנה

ללאעינת.הםעמלהשלהחדשבספרה
פסיכולוגי,מצעבעליסיפוריםספק
מסיפוריהכבחלקשלא Iאבל

בעיניוכאןנתפסהעולםאיןהקודמים,
בעלסופרבעיניאלאפסיכולוג,של

הסיפוריםכלשלגיבוריהםמודעות.
כולםנפשיים.במשבריםנתונים

היותשרנות,בדידות,עלמספרים
והמרות.המחלהאימתעל Iדחוי

בחלקמסתברים,המשברים
כ"תסביךקשה,כטראומהמהסיפורים,

אבלבאלה,וכיוצאאב""תסביךאם",
פסיכולוגי,מ"ניתרח"ערליםאינםאלה

 .ספררתימתיאוראםכי
המשמשיםהספרותייםהאמצעים

באחדים,ביותר.מגווניםהםבסיפורים

"התריסאר Iלמשלתנועה","דין
המספרצמוד"בגידה",גםרכןנשבר",

רככךהגיבורים,לתודעתהנעלם
הפסיכולוגיהמצעהיטבמובלט
מסופרזאת,לערמת"המזרן",שלהם.
הקוראאתשמחייבמה Iראשוןבגרף

בהםשמתכסההמסכותאתלחשוף
המפוצלת,ארהפנים,כפולתהמספרת

שקרה"מההסיפורמהימנה.הלא
וכלשהובריחוקמסופרעודי"לסרן
במתרחש,חיצוניתהתבוננותתוך

מסקנותיואתלהסיקאמררוהקורא
נראותשהןכפימההתרחשויות

סיפורים,שנירעודמהצד.למתבונן
סבירסקי"לייזרשלכמסער"פרקים

שללנוסחמארדקרוביםהאמת"ר"כל
"אובייקטיבי".וחשבוןדין

שונא"אניוהקובץשלהכותרתסיפור
אתלימזכירההיאדוקטור,ארתה

מעורבת,בטכניקהבנריהמרות"

מספרשלמעמדההמדלגתעשירה,
הצמדותשלשרנותלעמדותכל-יודע

שלתיאורהגיבורים,שללתודעותיהם
החושפיםהעבר,אלהבזקיםעםהורה

שלמצוקתושורשיאתבהדרגה
עםביחסיוהמשברגורמיואתהגיבור,

העושהתנועה","דיןהסיפורסביבתו.

למטרותשנטבעבמונחמיוחדשימוש
בשניהואגםש 1JJמתרפוליטיות,

הואהמסופרההורהחיים.מישורי

העבר,על-ידימוכתבשהואאלאקצר,
פגישהעקבבפתאומיותלתוכוהפורץ

חררייהלתחייההמקימהצפרייה,לא
גםהילדות.מימיטראומטית
דרמה.טכניקהמוצאיםאנוב"בגידה"

מעיןומהורהקצר,הואהסיפוריההורה

ידהעבר .הבעייתיהעברלסיפורמסגרת
ההורה,שלהמשבריתמהותואתקובע
 .שברהמוצאהיעדראת

ראייהעלכןאםבנוייםאלהסיפורים
 1בכללותוחייםמערךשלסינארפטית

בבחינתבהורה,היטבממוזגכשהעבר

שלביטויוהואוההורהבהורה,נוכחות
העברשלהשפעתועומקעבר.אותר
בסיפוריםשרנההמשבריההורהעל

מתבטאיםתנועה"ב"דיןהשונים.

בוויתורפיזית,בהתמוטטותהדברים

קשייעםוההתמודדותהמאבקעל
לכ,כהתקףמדוברב"כגידה"החיים.
מתמוטטדוקטור"אותהשונאוב"אני

נפשית.התמוטטותהגיבור

אתגםמאפיינתהסינארפטיתהראיה

ושבקובץהאחריםהסיפוריםמרבית

סינארפטירתבהכרחדראיןכיאם

מצרייהנשבר"כ"התריס .שבזמן

דינמיקהשלכסדנהכגרפה,הגיבורה,
הקבוצהמשתתפיוכערדקבוצתית,

תודעתהנמצאתעברם,אל"חודרים"
 .- ?מאהבה ?בעלה-אצלכבית,

האבכיןנעסבירסקי""לייזרהסיפור
המטפלהבןלביןמותר,סףעלהדקן,

ב"המדרן"זקנתו.סףעלהנמצאכר,
בכךומראהעצמההגיבורהמתפצלת

בראיההגירושיםשלאחרהרריתהאת
בלאמבדילעודי""סרןפנים.כפולת
לכיןהפוליטיותהשקפותיוביןיודעים
כיןב"שטחים",יומיהיוםהמעשה

ומיומנותוההרמאנירתהשקפותיו

דרפוליטיתבהרריהומגלההמקצוענית,
המנוסח,האמת","כלשרנות.פנים

מציג"אובייקטיבי",כדר"חכאמור,

גיל"משברשלסרטה,חריגה,בעיה
מנקודותארתההמראהההתבגרות",

מורים,אם,אב,-שרנותראות

 .משטרה

מצרירתשבסיפוריםהדמויותכל
אולםמשברירת.קיצוניות,בסיטואציות

איננהשכסיפוריםהבדיוניתהמציאות

שללעיניומכעדנראית,כאמרר,
דרכורדה Iהסופרשלאלאהפסיכולוג,

החריג,ואתהקיצוניאתלהראות
ספררתיכביטוידרכים,כפרשתהמצרי

זאת,עם .כבאלילאףארלנררמאלי
מעניקההפסיכולוגיתה"כסרת"
ברענין,רבספררתימבנהלסיפורים

לכיסוייהמכעדהבעייתיותערלה
הקוראאתומחייבתה"מכחישים",

 .ארתהולחשוףלפענח
שלאלהקטניםכסיפוריםרבענייןיש

שהםכבעירת Iבנושאיהםעינת,עמלה
כהםישכתיבתם.בדרךמעלים,
מצפים•אנושלמימושהרבה,הבטחה

יצחקיירידיה

זעיררומן

בגדול
המאיירגרוראבי tהולצמןאבנר

סררת tהמלחמהוספרות
מערכות,הוצאת tכרכר""מרכז

עמ'. 180 , 1986תל·אביב,

אביגדורהשםאתשמעתילאמדמן
רביכתב .גדולהיההואפעם .המאירי

דבירםעלגדולותשערוריותערךמכר,
עתכתבגםערךכשתנחר.שככר

 .ימיםבאותםחשובהנראהככלשהיה
"הקומקום",-תיאטררןגםלוהיה

לוחבעצמיאניטוב.שהיהמספרים
סדרתהזעיר","הרומןבגיןגדולחרב

מהונגריתשתרגםוהנובלותהסיפורים
הארבעיםבשנותלאורוהוציא

עתרןניירל-עקטנות,כחוכרות
עללהגתברליעדרוהן .צהבהב
אפשרייםהבלתיהספרותשיעורי

"האדםעלבכיתיאיך .כגמנסיה
הפחם,כמכרהחייםשנקברהשחור"

כורחועלשגרייסלחיילחרדתיכמה
נטלתי ."למותקלכ"לאהדריםללגיון

8 

הרלצמןאבנר

שלו,הראשוניםהרומניםאתאיפרא

שלר"בגיהנרםהגדול""השגערן
הראשוניםסיפוריוקובץואתמטה",

ליהזכוריםאדומים",שמים"תחת

לקרואושבתינעורי,מימילטובה
כפימשעמם,היהלאזהכהם.

הואהאירועיםרצףאדרבא,שחששתי,

הדריםלגירןכגדול.זעיררומןממש
מכרההודר,יורםהקיסרצבאהואכאן

השביהואוהנוראהשחורהפחם

לשמרראויזעיררומןבכלכמר .הרוסי
רעיםארמאדטוביםהםהגיבורים

פחדניםטפשים'הםהרעים .מאד

לכטוביחכמים,והטוביםורשעים

גררםרגיללאמקריםצירוףואמיצים.
 1יהודיםגםהםהטוביםשכללכך

 .יופיאידה .גוייםכולםהרעים

שמעונייןמיעדייןשישמסתבר

חשיבותאכןלהיש .זרבספרות
שכתבהראשוןהיההמאיריהיסטורית.

ארטנטייםמלחמהסיפוריבעברית
זאתעשההצערלמרבהאבלמהחזית,
הצלחהשלמאדמועטהבמידה

 .אמנותית

כתביעלמחקרכתבהרלצמןאבנר
רומנים,המאירי,שלהמלחמה
מאד'חרוצהעבודהושירים.סיפורים

ואתהמאירישלייחרדואתהמגלה
מהבחינהשכיצירתו,החידוש

לומייחסתימים,באותםהתימאטית,

אותרומציבהוציוני'יהודימסר

העולמיתהספרותשלבמסגרתה
 .מהחזיתמלחמהבסיפוריהעוסקת

 ?מרקכצלחתלהעמיקאפשרכמה

שליצירותיואתכןאםסוקרהרלצמן
מעבר .בהרחבהאותןומתארהמאירי

הוא .כהןלעשרתמהאיןכמעטלזה
עללמדינרחבתסקירהלפיכךמצרף

המלחמה,בספרותהעולמיהמחקר
תהליךתיאורהמאירי'שלביוגרפיה
כמעטוהתקבלותם.נתכיושלהפרסום

לשיריומגיעכשהוא .מלאהמונוגרפיה
טוביםאגב,(שהם,המאירישל

מוסיףאףהואנתכיו)מיתרכהרבה

אקספרסיוניזםמהרהמסבירפרק

ובשירה.באמנות

שהואהרלצמןשללשבחולומריש
שלו,המחקרבנושאמתאהבאיננו
הנכונה,במידהאותרלהעריךויודע
כלמלהזכירנמנעהואאיןכיאם

המאירישליצירתוחיובשלגילוי
הדה.וכדמןההםבימיםבביקורת,

בטליםאנשים
חייםשירים, ;מקומיתשיהר

 ; 1986 ;עוברעםהוצאת ;גניר

עמ'. 80

שלהרואיהמחקרכשרוןעלחבל
שקדנותושלו,המיומנותעלהרלצמן'
ספקללאהיתהעבודתו .וחריצותו

עצמואתמעסיקהיהלובהרבהטובה
לאביגדוראשריותר.טובהכספרות

היתהקצרהשמסהסבורנימאירי'ה

עליולדעתשכדאימהכלעלעונה
 •לשאול.רציתיושלא

היאנגידחייםשלמקרמית""שירה
בערוצינוסףערוץפתיחתמעין

אךמקומית,היאשלנר,השירה
איןאוניברסליים.-ונושאיהשדשיה

חריף-הביטוי,ספררשלמקראמקרהזה
באמנות-החפציםדווקאנזכריםאנו

בארה"כ,ניחרדנועז,חידוששחיתה

העלוואחריםרארשנברגשבה
אלשבתת-אסטטיקהוחפציםגרוטאות

 .התערוכותאולמי
הגסים,החמריםאתנטלנגידחיים

אותםוהעלהאשפת-חיים,הבטלים,
משיריוחלקכניכר,רגםשירה.למעלת
נתפסהואמאירופה,השראתםהספר

מלרכסן"גשם :כפריזחמרים.לאותם
ר"פריזהמלוכלך"החלוןעל~יתך

שלולית"שמיאלזרוקההמלכותית
שםגםזונה-לידה.היאוהמרנה-לידה

העשןעםהאובדים"ימינואתחש

והשפכים".

' \ 48 ·_~., 
t,, .. 
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נגידחיים

אלהפריצהחשוכהלשנרמרבן'
כאןללבנו,הקרובותהאשפתות

שלהמרכז'ואפילובאזורי-השוליים,
ראווהרום-הרוח,שלארץ-הניגודים,

והסתאבות,סחיושלורווחה

כתמטיקהמתגדרתברוכההשירה

כחמריםאראחרת,בספירהאחרת,

מקרמית"ב"שירהישכןרעלאחרים,
אשפה,וערימותטלאים""אנשיםעל

במקומרת-קשורהנהירתהדווקא

אלהרחבהמשרם Iדןבגרשמסריימים
שייחשבוראוייםהםשגםעולמות

 .לזכאי-שירה
דבררן","כתמישבספר,האחרוןבפרק

כשיריגםאךשבנדומה,ליריקהיש
כהתרסה,אולינגיד,מתנערהאהבה

ארטנטילגמרילהיותכדיהדרך'מן
שלו.ואמתחוויותעולםלגבי

עלשהעלואלה,שיריםקריאתעם
 Jגראשפתותשייריאתשולחן-השירה

ישוהצחנהשהכיעורחשאינך Iדן

והאושר.היופיטעםאתלהפיגכהם
מאות-אזהרהגםלהתעלםלנרואל

מקרמית",כ"שירהשישקשהחכרתי

עולם-אלאעולם-תחתוןלאהחושפת
וכתרנולידוכנכדותהנרשםתחתיות,

נרגעלאאוליזהרווחה.עולםשל
המפרפריםכחייםנרגעאךלשירה,
עצמם.

רקאלהכשיריםנראהאםנטעהאבל
יש ,והחומריהגיארגרפיהיסודאת

נירוןעלשירהכמטפורה,אולי Iכאן
אךהמקומי,עלדגשתוךוהסתאבות,
 •.עצמםכחייםנצחייםשהםכהרגשה

אלונים .שיצחקירידיה
-'------------------

 87גליון , 77עתרן



שפרחש.

מצאי

~ין

;:זיולא
;:זיו:;כזק~ט

 ...,.יהיולא:פבר
 : .לזים:;

~ל;נךתס:ה
האבשםהאדמה
- ;;ה ~ל T א;~;

• T •• זז

רק~ש:;נר;זקיםי.וזק~

ודכו:;כית םי:~{ P:זקסידלתל;מ;ת p;נ
מדירה-ל:;נב;תךאזקי p: תי~;ענ;:~
 T • •אחדבעלע;ברתלדירה

ז •: i:wל~~הוב T ש•~

וחוף r ~א,:;נל ד~~~ל
כ;נ~םלה f:;כזק~ט
ים Wסrך~

 :טיכואנה

19 ,נוףמותוה 79 

.. 

עשה

 ·: ·:: ·:ממשלת

:;נכרדת 99~ז;ןמ;~ש Wזכ
ג;הרר wn,זכ~פר

לרזכף:ה wזנ~ nס ,pל
~~ילזק~ט p;ה;ךזקלז:tת
ס:ייהי~זקק;זקף-מ;ךא

i:זרכו:;כיתםרוןילמך~הק.ת ',f~ך
~~זקק;ף~ןזpה;ךךהיס:קחלים
-כ;שכתל;כעמיםכ;כז:זת

• T • המרצפתאל
:· --: ·.· •,• 

~ל;נה

לחולבת

ל f:;נךךךסל~הסז:ז:ה:;נה fז:tזקזpלק:יץ
,~יש תך,?;ז~::;רקכ;גרךה~זfח

~טור'tק:;געיות;ת nזקרו~{יו

ג:;נרות ן;,~רת f ךt:ז~
אבניםמפיחכחבת

~לים T ~~ג-~ל~•רת•ק~
שלרחמכי;ת

-: T • •.• 

~ןק;;ה

אבי·שאולמרדכי

ונפשאגרטלית
 ... •:ז • : :--:

מ;לךסה
יר pא;

,ל~ה
j? יסךרו~~? 

~סה wח
כr:ךל;םך

~~יק:ה

~~ךךם

זקב;

ם ijש

Q יר~

סה 9ע,ןי

סז:זזקה

 ת;ר~~נ;:

jJ ךץ~pז

 ה;~,ע

ה ?i:::זז;וכו

ע;ךח:י~ה

 ?ךpז~זק:;גיב

~גרזןלית,
 :~א~זקרי

i? א,:;ני:;גיסי

ך W~קרי

ש .iP:זח~יוץ

~ף fק wומ
סם:לא

 ש~~:;נסךבת
ר wnס ס~{

ל;ןלנrרך
ןמות

iרr;ר~ q דו

J כ~שסב
iרז;י~ךסו

זקכוךי

ס~מות

~~ריר

הפארהרוח
---:-T 

ע,לה~לה
 !{ריב~~יף

 ...לז:זש ...לז:זש
ז:tח:;נה

~לילך
מ~:כ;תנזקם

ךכו:;כית ,~·כ

לי-~ז p:~,שת
 ך;ת~~

כ~רח

 ,~-קר;

וגר~לת

~סה

 !ס;~ז;ה

 : ש~.~כסו~ה
ט; 9~ך

ל~ה
~ j?9 ה

ז:tר~כז
ת;לע-זק~י

א;רג~זק;ן

ס~ים

:ם j2ג~ר

:קדזקרת

ע;ך~ש

 ?;נסל.י

9Q ג;ן

~ר~הזקיר

הי~ןא,:;נל
ל;נז r r:;ס~

סע,רו~ה:;נק~ה

~ q לי
רס~ים

~ש

J סב
;ל nכ

ל::;בי
f ל:כל

~קים.! ?7

 "נשמה"חצבים,נרותהישריםספרמתוך_

עובד""עםבהוצאתאורשיראה

~ל
 .ם;לן;~ז:;

בית-אבות , 1986מאי ,אפעל

 9 1987אפריל



- קפקא
וסופרארם
מאתביוגרפיה,"קפקא",

תרגמהיהיימןרוכלו
 ;כרמלנעמי :מאגנלית
 341 ; 1986שוקן,הוצאת

לוחהערות,כוללעמ'
ביבליוגרפיהיכרונולוגי

ומפתח·שמותנבחרת

ב
כאריוסף :איור

ללאאליהםמדשניםשהםהיאסגולתםמרפתסופרי
אולחדש,המנסיםוהמבקרים,החוקריםאתהפסק

שלגאוניותםחידתבפתרוןהקיים,עלמשהרלהוסיף
המפורשיםהסופריםאחדהואקפקאהיוצרים.

ג'ויס,ג'יימסעםיחדזו,במאהביותרוהמבוקרים

במאהמדובריםהיותרמןהיווהיינהשגיחהכשם

לעייןראוי .והולךנמשךבהםוהדיוןהקודמת
הנספחתקפקא,שלהנבחרתבביבליוגרפיה

היקפהעללעמודכדיהיימן'שללביוגרפיה
אדורנו,תיארדורמאן,תומסהפרשנות.שלואיכותה

ברגמן'הוגרקאמי,אלכדבנימין,וולטרארנדט,חנה
קפקא,שלשושבינוברור,מכסוכמרבןבורחאס
מעטיםרקומניתי-ברבר,לרקאץ',יאנרך'גרסטאב

ספרים,לקפקאשהקדישווהטוביםהרביםמן
שלים :קצרהלשרןומאמרים.מחקריםביוגרפיות,

 .חידתולפענחכבסירןקפקאעלנכתבמלים
צררךמצאהלאשההרצאהלתמרההמקדםכאן

עלנבחריםדבריםרשימתהעבריתלמהדורהלהוסיף
רדיעברייםומבקריםסופריםשלעטםמפריקפקא

ררלטש,פליכסקררצררייל,בררךדבריאתנצייןאם
שמערןמרקד'גבריאלנרביץ'רביישעיהברזל'הלל

יורםפרי,מנחםברתנא,אררצירןצמח,עדיזנדבנק,

בסקי.בררנו

לפנינומדכאת ,כהעדשנכתבמהלכלנוסף ,כאמור
 :בשניםלהביןישהצדקתה~אתביוגרפיהערד

עםומצטברהמתגלההחדשהחומרתוספתהאחד,
שלוביצירתובחייונוספותנקודותומאירהזמן

הזמןעםשחליםהשינויים-והשניקפקא,
זה-מכברהקיימותהעובדותשלובהבנתןבראייתן
מחברכלשלהאישיתראייתוכלדלהרכזהבעצמן'
ומחבר.

בפירוטהםוחסרונה,מעלתה,היימןשלהביוגרפיה
בחייובן-מהלךמהלךכלבתיאורהבלתי-נלאה

שיטתאתבדעתיהעלתהזוביוגרפיהקפקא.
מנקודותהציורמורכבשבהבציור,הפואנטיליזם

בשלמותםובדמותבצבעלהבחיןוניתןלאין-ספור
בצעדיםבציורלעשרתשניתןומה .ממרחקרק

בביוגרפיהלעשותהקוראחייב ,לאחוראחדים
ביןברירהידיעלנקודות-הפרטים,מלאתהזאת,
לביןכלשהו,ערךבעלימשנייםפרטיםלביןהעיקר
המצטרפות.מורידדת,ואינןמעלותשאינןנקודות

קפקא.והאדםהסופרדמותלעיצובכולן

חסריהחיצוניבמובןהםקפקאשלחייותולדות
ומורכביםעקלקליםפנימיתומבחינהדרמטייםמפנים
בןבפראגזעיר-בורגנילסוחרנולד-1883בביותר.

 .נוקשהאבשלמעקת-רוחוהסרבלפרנץ,ושמו
תוארומשיגמשפטיםפרנץלומדהמשמעתבכורח
הואכלשרנולשרבט,ומתחיללמשפטיםדוקטור
מהםחלקרומנים,סיפורים,סקיצות,רשימות,עצמו,

 .מחברםשלהנפשיהמבנהבגללוזאתגמוריםבלתי
עדאותוהמענהשחפת,-מחלתומתגלה-1917ב

כפקידארוכותשניםעובדהוא . 24-19בחייוסוף

אךתאונות,מפניעובדיםלביטוחממלכתיבמוסד
אינובחרפשרת-ריפרי.ממושכרתתקופותמבלה
אהבה,חיימקייםכיאםנישואיןחיילקייםמסוגל
לשלבעדהמגיעים ,אושרשלמעטיםימיםבעלי

 .בנישואיםכשמדוברומתבטליםבלבדהאירוסים
מהרהר ,מהאנטישמיותמזדעזע ,ליהדותומודעקפקא

-עבריתקצתלומדלארץ-ישראל'ובעליהבציונות
 .משאיפותיוכרכרתיצירי-דמיוןנשאריםאלהגםאך
זכהקפקא .משחפת-הגרוןקשיםבעינוייםנפטרהוא

פרסומוועיקריצירתו,בערךמעטהלהכרהרקבחייו
המאהספררתשלהראשייםממעצביה:;כאחדומקומר,

יצירותיופרסוםעםמותר,לאחרבהדרגהבאר ,-20ה
משמערתןוהבנתברור,מכסשלבמאמציו ,הגדולות
המלאה.
ישאחריםשסופריםביוגרפיה,זוהיחיצוניתמראייה

שלפרשת-אלאממנה."ר"עשירות"מסרבנותלהם
שהפך-מושג,אותרנכנסזרוקשהאומללהחיים

-ואנוש,חברהמצביתיאורלשםלמושג-המאה
פרטיםנעשיםומנוחרהקפקאיהמצבהואהלא

קפקא.שלבנשמתולקפקאייםשיגרתייםביוגרפיים
כאדםהסופרמתגלהויצירתוחייומתולדותראשית,
המצבאוליוזהרמאד'נורמליזאתרעםמאדחדלה

קשהפיזיתמחלה--עצמו'קפקאשלהקפקאי
מאפשריםאינםשנימצדנריררטיותוהפרעותמחד

עלבנקלהנקניםידם-ידם,ערכיאותםלקייםלסופר
כותבהוא .לדבריםמודעוהואאחרים.רביםידי

"הדבר :לנישואיןהמנטאליתאי-כשירותועללאביר
להתחתן'מחליטאניברהרגעשלמןבכךמתבטא

~ידםלרהטראשיעין,לעצרםערדמסרגלאינני
ברגלייםמסתובבאניחיים,ערדאינםחייובלילה,
חייםבתחומירכך .) 231 'ע(מיואש"כושלות,
לנראיןהמשפחה.בתרךבחיים-ובעיקראחרים
עלהקשוחהאבהשפעתעלומעמיקמפורטתיאור
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 .כפאריספרמפידו,כמרכז "קאפקאשל"המאההתערוכהמותך

 jבארפנחרטיםשבפרנץהעובדהאךבני-הבית,שאר

ויחס-של-אב,תגרנותוהערות,גערותביותרגורלי
מנגנון-מאותרחלקאלאאובייקטיבי,עניןרקאינם
בכוחההופךבלבד,פרנץשלרגיש-ע,-אימהנפשי

-והמהרסת,כסופר,- ,היוצרתהמטמורפוזה
המשפיעיםפעילים,לחומריםאלהכלאת-כאדם,

 .בחייוצעדכלעל
אלהכלבאשרמאד'נורמליאדםהואזאת,רעם

העולםמןאותרמנתקיםאינםהפעיליםהחמרים
כושראתשאיפתו,אתמתישיםאינםלחלוטין'
משפט-להפוךהכבירנוחראת-ובעיקרשיפוטר,

חילוף-חמרים-נפשישלבדרךתגובת-נפשארנזיפה

משמערתבעליאובייקטיביים,לערכיםעתיר-דמיון'
 .ולפרטלמקרהשמעבר

דומני, ,קפקאעלהעובדותכלאתמביאהיימן
הרביםהפרטיםבאיסוףשעבודתוספקואיןבמלואן'

מןהעיקראתלבורכאמור, ,נדעאםלהערכה,ראויה
מה :העיקריתהחידהכמרבןנשארתאך-התפל
גורמיםהאם :שהיהלמהקפקאאתשעשההוא

הפראגית,הסביבהאנטישמיות,האב,-חיצוניים

-, nפיזיר-כימיהרכבאותראר-הביורוקרטיה
כיצדהשאלה ?חדלה-בריאהנפששלפעמי

אינההלאהממשיים,חייואירועיביצירתומשתקפים
להוכיח,ניתןסופרכלאצלכמעט.אותנומטרידה

חדויותיואתהתיךכיצדבמאמין-מה,אובקלות,בין
זה.בתחוםשרנהאינוקפקאלפרקי-יצירה.האישיות

 .בנושאיותמידחידשלאהגדולהמקוריותורעם
מימיבספרותמתגלגלכברהמטמורפוזה,"הגלגול",

בסיפורייותר,נאיביותבצוררתתחילהכיאףקדם,
-בעבר,שאנשיםמעידיםאלהגםאךאגדה,
רגשות-כברביטאו-אולימודעבלתיבאופן
אלה.תסביך

שלזרמיוחדתבדמותבאמת,הקפקאיהמיוחד'
שלאכזריות,לי,נדמהכךהתחרשה,חיתהאיש-פראג

כלאיןולכאבלסבללסיוט,לשלטון-הריק,
טוב-ורע,חטא-ועונש,לגישתבניגודמשמערת.

ערכי-זוועהקיימיםקפקאאצל-צדיק-ורשע
בנושאגםאךמוסר.שלמימוכלנטולותכעובדות

ידם-יוםבחייכיהיימןשלבספררלמצואעניךישזה
דבריםבשלנענששהואבכךושםפהקפקאהרהר

היה"הביתראםסיבה.יש-כלומרמסוימים,
שמצטטכפי ,) 281(עמ'אסונותיו"לכלהמקור
להניחישאךומסובב.סיבהישבזהגםהריהיימן'

היאהיא-חסרת-משמערתכזוועההקרבןהצגתכי

במאהנפילת-האדםשלהכבדהאסוןעלהמרמזת
למקורקפקאאתכנראה,שהפכה,והיאהזאת·

ובספרות.בהגרתלרביםושאיבההשראה
הדרושהבטרמינולוגיהנעזרכרמלנעמישלתרגומה

ישמסוייםכרבדרשםפהישראםזומעיןלביוגרפיה
נאמנהלהישארלמאמציהלדעתי,אותו,לייחס
בזהישקפקאעלביוגרפיהשלובמקרהלמקרר
מסויימת.הצדקה

כמסדרתנשמרתאינההספרשלהפיזיתאיכרתו
הניירבאיכותלאבעבר,שוקןהוצאתשלהטובה

שרנה,באותלתתראוימדכאותלטעמיבגרפיקה.ולא
מצדדתזשרלמרותפיסקה,כלבראשיתהרווחוחוסר

הקריאה.עלמקשההאופנה,
שלהביוגרפיהעלאלהדבריםלסייםיכולאינני

חרגמאנשיאחדהיההואכילהזכיר,בליקפקא,
 , 1920-1900כשנדתפראגשלואנשי-הרוחהסופרים

"החוגבספררלתארוהיטיבכהשברדדחרג
קטן,מיעוטשהיוויהודים,רובםרובהפרגאי",

הצ'כית-באוכלוסיהבששים,בטלמספריתמבחינה
והיצירההרוחבחייהמניעהכרחהידאךגרמנית,

עונת-חסד'שלפריהגםכן'אםהיה'קפקאשבה.
רבהקצר,לזמןעיר,אוארץנדירותלעתיםהפוקדת
דוגמהלהביאאם .גדולהרוחניתהתהוותנוצרת

ליצירהחיתהכזאתשעונת-חסדדומנימשלנו,
מעיןתקופות _-40וה-30הכשנדתבארץהעברית

 .-אררך nלטררמקרר-השראהמשמשוחאלו
למומחההרבהאוליתחדשלאהיימןשלהביוגרפיה

מארדראויספר-בסיסיתהיההיאאךולידען'
ראשוניםצעדיםלעשרתהמבקשיםלאלהלקריאה

קפקא.ששמרבלבירינט

• 
אלוניםש.
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"המשורר
הבורר"
הראשון

יליקט ;עזראאבןאברהםילקוט
ישראל :ופישרהקדיםהחדירי

 .מץקרןחוצ' .לוין
יכולולפיכךרבות,פנים .הדבריםמטבעלילקוט,
הראויאתועניינוטעמולפילולבחורהקורא

ענייןבעלזהבקובץלישנראהמה .בעיניולהדגשה
שבאישיותוהרציונליסטי-ריאליסטיהפןהוא

שבספרהרביםהשעריםמןהראב"ע.שלוביצירתו
והמחקר)העיון,ההגות,הפירוש,השירה,(שער

החקירהההגיונית,שהחשיבהיוצרשלדמותועולה
כלביןמקשרכחוטעובריםהלשוני,והדיוקהמדעית
אותועושההראב"עשלזוגישתו .יצירתותחומי
זמננו,בןלקוראומעניינתל"מודרני"רבהבמידה
במסגרתהפועליוצר,כיצדלכךכדוגמהוזאת

יכולהפרשנות,שלוהןהשירהשלהן ,המסורתית
במידהמחשבתיתועצמאותמקוריותעללשמור
 .מעטיםלאדתייםיוצריםאצלכיוםהנעדרת

הזהב""תורבשלהיהראב"ע,שלחייושכברייתכן
ותמורותתהפוכותרבישהיוספרד,יהדותשל

ומלחמתהמוראבידיםשלטוןהרקונקיסטה,(מלחמות
ולחורבןלהרסשהביאוהמואחידים,שלהמצווה
אתעושותבספרד)היהודיתוהתרבותהקהילות

מצטיינתשלוהביוגרפיה .יותרלמרתקתדמותו
ספרד,דרךיקץאיןובנדודיםלמקוםממקוםבעקירה
מתגםשבהאנגליה,ולבסוףצרפתפרובנס,איטליה,
מאפיינות ,לדיןמדגישנקודות,שלוש . 1165בשנת
הוא ;מקוםבכלוזרנודדהיההוא :הראב"עחייאת
חדלשלאפורהיוצרהיההוא ;כלוחסרעניהיה

 .האחרונהלשנתועדספריםמלעשות
המאוחרים.הדורותבעינידמותוגםנצטיירהכך

הבירחו"וזאת :מקאנדיהדלמדיגויוסףר'עליוכתב
 /---עולםומסבבחולךחיהחיה/אשרהימיםכל
כלזלזלםכיאדומים/ולאכסףלאעמ;חיהלא

בו,אשרותרמילויחסןאשרבגדואםכיהימים/
שסו.אצטר;בל;

לייצוגזוכההראב"עשלהפניםרבתיצירתו Tכאמור
בפירושו :עיקריותנקודותכמהנצייןבילקוט.מגוון
לושקדמוהאסכולותאתהראב"עמבקרלתורה

אתשמרחיקהאריכותשוללהוא .המקראבפרשנות
כנגדוהןהגאוניםכנגדהןפולמוסומנהלהפירוש
ואפלהחושך"דרךעלביקורתמותחהוא .הקראים

כביכולהמצוייםוחידות"סודותמליבםהבודיםשל
טעויותמפניחז"לאתגתמזהירהוא .בתורה

בפשטהואבעיניוהעיקרכאשרבמדרשיאפשריות

היסודהואהדעת"שיקולכימכריזהראב"ע .ובגלוי
המלאךדעה.לואיןלאשרתורהניתנהולא

דברוכלשכלו,הואלאלוהיואדםבין(המתווך)
נפרשנו".כפשוטותכחישנו,לאהדעתאשר
ומצייןהמקראבפירושהראב"עמונהדרכיםחמש

הדרךשהיאשלו,כדרכוהחמישית""הדרךאת
חיטב"ואחפש :זודרךשלעיקרה .בעיניוהכשרה
אפרשנחכךואחרמאודיובכלמילהכלדקדוק
שדרשו .למשללחז"ל,בניגודידי"/.תשיגכאשר

והסודהדרשהרמזבשיטתשבתורהוסקר:ה.רכל
המסורת/אנשיטעמיאזכיר"ולא :הראב"עאומר
הכתובכי ...כחסרת/זאתולמהמלאחזאתלזגה
לאחוזאות,ךז:ז;כרופעםמבוארח/חמלה·ב 1יכתפעם
 .) 143(עמ'קצרה"/דרך

אתמקבלהראב"עשאיןניכרזופרשנותמתוך
מקשההקודשבכתביהרואההמסורתית,התפיסה

גישהנוקטאלאומאוחר,מוקדםבהםשאין ,אחת
זהדברנדגים .המקראביקורתלרוחהקרובה
קר) ryוהה:rררהכתיב(בענייןמביאשהואבדוגמה

 ,ימלך" 'ה"ו'ובלאכתבו"משה :אומרהואוכך
-ימלוך"כיעבד"תחתבו'וכתבמשליומעתיק

גישהלפנינוכלומר .שניהם"ביןרבות~ים wכי

שוניםבמקורותהמבחינהביקורתיתהיסטורית

 .שוניםדמןבפרקישחוברוהקודש,לכתבי
בפועלוכאמורקשור,הראב"עשלהפרשניפועלו

הבנת :לויןאומרכמדקדקהראב"עעל .הלשוני
אלאלעצמה,תכליתרקלאאצלוחיתההלשוןחוקי
מאזניים",ב"ספרשונים.טקסטיםלהבנתתנאי

לחוקרהראב"עהיה , 1140בשנתברומאשנכתב

;דזלשוןחכמישלהיסטוריתסקירהשכתבהראשון

במאנטובהידועלשנכתב ,צחות"""ספר .לושקדמו
הדקדוקספריבכלוהחשובהמקיףהוא , 1145בשנת

השירהבמשקליעינייםמאירדיוןזהבספר .שחיבר
התנועותעלהמיוסדיםהכמותיים,הספרדיים
 .והשוואים

ישבשהראב"עלאחרנכתבזהספרכימצייןלדין
העבריתהשירהשבהארץבאיטליה,שניםחמשכבר

האסכולהמןהארצישראלי,הפיוטבעקבותהלכה
 .הראב"עבעיניביותרנחשבהשלאהקליד,של

המשקלאתצחות"ב"ספרלהסבירטורחהואלפיכך
המדוייקתהז,ו~ריתבסדירותאשרהספרדי,הכמותי

שלהראשוניהאסתטיהעקרוןאתהראב"עראהשלו
 .) 30(עמ'שיריתיצירהכל

הראב"עאתהכשירווכבלשןכמשוררסגולותיו
דבריםהקדום.והפיוטהשירהבביקורתגםלעסוק
ניהלבוקוהלת",ל"ספרבפירושוכלוליםאלה

הארצישראלי.הפיוטשלהחיקוידגםנגדפולמוס
בתולדותהארוךהראשוןהמאמר"זהולדיןוכדברי
השנוניםמפרקיהואחדהעבריתהספרותביקורת

ביותר".

ע"הראבשלביקורתו ,כאמורהיא,ביותרמעניינת

אותםלק~ץ")י 1קצ~ק;~ץ ץ~"(הקלידפיוטיעל
וסגולותיהםלשונם,נושאיהם,מבחינתתוקףהוא

ע"הראבמוצאקשים"דברים"ארבעההאמנותיות.

ומשליםחידותפיוטיורוב-האחד .הקלידאצל
הופךהוא .מעורפלתהיאולשונםלהבינם,שאין

אונסותאשרמשונותלמטאפורותמקראייםדימויים
מעורביםשפיוטיו-השניהדבר .הטקסטאת

לדעתכמו ,הראב"עשלדעתבעודהתלמוד,בלשון
ללשוןהראויההיחידההלשוןכולם,ספרדמשוררי
המלים-השלישיהדברהמקרא.לשוןהיאהשירה

בניגודגדולותטעויותהןהקלידבהןשמשתמש
פיוטיושכל-הרביעיהדבר .הדקדוקלחוקי

(לשורר)להתפללראויאיןכאשרואגדותמדרשות
הפשט.דרךעלאלא
יצירתוהיאהראב"עשלבעולמונוסףפן

יגוטמןיוליוסכיבקצרהרקנצייןהפילוסופית.
הראב"ע,כיקובעהיהדות"של"הפילוסופיהבספרו
הרשב"ג)את(להוציאזמנובןאחרהוגהמכליותר

אצלוומצוייה"הניאופלטונית"התורהמןהושפע
הכל.והואאחדהשם"כילפנתאיזם.חזקהנטייה

בו".דבקשהואמתוךרקאלאהווהאינווהנמצא
בפירושוגםמודגש(האמנאציה)ההאצלהרעיון

העולםכבריאתרואההואאותההבריאה,למעשה
העולמות.שלושתמביןהתחתוןשהוא ,בלבדהשפל

יש"בריאהעלשמדוברמסכיםהראב"עאיןלמעשה
עיצב,גזר,משמעובראהפועלולדעתו ,מאין"
את(חדש)ביש"הממשבחומריצורהנתןכלומר
 .) 30(עמ'כפוטנציה"החומרשלקיומו

דמותוגםיותרטובלנותובןכאןעדהאמורמכל
אחרוןהיאכילדיןאומרעליוכמשוררהראב"עשל

(וכדבריבספרדהגדוליםהעברייםהמשוררים
נסתמוההואהדור"ואחרי :הי"זבמאהאלחריזי
 .העברים")בלשוןהtקיךים,מק;רי

גםהראב"עחידששלוהחולשבשירימצייןלדין
ידמןשיפררפ'קבעשכברוכפי ,רביםחידושים
העניהמשורר"דמותלראשונהאצלומופיעה
מובהקאישיבסגנוןשיריומתבלטיםכן ."הנודד

 .ולסאטירהלהומורמקודמיו,יותרובנטייתו,
שלהשיריסגנונועללדיןשאומרמהמעניין

 ,הקישוטהתחבולותבכלשליטתואף"על :הראב"ע
 .קישוטיםוחסרפשוטלסגנוןנטייההראב"עמגלה
מתוחכם,אסתטיציזםמכלבמכווןמתרחקהוא

ונמנעלו,שקדמההחולבשירתנהוגשהיה
סגולתהפיגורטיביים.רטורייםמאמצעים

שירתאתשעושההיאלשונו,שלהאינפורמטיבית
עלמספרהואולויאליסטית.לחדשניתשלוהחול
שמותמלהזכירנמנעאינויבחייושוניםפרטים

 .טריוויאלייםבנושאיםבוחלואינוואנשיםמקומות
מרה."ואירוניהשנינהבהומור,מתובלזאתוכל

החולמשיריבאחדזוסקירהאיפוא,נחתום,
שלגורלואתהמתאריםהראב"ע,שלהסאטיריים

 :נדיביםדלתיעלהמתדפקהנודדהעני

רכבנבר :א;מךים-ך"לבית-השאשכים
שכבנבר :א;מךים-ערבלעת 'אב;א:-

- T T ::משכביעלהא;,._מרנב~עלהא;

 . ב~;;ל~-ב;:נו-לי~י 'tל-~ישר:ה'א

• 
ע.ל.

בן·דוריוכבד

אותךלמצואלךתני
למזgה,ךכשערשותר!!רת P:לסד~לךךערז?דרת~חייסר~ל

גבעוליהם,וחכרוגגותיהםשהוסרונכבניניםוהפרחים
 ... .. , .~קחןה, p: ··ם~~~; nסנכל W:ק .~ן.ך.לם T ~ i 'ז~~

J קחר~הגו~ם::p צוןה:p וקערלםzנכ:;נ~יתצ~i ~ 9 .ם
~מרסי; iזגי~או;ןר 9גקול:קמר~מרזק:;נעיתrןךי
ק.בע.ל. Wדהות~רת wוז?סגוף:;גרזיפותת ,Pנרזק. Jת ,P ~,שה 9י wלס~

-:p מל~ךילתר~ךW קק:J ,ק;כךםvלמזpן 9ךז:p ף~pרז;ןסוות.ז:
 .אוסררודףו;ןר 9 ~ק;ל:קמ;ו:זמרזק:;נעיתrןךי

ךף..סב;~יזz:ייב 1ד1.:;ניכר 9~~יםים wזדד~ד:דבכוךים
 ?~ד iלr.זלאספר~זpת~חג;י~ךעות~לרל~ז

 'ז::~קw t~ת Q:p~שזק.לי~ה W ?ערל~ה 9זכ~ןז-~
 .:קךצוגךךצרגך~yןי
סמות 7-?ךקו~ק~ז;ר

J גוP, ז;ןמ~~גד;;,אורך~p vלזJ כרא~~. 
לרוסה~~ו;ןחילרן J ·זג~יטססןדקידרת p:קול

 .ארסךלז?צאלר ·י~י;!- .ר;ז~pז:קמר~,זגר·ק;נלי,
מוו:זרים:קזקןtקיסוסברת·~~י~ךך·

זקקוינרזt 9 ?ז~שירס:;נ~ית~יק;~~ףתה 9~זק 6לזניר
s ,כלזקלים. w ר .•ד' 9~זך;. 

i זךוק.ךתנוקוראת.~ז;ר:p הןרהב_ק
זגו:זןם,ריק~עולם~~ים

 ,סרא w ~י:ג~~ז-רוכ,ס~~זקוז-ריר~לוז?קי;ההיל?.ת
P ל:רדנריז?ךרת~, 

1 ') fiJ ה 7ךכשערשותר:רתgמז, 
ם. 9 ~~.~נכ:;נ~ית~צוק , p~ערלצוזןה p:ז:ז 9:קח;וגו~ם

. ' 
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האבסורדיהמאהב
בפתחהעני·נכסיאו
 ;נישואיםחיי :גלפרדור

סימוןספרי tהמאוחרהקיבוץ

 ;כתרהוצאהוביתקריאה
 . 1986 ;ירושלים

שלהמדוכה :ז'אנהז'אן
שלבתרגומה ;הפרחים
 ;פועליםספרים ;ברקאביבה

1986 . 

הרעהחרוז:ז

בכוחותהאדםבמותנותעוסקותהיצירותשתי

שלאפשרויותיואתוחוקרותלוומחוץשבקרבו
כמאהבהגיבורמופיעבשתיהןמצב-המותנות.

שמעברמציאותשלבפתחהכעניהעומדאבסורדי,
שבסיפורי-והסיטואציותלשליטתו,אולהשגתו
 .זהבמצבואפשרויותיוחקרבבחינתהןהמעשה

האבסורדיים,בגילוייהבאהבה,מתמקדותשתיהן
בסיכוייושבו,האהבהכוחכגבולהאדםבגבול
שלהסתוםהמבויחוקימתנסחיםבשתיהןכאוהב.
עושותשתיהן .נתוןובזמןבמקוםהאנושיהקיום

בתכנה,שונהלמסקנהומגיעותשונהבדרךזאת
הפילוסופיבמישורכ"פיתרון"ובהתנסחותה,ברוחה

שאלתנדונההיצירותבשתי .יחדגםוהאמנותי
וערותחיי-הנפשבמונחיוגבולותיההאישיתהחרות

 14שלבמרחקבאירופה,נכתבושתיהןהתודעה.

שלנחוחמדו 1 19 28בווינה-נכתבנישואים(חיישנים
 . )-1942בפאריסהפרחים

האלוהיוהחומרהאנושיחשפן
לראשונהאורראהנישואיםחייפוגלדודשלהרומן

רודולףבסופרמעשה'מצפה'.בהוצאת-1929ב
קצרההכרותלאחרהנושאוינה,העירמןגורדוויל
הראשוןהיוםשמןתיאה,הברוניתאתלאשה

הואואיןמעצור,חסרתבשרירות-לבבומתעללת
עלאהובאיש-רעיםהיותולמרותלעזבהמסוגל
לאחרהמתאבדתלוטישלאהבתהאףועלחבריו
באי-עצמועלמביאשהואבהרסנו:~חתשהיא

 :הסאדו-מאזוכיסטינישואיוקשראתלנתקיכולתו
מכחישה,היאעליואבהותושאתבןלויולדתתיאה

ונוהגתהטיפולכלאתלומותירההיארעם-זאת
בגלוישוכבת-רוחהעלהעולהככלבעצמה
מכנההיאשברהכינויואת Iדיכפיןכלעםובמופגן

תקפהלמטאפררההופכת-"שפן"-אותר
שהואעדכולה,היצירהכללאורךמשמעותועתירת
ובהיותורוחוושלרותשפיותושאריתאתמאבד
התלותלמחירערהבדידות,במצר~שרוי

בעבותותאשתואלאותרהקושרתהמאזרכיסט;ת
התפכחותשלכביטויאותה,רוצחהואאבסורדיים,

רכאקטלשנותבידרשאיןבמצבאשרהמפחאל
למצבלשים Iדהיינו Iלומסוגלשהואהיחידיהמרי
 .פיזיקץ

שביןהניגודמשורטטולוטיתיאהשלבדמויותיהן
ובבני-בחייםלהנאתההמשתעשעתהעריצה,האשה
רגשיתאמפתיהכושרשלמינימוםנעדרתאדם,

הודרתחזקהאשהבסיסית,התחשבותואפילו
לחייםובגישתהבאופיהרגשיתמעורבותלהיעדר

נפש,וחיבוטימסבלפטורהולפיכךולבני-אדם,
הפסיכולוגי)כניגודה ,הגיבוראת(המאפיינים
הצינימשחקהאתוקיצוניבוטהבאופןוהמשחקת

נשמהבעלתרגישה,נערה-לוטילעומת ;הקר
ו"תאומותרגשיתהזדהותשלמפותחוכושריתרה

בתלותהמערכתשלופרטיהצדדיהנפשית".
וכנגדרקעעלבאשתו,הגיבורלשהאבסורדית

אחרותנשיםעםוסבירותנורמליותיחסיםמערכות

 ,להעוזרשהואפרנציפש-הנחולתהנערה(לוטי,

תאורמהווים-מביך)באופןאותושמפתהגרסטל,

מרכיביולמרותכאמיןהנקלטמצבשלמשכנע
-חלש,גיבורלפנינוכיהעובדהלמרות .האבסורדיים

העתירדמיונולושטורהכרשת 'כפחדיוהמפרפר
הכריות,ואהבתשלוםמטעבההשוחרתורוחו

המתעללתאשתועםלנתקמסוגלשאינוובעבותות
נשלטשהואכללה,כשיעכודריטראגקריש .בו

בוהדוחקהטוב",ב"יצררהעתכלכטובתובלט
 .ולהדחיקלהחרישכבודו,עללמחול ,עיןלהעלים

וההצטרכותיחסי-התלותשליהטראגצדםזהו
לזהזההצריכים ,המולדיםהניגודיםשכיןההדדית

-פוגלשלספרוובעלילתשחינם,מהלהיותכדי
כנורמותוויתור,התחשבותלעומתזדוןושרירות
כחייהתנהגות.שלוכאורחכדרך-חיים ,ערכיות
שכיןהתלותמורכבותהככלנחשפתנישואים
ההרסני,כוחהבמלוא ,המנוגדותהנפשיותההוויות
כהרוחשיםעוועיםשכוחותמציאותבתרךלכודה
געוןיהשזיקחבויהדמויותבכל .וכסמויבגלוי

השטחפניאללעתמעתומבצץבבעומקהרוחש
הסגנוניתהנאמנותעלהשומר"דיקנסי",כאופן

סממניאתרוחוכשארבכשרוןומעלה ,המנייריסטית
דמותכל .הנפשיותוההשלכותהכפייתייםהגילויים

שקספירי,בעושרמשחקהאתמשחקתהדמויותמן

מחשךכעומק ,דיקנסיכליטושעגנונית,בחריפות
צדעלאורנוסכתהמודעותדויסטוייכסקאי.

והמחירשרגיהשלחריגותודגכנ .ולהיפרהעיוורון,
נלעגותהככל-מוצגתמשלם.שהואהכבד

שלהמצויהרתיהכנאל-המייסרוכוחההגולמית
על .רישפגב'ארהיידלברגcר 'רינדלקכד"רדמויות

כאופןת,יהמרכזהסיטואציהשלמורכבותהאף
הוא ."םיו"רע"טונים"עלסיפורלפנינובסיסי
וכרוחריאליסטיתכראיהנשלט 'כרצףמסופר

לפרטינאמניםכשהתאוריםאינטרוספקטיכית,

כרחשייםמדייקשהםכשםהחוץשכעולםהפרטים
כשםש-הנפיחיכראינקלטוהחוץהנפש,

כמערכתלגינויזוכההגיבורכנפששהמתחולל
שמקדימיםםיכפרטהנטועותפרוייקציותשלעשירה

 .הגיבורשלבחלומותיואוכפועלההתרחשויותאת
המועדאדםשלואמיתיעמוקבכאבנשלטהספר

כאורהשל ,העובדהאףעלטראגי,כישלוןלהיכשל
מגורלו,להינצלותוהתנאיםכלומתקיימיםקיימים

שליטה.לואיןשעליה ,שלוהנפשיתההתניהזולת
זההואת,זאכיצירהנתפששהואכפי ,"ה"עולם

הגיבורמנכסים.שמרושציפיות,מקפח ,כריתפרשמ

ומנהגיהןהכריותלכשרירותידיעלכמותנהנתפש
החלום 'הנעולהשערעולםגםזהונסבלים.הבלתי
הבית,וחלומותנוקיהתלמרטין(האהבההנרמס

 .התקווהמפח ,ונו')לטובה"יפנהכול"ה

בן·ציוןקטןדינה 45בעמודהמשך

ורעייתולפוגדוד
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הזיחבין

למציאות
 ;ורמאן ;ואניאכח :שביטרן

 199 ; 1986עובר,עםהוצאת
עמ'.

הואשביט,דןשלבחדשהררמאןואני",אנה"
בספריושהיד ,יסודותשלמענייןופיתוחהמשך

רבררמאןקולדת"לשבעהב"מסעובעיקרהקודמים
ניכרשהגיבושדרמהאך .ואבהרם""ארההביכורים

הגבולעללהלךהבטיחהשאר,ביןחוזרתיותר.כאן
מתבטאהדבר .לחלומיהריאליסטישביןהדק

עלמשפיעההמורכבתשהודייתןהדמויות,בעיצוב

שביט,שלכוחורכזהביניהן,היחסיםמערכת
ושלההבנהשלהדקיםהקדריםאתלאחרתהמשכיל
 .בני-זרגביןיחדגםהניכור

מתוסכל,ומשוררלתנ"ךמררההואאלטרדניאל
חייוכלאבלשיריד,אתלפרסםמצליחשאינו

פיטוריורקעעל .ובכתוביםבעל-פהשירהאומרים
לספורט,המורהלאריאל'מתוודעהואמבית-הספר

על-ידידינרחריצתלרגעבעל-כורחושותףהנעשה

שרטון'עלעלודניאלשלנישואיוחיי .המנהל
וחזרהמשיחידתלהזיותאשתואנהכשנתפסה
עםהמתפוררתחסירילמערכתבמקבילבתשובה.

אריאל,לביןבינו ,אינטימיקרוב,קשרמתפתחאנה
התמהובנשמתוהאסתטיתבחזרתולאנהשדרמה
אנה,והורסיםבדניםדניאלשלוחייאתוהחפה.
בנחישותהחודרתתיכוןנערת-איילתרגםאריאל
הידרדרותשלבמצבדניאל .עליהםומשתלטתלחייו
 .נישואיובחייוהמשברפיטוריולאחרופיזיתנפשית

 .ריגשיתבמטוטלתנתרן .רגשותלק~~מסרגלאינו
חסר-האדניםמצברביןבאנלוגיהלחרשלאקשה
כל .חיהואשבההארץמצבלביןהמוצא-וחסר
 ,רר:rזtמצב-ללא-נשואעלמחאהמשדרתישרתו

ממנוולצאתברלתמרןמשכיליםלאשמדינאים
 .למרחב

ביןניגררהשרנההודייתםבעצםמייצגיםודניאלאנה
ניזוניםשרנותמתפיסות-חיים .פוליטיותתפיסותשתי
שמורעדתאלאהפוליטית,הקשתקצרותשני

במהלךרקנדבךגביעלנדבךנבניתלכךהגיבורים
ככלמתגבהת.ביניהםהניכורשחומתככלהדברים,

כןזר,שלחולשותיואתזהולומדיםמכיריםשהם
מנוגדים.וטעמיםגתובותנטיות,בתרכםמגליםהם
הפסימיתלנבואתוהשונותגתובותיהםלמשל'כך'
הואבמלחמהש"נצחרןאליהונחמןהתמהרנישל

ההפסדיבראועכשיו ...האדםשלגדולהכיהאדיב
ותהליךשתלטניתהיאהאשה .) 36(עמ'הגדול"

בסיפורידמותהאתמזכירהאיטיהשתנותה

למרזרירתמהרמזיםהחל-האחרון""בארטרברס
 .המסגרתשוברתלהתפרצותהרעדבהתנהגותה

מלחמתבין-הררמאןעוסקבההתקופהבחירת
תואמת-כפור""ידםלמלחמתהימים""ששת
שלוהצטברותםהתהדרתם :שברחשובליסוד

שקדמוהפוליטי,ובדרגבחברההשלילייםהגורמים
ארכיטיפהיאאנהזרמבחינה .המלחמהלטראומת

לאחרתאוצהולקבללצמוחשהחלפוליטילגרף
דודתהאתמעריצההיא .הימים""ששתמלחמת
לאדברים"אומרתשהדודההודאתהחרףטאניה
ערלההריךמעל ,ארצי :למשלהגיוניים,ולאמרבנים
יצאלמלחמה ;הרקיעאתנושקיםוהשדותהארד

; i יrגי:נאi אומרתהדודהיגיע.לכאןדפנהזרירעלר
אחדכלושלעםשלביותרהנפלאהשההרגשה

לאדכאן-שלדבמולדתהגאווההיא ,מבניר
כנגדה .) 39 (זה"אתמעריכיםלאזה,אתמבינים
 .הפוליטיה~תרסשלהtזr:ררהצדאתדניאלמייצג
שלהאציליתבנוכחותאפילומתבלטביניהםהשוני
הוסרהשכאילו"תמרנההמזכירהה"סדר",בלילאנה

 ) 41 (אחרונה"סעודהאיזו .באירופהכנסיהשלמקיר

שהסדרדניאל,אבישלהשונותציפיותיורקעעל
גם .) 41 (ופעלתנית"פשוטהיהודית"חגיגהיהיה

' \ \. ' 
\ 

פיינגרשעודד :איור .שביטדן

1 1 
( 

הואהמשפחתילמשברהרקעואברהם"ארה"ב
 .הזרגבנישלוהחייםהמציאותבתפיסתהשוני

אתמבקרדניאל .יותרמורכביםשהדבריםדרמהאך
וכבדלממנהמוקסםגםאבלארתה,ושופטאנה

מרכזיאלמנט .סביבושארגהקדריםשלדקהברשת
השטחעשל-פנימעמקי-הנפש,חשיפתהואבררמאן
הנשמהבפתלתרלרתם.להבחיןאיןחרץוכלפי

ליחסיםהגורםהיאמהגיבוריםאחדכלשלהסבוכה
בררמאןיחסיםמערכתכללכןשביניהם.הדר-ערכיים

דניאל-איילת)דניאל-אנה'(אריאל-דניאל'הזה
אלאהדדי,באושרלמראית-עין,בהרמוניהמתחילה

הזמןעםמעמיקיםוהםבהקיימיםכברשהבקיעים

עלנסרךאגדהשלך;קהיהבתחילהגם-אם
אללחייךשנינוהרבינו"בלית-ברירה :האנשים

צינת- .שקוףמסךירדכברשבינינושעההקרואים,

עד ,בעינישנתקלופעםבכלמעיניהנשקפהבדולח
מאחוריואלחדריהןאליותרעמוקאותןשאספתי
 .) 13 (המשקפיים"זגוגיות

מצריוהמסתוריהנעלםאחרנלאההבלתיהחיפוש
למשלכך .הדמויותשלהנפשיעולמןבשורשי
חיהשאנהידעשהואהררמאןבתחילתדניאלמצהיר
 ,אזלההודעתי"אניאשליה.שלורדרדענןבתרך
 ...עולמהכלשכזהבהם,שגיחכתיהחרשיםמכוח
אלארמדרייקים,דקיםאבחנהחרשיליהידשהרי

אנהשלשהחיפושאלא .) 7 (להצפינם"שהתאמצתי
מדעתשלאארמדעתדניאל).(בעיניפניםכלפיאינו
 .לבית-אלארתההמביאהרבאחרשביהולכתהיא

אלאהלוחצתהמציאותעםמתמודדאינודניאל
נשמראתהשלדהקשרממנה.להתנתקבוחר

עללדלספרמבקשהואשממנואריאל,באמצעות
למדידרמהאריאללשדמותו .באץרהמתרחש

 .קולדת"לשבעהב"מסעשביטשעיצבלדמות
דניאלשלפירהבלבריאתהואאריאללמעשה,

קירםבעלתונרשמתחיהדמותמאשריותר(והמספר)
ממהיונקהנוכחיאריאלשלקיומוכל .עצמאי
מקוררהמספרלביןבינוהדמיון .דניאלעלשעובר

עומק,יששלדשל"אני"האמןלשדמותובמורכבות
זהנושא .אותרהמשליםאחר"אני"משתקףדבר

אריאל .הראשוןבררמאןערדשביטאתהעסיק
ובעליבודדיםבמקרה)ולא ,דרמות(הסיומותודניאל
כאילוהואבהחבאבאריאלמציץכשהמס~ר .יחרד
הםוהרצחההתאבדותרצדן .הכפולהבזהותומציץ
תלהזואתלהטמיעוהיאאחתלכרונהפניםשתי

מנקודתכמרהמתוארת 'הרצחסיטואציה .בזהותך

אתמדגישהדעתו,שפירתאתשאיבדאדםשלראות
לביןבינושנפסעשבספר,הבידירניהמימד

הגרויותשלהמדוקדקהאסתטיהתיאור .המציאות
לאריאלהאמבירלנטייחסרזר,בצדזררתנרחרתיהן

שנאההמולידהוקנאהמחד-גיסאמשיכה-
ליצירתוהיוצרליחסאופיינית-מאידך-גיסא
הגיגיואתהמספרמשליךאריאלעל .רלדמרירתיר
שבגדהאהובתוואתאותרמרעילכשהוא .רחיברטיר

ב"אני"~~יקמחלקלהיפטרבמודעמבקשהואבר,
 .שלד

תורגםוהלוחצתהמוכרתמהמציאותלהינתקהרצון
למציאותלמעברשביטשלהראשוניםבסיפוריו
כאן .לקובץמקובץמתחזקתזרגטיהדמיונית.
היחידוהמוצאלמקרםממקרםעצמומטלטלהגיבור
כיההתאיינות,הואלבסוףלעצמובוחרשהוא

שתעלהבנמצאאחרתמציאותשאיןהיאהמסקנה
שלהסירםנשאראף-על-פי-כן .ליסררירארוכה

"אני :קולדת"לשבעהב"מסעכמרפתוחהררמאן
אריאלאתלשיםחשבתיתחילה .בכורסהמתיישב

שאראםכדיאיילתאלולהצמידוהמיטהעל
כבראניאבלבחייהם.עשרלאזאתכי ,חבוקים

לאוהחוקריםכרחילייעמודראםוחלוש.עייף
ארגמןטיפותכמהליגםאטפטףאותייקדימו
ואמצאונפש,גרףעמהם,אתמזגאליהם,ואצטרף
 .) 199 (אליה".נכספתישכהזר,עולםמנוחת

לחזייהמציאות Jשביהדקהגבולעלההליכה
דרמהאך ,הריאליסטיתלכתיבהפירטינדפךמעניקה
לאסיטואציותעלמשתלטהחלרמי-ררידריישהמימן
זרגטיהלהן.ומוסיףהכרחיהואתמידולאמעטרת
אךלמשל'קולדת",לשבעה"מסעלערמתכאןפחתה
מצבזהבררמאןשביטמעצבכאמור,קיימת.עדיין

סמלכעיןהופכיםוחיפושיושלבטיופרטשלקיומי
אלאחיהואבהולחברהלמדינההכלל'לבעירת

(למשל,למדישקופההאנלוגיהנעשיתשלעיתים
להתנכלהמבקשדניאלהגיגיאתהמספרכשמסגיר

יפהלערמת-זאתאנה).שלחביבההבטחרן,לשר
הערביעםהמפגשאתהמתארהקטעהואורגיש

בירושלים.אוטובוסתחנתשלספסלעלהישיש
ארקלהתנעוה .בטבעיותכללבדרךקולחתהכתיבה
ורמאן-דברשלבסיכומו .אדירהבדנותאמירה
 • .ספרותנובנוףוייחודימעניין
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עשרים
שירשונת

 ;השיריםסרר :דייךאשר
ושירים 1984-1965מבחר

פועלים,ספרית ;חרשים
עמ'. 161 ; 1986

אחתגגקורתתחתמביאדייךלאשרהשירים""סדר
שיריוקבצימתוךמבחרהואכחלקו .ישןעםחדש

וגםאלהחדשים.שיריםכוללהואוכחלקוהקדומים
כהוויהמעורבכמשוררדייךאתמציגיםאלה

החיים.לדופקמצב.לתמונותוער ,העכשווית
אוהכלל-לאומייםהפרטיים.והמצביםהמראות

כהשישהמיידית.לתגובתוזוכיםאנושייםהכלל
הייתיאפיל"אישאישי-נפשי.מצבעלפרויקציה

מכאן .) 21 (לפגוש"רדףהעולםשאת /תוהוורב
השירים.שלהתימטיתרבגוניותם

רצףיוצרכספרג'וכסדרכ'כסדרהשיריםסדר

המתוקמ"השקטהיאכהםההתפתחות .תימטי

"האישאלהסערה"לפניהיורדהשקטהואכיותר
 ,) 83 (אילמת"תקופהשלהעצובהפצעהואכחושך

כשיריכעיקר .) 95 (העצמות"מבקעת"שיראל
כיןאינטגרציהליצורדייךמצליחמצב""תמונת
האישית,החוויהלכיןהטראומטיתהלאומיתהחוויה

כעיןאותהלראותמשכילהואאחתוכעונהכעתאך
הואכשיריוהמרכזיהמאפייןלמעשה,מבוקרת.

כמצביםהמתכונןה"אני"שלשונותהתייחסויות
שחייה-"ניר-יורק(למשלומ"שם"מ"כאן"

מגיבהואשכיח").שחייה-"ניר-יורקראשונה",

כזוגואת"אני :מהמקוםאינטגרליחלקהיהכאילו
האנושיהמשפךעםהתנהלנו /הפרסומתמןדובים
אליוט"חתוליעםטיילנוכלילה / .המרתוןשל

התחושהעםדייךאצלמעומתתוהעונהישאך .) 47 (
"אקיץ :עמומיטיבאינוהשחוןהקיץ ;יוצרתשהיא

לאהלילותשגםאליםכילדהזההקיץ ;ואראה
נופיםכמכווןהםכתיבתוי pנו .) 9 (אותו"ירגיעו

הואכשיריוהדומיננטיכי .כאחדוזריםישראליים
הואשכר .אנושיכללאולוקלי :נתוןלמצבהתגובה
מהרכה.מעטואםהרכהאםמעורב

שהיאכבדידותו,גםמהכללחלקהואה"אני"
 .חיהואכההארץכדירות

חלקשהואהעולם",תמציתהואשלנו"הדם
הצופןלנקודתהחדירהאתמשקףשירים.ממחזור

לנסשמחכהדומה"ך;ך :מסוייטמיליטנטיעולםשל
אי-שםאוליחכו. /כוחוקצוויעדלריקמחכה

יגלושכטייסינוהטובים /השביעיהרקיעכקרקעית
-העולם"כבזיןהואשלנוהדם /קוסמינפט

מכללחלקשהואפרט.שלחשופהמרהאירוניה
מהקרבתוהניזוןעולם.שלקורבנוונרדף,מוכה

חורגתהשירכסיוםהזוהנחרצתוהקביעההתמידית.

כוחוומכאןיומין.עתיקגורלאלצרהמעכשוויות
מדגישלבנזיןשהתגלגלהדםהמסיים.האקורדשל
 .ומוכהנרדףההיותחוויתשלמיייני rהלבושאת
שלתמציתוהיותנועלהידועהההשקפהאתגםאך

חשיבותואין .ולרעלטובאותוהמניעוהכוחהעולם
 .נעדיףהמטאפורותמשתיאיזולשאלה

להעמידפירושופעמיהחדאתכיומיומילמצוא
ממנהשונהץולהעל-ידותהודותיהץולהכמכוון

לשירינוסףמאפייןוזהושלה.וכקונוטציותכמהותה
מסכסךהואכלהטיוהעושהכקוסם .התיח:פום :דייך
שלמידהכאותהתמידלאכיאםכזו,זו "המליםאת

כיצירתכידוהנקוטותהדרכיםאחתהצלחה.
ריבויהיאהדינמיתוהתנועההשיריתההפתעה

אליבאים~רים f " :כגוןודימויים.האנשות
 .) 50 (פלצור"כמואורל;ן:;נרימשליכים ...כרכיכה

שינה","שלוליתבוקר",."זקיכת :שירוכאותו
מושגלעתים ."ז:, pת;כתנור"יוםהיום","נדנדת
שפלטו"קירות :הדומםהאנשתעל-ידיסיוטיאפקט
 .'ונו ,ונבעת"עלימעדרועדכסא ,נוראהצווחה
החוצה,פורצתהיא .מופנמתאינהככרהפחדחוויית

אחרתדרך .תכולתוכלעלהחדראתמקיפה

הלשוןומורכבותכשירהאסתטיהמימדלהדגשת
 :מופשטעצםלשםמוחשיעצםשםהסמכתהיא

הם"פחדים :אונוגה",מחשכההיהלכדו"החדר

אתדייךמנצלכמו-כן .כורדים"אנשיםשלצעצועים
 :מליםשעשועיליצורכדיהזולהשלהצליליהרובד

דברלומרהבטיח .) 51 (חיי"שלהתותבות"השנים
 .אוקסימורונייםכצירופיםגםאצלובולטתוהיפ~כו

 ,"כיהחיהפצעהואסימניםהמשאיר"היופי :כגון

משתמשהוא-אחרמאפיין .) 102 (ונו'

פרוזאית-כלשוןומשלכןהמקורותמןכקונוטציות
ואת /:::זz;וך;כיםאניהלא /טובה"אשה :יומיומית

דייךאשר

מעורכותשלסוגזהוגם .) 116 (הפנימי"החיקכולך
 .לרשותוהעומדכחומראישית

עוסקיםמצב""תמונתמתוךהלקוחיםהשירים
מצבתמונותלציורעוכרהואממנה , 1973כמלחמת
נעשיתכתיבתואסוציאטיבית.כדרךקטנותאישיות

כשהיאעצבותשלמרירדוקובעלתליריתיותר
בוטהויותרהאבוד,הזמןמןחומריהאתשואבת

כמחזור .ההווהמןכמראותעוסקתכשהיאומתפרצת

הטלטלהניכרתהזכרון"כשפת"אלגיותהשירים
והןמכנית-תחביריתמכחינההןהזיכרוןכרשעושה

האייםמן"וקול :מילולית-תימטיתמכחינה
עדנהכמוהאופלאתחולף /הילדותשלהמאושרים

יפהחוויהונושמתחיהכאן .) 127 (חוזרת"כלתי
שייכתהיא .זמןעליהועכרשמאחרוכואבת.

כריאהשאלותמחדשומעוררתהמוותלקטגוריית
באמניןלראות /הזאתהאדמהאת"פתחתי :וקיום
"כלי :או .) 128 (כאתי"מאיןוראיתי /המוות
הילודאלהמתמן /עצמיעל-פניחלפתיכנפיים
עולם .) 130 (לכדי"שעשיתיהדרךכלאת /וחוזר
עכשוויתכמציאותהאיתןהיציב.הבסיסהואהעכר

נותןכראשיכזכרונות"שהבל :מתפורריםערכיםשל
הקסוםהמכשפותעץ .המלךאגוז /חסות.לי

עטפו /אוטמיםנערתעםלרגליוישנתי /שכעצים
סביבזוהרנצצוואבקנים /מיוחמותליליותגופיאת

על-ידימועשרתהעכשיוחוויית .) 129 (עיני"
ומןהכיתמןהזכרונות ;העכרשלהפרספקטיבה

 .הילדות
ביטויהאתמוצאתכמציאותהמשוררשלמעורבותו

אתמתארדייך .האירוטיתהאהבהלנושאכגישתוגם
יותרקשיםהלכי-רוחגורלה,האשה,שלמצבה

אחתאשהלא .אותההפוקדיםפחותוחמורים
כמפגשיםכהוויתן.שונותנשיםאלאכשיריומופיעה

הצביוןעל-פימשתנותהנימותגםומכאןאתן
האשה.אתרואההואוהמצב.הדמותשלהמתחלף
כפוקוסעצמואתגםורואהשמותכה "עושהשהזמן

כפנים .שלי /כזמןקמטעודפונה."והיום :שלה
דק"עד //פיענחהלאשהשמש /הזגוגיים. /שלה,

שיריםשבעהדייךמפתחכ"פרגמנטים" .) 13 (

את,אני. :אלמנטיםשלושהשכרמשותףמגרעין
מהגורמיםאחדכלכיןהזיקותשינויעל-ידי .נחל
דמותלכיןכינודינמיתיחסיםמערכתכונההוא

לגילויוקשובדרוךהואאחריםכמקומות .האשה
גוף :חןהוצקכחלון ;הנשיהקסםשליהפתאומ

הדגל"כאדניתלפניעכשיועוכר /כמלואהאשה
רגליהאתמרחוקמריחות"דלתות :או .) 106 (

רגעהופכתלככובשתשקריםכשבעה /ונפתחות

שכרהיפיםהשיריםאחד . ) 108 (פורה"לאדיר /דק
כדמותחולףתחושתירגעלשרטטךידימצליח
שלהוהתעיההאוכדןחוויתעםולהזדהותהאשה

ה"יוצאתכאשהצופההואכאןדיו","רישוםהוא

 /אהבהמאיזורצההיא /עצמהמתוךכמומבית
כלירצההיאעליה)יורדכגשם(ואכזבההיאנכזבה

 .ככד"ענןוהיאתודעה

אתמשקףגווניהקשתעלהאשהכדמותהטיפול
כלשכרהעכשיו.לעולםדייךשלהדומיננטיתזיקתו
שונהלכן .והמרתקהיפההחמצתהואעוכררגע
-כך"היה"זה-הדודהדמותעלהשירהוא

ו"אתמרודיםשחייהאחרתאשהעולהשממנו
שלהתנשפויותכמין /חשוךתיקאלאימצהילדותי
כפניסגורהסיפוריתיחידהכונההשיראימהי".רגש

לדמותכדומההדודה, .טרגיוסוףהתחלהעםעצמה
שאליהמציאותמסמלתזכרון")יום("כמקוםהאב

והזרימהההשתנותהכרחכגללנואשותמתגעגעים
כעובדהניחומיםלמצואקשהלכן .הזמןשל

זמן /כשעונים.אוכשמשאינוהאמיתיש"הזמן

 .) 14 (אנוש"לכשלמטאפיסיותפעימותהוא

כיןדקיםמעבריםעניינומעבר""שיריהמחזור

ישנה,מיטתי" :הזמןשלמסימניוהםשגםהפכים.
 :אוכגיאות",ושתיקתךלספרשותקת"את .ער"אני
כינגזרת /כסכיןארוךשצילוהסתוםהפחד"מן

והלילהשפויה"שמש :וכן .) 37 (הצלולה"הצורה
כזמןתמורותמצייןהמעבר .) 37 (הפורח"שלה

אתמדגישהלכךוהמודעותעמדו,עלקופאשאינו
הסיכהזוהי .המרה"כגילעכשיוחיה"אניהיות
פרחכאלגוחןאני /ורגערגעכלאל"עכשיומדוע
אתמסיטההאבודהזמןאחרהדהרה .) 39 (נדיר"

 .סופואלהמבט
אלההםדייךאשרשלטוביםהיותרהשירים

 .וחיכוטיוה"אני"עםהדוקקשרעלהשומרים
החוץמעולםהנטוליםהחומריםאתכרמטמיעים
השירי-חוויתיכפוקוסהעינייםמראהאתוממקמים

 •הנכון.

בן·רוריערה

דרורמרים

לדמןס~r;זזור~,~תעוחwמה

ז"לכהןאברהםאבי.לדבר

הזפחזרףותערשהמהלבשמז-ו
 • :-- T- .. ?ןלך~

חרןןת;:זיאלךמךז;נךמך
 .ה~~~~ל

 .תר~ה fאותרוסר~ךת
ם wזכל w~לא,מה

;:זזק.;רד

י:;בךרי~תרזזןדךנרז;ני

w ופרג~ב

~לר t1מ:גרר 9לים wwכזpכ

;וה p ~גםומה

P.W ורי~הלה
:p מit7 גור 9ל
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רחיפה
כמוכח

קרטון-בלוםרות

אחכה :רביקוביץדליה
הקיבוץ ;שירים ;אמיתית

עמ'. 80 ; 1987 ;המאוחר
חותמתהזהב",תפוח"אהבתהראשון,ספרהאת

tזל~שם wל~"וז;ועבר :במליםרביקוביץדליה
~ 9 r:י JJ דליהשלהקודמתשירתהואמנם, ."ר

לגבירקולא-התחושהאתבנונטעהרביקוביץ

כולההגשמיותלגביאםכיהמצומצםבמובנוהגשם
מאין;ותכליתהטעמהאתשואבתזושירהכי-

עצמו,הtזלדווקאשאינהלנגלה,שמעברמהות
מקהלתעלנמניתאינהרביקוביץדליהשהרי

שישמהות ;זלדהשלמקהלתהעללאואףהלוויים
ארץ-מבוא-ן;אםביןוהתפארתהרוממותמןבה

מהות ;שאיננו-האבאוהשקרמשיחא;השמש

בתוךהשרויהחי",כללנשמתהתיכון"עמודשהיא
חךט;מיםכתב / :סימניםמלאההשמים"חופת
הלילה" •אל :היום-מ:ן /lבשיראמור T:כ :"ת;ך;ךז:;וס~זכת

להתייחסישזומהותואלהזהב".תפוחשב"אהבת
מקהלותכתובים,וזכריארכאייםצירופיםשלבלשון

שלבנוסחלפחותאופולחניים,ונוסחיםמדברות
שניסוריםהנקליםאףזובמסגרתעתיקות.בלדות

וירושלים-של-מטהבארוקית,ברוממותמבוטאים

 /מאפליהשל"כור :מיתולוגיתבמאפליהשרויה
·~שינוייםועםהשניםעםאבלהללויה".מנד~םוגוש
מהותונעלמההלכהכידומההעבריתבשירהשחלו

עללעמודואפשררביקוביץ'דליהשלמשירתהזו
וזההראשוןהספרשלהשמותמהשוואתאפילוכך

אמיתית"."אהבהכנגדהזהב"תפוח"אהבתשלפנינו
חוזרותרים wז,זקובאלופעמיםכמהלבדוקומעניין
בשירינגזרותיהן'כלעלו"אמת","דיוק"ה~לים
במפורש:כתובמהםשבאחדאמיתית","אהבה

משיריבאחדכתובוכןבהיכלו".למופלא"נניח
ש"תפוחולאהתפוח",אתא;חב::יךרש"עץהקובץ

הראשוןבקובץכאמור-א;~להו"את/$סב /זהב
הסיוטיםבואשרמעולםחלקשהואדימוי-

נעשואלהשינוייםכאמור,למיתולוגיה.נהפכים
כאןגםזךנתןשליקון" nב"אנטי-מוכמובמודע,

העימותיםמןגםהחדשההפואטיקהמשתמעת

אמיתית""אהבהששיריהאינטר-טכסטואלים
המסתכמיםעימותיםהמוקדמת,שירתהעםמקיימים

זקכ,tרךתאניהאורוריקועהתפארתכל"ועל :בהצהרה
 /ומגתלגלים"נפתחיםהחדשבספרואמנם,בקלות".
שפורחתהנוצהואפילוהחדר",בתוךעולמות
 .די"בליעד~רקת"היאבשמיים
למשל'מתגלה,זהמעיןאינטר-ט,:סטואליעימות
שרדייהמאייושבאחדלניו-זילנד",איים"שניבשיר

 /ירנניצנידשאנא;תעל"ואני :בנועםהדוברתלה
להאמיןכב;מתעתעתהמקראיתהמליצהדילבר".בניו
מיידאךהמוכר,הרוממותלעולםנכנסנושובכי

 ל~;~רן /רן ר~~עם;שים p:"שם :השורותבאות
פשוטהרביצהלפנינודהיינו . ,,ננידשאר;ע;ת /צמר

למדיפרוזאיבתארוהמלווה-בנ~-צאן'יתרעםבעשב
 /בכנסיה~;קריםחםראשון"ביום .הצאןרועישל

הפסטוראליהשקטאתוהנה ."ט,ק wב~~םלכושים
אי-עלהדוברתשלבוטיםדבריםמקדימים :·הן;

דבריםלאסיה,אולאפריקהלנסועהמוחלטרצונה
 :סרבניתנערהשלכאינטרמצואחר-כךגםהחוזרים

אסעולא / ~~~לולא /~ע )tלא"לאפריקה
בהןשיששוםעל ?מהשוםעלזהוכל ."לל~נ~:
שער",מסמרי"דבריםועודורצחנותמגיפות

שלאבסיון"אנחונ :למסקנההדוברתאתשמביאים
 :לסייםלהמפריעהשלאמסקנה-יפה"עלה

לבטוביאנשים /ומיםדשאאנ;תעל /זילנד"בניו
 .. •- T '', ,"מלחמםליךפךסו /

רכיקוכיץדליה

להתייסראי-רצונהעלהדוברתאתלבקרצורךאין
קשהאבל .הגשמיבעולמנואנשיםנוהגיםכךשהרי

פגשנוכברהאלההמיים""נאותאתכילשכוחלנו
בשירוזאתעצמה,אפריקהבאותהאךאחר,במקום

'אד i ~חמיםאנות"על :ובקאמרון""בצ'אד
שנ;א,שואירופייםא,נשים /י;ז;,י~םאמרון ?jו~

עלהשלאמנסיובםאיפואנואשואלהגם~::זז:זיים".
ביןלחיותבעדםמונעאינוייאושםאבליפה,

בתוךשרוייםהםכאשרבאפריקה,המצורעים

 /::ז~ךם ת;~~ערלהכדרזהר"רקשבהתפאורה,
ח~ירופיים".חא,נשיםעלונ;זpר /אמרון ?jובבצ'אד
הונגו"איךנזיבר" Jב"מלחמההשיריםעםיחדשכן
עלזהשירגםנמנהאחריםועודנהרסה"קונג

רביקוביץ'דליהשלהקודמיםהאכסוטייםשיריה
שמותיהםאשרלמקומותעדותהמרחיקההיאשבהם
הייסוריםוכללבנו,אתלצבוטעשוייםבלבד

תחושתאתבנולחזקמצליחיםרקשבהםהנוראיים
חלקהיינוכאילוקיומנו,שלוהתפארתהגדלות

זק~חר.סקראמנטאיזהשלאינטגראלי
היאהזההפואטיהמעבראתהמאפשרתהעמדה

מאנשידליהשאלהאולישאותההמיוחדתהטכניקה
השתכשכותולאלגבהיםנסיקהלא :המדיטאציה
"מחשבותי :נמוכהרחיפהאםכיבמי-אפסיים,

פשוטהשיטחלימצאתי /מ;ךשלברפידהופזרני
נגנחרחיפה /זקע;ף.ולארגלכף~דרולא /מא.ד

אךלמרומים,נוסקיםאיןאמנםכזאתבשיטהנמוך".
סנט-רהכאנטואןהלילה,באמצענופליםאיןגם

בשירתהאליונמשכהכהרביקוביץשדליהאקזופרי,
הקודמת.

הרוממותשלהמימןכינסכםאםנטעהזאתעם
אמיתית"."אהבהשלהשיריהעולםמןכלילנסתלק

זהואבלהחוליןעליושהשתררעולםאמנםזהו
הוא ?הזההגובהמושגוכיצדגובה.בושישחולין
שלהשגרבעיניוזהו .האמיןהריתמוסבעזרתמושג
האיזוןהנכון'חדיבוריהריתמוס :שלפנינוהספר
שלהיהלומיםמאזנילדליהעמדוהמשקל.וישווי
 ;המשפטילמבנהוהחושהמליםלברירתהחוש
החוש ;שלההנהדרתהשיריתהאיזןלהעמדה
לסטרוקטורותומגוונות,שונותחזרהתבניותלניצול

עולהזהמספרגםהקודמים,מספריהכמורחמיות.
שלהמדוייקתלאיכותשלהנשחקתהבלתיהרגישות
במערכתעומדתבדודתשורהכלוכךהמלים,

לעצמה,טובגםנראיתמילהוכלגבוהה,ות wדרי
מבחינהגםהשירה.שלהכלליתבמערכתגםונכונה

להרגשתתורםשהואכךמתו:;נגתהשדהויזואלית
נעלמהלאהגבוהההלכסיקהגםהכללית.היופי
הזהב"תפוח"אהבתלעומתאוליפחתההיא .כליל
העלמותםלמרותולכן, .קשה""חרףלעומתלאאבל
מחנהשלדורותשהקסימווהשנהביםחתרנייםשל

השיריתבשפההריטואליזציהנשמרה-עבודה
הזה.האמיןהריתמוסבזכות

אתביחזקהתמידרביקוביץדליהשלשירתה
רקאותםלומרשאפשרדבריםשישההרגשה
 •זאת.עשההזההספרגםבשירה.

"אחכההספרלכבררעכרבשנאמרודבירםיסורעל *
באוניברסיטהעבירתלספרותהחוגמטעםשנערךאמיתית"
בירושלים.העברית
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הטעות
דורמשה

הטעות.חיתהבראשית

טרםהאוניברסיטה.אלידושלימה,בעלותיהייתינער
איןזאתכרונולוגיתלעובדהשבע-עשרה.לימלאו
הביוגדאפיהמולדתי",נוף"תבניתעםכלוםולא

 .שהננימההייתילאשבלעדיהשלי,הארצישראלית
שנתאתהסוגדהחורףראשיתימיההם,בימים

לכלכלתהדרושיםהיסודותכלבינאצרוכבד , 1949
בגלל-מאודבמרוכז .שביהיתרה""הנשמה
כמובמקומותינוהזמןמימושלהמיוחדתאיכותו
אתעבדתי-המסוייםהפרטשלייחודובגלל

התשתית,חומדישלוהשימורהקליטהתהליכי
מאמיןאינני .הממשיהאמןלהתפתחותההכרחיים

הם :הצלילים ,הריחותהצבעים,מופשטים.באמנים
בנין-העל,היהחסדבעיקריהם.בינמצאוכבד

השניםבמרוצתהאמןבונהיאין-קץביסודישאותו,

הציפיותוהנסיונות,והחוויותלו,שהוקצבו
 .פיגומיואתמהוויםוהשמחה,הצעדוהאכזבות,

דבר .יודעאיני ?לאחד-מכןלעגול-הפניםאירעמה
בשביליבושנתקלתיאימתכל :יודעאניאחד

ובלשון"מוצאי",אתמזכירניהיה ,האוניברסיטה

שליפהלפרקמתכחששאנימוכיחנירכהנזיפה
בו.להתגאותהראויעכרי

; i; · התנאיתיכלשהינסתרתבנקודההאמת,צד
שבעות-אתבחשבוןנביאאפילוהזאת.בטעות

להניח,גוזמהזותהיהל"הגנה",שנשבעתיהאמונים
שתיבעל"אינטליגנט"מאשדיותרהייתיאי-פעםכי

אםלגבורתי' .מדימפותחודמיוןשמאליותידיים
חלומותאבל .לא-גופניביטוינמצאכזאת,ביחיתה

אוחזי-הללובאמיציםביחיתהקנאהוגם ;ביהיו
לימודייבשלהיאכן'העמוקה.החשיכהילדיהנשק'

תשוקהבפעם'פעםנתקף'כשהייתיהתיכוניים'

הקטנהבמחתרתמהרהרהייתימשהו","לעשות
הנידחיםשבנתיביה ,הקסםאפופתהשלוש,מבין

הוגיהמוחות ,לבנותשושניםכמוזרועים,
 .שימיהומג

לבי.מלאנילאכךכדיעד .הקוויםאתחציתילא

במערבולתכשנגרפתימידכמעטביטעוובכן,
נערפרח-שירה,הסטודנטים,חיישלהמסחררת

והוטלבשפלהממחוז-הולדתושנתלשחיישני,
בזיכרוןלהיחקקהעתידבחורףהרים,שללהווייה

בישתססהעצוםצימאון-החיים .~ךת;באכזריות

 .חידושבעצם,היה,לאבכךביישנותי.עםנאבק
קשישיםביןמקומיאתלכבושנצרכתיומעולםמאז
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האמיתיתהתוודעותיאתחבאניל"יופיטר"והנה,

אצ"ג.שיריאל
לפניגםכמרבן'שמעתי'גרינבדגצביאודיעל
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כדורים .הירדניהלגיוןעמדותעלהשקיפוהקודש,
שחצההקרעאך .הגגמעל ,פעםלאשורקים,היו
 'עצמהמידהבאותהמוחשיהיהנפשיואתבשריאת
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שלשמץבלימשפטןעבודתשלשניםרכות,
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הוציאברנשטייןאוריהששים",שנות"קיצורבכרך

אנתולוגיהערךיעוז-קסטא'משיריו,מקיףמבחר
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ישרהזוחיתהגורי.וחייםהללע'לוקדמוכבר
גדוישםובמצלולבמטאפוריקהפאתיטית,כבדה,
ישרתו,שלהמוגבלתהתקבלותהגםמכאןמאד.

הישראלית",ה"שירהשללשוליהודחיקתה
עבראלמפנהשסמנומשורריםהתמקמוכשבמרכזה

-;המערביתמהשירההמושפעתהרזה","השירה
במיוחד.האנגלו-סקסית

המטאפוריקהבשירתו.דורמשהנאבקרבותשנים

 1יותרישירהדיבור tיותרומאופקתממוקדתנעשית

אפשר tהאחרוןבעשור .והולךמתמתןהפאתוס
דורשלשירתווהגיעהנתגבשהנצטללה,לומר,

שלמבוטלתלאלמידהאף Iלציוןראויהלבשלות
חשובותפוטנציותמראהשלפנינוהמבחרמקוריות.

זהתהליךשאפשרודור,לשהמוקדמתבשירתוגם
כפיהיו,הראשוניםמהקבציםאחדבכל .הבשלהשל

בלטו,שלאראויים,שיריםאלהאירואים,שאנו
דיים.ראוייםשאינםהשיריםיתרביןהנראה,ככל

אתכןאםשחררההאיכותית,הקפדנית,הברירה

אותהומציגההעבר,ממשאדורמהששלשירתו
חדש.באור

בצרוןמתבטאתזה,במבחרהמתבלטתנוספתמגמה
שלנופיהכשירתדורמשהלשישרתואתלהבליט

כברדורמשהלעצמואימץזודתמית .ארץ-ישראל
"שירהכאמור,לזה,קראהואדרכו,ראשיתעם

מגווניםהשוניםבשיריםהמופיעיםהנופיםילידית".
עצים,וכפר,עירומישור,הריםנופיהםביותר,

כשהםבשירמופיעיםtזנופיםובעלי-חיים.פרחים
גםאךהנוף,שלהאנשהתוךלעיתים,לעצמם,
כמטאפורהולעתיםיותר,נרחבלהיגדכאמתלה
לרוב.אשה,אהבתשונים,אנושייםגורמיםהמייצגת

בשירתולמעשהבמבחר,היטבהבלוטאחרגורם
הזיקהמסע.ישריהםבכללותה,דורמשהשל
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ואתפאריסאתומנפניםמקרובשמכירמישל
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תרבותי'גורםבאותוהיאמרביתםשלהמוצא

אסוציאטיבי,להקשרהמוליךהיסטורי,אומיתולוגי
על-פי-רוב,הקשור,הישר,לשהיגדואתהצופן

הםאלהששיריםלינראההישרה.שלבמהותה
 • .דורמשהלשיצירתוממיטב

דורמשה :מאנגלית
הבולטיםעםנמנהמונטריארל'ילידיהודי .וגייזז;וימור

"מבשרמשיריו,מיבחרהצעירים.קאכאדהבמשוררי
פועלים,(ספרייתלעבירתתברגוםארדדאההחלומות",

1984 (. 

דורמשה

ביןמצביעים,אלהכינוסספרישלהופעתםאיןהאם
שלבמהלכהכלשהיעצירהעלרבבבירורהיתר,
סיכוםשלמגמהעללאחור,והתבוננותהשירה
 .בשירהתקופהשלובאהממשמשסיומהעלדברים,

וחדשדורלשובואוהעברית,

שיריוספרגםזונכבדהלרשימההצטרףלאחרונה
שיריםמבחרהשונית","בראשדור,משהשל

השמונים.שנותועדהחמישיםמשנות

נציגהאתדורבמשהרואיםאחרמשוררמכליותר
אתשבישרה"לקראת"חבורתשלביותרהמובהק
החמישיםבשנותהעבירתבשירההמפנהראשית

מסה,דור,משהעםראיוןזוכראינניהראשונות.

עובדהמאזכרתשאיננהשירתועלרצנזיהאוביקורת
ספריועטיפותעלהנדפסיםהדבריםגםזו.

המונחזה,שבמבחרשסבורמיאלב .לכךמתייחסים
אתתקופה,ארתהשלהדיהאתימצאלפנינו,
הישרהשלמהלכהאתלשנותהיושאמוריםהשירים
להיותמתיימרהספר .טועהאלאאינוהעברית,
אבלהספר,גבעלככתובשיריו,שלייצוגי""מבחר

המוקדמת,ששירתולהראותירכלמאדשטחיעיון
מזערי,ייצוגאלאמיוצגתאינה"לקראת",מתקופת

מוצאיםאנויותרמאוחריםבקבציםשמדוברוככל
השיריםבבחירתהמנחההעיקרוןיותר.נרחבייצוג

לזהקוראהייתי .איכרתיאםכי Iייצוגיאיננוכןאם
האיכותלפישיריםהמלקטסינאופטי","מבחר

לפיולאלאחור,ארוךבמבט ,כיוםלהםהמיוחסת
פרסומם.עםלהםשחיתההיחסיתהחשיבות

דורמשהשלהראשוןספרולבנים","ברושיםמשירי
לצורכינותרלא"לקראת",ספריראשון ,-1954מ

בעלקדמון","שיראחד,קצרצרשיראלאהמבחר
שניגםהשירה.שלבמהותהעשניינוררמאנטי,היגד

 ,-1957מנגיע",לאואםנגיע"אםהבאים,הקבצים
בארבעהאלאמיוצגיםאינם ,-1960מעיקול"ו"צו

אלהיותר,המאוחריםהקבצים .אחדכלשירים
ואפר""זהבלהוציא"לקראת",אחרישהופיעו
 1עדבעשרהמיוצגיםדור",משה"משיריוהמבחר

לראותאוליאפשר .אחדכלשיריםחמישה-עשר
שלהמקובלתמהסטיגמהלהשתחררכסיוןבכך

שלשירתואתלהציגבמאמץלקראת","משורר
ל"זכיורת;:ןתייחסרתללאלעצמה,כשהיאדורמשה

 .היסטוריות"

דור.משהשלשירתועםמאדמיטיבאכןהמבחר
מפוקפקות.דיהןהנזכרותההיסטוריות"ה"זכריות

מכלחדשניתחיתהלאדורשלהמוקדמתשירתו
לשירתםניגודבהשהיהאפשרצורניתמבחינה .רכל

גלבע,אמירבארץ","דורמשוררילשהאקספרסיבית
אלברורהנסיגהבהחיתהאבלהלל,ע'גורי,חיים

למידהעדאלתרמן-שלרנסקי,דורשלהישרהצוררת
אמוריםשה;;לתכנים,באשראפיגרנירת.שלכלשהי 1

 .דורמשהשלהיפהכהגדרתו ,"ילידית"שירהלבטא

ספרי
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שיודכים /גוגול ..וו
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מולנו,
שרמר·חנשים

T • 

 ;מולנו :יהושעב.אברהם
הקיבוץ ;הספדיה ;ורמאן

 ;קריאהסימןספרי ;המאוחר
 ·עמ'. 346 ; 1987 ;כתר

שלפרצףפהעלהפיקרסקיותהאמיתותכשתעלמנה
להיקרא,ימשיך-והספרהיום,הישראליתהחכרה
כספרותחדשטיפוסאב :דמותכרתשאר

נשי'סטריאוטיפשלסימניםכעלגברהישראלית.
צוברלמחלות,אובססיביושער,עינייםכיפימתנאה
למוותכ~דחימעט-קומי",אפילו"יצורתרופות,
שהספרמולנו,סימן".וללארחשללא"הנספג
תם,הואלשווכדרכוממנו,וחכםרשע"מולנו"

זאתמה ?נעוריהיכן- :לשאוליודעאינושאף
עלהאכלשנתתוםועתנערהיותומאז- ?אהבה
אהבהכליגםאכלהתאהב.טרםמולנו-אשתו
ישנה"."נאמנותכףלוכלכמףדע,כמוותעזה

 ?לפניה"אשהידעתי"לאחושבמיו~כך;,מ;לכ;

מהםמי- ?ישנה"כ"נאמנותצרכיועושהמי-

נחזוראם- ?קומי"מעטאפילו"יצורנראה
הצידה"פורש :אינטימיכאורחאותונראהונקרא,

אפילוזר,כיצורהאפל~כך;נראה ...וכאןלהשתין,
ישנהכנאמנותשלוהסילוןאתמתיזקומי,מעט
אותושספגומתיםאורןמחטישלסמיךמרבדלתוך
חשב,לפניה,אשהידעתילאסימן.וללארחשללא
נאמןמדייותר ...והיחידההראשונהחיתההיא

כחללככרנעלמוהאחרונותוהטיפותהייתי'
מיט;נימייםהפיפי"ו"מעשה"הפיפי" ...האוויר

וסטאטית.-עגולה""דמותכולה,לדמותולמולנו,
"עלהנתפס"אני"דמףתזומתפתחת.ולאמורכבת,

משולבכמבעעבורנומנוסחיםהרהוריו- :חם"
ומרחק-אירוני.ראייה-אינטימיתשל

יפתהלאהואמ;לכו.כידינשיםלהפקידאפשר
שומר-הנשים.מולנו,עללחייןיכולהקורא .אותן

נוקטהרומןלספרות)(מחוץאמיתי"מ"מצככנבדל
מקוםמפנההדרמטיהאופיהעדרסגנונית.עמדה

זהכווןסטירה,גרוטסקה).(הומור,הקומילכוון
מרוץשללסיטואציותרקלאלדמות,גםמוקדש
 םי~~'ר~הסיפוריכהווהאופיקווי :כסיפורההווה

 .האופיקוויאתהמחדדיםכמקומותהעכרמןפןt,כים
תלמידמולנוהיהכתיכוןמפוזרת").("אקספוזיציה

לא ,שנ;;:; nהיהכצבאכריזמטי.לאמ;רד,לאסביר,
לאקיר","פרחהיההנוערכתנועת"פייטו".
שומרמולנו, .נאמןיציב,אישמולנומשתלב.
הנשים

שנייחבחצגחמולנוא.

בית-שלאדםהואקלאסית.למוסיקהמאזיןמולנו
למולנומהאופרות.ושלקונצרטיםשלמשפחה,

ולא"בוהמי"לא"צעיר",לאהוא ?ולהצגה-שנייה
קולנוע.ככתיהמכלהכן-העםלא"פלכאי",

הרילאולם-קולנוע,אגכ-אורחאמולנונקלעכאשר
אףלםלמיןונהפךשנזנחגדולתרנגולותלףלזהו

"זרף~ה".האירוניהשםבעלתגליליתכעיירהקולנוע
אתאכליחידה,כהצגה-ראשונה,אזצופהמולנו
שנייהכפעםמולנואזמכקר"זרועה"העיירה

העלהראשוןכיקודגםמשמע).תרתי-("מכקר"
"הצגהשללמחצה),(מנומקתתחושהכמולנו
נודעהלאהזה,כמקוםהיהככרהוא- :שנייה"
כמעט"זהזרועה.לאכארץמיםמפלכרוהמףכר,

המבקרמולנואומרלמשטרה"כסוףויעכורפלילי
לתפיסהמכיאההשנייההפעםלראשונה.כ"זרועה"

"לאאותוהחוזרתבפעם- :מפףייסתשנייה,
הזוכההמרהיב, tהאנוישהוא tואנרכיפרועבסדר"

"סדר"היבש.החוקמולמולנושלולתמיכהלחיפוי
 .כרומאןחוזריםניגודיםהם"אנרכיה"מול

היושע .כאברהם

כחזית-ארועיםניצבשגיבורוורמאן'זההיהלו

לנקודתלקרואהיהאפשרוחברתיים,פוליטיים
הטלוויזיהתוכניתכשםשני","מבטזותצפית
הפוליטיאכלוחברתיים.פוליטייםארועיםהבוחנת

החכרתי,והתיאורלשולי-השולייםכ"מולכו"עכר
כהצגהורמאןזהוכרקע.מצויזה,כרומאןהקיים

החוזר,מבוגראדם- :היסודמצבישלשנייה
חייואתוחווהחוזרהואדברים.אותםאלכעצם,

ונשארמקומותומעתיקזזהואאשתו.עםהמאוחרים

טוב'ילד- :מתפתחתהלאכאישיותוסטאטי
טוב'ילדכהלהיותועכרחיפהלעירשזזירושלים'

עםהמיר,הפדנטית~מ,-הוךת;את .הכרמל'הר

חייו.אתלו ·המכתיבההפדנטית,כאשתונשואיו,
החייםאללחזורמולנומנסההאשהמותאחר

גרוטסקיתכסיטואציהכדמותכהםומשתתף

 :כקריצת-עיןאותהמוסרתשהיצירהמתמשכת,
האינטימיות-עצמודקויותאתכמולנוהמכירהקורא

האינטימיות-ארצו-מולדתודקויותאתמכינות,

-החכרה""פנישלהנורמותדקויותואתמכינות
עםקומית-אינטימיתהזדהותמאותהכ"מולכו"נהנה

"אני".חולשותאחרהשנוןלמעקבצמודהמתואר,
ומעשיומולנוהרהוריאתהמסנניםהפילטרים

מערכותהםמרים,אשתו,מותאחרהשנהכמהלך
מסגננת.מסננת,מחשכתמלאכתשלמדויקות
ל"כפרהפךימינוכןשהעולםהידועההאמירה

אישי-שלהישראליתלתחושהכאןמוסכתגדול"
בעלתהיאהדמות .ד nכהעלם-אוקולקטיבי.~ךטי

אךמזדקן,"אני"מוגבלת,דמותקטנים.היקפים
מזדקנת""מולדתשלהיקפיםכוללהאינטימיעולמו

כמכלולהופךחייכניוהאינטימיהקומיכעימותיה.
זואךחדים,קוויםבעלתביקורתיתלגרוטסקה
נוספת.כקריאהשנייה"כ"הצגה

מוקפדכ"מולכו"הדרמטיהאפקטשלסילוקו-
אתומסלקהטראומות,תוצאותאתמציגהספר .מאד

אינטנסיביסכל(אחרמסרטןהמוותנוכחותם.

שנים)שבעכמשךפוסקתכלתיכנוכחותהנמשך
וחראהרומאןאתמכתיבהוא .הרומאןמןמסולק
כגרמניההיהודיםשלההשמדהגם .לומחוצה
- :כטראומת-רקעכרוקיימתהסיפורמןמסולקת

 .התאבדשאביהכילדה,מגרמניהעלתהמולנואשת
ההלםתוצאות"רק"אכל;ךלם.כעקבות;ךלם

מחוץאלהדרמההוצאהכרומאןכדמויות.מעוצבות
איןלכנון,מלחמתאיןלוהטת,אהבהאיןלתחום.
הכל-השחרורמלחמתאיןסרטן.איןשואה,
דרמהשלכלכךעשויהרומאןלתחום.מחוץקיים,
הנעההשפעה,להתהיהאבליצוג,יהיהלאגדולה

המתחאתיקלוטשמוכן,מי .מי-מנוחותעל
המתמידות.כתזכורות

שאיןורמאןלכתובהיאהזההספרשלהפואטיקה
מרתקתכרשהקריאהורמאןזהואכלמתח,בו

(הואנוספת.כקריאהיותרומרתקתראשונה,כקריאה

שלמופתספרכ"אמה",הקריאההנאתאתלימזכיר
המתחשם,גם .קלינוכרינהכתרגוםאוסטיןג'יין
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גםגדולה","דרמהואיןמינוריים,מחומריםבנרי

שנייהכקריאהרק ).הקרמי-סטיריהאפקטחוגג

מדברמולנושכאשריותר,טובלהבחיןיכולתי
הוארק-נועז"וכדמיון"בהומורלדברוממשיך
הספר),(כעזרתואניאשתו,עצמו.עלכךחושב

 .) 45(עמ'זהכרגעגמוראדירטשהואחושבות

זרהישראליכ"מרלכר"היפה"אמה"לערמתאכל
רזהכתיבהכאמצעותטראומטי.רקע ...עלרזהכתיבה
שיסודרקירםכאןנכחןסטאטיתדמותועיצוב

ואמונותמוכריםואנשיםנרפיםמסירתזר .דרמטי

אתומציגהמהפכתמהפכת.כדרךוהתנהגויות

ודרכם ,למרכז.הופכיםהשולייםכעיקר.השוליים
רדה""כתיבהשלהנכונההמנגינהמוצגתוכהם

לאדמותוהעמדתהדרמה,הרצאתשל(כמרבן
 .שנייהכהצגהדבריםקוראתאנילכךגם .דרמטית)

 .שנייהקליטה- :המוצאנקודת

כקליטת-המציאותבעירת-"קליטה"אגב,-
אתזהכדרילסרטלהכתיביכולותוכקליטת-עלייה

 .אוליאר,קליטה","קשייאראיטית","קליטההשם
עצמו,אתמולנושל- :מוגבלת""קליטהעדיף
אתמכיןהיהמולנו .עוליהאת-ישראלשל

ומתחיםמשולב""מבעכילמחצה,רק"מולנו"
הקליטהלגבולותמחוץהנםרגררטסקיםאירוניים

לגבולותמחוץעוברתהרוסייה""העולהגם .שלו
נקלטיםב"דררעה"הקצו'יניםהעוליםגםהקליטה.
האופפת .ישראלמדינתשלהמציאותאתוקולטים

מוגבלת"."קליטה ,אות.tנ

מאושרתמשפחחאומללה,משפחחב.

פעםמושלם.דוגעלורמאןקוראיםראשונהבהצגה
דוג .ו"ז.tדלת-יד"מת""ל:;בישלדוגזהיהיהשנייה

זה.אתזהוהרסחתרשבמעמקים

"המיזוגסמלסולידית.משפחהראשיואשתומולנו
גלויות).שלנכוןמיזוגהואשמבחנה(בארץהנכון"

מירושלים-הוא"ספרדי".הוא ,"יקית"היא
יחידיםבניםשניהבירה.מברלין-היאהמעטירה,

תואמיםשונים-דומים,שלהרמוניה .אלמנותלשתי
לזה.זה

"נכונים"עבודהבמקומותמסודר""דוגדהו

שלעבודהמקומותממשלתי.ופקידבתיכוןהוראה
אתשהכירומאלהותיקים,הםוסימפטיה"."קביעות

דירהלהם .השחרורמלחמתלשפני"הנכונה",האץר
ומגרמניהפיצוייםבנק,חשבוןמכונית, .הכרמלעל
"הסדרבתבניתנולדוהילדיםגם .ילדיםשלושה-

לאיזון-השנייהזכר.בן(כראוי)הבכור :הטוב"
אתכברהזכרתיהאם .זקונים""בןולבסוףבת,-

במכונית,שבתטיוליאת ?לקונצרטיםהמינויכרטיסי
 ?האץרבכבישי

הקשות,בעתיםגםועומדתנבחנתדוטובההרמוניה

מעניקהבעל .האשהאתמכלההסרטןשמחלתשעה
הסוףעדבבית, .הטיפולמלואאתבנאמנות,לה.
הסיפור.פתיחתעדכלומר-

הא;פןלאיטר,ומתגבש,מתעבההקריאהבמהלךרק
ר"אדלתמת""לב :נתוניםאותםראייתשלהנוסף

 ,ובהתמדהבעקיפיןגרם,הגברבוזוג, .יד"

בהקפדההאשה,ובוהאשה,שללהסתלקותה
אשת ,מריםלאימפוטנט.הגבראתהופכת ,שיטתית
שחלתה 'לפניהבית,מןלהסתלקכסתהכברמולנו
מעשהשכלדוג,בןעםמחייםלהסתלק .בסרטן

'שכב'שלאומולנו,עליה.אהובהיהלאממעשיו
שלהארוכותבשניםבהבגד''ולאאשתועם

הספרשנתמותה,לאחרויותרבשנהגםמחלתה,
כמיןבסקס,במין,מהרהררקהוא"מולנו",
חשק".לו"איןבד"כלדחותה.שעדיף ,אפשרות

 .קטנים""שדייםמצמיחהוא"מולנו"הספרבשנת
אינטלקטואלי, ז::r;מבחייה,היאדשייה.אתכרתולה

היאעיתונים.קריאתעלמוותרהוא .חריףביקורתי,
הואהקלאסית.הגרמניתהתרבותאתהביתהמביאה
הגבר,מולנו, .עולמועלמוותרעולמה.אתמקבל
ודואגתתבשיליםהמכינהביתכעקרתיותרמוצג

ביפילהרהרהנהניתדמותולמלאי-התרופות.לכקירן
לקוראמגישהרומאן .שלהעיניהביפישלה,שערה
סטריאוטיפ .ואשהגברשלסטיריאוטיפיםהיפוך
סטריאוטיפהתרבותי.המובילהנורמות,קובע ,הגבר
סבילה.יפה,נאמנה,ביתעקרת-האשה

יאושקיים .הרמוניהאיננוסטיריאוטיפיםהיפוך

יחסים .יד"ו"אדלתמת""לב .ונוקבמחלחלהרסני.
עדבמחשכים.והרסניםלוחציםביסודם,מעורערים
לנושאהמוקדש •נוסח-עבריעבורםלשאולשאפשר
 /מחשכים,תהומותעדהדם"יקרב :אחרטוטאלי

הארץמוסדותכל /שםוחתר .בחושךואכל
מחמת ,מתוכועצמואתההורס ,קירם ./ /.הנמקים

- :אפשריבלתידבריםסדר

בשנים.עצמולאמןהתחילכאשרזה"חיה ...
שבעלהזכרועכשיולתלויות,בחליבההאחרונות

שלו'החדשהקברמןהרחקלאקבורלחיותאמור
נחגםחרחרחאחורנחנשכחעתה.זהשנברח

חמורת."שלאחראפשרותכמיןבאחדה,לפעמים
 .) 24 'בעמפואנטה,מעיןפרק,המסיים(קטע

נמחקארוכותשניםבמשךהמסורהטיפול"כל-
אמוןבאיכברברמסתכלת ...הידידה ...אחדבמחי
 ) 43עמ'פרק,של(פואנטהאשתו"אתהרגכאלו

לומצטבראשתו"אתהרג"כאילושלקל-קלילזרם
עשירבקטעהחוצהפורץשהואעדבחשאיברומאן

במיסבאה .במרתףבידור 1גיהנוםעלכפרודיהובולט
וחדרהאחריו,שחיזרההאשהלולוחשתבובברלין,

היום ,לאטלאטאותההמתתפשוט"אתה- :בה
היהלאהרעיון ...לרגעקפאדמו ...זהאתהבנתי
ממיתאתהלפעם,מפעםאומרתחיתהאשתוחדש.
מופרכותאמירותהדוחהמולנוביןנפסערק ."אותי
אותה,הרגתילא :שלומאוחריםהרהוריםלביןאלה,
 .למרת"להעזרתי"רק

חוזריםהשאול,לאשה,גברביןההיפוךהמוות,
רואהאותהבשאול','"אורפאוסהאופרהעםברומאן
מובלטהמקריםבאמצעות .בברליןבמקרה,מולנו,
 .המוקד

"אנההואמולנומסעותאתהמלווההספר
 ,כידועפותח,הקלאסיהספר .לטולסטויקארנינה"
המשפחות"כל :ברזלצאןלנכסשהפךבמשפט

-אומללהמשפחהכללזו,זודומותהמאושרות
חמישיםבןאדםמולנו,דרכה".פיעלאומללה
 ,הקצינה ,;תב;:הנודע.הספראתקראטרםומעלה,
מקבלמולנולקריאה.קארנינה""אנהאתלומביאה

עםמשתלבזה(האם .ראשוןכרךלפניב'כרך
 ,אורישנייה).הצגהאלאהתחלות,בושאיןורמאן.
שנייה(פעםהנוער,בתנועתמולנושלמדריכו
הסיפור)שלבהווהלזהזהמזדמניםהםבחיים
 !מתאבדתטולסטוישלהגיבורהכילמולנומספר

כאלהקונפליקטיםעצמתאי-נוחות.חשמולנו
 .השגותיולתחוםמחוץמצויה
כללזו.דרדרמותהמאושרותהמשפחות"כל

הרומאןדרכה".פיעלאומללה-אומללהמשפחה
הזד;,הקוטביהמיוןבחדותבדיעבד,כופר,"מולנו"
מאושרות,אומללות/ושתיהן ,משפחותשתיברומאן

מושגיםהםו"אומללות""אושר" .דרכןפיעל
הרומאןאחת.בכפיפהזהברומאןלחיותהיכולים
ראשיזוגזוגות.שניביןניגודיתאנאלוגיהמפתח
היאמולנומשפחת .משנהוזוג )!בעצם(אלמן,
המדריךאורי,ומשפחת ,הטובהסדרמשפחת

טוב.סדרמכלחורגתאשתו,ויערההנוערמתנועת
אושר"" .ברומאןניגודיםהם"אנארכיה"מול"סדר"

משתנה.תצפיתנקודתשלעניךהםו"אומללות"

 .להתגדששהחליט ,עלוב .אומללזוגהםויערהאורי
תוךלהומחוצההארץנרחביונדנעשהיהזוג

ממולנובהבדל .לעולםילדלהביאכושלים,כסירנות,
ללאדירה.ללא .כלחסרייחפניםזוגזהוואשתו
אמונהללא-ובעיקר ,מקצועללא ,קבועהעבודה
מוכרת.קת;דהשהיאאיזועםהמתיישבתסדורה

חדהעבר,מןהמרשיםהמדריך ,אוריהחילוני

רקאבלבתשובה",ל"חוזרהופךוהלשוןהתפיסה
משכיליםביןדרסטיתחלוקהשלבארץ .למחצה

דתייםלביןמיליטנטיםאנטי-דתייםחילוניים
ב"הלכהכהלכהמשתלבאיננואוריפאנאטיים,

ר"פושט"יחפן"הוא .כאןולאכאןלא .פסוקה"
הםילד .ללדתמתקשהאשתו .אידאולוגי "רגל

אתלקייםכדיאומללות.בהפלותו"זוכים"רוצים
לאוריהקשורה ,יערהמרננהורבו"ב"פרוהגבררצון
היאכךכדיעדלהתגרש.גםנפשה.נימיבכל

 ,,'חבילהעיסקת"למולנומציעיםהם .אתרמזדהה

 .מולנולידייערהתעבורבה
והמדריךהחניכה .ישראלאץרשלהיפההדרג

זוגוחריג.תמוהלזוגהפךהחלוצית,הנוערבתנועת
(שלאהמובילהגברשלאנארכיסטיראש .מעורת

הםמקום.לשוםמובילשאינוכמובן)מולנו,כמו
היצירהאךהכל"לו"יששהזוגמולכל""חסרי
הבטןעם .שיעורלושאיןכיופיזהעיוותמציגה
הזוגחיבההעלובהוהדירהיערהשלהנפולה

שניים .עמוקקשרשליופימתקייםהירושלמי
הםלכאורהשרקבקשרבנאמנות,לזהזההשייכים

לעינינונוצרתהמאכזב,כלעםלהתירו.רוצים
הנסיוןבסיוםשגרתית.אהבהכלעלהעולההרמוניה

זוגלביןהרמוניזוגביןהאנאלוגיהאתהיוצר ,הזה
מקייםהשניעצמו,אתהרסהראשוןהזוג ,מעוות

בליוכאילואיפורבלי ,צאצאיםבלי .אהבתואת
שללכוחהממקרי-המבחןאחדהםויערהאורייופי,

האנארכיה.

פיקדסקיים,ואלמנטיםפ~די~יתרמ~תג.

 .ברומאןאמיתי;,קיום"היאלחוקמחוץאלהחריגה

למרסיקהכברליןהמאזיןהמגוחך-המעוותהצופהכך
ראשכךמתוכו.אותהיוצרוכאילו .באופרה
החריגה .כהאחרותודמויות "זרועה"בהמועצה

-ממשיחם,קיוםנחהיאהטובלסדרמחוץ
 .יחדגםומרהיב-ועלובנלעגקיום .יחדגםונלעג

 ,משתלבבלתי ,אנארכיסטישביסודויופיכישלון
מצליח.ושאיננוממושמע,בלתי
המגיעורמאן .פיקרסקייםאלמנטיםבספרישנם
עללע;בךחיבהתוךחברתית,ובעיהמקום"ל"כל
אתמזכירהואלי .היבשהחוקועלהטובהסדר
שלכדמותולאאך(פיקארו).הסימפטיהנוכל
זולו.המנוגדותבדמויות-המשנה,אלא ,מולנו
הגזברזהלרוסיה,ויורדתהחוזרתמרוסיההעולה
שלורמאןזהוזומבחינהנ"זרועה".היושבהה;די

פועלכהן.נעמשותףוגיבוראפיזודות-אפיזודות
 .האנושישבכישלוןהיופיעםטונהבשכנות .בהן

 p_.היבהחוקלסדרמחוץהחיהאנארכי,
אישמולנו.קייםלפיקרסקי,לאנארכי,בניגוד

מציגמולנושלהאהבהעולםטוב.וסדרחשבונות
נער .מתאהבתאיננהשאףמסודרת,לדמותדוגמא
מהיעדתיולאמולנו,לומריוכלזקנתי,וגםהייתי
עצמומכירחהיהבעצם ..."כנעראהבה.זאת

מדיחשוףיחידבןלהישארלאכדי ,להתאהב
 ""הארהבמעיןמולנומהרהרהספרכמחצית .לאמו"
לגבוראוכלכךרקחשב,להתאהב,"צריך :מדומה

אוכלכךרקלשוא,אותיהמכליםהגעגועיםעל
מבקששאניפעםכלהזאתהעייפותאתלחסל
 ...אשה"אללגשת

בשתי- :מדומה""פואנטהישנההספרובסיום

לפסנד,-שוב, ,מולנוזוכהאחרונותשורות
הואמחדשהיסודי,למצבוחדשה,"הוודעות",

איןאחרת ,להתאהבממשמוכרחים"אבל :מגלה
 ,מהבאדגתבצער,מולנוהרהרתכלית,לזה

ההערותאתאוהבתאנילהתאהב".ממשמוכרחים
נשם(ספקהאומרות,הספר,שלהמינימליסטיות

חולפיםההרהוריםכי"מולנו",)בשםספקמולנו,
מוסרות,אלהשורות .מה"ודאגתצער"שלבטון

ההרהורים.שלהטוןואתההרהוריםאתבמשולב,
אתמפגיןהטוןהגדול".ב"הנושאעוסקיםההרהורים

מהרהרוהמזדקןהחביבהנחרד .הקטן""האופי

-החונהמפניחוששהואמה".בדאגת ,"בצער
להתאהב? .הקשה-ההכרחמפנינוחה.הלא

נקודש,שכדרכומצב, ?קירםלטלטלתנתוןלהיות
בחרתילמהליברורהאם .ביקרוחפץהואאין

מתאימותהמילים ?ביקר;""ח;נץבמיליםלחתום
ה"פורים-מקור ,ב"מגילת-אסתר"מקורן .למולנו
ההיפוךבוישפוריז;וית.דמותהואמולנוש~לי".

ותחפושת.מסכהבלינראההוארק- :הפוךיז;וי
במגילת !שומר-הנשים-מולנווסרק.כחלללא

אחדלטוב,הזכור ,"ה J ;ברז:r"אתמצאנואסתר
"הבי"ואתהסריס,"שעשגז"אתגםמצאנו .הסריסים

אחדהוא ,מעלכלול,חכרת~במבטמולנו, .ךיס 9ה
 :אסתרבמגילתתכובמפעל-חייוהסריסים.

ים". wש;מר-הו .המלךסריס"

• 
נוסר"גיאירח
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הממית:חמתאוחמרותמחול
 ;:מולנויהושעב.אברהם
 ;המאוחדהקיבוץ ;הספדיה

עמ'. 360 ; 1987 ;כתר

מולכדמשמש.בארשיתוחלקיםבחמישהמוותמחול
אליומחייךהמוות-ונאמן"נצרע"עבדהמוותבפני

בן-ביישותושלנטמע :מאוהבמולכד .מגדהבעליונות
הריקודהחושים.מטריףהמהפנט,בן-זוגוהמוות,זוגו

מןנפרדעליון"."מפקחכבדמולכדוהנהלסיומומגיע
 .בוגדתלאהבהנכוןהעצמאית,ישותואלבחזרההמוות,

ממש"מוכרחים :מפוכחתזיקהאלאהיפנוטלא
ממשים mמוכ ...תכליתלהזאיןאחרתלהתאהב,
להאתהב".

אתמגלהמולכדמולכד.שלאשתומותעםנפתחהמחול
מריחותיולהיפרדיכולאינוהואלמוות.אהתבו

עםמולכדיתעלסהמחולפרקיחמשתבמהלךומראותיו.
.יצרחיזלולהוא :תפקידואתשיטולעדבויימהלהמוות,
היהכאילובדמיונותי;,הכלפנימיים.באיבריםויפשפש

המוותאתמולכד.יהדוף.לבסוףאחדולאהמוותהוא
שהדיגrוודשהאשמה.אךהמוותלאיסוגערלשאמעליו,
כלפימולכדשלהאשמהדגשילידהואהמוותעםהאיחוד
אשתו.

נתפלא;אוליכוחדנישליטיםהםהמתיםכייודעים,"אנו
תבת-פרוידאומד-לאוייבים"נחשביםהםכילשמוע,
שלהשלישיהפרקבתוךהמתים"לש"חטאנו :הפרק

המתים .ממיתהמתממאיר,המתוטאבו"."טוטם

פרימיטיבייםשבטיםאמונתעל-פימגתלגליםהאהובים
.באשמהפרוידמסבירהמת,מדוחהפחדמקודלדמונים.
הטיפולמהזנחתנובעתשאינהבחייםהנשאריםשחשים
שהמתמודעתלאבמשאלהאלאמותו,בגדימתאובמת,
וכךהמוות,מןמרוצהבלתילגמדיהיהלאהחיימות.
עקבמתענה.החיעצמובעיניהסמוישותפונעשה

פרויד,אומד . mבהכשאינםהאמביוולנטיים.רגשותיו
.מאחודיבלא-מודעמסתתרת.איבהגייםפסיכופאותלו

הסיפוקניצבהמודעהצעדמולדנות.ענוגותאהבות
 .בערבוביהויינותרע.אהבההלא-מודע

הלא-אשמתוביןלהבדילמולנוילמדאדרךבתהליך
על-ידינדרףהואועל-כןאשתואתכביכולשרצחדיאלית,
-,,רגשותבו:שהיוהדיאליתאשמתולביןשלה,הרמון
בכעסיויודההוא.זוגיאהבהבקשרהמקנניםערכיים

כיגםיביןהוא .המוגזמתמביקורתיותהבסלידתוכלפיה,
עלויתורהדעיכתה,תהליך.וכילנטושרצתהאשתו
עדדק"כ"שנשבדאמונהבילדותה,מזמן,החלהחיים,
עמדשלאבכךחיתה.היאאשמהבוחיתה.אםבחיים
שורשאתהכירלא.כימלחמההישבשלאהמוות,בפץר
 .למותאתשושלרצונה
באשמההמיסטיתהאשמהתתחלףהתהליךבסוף

 .תבונית

המוות:קסמיסתר

הקסום.המוותעםמולנומזדהההראשון,ב~דקבסתר,
השוכבת,החולהאלאותושוטפיםעמוקים"געגועים

המזרןאלאפילומתגעגע .) 26(עמ'ההכהר"חסרתאפילו
המטפלתשלמגופהמותהאתמדיחהוא .גססהשעליו
שלאינקובציההיא.המטפלתכךנזכרתבהוחושק .שלה
לחלוקהבעיניודומהלובשתשהיא:הח~וקאשתומות
ריגושלעצמומשיגהיהאשתוגסיסתבימי.אשתושל

-החוליםביתשלהחמישיתהקומהאלעלהכאשד
בגוססיםקצתלהסתכל"נמשך :הגוססיםקומת

 .) 52(עמ'בחוזקה"הולםלבושלידם,ובמכשירים
 :המתבפנידמוןבחדדהמהולהלעולםהמשיכה,אך

הנלעגחיזורואתיחזראחריההמשפטית,היועצתבבית
ביןהמתבעלהדוחמתלבטתשמאמולכד.חדדהראשון
נשעןאשתוגוףמשאאתחש.הואחדד-האמבטיהקיררת

ונשאהדים.שאותוהגוףמשאאתחש"והוא :מרחועל

 .) 72(עמ'מרחו"עלנשעןפעמים,הדנהכל-כךבידיו

 :בתוכוד pלפדשב.מרתהבתוכואשתומרתאתחשמולנו
שבהזהבחדדשעבדהההוריקןמסופתקטןשובל"כאילו

מחפשהואערלה,גופוחום .) 73(עמ'בתוכו"ד pלפד
 .גופואלהמתהומרןחדד.האמנםבצואתודםעקבות

אומדהואמעט",עודלמותהולךאני"גם ?להענישו
עםהזדהותומולידהולךאשמהדגש .) 62(עמ'לאמו

המוות.

בפעםעולהאשתו,אתהדגשכאילומולכדשלאשמתו
הרופאשלהניחומיםביקודבסוףבמפורשהראשונה

מנסיםכיצדלהםלספרמתפתההוא.מולכדבביתואשתו
באי-בומסתכלתהרופאואשת.מישהילולשדךכבד
עולהקודםעודאך.) 43(עמ'אשתו"אתהדג"כאילואמון

 :באשתומחלותיואת.שהספיגחשדמולכדבמחשבת
שהתגברהעד .. ·.עצמואצלגידוליםמגלההיהפעם"מדי

העמיסכאילו .) 39(עמ'לתוכה"נספגוומחלותיומחלתה
לונדמהקודםעודואפילו .לשנייםשהוקצבהמחלהעליה

במשהו"אותו"מחשידאשתומותאתהקובעשהרופא

 .) 21(עמ'

מתבונןכשהוא.בפוטנציהכממיתעצמותופסמולכד
מולכדשואלהמשפטית,היועצתשלו,העתידיתבמחוזרת

רוצהחיתהואולימחלה,בהמקננתכבדאםעצמואת
הרצוןמומחיותו.ובעזרתחסותו,תחתבביתלמותבכלל

כפי ,אותהימיתאםמתעודד.המוותאתמעליולגולל
ויפטראליה,המוותאתיגוללהבא,בפרקכביכולשינסה
ממנו.

"חפצים".שלא.ב.יהושעמוכדממחזהרהאחדוןהתהליך
ממחלההאבמותלאחדהמתרחשבמחזההמשפחהבני

הביתבני .אותםרודףהאבדוחאשמה.רדופיממאדת,

נגאללראותורצו'כימדימהדללכתלאבשנתנוחשים

 . ,,המוותמחול~
מונק, .א
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ובעיקרהבית,משקתכולת-במחזההחפצים.מיסודיו
.הםהבןעללהעמיסמנסהשהאם-מטבחכלי

אל-ממנהלגוללירוצהשהאםאשמה,שלפדוייקציה
אתלהשליךמביתה,החפציםאתלגרשמנסההאםבניה.
במחזההבןגםלמולנו,בדומה .החוצההנוקםהאבומרן

עלולהמוות,למלאךבמותושהפךהאבכייש"חפצים",
 .מתוכואוזליםשהחייםלונדמהעולה.גופרחום.להמיתו

עקבותיואתלגלותמדמהיהאב-הרמוןרדופתהבת,גם
בוהתגלגלהכאילו ,זקןהבעללהנדאהלפתעבבעלה.
שהוא-ב"חפצים"גם ,ב"מולכו"וכמוהאב.גוויית
המתחרדת-"מולכד"להשלמתבדדךתרגילכעין

אלזההמשפחהבנישלרצחדחפיאלמתהפכתהממית
זה.

בפרקיםויתעצמושילכונושאיםשניעוליםיהסתרבפרק
 :הבאים

וכעסנית.ביקורתיתחיתהמולכדשלאשתוכימסתברא.
כלפייהמדינהכלפיהעוזרת,:כלפיהדףללאאזיחת
עלונאנחהפוליטייםבענייניםשחרדות.חזתהבעלה

אליה,מצטרפיםהיוהמשפחה(בניגוססעלכמוהמדינה
 .השיחה)ומובילתהעיקריתהדברניתחיתההיאאך

הלא-מאשמתומולכדשלהשחרורתהליךשלבעיצומו
כרסוםכמיןאשתושלהביקורתיותתתבדרדיאלית,
 .במותהחלקהלמעשה.זהוהסרטןאת'המבשרמבפנים

לאהבהכש"ריחאהבהביןאבחנהוהולכתמתבדרתב.
.מולכדעל-ידומובלתואינההיצראתהמובילהרוחנית,

דקה,חיבה ,רחומה"אהבהאשתומחלתבזמןלהכירלמד
לונעשההמין .) 33(עמ'מורכבים"אנושייםיחסים

בזמןאיתרלשכבסדנהאשתושכןודחוק",עמום"זיכרון
בדודבאופןתתעצבודוחבשדיחסיביןבחנההא.מחלתה
קוראשמולכד'ספדקדנינה""אנהאיזכודעל-ידי

אהבתאתבספרמעמיד.טולסטויהספדלאודךבהמשכים

מולבהדס,וסופההתשוקהמןשמוצאהוודונסקי-אנה
ההמשכית.הבונה,יודיןולקיטיאהבת
מגעיםשלרעל-ידיהרדוםהליבידואתלשקםמנסהמולכד

 .מזדמנותנשים'עםלפועליוצאיםאינם'שלעולםגופניים
ממוקדתלאדפוזית,כמשיכהמצטיידלאשההרצון

ארבעתאתמולכדשמכנהכפי-נקבית"ל"עיסה
להשיבמנסהמולכד .במכוניתומסיעשהואהחיילות
מגלהשהואסופושאבדה",תבשוקה"אמונהלעצמו
אבד-המיןהתעמלותלאכיהיצירהשלהאחרוןבפרק
לחייםוהזיקההעולםעםהאיחודתחושותאתלותשיב

 .לושאבדו
שלמורעים,אחדים,רגשותגםזהבפרקלזנוחואין

באולםהריק:כסאה(למשללאשתו:געגועיומולכד
 .נטישהעלהכעסמבידדות,הפחדהקונצרטים),

אלבבת-אחתהמזנקגברמציגהסתר,'פרקהראשוןהפרק
פורק-שלמשהויילדותיתקדנבלית, ,חגיגיתחידותתוך

יודע ,חדשהחידותבמיןושוב,הלוךפסע"הוא:כל-עול
שחדר).המוות 17(עמ'בכלום"חייבהואאיןשמעתה

היה"עדיין :לתכליתמצפייהלקראת,הדריכותמןאותו
בתקופת .העמוקהסיבתואתהיום,תכליתאתמחפש
תחושת .) 57תכלית"(עמ'היההמוותגם ...המחלה
שישבצריההדומןבסוףתתחלףמוגבלתהבלתיהחידות

ויצירתההתאהבותלהתאהב.רצון:חידותהגבלתבה
מרצון'חידותכהגבלתהדומןבהמשךמוגדריםזוגיקשר

 .הטולסטויאניםווודונסקיאנהאיזכודבזכותושוב,
בפרקמולכדשללשעבדמדריכועל-ידימוגדרתהזוגיות
אינסופיתכבחידהחופייה,ללא'כמתיחותאחרוןהלפני

 .הזוגבבןותב

אלמולכדשלהסותריםרגשותיומתנקזיםהראשוןבפרק
לפרקעדלפרוץמסרבהדמעות.גושבתוכו"סכור"גוש

 ,ובינתיים.מעוכראינועדייןהאשמה.דגשהאחרון

שחודהבנהרהבוקעתבשמיים,הימים"אחרית"שמש

 .עצמואתלמולנומחזירהעולם- ) 61(עמ'

מד·מוות:מולנו'חורף
תפקידאתנוטלהואמולכד,שלאלימותוגוברתבחורף
הנפגשמולכד, .בונטמעהאהוב-אריינוהמוותהמוות,

אותהלהמיתמנסהבבלרין,המשפטיתהיועצתעם
לשיכוךלקחתאשתושנהגההתרופהיעל-ידיכביכול
לביתההולך ,ומולכדדגלהאתנוקעתהיועצתכאביה.

לוהמוכרתתרופהאותהמהמשוםקונההמרקחת,
חש.מולכדעמוקהבתרדמהשוקעתהיועצת.מאשתו
נבזקבשמחתו"אבל :במעורבבופחדאשמה ,שמחה
"אימה).וגם 107(עמ'ופחד"אשמהמקורטוביותר

 .היועצתאתהכדוריםהממושמא ) l 03(עמ'מתוקה"
אליה.ממנוהמוותאתלהדוףמנסהמולכד

הפגיון .שלוהרצחדחפיאתלמולנומשקפתהסביבה
שוקקהמושלג,הרחוביהמלוןבביתהזכוכיתבארגז
הסטודית(אסוציאציהבצינורותגזמוזרםשאליוהחיים
הנקרופיליהדחפיעםההזדהותלשיאאבל .בדודה)
שהואהגרמנית,הצבאיתתבספורתמולכדמגיעהנאציים

 .ראשועלליצורנוקשה,גרמנילספרמניח

(כלפיאשמהדגשעל-ידימונעהיועצת,אתלהמיתהרצון
מולכדנזכרשובאשמה.בדגשספוגגםאךאשתו)

אתבהגדש-כאילואשתובמחלתשנספגובתחלואיו
אתהמיתשכבדבדמיוןשוגהמולכדמחלותיו.סאת

לאחדהקפהבביתלגלותהמופתעהואכךמשום .היועצת
לתחיה,קמה"היא:ממושכתבתרדמהשקעוהשחיתה

היועצת.) 122(עמ'נופלת",דוחובבידודלעצמוקבע
 ,מולכדעדותלפיאשתו,כמו(אינטלקטואליתהמשפטית

אתלבסוףקוראתשתיהן)ביןמודעלאבאופןהמזהה
להמיתשרצהאותומאשימהכשהיאשלוהרצחשדדי
 ,) 110(עמ'מולכד,פולטאשם"קצתמדגיש"אני :אותה

 :גם?".וכןקצת"דק :מדידבחיוךמשיבהוהיועצת
 .) 126(עמ'אותי"גםלהמיתרציתכאילוהיום"רגשתי

כימולכד,שלאשמתודגשיאתקוראתאומדת,היאועוד
לאטאותההמתתפשוט"ואתה :אשתואתהמיתמולנו
מיידהואאךלרגעקופאמולנושלדמו.) 126(עמ'לאט"

לאקלקלתו.על-מתדפקוסמיך"חם"אושרמתמלא
'שיש'שהיההאומניפוטנטיתהמחשבהמןמרוצהבלתי
 .להמיתבכוחו
 :אשתושלביקורתיותהעלהמידעאלמצטרףפרטועוד

גם'מאודביקורתית ...'כאילוהוסיףכזאת,ישרה"אשה
מרוצה,לאאבל ...כללבדדך ...עצמהכלפי

וגםרצונה",אתלהשביעהיהקשהכזאת,אינטלקטואלית
לחלקהכלומדהחיים,מןהרוחניתלהסתלקותהרמז

להיותכלומדעצמה,אתלהגשיםיכלה"לא:עצמהבמות
 .) 126(עמ' " ...מאושרתלהיותרצתהלאגם ,מאושרת
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:"היכן:געגועיםהגלוייםהדגשותהקדום,בפרקוכמר
הוא"גםיצטרף?רמתילעולמיםאבדתבאמת?חשב,את

עלכברשזעםפתאום"נתקף :עזיבהעל;כעס ) 108(עמ'
 .) 118(עמ' " ...אותיעזבתלמה:אליהודיברהבידדות

שלהשניהכרךאתלברליןבטעותמולנולוקחזהבפרק
הגיעהלאעדיין.כיהראשוןהכרךבמקרםקדנינה","אנה
החייםטעםאתלרריןמגלההשניבכדךהשני.לכדךהעת

היחידסוף .היקוםבשרשרתכחוליההמרותומשמערת
העולם.סוףאינו

חלוקההזרג,בניביןהאשמהחלוקת:החורףבפרקוערד
האופרהדדךכזכור,עידיןלהמודעמולנושאין

המבקרמולנו.להפתעתרארדידיקה""ארדפיארס
:גברכלומדארדפיארס.תפקידאתאשהמגלמתבאופרה,

דק.לאלשאולארדידיקהאתמפיל(ה)אשה,גםשהוא
רמי.לשאולהמתהאתהפילואשתו,אלאהגבר-מולנו,

לאאםהשאול,מולנו-מןארדידיקה-אשתאתיחלץ
לביתהאחרוןבפרקארתהיחזירכאשדארדפיארס,-מולנו
ההרסני,הפרודמןארתהיגאל.הואבברליןילדותה
משפחתה'אתהגרמניםגדשוכאשד'מביתה,המסרטן

אםאכן,אביה.רגדמרלהתאבדרתארתה,השפילו
זרהיאמולנושאשתהדיאשה,גםהואארדפיארס
זרגםוהיאהמרותארץאלשאולהאותרהמורידה
לחיים.בחזרה-משםאותרהמחלצת

חקאניבל :איבב
המרות,אתבתוכוהמגלםמולנו,שלאלימותו
במועצהבביקורוקאניבלית.תאורהאלמתהווה
הוא .הרריתבילדהמולנופוגש ,זרועההנידחת
"הבשרבקסםנשבהארתה.לטרוףבעצםמתאורה

חייתית,"מחשבהאותרתוקפת .) 150(עמ'השנהבי"

ללעוסארתה,לאכלוהיהשיכולכזאתקדם-מינית
הקפה,בביתאחד-כך, .) 152(עמ'בשדה"את·

איבריהאתלטרוףהנקרופיליתהתאורהאליונשקפת
בתשילארכלאישדואהמולנוהילדה.שלהפנימיים

"זה :ונענהדוח,בקצורשואלהוא ,"?זה"מהכהה.
המזנוןמקדרבתרך .) 153(עמ'פנימיים"איברים

עםנפולהבשד"חתיכתמולנושלעינומגלה
הבשרארוחתישן".דםשלסגלגליםסימנים

מולנולאדמה,אותרמושכתמולנו,אתמחלישה
המרות.משכןאלנמשךמורתשלמרקד-

לביןהגעגועביןשהיחסאלאלאשתו.געגועועדיין
שובלמהווההגעגועגובר.הספקמשתנה.הספק.
התרשמהלא"היא :קנטרנותהשלנעיםלאלזיכרון
האידיאולוגיהלחוסרסימןעדרבכךדאתהמדבירו,

באסון"שסופההמסוכנתהספרדיתלתמימותולשו,
עליה"המחשבותהבא:במשפטדמייך .) 166(עמ'

 .נרדףחשמולנו ."געגועוגםצעדגםלומסבות
האיזוןגובר.עליהכעסומדחוק.בושולטתאשתו

אשמתה :מרפדממשיתלאשמההאשמהדגשבין
"כאילולו.ומתבהרתהולכתבנטישהאשתושל

קצהאללפניוץרבסתרממנושנפרדשהמוות
ובמקוםהנדרף,מולנוחושב ,) 148(עמ'הגליל"

התגלגלתילאןהנהפה,אפילואני"הנה :אחד
ברמהתלאשתושלכעסה .מולנואומדבשבילך",

שללהרגליהשבניגודעלנזוףחשוהואמדחוק
המתיםשוב"ובכן,זדים.בבתימתארחהואאשתו,

מטיילכשהואמולנוחושבפקודות",לונותנים
תמידאשתובעיירה.פקודתה,על-פיכאילו

 ) 174(עמ'דוחו"מצבאתמחשבותיו,את"הדגישה

רק", nב"שלט-דמניעה,ועדייןאותר,הניעהמדחוק.

כדבירו.

(כךומכקדהזנוחהבזרועהבטרקטורמבחיןמולנו
לשהפסימיותאתמפורש)לאבאופןנרמזיםאנו

עיניווהנה,מתפורר,באץרהכלבעיניהאשתו.
 .חדשמשהוכאןאפילומתחילטרקטור :הדואות

במקומותכילמולנומזכיריםבאביבזריעהנרפי
"הביקורתיותסוף-סוף.משתתקתאשתוחיתהכאלה

 .) 165(עמ'דום"נאלמתהנוקבת
באאשתו,עלמולנושלכעסוכשמשתחרר .,·,עבש

אולי .מותהבאשמתהדיאליחלקועםבמגעמולנו
עםבלב;השליםמדימהדכשרצתה.למותלה"עזר

(עמ'הראשון"מהרגעבסיכויהאמיןלאהזה,חמרות
דוחהמולנואותה.המיתלאהואלא,אבל, .) 154
(עמ'כך"לדברוטרוף"נבזותכיהאפשרות,את

סופד-אגו :שחיתהכפיאשתואתדואהמולנו .) 154
 .הארץעלמבטואתשהעכירהאהשתדיר,זועף
הסכיםאולישחרדות.שניבאהטבע.אהבהשלא

המציאות.מעל-פניעכורצעיףלהסירכדילמותה

שלבמותההדיאליתאשמתוהכרת ,גוברהכעס

כלפיהמתריסההמדדקריאתאתמשחרדתאשתו,
המתתיפתאוםמהרוצה,את"מה :המתהומרן

 .) 174ארתך?"(עמ'

בחו"לשאבדהשני'החלקקדנינה.אנהוכמובן'
ובאיםקרביםכה"שהלכךתזכורתמולנו.אלמוחזר
מרטיביםדגנצריה.העולם,עםפיוסהזוגיות,הגדרת

טרלסטריאניים.

הטורףהעובד :קיץ

מהותעללעמוד :להיטרףגםמבקשהטורףמולנו
יעדהשלרחמהבתוךמוותלהיותמבפנים,המוות

רבים.ולדותשהפילהיעדהשלו.החדשהשידוך-
יעדה,שלהמדמםרחמהאללחדוררוצהמולנו
והתכרבל ...למיטהצנח("הואכעובדבתוכהלמות
איבירהאתלחקור .) 235 'עמ ,"גמישכעובד

הואהאםדם,ושתתשסבלהזה,"הרחם :הפנימיים
אוליזמןכמהבערד ...בסוףהוצאשמאאוקייםערד

מתאווההואשרב .) 214(עמ'עיני"במוהכלאדאה
 .) 214(עמ'הפנימיים"האיברים"תבשילבתשילאל

ב"ןדוtיה".שאכל

המוותהצטלבותאלהמרות,מוקדאללחדורהרצון
אתלהמיתהקודםבצרוןמהולהרחם,בתוךוהחיים
מוסרים("האםהמרות.אתמעליולהדוףכדייעדה

 ,) 210עמ'אותה?",להמיתארארתהלרפא .אותהלו

הרחםאלמהחדירהמבוהלמולנו,עצמושואל
ברחולפתומחליקה,כמעטכשיעדההמדמם.ההרוס,

אבל .) 231(עמ'שתתחלק""אדרבאמחשבה:
יודעהואשהדימומתלהיותכמובןפוחדהממית

אותותערילשיעדהחוששמולנו :אשמתואת
לו.שכותרובשניםלישוןלותפריעאובסיגריותיה,

שבעעללהתלונןבצרוןלראשונהמולנונסחףבקיץ
מאשיםהופךהנאשםאשתו.שלהמוותשנות

ברצוןנסחף"ולפתעויותר.יותרנחרש,אגרסיבי,
נוראות"שניםשבעכמעטהיואלומעט.להתלונן

 .) 198(עמ'

הכרעתשלחידות,שלכאקטהזוגיותמוגדרתבקיץ
שלראשוןחלקקיראתלסייםעומדמולנו .רצון
יעדה,שלבעלהאודי,לשני.ומתכונןקדנינה""אנה
נבהלמולנו .לבסוףתתאבדשאכחלכךאותרמכין

שורדונסקימשוםתתאבדאנהאםלדעת,ומתעניין
מסבירהקידקגודי,ט 9הזp:;כ~ריאודי,ארתה.יעזוב

פשוטהיאארתח,עוזבלאהואחלילה,"לא, :לו
להנותןלאבעלהשלח,החידותתחושתאתמאבדת

בליורדונסקיעםלחיותמוכרחהשהיאכךגט,
מקורם,כמובחיהרשלקשרלאכבדרזהנישואים,

זהכזאתומיוחדתעצמאיתאשהואצלהכרח'אלא
מולנו .) 204(עמ'מלכודת"תחושתמיידמעודד
עודהוא .הרעיוןאתמביןשאינואףבראשומנענע

להתאהבלבסוףשיחליטוהדאייה,דעת,בבלייבין
שלקשרהיאב"מולכו"הזוגיותבת-זוג.ולמצוא
בחידהממשות,נעשיתאינהשלעולםאפשרותסיכון'

 .לעזובלאבקשר,להישאראינסופית
כהיפוכהשלוהמוותתפיסתאתמולנומגדידבקיץ
מדריכואודי,שלהאקזיסטנציאליסטיתהגישהשל

מדווחתאודי,לגביאמיתיאינוהמוות .לשעבד
מןחלקהואבשבילוהמרות .למולנואשתו-יעדה,

המטרההחיים,שלהקיצונית 'האפשרותאוליהחיים,
במונחיםמשתמשתאינה(יעדהחייו.אציםאליה

לעוגמולנומדבריה).עוליםהםאךאלה,היידגדים
לאמרבן"באיזה :במורתמאמיןאינושאודילכך

אותושואלהמוותהאםבכאב,מולנוגיחך ?מאמין
בתוך .) 221(עמ' "?לאאוברמאמיןהואאםבכלל
בשדי,מוחשי,הואהמוותוימדלבשלהמוותריקוד
הריקודשלהימי-בינימיתבתפיסהכמועליון.טורף,

-DANSE MACABRE . שלהמיוחדתמהותוזוהי
 'נכוןהמוות.אתלנצחלוהמאפשרתמולנו

בזוטות,העוסקקטנוניפקידוןנדאההואלפעמים
ניחןהואאךוהפסדים,רווחיםשלמלאיבספירת
לקודש.החולאתלהפוךביכלותארצית,בבריאות

אריעודאינםבעיניוהחייםהאדמה.שידתאתלשיר
מעבדלהם,מעבדמשמעותאלהמובילהדדך

פשוטאמד,עוד,אינםהחייםעצם"האםלנגלה.
באמצע,למותולאלהיכשל,לאאותם,לעבוד
 .) 221(עמ'מעמד"להחזיק

מןבקרמומולנושחשזוהריקה",ה"חידות
עומדמולנו ,) 255(עמ'חמימותמתמלאתהשבעה,

-ל-~_להפשיחליטכךעל-ידיהמוותמןלהשתחרר

התהליךהריק.אתלמלאבאהבה,חירותואת
כסתו.יסתיים

חמורתמןהנולדהעובר :סתר
מזההרגםאלימותודובאתפרקמולנוסתר.ושרב

להודותלומדבמורת.אשתושלוחלקהחלקואת
שביקשהעו~דאהובתו.אשתו,אלהדר-ערכיביחס

בה,ומומתממיתיעדה,שלרחמהבתוךלהירמס
עובדהמוות,מןהנולדלעונדהמסייםבפרקיהפוך
נינה,עםלברלין'הנוספתבנסיעה .המקרראלהחוזר
למולדתה,לחזורהמבקשתמרוסיהעולהאותה

 ,) 312(עמ'עוברית""בתנוחהישןהואלמקורה,

 .) 313 '(עמוגודלי"חזקלרחםדבור"עונד-מת,
"אנהשלהראשוןהחלקאתלקרואגומדמולנו

ין;:;נדשבוהחלקזההשני,בחלקופותחקדנינה"
עמהם"שאיןמחייםהמוצאעללוויךמפיטולסטוי

בפרקהם".ומההם,ולמהמהעלמאין,ידיעה
דקאינםשהחייםלוויךלעצמומבדדהשמיני

ישמולנו,לעד".ונשיהמיתהיסודים,"התפוררות,
 .השניהחלקשלהשמיניהפרקמןמאוכזבלהודות,

אתמנעמהתוההמולנוסרח-עודף.לונדמההוא
זאת,ובכלהגיבורה.במותבפשטותלסייםהמחבר
לאארצי,איש-מולנולקרוא.ממשיךמולנו

באופןטולסטוי,באמצעותמתחבראינטלקטואל,
בתודעתוהכיבלאושמתחוללמהאללא-מודע

הלקחאלאותומובילגופו .הלא-יודעת
שאינהזושבאהבה,ההתחיותכוח :הטולסטויאני

 .האחדתהיישותאלמזיקההנפרדתתשוקהדק
בעצמה.הממוקדת

כיטולסטויהשקפתאתמולנולומדבשרועל
 .העולמיתהנפשעםהיחידנפשמתחברתבאהבה

אלאשתואתמולנוישיבמחדש,כשיrיאהברק
 .חיי-עולם

לפרוץעומדהראשון'הפרקמןהסכורהגוש
אומראשתי", nמועלדיבכיתילא"הריהחוצה.
תפרוץשנינהלכךמצפההוא .) 273(עמ'מולנו
מצטרףאוליהייתיעכשיו,בוכהחיתה"לו :בבכי

לבסוף.תבכהנינה .) 273(עמ'אליה"
(מקלחותז;ןנהגיםבוהשרישהאשתונכון'כן'

 ,) 280(עמ'נקירנרתבעניייניברחשדהתכופות),

אקטיהיה ,) 310(עמ'מולנומגלהלהתקלח,אבל
בר.בוחרהואלדיברה.הרגלפולחןנאמנות.של

זיקה .) 328(עמ'ממך"פחדתי"קצת :מתרכךהכעס

שדייםלוצומחיםהדגנצריה.מתחילה .מתעדנת
 .כמובןשומןמתוךכיאם ,) 282(עמ'קטנים
שלאמשוםלבלריןנינהאתמחזירמולנו

הגדרתדרךרגםנינהבאמצעות .באץרהתאקלמה
השקפתול:צירהחודדתבחידה,שלכאקטהזוגיות

ביקורתיות.לאלמולדת.זיקהעליהושעא.ב.של
מולנו.אשתשלזוכמומבכה,מזלזלת,מבטלת,

אתהמולדתיושבישלאובססיביתרדיפהלא
לאבעלה.אתמולנואשתכדריפתמולדתם.
חייבתלאהמולדתיושביה.אלהמולדתתובענות

קריאותמשמיעהאינההיאתביעות.להאין .דבר
אותוהיאנינהשלמולדתהמסתוריים.ממעמקים

שבוהמקוםרוסיה.כבמולדת.חשההיאשבומקום
 :אהבתהנמצאתבוהמקוםכביכלו,אהובלהיש

אפשרשאיאהובהסביר'אהוב,כנראהשםלה"יש
זיקהולאבחירההיאמולדתמשם".להוציאו
ב"מולכו".כמוגדרזוגי,קשרכמוממשתלותית.
אתנינהכוכהלמקור,בחזרההמזרחית,כברלין

 ,) 324(עמ'כקידכי"הדגשאת"החרבתיבכיר.

כעצמו.ככהכאילומולנו,מודה
ושםאשתו,נולדהכרהכיתאלמולנוהולךכברלין
מןפרישהשהואהסרטןשורשיאלאביה.התאבד
לתאבעיניודרמההמעלית :מזמןבהשבגדרהחיים
למקורה,אשתואתמחזירהוא .) 332(עמ'סרטני

שםלעולם,יותרלראותלאשהתעקשההכיתאל
ברחובלפניוהמתהלכתילדה .דקעדאמונהנשבר

אשתו,אתהמיתלאמולנולא,אשתו.אתמזכירה
עםשהשליםבכךאשםהואאבלשם.החלהסרטן
כלפיה.מכעסיםנקיהיהשלאאיחה,יחדהמרות
מוכרחאני"כאן :מאשתולהקדעמוכןמולנו

טיפלתיליכולתי,מעבדעשיתיהריאמר.להיעצר,
היאמרתהלאחרואםמותה,עדבמסירות-נפשבה

לשמורעכשיוחייבאניאחריה,אותימושכתעדיין
 .) 326(עמ'עצמי"על

פ~קסשרית 45כעמודהמשך

 21 1987אפריל



ונסחעל·פיחםחיסורים
ובריררקכליהואוהאושר

 ;שחורהקופסה :עוזעמוס
 ;עם-עובר ;לעםהספדיה

עמ' 254 ; 1987
כאושר ?החד-פעמיותאיפההייחוד,איפה

שלשאומללותןספקאין ?כאומללותאוהמשפחתי
שחורהוכקופסהלטולסטויקרנינחכאאנהמפשחות

מהשהרילסיפור,סיפורםאתהפכועוזלעמוס
שלהעצוםכרומאןוקיטילדיןשלכאושרםמושך

רחל'שלהמסודריםכחייהמרתקמהאוטולסטוי'
רק ?עוזשלכרומאןאילנה,שלהגדולהאחותה
שגםהנורמליתרחלמגלהשכהיחידהפעםבאותה
לקוםלפעמיםחולםלא"מירובץ'היצרלפיתחה
מעגלליגם ... ?רחוקנרבאיזהלהיחרךולעוף

לתותואותוגילפואו-חצבואליושהגיעוהמעטים
איש-אישובדמותו,כצלמואיש-איששנים,במשך

וביציקת .לאושרדומהאושראיןמידותיו'פיעל
כמזקקיםועלבונם.יסוריהםאתגםהטמיעואשרם
כחלוםולואלק,בעולם,אושרישמעופרת.זהב

דבריואתשקיבלהאילנה . )-109 108(עמודיםיעוף"
שטולסטויהבחינהלאכפשוטם,טולסטוישל

יכוליםהאומללותוהןהאושרשהןמוכיחלבסוף
שלהםוהנזילותומייצגיםיחודייםכר-זמניתלהיות

קופסהאתעוזבנהעליהםהיסודותאחדהיא

משמשיםושנאהאהבהאושר,ייסורים,שםשחורה,

כמווכעלהקרנינהאנהשלאומללותה .כעירכוכיה
מיוחדיםבו-זמניתהםוקיטילדיןשלאושרםגם

אילנהשל"אומללותה"לכולם.ומובניםלהם
רחללש"אושרם"גםכמואלקובעלהברנדשטטר

עוזעמוס

בה,לגעתיכוליםאנחנואזרק ,) 155 .(עמ'סגור"
יוםעומדתככולנו,הייצרית,כאחותההיא,גםשכן
לאפר".אש"ביןהקשהכבחירהעשה,עשהיום,

היא .) 156(עמ'סיפור"ב"איןנגמררחלשלסיפורה
היוםבקדחתבמקומםובוחרתהמאוייםאתמחניקה

השבובכעלהכילדיםבבית,טיפולשליום
ודרכוסיפורלכתובבחרעוזעמוסממילואים.
רוחותלהשביעכדיכותב("אני ?בפיתוייםלהילחם
--ולכןעצמו)עלרשימההואחתוםכךרעות",
ומעשים,עלילותאילנהשללמאוייה;:ז~רים

הפרטיותמחד-הפעמיות,הן ?והתוצאה

מבחירתהוהןהתרחשותם,לשוהאינטנסיביות
 ,באין-התרחשותהמסתיימתרחלשלהשפויה

משותפת.אמתלעבדנומתנצנצת
הפתיחהאתאלק,לשעבר,לבעלהאילנהכשמזכירה

המאושרותהמשפחותעלקרנינחלאנהטולסטוישל
האומללותהמשפחותואילולזוזודומותשכולן

עללחלוק"מעידה"היאבדרכה,אחתכלאומללות
כותבתלטולסטוי",הכבודכל"עם .הגדולהסופר
 :הנכוןהואשההיפךלךאומרת"אנילבעלה,אילנה

על-פי-ניסוריםשקועיםהםעל-פי-רובהאומללים
ארבע-מביןאחתשוממתבשגרה.מגשימיםכוסח,

ואילו .שימושמדובשחוקותעיכו;יםקלישאותחמש
סיני,אגרטלמעיןוכדיר,דקכליחראהאושר

אחתוכערנהכעתהםגםבית-אברהםמקיבץוויואש

המלהכאמרהלאועדייןוטיפוסיים,ייחודיים
 .האומללותולמיהאושרלמיהאחרונה

האושראתמימששחורהבקופסהעוזעמוס

עיצוב,לחםונתןמגיבוריואחדכלשלוהאומללות
 .ובדמותוכצלמואיש-איש

מתוךדווקא(גדעון)אלקמגיעאבסורדיאושראל
כתוךאמא-אדמחאצללמותכששבהגסיסה,ייסורי

חסדבעולםשישהאמיןשלאהאישילדותו.נופי
חאשהמידיגדושהבמנהאותםמקבלורחמיםורוך

שמתהאמותפקידאתמותוערבעבורושממלאת
מראהאףעלבעוז,ידר, nבנר-יימיה.בדמיעליו

ויהיר,מרבשעתו,כאביומסתובבאינושלו,הטרזן

עושיםוחבורתוהואאלאחבר,בליאחכליאםבלי
זניאתלביתם.בזכרון,הגוססשלהעזובבביתו
ככלוואלהמילדותו,אלכסשזוכרהאכזוטייםחודרים
דגי-הזהבאתירק,בגןהחליפוהעזובה,בשנות
בקרפיונים,החליפובכריכת-השישפעםששטו
יוצקשנגנבודק-נימיםאיטלקישישאריחיכמקום
הריבזבחיבמקוםככלל'אפורות.רצפות-בטוןבועז
ארוחת-היוםאלקאוכלוהאכזרההרואיהעברשל
הולכתוהיומרניהבלתי-נתפסהנדיר,ואתירק,

החסון,בנוהשפויה.האפרוריותעיניולנגדותופסת
המשיחיותהאמונותמןוהמשוחררהבלונדיניהפשוט,

ומנסהבז~ררןהתישבהמופרזתומהאינטלקטואליות
אינטואיציהמתוךאלאכהכרהלאחדש.דףלפתוח
אלאארבעקריתולאירושליםלאהיא:;כרון r:בריאה.

מאשדוד.ומושכתיפהאוליים-תיכונית","עיר.עוד
ממרחקיםמשכוואנשיובועזשלוטוב-הלבהחום
 .וחיבהמזוןבמקומםשמצאובני-בלי-גזעכלבים

ולחיק-האדמהלאותנטיותהשיבהתיתכןכאן
מאפה-בית,הלחםוהפלפל,הבצלוערוגות

הםערביבכפרכמוומנקרותהמשוטטותהתרנגולות
כבראישיתכשלואלכסזוכהזהלכל .לכךעדות
נושאאינוחלציושיוצאנדמהאבלתקוה,כלאבדה
להשתקםעשויהואאביו.שלהעצמיההרסזרעיאת

ולשקם.
בהתגלמותםחד-פעמייםואושר,אומללותבשורת

בעלבועזאיפואעמונושאכמשמעותם,ואופיניים
אחדמצד .הפשוטההחייםוחוכמתהייחודיהיופי

ספקהרריו.שלהמלוכלכת""הכביסהגילוםהוא
הגירושיםבמשפטחםלנושאהיהאביושלאבהותו
מודלהואלכאורה .חוריוביניהםשניהלוהאומלל
עכשיו",תיעצרילא"אםילדים.גידולשללכשלרן
תגדליפעת,"גםאמו,אתהנורמליתרחלמזהירה
אחרבמקוםאבל .) 106(עמ'כמוהו"בדיוקותהיה

"יסודבועז,שלהיציב"האחר,"בצדרחלמבחינה
לוישואכן .) 52(עמ'בריא"והגיוןהגינותשלנפשי
והעוגמההסכלעםלהתמודדמשלודרכיםלבועז
"אםכי ,טלסקופלובונההואהזה.העולםשל

לבשמיםפחותאזוזה,לכוכביםקצתלבשמים
יאכטהגם .הזמן"כללךמכניסיםשכולםלהרגזות

בים,לשוט"שנוכלדומה,בתפקידלשמשיכולה
 .) 130(עמ'הזיבולים"מכלהראשאתמנקהשזה

באחריתלהוריוהאושרמצעאתשהכיןזההואבעוז
נגדירידה,נגדשנאה,נגדוהואאביו,שלימיו

כמה .המדינהובעדעצמובעדערבים,נגדלהיות

ובכלממש,דבריםאותםונגדבעדכולנוהריפשוט,
 .מיוחדכמהזאת
בדמותומגלףוהאומללותהאושראגרטלואת

אילנה.שלהשני,בעלהסומר,מיכאלגםובצלמו
הולךהואשלאורםובאמונהבעיקביותבמסירות,

 .בחייושידעוהעלבוןהייסוריםכלאתמטמיעהוא
שפוסעתעוזעמוסלובראסטראוטיפיתדמות

מתנגשתכשזורקהסטראוטיפיתהתבניתמןהחוצה

 .נו-דרמכוונתשלקראתההאידאולוגיתהמטרהעם
עלגוברצפון-אפריקהיהודישללנו""המגיע
מוכןוהואסומר,מיכאלשלהטיפוסיהעצמיהכבוד
זהבמקרה-האשכנזיםמח"עושקים"כסףלקחת

(ושלאלכסשלציפייתו .הסוףעד-גדעוןאלכסנדר
הלבנט""נוסחדרמטיתתודהלהבעתהקורא)
ככשהסומר,אתשכבשההאידאולוגיהשכןמתבדח,

חדש.ספרדישלודמותהאותנטייםגינוניואת
אילנהניסושניםששעינינו.לנגדמתייצבתמודרני,
אורבולתתביתם.אתלבנותלתותוסומרומישל
דרוואושרגעגועיםבינוניות,עוני,אומללות,וחום.

בחרהועפה'אילנהקמהשובעתהאחת.בכפיפהאז
לאעדייןהיאאבלכבריח,להיותלאכדיבאש

הצעיריםובפניההזקנותבידיה .תפקידהאתסיימה

נוסחעל-פייסוריםבכנפיהלהביאוהיתרוןהכוחלה
 .ונדירדקאושרוגם

מאוחריםובגירושיםבמאהביהושעלא.ב.כדרמה

עמוסמנסהישראלבארץושםכפחלעצמווכדומה
הפלורליזםעםלהתמודדשחורהבקופסהשובעוז

ולהקיףודמויותיוזרמיורעיונותיו,שללעלהישראלי
יהועשא.ב.במינה.מיוחדתהוויהשלטוטליות

זוויתאתלהציגספריומגיבוריאחדלכלאיפשר
עוזועמוסעצמה,התרחשותארתחלגבישלוהראיה

אוראיוןדרךדיבוררשותמדמויותיואחתלכלנתן
עצמםלנטרלהמחבריםשניניסובכךמכתב.

אתשומעיםכהחלטכן' .לכאןאולכאןמלפסוק
משוםזאתאבלבידידן'המסךמאחוריעוזשלקולו
הישאלי,בסיפורודמותזרםרעיון,מייצגהואשגם

לאאבלהאומללהמעוקם,האופייני,וגםהחד-פעמי
ובצלמנובדמותנושאנחנולאושר,תקווהנטול

גורעתלאהשקופההלאומיתהאנלוגיהמחוללים.
וגילוףחציבההרבההשחורה.הקופסהשלמייחודה

התוויםכלאתולראותלהגיעכדייידרשועוד
 .מכילהשהיאוהדקויות

• 
כן•ד"כניצח
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עוזעמוסבזכות
השחורהוהקופסה

 ;שחורהקופסה :עוזעמוס
 ;לעםהספדיה tעוברעם

עמ'. 254 ; 1987

נגדהספרותבמוספישהועלוהטענותכלאחד
לצאתרוצהאניעוז,עמוסשלשחודה""קופסה
שהבלנדאה,נגדושהועלוהטענותמכל .לזכותו
נביאעוז,עמוסשיבואלכת,מדחיקותציפיותפיתחו
שחיברזההמוסד,שומרהפוליטי-הישראלי,הזעם
ושם"פהואתדרכובראשיתשלי""מיכאלאת

שהבטיחמה .שהבטיחמהאתויקייםישראל"בארץ
לא-כןלאשאם .בוהתקייםשלי",ב"מיכאלעוז
עוזשעמוסציפו .נוספותלהבטחותממנומצפיםהיו

כתבוהוא"ישראלי","שונה","גדול",ורמאןיכתוב
ובדמהלגיבוריוכרקעבישראליותשעוסקורמאן

"עדאתלחשוףשנועדורמאן-מכתביםהסמלית,
מתוךלספר(המוטובינה"איןעד ,כלותעדשיכחון,
בכיאיזהלחשוףשנועדלאלתדמן),עניים""שמחת

האישיתהכחידהשאלתאתלהעמידשנעודנסתר,
 .במבחןהפנימיתהאמתשאלתאת Iבמבחן

ישן,בסגנוןורמאןכתבשהואעוזעמוסאתהתקיפו

מיוכי .מכתביםורמאן :הספרותמתחוםכבדשנכחד

כתבטלפון?להדיםכשאפשרמכתב,היוםכותב
טלפון-המחשבבעידןנכון,המבקרים.אחד

שיכתבוהאנשיםמעטיםונו',וידיאו-במכונית

שאינםאלההםשכותבים,אלהאבלמכתבים,
אתלומדיכוליםאינםהמכתב.אתלכתובלאיכולים
אםהמניעים,אתלבדוקישלכן .בטלפוןהדברים
אולמכתבים,זקוקיםהיושחודה""קופסהגיבורי

 .בעל-פהבקצרה,הדבריםאתלומדהיושיכולים
עוזעמוסהתחמקלאאםלבדוקישהגיגים.ללא
גיבור-כותב-שללמשלכמוהקלה,הדרךאתובחד
 ?השחורההקופסהנסתריאתלפרוקכדי Iיומן

מכתביםורמאן-עצמוהסגנוןנגדשטענואלה
אתמצאוולאחיצונילטעיון Iלמודרנינתפסו-

הקופסה.

עו"דעםהמבדקים-מכתביםששרשרתנדאהאמת.

אלכסכמועשיריםאנשיםשנימאולצת.זקהיים
כספיםלפזרלעצמםלהרשותשיכוליםועודך-דינו,

טיסותבו-ביוםלעצמםולארגןהדוחמצבעל-פי
לנהלגםלעצמםלהרשותודאייכלוליבשת,מיבשת
אבלהיבשות.שתיביןארוכותטלפוןשיחות
עלהדגשותהשתלטותהקצנה,הואשעיקרובדומאן
בדמויותייצוגישתחוםלכל(כאשדההיגיון

גם,מהמתבקשת.אפילוזוהיסחפותהשונות),
פתקאותשרושםומסוגד,מכונסאדםאלכס,שאותו

עשויעצמה,בכתיבהועוסקלעצמוומחשבות
והדי .במיפגשולאבכתיבה,דווקאעצמולחשוף
ביןהראשוןהחייםבמפגש :מתאמתתזוהנחה

שלקשרהיהשבדיבור.קשרהיהלאלאילנהאלכס
שלרצונות,שלציפיות,שליצרים,שלדחפים,
המאוחדהפיזיבמפגשנאמדת.שאינהרוחשת,קנאה

זהלכתובלעצמםשהרשולאחדלאילנה,אלכסבין
שלקשראיןשובמניעיהם,עלאמיתייםדבריםלזו

שדונישריכתשליד,אחיזתשלקשריש :דיבור
מגע.שלנעליים,

אתשמפרהזוהיא-אילנה .ד ppלועתה,
להמשיךחיתהיכולהלכאודהכאשדדווקא ·,קה· 1ת .!t'~י 1

הסיבההחדשים. ,המוגנים ,ה"כדיאים"בחייה

מהווהבועזאך .בועז Iהבןלשמצבוהיאהמתורצת
אתהפותחתזוהיאאילנה .בלבדהתירוץאת

במילותיההיחשפותהאתבתחילהעוטפתהקופסה,
רגישה,דמותהמילוליותבהיסחפויותיהומגלה
כושרובעלתחריפהפשרות,חסרתמאוד,רגשנית
ישירהאינהאילנהגםאנרגיות.רוחשתבכתב,ביטוי

 .מניעיהאתמגלההקופסהפתיחת-במעשיה
אלכס,אחדבריה,לפילאהוב,הפסיקהלאמעולם

אך-במניפואלטיביותהנפישת,בגרותהבחוסר
מצליחהאינההיא-הפנימיתהאמתידיעתלצד

משיגה,שהיאמהאת .רוצהשליבהמהאתלהשיג
עמוסשלבסיפוריוהגיבורות .לקבליכולההיאאין
מניעיהןאתלכדודיודעותאינן .מבוגדותאינןעוז
אינן .עקביותיודעותאינןולאחדם.מעשיהןואת

איזהסתירה,איזויש .שלהןבטובלשלוטיודעות
הנישואין .חייהןדדךלביןצדכיהןביןפער

שלנישואיןהיולאלכס,אילנהשלהראשונים
בעלות.שלהתאהבות,שלאשליה,שלתשוקה,

 ,שקטנישואיחברה","נישואיהיוהשנייםהנישואין

משפחה,יחסיהיואלההתשוקה.מהןנעדרהאבל
 ,בתאב,-התפקידיםכלאתבהםמגלםצדכשכל

הקיבוצניקית,אילנה,שלאחותהואחות.אחאם,
מוחצנתהפשרה,אתהיודעתבמציאות,המעוגנת

צדאיזהמשמשתגםהיא .שלה"הבריא"בחלק
הסוף,עדללכתיכלהלאאיתראילנה,שלפנימי
חיתהיכולהלאאילנה .הדרךאמצעעדדקאלא

בתאמסתפקתרעיה,טובה,~ם-כאחותהלהיות
בעליונותאותה"מעצבנת"אחותהשלה.המשפחתי

אותהלהחזירבכסיוןכלפיה,עצמהעלנטלהשהיא
שנתןוהתפקידשביניהןהשוניהישר.לדדךלנורמה,

נשיים,סטידיאוטיפיםשנייצרומהן,אחתלכלעוז
מהןאחתשכלהנשית,הנפשחלקישניואולי

שלה.בלבדאחדפןמגלמת

שהסרטןהיפה","ארץ-ישראלהיהאלכסאלכס.
של"זכדון-יעקב",שלארץ-ישראלאותה.מכלה

שלדמותהיאדמותוגםמופנמות.לשמוסדיות,
הקרבה-מעשימולשלוהחיצוניתהאירוניה :ניגודים
הרצון(בעצםמסוגלהואלהםאמיתיים,מסירות
ברקעובנו,אשתוידיעתללאלבנו,כליהלתרום
עיסוקמולמילוליתלאקוניותשלו),הצבאי

גם .במשמעותבפילוסופיה,הטהורה,במחשבה
באובדןשותףהואשהדיאימפולסיבי,הואאלכס

ימיואתלחיותשבגםהוא .ובפיענוחההקופסה
 1ובנולשעבדאשתולצדיעקב,בזכדוןהאחרונים

החידושים,אתלהביןבכסיוןבחייםאזגםמביט
בניביןהמחודשהמפגשהגודל.אתלקבלבכסיון
השייכות,הבעלות,לתחושתתוקףנתינתהואהזוג

הגיבוריםשנישלראשוןוכסיוןלגורליותלגיטימציה
שלהםהפנימיתהמציאותאתלקבלאולהשלים

עליהםשכפתההכפייהאתעצמם,אתאףואולי
ברחאלכס .האמת-הקופסהפיענוחמלאכת
לתהודהזוכיםבאנגליההמקצועייםחייודחוק.
חייו .הצלחההואחוץכלפי .ובארץבחו"ל

 , .מבודדיםמעבדו,לכאודההניתוקבשנותהאישיים,
הואבכך .לנסותהמשיךשלאאדםשלחייםאלה
החיצוניתהמחלה .האנרגטימאופיהמאילנה,שונה
הואשהסרטן ,הטועניםישוהדיבלבד,סיבטוםהיא
כדאיאלכסאצלפסיכוסומטית.מחלהגםהיתדבין
 .זאתלבדוקהיה

אתמבליטעוזאילנה,שלהשניבעלהמישל,
שהשיג .מישלבמטרה.דבקותואתעבדו,אתrtמצאו,

הקיצונית.המוחצנת,ארץ-ישראלהואמטרתו,אח

הרבותוהמובאותהמשפטיםלמרותהתוצאה.הוא
ונטייתומשתמשהואבהםאבותומפרקימהתנ"ך

-החיצוניותאחדשוללהולךהוא Iמחנךלהיות
הקיוםמלאכתאתלהפסיקיכולהואכאשד

מסוגננות,לחליפותלבושואתמשנההואהכלכלית,
מפלגתילעסקןהופךהואביתו,אתמרחיבהוא

הצדקאחדים,עלמרחםשהואהרחמיםקיצוני.
בשעתלועומדיםאינםבמכתביוהמצוטטיםוהחסד
קודכן,נפלהבמשולשהשלישיתהצלעעצמי.מבחן
לו.מחוצהונשארתלעצמה,תורתהשהיאבדשת
הקופסהבפתיחתעשזרמועדמבעודהביןלאהוא

ממנו.גםתגבה,שהיאהמחיראתידעולאהשחורה
אילנה,אתשהנידבעתנחלתושהיההביטחוןחוסר

כאשדהיהכלאהיהיחסיהםשלהראשונותבשנים
החיצוניים-בחומדיםהשתמשהוא .נפתחההקופסה

לאואוליהקופסה,פתיחתשהפרישההחומריים
שלמכתביושלה.באמתשלוהשימושאתעשה
שיודעכמיבו,נוקטשהואהמחנךשלהטון Iגדעון
ביותרוהמוסדיהצודקהדבראתאחדלכללומד
קשהקדיקטודי.באודאותומעמידיםהנכון,ברגע

 .בלבדאמתכאישהספדשלסופולקראתלראותו
נוטלשהואלכאודההעליונותהפוליטית,עסקנותו
היאאךבעוז,עםביחסיונכונהלהיותיכולהלעצמו,
כלכלפימופניתהיאכאשדהסאהאתמגדישה

אםבעוז,עםיחסיובבידקתדווקאלו.המקורבים
מוצגהואהאמת,לבדיקתניד-לקמוסאכןהואבעוז
"הפרא"שלנפשו'אתשהביןכמי .חיוביכאדם

מוצאהואשהדיהדמיון,שמתוךהבנהואוליהצעיד,
בעוזשלנעוריולימינעוריובימידומיםקווים
חשבעוזגםאךערכיו.על-פילחנכוומנסה

ללאדרכואתמקבלאינובעוזגם .שלובקיצוניות
המעונה,הקדושאינועוזשלמישלהסוף.ועדסייג
המשולשיחסיבעקבותלהיותהיהשיכולכפי

מקצועי"."קדוששהואמפניהמורכבים,

לכתוביודעאינושאפילוהפרא,הואבועזבועז.
העולם,עםגםביחסיוששוגהשגיאות,ללא

אינוהוא .הוריושלהיחסיםמעדנתשיצרההמפלצת
חוקיעל-פינוהגערכים,מחפשהואערכים,חסד

אתבוחןהואהגנה.מעיןלו,שיצרהעצמיהצדק
הפיזיהדמיוןהקדמון.כאדםהאבן,כאישהדברים

מוגמרהלאהכוחגודלו,לאביו,אמובושדואההרב
בקבצוהמנהיגלהיותיכולתו Iמקריןשהוא

יעקב,בזכדוןלומקיםשהואהקטנההביטניקית

מרצונושלאמאחדמשפחתו,שלמנהיגולמעשה
לא .אותהמעדנים .אישיותואתמגבשים Iהוריושל

במסגרתאךמכתבים,יכתובכבועזשאדםטבעי

לתתיודעשאינושלו,הקטנותוות nהדגישויות-מ

לכתובנאלץשהואהאילוץמחוספס,לאביטוילהם
מקרביםנכון,כתיבללמודדדכםמכתבי-תשובה,

להתקשר.ללמודהעולם.עםקשרליצירתאותו
הרדיו,שלהמריבותאתבתוכושהפניםבועז,לבטא.
אשמה,שנטלליחסיהם,מוגברתאחריותשנטל

להתחקותיכולהואמשורש.נעקד-שהתאכזב

שלבשיבה Iבדכדוךבבית-משפחתושורשיואחד

ואוליהמדינה,שיצרההמפלצתהואבעוזהמקורות.
להתחלה,לחזורהאפשרות-היחידההדרך

 .מבראשיתלהתחיל

ביתדלעתיםלוקההמשתתפיםשלמכתביהםסגנון
שפתהמשודדת,כמעטהיאאילנהעוזיות.עמוס
נשגבות.כמעטמילותיהכתיבה,קלתחלקה,

עוזשלשפתוהןכותבתשהיאמסויימיםמשפטים

לאופיה,המתאיםדברמגזימה,אפילוהיא .במיטבה
יאמר,עוזלשלזכותובוחרת.שהיאהמליםביפיות

הארוכותהמכבידות,אילנה,שלשהמליםהיתד,בין
שהצליח.פרדוקסמגלות.הןמכסות.אינןוהיפות

המכתבים,אתהכותבותהללו,המרכזיותהדמויות
לחוטנסחפותאךמניעיה,מתוךאחתכלמונעות

 1מישלשלהאחרוןמכתבועםסיוםלידיהבאהזה,

שםשיצמחמה .יעקבלדכדוךאילנה,שלבעלה
לעורריכולאינוהקופסה,שנפתחהלאחד ,מהתחלה

יחסיהספורים.ימיוסרטן,חולהאלכס :גדולהתקוה
גםלגדולעשויהבתהמעורערים.ובעלהאילנהשל
ודאיאךתישאר,לאאותישאראילנהאב.ללאהיא
אוליקצרים.נראיםהחסדימימחדש.תתחיללא

 •בועז.

דנהרחל
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עוזאפרת

מאירגן ..שלהאפ'גהצד
א.

i:ס י~זP.2$ זג~יר,~ןז;יללJ הW סבלא~ל~רמן;f א;זק..ןתזאתזגע;לם,ליי: 
כדוך p:~זטrזקיס;לריס ...... ;ס~ר;ןי;ם

 nנ;בשליהנכלב
למרומיםצהלהמדב ח;·,פש~יהכלב

 • :-ד-:- ••--~ • •: •: •••-

~ן 9Qה 1זר~ן~זכי,~יש
;נזvיחים~ין~א;גן

דרן fסךן;י'ירם~כז:זז:רי:;גדלל
 :סיו w:קמ; םי~.ק~~ד;גגיםג::וז:זן.ןיגיםסיו,ל~יש

שלילשבז-ן;ת
'זקךף.:;גן.ןרת 9;ל
לדז W:;גן.ןרת 9ול

זג~ירגן p:זן/~זטrזקיםס~לריםן;יל:;גן.ןרת 9ןג;:זךכזקהאולי ~;:ז'ירם ,~
ס"לנ;יפז;י~רץר:קדיר~לים.~~~לי Wלב-fלזרךקים
נובחשלירהנכלב
לחיותטרד~ ~~שהכלב -:• :· :· . .. -. : 

נדירותהעליהבגב;ך

 :סrכשודןל~אר ת.?.ל;ה א~~
-י:~t;כיגר~היד Qסה. wמrזדימוt;כי~ה

:;גיןהש;גכהחיאיר W~ד

 ה~ז:r~ו

:p סז~ר;ןירםt יל,~~שיi קמ;~~ק!יםד;גגיםג::ו,:~ן.ן;גים~ם:w גן.ן;ת 9לסיו;:w דנו
סזvיחים~ין~ארגן

~דה o/7Pלדא ?W ~ i ל,,~ן;ייהו Qת r:r ~ w ~~גי

ב.

~יהי~לוויםז;יל~~דיצותזג~יר,גן p:~או?גיםים w1זג~אוהיג::ו~ילי~דה o/Q~זv~דה
א;הידס~ילכול z~סה w~ר~יש w:קדי ו::rוש~מ;,~יקז:ר;:ז~השו~רטיי i?f?9 ?י~ ו::i?, r~פ
,;Q ~ Q מנכותיגיw גי~n ו~~ת~ wn קדז:W זקג~גיww ז-:וי~לרוקח.~ת;w מושW ווים~;גריםל

הו w ~עלאולי~ת wו n~גי~כק.רcזי:גת 9ד
לי~רו 2$סם~ס

~עם ~ p:~ןה o/7Pללקאד~םואולי
די wרא~ל,גדנסל"א-ןצויזק.ך;ר;ן

 ) 19 8 6רוןהזב(יום

מאיההנסיכה

1 
כזחר~םי wwו:;גירם
משנהנפוחותנבפנים

החצראלהמדרגותשלשאתמא~ה'~פסיכה- ;~ר'י
 •• T •י. ''.בשוליםף~רתאזעלוהשכנים--ין.ןiנ~~

ק;גסםעלמד:;ןיךיםtקחם~זקה ;•עז~::ז riכ~ה;ג ה;~ 9Tוס~
, w סק,;גגכהעל~ז:זהi? טJ ברת,~לי:כ~ל::.ז~דכוהיתהrד1די~ז::

w:p קי-~לתtןiס~ה 9סn זק.הרריוןהW גגכה 9להה;Q .פרל~:ה
כל.ב"ט~ה ?i ה~ינ;:~"חר~יזהמא~הזק.ס~t;כי;הל~גיס~לאה j;ל~;גל

:p זק,~ך:p ערליםזק.סיו-~ירחותהןQ ק~חןt~כי;הסזקנוז:זה,ו:זזקהזק.לס;t~מא~הוס
ס~דרךה;ג~ירלכדהזגיםסך~ה:ק;גר~רך.ןת Qךחיא·:זtית 9עזו:זזה:;ןדללחיא

 .ה 9עז~תת 9 ~ך~~ו

בן·ערישושנה

אדריכלהיית
T • : -T 

~ל;:ז~~חון~דריכלס:יינ;י
נאחזן.ןהעני,החלשה,

-••• : T T • •.•:;• -: : 

:p וט::rpזן/ו:p זת~דדן:r~זע:;גז;יס~
נכפופה.רגלעלרגל
o ד~-r:פל ,;;;זי:w ה~
~ד:דן~ףרת 'טו::rמ~ז;י pהו

 ";ת;אמרגישה"אניהבגרלשפו
• : --:-• -: • T 

 ."י q"הוא ...זtמךז;י

 א;~ . ןד:~ז:rס;רךז;י~דן

מr::וט ם~'סמוהי wזtמר
סזלקרתס;נךז;י י;51ו(כ:ד,

~~נוז:ויז:רקון- י;ז~ז::~רז;י, w:י
Q לאי,pהלא:רנ;י~רבזtדז
זג::זr::ו~יםt;כפור .ארגכדןח jPזן/~זקז;י jP ב;:

 .אן 9לררלחפן
 .~ה w~דורילrרסררים 99דאת ?i י;ז~,

נעליםאוספת
ל:י;א iJ~נכלגע,ל:ם~ת 9א;ס:יז:וי
א;גכדןמזק~יןיםסיוזן/זtבא,:דעוהם

~ר;ת q ז:;~ךר;תל iדוגרתזוג;ת

ד~~גיקשוריםא;גכםים wל~ס;י,ז:ייזקנ:ם
:פתפיעלאותםלשיםנהגז-ןישנים
·ל-~כאדיז~יףארג:,םלזקים י~~ס~~גךם

 ,:;גיזק.ןךכו:;גז:יי iJזtע,ליסם,לןרןזtס:;גז:רי
 יד~ג;:ב;:עו p: קt,קבו~יםt;כי~כים

~~די~תלכהע,נן-ריחות
נעורימשחרארחילוורה~להם .. : -.. . . . --: -

11 
ט~ה ?i~~כעה 9ז iלקו~ה·זק.חיא p:מא~הסיt;כי;המדז;Jלת .b~לי:פר~י~לי י~;פ:
 :ךצוf;כיםלילותל;~ח /o ·לאורזק.ךהכןp~~חא;גכז:ד~ת Wו~ע
שמחהאלינג;אי

~ ;e ליו~י~~.~ iP 
ז:יiןנח~לינר~י
,.דלה~לי י),~רפ:
אזק.ר~לינו~,)י

111 
מסטוליתמאיהנכשח~סיכה

 iw' ;י: w ~: ;א~ Tל::ד'גר~ח ל~~,
ל~חק.מך~הוהיא

אבי

i ~ W צ;~כיי·יry מרס 2$ק,ת
ן~יגכזt:;נילףזן/קרך~ים

~ידןל;גררזtמךl;י,~דן
ל:;נוון~~אןיר~ו:זים

ל iד;גרר:;ניב,-2$ז:יל
ז;כמסןת,א.גי .ה~~-סרפ:

דק ה~~:פרסל i'הזע:;גז:יי,
 ~~מסןתדקרת.;זזpר
~יןכ~ן;אןא.~לו

סיולאלים p ~ 9 .םי~.עז:;
ק.~ר ן;~ס, .~ןא.~גיםזם
א.דזקה~דה w:p~זה .:זקן

ח. 9לא,ןמודן 9מקדיו:ז רנ;;~(
זגתזt:;ניז:זזע:;גז:רי:;ני 2$הר

זן/הואז;כו:ז;ה~ז;יף~ב /oל
;אתמה:;ניל /o ב;: .:קום
~קןגיתס~הי .ליזtמר
וז;jהן.ןאמרמהלד~ת

tזw לף.יב
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רדודזאבסדטלמשח

עצמואתומוצאבוקרמדימתעורר
דחוקה"העיד-שוקעת"השמש :הפואמהמתון

 .כקרז;,ריז;,1י;וע;_רר ,;:וקיר~ל ר:~ ?7 ,י,;ז!:'~א,תףמ;~אכקרדי.,;זז;,ו;יע;ךר
 .~~ iJ ~ 9עגול~ל .ח~!:"רסי~ס <;t ~~ל~י ?jךי;ךמותא,תרר;א,חכקרז;,דירר.ז;,נ;וער

 י,;ז~~א,תומ~אנקרז;,דיז;,נ;וערךר .ה Jדי iJ?7דרת 9זק~ל .;:וחר~:יםכי~ת 9~ל
 .סא,~ן~ל

iJ ~?,ר שןiJ נית;. WiJ לןהpזלם.~~ין .ז::ז~יז+iJ סלךלזזז ,כל. 
 ,ק.רי~מוסזזזקכרלר, ?7 ~י p ~~זקגי1יזזקז:יי,זpל ן;~ ?iרייוךמות~י ?iדייוךמות

 .דיכות ?7ו~מים~יןדרת, tJוזקחודים~ל '~דיןרס.rך f~:רים ?7
 .סלךלא.ד::וכל~+זלם~ין
 .עבהאפרושכבתחרסים'ערמתעבה.אפרושככתהמיםברר
 . ה~~ ר~~~ת 9רש _ ~ i ~דה •דבוקידם ·:; wדאל wר ...1יזיש-זק.ל,לים 9 ~זקגי
 .סלךלא.דכל' J;געלם~ין

ל~ים. 9~ל י,;ז!:'~א,תומר~אכק.רמריז;,נ;וערךר
פזורותרגלי'"עצמ;תבטני,עלהשביחידיראשיתחתהאחתידי ~ני.~ל~זו,ים .ם~רי~~~ידקים. 9 ~ 6 'דיו~ים: i ~' .~יל~~~ס-סב. JiJ _ ;~י w:iriר~ל .

ר pשר J; כ~,;זראשי'~לש;ררגי i2רר;~הנקרדי.ו?רר.ז;,נ;וע;
 .יי:z~,;זל~ד ;מר;~;ח ת~נ;: 9וtקין jJלוז::ז~ל
 .סלךלא.ד::וכל' םל~.;לא.ד .ה~~?ז;,זpהזpל~ק:הדידות fהר

 .:סוריז p: ן;י:~;אף j2Qוז;,י:זאת J;סעירזי:;נ~:יה??סי
rודtוים.'זז?רידיקיררת.די.'זז?ר r ~ י,;ז!:'~~תומ;~אנקרז;,דיז;,ו;יע;ךר
 ..רנ;שםכגופיהכאבשרידיאתמפזרל;מ;ת, nשרידי

~ים. W;נל~~יט ,'ג~~~לת.סערלר ..ר;ות_;נ~ן ~;:כיא,תסרח.ביש iר ,
ראש;·עלכתפיועלידיר,עלי;ניםכמרי;רדיםמלאכים,ושם ~; w -ק~~ pT י•ry 1ד ••:-דד- • :,י~~ •~לם -

 .~ם:קמ;

 .י~תרך fשר~י 7ז:זת ?7 /זi(ז;,מוא.ב~~ל~לים iJשו~ה jJקרל;ת .הר
 ן,?:,אסזוזות ?7וים <;tך q;:rךערת f קiJ ~t ( יי:pzז,;זתוךא,לכק.דז;,רירד.ז;,ו;יער

 .ךרים q~ין~ךזקמואן f .יי:z~,;ז·ז;,ז-ורך~ים f ~ג; ?7ס~מודים,דדרת.ו'זז?

ןןיר qתרך fד pשר r:;ךידות p:ךצר, tt:;נתרך::ונרגד;ו~זקיךיכרת, ?7ו~~ים~ין;זכtוים

ה~מיםלדבריכתיבתוותרומת
W זזרל~:::r· r .ד .. , . ,;את-• 

 ד~~ iJריגי wדדתרסיס~ל . ז:~ל W~זכדיםזרךז;,ים.סעיירברת n~רי
~לרת. ?7ער~פרת ?7ז::זלרכרת iJל fוז;,ן

 .ךכותז;,ן~;נךת ?7ה 1Wיזזpל;ן 9 ך~,;:??לאח, J;:r ב~נ;: r:::ז;,ןרל~י
 .ם ryי.~י~::וכר~בגי ?jךיווךמותקיר~ל~;גע p: ז::ור:~:;וrךךז;(שrכ~הזpל~ד~ל;ך ,

ם. ry~יגיכר~ב iJ~י ?iדייוךמותראtק:ד~ל םינ;:;רכ~:;ך;ל ה~ך-~ה 1Wיזךמות
אישפנילאופכיחודואני
 ,יי:zןt,;ז ~~ל ·, p .שר r:; ב~~~ת-קו.רא
 '. ..~יכי nמשחתגאלולאכעודיכיתחדשלא

י~ם wו~ם ?iויוסד,~ים Wם,ן-ןה ~;ל~ ,;,~ יי:i,'i ~rדדף w .. ב~נ;: oר
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שלמקוררעלנעמודתחילה ?בצלחתידוטמןשפלוניכשאומריםמתכווניםןמה_
ישיבנה"לא :יה~ 9אלגםננצלחת,ידועצל"טמן :משליבספרס~ק 9-הנניט~י
יה~דהנגןאליעזר ?ידואתנג;:זטומןשהעצלןהזאת,הצלחתמהי .) 24יט ,(משלי
לתוכ;:ןמכניסוהעצלממנה,שאוכליםחתננצלשמד~ננריבמילונוננהערהמסנניו

מביאאבן-שושןרא~לםיר. 9עדךלהביא;:זמשםאות;:זלהו~יאמתעצלאךידו,את
ידואתטומןהעצל :סףק 9האת~מסנניו:פיס,שמשמע;:זאחרת,צלחתערד~מילונו
רעלקד~מיםתרג~~יםעלמב~ססהזהיר~ש 9המשם.להוציא;:ן~מתעצלבככיסו,
ננר~ר,מקוםמ:פל:פיס.-צלחתלפרש.היוםנוהגיםרכךפרשים, ?7שלת_מסרר
ממהליסנרתהיודעיעצלןלאזריזיאדםהואחתננצלידואתטומןשאיננ~שמי

טמןלאאישננתגרה,השתתפוהנוכחיםכל-רננההייתההמה~מהלו.שמזדמן
ננצלחת.ידו

ישראל"ב''קולהמשודרתיומיתינה J!עבריית"-של,,רגע

 (oi ~ [g)oi]קבו·צתחס-ות 3

בע"מלביטוחישראליתחברה-הסנה
בע"מלביטוחחברה-צור

בע"ממשנהלביטוחהישראליתהחברה
בע"מלביטוחחברה-רותם
בע,,.מלביטוחחברה-שמיר

בע"מלביטוחחברה-בידרמן
בע"מלביטוחחברה-שמשון
בע"מלביטוחחברה-דקלה
מסונפת.חברה

בע"מ.אשראילביטוחהישראליתהחברה

~ ... ~~ 
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ניותרוהגדולההמקיפההפנסיהקרן '
השכיריםהעונדיםשל

חטוביםהביטוחתנאיאתהמעניקה

כישראללמבוטח

מהעבודהפרישהבעתזיקנחפנסית *

ומלאהחלקיתנכרתבעתפנסיה *
גילבכל

בעתהמשפחהלבניפנסיה *
המבוטחפטירת

חיים*ביטוח

שלכספיתלחמרהאפשרות *
מהפנסיה 25%

שנים 5שללתקופה
החלפתבעתפנסיהבזכריותרציפות *

עבודהמקום

העובדיםבחרת
הכלליתההסתדרות

 Eמבטחים:לחברינוספיםשירותים
D 

 .eךמר·מחלה,קרן
 ב:rופיטוריןופיצוייחופשהקרן
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ישרארבארץ oהעובדישרהכרריתההסתדרות



לייאניייייאנחנוייבין
למוותשנח 15פן-לאלכסנדרבמאי""אחדבפואמה

הלפריןחגית
כמאיכאחרלראשונהנדפסהכמאי""אחרהפואמה

הפואמותמארבעאחתהיאכמאי""אחד . 1936

-1937 1935כשניםפןאלכסנדרשפיוסםהפוליטיות

החוגיםמפלגתשלעיתונה-"כמפנה"כעיתון
נכללואלהפואמות .צירןהמרכסיסט;ים-פרעלי

 ) 1956 (הדרך""לאורךפןשלכספררנוסחכשינויי

 . 1"נגד"הנקראכמדרך

יסודותבעלתליריתשירהפןכתב 1935עד
גיבורשלדרכואתשהיתרובולטיםארטרכירגראפיים

הקרחכערכותרכת-המכאובמינקותוהשירים

 .כארץ-ישראלהתערותוכסירנותלתיאוררעדהרוסיות
הפוליטיות,כדעותיותפניתחלה-30השנותמאמצע
החלהמרכסיסטיים"ל"חרגיםשהצטרףולאחר
מרכ;:דקת.חברתית-פוליטיתשירהלכתוב

ןכי :קטביםשניכיןמתחקייםהפוליטיתכפואמה
מתאראחדמצד .האישיזהלכיןהציבוריזה

אותרחררהתמידלשאלו,שמחוצה ·מאורעהמשורר
פוליטיתארחברתיתלבעיהומתייחסאישיכאופן

שלהצורךקייםשניומצדרחב,ציבורשמעסיקה
הציבוריהצדיגבראם .עצמואתלבטאהמשורר

ראםמחורזתלפרוגרמהיהפךשהישרסכנהישנה
אתלהעכירהשירירכללא-האישיהצדישתלט
ישכןעלהיעד.לקהליגיעולאשכרהציבוריהמסר

איזוןכרשישזההואטובפוליטישישרהסוכרים
הציבורי,המאורעאתמבטאוהואהקטבים,שניכין

השקפהמנקודתחדשה,אישיתכראייהאולם
 .מקרדית

הפוליטיותהפואמותכשארגםכמרכמאי",כ"אחד
שירתואתפןניתקכגלוי .הציבוריהצדגבר

הלירית,ומשירתוהאישיותמחוויותיוהפוליטית
 .כלכדעיןלמראיתהואזהשניתוקנראהאולם

אלאכליל,נעלםלאשלוהפרטיהפירטיהעולם
הפוליטית.לשירהגם"תהגנב"

הסמוייםהקשריםובחינתפןשלחייוחקרמתוךרק
אתלגלותניתןהפוליטית,זרלכיןהליריתשירתוכין

 .הנ"לכפואמותהחברייםהאישייםהחומרים
אתהמפרנסתהאישיתהחוויהאתמגלהחשיפתם

 .השיראתככךומעשירההציבוריהצד

במאי"ב"אחרוחברתייםפוליטייםחומרים
השקפותיואתמבטאותכ"כמפנה"שנדפסוהפואמות

ומכקשותכגלוי,מחברןשלוהחברתיותהפוליטיות
האידאהשלכצירקתההקוראאתלשכנע

 .המרכסיסטית

אתלנתקפןביקשהשלושיםשכרתכאמצע
אמותיהםכד';-משרררים iשלהמתמדתההסתגרות"

שהתבטאוכפיהמחניקה",מהמסגרתולחרוג
ישנןזאתככלשמאפחדשמתוך"יתכןכאירוניה,

הפעוטותחוויותיהםכנגדשקולותשהןחוויות
"למאבקלרתוםביקששלושירתואת . 2רהזערמרת"

 . 3רהשלרם"הסוציאליזםכשררתאקטיבי

 ,כמוכןהוא,כמאי"שכ"אחדהבולטהציבוריהאררע
הסרלידארירתמופגנתשבר ,הפועליםחגתיאור

 .העולםרחביבכלהפועליםשלהבינלאומית
פועלזקן,פועל :גיבוריםשלרשהמופיעיםבפואמה

שגדלדלכתינוקומתוארהמראנשכמאי,ואחדצעיר
שב"אחרוהחברתייםהפוליטייםהיסודותוהתחזק.
האופייניתניגודיםשלבתבניתמתארגניםכמאי"

גיבור'ניצבהפואמותבראשית :הפוליטיותלפואמות
כוחמולאוניםחסראפרד,פשוט,אדםשהואהשיר,
הזקןהפועלעומדכמאי"כ"אחדמולו.העומד

 .עבודתואתהמנצליםהרשעכוחותמולוהמדוכא
עליגברוהאכזרייםהרשעכוחותכינדמה,תחילה
העלובכמאיהאחדמרכלזהבשלב .החלשהפועל

צירןכלללאחולףמשרם-שירמו ,לגרדום .שנהכל
אולם .במאיבשנימתחלףבלוחוהתאריךמיוחד

הפועלשלהפוליטיתתודעתושמתעוררתלאחר
ומשיבמתחזקמתרדמתו,כמאי"ה"אחדמתנער

לרחמיםעומדיםהפואמותשלכסופןשערה.מלחמה
הפועלשלעניינועלצודקתמלחמה :לרחמיםמול
 .ורשעעוולמלחמתמול

והפשוטהעממישלבכסותומעם"ה"מורם

 6מאיאקרבסקי,שלגיבורו"העממי",לאיכאןבדרמה

וארכלבידיו"שמנופףפשוטאדםלהיותשכמקרם
דמותשלהיכרסימניכעלהוא-כרוב"מרק

הפשוטים""גיבוריוגםכך-עצמומאיאקרכסקי

 .המחברשלדמותוכניאלאאינםפןשל
הפואמהכראשיתכמאיהאחדמופיעבמאי"ב"אחד

סימניכהמובלעיםזהעםויחדעלובהכדמות
יוסףשלהפסיםלכתונתהרמיזהבאמצעותגדולתה

ולכשדר /גבולותמאיןבא"הוא :הנכחדסמל-
 ".רפיח-הכבשןמנפטשחררהבלויה /כתבת

פןאלכסנדר

שסוכלכמיהמופיענסתר,משיחהואכמאיאחד

מכארכותאיש ,אישיםוחדל"נבזהבחינתומערכה,
 :חרלאים"סרבליענייםכין"יושב ,חולי"וידוע
הגעתי /וסבלפצעיםעמוס /בלוישחרר, ;"הנה

 "---רגליעכרהבהם-ממקומרת
והואוחשיבותוערכונחשפיםלפועלהתגלותולאחר
מאי".כ"פלאמתואר
ה"מ~רםלמשיחעלובהמדמותההופך ,במאי""אחד
בשירהשהופיעהמיוחדהיחידלגיבורדרמהמעם",
הפואמהגיבורהן . 19 35עדפןשלהלירית

אתמסתיריםהליריתהשירהגיבורוהןהפוליטית
 .פשטותשלמסורהמאחוריגדולתם

פןבחיישינויכמבטא"ההארה"שלב
לפועלהחברתיתהתורהגילוישל"ההארה"שלכ

כשניםפןשלכחייושחללשינויגםמקבילהפשוט
ראהפןאלכסנדר ."כמפנה"פואמותנכתבושכהן
שלכנואש,דרךחיפוששלכשלכ 1935עדחייואת

הפעולהכיורןואליוולחידלון,ידלאזלתשהובילו
היהפררלטארי,כמשוררשהזדההלאחרלושניגלה
ולוחמתדינאמיתלשירהשהובילושלככעיניו
 .כלבכר
שמודעותוכמאי",מ"אחדהפועלשלדרכו

כאילווהואלקצה,מהקצהאותרמשנההפוליטית
בביארגרפיהמכריעשלבמשקפת-מחדשנולד
עצמו.פןשל
משקפיהדרךכרית-המועצותאתחייוכלראהפן
בנעוריו,אותהשחורהכפיהרוסית,המהפכהשל

שעכרה,הנלוזותההתפתחויותללאאותהושימר
למפלגהחבריוואפילודורו,שכניחשב,הואאולם
הוא .המהפכהשלההתלהבותאתעודחשיםאינם
יוכלולסמליהלמהפכהבלתי-אמצעיקשרשרקחש,

יישמרלאואםשלה,והחיוניותהרעננותעללשמור
זהחשש .להתאבנותהמהפכהצפריה ,כזהקשר
שנדפספנים)"(כלפימלא"כקולכמאמרוביטא

כיצדמתארהוא . 1940 ,כמאיכאחדכ"כמפנה"

כאדישותאותרקיבלוהאנשיםאךכמאי,האחדהגיע
אפילו .נהגכמנהגועולם .כללהתרגשוולא

האחדשלדגלונושאילהיותצריכיםשהיוהפועלים
 :אפאתייםנשארו-כמאי
אף .. !שקט-וניעזיעלא :היהכלאהכל"אולם

כמתמידוהעינים,-הזולתבאישוניהונףלאדגל
 'איכפתה'לאאתהריקני,כלום'ה'לאאתמכיערת
עירילעיניך,שלווה- !שקט ...והחלול,הסתמי,
 ;פרוגרסיביאזרחלמבטך'נפשמנוחת ;המסכנה

 " ..פועל!חכרלריסיך.סרציאל-דימוקרטינמנום
אנשיםמצרותמעיןשכשגרה,לעניךנהפךכמאיאחד

 :הדינאמיתוכנואתאיבדכןועלמלומדה,
נגליתשכר"הארה",שלרגעמעין _מתוארכפואמות

כרגעהחכרתית-המרכסיסטית.התורהלגיבור
הסכרכלללאפתאומי,שינויכגיבורחל"ההארה"

ניתקנימוק,כלללאכמאי,אחד .השירמתוך
משמערתילתאריךסתמימתאריךוהופךמהלוח,
מערפליום /סתרכיום"ופעם :הפועלשלכחייו
 /-ריקיםימיםלשדמוצץהיגוןעת /דלוח,
ואתרומם /לוחמסגרתמתוך /עצמיאתהפלתי

 ,,---המרחקיםכחיקלנוד
כרעד,האביבית","שירתואתכמאיהאחדשרעתה

לנכרת.ומציתירקד
ה"הארה"לשלבהסטאטיותמשלכלמעברההסבר
כפיכדיוקמתנהגכשירהפועל .לשירמחוץנמצא

ומילותהמרכסיסטייםדרכומרריממנושמצפים

מתגשמותכאילוה"אינטרנצירנל"שלהפתיחה
מוכןהרעב""מזההפועל :כמאי""אחדכפואמה
 .מלחמתואתוללחוםהכפוףמהגבהעולאתלפרוק
הרשעכוחותושלהפועלשלהסטריארטיפיהתיאור

ברוריםו"הנגד"ש"הכעד"לכךגרמואותוהמנצלים
 .חריףביניהםוהקיטובומפורשים
דו-משמעותאיןהיסוסים,איןהפוליטיתבפואמה

מותרשלפסקניותתשובותרקיששאלות.ואין
תעשה".ו"אל"עשה"ואסור,

אופיכעלהואבפואמה,המתוארבמאי",ה"אחדחג

היכרסימניאיןבדמויותוגםבינלאומי
 .ארצישראליים

זרםשלכרוחומעוצבישר-הדרך,העם,אישהפועל,
הסובייטיתבאמנותששלטהסוציאליסטי""הראליזם

נדרשזהזרםשלתכתיביולפי .ואילך-30המשנות
המהפכניתבהתפתחותההמציאותאתלתארהיוצר

יוכלושהפועליםעממיותמופתדמויותולהעמיד
כרוחהעםאתלחנךכדיאיתן'להזדהות

אינםהצעירוהפועלהזקןהפועל .קומוניסטית
ותמציתמעמדנציגיאלאאינדיבידואליים,גיבורים
למעמדהמרכסיסטיתהתורהשמתייחסתכפיהחיוב,

זה.

מתואריםהפואמהשלהחיובייםגיבוריההפועלים,
ואינוכמעטהשליליהגיבורולעומתםבהרחבה

לאאךלקרב,לצאתכדימתאחדיםהפועלים .מופיע
כ"אלוףמתוארהפועל .יוצאיםהםמיכנגדמפורש
הקונים,הםמיאךהזול",נזילאותוש"קנורעב"

מיאותו,ופצעוסכללפועלשגרמואלההםמי
מיהר ,"משכלתו"חרכצבא""כידוניככגדרמפעיל
כדי .נאמרלאזהכל-הפועליםמפגיניםשכנגדו
הקוראנזקקהשליליהגיבורבנייתאתלהשלים
אתהמנחההאידאולוגיהאתלשיר"להביא"
 .הפואמה

שכינוכמאבקאיזוןחוסריוצרשליליגיבורהעדר
 ,הסטאטיבפועלמתרכזהכלהחיובי.הגיבורלבין

ומלודראמטי.פאתטישירליצירתמביאוזההחלש
תיאורםופשטותהכוחותשנישלההומוגניהאופי

כנגדחד-משמעיתעמדהלנקוטהקוראאתמדריכים
הפועלים.מעמדשלמלחמתווכעדהקאפיטליסט

שירתי"גרוןעלעמדתי"אני

גםהפוליטיתכפואמהלגלותניתןכאמור,אולם,
שיריוכיידע,עצמופןאישית.חוויהשלמשקע

ישש"כךמפוכחתראייהמתוךנכתבוהפוליטיים
להשביקשהעזהאישיתחוריהמתוךולאלעשרת"

 :פורקן
יסודותבהנחתפתחתיבהתקופה- 1934"מאז

וימיםבארץ-ישראל'והפוליטיתהסוציאליתהשירה
לאחרשנה-העולםשלגורל-שלומוחורצי
וחירחוריובגרמניה ,לשלטוןהיטלרשלעלייתו

קיצצתי-חבשכגבולותמוסולינישלההרפתקניים
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מוחלטת,ואמונההנחהמתוךהליריתשידתיבפרסום
לשקוטהאישית,לליריקהלה,מותרזרלעתכי

 4 ,,עד-ברא-יום.המשודדשלבארכיונוולנוח

לושנגדםוהכאבהליריתהשידהעלהוויתור
מהשירששאלבסמל'אצלונחמצוזאתבעקבות
רלאדימידהרוסיהמשודדשכתבהאחרון

 . sמלא""בקול-התאבדותולפנימאיאקרבסקי
גדרןעלעמדתי"אניהשררהעםהזדההבעיקר

ונהגזהוטדאגיחריףציודלעצמואימץפןשידתי".
הצליחלאעצמוהואאולםקרובות,לעיתיםלצטטו
עלר"לעמרדהאישיתהחוויהאתלחלוטיןלהחניק

 .שידתו"גדרן
אודחדקלהיותהפכתמזמןכיידענו,שנינו"ידענו,

בחיוךוהרשיקבלדהה'לסמלדחוקרמזדקנכבדי
מגבעתבהנפתמנומסת,קידהבהחוויתיכלשהו
האמיתי,תכנך :השארלא.ותר-שלום"ל"בדכת
לפעולהלבבותלהתססתהגדוליעודןהיוזם,מרצך

ואינם."התנדפואלהכל-
פןבחדמדועלהבין'עוזרתבמאיאחדעלהרשימה
 .זקןבפועלדווקאבמאי""אחדשלהראשיכגיבורו
במאיהאחדאתלתארביקשהואבמאי"ב"אחד
ובהדמותבשתיכנריההפואמההראשון.המיתי,

במאייחדהאמופיעבפנימית :אפיותסיטואציותשתי

לפעולומגייסושלו,נדודיועלהצעידלפועלהמספר
באודו /עלומי,סףרעללספרגמד"הוא :בשורותיו

אחדיר,ואניהלךהוא / ...פלא-מאינגלהליהחדש
הפועל,מספרהחיצוניתבסיטואציה "---אחדיר
פגישתועלהצעידלחברויזקןכבדהואשעתה

אתממנולקבלומבקשובמאי,האחדעםהראשונה
 :המהפכניתבמסורתולהמשיךבמאיהאחדדגל

הגנתיותרתילא /הזההדגלעלאביבים"חמשים
 ".עתהתשמדהו-לךוהבאתי /בחזה.עליו

ומימומחזוריותיוצרתזוכפולהאפיתסיטואציה
מדדשלשורשיועללצעירמספרהזקןעומק'של

נצעיד,המדדאשאתומרסן .הגרעיןעלהפועלים,
כמוהו,פניםאלפניםבמאיהאחדאתהנידשלא
למפלגה.חבריואתלהלהיבביקששפןכשםממש

והמיתוסהרומאנטיהמיתוסשלשילובם
המהפכני

בדוחכתובים 1935עדהלירייםמהשיריםגדולחלק
והשלימותהאושראתבהםתיארופןהדומאנטיקה

שובלחזוראפשרושאיאי-פעםקיימיםשהיו
דדךפןמראההפוליטיתבשידהואילוולחיותם,
כאן-שאבדהדומאנטיהעולםאתלהחזיר
 .ועכשיו

הדומאנטיהעולםמקושריםבמאי""אחדבפואמה
הצעיד,הפועלולגיבוריה.למהפכההשוניםומרכיביו
ושמחתמלבלב"כפרחאודכ"קשתמתוארלמשל,
זורחאביביבקצבהרקידהצלצולה"אתשבוהחיים
"המשלחדומאנטיכנערמתוארפועלאותוושלו."

אינםהציפוריםאולםחלום"."מוכהוהואציפורים"
במאיהאחדשלכרוזיו-כרוזים""ציפוריאלא

בעולםהמדדחלום :וקונקרטימוגדרוהחלום
דניםבצבעיםמתוארבמאיהאחדיום .האתמול

טובלהיוםזהב,עוטה"היום :ודומאנטיים
לאפקכסוףיוםהוא-היום /---בתכלת,
 "!מטרה

אלאמושגבלתילמשהוכיסופיםאלהאיןאך
חומדימייצג.שהואולמהבמ~יהאחדליוםכיסופים

אחדמצד .ציבורילאדועמקושריםהדרמאנטיקה
אהבה,פרח,אביב, :הדומאנטיקהסמלימופיעים

מתוארתשניומצדוזהבתכלתצבעיבשמיים,קשת
הדגלים,בכיכר,ההמוניםעםבמאיהאחדהפגנת
האישיהדומאנטיהמיתוסוהעניבה.האדוםהסרט

רומאנטיתאיכרתבעלקולקטיבילמיתוסהופך
בעקבותמחדש,בוחןזהמיתוסכאחד.ופרוזאית

האמיתי.הדומאנטימהופן,שלהאידאולוגיהשינוי

ייחסוכיבמאי,אחדלשבערכוזלזלוהאנשים
ביןאהבהפרח,כמרלמושגיםררמאנטיתמשמעות

- nפרזה-אביב / :חשבותמיד"והם :ונו'שנים
חשבו: / ...בעיניעיניךאהבתזה-אביב /טהר,

אביב / :חשבו / ...שמיםשדה,טיול /אביב-אשה,

 " ...זרוריחהדםפטפוט-
גםכמכהכךשחשבואותםעםכילומר,אפשר

עתהאולם ,) 1935שכת(עדהצעירפןאלכסנדר
כסטאטיבמאי"ה"אחדלגיבורזהאביבנדאה

 /מים,כפלסשקטים,חיים-"אביב :ושלילי
 ,, !יותרולא /מכוחהתענוג,זה-אביב

בתענוגותיהםשקרעיםהיוהדרמאכטיקכיםהחולמים
האחדאולם .הכללמבעירתוהתעלמוהמעודנים

מהמישוראושראחרהחיפושכיווןאתמשכהבמאי

אתמביאבמאיאחד .הקולקטיבילמישורהאישי
אושרובגדימתהאדםבחידותהדוגלתהאידאולוגיה

 :חדשאביבעלמכריזהואולכןוקולי",פועל"לכל
ולחבריו.הזקןלפועלגאולהשיביאהאביביםאביב

הערות:

"אחדהפואמהשלהראשוןהנוסחאלמתייחסזהמאמר . 1
ב"במפנה".שנדפסבמאי"

בעזברנר)",שנמצא ,הרצאהשל(פרוטוקולוהזמן"המשורר . 2
12 , 15 'גלהעם',ול'ק .4 .73 . 
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הוחמ
הסוציאליזםמחותעלרב·שיח

 tאבינרישלמה :בהשתתפות

עילם,יגאלחרסגור,מיכאל
שטרנחל.זאב

בר·נביאאלי :מנחה

:~~::.? ~::::. 
---- --__ -

-  ~~_ר ~~~

הגדרה

מעודףסובל"סוציאליזם"המושג :בר·נביאאלי
הייתיביותר.הגדולהחולשתואוליזומשמעויות.

אתלהגדירשננסהראשון,בשלבעל-כן,רוצה,
הטריטוריהאתלתחוםמדבירם.אנובוהסוציאליזם

שלנו.
הדמוקרטיהסוציאליזםבתחוםהואשלנוהמרחב

לגבינו.הרלוונטין" Jה"שזהלינדאהוההומניסטי.
 .בתוכןלמלאישזומסגרת
 ?הסוציאליזםמהוובכן'

התנעוותלכלהמשותףהדבר :אבינירשלמח
"סוציאליזם",בשםלכנותניתןאותןוהאידאולוגיות

שללרווחתוהכללאחריותבדברהתפיסההוא
היחידכיההנחהעומדתזותפיסהביסודהפרט.

וקייםהחימסביבתו,מנותקאט;םבגדדאיננו

התפיסהשמניחהכפילכשעצמו,
שזוריחידשכלאלא ;האינדיבידואליסטית-ליבדלית

אנשיםעםהקיומיתהוריתןובמשמעותבקשריו

שללקיומוחיוניתהיאהזולתאלהזיקהלכןאחדים.
החייםאתלדאותשאיןנובעמזהאדם.בתורהאדם

זיקותשלמורכבכמארגאלאיחידים,ביןכתחרות
שלטיבןלפינקבעהחייםטיבבין-סובייקטיביות.

לשלרווחתודואגהכללכאשדולכן'אלה.זיקות
שלאנושיותועצםאתאלאמבטאאיננוהואהפרט,
 .הפרט

שישהטועןזההואהשקפה,אותהשלאחדצד

לחזק.ביחסלחלשתמידלדאוג
יוצאהסוציאליזםשדווקאאומד,הייתיפדדוכסלית,

ומודעהאדם,בניביןאי-שריוןשלההנחהמתוך
הןהפיזי,בכושרםהןביניהם,הקיימיםלהבלדים
האינטלקטואלי.בכושרםוהןהרוחניתביכולתם
החברה,אחראיתשווים,אינםשבני-האדםומשום

המעמדית,בדמהלחלשים.לעזורסיטואציה,בכל
מולבפרולטריוןהתמיכהשלהפנימיההגיוןזהו

מולבנשיםתמיכה-הבין-מיניתבדמההבורגנות,

תמיכה-הבינלאומיתובדמההגבריתהשתלטנות
אימפריאליזםמוללאומיותשחדורבתנועות

 .קלווניאלי
ההכרעותבכלהשניכחוטהעובדעיקרוןזהו

התנועותשלוהמוסדיותהאיסטדטגיות
הסוציאליסטיות.

תנועותגםיש-נקודהכאןלהוסיףרוצהואני
זותפיסהלקבלהנוטותהפאשיזם,למשלאחדות,

לתפיסותבניגוד-הפרטכלפיהכללאחריותשל
החטיבהבפאשיזם :פשוטשההבלדאלאהליבלריות.
דקוהפרטהתכלית,היא(המדינה)הקולקטיבית

הפרטשלמהותועצםבסוציאליזם,ואילו ;אמצעי
מכשירדקמהווהאינושהואכךגכלל'זשורה

 .ולקראתובידוואמצעי

אחרתלחברההשאיפה

-היאהסוציאליזםשלמשמעותו :שטרנחלזאב

ביןאיזוןוקיוםחבירהכללרווחתהחבהראחריות
לחזקים.חלשים
אחזקתדפוסילשינויתביעהזוהיבסיסי,באופן
הקאפיטליסטיתוהחברההקאפיטליזם,חיסולהקניין,

הקיימים.הקנייןאחזקתדפוסיעלמבוססתשמהותה
אדםביןהיחסבני-האדם,ביןהיחסיםמערכתכל

בזהמותניםאלהכללמדינה,אדםביןלחברו,
בחברההקיימיםהקנייןאחזקתדפוסיעלובנויים

סביבבעיקרוגובשזהסוציאליזםהקאפיטליסטית.
לפניועד ,-19ההמאהשלהשביחבמחציתמאדקס
לגביו.קונצנזוסהיהרבותלאשנים
חלקיםכאשדגםהסוציאליסטית,התנועהבקרב

לאשפתיים","מסדקבדבריםדאוממנהגדולים
 :זומתפיסהלהינתקהחבריםלעצמםהרשו

הפיכהלבצעמהנסיוןאחרת,לחברהמהשאיפה
עלההפיכהשאחריהחבהראתולבססחברתית
בחבהרהקיימיםמאלהאחדיםיסודות

היהאמודהסוציאליזם :כלומדהקאפיטליסטית.
בתחוםהןלקאפיטליזם.כוללתאלטרנטיבהלהציג

ביןהיחסיםמעדנתבתחוםוהןוהחברתיהכלכלי
החברהיחסשלזופרובלמטיקהלכאודה, .בני-האדם

אינההגדוליםהחברתייםהפעריםושללפרט,
היההמקוריהפאשיזםגםלסוציאליזם.ייחודית
הפעריםעללהתגברבצודךההכרהעלמבוסס

ושעל-מנתהאומה,אחדותאתהמ~כניםהחברתיים

הבורגנית,והחבהרהקאפיטליזםחולייעללהתגבר
זהכלאבלמוסדית-פוליטית.מהפכהלחולליש

ואילוהטבעית,כשיטההשיטהדאייתמתוך
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 ' :הרסגורמיכאל
לחיותרצחח"קטן"האדם
 ," OUT "תמידחשיהמימודע.

ואת " IN "השואבהרגשהצרח

לאהסוציאליסטיתהמפלגהזה
לאהחברהכלומר ..לותננה

 .על·ידחהופעלה

ראהשלאבכןהיהייחרדו-הסוציאליזם
בשלבוויתוראלאטבעית,שיטהבקאפיטליזם

שאמררכמיראהעצמוואתבהיסטוריה,מסריים

נסיגהחלהאחר-כך .בהיסטוריהאחרשלבלפתוח
הרבההיוהמטרותבסיסיבאופןאבל .זרבראיה
סולידריותשלארהכלל'רווחתשללרעיוןמעבר

החלשיםשביןאיזוןעלושמירהחברתיתואחריות
הסוציאליזםצריךדברשלבעיקרוגם-אםלחזקים.
עללשמורלפחות .אלהבמטרות-יסודגםלדבוק

האיזוןאלמנטגםלכאןש"נכנס"מרבן .כיווניהן
המחירמהר-השאלהכלומררשיררירן'חופששבין
להגיעעל-מנתמשלמיםאשרהפרט,חירותשל

שבהבעיהזאת .שיררירןשליותרגבוההלרמה
שנה,מאהמזהמתחבטתהסוציאליסטיתהמחשבה
לאבוודאיהסובייטיהבירררקרטיזםלשהרגלופשיטת

זה.לעניךעזרה
שמאלשלהתופעהברבשלבנמצאיםאנוכיום

ההגמוניהחיתהשבידיואינטלקטואלי
קיימתלא-40רה-30הבשנותהאינטלקטואלית

העובדהעםהדרגתיתהשלמהשלבשלבכמעט.
בטרוחלפחותקבעו,סדרהואהקאפיטליסטישהסדר
לשפץלנסותהואשנותרמהרכללעין'הנראה
 .אותרולתקן

הסולידריותלתפיסתביטוישמהורהמדינת-הרווחה
הסוציאליזםביןפשרהשלתוצרושהיאהחברתית,
והליברליזם,הסוציאליזםעקרונותדבקלליברליזם

 .הסוציאליזםכהגשמתלהחשביכולהאינההיאגם
אתמקבלתהיאשגםמשרםהסוציאליזם.אינההיא
המשנהדברבהאיןהקאפיטליסטי.הסדרשלהדין
 .הקאפיטליזםשלהיסודייםהדפוסיםאת

הסוציאליזםהואהציגששלמהמה :בר·נביאאלי
זהמציגשאתהרמההיוםביטוילידישבאכפי

האידאולוגיותהפרמיסירתעל-פיהסוציאליזם
מהשבינתייםמביןואנישלו.ביותרהבסיסיות

הבינלאומיתהסוציאליסטיתשהתנועההואשקרה
הרצוןאת-כלומר .זהאסכטרלרגימימוזנחה

 .מהקאפיטליזםלהינתק

דינמיתסיטואציה

שהדבריםלהדגישחשוב :אבינירשלמה

 :בר·נביאאלי
בתוךליברלייבשועלמרובד

תרנגולותעםליברליילול
חופשיות.

הקאפיטליזםכלומרדינאמית.בסיטואציהמתרחשים
 .-20ההמאהשלהקאפיטליזםאינו-19ההמאהשל

גםאלאבמטרותיו,שינוישחלמשרםרקלארזה
שלהבעיותאחת .מתמודדהואאיחהכמציאות

עםלהתמודדשעליוהיאבן-זמננוהסוציאליזם
יזם.-בקאפיטלשחלהההשתנות

-20ההמאהשלבקאפיטליזםלה;לחםאי-אפשר

שלהקאפיטליזםנגדנלחמובהםכליםבאותם
העובדהבגללדווקאוזאת .-19ההמאה

במידהעצמואתריכךהיוםשלהשקפיטליזם
אינטלקטואליותמסיבות-בחלקומסריימת
רזה .הגנתיתכאסטרטגיהפשוטובחלקוומוסריות

סוציאליזםשלבגישהדבקותעלמקשהכמרבן
 .מהפכני

במצוקהסוציאליזם

כולנועלשמוסכםלינראה :עילםיגאל
כרפהזאתומצוקהבמצוקה,נמצאשהסוציאליזם

הייתיאניהנושא.שלמחודשל~ררראותנוומאלצת
הרמה-אידאולוגיותרמותשתיעלכאןמדבר

והצעתהסוציאליזםהתמודדשאיחההמיידית
אלושג~לומרישלגביהן 'זרלרמההפתרונות

האתוסורמת ;פגםאיזשהובהןהיהטובות,שנראו

פה,רגםהשאיפה.הכוונותהמוסרית,הרמה-

ה"מילרניח"הגדרתומוקשים.רמזיאתכברמוצאים
 ,לכללאמצעי-הייצורעלמדברתהסוציאליזםשל

האינטרסעליונותאתמעמידההיאכלומר,לחברה.
זרמכניסטיתגישההפרט.לעליונותמעלהחברתי
עליולדבראםהסוציאליסטימהמערךחלקהייתה

שליטהשלמכנייםשבאמצעיםלומר 'אבל .בכלליות
היהזהחברתיות,בעירתפותריםהייצוראמצעיעל

הייצוראמצעיעללשליטהמהמלכתחילה.מוטעה
השיטהאתשהניעמה ?חברתיסדרולהשלטת

החדשה,בעתובעיקרהדורות,לאורךהסוציאליסטית
 .מירכיאומוחלטחברתיסדרלהשליטהרצוןזה

מכליוחדהסוציאליזם,שלהברורוהיתרוןהערך
ישהשוויוןולערך .השוויוןערךהוא ,אחרתותרה

שוויםיהיושכולםדואגאנימכניסטי.פירושגם
בשוויוןמדברמכניסטיהלאשהפירושבעוד , ...ב

העיקריתחולשתו .האלבפני ,החרקבפני-בפכי
כשלשבוהנושא ,ונירונוהסוציאליזםשל

 :עילםיגאל
שלהעיקריתחולשתו

הנושאיוניוונוהסוציאליזם
מלכתחילה,כשלהואשבו

חכמעטחתיאורטית,ברמה

הואמוסרית·איראולוגית
עקרוןאתחמכניסטיבפירושו

השוויון

מוסרית-הכמעטהתיאורטית,ברמה ,מלכתחילה
עקרוןאתהמכניסטיבפירושוהואאידאולוגית,

התפיסהאחרישוללהלכנושבגללוהשוויון
שבני-אדם-אבינרימדבריגםקצתשהשתמעה

הסירםלנקודתמגיעהסוציאליזם .שוויםנולדיםלא
 ,הדינאמיהשוויוןעקרוןעלשמוותריםברגעשלו
המוצאנקודתאתומדגיששמחזקהסוגמין

בפני .אמצעי-הייצורבפנישוויון .האינדבידראלית

העניןלאהיאהבעלותהעבודה.שלדפוסי-האירגרן
הואהמכריעהענין .אמצעי-הייצורבנושאהמכריע

ארגון-שיטותבהפעלתהפועלשלהפעולהחופש
 .והשכרהעבודה

זההואמארקס,חלםעליובאמת,החופשיהעובד
 .וארגונההעבודהשיטתעלשליטהלושיש

שלמקורההואבפכיהשוויון :בר·נביאאלי
זרבהתייחסותאיןזאתומבחינההליברליתהתפיסה

זהבהקשרנאמרוכברסוציאליסטידברשום
עםליברלי,לולבתרךליברלי,בשועלשמדובר
אנומעמיקה,יותרוברמהחופשיות.תרנגולות
המהפכנייםהפרמטריםשנישביןבמתחעוסקים

שללמכסימרםהיאהשאיפההאםוחירות.שוויון
מדובר'אם ?להיפרארחירותשלולמינימוםשוויון

עללדברישבפכי,בשוויוןרקעל-כל-פנים,
ליברליזם.

כנגדהסוציאליזםאתשמעמידמי :עילםיגאל
שגיאהערשהאותו,מביןשאניכפיהליברליזם

ישנובליברליזם .השנייםביןניגודאיןלג;ני .נוראה
מדבריך,שמשתמעמהנכרןשאם ,מוצקיסוד

אותר,לאמץיכולולאאותואימץלאשהסוציאליזם
כך,סבורלאעדייןאני .מלכתחילהפסולשהואהרי
שלשלונותהכואתהמכשלותאתלהסבירמנסהואני

על-סמךובפרקסיס,האידאיתברמההסוציאליזם,
ליונראה ,ליברליזםוביןסוציאליזםשביןההפרדה
בסוציאליזם,בדק-ביתלערוךהיוםשלשכבסירן
האינדיבידואליסטי,היסודאתמחדשלאמץחשוב

להיות,היהשיכוללישנדמהמהאתבכוחלהכניס
ומקוםאפשרותשוםאיןבפוטנציה.בוהיהאו

אין ,הפרטעלאלאהחברההתקדמותאתלהעמיד
יש .מכיניםשפרטיםמהדרךאלאקיוםלחברה
שלבמונחיםהדעתאתמניחהנוסחהלמצוא
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 :שטרנהלזאב
הישראליתתנועת·חפועלים

הכלכלית,עוצמתחאתניצלה
יחתרנותיהשפעתהכוחאת

יצרחשהיאהעובדהואת

בעלידפוסי·חייםשלתאים
שליטהלצורךייחודייאופי

ולאהקיימת,בחברה
לשינוייה.

הטבעיתלזיקהשותפותסולידריות,אחריות,
 .לחברהיחידביןסימטריתהכמעטההדדית,

מנקודת-הנחה,יוצאואתה :אבינירשלמה
 ?בזהעסקלא ,כולושהסוציאליזם

קודם-כלהליברליזםאתתופסאתה :עילםיגאל
הליברליזםאתתפסהסוציאליזםואילופוליטיכדבר

בראשיתו.שהיהכפיכלכלי,כאידאליזםקודם-כל
מהמושגמסובךפחותלאהואליברליזםהמושג

שישהנוסחמהוהיאהשאלהוכלסוציאליזם.
שיהפוךעל-מנתהזהלליברליזםלהוסיף

לסוציאליסטי.

הסוציאליזם
נסיך

בליהמלט

לקבעושישמציעאני :הרסגורמיכאל
דבריםקדו .צרודהבצדהנמצאשהסוציאליזם

נסיגתלמשל,האחרונות,בשניםזהבנושאמדהימים
שהדובחשבוכאשדסקנדינביהמארצותהסוציאליזם

בעיהכאןישמעצמו.כפתרוןאותויקבלהמחליט
שלתוחיהנ :ביותריסודיתשגיאהיסודית,

סיבההיאלכךוהסיבה .נכוןהיהלאהסוציאליזם
הסובייטיהסוציאליזםשליסודו-היסטורית
נבעההיסודיתה"פאשלה"כלומדוהמערבי,
שהמדינהלבשמולאואנגלסשמאדקסמהעובדה

העיקר.הוחמץכאןומכדעת.כבידהישותהיא

 .הנסיךבליהמלטאתהזמןכלשיחקהסוציאליזם
בחברהגםהשולטתהאוליגרכיההיאוהנסיך

והיאהשמאל,במפלגותוגםהקאפיטליסטית,
 .אוטונומילהדגישהסוציאליסטימהפועלהמונעת

היסודיתלבעיהתשובהנתןלא .אם-כןהסוציאליזם,
שיצרוהסובייטיםאצלאפילוהאדם.חידותשל

לאאף-פעםשכןהיסוד.מןעממית,דמוקרטיה
הרבהבכל-כךאנשיםהרבהכל-כךהתעסקו

המדינהפניבקביעתוחופשיותהתלהבות
בסתיוכולםנעלמווהנה .שבדדךהסוציאליסטית

בפקידיהתמלאוהמועצות, ?קדהמה . 1917
הירדמהאתלהמוניםלתתכמקוםכלומד .הממשל

כךמלמעלה.הירדמהבאההמוסדית,המחשבתית
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 :אבינרישלמה
הסוציאליזםאתשאיחדמה

צריךלאשהואחיהחציוניי
בטרנספורמציהלעסוקחיה
אלאקיימת,חברהשל

ההזדמנותלוחייתה
אתלעצבבמינההמיוחדת
מגתבשת.חברהשלדמותה

בסתיונעלםהנדיר,הסובייטיהנסיוןבמקדהשלא
מדינההיאבדית-המועצותומאז , 1918אביב , 1917

ביורוקרטית.

הואאם-כןלדעתךשקדהמה :בר·נביא
איך-אבלקבוצות.בידיהכוחשלמונוכדוניזציה

מודללהוותמזמןפסקהבדיה"משלא-יהיה,
 .לסוציאליזם

 ? 1950לשכצדפתקדהומה :הרסגורמיכאל

והוויכוחהמציאות.שהתגלתהמפני ?ומדוע
היהלאהנושאשניתוחמוכיחשםשהיההתיאודטי

וביןהתודהכיןיסודיי .מהותיניתוקהיה .נכון

לחזורחייביםלאשאנחנוחושבואניהפדקסיס.
הופעתעםשהוחנקסוציאליזםלאותוהיום

שלהימים"ב"אביכהגדוליםולוויכוחיםהמדכסיזם
ביורוקרטי.ארגוןיהיהשלאהחברה,שלחדשארגון

יישוםעללהתעכבביותרחשוב :בר·נביאאלי
לנושישלינדאהבאירופה,הסוציאליסטיהרעיון

שניהיוושםשם.שנעשומהנסיונותללמודמה
זדםמעיןהסוציאל-דמוקדטי,-האחד :כיוונים
הכיוון-והשני ,הרווחהמדינותשלמתוןשמאלי

הואשלוכיותרהבולטשהמודלהסוציאליסטי,
 . 81-86השניםשביןהצרפתיהנסיון

דחייתהואזהדגםשאפייןמה :אבינירשלמה
גםהראשוןבשלב .הסוציאל-דמוקדטיהמודל

אזחיואחד.משהולעשותכסיוןכשהיהכמעשים,
ושדאנטי-קאפיטליסטית,אידאולוגיהעלעדיין

אתחצושהצרפתים , 81במאיאמד ,המיועדהתרבות

רצוןהיהוהאוד.החושךביןהמפחידההתהום

הדגלאתלקדםלאוגםמהקאפיטליזם,להינתק
נשארזהששלבחושבאני .הסוציאל-דמוקדטי

לאמץסירבוהםהצרפתית.בחברהחרוץככישלון
 \ .המודלאת

ישכיצד ,אתכםלשאולרוצההייתי :בר·נביאאלי
ללמודניתןומההזאת,הגדולההאכזבהאתלהבין
הסוציאליסטיהרעיוןשלהישרדותולגביממנה
היוםישככלות-הכלהדי ?הפוסט-תעשייתיבעולם

בצדפת.ליברליתדומיננטית-אידאולוגיהשוב
הסוציאליסטיםכמובדיוקמתנהגיםוהליברלים

כשלרן,ובכן,לשלטון.לעלייתםהראשוןבשלב
 ?מדועאכזבה,

אבלממשבמהפכההייתילאאני :הרסגורמיכאל
אוידתהייתהההמוניםוביןבפאדיס, 68במאיהייתי

בפורטוגלסוף.בלינאמואנשים .בדודהלאמלל
חיתהבנוסףאבלדבר,אותוהיההמהפכהבזמן

עצמאית,לפעילותגדולצימאוןשלהדגשה
מי .מודעלהיותרצהה"קטן"האדם .אוטונומית

ואת " i"חשהואבהדגשהרצה ," OUt "תמידשהיה
כלומדלו.נתנהלאהסוציאליסטיתהמפלגהזה

על-ידה.הופעלהלאהחברה

המצטברים,שהכישלונותסבוראני :עילםיגאל
-מובניםבשנימקרייםהיולא ,האחרוניםכולל

עשוהנושאעלממוניםשהיושהאנשיםהאחד,
לאהמחשבתייםהניתוחשכלי-והשנישגיאות,

"בכרייה" .כוללכשםהאדםתפישת-נכונים,היו
למושגהתייחסותםועליחידיםבני-אדםעל

על-נתןלאהסוציאליזם"חברה".הנקראהמופשט
סוציאליסט"תדחוף"אםהסוף.עדדעתואתכך

בנושאהפינהאל-צדפתיאואנגלי-מערבי
לדעתי.יתבדר,לחברה,פרטביןמתחשלהזה

ההוליסטי-טוטליטרי.לכיווןנטייתופונהשבסך-הכל

הכישלוןאתלהסבירמנסיםכאשד :אבינירשלמה
זהעלהכלכלה,עלמרבדיםהסוציאליסטי,

הכלכלהאתעדייןגילולאשהסוציאליסטים
הקשייםעללדלגשאפשרוחשבוומנגנוניה,
מדי.אידאליסטיםהיושהםגםאומדים .הכלכליים

בתהפוכותרוצההצרפתישהעםחשבושהם

יותרלדאותלאזהרצושהםשמהבעודחברתיות,
הצביעולאהם .השלטוןמייצגישלהפרצופיםאת

ז'יסקדנגדשהצביעוכמומיטדאןבעדכל-כך
אומדים.כךתפסו,לאשהסוציאליסטיםמהד'סטאן.

יותר ;חופשיותרבקצתרצוהצרפתיםשבעצםזה

בקצת .אוטונומיהשלתחושהיותר ;חברתיצדק
דרושותבסך-הכלשבשלטון.מהאנשיםיהירותפחות
אידאולוגיותלאקונקרטיות,גישותיותר

עםבאוהסוציאליסטיםואילו .ופילוסופיות
מהקאפיטליזם.והינתקותקרעשלאידאולוגיה
וכדומה.השעות 39חוקכמובעיותהיווביום-יום

הגדולהמפנהאתגםשמסבירההדיאגנוזהזאת

שנתייםאושנהאחדילערוךהסוציאליסטיםשנאלצו
לסוציאל-בעצםהפכוכאשדבשלטון.להיותם

דמוקרטים.

שואלים- ?להלאמההכוונההאם :שטרנהלזאב
מאשדחוץבסוציאליזםהתכוונתםלמה ,אותנו

הכוונהלמה .חברתיושוויוןצדקשליפותלמילים
גםשהלייבודסכימההיאההלאמה- ?במעשה
בארץוגםממנה.השתחררלאבצדפתוגםבאנגליה
סימן .כלידקהיאההלאמהלטעמיי .כךעלמרבדים
שכן .לחלוטיןקפואהסוציאליסטיתלמחשבהחיצוני

הפרט.בחיידברמשנהלאהיא

שלאבסולוטזיציהאיננההבעיה :איבנירשלמה
עלדיבר-1870בהקלאסיכשהסוציאליזםכיהנושא,
העבדתשלפוליטילמכשירהייתההכוונההלאמה,

וכאשדלאחרת.אחתמקבוצהאמצעי-הייצור,
התעשייתית-בחברההלאמהעל-1987במרבדים

לאאניולכןאחרת.משמעותלזהישהמערבית.
גםאניאבלאבסולוטי.באופןהעניןעללהגןרוצה
היאהשאלהאבסולוטי.באופןנגן;לצאתרוצהלא
לתאריכולאניכזה.תהליךשלהפונקציהמהי-

ההלאמהתביאשבהןחברותבימינוגםלעצמי
בהןאחדותוחברותוהחידות,הרווחהלהרחבת
 .אלהאתתהרוס

שלאאומדהייתיאיך-שלא-יהיה, :עילםיגאל
בשלטון-לטפלשלנוהאפשרותתלוייהבהלאמה
בביורוקרטיהמדובראםביןהאנונימי,המנהלים

בביורוקרטיהמדובראםוביןבדית-המועצותנוסח

ההלאמה .במדינת-ישראלהסתדרות-העובדיםנוסח

וויתורבהכרחאינועליהוהוויתורהנושא,איננהלכן
 .שלוהמקוריבמובןהסוציאליזםעל
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וסוציאליזםמודרניזציה

כמהלרכזילעצמחובהרואהאני :שטרנהלזאב
ההיסטוריהאת :עכשיועדכאןש"התגלגלו"דברים

הרגעלעצםועד-19ההמאהמסוףהסוציאליזםשל
איןגדולה.מצוקהשלכהיסטוריהלתאראפשרהזה
שלהיסטוריהלכתובקשהלא .קושיבזה

בפנישהציבהתיפוליטתנועהושלאידאולוגיה
על-מנתשנהמאהתקדים.ללאמטרותעצמה
 .הרבהלאזהחברתי,סדרשינוישלבסיוןלשפוט
האם-היאכיוםהגדולההיסודיתהשאלה

 ?לאאוהסוציאליזםלטובתפועלתהמודרניזציה

הסוציאליסטיהמאבקכל .שליליתכמובןוהתשובה
כנגדהואנואש,כמאבקקרובותלעיתיםשנראה
הטכנולוגיתהמהפכההמודרניזם.שלהיסודמגמות

אתמהוויםבעצםשאנחנו ,-19ההמאהסוףשל
יששלקפיטליזםאותנולימדה ,שלההשניהגלגל

יכולההסוציאליסטיתהמחשבהאיןאתוצמיחהכוח
מהבחינהוגם ,המציאותיתמהבחינהגם ,להתמודד
נובעהקפיטליזםשלההישרדותכושר .העיונית
וחמש-מאותבאלףאובאלף .שלוהצמיחהמכושר
דפוסי-החיים,לחלוטיןהשתנוהאחרונותהשנים

ועם- ,עצמםאתבני-האדםשלתפישתםקצב-החיים,
אלאלמשברים,נכנסשלארקלאהקפיטליזםזאת

המאהומסוף ,המכשוליםכלעללהתגברהצליח
שלאכלכליתצמיחהשלתקופההתחילההקודמת
 .עובדהזאתהאירופית.בהיסטוריהכדוגמתההייתה

צריכותהסוציאליסטיתוהתנועההמחשבהכלומר,
פועלתאינהשהמודרניזציההעובדהעםלהתמודד
ואתכוחהאתהעריכושלא ,המדינה .לטובתן
דמוקרטית-היאהחדשה,למציאותהתאמתהגמישות
 .החוקבפנישוויוןומבטיחהליברלית

לצמיחהלדמוקרטיזציה,תשובהאיןולסוציאליסטים
במטרות-היסודדבקנשארהואוללאומיות.הכלכלית

ביןהיחסיםמערכתשלבסיסיבשינויהעוסקותשלו
כלומר' .הקנייןבדפוסישינויעל-ידיבני-האדם'

יש, .שנהמאהכברהקיימתדילמהבאותהמדובר
מהאבלבליברליזםשאיןמהבסוציאליזםאם-כן
נמצאבליברליזםשטובמהכלאובליברליזםשיש
נלחםשהפאשיזםהסיבהזאתבסוציאליזם.גם

 .מידהבאותהבדיוקובמרכסיזםבליברליזם
נגד-ביחדתמידהלכווהליברליםהסוציאליסטים

והשוויוןהפרטחירותלמעןוהקלריקליזם,העריצות
 ,והכלכליהחברתישבתחוםבנגיעהאבלהחוק,בפני

תחילתמאזחיתהמדינת-הרווחה .נפרדותדרכיהם

בסיון ,והחמישיםהארבעיםלשנותועדהמאה
מטרתלביןהלא-כלוםביןתחנת-בינייםלהעמיד

זה,סוציאליסטישבסיוןאלאהסופית.הסוציאליזם
גםהנסיון, .הדרךבאמצע ""תקוענשאראחרים,כמו

תעשייתיתבמדינהעינינו,לנגדשנעשההאחרון
בגלל .הואגםנכשלהמערבית,באירופהמתקדמת

הגיעההסוציאליסטיתהתנועה :דיאלקטיתסיבה
בתקופתהמערביתהדמוקרטיתבחברהלשלטון
ברפורמות.לעסוקקשהמשברובתקופת .משבר

עלבנויוהסוציאליזםלחלקמהאיןמשברבתקופת
הראשוןהדברהואהאינטרנאציונאליזם .חלוקה
כברלנוהראתהזהאת .בסוציאליזםשנשבר

נחבלאיך-הגרמניתהסוציאל-דמוקרטיה
 ,מלחמהשלבתנאיםדווקאלאוהאינטרנאציונאליזם

שלנואשבסיוןהיה .שלוםשלבתנאיםאלא
בצורהמעמדותמלחמתלבנותהמהפכניהסינדקליזם
 .בפאשיזםנגמרזהאבלמלאכותית,

היסטורית-תופעהעלכשמדברים :איבנירשלמה
שלפריסמהדרךאותהלבחוןאי-אפשרתרבותית,

התרחשהצרפתיהבודדהנסירןאם-כי .שניםמספר

אםאבל .אליולהתייחסומענייןוחשובעינינו.לנגד
שלשהמצוקהנראהשנה,מאהשלברצףנסתכל

היהצריךשהואמהעובדהנובעתהסוציאליזם
הבחיןלאובהןהכירלאאותןבעירתעםלהתמודד

דווקאהיובהםהבחיןשכןמי .-19הבמאה

הדמוקרטימהרביזיוניזם-הרביזיוניסטים

שכל ,השמאליהרביזיוניזםועדוהסוציאל-דמוקרטי
ואילו .לפאשיזםשהגיעלזרםפנהמהםאחד

שלו,ההומניסטייםבתכניםדבקנשארהסוציאליזם
קלדבראין .בבעיותנאבקזוובדרך .כערךבחירות

במהולהראותבו,ולבעוטעכשוךלבואמאשריותר

עצמובפניהעמידשהואלשכוחאסוראבל .נכשל
עדלהתמודדממשיךהואשאיתןעצומות,מטרות
בדרךנוסףפרקמהווההצרפתיבסיוןה .עכשיו

 .זוהתמודדות
אי-השוויוןבעיתשכלהטוענתתפיסהכמובןישנה
בעיההואשניצול ,פסיכולוגיתבעיההיא

פסיכולוגיותבעיותשנפתרותוברגעפסיכולוגית,
השוויון,שבעיתאלאשוויוני.מצבנוצר ,אלה

ואניכלכלית-חברתית,בעיההיא ,דברשללאמיתו
שכןאתה,להתמודדהמדינהשלבכוחהמזלזללא

לשינויכיותרהיעילהמכשירעדייןהיאהמדינה
 .אחזקת-הקנייןבדפוסילאאבלבחלוקת-הרכוש

אתלשנותניתןבובמצבנמצאיםלאאנחנווכרגע
מחירעל-כךלשלםבלאאחזקת-הקניין,דפוסי

אינניהפרט.חירותשלהמבטמנקודתבלתי-נסבל
חמש-אומאהבעודגםהמצביהיהזהאםיודע

 .שנהמאות

המרכסיסטייםהפתרונות

הימיןבידי

בראייתנמצאשלי "קו-הנסיגה" :שטרנהלזאב
האפשרככלגדוללצמצוםכמכשירהפוליטיהכוח
כרגערואהלאאניגם .החברתיאי-השוויוןשל

עלהואבינינושהוויכוחאלאמזה.יותרטובמכשיר
צמיחהשלבתנאיםשגםחושבאני .קווי-העצירה

בשאיפהלדבוקישאי-צמיחהשלבתנאיםוגם
העושרשל ,הקיימתמזויותרשוויוניתלחלוקה
ציבוריתלשליטהזקוקיםאנוולשם-כך ,הציבורי
ההגיוןוזה .אמצעי-הייצורעלהאפשרככלרחבה
אנישגםלמרות .בהלאמההטמון ,מבחינתיהיחידי

בכלורצויטובתהליךהיאשהלאמהחושבאיני
הבעלותאםמשנהזהאיןשלכרטיסןבוודאי .מקרה

חברהבידיאוהמדינהבידינמצאתהרכבתעל

לפעוליכולזהבכללותהבחברהאבלפרטית.
 .הציבוריהעושרשלשונהחלוקהלקראת

יודעים 'לשלטוןדמוקטיתבחברהכשמגיעים
ביןלבחוראזואפשרבלבד'שניםבארבעשמדובר

לסכןולאמעט,לעשותהאחת-פעולהדרכישתי
קפיצת-דרךלעשות-וחשביההפוליטי,העתידאת

שדה-מוקשיםלזרוע .חזרהממנהתהיהלאשאולי
לשלםיהיהצריךאותולפרקשירצהשמירחבכה

מוקדיעללהשתלטמעשי'ובאופן .מאודגבוהמחיר
בחלוקתרדיקלייםשינוייםוליצורהכלכליהכוח

מצבליצורכלומר .החברתייםובשירותיםההכנסה
הצרפתים,נכשלוובכךחזרה.ממנושאיןעובדתי

שנההשנה,אחרילעשות.הצליחולאהםזהאת
 .הנסיגההתחילהבשלטון,להיותםהראשונותוחצי
תמידנותןה"נכונים"חמרכסיסטייםהפתרונותאת

 'כאןאצלנו'עשהשהואמההיאוההוכחההימין
לקיוםפיסיתתשתיתיצרכאשרהירוק",קו"למעבר

ממנושאיןמצבובנהכספים,השקיעשם.היישובים

זהואתעוד.חזרהממנותהיהלאואולי ,חזרה
 .לעשותמנסיםלאהסוציאל-דמוקרטים

גאולהוחזוןכלכליתמצוקה
הדבריםמרביתעםמסכיםאני :איבנירשלמה
מהולשאלהמגיעיםכשאנחנובכלל .אמרשזאב

לאבינינושההבדללינדמה ,אופרטיביסוציאליזם
שלולניתוחלהוסיףרקרוצהאני .גדולכל-כך
ההיסטוריהסוציאליזםשלעוצמתו :נקודותשלוש
במוסרית,והןהפוליטיתבמציאותהן ,-19הבמאה
ביןבהיסטוריה,במינומיוחדשילובמהיותונבעה
 ,מאודעמוקהוחברתיתתיכלכלמצוקהשלקיומה
אליתהשלכלל-עולמיגאולהחזוןלבין

מימושםאתבולראותניסתהאשר ,אינטלקטואלית
המסורתשלביותרהנשגביםהרעיונותשל

המצוקהשלזועוצמה .המערביתהפילוסופית
נתנוהגאולה,חזוןלעוצמתבנוסףהחברתית

המוסריים,והדחףהכוחאתהמערבילסוציאליזם
אי-נסיגה.לעמדתהאחריםהגורמיםכלאתשדחו
ליברלשום .הכלכליתמהמצוקהלהתעלםהיהאפשר
ואףממנה,להתעלםהיהיכוללאריאקציונרושום
היהיכוללאהצרפתיתהמהפכהאחרישחיאדם

למסורתמשותףשהיההגאולהמחזוןלהתעלם

משניאחד ,כיוםואילוהכלל-מערבית.הפילוסופית
 .התערער-הסוציאליזםערךשל "הנבואה"עמודי
כלל-מצוקהיותראיןהמערביותשבחברותאין-ספק
הפתוחיםהחיים,וסגנוןהחיים,תוחלתחברתית.

המערביותבחברותהממוצעהעםהמוןבפניהיום

סגוריםאופתוחיםשהיומאלהלחלוטיןשונים
שדחףהזההעצוםה"קטר" .-19הבמאהבפניהם

והרייותר.קייםאינוהקלאסי,הסוציאליזםאת
משוםהשאר'בין 'נכשלשהסוציאליזםלומראבסורד
 .המערבילפועלשטוב
שמרגעשיערהקלאסיהסוציאליזם-אחרדבר

כלומר ,מטרתואתישיגהסוציאליסטישהתהליך
רובתהוונההסוציאליסטיותגרתהמפלכאשר

יהיו ,שלהםהרפורמותאתותכנסנה ,בפרלמנטים
שתנועת-הפועליםמרגע .בלתי-הפיכיםהתהליכים

תנצחהסוציאל-דמוקרטיתאוהסוציאליסטית
שהדבריםמשום .לנצחתמשיךהיא ,בבחירות
 ,מתברר ,והנה .החברהאתישפרועל-ידהש~יעשו
לשלטוןמגיעההסוציאליסטיתהתנועהשכאשר
שנתייםשלקרדיטלהישדמוקרטיות,בדרכים
לשובצריכההיאשניםארבע-חמשותוךשלוש

אפילונכשלתהיאאם .במילכודהיאואזולהתמודד
עשויההיא ,הכלכליותממטרותיהחלקבהשגת
הבחירותאחריבאופוזיציהעצמהאתלמצוא
מורידההיאלעומת-זאת, ,מצליחההיאאםהבאות.
שהעלוהעניניםאתהציבורימסדר-היוםלמעשה
לדיוןאזעוליםהדבריםמטבעכילשלטון,אותה
חברהלהעסיקיכלושלאנושאים .אחריםענינים

ההומוסקסואליםזכויותבעייתכמו-במצוקה
לאוודאיהואאבלהזהבנושאמזלזללא(ואני
כלכליתבמצוקהשנמצאתלחברהסטרוקטורלינושא
כל .טריטוריאליםנושאים )-19הבמאההחברהכמו
ה"נשמההמרכזיים.הנושאיםלהיותאזהופכיםאלה

איןזהלמצבוגם .החברהשלכביכולהיתרה"
 ...סוציאליסטיתתשובהלסוציאליזם

שהכזיבהאוטונומיהאתגר

ההנחהמתוךיצאהסוציאליזם-נוסףדבר
חסר-הפועלבפניגםלהעמידשיששהאתגר
שגםומתברר .האוטונומיהאתגרהואההשכלה,
 ,רווחהשלבמציאותוגםאכזרית,חברתיתבמציאות

בני-מרביתאתהמטרידהדבראיננההאוטונומיה

רובמצומצמות.שכבותבנימכסימוםאלא ,האדם
רווחהשלמבעיותמוטרדותהאוכלוסיהשכבות

רוצותאינןבכללואוליכלכלית-חברתית
יקבלוההכרעותשאתמעדיפותאלאבאוטונומיה,

חרושתבמפעליפועליםשיתוףשלהרעיון .אחרים
אוטונומיה""המושגשלביותרהטובהתרגוםשהוא

על-ידיבהתלהבותהתקבללאתעשיתית,במציאות
מהלעבודשמעונינים. ,פועליםשלגדולמספר

הולמת,שיותרמהתמורהולקבלשעות,שפחות
במקוםאחרים,בדבריםולעסוקהביתהוללכת

בצורהשלהםבית-החרושתאתולנהללהמשיך
עלהקלהרקלאשהמודרניזציהכךיותר.טובה

·ציאליזם iהסעלהקלהגםאלאלהשתמר,הקפיטליזם
 .שלוהקונקרטיותמהתביעותמאודהרבהלממש

כאידאל,מדינת-הרווחהאתבזאתמציגאינניואני
כיוםיכוליםאנחנואיךעצמיאתשואלכשאניאבל

נדמהשלנו,הסוציאליסטיתמהמסורתמשהולשמר
יכוליםאיננו .מצוקהבאותהנמצאיםשכולנולי

באמצעי-שליטהשלהקלאסיתלתפיסהעודלחזור
תיקוניםמאשריותראזלנונשארומההייצור,

חייבשהסוציאליזםהעובדהאתבחשבון"הלוקחים"
כמובןלהניחכשיש ?דמוקרטיתבמציאותלפעול
האנטי-חידהאתאחריויביאסוציאליסטיתיקוןשכל
בחברהלשלטוןהלייבורשעלייתכשםשלו.

לאאם-גם ,יסודיבאופןדבריםשינתההאנגלית
בד-בבדאבל ;הבריטיתהחברהבעיותכלאתפתרה

שללעלייתההתשתיתאתארוךלטווחיצרהגם
דבריםשינובצרפתמיטראןשלוהנסיונות .תאצ'ר
לתגובהגםהביאוועם-זאת .הצרפתיתבחברה

גם ,זהתגובהשסוגלהניחישושוב .הליברלית
שניםחמש-עשרתוךייצורבצרפתוגםבאנגליה

ושהתנועות .לצפותאי-אפשרשכרגעחדשותנעירת
שיהיופתרונותלהןלתתאזינסוהסוציאליסטיות

ועלסולידריותעלהכלל'אחריותעלשובמבוססים
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שלסוגהואהסוציאליזםכלומר, .כחלשיםתמיכה
מעיןכריש .ממנוומתרחקיםאליושמתקרביםאופק
הדברפירושהאםדיאלקטית.מטוטלתשליסוד

 ! ?פתרוןולאדרךהואשהסוציאליזם

גסהמלח-סוציאליזם
 ,אצלנו .כיוםלמדינת-ישראלנחזור :בר-נביאאלי

המלהאתלבטאככללמעיזיםאיןכידוע,
וצמחהנולדהרכהשכמידהכמדינה"סוציאליזם".

למילה"סוציאליזם"המושגהפךהאדום,הדגלכצל
משנילתופעהשניגשמציעהייתי .ממשגסה

הישראליתהחכרהשל-אחדכיוון :כיוונים
שהפךהחכרהכתוךאירעמה :דהיינו ,ככללותה

 .לסוציאליזםלאלרגיתאפילואולכלתי-חדירהאותה
האם :השאלהאתגםלשאוליש ,דרך-אגביכאן

שמאאוהמוקצה-מחמת-מיאוס,זההואהסוציאליזם

התנועהשמאאוהסוציאליסטיות,הסיסמאות
והזווית ?הסוציאליסטיהרעיוןאתכמייצגתשנחשבת

תנועת-של ,עצמההתנועהלשזו-השניה
תנועת-מידהכאיזו-כלומרהישראלית,העבודה
לומרואם ?סוציאליסטיתתנועהעדייןהיאהעבודה,

לאתנועת-העבודההאם-יותרבוטהכצורהזאת
וכאיזושנוצר,למצבהקרקעאתכעצמההכינה
הרעיוןשלחורבנוזרעאתכחובהטמנההיאמידה

 ?כארץהסוציאליסטי

מכדיגדולאתגרפהמעמידאתה :שטרנחלזאב
שלהשניכחלקאתרכזדקות.ככמהאיתרלהתמודד
חושבאני .הישראליתכתנועת-העבודה-השאלה
הישראלית, ,הציוניתשתנועת-העבודההיאשהאמת

למרות ,-20השנותמאזאותהמכיריםשאנוכפי

לא ,-30השנותמאזכחברתנוששלטההעובדה
לחברהזוחכרהלהפוךאף-פעםניסתה

לשנותבסיוןאף-פעםכאןנעשהלא .סוציאליסטית
הבורגנית,החכרהעקרונותאתבסיסיכאופן

אייםפהשנכנולמרותהקפיטליסטי,הסדרעקרונות
אויהקיבץוכמוסוציאליסטיתאוטונומיהשל

חברת-או ,שלוהגדולהכתקופת-המושב
תנועת-של~וטונומייםכליםהיוואלהכל .העובדים
תנועת-הפועליםההיאכתקופהשהיתההפועלים

אףחיתהשלאוהאמת, .בעולםביותרהמתקדמת
והכוחהכליםבידיהשהיואחרתתנועת-פועלים

-הארצישראליתתנועת-העבודהבידישהיו
שהיהאלאפוליטית.ריבונותחוסרשלבתנאים
כיןתמידימתחזוציונית-עבודהבתנועת

ביןהאיזוןובסיוןהלאומיות,לכיןהסוציאליזם
 .הלאומיותהמשימותלכיווןויותריותרנטההשניים

ומעשהחלבה
נשארווהמושבהקיבץוכמוהקטניםהשיתוףתאי

בעלאם-גםכמותית.מבחינהמצומצםכסקטור
לאזהכוחאיך-שלא-יהיה,אבל .גדולהפרסטיג'ה

נתועת-הפועלים .בכללותההחברהייצובלצורךנוצל
כוחאתהכלכלית,עוצמתהאתניצלההישראלית
תאיםיצרהשהיאהעובדהואת ,התרבותיהשפעתה

שליטהלצורךייחודי,אופיבעלידפוסי-חייםשל
נקודת-בעיניוזאת .לשינויהולאהקיימת,כחברה
לכךהסיבהוזאתהקדמון",ה"חטאלהכנתהמפתח
חיתהלא .המצבהוחרףהמדינה,הוקמהשכאשר

העליותקליטתכלומר,מאבק.היהלאמהפכה,כאן
ובית-הכנסתוהתפיליןוהדגלההימנוןעםהחדשות

בחינתהיתהלא ,הלאומייםמערכת-הסמליםוכל
מפותחותכלתימארצותמהגריםשללמסההיענות
בנהלאזהיישוב .הסוציאליסטיהיישובאתששטפה

דרך .לכן .סוציאליסטיתכחברהמראשעצמואת
הייתהלאומיתאינטגרציהשלכצורההעליהקליטת
סדרי-כראשיתשינוישלהקשההדרךעל-פניעדיפה
 .קיימים

ללא-כוחכאמורצברההישראליתתנועת-העבודה
שניצולשחששהמשום Tאואותו,ניצלהולאתקדים

אוהלאומיות,המשימותמילויאתכספקיעמידכזה
לאוהרוטינהוהביורוקרטיההקיוםכוחשפשוט
שהיהשככלהואהמענייןחברתיים.ניסוייםעודדו

הפרזיולוגיהנותרהמסוציאליזם,מרוחקהמעשה
פערלמעשה,ההלכהביןגדולפערונוצרבעינה,

רביםרבדיםעל"סוציאליזם"המונחאתשהשניא

 .הישראליתהחברהשל
מאודמעטנשאריבארץהיוםשלבתנועת-העבודה

באשרנחרצותמאודמעטכהנשארה .מהסוציאליזם
הפערים .השוויוןוטיפוחחברתייסדרלשינוי

 ,השווהההזדמנות ,וגדליםהולכיםאצלנוהחברתיים
בעבר.שהייתהממהפחותהרבהשדרה

מצוקהגםהיאשלנדתנועת-העבודהשלהמצוקה
אחרותבתנועותכיוםהקייםמהסוגאידאולוגית,

העתיד,לקראתמצוקהבעיקרהיאאבל ,כעולם
ולאחברתיתלא-תשובותלהשאיןמשום

כעייהבפניעומדיםאנולאומיתמכחינה .לאומית
ותנועת-העבודהקולוניאלית,חברההיווצרותשל

 .שהיאמשדםזה,מצבעםלהתמודדמסוגלתאיננה
הפשוטכמובןשלהההומניסטיהתוכןאתאיבדה

 ,-האדםיבנשלבשוויונםאמונה-שלווהבסיסי
 .עצמםאתלשפרוביכולתםבני-האדם,כלשל

 ,לעתידבאשר .כיוםידיים""הרימהתנועת-העבודה

אלא ,לדעתיהסוציאליזם,אתלזנוחשאסוררקלא
 ,שלוהייסודבמטרותכעקשנותלדבוקשצריך
חברהשללדמותהלהתקרבכדיהכלולעשות
 .שוויונית

בידינמצאתעדייןהרי- ?לשם-כךלעשותמה
חברת-הנקראתהעסקיתהמערכת ,תנועת-העבודה

 .הלאומימהמשקאחוזכעשריםהמהווההעובדים,

הדברההתיישבותיות.התנועותאתלהישעדיין
אתולהפוךלנסותהואלעשות,שישעל-כן,המיידי,

בהולבנותחכרת-העתידישללדגםחברת-העובדים
היינובה ,בני-האדםביןחדשהיחסיםמערכתאותה

 .כולההחכרהעבוררוצים
יש ,בשלטוןתנועת-העבודהשלהיותהבזמןשנית,
אגרסיבית,משאביםלחלוקתהפוליטיהכוחאתלנצל
ליצירתחברתית,לחקיקהמעשיבאופןמתכווןואני
ניםיתקאמצעיםכעלשיהיהכזהתקציבימבנה

החברתייםרותיםיהשולהעמקתאי-השוויוןלצמצום
באופןלעשותשניתןמהזהונו'.חינוךבריאות,-

 .הסופיותהמטרותעללוותרמבלימיידי,

נמשכתששת·חימיםמלחמת
שנח 20

ביחסזאבעללחלוקרוצהאני :אבינרישלמה
בחברהששלטוהדומיננטיםהעקרונותשללניתוחים

הסוציאליזםאתשאיחדמה . 1948לפניהישראלית
לעסוקהיהצריךלאשהואזההיההציוני,

לוהיתהאלאקיימת,חברהשלבטרנספורמציה
שלדמותהאתלעצבבמינההמיוחדתההזדמנות

ההגמוניהבאמתנשענה 1948עדמתגבשת.חברה

השייךעולם-מושגיםשלבסיסעלבארץהחברתית
בסופו-של-דברזאתחיתהסוציאליסטית.לחברה
אמצעי-הייצור,עלפיקוחובעלתסולידריתחברה
נקודת ,לדעתילכן,במערב.אחרתחברהמכליותר

שאחריבזהאלא ,בהתפשרותחיתהלאהמשבר
היה ,ראשית :רדיקליבאופןתנאיםשניהשתנו 1948
חישוקיםכלחסרתעלית-המוניםשללחץ

הפוליטית-במציאותצורךהיהלגביה,אידאולוגים,
שכן,הצרכים.מינימוםאתלספקשלנו,אלקטורלית

שירותי ,מיידיתתעסוקהלעוליםמספקיםהיולאאם
אלקטורליתלמפלהמגיעהמפא"יחיתהוכר',רווחה
הגדולותההתפשרויותנערכוזוזמןבנקודתברורה.
הממשלועםהאמריקאיתהיהדותעםביותר

לחברההוכנסהקפיטליזםכלומר, .האמריקאי
 .מבחוץאלא ,ישראליםמקורותמתוךלאהישראלית,

שורשיםחסרוזושלעליהמשום-שנית
סוציאליזםשלתאי-צמיחהבההיולאאידאולוגים,

לפתרונותציפואנשיה .קונסטרוקטיביסטי
חברתיתרווחהשלבכיווןביורוקרטים

אינדיבידואלית.
נושאהואעליולדברממעיטיםשאנחנואחרנושא
חלקלהקדישצריכהחברהכאשר .וניהבטחהנטל
משתנה ,לביטחוןשלההלאומימהתוצרגדולכל-כך

שלזהושילוב .הלאומיסדר-העדיפויותכלבה
ועניךאחד,מצדאידאולוגיהחסריעלית-המונים

 . 1948עדשפותחהקואתשיבש ,שנימצדהביטחון

לגמריששינתה 1967שנתהיאהאחרונהוהנקודה
 .הישראליתהחברהשלהפנימייםהאיזוניםאת

עשריםכבראצלנונמשכתששת-הימיםמלחמת

לצדהכובדנקודותכלעברואלהשניםבמשך .שנה
אחתהיאגםלשלטוןהליכודעליתהלאומי.
 .ששת-הימיםמלחמתשלהבולטותהתוצאות

צריכה ,לדעתי-בעתידההתמודדותלדרךבאשר
הישראלי,הסוציאליזםשלהעקריתהמטרהלהיות

הפוליטית.המטרהאםכיהסוציאליסטיתהמטרהלא
צמיחהשיאפשרולתנאיםלחזורחייביםאנחנו

שתאפשרתנועהורק .חדשהסוציאליסטית
מהגדה-מהשטחיםישראליתהשתחררות
חברתיתלמחשבהאותנולהחזירתוכלומהרצועה
הסוציאליזםהחזרתשלאחרתדרךכל .מחודשת
לחלוטין.אוטופית ,הכיבושהמשךשלבתנאים

תנועת·שלמרצוןהתפטרות
העבודה

שלמרצוןהתפטרותכאץרחיתה :חרסוגרמיכאל
-הכרזתואת .ג.בכשהכריזתנועת·העכודה

 .הזהלדברבדיוקהתכדרן "לעם"ממעמד
אתלעודדראשית- ?עכשיולעשותישמה

שלצמיחתהאתלעודד .שבתוכנוהמבקריםהכוחות
וצריךתנועת-העבודה,בתוךאנטי-אוליגרכיתתנועה
 .מתנועת-הנוערצמחההציונות .הנועראתשובלחנך
לעוררישזאת.כיווןמישהוירדו.הןבמקרהולא
נגדגםלהילחםעששויותהןכיחשיבותןאתשוב

 .הכיבוש

סוציאל·קפיטליסטישעטנז

האםהיא,לדעתיהמרכזיתהשאלה :עילםיגאל
החלוםלשירותבסוציאליזםאצלנוכיום, ,מדובר
שהואאוהיהודית,הלאומיותלשירותהציוני,

הישראלי.בסקטורעצמהבפניהעומדתפונקציה
לגביהרסניותכסיבותכהעדשנמנוהסיבותכל

רואהלאאניאבללטעמיינכונותיבארץהסוציאליזם
כלעלההמוניתהעליהשכן .העיקראתבהן

האלקטורליות,וסכנותיההאידאולוגיותחולשותיה
עשריםלמשךבשלטוןלהישארלמפא"ישעזרההיא
אפשרהבטחוני,לנושאובאשרנוספות.שנה

ובכללי .ברית-המועצותשלגמאלדויכאןלהתייחס
שלבתנאיםקיומיותבבעיותעמוסכזה,ברגעדווקא
לכניסתמקוםישאזדווקאכלכלי,צמצום

אינועל-כל-פנים,כזה,מצבלתמונה.הסוציאליזם
 .הסוציאליזםלדחייתתירוץלהיותיכול
אתמהרלחדש ?בעתידלטעמילעשותישמה

היישוב,התחלתשמתקופתהחברתיהאקספרימנט
אחדאתבעיניהישראליתהחברהמייצגתכיום,שכן

לאואניבכללהקיימיםביותרהגרועיםהעשטנזים
קפיטל-בהששוררמהאתלכנותאםיודע

 .סוציאל-קפיטליזםאוסוציאליזם

שאלת-חברת-מנחלים
 ,, ..."הואה

באמתהייתהישכולהתנועת-העבודה,לסיכום,למה,
 ?זאתעשתהלאבארץ-ישראליעצמהאתלהגשים

השאלהמהנלים.חכרתפהשפיתחונמשום ,ראשית
שבידוזההואמי-תמידהיאהראשונההחברתית

אתהשכר,אתשקובעהואמיההכרעה,כוח

 ?הארגון

מבליהסוציאליזםאתלהחיותשאפשרשחושבומי
שוב,יחטיא-הזאתה"הוא"שאלתעםלהתמודד

שוב.יחמיץ

אמיתי,היההסוציאליסטיםאבותינושלהפאתוס
אומץכללאיןהיוםלנוואילוטעויות,עשווהם

 .בעצמותינוכברבוערלאשום-דבר .רצוןואולי
לנונוחולכן .הכלליתמההתברגנותנהניםאנחנו
סיסמאות.ולדקלםלחזור

יכולהסוציאליזםאםהיאהשאלה :בר-נביאאלי
שבהבמדינה"סדר-היום"עלבכלללעלות

הדתי,הפונדמנטליזםהןהדומיננטיותהאידאולוגיות
האם ?הליברליזםולאהפופוליסטיתהלאומניות

הליברליזם-לשבעללדלגבכלליכולהחברה
 ?לסוציאליזםזהדילוגלמרותולהגיעהפוליטי
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בע''מכור

ברכתהשולחת
ישראללאזרחי

ולציבור
אברץהפועלים

במאי-1הלרגל

העצמאותוחג

'K,~ 

מאיבחושדעממייםטיולים
וליחידיםלשמפחות

ויותראחדליום

וםםחניםפםואירםבאוסוביסום
צםודםדירךבלול

למדינת-ישראל-39חהעצמאותביום ) 1
 S/4שניביום- Z/Sבשבתתשייח.לוחמיבעקבות

יהמלחויםיהודהלמדבר ) 2
 ,ובילוירחצתגדי,עין-ידיחו S/9שבתביום

הבריאות.במרחצאות

באמציתבר-כרכבא,למערותבעומרלבי ) 3
 S/16שבתביום

ימים 3באילתשברעסוף ) 4
 .פנסיון Z/1•••כוכביםמלון

 z1-zz·z31sשישי·שבת ,חמישי

 ...ותקיפותצירןירושלים-סרב~ליום ) 5
 S/30בשבתבחולילנד).בית·שניבמודלביקוד(כולל

תנגבבחרפריחתצבעישלל ) 6
ומרן,מצפתמבקדיםמרכזחד·חדיף,שבטח,באד·שבע,

 z.נ sבשבתועוד.בוקר,שדת

והזמנותהרשמת-לפרטים
הזמנותמרכז 113הידקרןיונייטד·טודסמשדדי

03-z91ozs ,03-754341z-3-4 חנסיעסוכניואצלm 
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ח ?jברי;,שלג
אוארבךג'ון

ז"ל.יזיק'צאדםידידישללזכרומוקדשזהסיפור

 .מה-ככךשלענייןאינוכניו-אינגלנדהחורף
שעותלהוציא-יוםאותוכלוירדוהתמידכבוקר,כשכתיורדהחלהשלג
וירד,השלגחזרהלילהכל .קופאלגשםהשלגהפךעתהמאוחרות,הערב

כיוםהחלוןכעדבהביטימעלות.וכמהלעשריםונפלהשכהוהטמפרטורה
 .חוםוכץרברדמצופיםורחובותשלגמכוסיגגותשלנוףראיתיכבוקר,ראשון

 ?הכיתכתוךוכלואשלגמוקףכהיותואדםעושהמה

 .זכרונותמעלההוא
השחרורכאביבאחרת,כארץשנהוחמשארבעיםלפנישלגכשדהנזכרהוא

חשביה.העולםמלחמתכשלהי
לשיננהלכשהגעתארכיאולוגית.חפירהשלכשכבותכמוהםהזיכרוןרבדיאך

 .כיחסחדשנראההקרקעלפנייותרקרובהנמצאכלהריכיותר,העמוקה
חזיון-יוגוסלביה,בדייקה,שלגיוםשלכעיצומוכעתאנוזה,כסיפורנו .וכך
 .נחיתתו,עםמידהנמסלח,שלג .שניםלעשראחתרקהמתרחשכשלעצמו,נדיר

טובעניים,רחובותכאותםאנומכוססים .כץרמכוסיםרחובותאחריוומותיר

השנה .אניותינועוגנותשלידםהרציפיםאלמה"פרטיזן"כחזרנוואני,אדםידידי
-1957 . 

אנייתועלקודםכשחיה,מפליגיםוהתחלנוכאן,אותנוהפגישההמקרהיד
כזרועו.מקועקעמספרלאדם"פלמ"ח".שלי.אנייתיעלכךואחר"נחשון",
מספראתושוכחכאמנזיהנתקףחיכושלעיתיםטועןהואאודותיו,בהישאלו
מחנהאנייודעאךכזרועי,מקועקעעוגןרקמספר,איןאצלי .שלוהטלפון

היההייתיבושהמחנהליוברורכפולני,מהםבאחדשהיתימהזמן ;מהוריכוז

 'וכאמור .חייומשנותשתייםאדםעלעכרושםמקום .אושביץלעומתגן-עדן
ביןהבדל-כיהודיעצורהיהאדםואילוכפולני, J"שטראפל;ר"באותוהייתי
עלעבשיאתמרצה ,בשטוטה;ףאניהייתיזאתומלבדימים.כאותםוארץשמיים
פשעיהודי,היותוכאשמתבאושביץהיהואדם ;סירהגבינת-ערךקלפשע
כהרבה.חמור

שולחשנים,מספרמלפניהגדולההימאיםכשביתתפעילחלקשלקחאדם,
המתמרדיםכלאת .החכרהשלישנההיותרהקיטוראניית"נחשון",עללגלות
טרודיםכהיהיושהםהנכונהההנחהמתוךלצוותה,צירפוהצרותועושי

מרץולאפנאילאבידםיוותרשלאעדהמיםפניעלהישנההגיגיתכהחזקת
ואני,אדם ,היינושותיםלילהאותווככן'התמרדוזן.שלומעשיםלמחשבות

היההואואילוהבולשביקים,אתשנאתיאנישכןכלהט,כינינורכיםוכרגיל
 .קיצונישמאלשלאחרסוגאואנרכיסט,מעין

בית .קהייבדסגריריליוםכיאות ,לאופרההלכנווהשתיההמריבותאתמשסיימנו
אפורהאבןעשוייםענקיםבומהסוג ,קישוטיםועמוסישןמיבנההיההאופרה

הקיסרשלמלכותובשלהיהוקםהואהכניסה.שעריאתגבםעלנושאים
זהובתאדומהקטיפהעשוייםוהכיסאותהמסכיםהיוכפניםג'יזפה.פרנצ'סקו

ערבאותו .בערך)אגורות(כעשריםדינריםבחמישהכרטיסיםקנינו .שוליים
אתלשמועיכולנוהראשונהבשורהוממקומנו ,ודלילה""שמשוןאתהציגו
לגלחמנתעלהמיטהבמעלותכעלותהמתפצחיםהפרימדונהשלפרקיה

טוביםמות.כמקושרהוודאיזוומסכנהמזדקנתגברת .שמשון_שלראשומחלפות
שלקהל-הענקבאולםצופיםשבעהנכחוהכלבסךע;נרו.כשניםיותר
אתשנסייםהציעואדםהראשונה,המערכהשלאחרבהפסקהמשםיצאנו !ממש
 .כ"פרטיזן"הערב

שוחררתיכאשרחייאתגרמניקומוניסטהצילכיצדלאדםסיפרתילשםכדרכנו
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שלשמץליהיהשלאמוכן"מדיא~.ה".שלהדוודיםלחדדוהושלכתימשטוטהוף
ודקאךהמחנהמןאותישיחדדושהםאלא ;והסקתםארניותדווריעלמושג
 .מסיקימאי'שהנניכניידותיהיהשכתובמכיוון

החוםלנוכחמוותעדמכוהלהסקה,חדדאותואלכסולםהייתייורדוככן
 :ואמדאחתפעםכיהסתכלשמו,ארנסטגרמני,ואותוכדוודים,הלהבותושאגת
עלשכ , 2"~נש :אמדוארנסטכחיוב,עניתי "?שטוטהוף ?כאתמאין !":זום

ימיםמספרהדווד~םשניאתלכדוהפעילוהוא ".תזוזואלהזוהפחםערימת
עוכרכעודואחריועקבתילעכור.מסוגלוהייתיקצתשהתאוששתיעדולילות,
ימי.קיטורדודשלכפחםההסקהתורתאתולמדתיכשד,

הראההואוהתיידדנו,שכרעותמספריחדהפלגנושככרלאחדמה,זמןכעכור
מערבספדישלכרכיםארבעהאלההיוקשה.ככריכהספריםמספרכתאולי

אחדשלהקרטוןכריכתאלאולרואתהחדיראדנסטמאי.קאדלמאתפרוע
הקומוניסטית,כמפלגהשליהחכר"כרטיסאדום.כרטיסמשםושלףהספרים,

ואז ;סכינווהסתכלשפתיועלאצבעהניחהוא .כלחישהאמר ,"-1924מעוד
ר 9כנ;יפאדככאן,סובייטיטנק"כשאראהשככריכה.למחבואוהכרטיסאתהחזיר

קרוב,הזהשהרגעליונדמהמצפה.אנילזהכחיי.המאושרהרגעיהיהזה-
מאוד."קרוב

עלעודיעכרולאשזריםקבעהמגבוההוראה .מהאניהאותיהורידו-1943כ
 3היינדיך""לאנגרהצףהעגורןשלהדוודיםלחדרהועברתיגרמניות.אניות

דודהואקיטורדודהכל,ככלות ;כאביהכמוכמעטהיהזהשכדנציג.כמספנה
"מדיאנה".שלסיפונהעללהפליגהמשיךארנסטיעמוד.כרמקוםככלקיטור,

סובייטיטנקנתגשם.ארנסטלשחלומוונציג.אתהרוסיםנכשו 1945כאפריל
מאי'קארלכתכיכלשלהקשההכריכהמתוךתלשארנסט .הנמלכשערניצב
השולחןשלהניחוגאווהומלא ,-1924משלוהמפלגהכרטיסאת , 4כרך

שעתואך .יתקלכרהראשוןהסובייטיהחיילאתלנשקאומרגמרהוא .שכתאו
מאולן-מונגוליאלאהיהלאהראשוןהסובייטיהחייליום.כאותולושיחקהלא

הכתובאתמכיןהיהלאלקרוא,ידעאףולו ;וכתובקרואידעשלאכאט;ך
נתקלולנמלשנכנסו(לפנישיכורגםהיהככך'דילאוכאילו .כרטיסכאותו

 .צדדירככתפסעלשעמדהבלטיים"הספירט"מפעלישלבקרון-מיכלהחיילים
קדהוכךכעלוקות).החוריםאלונצמדורובהכקליעידפנותיואתניקבוהם

 :שאלהוא ;ארנסטשלהידבשעוןלכלקודםנתקלוחיילאותושלשעיניו
המחסניתכלאתלתוכודוקןהואלחיוב,ראשוהנידארנסטוכאשד ,"?"גרמני

משםוהלךמשעונו,אדנסטאתשיחרדאז .זpה" pה"~אשלו,תת-המקלעשל
 .דקהמחציפחותארכהתקרי'תאותהכלנפש.בשוויון

הסרטאתזרועיעלככרעונדמכן,לאחרקצרזמןל"מריאנה"הגעתיאני
החייליםכפנייותראופחותאותיומחסןכפולניאותיהמזהההאדום-לבן
ושיכורימכרשמיםשהםידעתילשדוד.ניסועשוניאתגםכיאם-הסובייטים,

 .כהםשנכנסהידושעוניהאונסדיבוקאתלהסבירהיהקשהזאתוככל .רןנצח

כעודנואדם,אמד ,אחד"מפלגהכרטיסשלתולדותיוהםאלהדברשל"ביסודו
עלסיפוראנילואצמיד"וכעתכירה.פעמייםמזמיןוהואה"פרטיזן"אלנכנסים
 ".אחדמפלגהכרטיס

אתהיכרתאםוגם,כירהכוסלקנותיכולתכהאפלולית,מאודההיהה"פדטיזן"
וכאמצעכחלל'ריחפומוקלטתמוסיקהצלילי .סליכוכיץכוסיתהנכונים,האנשים
עליהםספסלים,עמדוהקירותשלאורךבאפלוליתריקדוים.רחבתחיתההאולם
שלהמשכומשקה.להןיציעולרקוד,שיזמינוןלבחוריםוציפונערותהמתינו
חיתההקומוניסטיותהארצותכככל ;בקשייםכרוךאךבר-ביצועהיההמיפגש

כעולם.אחדנמלכככלשיגשגהאךכיוגוסלביה,רשמיתקיימתבלתיהזנות

חוללוכרתוסס,כילוימקוםה"פדטיזן"היהאכןהמלחמהלאחדשמידסיפרו,
-ורימוני-ידמדליותאקדחים,עונדיםכשהםהאמיתייםהפרטיזניםוקיפצו
הריקודים,רחבתבאמצעהרימוניםאחדשהתפוצץעד .דאזאופנההכרוח

 .כ"פרטיזן"גברוהשקט

איזולךמתחשקאולי"אואדם,אמרהזה",המדכאהמקוםאתנעזוב"בוא
 "?לרקודאונערה,
לשלילה.ראשיהנעתי

כךואחרללודז',חזרתיהמלחמה"כשנסתיימה :אדםאמרלנמלובדרכנויצאנו,
מיד .כלשהיסמכותליוניתנהכמפלגהחכרכרטיסליהוענקשםללוכלין,
יהודיםהמחנות,מניצוליאחדיםכנו.עלהסדראתשםלהחזירה,.לקלדנשלחתי
לעירחזרוהנאצים,שלהגזותאימהתנוריםשהואאיךשהתחמקופולנים
אמדההרשמיתהגידסה .משתוללפולניאספסוףכידישםונטבחוהולדתם

לפוגרום."הסיתופשיסטיםשפרובוקטורים
בינתייםשכהאשרלוארשה.חודשכעכורוחזר ,כקלן.ההסדראתהחזיראדם

ניתלואישעשר"חמישה .כנועלהסדרהשכחעללדווחהארץ'ככירתלמעמדה
סכור"האינךהציבורי.הביטחוןשידותראשפאוולק.כשםאישאמרנודו",או

 "?צ'יזיקהאזרחכמקצת.פזיזשהיית
עממידיןביתבפניהועמדואלהאנשיםלא.וכלל"כללאדם,ענה ,"אל"
טבחוהם .ככרקדלמחרתלהורגוהוצאו .קדכדםכרצחאשמיםנמצאומיוחד,

 ".עץוכוליכחלמוטותכקלשונים,וטף.נשיםגברים.היהודים,את
החדרשלהיחידהקישוט .השולחןצידימשניזה,מולזהישבוופאוולקאדם
לוהיהנדמהפאוולק.שלראשומעלתלוי .לניןשלדיוקנוהיהדיירהמס

"אתההפלדה.כעיןהאפורותאדםשלכעיניומיצמוץרואהשהואלפאוולק
 "?האזרחכסדר.שמצפונךבטוח
סוציאליסטיצדקכרכרושלישלךשהמושגיםחושבשאניאלא .גמור"כסדר
 .לךנראיתאינהאפישצורתסבורני .פאוולקחכרדבר,ועוד .כתכליתשונים

כנידון."לעשותמהשאיןחוששניולכןנולדתי.כךוככן,נכון?
עלוהטילושלוהמפלגהכרטיסאתמשםשלףלכיסו,ידואתהכניסאדם

אתלמצואלישמוטבחושבאני .מדיכאןחריףהקברותבית"ריח .השולחן
אחד."כמקוםביתי

חצילפניהוצא"הואאדם,המשיךלגמרי,"חדשהואהזההמפלגה"כרטיס
 ".שנה

מהיודעשאתהמקווהואניצ'יזיק.אתה,מיגםיודעיםואנחנולנו.ידוע"הדבר
 ".עושהאתה

שברומניהמקונסטנצהשכרעייםמדיהמפליגהאביה"ישנהדגליו.עלקםאדם
האפשרי."בהקדםשליהמסעתעודותאתלהכיןכטונכםהואילולחיפה.

כחסרונך.נדגישכאןאנחנואכלכמפלגה,הישגיךלאור 'קושיככךיהיה"לא
 ".אדם

ויצא.אדם,אמר"מסופקני",

זה"וככן' :אמרואדםלנמל'ככניסההעגולותהמרצפתאכניעלהיינומהלכים
החוףחופשתתעודותאתכדקחייל ".שליהמפלגהכרטיסשלסיפורוהיה

שאל, "?אמריקאיות"סיגריות .זריםשאנחנולדעתונוכחכנוהסתכלשלנו,
 .לנוהצדיעהואכמצית.אחתלורחיצתנוכמהלונתנוואנחנו
לי."תצחקשלאתבטיחאםמשהולך"אומדכשרוולי.ומשךעצרואדםנכנסנו,

 .אמרתי"מכטיח",

לאהחמלה.-חשוכהאנושיתתכונהאבדהולישלךלי"נדמהאמר,"ראה",
וב"שטןפלגר"ההןהאניותשלהדוודיםבחדרילך-לנו,אבהדכיצדחשוב
 'כימשהו'נשארזאתבכלואולי .ואיננהאבהדהיאאךבאושביץ'ולישלך'
כשהיאהמתפוקקיםלפרקיהצוחקיםבעודנוהזקנה,דלילהעלנכמרורחמי

והעייף."החלשהשטוח,ולקולהשלבים,באותםמטפסת

מתוךשלההאריהאתושרהלהעומדתהיא"הנה :המשיךוהואבאדם,היבטתי
באופרהאולי-כןלפניחיתההיכןיודעאלוהיםודקודלילה','שמשון

 ;אבןעלאבןבההשאירולאהעיראתגרינגהחריבבטרםבבלגראד,המלכותית
אישהאותהעלדבריודעיםאיננו ,ובכן .אפילוסקאלה'ב'להבאיטליה,ואולי
בקריירההמדרגהלשפלבהגיעהלהולועגיםהופעתה,עלדיןגזרמוציאיםאך

עצובה,עיראיזו .בבץווהמטונפתהארורהדייקהשלבאופרהמזמרתשלה,
 ".לעזאזל
אוועצובהנה,שנינואותנוהביאגורלנואךמדכאה. .היאכזאת"אכן, :אמרתי

אחד."משהונמצאליםשמעברמזלאיזהשלנו.היעדנמלזהו :לא
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מוזריםבקיעים
רודריגזאריה

 ".אצבענוקףולאיושבואתהרותחים"המיםה~ם.קראה"משה",
 .הקומקוםשלשריקתואתוהפסיקההכירייםאלניגשהוהקשישהקםלאמשה
 :משלדרךלהוסיףיכלההיא .הטרקליןרצפתאתלכבדשבהנוסףריטוןבלי
יסודיבלינוחותיאתסוחט:'אתהאו ;חטא'עלתכהמותיאחרימשה,שה'מ

אליהילכסןלאאףשבנהידעההיאאבלשחוקות.תערומותבהןוכיוצא 'מצפון
 ,הקמוטבצעיפומכורבלראשוהספה,עלמאובןישארהואכמנהגו .פניואת

הבוקרבהקיצהלעיניהנגלהכך .;ןרות nהמהביתבנעלינתונותהצמודותרגליו
 .היוםמרביתלאורךלרבץוימשיךוכך

 :מאולתריםגירוייםבאמצעותמקפאונולטלטלומנסההיאלפעםמפעם
לפתחהמתמהמהתשהיאהדלתעלונשנותחוזרותנקישותהשורק,הקומקום
בעצמולכבותהלהניעוכדיצורךללאדלוקההמושארתחשמלנורתבמתכוון,

לאדםלהתפקע,לקומקוםנתונההרשותמבחינתויגיב.לאמשהלשווא.הכל-
ולהם.לומה .שתישרףעדלדלוקלהוסיףולנורהשבאכלעומתלהסתלקהנוקש
דברשללאמיתואךמקום.בסמיכותסביבואשרוכלהואשרוייםלכאורה
ליטוליבואואםאלמוניםסבלים .ייעדמיהיקפושאתריקחללנפשומוקפת
הואידואתכבויות.בעינייםבהםיבהההואהבית,שלתכולתומלואאתעמם
אתהעטוףמנותםאריגבאותולרעהיגעוכןאםאלאמפניהם,להתגונןיריםלא

האפשרבמידתאמונמנעתכךמשום .שלוהבלויותהכיתכנעליאוקרקפתו
 .לבדוכביתמלהשאירו

אתבשוקקנותמלקלקבשרניחתולמצאהוכשובהלקניותשיצאהארעפעם
נצרכהלאאסתר .השישמעלהפילאשרהחלבקנקןשלהאחרונותטיפותיו
המטבחשלהפתוחחלונוכעדחדרשהחתוללהביןכדימדוקדקתלחקירה
החתולאתאזגרשההיא .ויצפצףפהיפצהשמשהבלאשלוכבתוךועשה

שהואלהנדמההיהזאתובכל .בבנההדשוםמצאולאאשרזעםבזעקות
לגלגני.חיוךשלצלכמעיןהמבוהלתהחיההנסתאתמלווה

טורדניים.שאלהסימניבאסתרעוררואחריםחריגיםגילוייםוכןזהנסתרךיוח
להרמזוהם .שלוהנוקשההאטימותבחומתמוזריםכבקיעיםבעיניהנראוהם

נפשמחלתאיזושלמכוחהעליונכפיתאינהאטימותוהכלככלותשאולי
ניצנץאחתלא .עמלוכדיהחופשימרצונומושגתהיאאלאמרפא,חשוכת
הואמשטהלמופת,משוחקנפשיליקיושלמסווהשמאחוריהחשדבמוחה
בהניחהתכופותתהתה ?היתכן .כךכללוהמסורהבהובעיקרומלואובעולם
לא,ותומוכשרפניםמעמידהנוזהצעירשגברהיתכןבוחנים.מבטיםעליו

שלהנפולותכתפיהעלכלוההמעמסהבהטלתבוחלשאינוערמומימתחזה
 ...כצרונולהסתגרלושיבתןובלכדאמו,

ומכריםקרוביםשללהפצרותיהםלהעתרהאםמיאנהממנה,שיורחקמחשש
הנפשימצבוייקבעלמעןכלשונם,מקצועית,רפואיתלהסתכלותכנהאתלשלוח

לחרוץשהוסמכהזואתוכיחוד .המקצועיתהרפואהאתתיעבההיאלאשורו.
משהעלכליהתבואשאםידעההיאאנושית.בלתיבדרךאנושייםגורלות
הםשאולה.ביגוןיידרוהמלומדיםהרופאיםלאאזכימהבית,מעקירתוכתוצאה

ישרבטוהמוותסיבתלרישוםהמיועדו;גמקוםשלוכתב-הפטירהעליחתמורק
פטירהלתעודתנכספתהיאואיןהיטבזאתמכירהאסתר .חכמניותלועזיותמלים
בעלה.שלזואחרישנה,בתוךיחשכ
כנה.שלישיבתומקוםלקרבתהמטאטאעםבהגיעהאמרהרגליך",אתרם.ה"

ממנושדחקלאחרגםמורמותרגליואתוהשאירמשהצייתמכניתכתנועה
 .עכשיו"אותןלהורידיכול"אתה :אומרתאמואתשמעאשרעד-המטאטא
לשםמוצעתמיטתואתמצאהאילו .שלוהשינהחדראלאסתרעכרהמהטרקלין

עלפזורותמקצתןאמששאכלהמנדרינותדק•~יפותמיומיים.יוםמהאך ...שינוי
המיטה.עלהמוטלשלוהשינהחלוקככיסיכבודשוכנותומקצתןהמרבד
מלאשהיההלילהסיראתלכונניתמתחתומשכהאסתררכנהבוקרכמדי

לאיש.לגלותלאהקפידהזהסירשלקיומודבראתמשה.שלבשתנולמחצה
על .והותרדילהישכברבנהכלפימדיהסובלנייחסהעלביקורתמותחיהלא
 'העניןלויוודעאםיוסףאחיהשלהחריפהגתובתואתלשערהיאיכולהנקלה

העזרהבליבלעדיו,תעשהמה .עמהקשריואתכליליקטעשאףאפשר .חלילה
 .להמושיטזהיקרשאחוהכלכליתהנפשית

לוותרולכללכדרךנטתהבנה,עםעקרותהתנצחויותמעצמהלחסוךכראמת.
בן"גבר .בתקיפותלנהוגניסתההלילהסירבענייןשדווקאאלאשגיונותיו.על

היהלאמשה .כמקום-סתרהסיראתומניחהכנגדומתריסהחיתה "!שלושים
לסירתחליףכונניתותחתמוצאתהיתההמחרתיוםשלבבוקרואבללה.משיב
גרוטאותריקה,שימוריםקופסתאובאקראישגילהחלודהפחיתבדמות

אתהעדיפהדברשלשבסופואיפואיפלאילאאותה.ליד 9השמגעןמצחינות
 .במיעוטוהרע

להציפולאכאןגםהמטבח.אלאסתרפנתהבחדרוסדרלעשותמשסיימה
ככיור.לההמתינוהבוקרבארוחתשניהםאתשימשואשרכלי-האוכל :הפתעות
אלהאתלהצדיקשובהיאשמתפתההרגישההצלחותאתוהסכו"םאתבסבנה
משההיהאלמלא ,סייגבלאאליהםמצטרפתחיתהלאכלום .אותההמגנים
בותעורריבו.לטפלתחדליאם :יוסףלהאמרכברפעמיםכמה ?מבשרהבשר
יתכשלאלעגבניות.וטברבהביציהאתלותטגניאלו.לצרכילדאוגהירדמהאת
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לאהואלא,בעצמו.לאכוליקוםאיךותראיהיומיתהאיטריותמנתאתעבורו
 .צםלראותואותהנותןאינוולבהאסתרהתנסתהבכךגם .יקום

ה r :היהמופלגתלבה-שרכותאלא .בההפועםהאםבלבמזלזלאינושאחיהמובן
אתבעלילהמאשרתרפואיתתעודהלפניוהונחהאילויותר,הרבהעליומקובלת

אללהתיחסימשיךהואבנמצא,אינהכזותעודהעודכל .משהשלהנפשיחוליו
נכנסהריהו .כליללולהנתכרימשיךהוא :אחרלשון .בזויטפילכאלאחיינו
לעהמצונפתהדמותלעברמילהוחצימילהלפלוטבליאחותובביתויוצא
כאןאויראינואישמידת-הרחמים.עלעמוידברואל-נאובמטותא,הספה.

השניכלפיחוטאמהםאחדכלהמנוצלת.האםלאוגםהנצלןהבןלאלרחמים.
הזעםבחלוףאךחמס,וזועקתראשהאתאסתרזוקפתלפרקיםאמנם .דרכולפי
לשדאתמוצץוהעוכר .רחמהבתוךהזההמגודלהעוכראתלשאתמוסיפההיא

 .לאלתודהלוישתאבוןכיכן'תופח,הוא .קז,?להוהיאתופחהוא-הדרתו
אובישיבהעליועוברתככולהרובההיממהאםיתפחלאכיצד ,זאתומלבד

 .בשכיבה

בפילוסופיה,הראשונההאוניברסיטאיתשנת-לימודיותוםלקראתשנים,לפני
שהרגיש ,הדודהיההשיחהיוזם .מבהירהשיחהיוסףהדודלביןבינוהתקיימה

תלמיד .הלימודיםמןלפרושמשהשלהתמוהההחלטתופשראתלבררחובה
בחראשרהחדשההדרךמהילהודיערכליהנמקהללאבלימודיובעוטמצטיין
לעצמו.

וכי.זרפלותתחושתאותוממלאיםשלימודיוהואהנימוקכיסףיולאזאמרמשה
לעשותבעדתוומהאופיינית,תיותיבתכלהדודהשיבפה,י .לואיןחדשהדרך
באכמושפתותיועלעשלהקלחיוךאבלענה,לאמשה ?םיבעננלבהותעתה,
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ממהבתקיפות,יוסףשאל ?ופרנסהעיקר.כלבעיניומארסאינושהרעיוןלרמז
 .למחייתוגםהמספיקההגרנהמילגהמממנתלימודיואתהלא ?יתקייים

השכורחדרואתיעזובהוא :יותרברורותמשהשליותירתרכבנדמוזהבעניין
 .הרריובביתלהתגוררוישוב

אךהדוד.שללשרנובקצההשאלהעמדה ?המלהמרבןבמלוא~;גילותכלומר,
הגיעהלו,אמרמזדקנים,הרריךחזרה.לבלעההעדיףהדרשיחהמשךלמען
 .בהםלתמרךשעתך

אחרת.לנהרגהדעתעליעלהלאהריקלוש,חיוךנאותרמשההשיביודע,אני
רש. pולאתם 9

 .הרעילללא-בשיחתםחייםרוחלהפיחשנייםארמשפטערדאזהשמיעיוסף
 .להרעיבהדווקאהואשמעונייןבצעירהיהניכר

לגשתרכליהפועלאלכוונתואתמשההוציאזרשיחהאחריספוריםשבעורת
דמעותהזילה ;מ~ .האוניברסיטהאתעזבהראשונה,השנהשלהסירםלבחינות
חיתהשעתידההלבמחלתשלהמוקדמיםסימניהקצרזמןמקץנתגלוובאביר
והתמקםמטלטליראתנטלהואנרתע.לאמשהאבלהעולם.מןלהעבירולבסוף
הרריותלואשרהנוףתמרנתאתהקירמעלהסירהוא .שלובחדר-הילדותמחדש

ישנהוכוננית-עץמסעדנטרלתמיטת-בחל :נזיריתחזרתלחדרושיורהבהעדרו
לספלסחבירוביןחילקשברשותוהפילוסופיהספריאתהאישיים.חפציולהנחת

הוא .האשפהאלרבבללאהושלכולמרפתהמסודרותומחברותיוהלימודים
הפסקתרקשזוהילקורתיתפתולבלהרריו,לעיניהדבראתלעשרתהקפיד

זמנית.לימודים

הנפשי,חוליושלהראשוניםאותותיועלאסתרשנשאלהאימתכלשנים,כעבור
לושנהפכו Iהשקדניעמלופרימחברות,אותןהשלכתעלהיתרביןהצביעה
כאותעצמההלימודיםנטישתלהנראתהלאחורובמבטמיאוס.מחמתלמוקצות
מיצרלאמובנת'בלתי'התנהגותארמוזרים''מעשיםכגרןביטויים .העיקרי
ואולםכהולמת.להנדמתהטירוףהמילהרקבאמת.לבנהארעאשראתבעיניה
בניגוד .כפשוטולאמצוסרבהוהיאחלחלהבהעוררמטורףהכינוישלצלילו

אתביכרההיא :משהשלחוליואתשתאשררפואיתתעודהביקשהלאלאחיה,
 .הצורבתהוודאותעלהספק
זוהראינובכללוהביתהדוחקות.הניקויעבודותתמרהמטבחכלישהודחוכירון

שאינםמשפחתיים,שכיחים,מחזרתהריהםמקקיםושרידיעכבישקררי .מבקירן

הביתמשקאתמנהלתשהיארבזמןזההכלים.מןאסתראתמוציאים
ולאמעמדלהחזיק :לנגדהעומדתויחידהאחתומשימהובעצלתיים,בשטחיות

מןהמתקלפים,הקירותמןמוטרדתהיאאין .המוחלטתההזנחהבתרךלשקעו
לגביההעיקררגליים.שלרשעלהמתנדנדאחרארזהומרהיטהסדוקותהזגוגיות

בנגעיםהטיפולאתממנהשיחסכובסיסיים,תנאי-הגיינהעללשמורהוא
הזוהמה.מןהנובעים

הבוקר?יוסףהיכןשלה.כיסא-המרגועעלוהתיישבהמסרגותיהאתלקחהאסתר
הואדייקןוהלאויותר.עשהשלאיחורמשמעורבע,עשרעלמררהשערנה
רשימת .להודיעדאגשהתאחרהנידרותובפעמיםכל-כךלהמסורמטבעו,
ברלהיוועץרצונהרבלכךרפרטמוכנהכברלולמסורשבכוונתההקניות
שלהטחוריםבעניין ...לערמתההמכונסהגרףאלמבטההגביההיא ...בעניין
 .לריפוייםתורמתאינההמתמדתשהישיבהוברורומחמירהולךמצבםמשה.
שערשההעוולעליתריעהואכרגילרופא. :תהיהיוסףשלהקסםש~לתמרבן
היאמנסהשבהםצמחי-המרפארופא.אללהביאובסרבהולעצמהלמשההיא

ההשתעשעותמןלחדולהעתהגיעהאבלמונח.במקומרכבדרםבנהאתלהחלים
שלהאמונותבידיהםמשהשלטחוריואתולהפקידכושליםכסירנותבאותם
מנוסים.רופאים

כיצדולנתחו.לאשפזושישיקבעאותויבדוקאשרהרופאאםתעשהמהאךכן.
להשקיטהיאיכולהעודכעתלה.ולהתנגדכזוקביעהנוכחאיתנהלעמודתוכל
אותהייסרוהרופאלשבידקתולאחרברם ;הספקמןולהכרתמצפונהאת

הטיפולעלהאשמהרגש .להוראותיובניגודונתהגפיואתרה.נכ~אםכליותיה
מנשוא.כבדאז~היהבבנההרשלני
לבואועינייםבכלירןומצפההיאיושבתהנההבית.דלתאלפניהצידדהאסתר
אלאאינובאחיהלהיוועץבעוררצוןשארתולהודותעליהואולם .יוסףשל

להיזקקבסירובהיתמוךפלאשבאורחהיאהאוויליתתקוותהעלוב.משחק
משה.לשגורלועלהאחריותבנטלעמהיתחלקרעל-ידי-כךלרופא

אינהוכילה.ניתןלאלמותנפשהאתלשאולאפילו !זהנטלהואמעיקמה
בביתייכלאמזלויתמזלאםלכלבים.זהיצורייזרקהסתלקותהשאחרייודעת
הצפויעלהחרדהממוסדת.ובדרךלאטנשמתושםשתצאכדיממלכתימחסה

בעודהלשלומוהדאגהמןיותרערוךלאיןמנוחתהאתמדירהמותהאחרילו
לפניה.למותוהיאמייחלתבסתר-לב,ותכופות, .בחיים

שתילהקדיםנוהגיוסףרגליה.עלארתההקפיצההדלתעלהרפההנקישה
 .לכניסתותקיפותנקישות

ממושכתהבטהלאחררקאבללה,זרהיהלאבפתחלעיניהנגלהאשרה;ל,
 .אל-נכןוזהותולהנתחוורה
ליוסף.בשכנותגרוהוריוכן?"לא"גרשון,בדאגה,אליופנתה"שלום",

 .הגהנפלטלאומפיובראשוהיבחןהילד
הכנס."בוא,משהו?להודיענשלחת ...קרה"מה
אחר-כךקמעה,בוהתבונןבמשהמבטוומשנתקלפנימהאחתפסיעהפסעהילד
נפשו.עלנמלט
אתהלמה ...תברחאל ...גרשון ..."גרשון :החצראלבעקבותיואצהאסתר
 " ...בורח
וכהכהוניבהטהמדרכהעלנעמדההיא .הרחובלפינתמעברנעלםגרשוןאבל

בשורת-איזולבשרבאשהילדלהניבאל;נiי=ז , ..קרהמשהומושיע.כמחפשת
להשמיעה.עוזהתאזרלאהאחרוןוברגעליוסף,ביחסאיוב

משהאבלבלבד.דקותעשרמהלךאחיה,ביתאללמהרכתאוותהמאודהבכל
להיותיתכןלאכבוש,בקולרטנה Iיתכןלאעופרת.כגרשכאןארתהכבל

במלואשלההשיעבודלההומחשכאלהברגעים ...הזההמקוםאלכךמרותקת
 .ותרנורא
לכלגבולישילד.לאותובדומההיאגםמכאןותימלטהכלתפקיראםומה

שיצאהכזקפחהחלדהימיאתלסייםסוף-סוףלהמגיעלאהאםעבדות.
 .לחופשי
בקולניותשהציעעגלת-חמור,עלרוכלפניהעלעברהמדרכהעלבעומרה

בהם.מצאהלאכסףאךשמלתה,כיסיאתמיששהאסתרזולים.תפוחי-אדמה
מטבעותכמהולהביאלהיכנסחישבהלרגעמאוד.עדהיאזקוקהלירקותודווקא
מןשרוייקרמכללההיקריוסף :מרגיחוךלעצמהגיחכהופתאוםמהבית,
עקבהעצורבעזםמוזלים.תפרחי-אדמהלקומץנתוןראשהואילובצרההסתם
ונתדחקה.שהלכההעגלהאחדי

משאידהאשראתיעדההיטבהראשית.הדרךלכירוןדגליהארתהנשאראט-אט
ויחמוס,יבואדכפיןכל-אוניםחסרתבדייהובופרוץבית :מאחוריההיא

כןממעונה,שדחקהובמידהקדימהאותהמשךעלוםשכוחאלאוישחית.יבוא
 .צעדיההחישה

היאאך ,במחשבתהעלתהאמנםאחרתבדדךביתהאליגיעשיוסףהאפשרות
מאחיהשנבצרבלבדזושלאלאלחששטניקול ;סבירהכבלתיאותהדחתה
 .אי-פעםאליהלשוביוכלערדאםספקאלאהיום,לבקרה
החייםרוחשיםסביבההשמש,זורחתמעליה :בהנתעוררהומוכרתישנהתחושה
-המצומצםעולמה-הזההמעטאתגם .לטמיוןהכלירדדבקרבהואילו

 .במכווןזילזולבונוהגתוכ~ילולחסדי-שמייםכעתהיאמשאידה
עדהרוסביתהאתבשובהלמצואהיאצה pחהאםעצמהאתשאלהאסתר
מתוכההעולהשהמענהבהיווכחהאותהאחזהחלחלהלמשה.זכרללאהיסוד,

אשרעדיעד,בליבדרכיםלהלךלהמשיךהיהזובשעהמבוקשהחיובי.הנו
יכלותלולעצמה,ישננהאסתר,אסתר .האדמהפנימעלמאליהחה ?7ותיתקרוס
אימנתיתמעמסהלכדיהצטבהראלהלכלהדאגה .ובןאחבית :הכללנטוש

עולפריקתאיזולנשימה.כאוווידחיוניתלהנדמתההמוחלטתהעורףוהפניית
נטישתאבל .ניחאוהאח,הביתבזויה.תבוסנתותאיזוהאומרים,יאמדומבישה,

 ...בזויהבתוסתנות ...מבישהעולפריקתכפרה.איןכךעל-כמשהגורלמוכה
סיסמאותיהםאתהאחריםיפריחולזרא.עדחסדניותמליצותנעה"שהיא !דילא,

שללקטאינםחייהמכבדרם,ובמחילההיודעת.חייהאתהיאלעצמם,השדופות
 .כנףאימדות

צלצלהושרבשובנעולה.חיתהדלתה :ברכיהפקויוסףשלדירתואלבהגיעה
דוחהובעיני " ...יוסף ..."יוסףהקפוצה.בידהבחוזקהנקשהולסורגיךבפעמון

 .לדלתמעבדשרועהגוריתןאתראתהכבד

 .גרשוןשלהרדיודירת-השכנההדירהמתוךבקעוו~שהגברשלקולותיהם
לאהנגדיתהדלתעלנקישותיהואתקריאותיהאתשמעולאשהללוהאפשרות
איןהכלככלותשמא ;דלתםנפתחהלאמדועתהתה,כן,אםדעתה.עלנתקבלה
ילדםשלהמתמיהההופעתובדברמהאך ;לאחיהביחסהודעהשוםבפיהם
ללאאלושאלותלהותירמוטב :ונרתעההדלתעללדפוקידההושיטה .בביתה

מוות.שלמזוויעריחבחובבןלשאתעלולותהתשובותכיתשובות,

טיפסקלים,בדילוגיםופתאום,במדרגותלרדתאסתרהחלהובכבדותבאיטיות
לחמוקוהשתדלסתומהנהימהנהםבהבהבחינו .ובעצמובכבדרוגרשוןלעומתה

 .זרועואתלכדהרסןשלוחתובתנועהדרכואתחסמההיאואולם .ממנה
 :אסתרשלמילמוליהאתהחרישווצווחותיוהילדהתחבט ," ...אמא ..."אמא
 " ...נמצאהואהיכן ...ליוסףקרהמה ...לילהודיעבאתמהספר ...לי"ספר
לעיניהםנגלהגרם-המעלותאלבצאתם .הרדיואתהזעיקגרשוןשלהרעשניבכיו
 .במעורפלהכירואשרכירהבידישביונפשםמחמלבנם
האב.נצטעק "!?לילדעושהאת"מה
אילובחיקה.התייפחותואתלהמשיךאמועלעטוהואמגרשוןהדפתהאסתר
דיןולתתלעמודחיתהשאנוסהאלאאסתר.חשבהמכאן,להתנדףיכולתי
אחתמדרגהבמרחקנעצרהוא .פלצותבהעודרהאבמעשיה.עלוחשבןו
 " ...שוטראביאאחרתלי,עני ...מהילדרצית"מהמזעקותיו:חדלולאמעליה
יעלוהמעט-קטשעודבלבהאמדהואסתרנוספתדלתנפתחההתחתונהבידוטה

המוקד.עלאלהכל
האיש.אתלפייסניסתהלהירגע",לךמציעה"אני

אחירלהירגע.בנימוסלימציעההיא"עכשיוזוגתו,אלהלהנפנה "?"שמעת
 :באסתרלהביטובשובולהירגע".לימציעההגברתחסד-מגן'ילדשתקפה

נטפלתלמהשתסבירימוטבוכעת .חוצפתךעלמתנצלבאמתאני"גבירתי'
לילד".
פתחמזוזתאלנשענהגוצהשכנה :גבהמאחודיטורדתנוכחותחשהאסתר
נעלהאתלחלץוהחשקבהנתעורר .תפוחנגיסתאגבבהםוהסתכלהדירתה

 .הגוצהלשהמסוקרנותבפניהאותהולהטיח
 ...ולכןמודאגתאניאבלאליו.נטפלתי"לאאסתר,אמרההילד",אתתקפתי"לא
אצהוהיא " ...מחיירוציםכלוכםאתםמה !כלוכםלי"הניחוהתפרצה, "!די !די

אש.לשונותאותושאחזוכמילמטה

מוצלספסללעצמהבחפשההרהרהמזו'שונהלהתרחשותלצפותהיהניתןוכי
סופוהבריותעםשלימגעשכלחידוש'משוםבכךישכלום .עליולנוחונסתר

כסוח,דשא :בפינת-חמדמוצנעהיהמצאהאשרהספסל .וגיציםאשלהעלות
הנה .הכלעלשסככהעשירהעלוות-אקליפטוסיםלהםוממעלססגונייםפרחים

עצי-פראלא-נושבת,עירלדמייןכלום,אתלשכוחהמקוםזהחשבה,המקום,זה
היאתעשהמהאסתר,עצמה,והיא .הדממהבתוךהמקננותוציפוריםמאובקים

ולהנתגחלהנתגח .עמולהתנגחאדםנואשותתחפשהסתםמן ?כזושממהבתוך

 41 1987אפריל



היאאיןריבים,מלכההיאאיןוכהן-צדק,עלי-אדמות.חלקהמנתזאתהרף,כלי
ידיהכיןמתמסמסאנושיקשרכלכמאוחראושכמוקדםאלאאלי-קרב.ששה
ישניםלקשרי-ידידותכאי-נאמנותהאישמוהאחתלא .מאוסהלרקבוביתוהופך
המילהכיאםכעיקרו,הדבראתהכחישהלאאסתר .גרידאתועלתיוביחס

בכךהפשוטההאמתבתמצתהלדידה .משהומנופחתכאוזניהנשמעהתועלתיות
 :המנוחכבעלהנזכרההיא .רקבוביתאותהלטיפוחידהלתתלהמשיךשסירנה

עלכדברםאותהלהוכיחנהגכך",כלרכהטובההכרתהזהלאדםחייכת"את
ולהתרחקאליוגבךאתלהסבכתירוץלקטנותנתפסת"ואתאחר,אוזהאיש

ממנו."

לאבאמתאזכיקטנותאלואםעצמה,לכיןכינהמגחכתאסתרחיתה ...קטנות
הנפלטות"מקריות"או"תמימות"מליםבכמהדילאהאם .גדולותמהןידעה
סופית.בולמאוסכדיאדם,שלמפיו
 ".בלשונולעתיםחוטאמאתנואחדכל "בעלה,להמטיףהיהיותר"פשרנית"היי
 .מדייותרפשרניתעודנהשלמגינת-לכהאסתרלוהשיבהכךעל

 .ירוחםבהסנטתכלת",שכולהלטליתעצןמאתמחשיבהאת"כלומר
בתקופהציציותיהאתולבדוקלהתנקותהטורחתטלית"אניאסתר,אמרה ,"אל"

באופנה."שהלינלוך
הליכלוךהיה"תמידשלהם,החרשיםשיחתאתמסכםירוחםהיה"תמיד",

באופנה."

צדק.לאירוחםירוקה,נויפינתבאותהבשבתהאסתרעתהחשבהאמת,זואין
הסחיאתהבריותכךהאלילותמידלא .מסביבהדבריםפניכךנראותמידלא

 .בהלהתפארכסגולהבנשמה
בסיסנטולתדמיוניתקביעהזוהריהדור,צעירינגדהיטענובעלמא,דיבורים
חותכות.ראיותלנוהבי .ממשי
משוםלא ,הרצויותהראיותאתבפניהםלהציגבאפשרותה Tאיןלדאבונה Iאכן

 .דברלהביןישכילולאהאלהירים,שהצעמשוםאלאבאמתחתה,מצויותשאינן
אתבאוזניהםלתארותנסההרחובותאלעמםתרדאםדבריהאתיבינוכיצד

ההתמכרותבענייןהחותכותההוכחותאתנעוריה.בימיהעולםשלדמותו
כלעלזועקותהן .כלשהוממקוםלהביאלטרוחצריכההיאאיןלסחיההמונית

אלהכילהברור .בעיניהסחימהואותהלשאוליבואוואל-נאושעל.צעד
במיםסומיםדגים :במיםדגיםכמובולהרגישעשוייםבתוכוצמחואושנולדו
והיאהמתוקבעיוורונםהםישארו .עיניהםאתמלפקוחידהצרה ?jעכורים.
מפורשות,הבהרותמפיהלשמועהללויתעקשוזאתבכלואםהחנוק.בצערה

ברובאותםהמשמשותהמשוכללותהמכוניותיםאללמשלאותםספנההיא
מההרבים,בעו;נ;תיה ;בטרקליניהםהמהדהדיםמקלטי-הטלוויזיהאלאונוחיות

 .סחילאאםאלהכל

להיותהעתזולא .בשעונהמלהציץנמנעהאךהשעה,אתלדעתביקשהאסתר
לעיי-ביתהנהפךשבהעדרההעיקשתהמחשבההביתה.השיבהלקראתדרוכה

ניצבתעצמהאתראתהבדמיונההקלה.תחושתבעיקרעכשיולההסבהחורבות
ממעונה,שרדואשרוקרעי-המלבושיםשביר-הרהיטיםהאבנים,תילינוכחקפואה

היא .נלעגצעיףבאותובחלקועטוףמשהשלהמרוטשראשומבצבץומתחתם
התקהלותגבהמאחוריבהותירהמדודות,בפסיעותמשםדוחקתעצמהאתראתה
ליד.הבאמכלוליטולדמעות-תניןלהזילנאספואשרונחזיםסקרניםשלתוססת
היאבנה-יחידהגופתאתגםהאםהאנושיים,הרגשותבעליישתוממו ?והגופה
אין ,לא ?שלהלב-האםנתאבןכךכדיעד ?קבורהללאגלי-המפולת,ביןזונחת
בחיפושנתוןל;נז=ז .להתפקעהואמאייםושובשוב :אדרבא .שנתאבןסבורההיא

גופותבצדישתעכבממנולצפותקשהכןעל .פתחי-הימלטותאחרינואש
מרוטשות.

הרשתהשלאשניםזה .עליווהשתרעהמספסלהיבשיםעליםכמהסילקההיא
בלאבחיפזון,וחוזרתיוצאתחיתהתמידלביתה.מחוץכךלהשתהותלעצמה
לעבורחיתההעיקריתדאגתה .בחוצותההימצאותמןכלשהיהנאהלהפיק

ובחזרה.החנויותמרכזאלמהביתהקבעומסלולהאתהמיוניתבמהירות
מבטלהעיףאוקפהספלעמןללגוםשהזמינוהבמכרותפגשהלעיתים

בביתיושבומשהבחיובתענהאיך !שמייםשומו .חדשיםמשפחתייםבצילומים
ברגעבולהפליגמטורפתכהצעהלהנדמתהזומעיןסתמיתהזמנהכל ...לבדו
 .רחוקהאץראיזואל

שלהסגורהמעגלסוףסוףכפרץהיוםהפליגה.היום ,הפלאלמרבהוהנה,
שלמיםרחובותארבעהמהלך :בל-ייאמןמרחקעברהוהיאהקבעומסלולה
לשלומו.לחרודמשום-מהחדלהשבינתייםיוסףלאחיההודותהכלממעונה.

הנוראה.קדרותהאתוהפיגהרוחהאתהשליווההזההגןאווירתכמהעדמוזר
ואפילוקשהתאונהלוארעהאפילו ?בכךמהובגן ...הבוקראליהבאלאיוסף
היאלה,מעניקשהואהחומרילסיועובאשר .העו1גםסוףזהאיןהלאמת,כבר
להתרגלהחלהמפתיעהקלותמתוך .בלעדיוולהסתדריותרעודלהצטמצםתעד

כלביתה.ואתבכהאתאיבדהכברשבדמיונהכשםאחיה,אתשאיבהדלרעיון
מןנחתלרוותכעתלההפריעולאהמדומות,אומיתיותהאהאלו'האבדות
יוסף,שמסביב.התופתבתוךבעזיר-אנפיןחבויעדןגן :הזוהקסומההפינה

כלמפניו.להימלטשישגיהנוסמאותוחלקהםגםבלבה,חשבהוהבית,משה
אךזאת.יודעכמוהמי .תופתהיאלודאגהכל. ;תופתהיאאדםעלאחריות
 .הימיםברבותלתופתתהפךלההיקרכלהפקרתשגםשיטעןמייימצאכמובן
אילולאמתחוטאתחיתהעתהואולםהימים.ברבותיהיהשכךיתכן .יתכן

 .עליהנסךזהשמקוםלשלווהפרטב~ולם,להיקרשמשהוהצהירה
שלחיוךהעלוושפתיהעיניהאתעצמההיאהספסלעלברפיוןשרועהבעודה
שנדרמה.וכמעטמעטותלאדקותבמשךשכבהכך .רווחה
אותה.שהרטיטהוחמימהעדינהנגיעהזוחיתהברגלה.נגיעחחשהופתאם
 .מתוחהישיבהלתנוחתועברהרגלהאתניערהנמרצתבתנעוה
ופוררהבהשהביטה-לא-הביטהארבע-עשרהכבתלבקניתנערהמולהעמד:ה

וברכהנרגעה ,לפניההניצבתמיהיאסתרשראתהכיווןנבול.עלהבאצבעותיה
 .מאופקבשלוםהנערהאת

השלוםהופנהכאילובשלהוהמשיכהנוסףמצהיבעלהמהקרקעהרימההנערה
לה.אמרה"שבי", :אסתרשלנפשהאתצודדהמסויגיחסה .אחראדםאל

 .בהובהתהלפוררחדלההנערה
אלא .הצעירהשלמקרירותהעידודבשאבההזמנתהעלהקשישהחזרה"שבי",

 .המליםלעולםמעברשנמצאתכמילהנראתהשזו
מסוגלתאינהזושבריההאפשרות ?חרשת-אלמתשמאאו ,אסתרתהתה ?חרשת
עד .אליהקרבהליתראותהועוררהלהקסמהעליהםולהגיבדבריהאתלשמוע

 .ירכיהביןולהושיבהלחבקהשבתאוותהכךכדי
 .שלההשמיעהחושאתכבסיוןלהעמידהוסיפה "?ספרבביתלומדת"אינך
בישיבההקרקעעלוהתישבההספסללרגליהלבקניתהשתופפהאומרבלי

 .מזרחית

לינעים" .שכמהעלקלילותלהוטפחהראשהאתליטפהאליה,רכנהאסתר
אתךהדיבורכיאתך'לדברלי"נעיםשלה,בr:זדשיחהמשיכהלכאן",שבאת

 .התנכלויותשורץסביבנושהעולםיודעתבוודאיאתסכנות.בחוב;טומןאינו
 ".קצרלזמןרקולולזוזולהתנכללאשתינונשתדל
שמשתאהכמיאלאכנה,התעניינותמתוךלאאסתר,שלפניהאתבחכההנערה
משונה.תופעהלנוכח

אדםשבניהטענהאתעברמכל"שומעיםאליה,לדבראסתרחזרהושוב","שוב
מתבוננתכשאני .רועבמקוםעליבותהמלהאתלהציעלעצמיארשהאכולי-רוע.

הםשבההנפשעליבותאלאחלחלה,אותיממלאהשלהםהזדוניותלאכהם
היאוהערבהשכם .הזוכעליבותאותםלהזיןכדיומותקןערוךהכלמדשדשים,
וכרציםאנשיםהמוני ?תמונת-הדורמהיאתיודעת .נדיבהכידלהםמסופקת
לעוסקיאכרעבתנותובולעיםשלהםהטלוויזיהמכשירימולפעוריםכפיות
 .צבעונייםקרייניםכאמצעותהממלכתיתהשידוררשותמטעםלהםהמוגשוסמיך
כךמשום .שעותיהםאתלגווןהםחייביםהרי .היחידההעליבותאיכהשזואלא
הספיםאמותאתלהרעידופוניםהטלוויזיהמקלטיאתלעז:ויםמשתיקיםהם

השתדליאדרבא, ;להםבתוזיאל :ליאומריםמוסיקה.כפיהםהקרויג:זליםכרעש
זולאכי .אליהםתתקרביאל :לךאומרתואניהזו.העליבותמןאותםלחלץ
מהם."להידבקעלולהאת-אותםתחלצישלאבלבד
זמןככר .נועםשלחיוךעתהמלווההיההקשישהאלהלבקניתשכיוונההמבט

לפרקיםאותהפקדואמנםנעימיםבני-תמותהכזה.חיוךלאסתרנזדמןלארב
כמכוערים.להסתפקכללכדרךכאלצהכמציאותאךכחלומותיה,

הוסיפההכללית",המערבולתלתוךאותךלגרורספקבלימנסיםכבר"הוריך
התשבץכתוךדיחויבליאותךלשבץיכולתםכמיטבעושיםבוודאי"הם ,אסתר

נתיחיאל ,לישמעיבחיים.מקוםלךלמצוא :ת nהר;כבלשוןאו .הידועהחברתי
עגומה.גסיסהרקלרובתמצאישם ;החייםשמכונהמהאלאותךלרתוםלהם

מרמזת"אינניבלבביות,חייכהלא" .לחיים .מחוץמצוייםהאמיתייםהחיים
 " ...אלאהבא.לעולם
עתהאףבואהכבשעת .אסתרבצדהספסלעלוהו;וישבהמהקרקעקמההנערה
אתחפנהאסתר .קמעהאותהליטפהגםהפעםואולםהקשישהשל "ב:;נרכהנגעה
 .רגעכמשךומומרתכךנשארוושתיהןהצעירהשלידהכף

ונסערת.עגלגלהאשהפינת-חמדבאותההופיעהאזכיבלבד,רגעבמשך
לנסיעה,מוכניםכולנו ! ?הרוחותלכלכאןעושהאת"מהבזעם,קראה ,, !"גליה
שאלתהעלחזרה "?כאןעושהאתמה ...בכחתלךיושבתואתומחכיםמחכים

 "?הזאתהגברת"מי ,הספסלאלבהתקרבה

אלעמדהוניגשהשדשכפארוכמיאסתרשלזומתוךכפהאתמשכההנערה
 .העגלגלת

-~:לשמשערת"אניאסתר,אמרהעצמי",אתלהציגטעםשישסבורהאינני
 .יהיה"שכךמוטבובאמתעוד'נתראה
הלבקנית,לעברלשלוםידהאתאסתרשניפכפהבשעהתהוי;תעינייםלטשההאשה
כאן.ל::~בזמיותרזמןלנו"איןחתכה,"טוב", :מתהייתההכתערהמהרהעדאבל

מסורבלות.בתנעוותקדימההנערהאתדחפהוהיאבואי"-

הטבעיקצןזהומרירה.כבת-שחוקהשתייםשלהתרחקותןאחריעקבהאסתר
הואאךאותה,הפליאלאהזההקץאכן'בל;נז=ז.חשבההיפות,ההתחלותכלשל
והנהלפניהלהשתפךלרוחהכירהמצאהסוףכלסוףמסוימת.אכזבהבהנטע

לאותהקורותיהאתלספרחפצההיהרבהחיים.על-ידי ...על-ידיממכהנגזלה
שלה,והחרדותהצעדיםאתבאוזניהלתנותבשרעפיה,לשתפהדווקא,לבקנית
עללאקצרה.הפוגהלאחרמחדשעליהוהשתלטושהלכו ,כןוהחרדות,הצעדים
שכים ,שנים .בעיקרעצמהאודותעלאםכילה,לספרביקשהמשהאודות
ולוטפנייםחמיםזכרונות .בניחותאלהלהקשיבאוזנואתאישכרהלארבות,

רצהלאואישאחרעולםשלהנשיהומתהוםעברהמנבכילהעלותהשתוקקה
אתלשפרבמקוםההווה.שלכגשמיותוורובוראשוהנתוןיוסףלאאףכהם,
שלךהעברסביבמתלקקתאתעמה,בטרוניהלבואאחיהנהג ,הנוכחימצנן
העכראתלדמותהיאמרככהניחא, .יבשמזוןקערתסביבעיוורתחיהכמו

ריקה.לשוקתההווהאתשידמוכתנאייבש'מזוןלקערת

זכראתהנושאתלהבניגודאךאדם.אותושלחלציויוצאיהריהםויוסףהיא
שגוועההוא,האניןהאישאליוסףמתיחסבחייה,העילאיהרוךכמקורהאב

אשרהאנושייםהיצוריםמאינספוראחדכאלותשע,שלושיםבגילמשחפת
 .האדמהעל-פניאי-פעםהילכו

היאמאחוריובשבתהאופניו.עלברכיכתואביהאלנלוויתאסתרחיתהכילדותה
-הפתוחובשדההגרום.גופוחביקתכדיתוךגבועללחיהאתלהשעיןאהבה
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ומתמסדמנרתיקוהחלילאתהאבשולףהיהאז .עץשלכצילוחסואשד
משיםכליוסופגתרמשאופרחעלגוחנתאסתרכעודעתיקים,לחניםלהשמעת

קלהאכילהומשלכיםהעשבעלמפהשוטחיםהיוכךאחד .החלילצליליאת
 .ענוגכירבוד

הועילולא .האבשלהמחמירהמחלתוגעדההללוהתכופיםהטיוליםאת
כחברתהשדותאלותרכבאופניואתתיטוללמעןונשניםהחוזריםשידוליו
אותושלחסרונואתלמלאידידותשוםשלככוחהשאיןלהכדודהיהידידים.

עםהיחרדיהקשר .חייהלאודךכתמירותללוותההוסיפהזותחושהאבהי.חום
עלגםהימיםכמרוצתהאפילשחים-עשרה,גילעדבולהתנסותשזכתהאביה,
משה.שלהולדתואחדיהאימהותחווייתועלשלההנישואיןקשר

רכ.עלחןלהעריךידעהואואףמעודניםלרגשותאטוםהיהלאכעלהירוחם
החייםזאתוככל .להעניקהשדותמרחביעששוייםהיטהרותשלשלייהרא

זולעומתאליוכאהבתהשחסדמהכלאתלאסתרהמחישודקכמחיצתו
שנותיהכתריסרהאבמןינקהאשדוהנועםהרוךהחיבה,לאביה.שרחשה

המרהכמציאותאוכחוצותבהתהלכהנפשהאתאחתלאניחמוהראשונות
עליואשדהמא;ששהמפלטהיוהאלוהמוקדמותהשניםשלה.כיתהשכתוך
שכליחשכהתכופות .המדכדךהקיוםמןהשנתייגעאימתכליהבהאתהשליכה

היא .כליכשכדעתהתחבתמסחיתהכוודאיילדותה,משנותנפשימישעןאותו
לאשלאישהפשוטההסיכהמןהללו,המופנמיםכרגשותאדםשוםשיתפהלא
ההתעניינותעםהשלימהמזמןככד .כמעמקיהשהדגישהכמהעניךהיה

של;לי; nמסמניאחדככךכראותההאדם,כניכיןהנפוצהוהכוזבתהמפוזרת
מןואילו .מתהאוהיאחיהאםכאמת,יוסףכההתענייןעודכקושיהדוד.

אנ;שיותשלנידריםגילוייםלאי-אילולצפותהיותרלכליכלהאותההסוככים
משוחקת.

אתאיפיינומצועצעיםגינוניםעדד ryויושרהלבקנית.לנערהכיחסכןלא
עידןזהכןעשתהשלאכאופןכהמבטחהשמהואסתרהנאצלתהתנהגותה

ועידנים.

החדה.חרכהאתעליהןוהעכירההעגלגלההאשהשבאהעד
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כבא-כוחולהנדמתהזואשהאסתר.לדעתמקדימלהיותדחוקהיהזושלבואה
הוא.כאשדהיופישלראשזקיפתכללקטולוהחותרככיפההמושלהכיעורשל

מישהומופיעהיהכוודאיהיא,לאאם :טינהלהלנטרדטעםהיהלאכךמשרם
הקטילה.מלאכתאתכמקרמהומבצעזמןכעכוראחד

השום.כקליפתאסתראתעניינהלמיניהםהיופיקרטלישלהמוגדרתזהרתם
אשדדעותחיותכאלהיתהאליהםוההיחסרתהכעיניההםהיועצמיותנטולי
המונישלההיתממותרבדיהידהדוככדשכאוזניהמוכן .מהןידחקנפשושומר

מהכדרכים.שנתמהמההכתהאתהכיתהלהשיבבאהאשהאותה :המתחסדים
להסיקשלנרהטובההקשישהמזדרזתזופשוטהמעובדהוהנה .מכךיותרטבעי
היופי.שלהזדוניתקטילתוכרכרהרגשניותמסקנותיהאת

השטחיתהדו:זיהאתלהעמיקאטרחאנילאאסתר,כל;גהאמדהלהם,יבושם
כצחוקכלפיהיטיחואשדהגנאישםזהריפת-נפש, .תקורהחסרתטיוחה :שלהם

כמשמעותו nך;רהיהיפה-נפשהכינוישכהםהימיםאתזכרההיאמתמוגג.

לאושפתיהםוכאמונהכמארד-פניםאזאותוביטאואנשיםהתמימה.המקורית.
 .מטופשלעגמתוךכעקמו

ממנונקיהאווירהיהמגוריהכעיירתכצעירותה.כרנתקלהשלאכמעט ...הלעג
- nל .Pהואהלעגכיוםואילוכמצורע.נודהכרלחטואשהרכהומיכתכלית
רכלהח;כמהכתמציתהתקשטוכאילוהווייתםאתכרמטבליםאדםכני .החיים
 .משוכחזההדיללעוגהמרבה

זהר :אחדותכמילים .הקרחוןשלקצהואפסדקהואשהלעגהכינהשאסתראלא
מורגליםשכירםומאחדרדחכ-מימדים.עמוקאנושילריקבןוחיצוניגילוידק

השמש'שלקיומהלעוכרתמורגליםהיושאבותיהםכשםזהלריקבןוהאנשים
 .לרגעאפילונמוגהאינהההידבקותשסכנתהדי

 .ממשלדיבוקלהנהפכההימיםוכרכרתאסתרשלממרחהסדהלאזרמחשכה
כךככינמת.ההינגעותחדרתמתוךכראשושמפשפשלמידמתהוערבכרקד

כדודהיה .ירקבןומאותרשמץחלילהכהדבקשמאלכדדכנפשההיאחיטטה
דווקאאדרבא,כחדותה.כימימאשדיותרמפניומחוסנתהיאאיןשכזיקכתהלה

המשמר.עלעמידתהאתלחזקעליהומידלדלים,הולכיםכשכוחותיה ,עתה

להאיןהכלככלות .ולכאןלכאןיחידותפסיעותופסעהמהספסלקמההיא
מעניקותנסתרותפינותהטובענית.הביצהכתרךמחדשעצמהלשקעאלאכידדה
עתככלככרכיםהם :כסלחנותהחייםממתיכיםלהןמעבדאך tמוגבללזמןמחסה
 .שלהםהמחוספסותהפלדהכזרועותמחדשלחבוק

אטאטכחלילו.אביהשניגןעתיקיםלחכיםמאותםאחדלהלזמרהחלהאסתר
הצהרייםשמיאלהסוככתהעציםלעלררתמתחתויצאההחבריהגןאתעזבה

ומיותרת.אכזריתפציעהעצמהאתלפצועשכהכאילוחיתההדגשתההבוהקים.
כהאיןמדוע ?מדועככשדה.עמוקאותרומחרידההתעראתשרבנוטלתהכהי
 .ולכרסעודףלהפנותהלב,מוגרתאוליארהעוז,

עריוןאתלשאתלהסייעהשפתיהמכיןלהסתכןשהוסיפההכבושההזימדה
אליההצטרףככיכולכקרבה,שהנתגןהלחןעלהתדפקההיאהכיתה.שיבתה
כעללידדההיההמתהאיששלהמדומייןעידודולעודדה.כדיכדרכהאביה

יחד.גםוקרוביהמכדיהכללשלהאפשרימעידודםעדרךלאיןרכהמשמעות
אלהאתלצחוקשמההיאלעולם,תכזיבלאהאבשלהסמויהתמיכתו

 .ממולאיםקישואיםעללרבדועובידםכחמהמלותאסתרכאוזניהמדקלמים

אלאלשם.הימשכותהגבהרכןיוסף,שלמגוריומקרםלסביבתשהתקרבהככל
מטריפהמדאגהאראחיהאלמכמיההשנבעההימשכותזרחיתהלאשכעת

יגתלהכיתר,על-פכיעתהחתלרףשאםקדהמחשכהעליהכשחלטה .לשלומו
עצמהדאתהכדמיונה .העלמיןביתאללדרכויוצאשלוההלוויהמסעלעיניה
הגוללסתימתעםהאבליםמןלפרושוממהרתהגופהמאחודיכשאננותמזדנבת

 .הכד-מינןשללזכרוכרכילויותיהםהללושיפתחולפי-

אשפהמשאיתאםכיהלוויה,מסעשרםמצאהלאיוסףשל ·לרחובובהגיעהאך
פחיםשלהמבאישהתכלרתםכהעמסתטווחיםזבליםוקומץמקרםכקרבתחונה

שנקישהוכיוןאחיהדירתאללעלותעצמהאתאנסהניכררצוןכחוסרגדושים.
צעדיםאחדיואולםכחדדה.לדרתנחפזהמענה,ללאכותרהדלתועלחלושה
פשטותאיזוחיתההזריזותכתנועותיהםהזבלים.אלונפנתהנעמדהספרדים
שכתלררתההדסןלשוחתהצעקנותגםלהקסמהנפשה.אתשצודדהחייתית

לצעוקאכלמהם,טובלעשרתהיאמוכשרתרכיםשדבריםאפשרלעבודתם.
הללוהזבליםאלהביטהאסתר .אופןכשרםיכלרהאיכהמעצוריםכליכמרתם
כטעביותלהנתהגמיכלרתםהתפעלהאמכםורתיעה.התפעלותשלכעירוב

ברנשיםדאתהדוחהעכיניככהמיות.גבלהזרטבעיותכדםכך'כלמשוחררת
הסשמשליכיםכשםהחונה,המשאיתארגזלתוךארתהומשליכיםלוכדיםאלה
לבבשימחבהםלהתבונןכידהמחליאים.הפחיםשלתוככםאתעפעףכידבלא
משמערתאתהסמוכים.הבתיםאחדשלגינתומעקהעלכה wהה~יתדה

שאיכםשיעדההגסהנעימתםעל-פיאךלתפוס,יכלהלאהקולנייםריבודיהם
מחלחלמהםמילהחליטהתקשתהאליהםבהביטהרכיבלרי-פה.גידופיםאלא

להביןלכסרתמאמץשרםעשתהלאהיא .אבתהלאמשםלמושאבליותר,ארתה .
 .להשסיפקוהכלליהחזירןהיהלדידההעיקרמגרונותיהם,כפלטאשדאת

ההנתגדותיכלרתאתממכהששללמהפנטכוחכעיןגלוםהיההזהובחזירן
למרססאפשרית,סככהלכלמוראבלילהיחשףמתוקהשקיקותאיזוכהפשטה
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לביןבינהלהשלמהתמרהרצוןארתהכבשחיצונית.מפגיעהחששכלבקרבה
בעברארתהששילהבההעיקשתוהמרדנותמארדעדהיאיגעהכברהריהעולם.
הבלתישבמרדנותהלחשובהיאפתיהכלרם :דיקנהלעתנוגהגיחוךבהמעוררת
להסכיןלהמוטבותרניתברוח .סביבההדבריםפניאתזהכהואשיפרהנלאית

בזמןשהיהמכפיפחותערדמלבבלעזובהיאעתידהאשרשהעולםלעובדה
הצמיחהאשרהיחידהשהברכהבכךלהודותעליהבידעבד .אליושהובאה
בלבד.מצפונהבהשקטתהתמצתהשלההמרדנות

נפרדהאסתרמאחור.עליהונתלוהתקבצווהזבליםהותנעההאשפהמשאית
וכעתלכאןמרותקתלהישארטובהעילהלהשימשהזוכבודה :בצערמהם

הלאה.להמשיךהיאנאלצת

עקרהאסתרואילוכלשהילהחלטיותרמזבהישלכאורה .מוזרהלה ?i ...הלאה
להציקבאיםהיובמאוחראושבמוקדםהידיעהמשוםרקהזהמהמעקהעצמה

לעזוראפשר"האםשם.המתמשכתישיבתהפשרעלטורדניותבשאלותלה
לחכותמכדימפוכחתהגברת .לא "?למישהומחכה"הגברת :או "?לגברת

לעזרתו.לקוותשכןכללאלמישהו,
והקיבהתשוששהגוףבשעה :הכףאתשהכריעהרעבתחושתשובנתקפההיא

המאוסאפילו .מנשואקשהלעינויבדרכיםההסתחבותנהפכתשלה,אתתובעת
 .נכספתלחממהאזהופךשבבתים

למעונה.לשובבכורחשאתביתרולהשתכנעלפושנעצרהדקותכמהמדי
אותוהרימהאסתר .בנעלהלהתחכךחתוליםגורבאעצירותמאותןבאחת

מגעואתבשרהעללחושבתאוותהרבזמןזהגו;,בפלומתלחיהאתוהחליקה
מסוים,מגעלהנתאפשרהלבקניתהנערהבזכותאמנםרכות.שופעחיגוףשל
כאוות-נפשה.אותולגפףיכלהוהיאסייגללאהתמסרהחתולוןאבל

המדרכהעללבסוףאותוומשהניחהחזהאלגופואתצימדהארוךרגעבמשך
צרכיו.אתבולעשותשלההחמיםבחיקבחרהגור :בחמת-זעםברגלהרקעה

אסתרשלוזעמהבהןלהתחכךאחרותרגלייםעתהחיפשלחופשיששולחכיון
ומוכןלאדםמאדםהבחנהבליהעוברזהיצורכלפיקלהלסלידהמקומופינה
עליומלדרוךנמנעורקחסדםברובשהאדוניםאלאלאדוניו.כלוםאתלולאמץ
יבשה.גבהנותמתוךאותוועקפו

החד-קומתיהמבנהאתובחנהצעדיהאתמאודהאטהמביתהקצרבמרחק

וגםיותרמרניןלאמייאשת.סתמיותבאותהתלועלעמדהוא :לאותבעיניים
כתליוביןלחוותהשניםלאורךהשתדלהכמהשהיה.מכפייותרדוחהלא

עודכל .לאותושימושיתקורת-גגלגביהנשארהזההאבןגושביתיות.תחושת
חשמלייםמתגיםבתוכםוהמחזיקיםגשמי-החורףמפניהמגונניםבכתליםמדובר
להלהעניקהםממאניםכמוהחומרילשימושמעבראך .ניחאבחשכה,להאיר
הםאיןוגםביתהקירותלביןבינהקיימתאינהכמוסה""קירבהשוםדבר.

וציפיותיהנבובותמליצותהןאלומבחינתה .נפשהליסודידוממים""עדים
 .מבני-אנושכציפיותיהומסויגותענייני;תהנןמטויחותאבניםמאותן

 " ...פהקורהמה ...זה"מה :ומלמלהנעצרהביתהדלתלפני
 :הידיתאתנענעההיאכעת.סגורהחיתהבצאתה,פתוחהשהושארההדלת
תקוותהנכזבה .החתולוןשל~ךש;ריחבאפהעלההמפתןעלבשבתהנעולה.
 .במי-סבוןחזהאתולשטוףהמלוכלכתשמלתהאתדיחויבלילפשוט

זה,מיקלט-רפאיםמעונה,וגםהאדמהבלעהמשהואתיוסףאתכןכיהנה
במשהולפתוחטובהנקודת-מוצאלךהריבלבה,אמרה .לךהריבפניה.חתום
בכיסהעכשיונמצאאילומהקיים.גרועיהיההנמנעמןשלאאחרמשהואחר.

בשקטלהצטערהיאיכולהבכיסה,איןוכסףהואילאך ...ארוכהלנסיעהכסףדי
עושה.חיתהלאהכיבלאואשרמעשהשלאי-העשיהעל

 .הנעולהלדלתמבעדלמשהלקרואניסתהלאשכללהמחשבהנצנצהבמוחה
כוחנטולתזובשעהחשבה.~ילא, .בפניםשםהואמצויזאתשבכלאפשרהרי
הדלת.אתלמענהלפתוחקםהיהכלוםזאת,ומלבדכלשהו.לאדםלקרואהיא
היאלסקרנותם,כןגסווהשרותיהםאתלהלהציעויבואושכניםאותהיראולבל
חצרה.בשוליוהתמקמהמהמפתן _קמעהזזה

משה,שלקולואלא .קלוסתםולאאדם.קולבקעהסגור,ביתהמתוךופתאום,
הדלתאלובהתקרבהבסעירותהזדקפהאסתר .הרגילמןיותרמתכתיכיאף

דבראךהעמומות,המליםאתלתפוסהתקשתהתחילהכאפרכסת.אוזנהעשתה
הסתםמןאט-אט, .ברשמקולהקלטההשמעתזו :ספקלכלמעלהבינהאחד

אליהקלחווהןהמיליםשלצלילןנתבהר ,במכשירכפתורמהנעתכתוצאה
- :בשטף

יופתעושאחריםיתכןאמא.מופתעת,שאתחושבאיננילא. ?-הפתעה-- "
שבעצםהבנתבוודאישלךהחדההבחנהבחושאת.לא .כךמדבראותילשמוע
אבדלי,אבדלאקוליהזpז-ווק.בדיבורשבחרתיאלאלדבר,חדלתילאמעולם

אתולהפגיןלהציגהדחףאתבילדכאהצלחתי .ברביםאותולהשמיעהחשקלי
הנלעגהחברתיהמשחקמןנגמלתיפוסקת.בלתיבדברנותהזולתבפניעצמי
ראשיאתאעטוףאנישלהם,הקישקושיםביםאותילהציףהאחריםיכוליםהזה.
לשובהבהבלגהואחכהיכךכללינעימיםריחותשלי,ריחותהספוגהזהבבד
הקשקשניםמופרזותתביעותממניתובעיםהםאיןהכלככלותהדומיה.של

תפקידואתרצונםלשביעותלמלאלהוסיףרקממנינדרשאותי.הסובביםהללו
שבשתיקהההסכמהאתעתהלעתהםמקיימיםזאתותמורתהרוחחולהשל

פטפטניםאותםהבהיריםהבקריםבאחדאםאעשהמהאבללנפשי.לילהניח
הרובץהמדכאהחולימןלהתנקותהשעהשהגיעהבהחלטהיחדיתלכדוביראים
עםלהתאחדאותיוישלחוהזוהרכההספהמןאותייתלשוהםאפם.תחת

עליהםלגחךערדאוכללאאזהשפוייה.האוכלוסיהמןהרחקאחרים,מטורפים
והחשאיהמופנםהצחוק .לגיחוכיםמקוםעודתותירלאמצוקתיעצמי.לביןביני

משעהאבל .נגדםכקיר-מגןתעמדיאמא,שאת,זמןכללילהנעיםיוכלשלי
סומךאנינעוצים,בפגיונותמכאןאותיוישאופנימהיפרצוהםיקרוס,שהקיר

יודעואני .בהמוניהםאותםיגייסהואהזהמבצע-הנקיוןלמען :יוסףהדודעל
 ,,_-שהוא-

לשמועחדלההחצרבשולילה.ז;ריחשבוכשובהביתהמדלתדחקהאסתר
היולאודבריוכללהופתעהלאהיא :צדקמשה .הרשמקולמל;תאתבבהירות
 :תוקפןבמלאכאוזניההדהדוממלותיושחיםואולםמסעירה.תגליתבבחינת
קיקיונית,יוהרהתחושתאותהמילאהקיר-מגןכאלאליהההיחסותו .קיר-מגן

עדהמעיק.הנטלאימתשלמחודשתלהשתלטותריקחלל'השאירהשבהתנדפה
להגנתההזדקקותורעיוןכלשככיכולהמפוקפקתבאשליהלהצטעצעיכלהכה

ממנהזואשליהלטאטאבעצמומשהשלוידויובאעתהואילויסודו.בטעות
 .והלאה

בנהמשרועמטורףשאינומשוםדווקאכיבמפגיעלהנתחווראלהברגעים
שניהםעלנגזרהנרקבתבראייתםכמוה,כמוהוהסובב.העולםמפנילהגנה
בעוד ,בזוועההעולםאלמביטיםשניהם .ושרקכחלבליהמפלצתאתלראות

 .בתשוקהעמומתעלסיםההמונים

אומרכולוחפוזים,כצעדיםלכיתהוקרבהולךיוסףהנה :בפתיעהקמהאסתר
שלקולואתישמעפןלחצר,כניסתואתלמנועעליהשומהנמרצת.נחישות
 .ברשמקולמשה

המדרכה.עלפניואתקידמה"שלום",
יוסףביןאחיה.ממלתעותגםבנהאתלהצילחובתהאתבעלילחשהזובשעה
בדמותוטורפתחיהניצבהלפניה .הבדלשוםכעתראתהלאהיאהיתרלבין

ומיטיב.טובאחשלהמתחסדת
פה?"עומדתאתמדועקרה?"מהיוסף,התנשם ," ..."שלום

 .מעט"נלך"בוא,רוח,כקוצראסתרלוהשיבהכלום",לאכלום,"לא

 "?לכדרמשהאת"השארתהשתאה, "?"לאן
לו."ירווחכןלנפשו,אותושנעזוב"ככלאמרה,משה",את"עזוב
שכשמלתה.הצואהכתםעלבהצביעושאל "?זה"מה
 .כעקבותיההואגםהלךברירהוכליתמהמקוםדחקהכבראסתראכל

 .רגעכעבורכשלוהמשיך "?"והקניות
לדברוכשוכובלכד.קצרלזמןאךהשתתקיויוסףסתוםכמועל-ידהגיבהאסתר
 .הצפוימןיותרהרכהנתמשכהשהפגישהלהאמר
שאלה. "?פגישה"איזו
 .לךלהודיעהשכניםשלבנםאתשלחתי"הריתמה,פגישה",איזופירוש"מה
 "?אליךבאלאהוא

לא.ותוענתה, ,"בא"
כךלשוטטכדיהנהלבואמיהרתי"לאהמדרכה,לקצהבהגיעםאמר"שמעי",

מסכירהאינךשותקת,אתהיום.מאודמשונההתנהגותך .וככלליביתךמולסתם
אלךעכשיו,ליזקוקהאינךאםהאלו.המוזרויותלכלסבלנותאיןולידבר

לנוח".
לצורךעתהנעשהממנולהיפרדרצונההמציאה.עלאסתרקפצהלנוח","לך

חיתהאחיה,עזרתאתלכקששובתפנהמתיזובשעהאותהשאלואילודוחק.
השניםלאורךיהבהאתלהשליךיכלהכיצדלא.לעולם-מלאכפהמשיכה

עיניה.אתהתלותסינוורהכךכדיעד .כךכלאטום-לביצורעל
 .יוסףרטןאיחרתי",שכגללההפגישהכמטרתלהתענייןטעםמצאתלא"אפילו
לדעתלךכדיזאת"ככל :הוסיףאדישהכארשתבוהסתכלהשאסתרומאחר
לסייעשלהםהנכונותמידתמהילברררציתיהבריאות.כלשכתפגישהשיזמתי

משה."שללמצבופתרוןכמציאתלנו
גיצי-ארס.אחיהעלזרואישוניהכעור.לזעםאסתרשלאדישותהנהפכהבן-רגע

לך."שאקראעדהנהתחזורואללנוח"לךמלזעוק,התאפקהלנוח","לך
נפנתהאסתרשכןיעצמולביןכינולתהותאלאלונותרלא ," ...אומרתזאת"מה
כיתה.לכיווןומיהרהממנו

בכלנדם.שהרשמקולונוכחהאוזנההטתההנעולההדלתכצדשובכשנמצאה
שלאעצמיתלהתכנסותלצינת-מעונה,שלה,המרגועלכיסאכעתנכספהמאודה
כלכד.כנהשלהסבילהדמותוכמחיצת-זריםמבטיםעל-ידיתופרע
 ...עייפהאני ...לי"פתחלדלת,מכעדרךבקולאליוקראה " ...משה ..."משה
 " ...משהלי,הקשב

 .סוףאיןעדיימשךהכיתמתוךעלהאשרהעמוקשהשקטלהנדמההיה
הכלככלותאךהדלת.אתלמענהשיפרצועוכרי-אורחלהזעיקחשבהכיאושה

עטהשהיותכלי .המנעולכחורהמפתחקלואתששמעהמשוםילכךנצרכהלא
 .אותהופתחההדלתעל

הרשמקולכתוספתהכית,שלהשגורמראהוהיהלעיניהנגלהאשרהמראה
וכרגלייםכסרי-ראשכמנהגוישבהואמשה.כצדהספהעלשנחהדומם

 .בהיכנסהאמואלהביטולאמצומדות

שמלתהאתוכהסירההאמבטיהלחדרהישרניגשההגה,השמיעהלאאסתר
קמעהששכבהאחריהחוצות.שלטינופתםאתמעליההשילהכאילוחשה

עלזרועהאתכהניחה .בנהלידהספהעללשכתבאהיצועה,עלכעצימת-עיניים
הקשיחהעופ,רתגוש-ראשואתוהשעינהכעדנהאליהאותומשכהישכמו
משפחתי.אךכלתי-נעיםהיהממנונדףאשרהריחכתפה.על-הזה

אותילתלושייאלץהוא "כשקט,לואמרהכהמוניהם",אותםיגייס"כשיוסף
 • .אתך"יחדמכאן
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בתוךפוגלאיפואמציבשלוהאנושי"השפן"את
שכולהואתיותחברתיותזיקותשלמערתכ

לאאוהגיבורשיעשהמעשהוכלדטרמיניסטית
הגורלייםהפרמטריםאתבדיעבדמאשראךיעשה

 .חייואתהקובעים

T אן'T החומראתיצירתובמרכזמעמיד'אנה

פתוחותאפשרויותלשמערכתבתוךה"אלוהי"
ומלכתחילה,מראשהמוצהרת,הכרתוובגיןעקב

שהפרמטריםהדטרמיניסטית,המערכתשלבקיומה
פוגלשליצירתו .מוצאכנקדותלומשמשיםשלה

נתפשיםהחיים .אבדוןשלחריפהבתחושהמסתכמת
האין-השרירות,הכורח,אלהדרגתיתכהתעוררות

לשקורותיומהשתלשלותהעולהוהמסקנהמנוס,
חיישלכתכליתםואין-מנוסאבסורדהיאהגיבור
האבסורדנתפשים'אנה Tאצל ;אדמותעליאדם

הפועלתתפיסהשללצמיחתהפורהכקרקעוהכורח
כמעט-באופןגיבוריושלחווית-המציאותעל

שלומעורבותומודעותובתוקףגם(אםתרפויטי
T ראותנקדותשלבכוחהכיוצרה-יוצרם).'אנה

פרדוכסשלבאקטהיוצרות,אתתדירהמהפכה
מחודשתהרגשהביצירתומושגתוסגנוני,קוגניטיבי

במונחיםהאבדוה,הקדושהוטעםהנפשגאולתשל
חורבותיהןעלמיסודם.אסתטייםובכליםחילוניים

העולםלשוהאידאולוגיותהאתיותהזיקותשל
לשמערכת'אכה Tמעמידהקדם-מלחמתיהאירופי

במשמעותהמציאותנטענתשבכוחןאסתטיות,זיקות

כיעורהבשיאהיאבפועלכאשרגם .גואלובערך
היצירותשתיהקוכבכציונאליים.במונחיםובידולה
בשתיהןהמרושעת,ההוויהשלבשרירותהעוסקות

מערכתשלתוצרלא(כלומר,נתפשבלתיהרוע
חלקאלאוכיו"ב),פסיכולוגיתחברתית,חינוכית,
שליטהלהםשישהאירציונלייםהכוחותממערכת

-הגיבוראשת(בדמותפוגלאצל :האדםבנפש
בעל .נחץררועשלהשרירותיתאימתובכלתיאה),
לריצוי,לפיוס,ניתןשאיכררועמשכנע,אישיסגנון
או-ולהדחקהעקיפהלכסיוןלהכחשה,רקאלא

שאינורועולפיכךהעולם,מןפיזיסילוקשללאקט
ז'אכהאצלהמרה.אוהסבהשלצורהלכלניתן

בהתגלויותיוומסוגנןשרירותיהואאףהרוע,
היחסשינויידיעלמתמדתלהמרהניתןהשונות,

וכאמנותעצמיתנאמנותמחייבזהשינויאליו.
כהוויההעולםלשהמרושעתבהווייתולהכרה

ומקסמו,המשחקמחוקיחלקשהיאהכרה ;אלוהית
אתלשכותמתקווההפטורהעולםמתפישתכחלק

מחייבהשינוימקרבה.הרעביעורעל-ידיהמציאות
האיפכא-עקרוןשלפעילויישוםהפנמהגם

רבתםמא.

משחקלעומתכשם-המשחקתפקיד
התפקידכשם

(באחרית-דבר),ובצדקמוגדר,פוגלשלהרומןאם
מיצויעלבכמעט-הכאההשוקדמובהקאורבניכרומן

המופקראדםשלעוועיםשבקיוםהכאבגוניכל
המותנההקיוםולאימתהכפשכוחותלשרירות
בדיוק'אנה T'אן Tשליצירתו'עושה' ;אלהבכוחות

הכרהעלהבניועולםמעלה'אנה T •ההיפךאת
ויצירתהמקובליםהמשחקכללילשכוללתבהפרה
עםמראשהמסכיןעניבמרכזואישיים.משחקכללי
עניפרדוכסלית,התעשרותהפוגהללאומתעשרעניו

במקוםהםש"החייםמאשליההפטורבן-חורין
בקול"מודיעז'אכה,שלכלשוכווהריהו,אחר"

לשמה".אהבהמתוךתבחתמזדייןשהואמזמרים
חווייתי,אלאנורמטיבי,איכנוהחסדאחרות,במלים
ואינורבן-חלוף,מרכתהיחסי,הואדבריםלשערכם
ארחוקיתמערכתלשחיצוניותלכורמותכפוף

התלותהיאהיחידהוהתלותמוסרית,השקפה
תמידאך-המתחלףהשונה,(הקבעו,בתפקיד
כמשחק-עצמםובחייםכ'תפקיד',ונתפשמוגדר

במשחקלמצואשניתןהמשמעותעלתפקידים),של
מושגיםהמשמעויותהיפוכיז'אכהשלביצירתוזה.

בפיומשמשתהכפש,כשפת .הלשון .הלשוןבכוח
מהיפוךכוחןאתהשואבותמשמעויותשלבית-יוצר
מעשה-אחרהמתחקההלשוני,המעשהיוצרות.

האסתטייםהערכיםאתתדירמשחזרהחיים,

טועןואותםהנואלים,במעשיםגםהנחשפים
קרחדשה.נפשיתשפהזוהי .קיומיתבמשמעות

זוהאחרת,הפנימיתהראותרקשפת-הכפש,

אפשרהקללה.יוצרותאתלהפוךמסוגלתהמהפכת,
האנושיבמבויגםחייםאלוהיםלראות'אנה Tאצל

כשהיאז'אנה,שלה"אלוהית" :והמאוסהניקלה
לעג(זעם,בהנטמןהחששותזרע"כימבחינה
"אלוהיםלהערשההיאהריאלוהי)",ומיאוס

והעלמהישומאלהים,ונישארםאלוהמאהבותיה,
 ) 67(עמ'למשמעתו."כולםהסריםיחדגםהקדושה

נתפשהנפשיהכרחז'אנה,אצלוגםפוגלאצלגם
כוחלהפעיללומדז'אכהשלשהאדםאלאכמרכזי,

כמנע,הבלתיהזולתמןפחותלסבוללטובתו.-זה
ניתןהפחדןאלברטואת :יצטיירשבוהאופןמן

דולךכתבה-הכאב"("אתפחדנותו"."בשללאהוב
מעמידסבלרדוףעולםככגדלטובתי")."להסב,-

חרות(לפחותמסבלחרותשלעולםז'אנה
הצופןישנוימשהו-מעיןלשבטכניקה ) !פילוסופית

זה,במובןאומר).הואהאסון"מןניזוןהלא("אני
דטרמיניסטי,באופןהמטאפיזי,הענימובלפוגלאצל
האליםהמעשהלשבכוחוהנפרץעניו,ביתאל

שלמבוךבתוךלפניוהנותרהיחידיכמעשה
 ;השניהצדלשאלימותוגבללהסגורותהאפשרויות

מדוכהרחב.יותרהרבההנסיבתיהמערךז'אכהאצל
ככידוןב"תפקידו"אםכיוגנב,רוצחרקאיננושלו

הנצורילמושיעאירוניתמקבילהמגלםהואלמוות
שלושההםואלוהים,חבובמדוכה, .) 161עמ'(ראה

שלגיבוריםוהםוהפשעהזכותעולםשלגיבורים
לשגיבוריושהםכשםהומוסכסואליים,אהבהיחסי
מעשיהם,כלתחפושות".על"המשוגעסופר

הדקהגבלועלמתוארים-מעלליהםרגשותיהם,
שמעמידהעני-בפתחמעשה-שהיה.לביןחלוםשבין
לעניונאמןאבסורדי,כמאהבהעניהואז'אכה

אתממחיזהתודעתואהבתו.לשהאבסורדיולטבעה
סגנונובכוחיוצרות,היפוךשלבשיטההמציאות

כורעז'אכהלשביצירתו .במינההמיוחדתולשונו
שלבכוחהלמציאות.ביחס י~~ך;פ;ז~תפקידללשון
העני-בפתח,שלהמטמורפוזיסמתרחשבלבדהלשון

הולךהואתפקידו,אתעצמועלשקיבלשמשעה
גי-מציאות. w ~לשוניים-תודעתייםבנכסיםומצטייד

לעני-כביכולשמתחזה"עשיר"שלסוגאוליזהו
להפוךלשוכוובאפשרויותבעניוהמכירעני .בפועל

הערכי,יוצרותאת-היוצרדמיונובכוח-

שלאפשרויותיהעושרהואהלשוןעושרלטובתו.
אבחנותיה,דקויותאתלבטאהאנושיתהתודעה

מלכתחילה,קטסטרופליבמצבלשההתמרוןכושר
המין,הקטסטרופה.מחרדיתפטורהואכןשעל

שלהגבריםבאהבתאינטנסיביתפקידשממלא
ערגה,שלהגדולהכמטפורהעולההספר,גיבורי
בכסיבותמותנהבלתיקיוםשלממשותקירבה,
ניצבזאת,לעומת .פוגלאצל .לעצמושמחוץערכיות
הלשיטהעיקרון ;כעכי-בפתחהאבסורדיהמאהב
ההפרה,ככגד-הסברהואפוגלשמעמידבעולם

ונסיבות~-הזשלטיבהאתלנסחהמליםשלומתפקידן
ההפרה.

שלבאקטז'אכה ;שיעבדוהמעשהסיפור
הישעבדו,ליחסימעניקלשוכי,מטמורפוזיס
שכמוהוסגולימשקלהשונים,במישוריםהמתקיימים

כבעל-האדםשלהיחידהחרותוחרות.כהצהרת
דמיונובכוחליצורהחרותהיאהזהבעולםתפקיד

זהעולםולטעוןמודעכעולםהתודעתיעולמואת
ז'אכה,לפימבחכו,התנאים.בכלאישית,במשמעות

הם,באשר ) 138 (דמיונו"ליציריב"כאמכותוהוא
ולשחקעליולקבלבנכונותוהיאהאדםוגאולת
עצמו,אתמוצאהואשבוהתפקידאתשלםבאופן
להסכיןהנכרכותואילוהבורא,בידכתרןהתפקידשכן

היא-משמעותבוולתתכאמנהלשחקועימד,
היחסז'אכהאצלהאדם.שלהאנוישתחרותובגדר
שלבכוחהכן,אםכקבע,למעשההעושהשבין
המהפכהשלו,האירוניתוהראותהאסתטיתהזיקה

"אופיואתלקבעועשויהלבדההיאהיוצרות.את
ביתאבהמשפט,מעמדהרצח,מעשהשלהאחר"

באלה.כיוצאוכלמושבעיםהסנגור,הדין,
וברשותיחסית,כלוהכלאיפואהיאהמשמעות

אוהארי.אוהמלך.הואהלולייןבקרקסהפרט.

מותהנסיבות.לפיהכלווכר'.הרקדניתאוהליצן.
אבלמקרית,אפיזודההואמדוכהבידיהנרצחהזקן

התפקידלעד.קיימים-והנצרחהרוצחתפקידי
משתכהקיים-לעד,היותובמובןכמעט-סטאטיהוא
והדיכאמי.המ;::;נילישהואהמאיישו,האישבכוחרק

המאיישעםהתפקידםתזאת,לעומת .פוגלאצל
הלילה").מתה"תיאהבמליםמסתיים(הספר

להתפכחכדיחולםפוגלשלגיבורוכעכי-בפתח,
התפכחותתוךהמזימה,אתלהפרכדימעשהועושה
ז'אכהאצל ;הגבהובמחירמודעתוכשיאהמייסרת

בית-לשהנאלחתהמציאותמייסורימתפכחהוא
מןכחלקומעשיו,החלום,אפשרותאלהאסורים
עימה.ומהחייםהמזימהאתמאשריםכמוהמזימה,

ביסודוחייםאנושבוהעולםבעינינונתפשהאם
רקלאסיכיולאדםהמותירהבריתשלבמוכחים
לכדויםיצוריםאנוושמאהשטן,שלכסטטיסט

להפיחעשוידמיוננו.שרקשטנית,מזימהשלבעולם
 ?"אלוהי"חסדבה

לשהרומןובלבד,עביקראוליזה,שבמובןדומני
בשםהמערכהאתמפסידשגיבורו-פוגל

וגו"'לחברךתעשה"אלעשיקרהנפשיתהיערכות
השואב"יהודי",רומןכןפיעלאףהוא-

 •ז'אכה.שליצירתוכןשאיןמההיהדות,ממחשבת

בן·ציוןקטןדינה

תפקידדווקאלאולמליםכרעדז'אכה,שלבעולמו
והיפוך-ההפרכהתפקידאלאוההמחשה,הדיווח

 ת~רי.+נ;:ומקומוהלשוניהעושרבמוכחיהמשמעות.
העני-בפתח.ככסיהםהלשוןשככסיהריהתודעה,
הגוףחמודותהםסבלשכולובעולםחמודותיו

האחרות,פניואתלוהמגלה .הלשוןומכמכי
זהובזכות.מדומייכות-,העולם.שלהמדומיינות,

לשוניתהמחשההיאז'אכהשליצירתו .אפשריות
שניתכההבריאהחרותעקרוןלשאפשרויותעתירת
מציאותשלכבריאההלשוני,דמיונובכוחלאדם

ביסודהמשלה.אסתטיתכלליםבעלתאלטרנטיבית,
מוסריתשיפוטלמערכתמו;י~המזיקהוחופשית

תדועתשלהבסיסיאופיהגםזהמקובלת.ערכית
אותהמקנהשהואכפיז'אכה,ז'אןשלהחרות

לגיבוריו.

עםלשרותהמתקשהפוגל,שלהנואש"השפן"ככגד
פרטישבכלכמילשנות,מסוגלהואשאיןמה

לתקרן,יכלושאינוהמעוותאתמתקןהתנהגותו
לכנותושניתןתבפקידגיבורואתז'אנהמעמיד
הואגורדווילשלקורותיואתרוונפש".בלב"האסיר

הממיתחמת :אוחמורתמחול
 21מעמ'המשך

גשר .) 329(עמ'ואץר"שמייםביןנרקמת"תחרה

הגישה .לארציהדמיוניבין .והממשיהמיסטיבין
הממשיתהתפיסהאותה.שהמיתקבעההמיסטית

הקמילה,מןהצמיחההיאהתחרה .כךשלאהיא
 .ככרןליקום.אדםביןטולסטויאכיתאחדותאותה
מחלצתבאלוהיםהאמונהכילמסקנהמגיעהלוויך
חסרילסרעפת,שמתחתחיים"כרס",מחייאדם

היאזהבמקהריהושעא.ב.שלאלוהיםמשמעות.
 .מיןשלבשרניתתפיסהשלכהיפוכה-,האהבה
חיתהאשתומותבשנתמולנושלהמיןתרגולת
להתאהב".ממש"מוכרחיםמתה.
הספרשלאורךזו .אשתואםהחותכת, .לארץחזרה
אשתוחייאתגזלהכאילוהסתלקותה,אתדרש

המוות,עםשהתמודדמולנו,גוססת.מהם,וניזונה
איכרכבריבעצמוהמוותשהיה .בשדרעםשרקד

הריאלית,אשמתואתשזיההכיווןהמוות.מןפוחד
עצמו"הואמקסמיו.עודיהופנטלאכעסים.פגו
אלא .והנאמןהנצרעעבדועודלאבדרגה,עלה

אתתמיתלאשובהמתה .) 342(עמ'עליון"מפקח
מולנו.
לאומוטבהחיים.ריקדוכפתחתם,המוותריקוד

החיים""ריקדומונקאדוארדשלבציורולהיזכר
 •תקווה.לאבדלאכיד
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תנועת-העבורהערכישלוהרחבהביסוס
המרכזת.בוועדהוחברההסתדרותשלולחינוךלרתבותהמרכזיו"רסגן-שומרפיניעםישחה

 .ובחינוךבתרבותעוסקהמרכז
בתחוםהנמצאבחינוךאתמקד

ברשתותוראשית,הישירה.אחריותי

להןראשונהההסתדרות.שלהחינוך
העונהמקצועי,לחינוך"עמל"רשת

הנוערקרובשלהצורךעלהן
הדרישותעלוהןהעבדוה,לתודעת
הטכנולוגיתמההתפתחותהעולות
 .תבקופתנוהמואצת

שמפעילהנוספותלמסגרות-חינוך
בתי-ספרשייכיםההסתדרות,

מישל"ברשת ;נעמ"תשלתימו"ן
תיכוניתכמערכתהןהפועלת

חינוךכמערכתוהןאקסטרנית

תל"םשלובתי-ספרלמבוגרים,
הרשתותכלמקצועית.להכשרה
תוכניתבהקנייתעוסקותהנזכרות

תקנוןעפ"יהנדרשתהלימודים
ומשרד-העבודה,משרד-החינוך

גםבהרחבהמקנותהןלכךובנוסף
נתועת-העבודהנושאאת

וההסתדרות.

והעמקההרחבהלחידוש,ובאשר
מפעילמיסודם,הנתועהערכישל

 :עיקריותמסגרותשלרשהמרכז
העוסקת tלחינוךהמחלקהא.

זה,בנושאבהכשרת-מורים

שנתשלהשתלמויותבאמצעות
ואחרות.שבתון

אתהמהווההמחנכיםתנועתב.

בקידוםהמעונייניםהפעיליםגרעין
בקרב-בבתי-הספרהנושא

והורים.תלמידים
בבתימועצות-תלמידיםהפעלתג.

עיוניים-התיכונייםהספר

ומקצועיים.

נמצאיםאנואלה,לכלבהמשך
ניסוייתהליךשלעביצומועכשיו
רועדותבעזרתהנושאלקידוםחדש

מועצות-הפועלים,שלידמקומיות
ולמורים,להוריםבנוסףהפועלות,

האחריםהקהילתייםהגורמיםכלעם
והתוכנית .בחינוךהמעורבים

היאזה,לעניךהמתייחסתהקרובה
שתכלולארציתועידהשלארגונה

"הרעידהושתיקראצירים 350

תנועת-בערכיהחינוךלקידום
במאיתתכנסהרעידההעבודה".

יעדיםשלרשהעםותתמודדזר ·שנה
 :מרכזיים

 .גדולפעיליםמחנהגיבושא.

מועצות-הפועליםקרובב.
 .החינוךלמערכותהמקומיות

תנועתשלוהרחבהביסוסג.
המחנכים.

פועלהבלתי-פורמליבחינוךגם
עםהעבודהבתחוםראשיתהמרכז.

השלמתשלבמגמהמבוגרים,
זהלנושאייחודיפררייקטהשכלה.

עםבשיתוףהפועל"כלני"ת",הוא
כליכולברהפתוחה,האוניברסיטה

אתלהשליםמהעובדיםאחד
ללאראשוןתוארעדהשכלתו
להעשרהבנוסףגברות,תעודת

תבחוםחייב,הואבהמיוחדת,

מסובסדהפרוייקטתנועת-העבודה.

פיתוח(באזוריההסתדרותעל-ידי
ומקיףהסוכנות),על-ידיגםנעזר
תלמידים,-1000מלמעלהכיום

נ oooל-להגיעהיאהכוונהכאשר
הבאה.בשנה

הלא-פורמליבחינוךאחרתחום
-הפעיליםלשב"ז:וגבורם"עוסק
פעילותהעובדים,ורעדיחברי

-רעודהשכונות,פעילינעמ"ת,
הכרת-כמואידאולוגייםבנושאים

ובעיותיהיעדיהההסתדרות,מבנה

"כלים"והקנייתהאקטואליות,

בשטח.להתמודדות
המכוןעל-ידינעשיתכאןהעבודה
קבוצותהמפעיל Iרעיונילחינוך

וכדומה,משחקי-סימולציה tדיון
 ;בהרצאותלמינימוםעדוממעיט
ולאשאלות,לעורררצוןמתוך

-בזמנונהוגשהיהכפי-להסתפק
בלבד."מדוקלמות"בתשובות
הידעלהרחבתובאשר

המשתלמים,שלהאינפורמטיבי
בכךלהעסיקהיאכיוםהמגמה

מרצים.במקוםמסבירים

העוסקותנוספותפונקציותשתי

בתי--הןהרעיוניך iהחינבהרחבת

עובריםבהםלוועדי-עובדים,הספר
-וולנטריבאופן-הוועדיםחברי

הכרהכמושונים,בתחומיםקורסים

הכרות(ים, Jמ~לש"קריאה"ויכולת
רלוונטייםמשפטייםנושאיםעם

-השגיחוהפונקציה ;ובדומה
 1רעיונילחינוךהמרכזיתהרשות

מערכותכלאתלת~םהאמורה
בסאיםהקיימותהחינוך

וליצורהשונים,ההסתדרותיים
החידוןלקליטתוכליםשיטתימעקב
בכלהמשתלמיםשלהחוזר

 •הנזכרות.המסגרות
 87גליון , 77עתרן 46
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