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השופטיםנימוקי

 1177"עיתוןבגיליונותבדפדוףהיהדי
גיליוןלרבותהאחרונה,השנהמן

להעמידכדיחמאה,וגיליוןהעשור

השיפוטמלאכתבראשיתכבראותנו

אותנושילווההרבהקושיעל

מחזור(אווהשירהסיפורבבחירת

 .לפרסהראוייםהשירים),

שיצאוהמעולות,היצירותשפע

בכיהיוצרים,מיטבשלידםמתחת

בוותיקיהחל-המשמרותכל

באלה,וכלהוהמשורריםהסופרים

-שלהסהבכורהפרסוםלהםשזה
התחבטויותלאחראותנו,הביאו

כילמסקנה'מקיף'דעתושיקול
ליוצרים'הפרסיוענקהזאתבפעם

מקומםאתלהםכובשיםשעדייו
מהם,(ושלאחדיםהעבריתבספרות
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לאהפרס'כימקוויםאנו .ראשונה)

דרכםלהמשךאותםשיעודדבלבדזו

זרקוריכווןגםאלאבכתיבה,

 .יצירתםוכלפיכלפיהם
ביןבשווהשווהיחולקלשירההפרס

"מסלול"שיריומחזורעלעצמוןצבי

השיריםמחזורעלאיילוןלאהלבין

 ."אסתטיקה"החדש
ביובשווהשווהיחולקלפרוזההפרס

הביכוריםסיפורעלקציריהודית

בר-יוסףיצחקלביןיידיסכיאליישלה

 ."מנרקיסייסיפורועל
הערכהלהביעמבקשהשופטיםחבר

אליהמתלווהשלאהגםמיוחדת,

זיסמןיוסףשללס'פורוכספי'פרס

סיפוריכישרוןהמגלהעצמויי'ייאל

 .לציוןראוי
ראובפרס'שזכוהיצירות,ארבעכל

יי 77"עתרןשלהמאהבגיליוןאור

הגיליונותכאחדיירשםהנראהשככל

בתולדותוהמגווניםהמפתיעים

גם .בישראלהספרותיתהפריודיקה

עינתעמלהוסגניתובסריעקבעורכו

בגינו.ברכהשללמלהראויים

 :השופטיםנימוקיוהרי

דיסניאל :קציריהודית
צעירה,אשהעלהעוברארוך'לילה

וממתיכהחוליםבביתהיושבת

היאשבההתרדמהמןשתקיץלאמה,

הואקשה,ניתוחלאחרשווייה

מפוכחהיזכרותלמסעהזמןמסגרת

ילדותה,עולםתוךאלכאחדואוהב

בניסיוןהןמשמעות,אחרבחיפושהן

קציריהודית

מןסתומותחידותלפתורמבוגר

נפשחשבוןלערוךברצוןוהןהעבר

כרקב.

שקטיםמשפחהחייהמסע,ובמרכז

שנותשלבחיפהכלשהםוחדגוניים

שכרתבסוףגםואוליהשבעים'
לפעםמפעםפולששלתוכםהששים,

לב,ושובהקסוםגברזר,אורח

 .להתפוררותםלבסוףהמביא
שליטהמתוךככתב"דיסכיאליי

שלבחוקיההשתאותמעוררת

רגישהסיפוריתביכולתהנובלה,

ומדוייקת.חסכניתובלשוןובוגרת

קציר,יהודיתשלהביכוריםסיפור

"עתרןשלהמאהבגליוןאורהרואה
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הפרוזהכותבישלהראשונהבשורה

בקרבבוודאייעוררוהואהצעירים,

לקראתדרוכהציפייההקוראים

 .יצירתההמשך

"אסתטיקה" :לוןאילאה
"אסתטיקה"החדשהשיריםבמחזור

אלפרצהאשר-איילוןלאהמעזה

בספרהבסערההעבריתהשירהתוך

אתלמשוך-למים""מתחת

לעשותאםעצמה,שלהמוסיקה

עדבהולרוץשלה,בשורהשימוש

 .היכולתגבולקצה
כמעטפרועה,שירהזוהי

ומזרהארוטיקהרווייהדיסהרמוכית,

 :העורביםבקצהבידההנוגעתאימה,
ורחמים"פחדלהעבירעומדת"אני

לגרוםעומדת"אניכותבת,היא

שלבלבואפילובעלום,לקתרזיס

ליטפת".קצהושאתהעורב

גםהיא"אסתטיקה"זאתעםויחד

המביעהמאד'שבריריתשירה

למגעלאהבה,וכמיההצימאון

כהלאיךאצמד"כשאני :ולכחמה

אחדשאף"כפיכותבתהיאחזק"

 .מנחם"לילהביאאפשרנצמד,לא

בתהליךנוסףשלבברור,שיריהישג

משוררת'שלוהבשלתההצטללותה
אתלחייםלהוציאהמבקשתאמת,

כותבתשהיאכפישלהם,החשיבות

 :בשירה
קונכית'בתוךאתךלשבתרצוה"אני

החשיבותאתלחייםלוהוציא

שלהם"

שמציאות,העשיר,הפנימיעולמה

בומשמשיםופכסטיהדמיון

העולמותמןהואבערבוביה,

לושיימצאווהמפתיעיםהמרתקים

צעירישלבשירתםלקורא

 .המשוררים

עצמוןצבי
בשירהחדשותפכיםאיכנועצמוןצבי

טרםשירתוכןפיעלואףהעברית,

שיאהכפיהזרקורים,באורהועמדה

עתירתוכהמאלפתכהלשירה

 .כשלוהישגים
עצמוןצבישלשירתואתהקורא

כילהתרשם,עשויהראשונהבפעם

משהיאיותרהמגלהשירהלפניו

אתמסתירהשאיכהשירהמכסה'

 .סמלים"של"יערמאחוריכוונותיה
שיריםאיכם'יריו Vלכאורה,

כיבמלים,וחסכנייםמינימליסטיים

דיסקורסיבייםאמירתיים,שיריםאם

כמו-הגותיבסגנוןהמבטאיםלמראה,

 .נפשוהלכימחשבות
מעודדיצירתושלהגלויצידהאמכם,

הואטבעיואךאלה,מעיוהכללות

והבולטהגלוילצדייתפסשהקורא

לצליליאוזנושיכרהמיאך .ביותר

ובעירובבחדותההמזכירהכלשהי'
אתמהתלה,ושלסיוטשלהמוזר

ואתהאיטלקיבקולנועהכיאוריאליזם
הלטיכו·האבסורדסיפורת

אמריקאית.

מגלהבר-יוסףיצחקשלכתיבתו

שפת .אומנותובכליגמורהשליטה

עשירהוקולחת,עשירהשלוהכתיבה

זאתועםומיוחדים'עזיםבצירופים

היקרשבפחלעולםכופלתהיאאיו

הסיפורהוא,כהפוך .המליצהשל

העומדתמדומה,פשטותבמיןמסופר

לאירועיםבסתירהכביכול

המשובציםוזןססגוכיים,הביזאריים

 .מדהימיםבניגודים

עצמוןצבי

יגלהעצמון'צבישירישלהלוואי
שלוריבוירבהאוביקטיביותבהם

כותב,הואכך .נסתרותמשמעויות

עלהבנויציונים","דףבשירולמשל,

 :"ציוו"המלהשלמשמעיוריבוי
נובע,בעטחומה,בתעדוה

ידיעה'חוסרשלהגנדרניבכתב

חשבון'רקלא-כלוםהציונים
וגיאוגרפיה·ספרות

הראשונה.המעלהדובז'ה,ברדזוהם

הארורה,בפלוניתאומריםכיצד

שלי'אמיבשפת

שמחה'במעטהקשורמקצעו

בשכחה'לעזאזל'אחד'מבחן
כלום,שלחיוךבנינוחות,

רשמינירהכלבסךמסמך'איךאו

אמת,תיעדוזלוטישלבלועם

היסטוריהכבשיעור

המשתמע)(מבלי

והקפלים' mהפינרקשלם'שרד
בשרה,ממש,דאםכשבני

כלום'לאהפכו

 !שלהמצבתהעלזאת,רקציון'
ככבדהשורהאלמצטרףעצמוןצבי

היומיומישעיסוקםמשוררים,של

מביאיםוהםוהחיים,הטבעבמדעי

ידיעתםמטעניאתהשירהאל

בכלל'הטבעבמערכותהמקפת

כתוכיובפרט.האנושיוהטבע

היטבניכריםהמיוחדיםהביוגרפיים

חןלשאתמכסהשאיכהבשירתו,

להינזראועליולהקלהקורא,בעיני

כמואומדעי'ממינוחאףלעתים

ביכוחיץליצורושםפהשעלולמדעי'
המחפשיםקוראים,אותםלבין

הקורא .והמוכר"חביבהייאתבשירה

זוששירההקשייםעםשייאבק

יצאלהם,ויוכלקוראיה,לפכימציבה

מגילוייהאחדעםהפגישהמןכשכר

העבריתהשירהשלביותרהמבטיחים

 .השמוניםשנותשל

בר·יוסףיצחק

יצחקשלוהחדשניהמפתיעסיפורו

בפיסקהפותח"מיברקיםייבר-יוסף

ואבסור,דשממשותהבאה,

ודחייה,משיכהוהומור,מקאבריות

ופריצות,מסורתוכרכויות,יהדות

 :אחתבכפיפהבודרים
משגראייברהםהייהשנהמדי

 .מותועלהמבשריםמברקיםאלינו
שרקלהאמיןשביקשנו ·אנחנו,

קושרותהירושה mותאוהאיבה

עצמנומייגעיםהיינואליו'אותנו

המושבהלאהדרכיםבטילטלוי

שהלבינולפרדסים mבינהקטנה'
רוחנואתופייסובפריחתם,כצרעת

עדנים. mבריחהנעסרת

הקוראלפכיכפרשתואילךמכאן

גרוטסקיתימשפחתית""תמוכה

בר-יוסףיצחק

עומדתבר-יוסףיצחקשליצירתו

אלהבהצמידה ,האוקסימורוןבסימן

ושרירותיתחדההצמדהלאלה

הישןהיישובשל"מיושנים"חומרים

יצירתומודרניסטיות.סיפרודרכי

מיוחדתחוויהלקוראיהמזמנת

 • .במיכה
 :לשירההשופטיםוערת
באר.חיים

 .שמירזיוהד"ר

 :לסיפורתהשופטיםוערת
 .ארופדאוורבוךיצחק
כאר.חיים

 .שמירזיוהד"ר

ר

המערכתעהרת
המחקרשלוהסיכוםהאחרוןהפרק
בגליוןיופעיבררךבןיוסימאת

ספטמבר.

 .טעותתיקון
האלמנה.כאום :כרמי .טשלבשירו

נכתבה 'הקורם.כגליוןשהופעי
אנוכמדכאות.תשבץחמלהכטעות
 .מחרשכולו-חביתאתכזהמצרפים

QiJ יי:t'לד?? W ל. 
 .וכ~~:קמרארג:ויפכרז;יךים;ךם

ארזוי םיח~~~~
 .גום Qו j:הו ?7 ,:-כסק::קמר

"לחם",-גלרמןמרדכישלבשירו
נפלו , 40עמ'המאהכגליוןשהופיע
 :המתוקןהנוסחלהלן .שיבושיםמספר
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 ז~~~שאינוגים wמ~כדור
אלהצדדיםורוחניות.נומינרזיותושלמץר-אפריל , 77(עתרןנצרשררתכיורד

העצמילארכיטיפלעתים,שייכים,עליונהסמכותכקבלהרואה ) 88
ידנגהאלוהות.תפיסתנובעתממנו-הנפשחיישלאספקטיםלתיאור
היהלהםוכלכוליםכסתירותמצטייןפטורמסויימתמכחינהעצמימצאתי

כדבריולמצואואפשרכעצמו,מודעגםהנראהוככלאני,לה.מלהשיב
דבריהםכמרדבריי' .לכךהתייחסותהקהילהאלהמתייחסיםאחר~t;נרכים

(כנרימןכיונגאחריםמעייניםשלרואהאיניהמערבית,המדעית
כרלעשותמנסיםלדוגמא)ואדינגר,לברורדרךומאגיתמיסטיתכחשיבה
מושגיואתולבררהניתןככלסדרקורסהפסיכולוגיה.כתחוםשאלות

ולאינטואיציהלידעכבודמתוךהמדעשלכפילוסופיה ·אוניברסיטאי
 .ניחןבהםהכביריםלהבהרתמארדנצרלרוזיעוזרהיה

כאןעדאמרתישככרממה :כ'וכעתמחשכותיה.

ולערערלהרהרנוטהאנימדועמתבררנגדנצרשלה;כמו-מלומדת,מחאתה,
דעתהגםאבלהארכיטיפ.מושגעלשלסכולאסטיתתשובה,היא'דברי

העובדהחשיפתכינצררותשלכמרבפסיכולוגיה,אבלפגוע.מאמין
מוטבאחרים'וותיקיםצעיריםבמדעים

ונראה .מאמיןמאשרספקןלהיות
אזראגדעפןכל-כךדואגתהיאשאין
אתדווקאאלאיושבאניעליוהאילן
מכל-מקום,היא.התיישבהעליוהאילן

התיאוריהמושגיעלביקורתי
ספקנותבגדריותרחיתההי;נגיאנית

 .ממש"כפירה"בגדרמאשרמבררת
קיומהאתחשףשידנגבכךדילדידי'

המבטאתקולקטיביתסמליםלשוןשל
הנפשחיישלקולקטיבייםצדדים

הסברת .והחת-הכרתייםההכרתיים

היישויותבאמצעותהנפשיתהמציאות

נראיתארכיטיפיםהמכונותהמורכבות

כוחולקרותמעמיק,בירורטעונהלי
זה.הסברשלהסוגסטיבי

מיוחדצורךראיתילאכאמור,
כירוןאבלנצר,לרותבתשובה
ללמדנילנסותבטובהשהואילה

להטעותעשוייםשדבריהוכיורןמשהו,
לאמונותהואאףהנוטהקורא

-מבורריםוכלתיסוגסטיבייםומושגים
אניאףשאנסההראוישמןייתכן

מה.דברללמדה.
עלמצביעאניכאשר :א'רבכן'

אינםכולםשהארכיטיפיםהאפשרות

שלאחד,ארכיטיפשלצדדיואלא
כברשידנגאומרתנצרורותהעצמי'

כדימויהעצמיאתבהציגוזאת.אומר

הטרטאליות,שלדימויהנמצא,כלשל
מעוותתאודבריאתמבינהאינההיא

כייוצא,ידנגמדבריאותם.

כלוליםהאחריםהארכיטיפים
שנמצאכשםממשהעצמיבארכיטיפ

אגוזצפרדע,נוף,-אחרדברכלבר
לאאבלנכרן'אוליזה .אבןאוקוקוס

שהדברהיא,טענתיכיוונתי:לזה
נטייתםהםהארכיטיפיםאתהמייחד

מאפיינתשאינהרנומינזירתלטרטאליות
צפרדעשלבהכרהמעמדםאתלרוב

האדםהתנסהכןאם(אלאשולחן'אר
חומר""אחדותאיזוהמקנהבהארה

 .היישים)לכלמיסטי""ישתוףאר
שהארכיטיפיםנראהכיהיא,טענתי

שאינומהותי'קשרבעצמיקשורים

מנטאלירתיישרירתשללקשראופייני
 .העצמיעםאחרותפיסיקאלירתאר

 :כךזאתאומריותרקונקרטיכניסוח
שחררבצעיףמכוסותשעיניהאשה

סמללהיותוידנגאליבאעשויה
שלהסמרייהלנשירתו-ארכיטיפי

כאןלהניחצריךמהלשם'אך .;:~גבר
גברבכל ?ארכיטיפשלפעולתואת
סמרי'לעיתיםשהואנשיצדיש

תסומלהיאמסומלתזרנשירתוכאשר
היא-בנשיותקשורשמהנסיוןבמה

 .tהנובעיקולקטיביים oבסמליתסומל
האנימהאתשמייחדמה .מההתנסות ,

שלצדהואארכיטיפיכסמל
כאן)מסומלתכולה(הנפשטוטאלירת

נוצריםארכיטיפייםשסמלים
טעותהיאבעולםההתנסותמתוך

לינראיתהנפשחייאתהמרדדת

היהלי'נראהכךעצמו'ידנג .איוולת
(לאארכיטיפייםשסמליםלכךמסכים

ההתנסותמתוםנוצריםהארכיטיפים)

היהלום,בעולם.החושנית-קוגניטיבית

סמליהםוהלוטוסהוורדהעיגול,
החושניות.תכונותיהם::נגללהעצמי

הואלסמליםסימניםביןשמבדילומה
נצררותנוטהאליוהדברכדיוק

 :הניסיוניתהמציאות-להתכחש
שרירותיבאופןנקבעיםסימנים

ההתנסותמתוךנוצריםוסמלים
 .החושנית-קוגניטיבית

הואההתנסותלעולםהנפשביןהיחס
בדרגהקובעתה"נפש"מורכב.

שלטבעהאתנחרצתואולימסויימת
שההתנסותכשםממשההתנסות,

נפששם(אניה"נפש"אתקובעת

מסמןזהמילוליסימןכיבמדכאות
דיוניםשלכרךלמלאשאפשרישרת
מאורגנתהאםאך .למשמעותו)באשר

אוארכיטיפיםעל-ידיבעולםההתנסות
לא- ?אחריםארגוןדפוסיעל-ידי
דפוסיהאם .בכךלהכריעממהרהייתי

לבניהאופיינייםהמציאותשלהאירגון

אואבולוציוניבתהליךבנרנוצרואדם
תבוניתרשותעל-ידבנוהושתלו
להכריעממהרהייתילא- ?אלוהית

לשאולמכל-מקרם.נוטהאניבכך.
הפיסיולוג,אתאלהבעניינים
החברתי-והפסיכולוגהנרירולוג

מתמסרשאנילפניקוגניטיבי
לאמונהאולסיינספיקשן-מיסטי

לנודישהריארכיטיפים.שלבקיומם
והסברים(עובדותבעובדה-המסבירה

כפיגמרי'לשוניםמושגיםאינם
תופסיםשאנוראשון)במבטשנראה

ומושגיותחושניותבתבניותהעולםאת
ומשותפותאפריוריות

כמרבן(טראנסצנדנטאלירת,
קיומםאתלהסבירכדיהקאנטיאני)

נובעיםהם ;קולקטיבייםסמליםשל
 .האנושיבסיוןהשלמסוימתמאחדות

אתבהכרחמרדדאיננומושגיםברור

הנפשחיימרידודוחששהנפשחיי

אפשרמושגים.לבררשלאסיבהאיננו
אויפאניפנסהואשהירחלהאמין
למרותאבל .בזהוכיוצאערביתכשיט
אפשרמאכזב.ואולימאמץשהדבר
חרב,מדברשהואולראותלירחלטוס
עצמו.משלאורלושאיןוריק.אדיש
חיישלהגדולהעומק :ועודזאת

דווקאאלא-בארכיטיפיאינוהנפש
-ובאינדיבידואליבפרסונאלי
כלשלמאודעדהפרטיתבהתנסותו

 •.המאייןהקולקטיביהזמןבתוךיחיד

גלרמןמדרכי

הקשר

פרויר-לקאן
הסמינרשלהראשוןשהפרקלאחר

שלהיסודמושגי"ארבעת

באופןלאוריצא ;הפסיכואנליזה"
מרשללהזמנתונענינובלבד,חלקי
אי-סיכוןאתשובליטולבסריעקב

עלנוספותשורותכמה :השלמות
 .פרויד-לקאןהקשר
שהאפשריותמשוםאומרים,אנוקשר,

אומספריים.בעזרתבולטפל :הן
שבו.ההצטלבויותאתלאתר

 :החדשבעיתוןלעייןכדאיזולמטרה
THE TEL-AVIV REVIEW , אתבוולקרוא

מהי .בשביס-זינגריצחקעםהראיון

 ?לולהציגשאפשרהראשונההשאלה

חשיבותוביןהקשרעלשאלה .אכן
בשביס-פרויד.זיגמונדשללזושלו

אתמגדירמבוקרת,בהעזהזיגגו'

שביןהדרךבמחציתכניצבפרויד

בשביס-הרציונליסט.לביןהמיסטיקן
מותירהואשכןבפח.נופלאינוזיגגו
כנו.עלהבעיהלבאת
 .אחרתמוצאנקודתלעצמנונבחראנו

שגיאהשככתוב,המכנה :לקאן-פריוד
שכקיראה

הפראדוקסליתמהעובדהאיפרא,נתחיל,
הודגש,לאקאןבעקבותרק :הבאה
לחפשישלפסיכואנליזההמפתחשאת

כן,פאראדוקס.פרויד.שלבכתביו
כיטוענים.שאחירםשבערדכירון

מהקרובות",לעיתיםטעה"פריוד
אםכיהוא,לאקאןמאזשנאמר
זההרימעניינתפריודשלעבודתו
השגיאה.בהשנשמרהמשום

קיומהביטולבין .אם-כן .צעדישנו
מהתעסקות-הנובעביטולהטעות,של

הקביעה,לבין ,בפסיכולוגיהיתר
שכן.מבנה.בעלתהיאעצמהשהטעות

ישאזימבנה,בעלתהנההטעותאם
ככתבה. ,מילוליבאופןבקריאתהעניין
לקיראהמיעוראינוכתב

שלהאפילוגמןחלקהואזהמשפט
לאוריצאהראשוןפרקואשר ,הסמינר

 .זהבעתרןחלקיבאופן
משרם ...לקריאהמיועדאינוכתב

איןשבההמילה.בדיוקש"זוהי
אמתאומרת".היאאשראתקוראים

אתאףמפתיעה .לאקאןלדברי ,זו

 .הפסיכואנליטיקאי
חניודוטיהחיגראתלכתוב-הקשוי

סטואיקאנט,על-ידיהנזכרהסטואי'
בכאבישרויהיותוכדיתוךאשר'

שתענבי'ככל"כאב, :אמרשיגרון
מתקרב-ער"שהנךאודהלאלאולם
ההיגדאודותגילהשפרוידלמהלמדי

 .הנוירוטי
מכווןלאהנוירוטישהיגדוכיווןאבל

שרווחתומראה,אלאכלשהי,לרווחה
אתהנוירוטישללהגדרתומנוגדת
-פרוידכך-לומרניתןאזיעצמו,

הואכאשדלמשכבנופלשהאדם
 .אמירתוחשבוןעלרווחתואתמחפש

ניתןהניורוטישלשמהיגדוכיורן
מעשיו,להגשמתהתנאיםאתלדלות
מןאולגמולהשאיפהמןמאשריותר

זהשהיגדכיון ;עונשמפניהחשש

האותבהתפזרותלחוקככפוףמתגלה
הניתנתבהווייתומאשריותרשלו

ובחזרתובהתעקשותוולבסוף ;להבנה
הקושיאזישלו,בחפי-אכדמאשריותר

אנובוהקושימסוגהואאותולכתוב
 :נתקלים

 RATENשבמסמןכמובתשבץ,א)

מתוך(נישואין HEIRATEN ;(תשלומים)
 RATTEN ; )?כסףבשלאואהבה

(האב, SPIELRATTE ;(עכברושים)

העכברים.אישלגביזהכלקלפן),
(באותו GLEJSAMENבאנאגרמהב)

אהובתוהשקייתשלפאנטסמה :מקרה)
אובססיבית.הגנהנוסחתבזרע,

שלבחלומוכמוהחרטומים,בכתבג)

עיניים",עין;לעצום"נא :בופריוד,
העינייםאתלסגורעין,להעליםכלומר
 .בןשלהאחרונהחובתוהאב),(של

שלהפציינטאצלכמובחידה,ד)
אךמת,היהשאביו"חלםאשרפריוד,

זאת".ידעלא
עוקרשאניב"חלמתיכמובשגיאה,ה)
במקום ," ESPE "-להכנפייםאת

' WESPE' " -שלהתיבותראשי .צערה
הזאבים.איש , S.P .שמו

שלהפציינטיתכמובפאראדוקס, ) 1
מסויימתשמשאלהחלמהאשרפריוד,
("הקצביתהתגשמהלאשלה

היפהפיה").

הכתובמחות

"לברר"הואלאקאןשלעניינוהאם
המילוןזה,חדשאלפוןשלאופיואת

כלל ?פרוידעל-ידיחובראשרהחדש
מטאפורהנשאלובשרותכםלא.וכלל

משפינחה.

שלכמיקומןלהגדיראפשרעיגול
שווהבמרחקהנמצאותהנקודות

אך ;מרכז-הקרוייהמסויימתמנקודה

קו,כלעל-ידיהמצויירתכפיגורהגם
נייד.והשניקבוע,מקצותיואחדאשר

ראשוןשבמבטלומר'חייביםכאן
פיקטיביתהיאהנקודהשלזוררטאציה
 .מהחיצוניותכנובעתמדומיינתוסיבתה

שלזופיקציהשני'במבטעם-זאת.
להחשביכולההמסתובבתהנקודה

בעיגולמדובראיןכאבסולוטית.
 .מבחץולהשגההניתנתככמהות
העיגולשליכולתו ;זובצורהכנבראת
עצמהוהמהותכךכנבראמוגדרלהיות
אליהםלהתייחסאפשר .העיגולשל
אחד.כאל

שלמהותהדרמה,באופן

אינה .עצמו""הדברהפסיכואנליזה,
מ,שוםפרויד"'מדברשעליו"הנושא

היכרמדבר"פרוידשעליו"שהנושא
בעודבעצמו.הנוירוטישלההיגד
זההיגד"מסובב"פרויד.שהוא.

 .בהאזנתו

ו 5יכעמהמי!!.ךמאואסמרקו

 7 1988יולי



-חומייניזם
ופרעונןכוונות

 ;במהפכהאיראן :מנשרידוד
המאוחדהקיבוץהוצאת

 ; 1988 ;דייןמכוןעםבשיתוף

עמ' 286

·אללה, nרו :טאהיריאמיר
והמהפכהח'ומיני

עובד'עםהוצאת ;האיסלאמית
 ; 1987 ;אופקיםספירת

עמ' 342

לחמישיםמתקרבאיראןתושבימספר
הגיעהבעברפירחהבתקופות .מלירן

הריבוי .מלירןלשלושיםארכלרסיתה
ברבעפרומילמשמרנהעלההטבעי
עדהתשע-עשרההמאהשלהאחרון

נירם.פרומיללשלושים-ארבעים
לפרסיםרב-לארמית.אץרהיאאיראן

לחמישיםמעלמעטבה,מצומצםרוב
הםהגדוליםהמיעוטים .אחוז

המהוויםוהכורדים''אניםהאד'רבאיג

 .מהארכלרסיהאחוזכארבעיםיחד
הערביםהםחשוב,אךקטן'מיעוט

הלאומייםהמיעוטים .חרזיסטאןתושבי
ארלעצמאותושואפיםשאפרבאיראן
המפורסםלאוטונומיה.לפחות

הואעצמאותלהשגתבמאבקים
פחותהכורדים.שלהידועמאבקם

חרזיסטאןתושביהערביםמרדזכור

בקרבתגילזשלהרפובליקהוהקמת
על-שדוכאוהתפרצויות-הכספיהים
רזאהשאה(לעתידחאןרזאידי

-באיראןאוכלוסיההרוב .פהלרי)
קיימים .סוני ,כשמיניתומיעוטה' 'שיעי

נוצירם :אחרותדתותבנימיעוטיםגם

בהאייםזוראסטים,לכנסיותיהם,
אלהכלשלשמספרםאלאויהודים,

היההשיעיתבגירסתרהאיסלאם .קטן

מלכדוגורםמניעכוחעדייןוהורה
 .האיראניםבחיי

בחילוקי-השיעיהאיסלאםשלמקורר
שליורשולהיותהזכרתלמידעות
להיותהזכותלמי .מוחמדהנביא
עלי'שלסיעתובניהשיעים .חליף
אביאבןלעלישמורהזרשזכרתגרסו
ולצאצאיומוחמדשלחתנוטליב
השיעיתהגירסהביןההבדל .בלבד
האיסאלםשלהסוניתהגירסהלבין
בשלגדולביניהםהמרחקרב.איכר

ניתניםשאיכםהיסטורייםחילוקי-דעות

מדיניות-חברתיותסיברתובשללגישור
מיעוטהםהשיעים .זמננוכנרת

ברובנמוכה,חייםרמתבעלמקופח,
איראןאתלהוציאמושבםארצות
יהודהיצחק .למשל)לכנרן'(דרום

המפורסםהיהודיהחוקרגולדציהר,
בספרכתבהאיסאלם,תולדותשל

 ...נרצה"אם :האיסלאם"על"הרצאות
אתהמצומצמתבצורהלאפיין

היסודיההבדלאתהמהוותהתכונות
השיעי'האיסאלםוביןהסוניותשבין
כנסייתהיאהראשונה :לומרנוכל
האוטוריטהכנסייתוהשנייה'מאעהאיג

הפעלת-(איג'מאע .) 156(עמ'היא"
שלממצההגדרה ;הדעתשיקול
חדשותב"מגמות'מאעהאיג

 .) 70 'עמגיב, .ר.א.המאתבאיסלאם",

אודותהשקפתואתמסכםגולדציהר
התרי-עשויתהשיעיתהתיאולוגיה

ואי-שנאהשל"תיאולוגיהבמשפט
 .) 172עמ'(שם,סובלנות"

לאהדתיתהכהונהבמעלותהעלייה
שלדרכופורמאליות.בדרכיםנעשית

בעלבכיר'איתאאללהלמעמדאיש-דת
שלמעמדובעלהלכה,לפסוקזכות
במסלולעוברתלאלחיקוידמות

מגיעהבכירהאיתאללה .ממוסד
הציבוריתהתמיכהבזכותזהלמעמד

שלההכרהובזכותזוכההואלה
האחרים(בכירים)עט'מאהאיתאללה
למעמדמגיעיםכללבדרך .בכישוריו

 .מתקדםבגילזה
באהדתכוהנישלהגדולחלקם

השקפתמייצגיםהםכפריות.משכבות

עלהשפעתםודרךשמרנית,עולם
בזכותםהכרהתוךעקיפה.השלטון

הקוראןכמצוותלשלוט,השליטיםשל
ולבעלילנביאלאללה,"השמעו-

כוהנישלמחייתםמקרר .השררה"
שהועברובמיסויבתרומות-הדת

בלתיהיוכךבשלישירות.אליהם
אלהאתלהוציא 'בשלטוןתלויים
ממנו.שוחדאותרומותשכר,שקיבלו
אלהכוהניםשלהכלכליהריבוד
וישיחסי'במחסורהחייםישנם .מגוון

כלוכן-מופלגיםעשיריםביניהם
מצייןטאהיריהקצרות.שביןהמגוון

מהקרקעותאחוזעשריםהיו-1926שב

אובחזקתםבבעלותם,המעובדות
שלבבעלותההדת.כוהנישלבניהולם
חברתחיתהח'רמינימשפחת

במימוןעסקודתכוהניאוטובוסים.

לעקיפתמגורנותבשיטותונקטר
עסקה(היתרירביתלקחתהאיסור

הדתכוהנישלפרנסתם .איראן)נוסח
רבמיסיםבתרומותתלרייההיתה

ועוצמת ,המאהמבעליבעיקרשקיבלו,
תלרייהשבהםוהבכיריםהחשובים

הכספייםבמשאביםהשאר,בין ,היתה

לקשרהביאזהכללרשותם.שעמדו

המאהבעלירביןהעלמאביןאמיץ
בעלי-הפיאודלים-םיהמסורתי

מנשרידודהבאזאר.וסוחריהקרקעות

בקובץהמופיעבמאמרזהז.Lאינומסכם

 :השיעי"באיסלאםומהפכה"מחאה
הניחה ...כלכלילכוחהעלמא"הפיכת

הדתיהממסדביןלבריתהיסודותאת
החברתיות-הקבוצותיתרלבין

 .) 36(עמ'כלכליות"

באמצע .חקלאיתאץרהיאאיראן
שלחלקםבההגיעהשמרניםשנות

 .אחודלארבעיםבחקלאותהמועסקים
היהבתעשייההמועסקיםמספר

בעיקרמכוח-העבודה,כשליש

אחרדכשבעים .הטקסטילבתעשיית
מיושב.אינואיראןשלמשטחה
מהכפריםאחודושבעהבעשרים

וחמישיםממאחיםפחותמתגוררים

היתההאיכריםשלמצוקתםנפש.
האגראריתהבעייה .גדולהונשארה

שנותבאמצע .באיראןמהחמורותהיא

בעיקרשנבעהגידולפסחהשבעים
עלהנפט'ובמחיר'בתפוקהמעליה
לנדידההביאהדבר .הכפריהיישוב
שלמהירלגידולהעיר,אלמהכפר

טהראןובמיוחדהעריםאוכלוסית

ערניושכונותשכבותליצירתועקב-כך
נרחבות.

לפתורבדרכוניסהשאהודאמוחמד
שלהחברתיות-כלכליותבעיותיהאת

במסגרתשנקטהצעדיםבין .איראן

קרקעותחלוקת-הלבנה""המהפכה
טבעאוצרותהלאמתלאיכרים.
מפעלי-התעשיההעברתמים.ומקררות
פרטיותלידייםממשלתיתמבעלות
המפעלים.ברווחיהפועליםושיתוף
באמצעיםלפקחכסיוןנעשה

המחיריםעלאדמיניסטראטיביים
הרחבתבאינפלציה,מלחמהכצעדי
התכניות .והחינוךהביראותשירותי

לתוצאותהביאולאהטובותוהכוונות
נתקלההקרקעותחלוקת .הרצויות

הפיארדליםשלחריפהבהתנגדות

בעתרבה .ארתהלעקוףדרכיםשמצאו
אוחסרילאיכריםהועילהלאהיא

תמיכהאיבדהשאה .הקרקעמיעוטי

קרקעיחידתהפיאודלים.בקרב

חיתההלבנה""המהפכהערבמוצעת.מ
רבותמשפחותדונם.שבעיםבעלת
 .מכךפחותואףדונםחמישיםעיבדו

;:ןקרקעהקףאתהורידההרפורמה

לעשריםהעליוןהאחוזוןשברשות
יחידתגודלירדבעתבהאולםאחוז'

 .איכריםמשפחתכלשלהקרקע
עיבדומהמשפחותאחוזחמישים

ורמתהתפרקה .דונםמשלרשיםפחות
שמריה.עלקפאהבכפרהחיים

יחידתהיקףירידת :היולכךהסיבות
בניביןחלוקתהבשלהקרקע

העיבודבדרכישמרנות'המשפחה,

פעולהלשיתוףנכונותוחוסר
עללפיקוחהניסיון .קואופרטיבי
וגלותמאסרקנסות;הטלתהמחירים,

המחירים,מפקיעישלנחלתםשהיו
הבאזאר.סוחירשלחמתםאתהעלו

התנגדושהעלמאלצייןלמותר
במעמדותשפגעההלבנה"ל"מהפכה
הדתובכוהניהמסורתייםהעליונים

כרחםאתלצמצםניסההשאה .עצמם
ההתערבותצעדי .העלמאשלהפוליטי

השמרניםהחוגיםהתנגדותאתעוררו

העם.רובוהתנגדות

בשלהלאומיתבהכנסההמהירהגידול
עוררהנפטובמחירבתפוקההגידול
הציפיות .האיראניהעםבקרבציפיות

השכבותשלרמת-החייםלהעלאת

היולכךהסיבותמומשו.לאהרחבות
משאביםוביזברזגברהטבעיריבוי

ראווהמפעלישהקיםהשאה,בידי
רבותהוסיפושלאעתירי-הרן

התקציבאתהגדילרכןלתעסוקה
זרםבהכנסותהמהירהגידול .הצבאי

הפערים .מצומצמותלשכבות
העריםליד .התרחבוהמעמדיים
צמחטהראן'לידובפרטהגדולות

כנגררעוררהשאההסחבות.פרולטריון
השליטותהשכבותהנגררתאת

בקרבגםתמיכהשרכשוהמסורתיות

אלהאתלהוציאאחרות,שכברת
ישירותתלרייהחיתהשפרנסתם
במשטר.

כוהני-דתלמשפחתבןהואח'רמיני
הכלכליושמצבהבחקלאותשעסקה

ספרים,מספרפיוסםהוא .בינוניהיה

אולםותשובות,שאלותספרביניהם
מעמדואת .מובהקלעילוינחשבלא

בשלהשישיםשנותבתחילתרכש
זהמעמד .השאהכנגדפעילותו
הארוכותגלותובשנותהתבסס
ערבשלבשניםבמיוחדבעיראק'
 .המהפכה

ובעלמחד-גיסא,שמרןהיההוא
מאידך-השיעיבאיסלאםחידושים

כדיהיהלאשבחידושיוולמרותגיסא.
המסורתיות,העיליתמשכבותלנתקו
פרולטריוןאתתורתואליוקרבה

 .(מוסתזעפין)ה"נדכאים"אתהסחבות,

השיעיםהדתכוהנילמסורתבניגוד
פעילהמהתערבותבהימנעותהדוגלת

בהשפעהובהסתפקותבפוליטיקה
הדתלשלטוןח'רמיניהטיףעקיפה,
 .פעילהפוליטיתולעשייההדת,וכוהני
בשםארהאיסאלמי""הממשלבספרר
ח'רמינימציגהדת",איש"שלטוןאחר

הואהזה"העולם-ריטרריתשאלה
עצמוהנביאהיהלאהאםפוליטי'
בכךישהאם ?פוליטיתאישיות
(מחאה "?פגםהפוליטי)(בעיסוק
 .) 47עמ'השיעי,באיסלאםומהפכה

טעם"מה :ח'רמיניאתמצטטטאהירי

ידושתקוצץנדרוש(המולות)שאנו
כשאיןנואפת,שתיסקלאוגנב,של

 .כאלהעונשיםעל rלהמלאלאבידינו
 .) 180(עמ' "?להחילםהכרחבלי
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המקובלת,לדעהכניגודח'ומיני,
לתתשישסכרולאלמלוכההתנגד
"השיטה :לקיסראשראתלקיסר

הממשלעקרונותאתנוגדתהמלוכנית
אמרהאיסלאם"שלהפוליטיוהארגון
 .) 56עמ'כמהפכה,(איראן

דעהלוחיתהלאהכלכלייםכנושאים
מקוםתפסוהנדכאים .וברורהמגובשת

המהפכההחברתית.כתורתומרכזי

לשפרהשאר,כיןנעודה,האסלאמית
נקטשונותכהזדמנויות .מצבםאת

כתביעתוכמוכנושא,החלטיתלשון
ומים.חשמלעכורמתשלוםלשחררם

 .מצבםשופרלאכפועלאולם,
סוחריכמקרבכאוח'ומיניתומכי

שכקרבדתייםמחוגיםהכאזאר,

הבינונימהמעמדהאינטליגנציה,
הסחבותפרולטריוןמקרבוכעיקר

חיתה(הצלחתו .טהראןשכפוכרי

 .המבוססים)הפועליםכקרבפחותה
תמכוהמהפכהשלהראשוניםכימיה

מפלגות :האופוזיציהמפלגותכלבו
היהכאזרגאן' 'מראשיהןשאחדהמרכז

כרפובליקההראשוןראש-הממשלה
הפדאיאןהטרורארגוניהאיסלאמית,

תודה.ומפלגתח'לקוהמג'אהדיןח'לק
וחלקםעט'מא,היולוהמתנגדיםכין
פעילה.התנגדותגילהאף

כהאיסלאמית,רפובליקהקמהכאיראן
דתהואהתרי-עשויהשיעיהאיסאלם
ת· 1המוסדלמערכתמעלהמדינה.

"מועצתעומדיםהדמוקרטיים

מועצתו"המנהיג".המפקחים"

וכוהניממשפטניםמורכבתהמפקחים

ההתאמהאתבודקיםהאחרונים .דת

וכין'לסכמגשנתקבלוהחוקיםשכין
אתלפסולוכסמכותםהדתיים,החוקים

אי-התאמתםכשלהראשונים
הינדכוהן-דת,המהניג,לאחרונים.

כידיו .לחיקויואובייקטעליונהסמכות
כאמצעיםאם-גםכרפובליקה.השליטה
והחינוכיתהמשפטיתהמערכת .עקיפים

עכרונוספיםחייםתחומיוכן

השונותהמפלגות .איסלאמיזציה
תוםשעםוסכרוכח'ומינישתמכו

למסגדיםכוהני-הדתיחזרוהמהפכה

זוטעותעכורשילםוחלקםטעו,
"(תנועתנו) :לגלותכיציאהאוכחייהם

והיאצרופהאסלאמיתתנעוההיא
חכמי-הנהגתתחתכדרכהתמשיך

חלקיחיהלאאחראדםלשום .הדת
(ההדגשהומיני'חאמר-בחנחגתח"

 ).פשלי,

שתמכוהאופוזיציהמפלגותכין
(ההמון),תודהמפלגתבלטהכח'ומיני
כשנותושמנתה ,ן 94ןכ-שנוסדה

שמצטטאומדניםפי(עלהארבעים
 .חבריםאלףוחמישהעשריםמנשרי)
כערים,היהזומפלגהשלכוחהעיקר
הנפט.ופועליהאינטליגנציהכקרב
הוצאותרדיפות,כעיקכותקטנההיא

שתאמרופילוגים.פעיליםשללהורג
כתנועהשקרההפילוגאת

ההולכיםכיןהעולמיתהקומוניסטית
 .התנעוהחכרישארוכיןמאוכעקבות
המהפכהערבהמפלגהחכרימספר
תמכהוהיאמאלף'פחותהיה

הבדלים"אין :וכתנועתוכח'ומיני
הסוציאליזםכיןלגישורניתניםשאינם
שלהחברתיתהמהותוכיןהמדעי

 .) 76עמ'כמהפכה,(איראןהאיסלאם"

העלתהלאזואופורטוניסטיתגישה
שהתקיימוככחירותלמפלגה.ארוכה
לרפובליקההראשונותכשנים

כארבעיםנציגיהקבלוהאיסלאמית
דברשלוכסופוכלכד,קולותאלף

נאסרוכח'ומיני,תמיכתםלמרות

הוצאוחלקם .-1983כהמפלגהמנהיגי
עצםעדכמאסרנמצאיםוחלקםלהורג
הזה.היום

בעיותיהאתפתרלאח'ומיני
ולאאיראןשלהכלכליות-חברתיות

החברתיים.הפעריםעלגישר
שלטונותחתהאיראניתהממשלה
התעשייהאתהבנקים.אתהלאימה
 .החץוסחרמידכואתהכבדה,

הראשונותהשניםכששהאינפלציה
אחוז.מאתייםעלעלתהלרפובליקה,

באלףהרפובליקהכשנותפוחתהדיאל
עללפקחהניסיון .אחוזמאותושלוש

אדמיניסטדאטיביתבדדךהמחירים

הצליח.לאכבדיםעונשיםבאמצעות
והצעדיםהחץוסחרמידבהלאמת
הביאוהמחירים,עללפיקוח

לביןהבזארסוחריביןלאנטגוניזם
לרפורמהבסיון .האיסאלמיהמשטר
התנגדותבשלנכשלמקיפהאגררית
השמרניהגוףהמפקחים,מועצת

העליתשכבותשלהאינטרסיםושומר
האוכלוסיןבמספרהגידולהמסורתיות.

מקורותפיתוחללאוהאורבניזציה
ידידהלאחר .נמשךנוספיםתעסוקה
הדאיזz.ונותבשניםהלאומיבתוצר

עלוהתייצבהתוצרחזרלרפובליקה,
 .-1982בלנפשדולראלפייםשלרמה

טעןבוהאניעליאחמדהדתיהשופט
גדולכהפערקייםשכהלחברהכי
שבאיראןזוכמו-לענייםעשיריםכין

אתלכנותזכותשוםאין-המהפכנית
(איראןאיסלאמיתבשםעצמה

זוכהעם-זאת, .) 185עמ'במהפכה,

האוכלוסיה,מידבלתמיכתהרפובליקה
המלחמה-המלכדהדבקבשלבעיקר

 .בעיראק

מלחמתשסיוםסבורזורשימהכותב
ומאבקלמשבריביאאיראן-עיראק

 .באיראןחכרתי
והמהפכהח'ומיני"דוח-אללה,הספר

פוליטיתביוגרפיההינדהאיסלאמית"
עיתונאיבידישנכתבהח'ומינישל

נכתבהספר .בלונדוןגולהפרסי
ארוכותבתנעוותרחב,כמכחול
(מהירותשוטפתבלשוןומהירות,
אינוהספר .כשגיאותיו)ניכרתהכתיבה

אומקומותבמראימלווה
לדעתיכולאינוהקוראבביבליוגרפיה.

אתהמחברמבססמקורותאלועל
במיוחדחשובהעובדהדבריו.

יריבבידישנכתבבספרכשמדובר

טאהידיפוליטית.כהטיההחשוד
יחד,גםוהשאהח'ומינימחסידישאינו

השאהלהפלתבמאבקמתבונן
בלבןהאקדוחן .מודרניכבמערבון

שזהוכיון-בשחורהאקדוחןכנגד

לובשמיברורלאמודרני.מערבון
 .מה

לעומת-זאת,כמהפכה","איראןהספד
והואמדע.ואישחוקרבידיכתוב

ואתלידתהאתשיטתיתבצודהמתאר
הרפובליקהשלהקצריםימיהדברי

חוויותבספרמשולבותהאיסלאמית.
שמקומןהמחבר,שלאישיותועדירת

חסרה-ובמקביל .לטעמישם'אינו
ושלח'ומינישלבתודתוודיוןהרחבה
 .האיסאלמיתבאיראןהדתיהמימסד
במידהעוסקהמחבראין .כמו-כן

שלהחכרתי-כלכליברקעמספקת
ובשינוייםהאיסלאמיתהמהפכה

כרפובליקההחברתיים-כלכליים
ישכלליבאופןאולםהאיסלאמית.

עשויושהקוראעדכנישהספדלומר

שאלותיולמידבתשובותבולמצוא
זהו .האיראניתברפובליקההעוסקות

כעבריתזהכנושאהעוסקיחידספד

הציבורלדשותוהעומדמקיפהבצורה
הוצאתדייןמרכזעשוטובהרחב.

אותושהביאוהמאוחדהקיבץו

 • .לדפוס
פאפורישאחוד .

היפוך-פנים

במראת

ההיסטוריה
 ;צירפתיחת :ברטובעמד

 150 ; 1988 ;המאוחרהקיבץו
עמ'.

מתחסיפור-עיןלמראית
אלגוריהבעצם.פסיכולוגיסטי.

ורמאן-חיצונית .חברתית-היסטורית

עלילותשלושבתוכוהמחזיקקצר
אלייפתח.שלעלילתם-משיקות

עלילתו ;-70השנותשלבישראלוגיל
יפתחשלהמחקרית-סוריאליסטית

לאותהרציףבהמשך-בגרמניה

הימליעקבשלעולילת-האובתקופה.
הסה.גאורגשלוממיתרקרבנו-

ס..הסשלהחיסוליחידתמפקד
 .השכיחהעולםמלחמתבתקופת

עד-כדיקרוביםחבריםויפתחאלי
שניהםמוחלטת."אני"הזדהות

-גיל-נערהבאותהמאוהבים
סידוגיניים.יחסיםאתםהמפתחת

התדירות,הגבולמהיתקלויותבאחת
 .ויפתחלכאודה,לפחותאלי,נהרג

היתקלות.כאותהחלקהואאףהנוטל
בהלם-מוכההמתחברומולעומד
הסמליות-מהתבטאויותיושאחתאשם

אימפוטנציה-בהמשךתהיהריאליות
וכחרץורגשיתהתנתקותלצורךמינית.

אקדמימחקרהשלמתשלפודמאלי
שלחיסולעליחידת-עורךהואאותו
וכמשךלגרמניה.יפתחנוסע ,.הס.ס
היחידהחייליכרטסותאתחישנה

וכעיקר .עיירתיבמוזיאוןהמאוחסנות

גאודג-היחידהמפקדשלזואת
אט-אטלגביוקורמתשדמותוהסה.
עלמשתלטתה;רית.מציאותשלחיות

דודולביתאותוומובילהלילותיו
הואבמחיצתו .הימליעקב-האגדי
לביןבינוהנערךלדו-קרבעדמתעכב
בוהכפולהמוותאחרידקהסה.גאודג

לחזוריפתחמנסהזה,דו-קרבמסתיים
אלא .גרמניהאהובהבעזרתלמציאות
 .נמשךשבתוכוהחזייהשמרדף
בדדךנעלמיםוהנערההוא-ושניהם

ממקומם.מסתורית

אליחוזרהסיפור,שלהאחרוןכחלקו
ל"אני"הופךהחיים,לעולםההרוג
סיפורו,אתוכותביפתחשלהמספר
החימילגמירברורלאעל-פיובאופן

שלהזייתואתמהווהומיהמתומי
חזייהאלאאינוהכלשמא .מי

אמת.הכלשמאפרנואידית.
במהלךלמדיומהרמתבדר,שכןמה

שתהליךשלמרותהואהקריאה,
המקומותהדמויות,שבערבובהטירוף

שלהעלילתימרכזםהואוהזמנים.
איןשבעצםהדיהסיפור,חלקישלושת

אליגוריסטיאמצעימשוםאלאבו
כהיפוךהעוסקהסיפוריהמסדלביטוי
האחרוןהדודכמרוצתבנו .שחלהפנים
כעיוותומבהילאלינווהנשקףכאץר'
יפתח.שלהמעורבבתעולמובמראת
אינטלקטואליכמאמץצורךאיןשהרי

למשללעצמנולתרגםעל-מנתמיוחד,

שלנאומומתוךהמצוטטהקטעאת
 :הנזכרתס..הסיחידתבפניהימלר
הדברמשמעותמהיודעים"דובכם
 500אובעירמה,גוויות 100לראות

הכלולמרותזאתלעבור . l 000או
חולשהשלבודדיםמקריםלהוציא
הוא ,).ע.עשלי,(ההדגשהאנושית

דףזהולקשוחים.אותנוהעושההדבר
דף .יכתבלאשמעולםדףכתוב,בלתי
או .) 76(עמ'כתולדותינו"תהילהשל
"אין :הסהגאודגשלמיומנוקטע

לצדקתןבאשדספקשלצלכליני
נהפוךפעולותינו.שלהאידאולוגית

הםעלוליםדברשלבסופו ...הוא
אנושנחסלקודםאותנולהשמיד

החלוםקטעאו .) 107(עמ' " ...אותם
שלאפשרותכלמותירשאינוהמסוייט
 :שבוהמתמזגתמההקבלהבדיחה
שדהלאודךבקומנדקדנוסע"אלי

מופיעותאנשיםקבוצותשתי .טרשים

מקלותזו.כנגדזוניצבותמולם,
יפתחבידיהם.מונפיםוכסאותואבנים

לקראתוהבאילדשלראשואתמלטף
בומעוררהשחורותעיניומראהאך

מטפס ...הילדמזנקלפתעחלחלה.
עלדגליואתומשלבגבועלכזריזות
ברגע ...גרונואתוחונקצלעותיו
בגילחסוןגברלפניומפיעהאחרון
כחוליםמכנסייםלכושהעמידה

מקטורןרחב.ארגמניבפסהמעוטרים

ממורקיםנחושתכפתוירעםאדום

רקומיםשעליומצחייהכובעולראשו
 .)ו 9(עמ' .ונשר"אירהזהבבחוטי

שם,הס.ס.ויחידתכיום,כאן,אנחנו

בעלתחברתיתתופעהבחינת-אז
שלהתמידקרבן ,אנחנו .אחתמהות

מטורפתמטמורפוזהכלבההיסטוריה,
מוחלטתזהותלקראתאותנוהמובילה

הצינית-תמימה-חולהה"מוסדיות"עם

הס.ס.שלהחיסוליחידתמפקדשל

הרהוטהכתיבתושלממעלותיהאחת
לטעמייהיא'ברטובישלוהמעניינת

ללאקולחהסיפוריידעתה.קוצר
כשהשפהמילולית,הצטעצעות
ההתרחשויות,ל:קיודכאמצעימשמשת

ועם-זאת,לשמם.צלילייםכרצפיםולא
 0הנתוןוהאירועיםהדמויות Tבמרחב

מוגזםבחומדשנהגשהקיצורדומני

כהבזקיםמופיעותרבותדמויות .מדי

רותכךמספקת.משמעותחסדי

שאיננהגילואפילותמי.צימדמן,
לאהעלילה,סוףעדסיפוריתמתעגלת

נולד.שלאתינוקהפרשתולאהיא
חבריהעלמאדיה,עללדברשלא

 .ועודועודההומוסכסואלים
חריפההמופרז,שבקיצורהפגימה

אחדכלשכמעטמשוםגםבמיוחד
ואפילוהמתואריםמהמאוערות
המתייחסתהלשוניתמהסמנטיקה

שעוניםפתיחת-ציר,חדירה,-אליהם

התיאטררניתההתרחשות ,(כפנסיון)

נושא-וכמוכןכגרמניה,

המכנהכמו-גםהאימפוטנציה,

בשקיפותמיתרגמים ;כ,ל;העלילתי
 .מיידייםלסמליםדבית·מיוכצפיפות

מעטלהגדיללכן,היה,שטובייתכן,
ולאשכסיפור,הנשימהמדווחיאת

באופן .למסקנותיוהקוראאתלכפרת
 ...כל-כךולחץוחד-משמעי

ספקאיןאלה'כלשלשבצידםאלא
ולאבספר,הקריאהשלרהיטותהלגבי
הכותבשלהבעתוליכולתכיחס

האופטימליאפיקהאתתמצאשכוודאי

 .הכאותכיצירותיו •

עינתעמלה
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חורושלכוחה
מעינימביטאני :אוראמיר

 ;עקדל~ד , 29מרתף ;הקופים
עמ'. 71 ; 1987

מעינימביט"אני-הספרשם

 .ומסקרןתמוהשםהוא ,הקופים"
מביטאינוכיעצמועלמעידהמשורר

לתוךמסתכלכלומרהקופים,כעיני
מסתכלהואכיאושלהם.העיניים
מחקהקופים,שלכעינייםכעולם

אחרים,אנשיםשלוראייתםמעשיהם
לאדםהקרוב .מעשה-קוףכלומר

המשורר ;הדרוויניסטיתכתפיסה

"אניכשירהספר,שםאתמפרש

כתפיסה ,) 25 (הקופים"מעינימביט

יבואוהמוות.החייםשלפראדוקסלית
ו"הקופיםאור,אמירחושביום,

זאת,כסיטואציה ;כגולגולתי"ישחקו
 .מתוכןאביט,כלומרכעיניהםאשתקף
ככנפינישא"אני :שיראותווכהמשך

אתמ~דלהנשרכיכעופו"הנשר
 ;כנבלתיניזוןכשהואכנפיושרירי

כעשב/וצומחירוק"אניוכהמשך

מסתייםהשיר ;הנרקב"ככשרין wשדו

אלוהיגוף"הר :התפעלותכשורות
רוצה ; "!מתימאזגדלת,מהשלי;
חייםנתןהואשלו,כמותוכילומר
זאתככרעשהביאליק .חילכל

האלות,נעו"דומם :בית-עולם .כשירו
 , ,;ל~כ ; Pl'Jבואהאלי;ו n·wדומם
סופוולקראתחי",אישתחתינוךjןכ
או r;נצתפרח"אתה :שיראותושל

הואזהמחשכהמהלךכעץ".ה.ךקם
 :שלפנינוהספראתהפותחכשיר

אנילי;אשרהעץטבעאת"בלבשי
זורםשלי;מיםשל"האניכצילי",נח
האדםמחליקה."כאחדותאחריםעם

אלא ,הטבעשלחלקרקאינו .ככיכול
גשם"נלבש :שלוהאקטיביה Jהכ;גם

גבולותכל"נסובסופות",ונתנשף
שראהה;כאנ~~יזם,כנגד .) 7 (השמים"

וככל רי:~~ככלהאלוהיהאין-סוףאת
המקובליםוכנגדהטבע,גילויי

האלוהיםמציאותאתשהוכיחו
עולהש"אלוהים"כ"עוכדה",
כנגד"הטבע".עםאחתכגימטריה

וורדסוורטוויליאםהנודעהמשורר
ביטויזאתאוניברסליתלהשקפהשנתן

אמירבאהרומנטית,כשירתומרשים

נטולהחומיר'האין-סוףאתלשיראור
אתולראותרוחניות-טראנסצדנטית.

הטבעיהעולםאתכונההוא,עצמו
הזמןמושגאפילו .הזהוהחומרי

נעשהה"אינסוף"-מתאריאחדשהוא

אחדמאוד,~שמי ,אוראמיראצל
ר w"י:יי :השורותואתהטבע.מז?זגדי

חומראל~נשר/יפולעדכעופו;החץ
כמטאפורותלהכיןיש ) 1(והזמן"
התגשמותבודום, ?jחומירמעולם

היאהנשרוהתגשמותכנשר,היאהזדץ

 4כןהשיר ;החומריהזמןאלכנפילתו

אתמציג ) 12 ("האלים"השורות
הנעלמיםגשמיים,כיצוריםהאלים
האלוהיתוגבורתםכוחםושכל .כהמון

המושג .""מחייכיםשהםככךהיא

לבטאשצריך"תפילה",שלהמקובל
גוףשלההתיחדותאתאוהעימותאת

בשירמופיעה"רוח",עםהאדם

שלכעימות ,) 36 (שםאוחוהנושא
לזרוםב iו"ט .הריקוהגוףהמלאהגוף
 .רבו"וממנואליובבשרו;ושוחנתח
לטבעמייחס . "ה"האנשהמושג

כגבור"השמש.משל .אנושיותחנונות
אוראמיר ;(תהילים)אורח"ירץו

כלומר '"הטבעה"הבמושגמשחמש

אוראמיר

טבע,תופעותשלתכונותלאדםמייחס

אוראמיר .השדה"עץ-"האדם 1משל
 .";בשהעץבצל"לנוחיכול
האלה"כעציםשאיננומצטערהוא
 .הקדמוןהטבורמחבלהוחקושלא
 :מנסהוהוא ) 40 (האדמה" סר?:;מ~פר

אתומשרישאחתנעלח;לץאני"
 ) 39 (האדמה"בבשרל.גהרכהונות

עד .ה~יידאחלבלועיכולהוא .כך
צדאשרהאישברגליץרהניצודהיות
הגשמימןעוכרתכזאתתפיסה .אוחר

"הרגע"קיוםעד-כדי ,יהמושגאל

ויש ) 10 (~גצח"הוןהכ"מיפגש

המסתיימתהפנים"אלהחוץ"שקיעת
 . ) 1 1 ( ,,החץואלהפנים"בזריחת

 :הפארדוקסליאלאוראמירמגיעכך
הוא .אפסייםשז,ניאלהגל"שיא

אם-כן,יש ) 13 (הים"חיקאללו pשי
שמי-גםאלאמי-אפסיים'רק.לא

כיעדלשמיים"יםלנר"והיהאפסיים,
 ) 14 (לים"שמים"חשבנו

הפרפורהיא"הריקנות :רכאבסטרקט

ערד/נרצהאףבוחרהלא /;האחרון
 ) 29 (העולם."בכנפי

אוראמירשלששהייתומשעראני
מהלךעלרבותהשפיעהנהודר,

השקפותיורעלהשירירת.מחשכותיו
למקובלותהזרותוהטבע.האדםעל

זאת,הרריתהשפעה .האירופאיות

בצררהעמוקים,רישומיםהשאירה

כ"זכרונרתהמפורשיםבשירים .וכתרכן

ההינדואיזם)בתרךדתי(זרםבהקטיים"

מגישההקטנה;סנגיטר /!"הר :השיר

שירהוא ,) 47 (ה.ה"כמרעצמהאח

המוחשית, ,הפשוטהבערצמתרנפלא
בניגוד .כולוהשירשהןתוהשור-3ב

עדבהםשדנוהפילוסופייםלשירים
 ,ביותרלירייםהםאלהשיריםעכשיו,
פיסולארחריטהכדיעדציוריים
ירח/עלה;נןוכו/גגות"מעל :.רלייפי
 ) 49 ( ".העגול;נל;~ןהפרא/לכילוחך

ארטנטייםכשיר~םנקראיםאלהשירים
והםומאחרהרחוק,המזרחשל

אחבהםלחרשניתן ,עבריתכחרבים
קורכן"קטורתעםהמיתמר"הניחוח

המליםאפילו .מצרייךתרגוםשל ) 48 (
 ) 50 ( ";כך~יקה~יקה,~קח" :ההרריות

 'העבריהטקסטל.שאורגניחלקהם
אמנעואין .מרבנותאינןאםואפילו
 :האהבהשיראתזאת.רשימתימקורא

 /?ברשיח~דעמיבר'שיח"אהובתי

עפר."לדולביאש/קטורתפריחתך
) 59 ( 

ידעו"לא :אפררי~מיםהרבהבספריש
אחזהרצינה /-האשאתהלהבותערד
:;נליליי;מי/לךיהיאל"אר ) 2X ( ".בן

 .פראדרקסיםשירי ,) 16 ( ".לחלום
 'מעררזגיאחחגוגל" :חריפיםוניגודים

מ-(מתומצתרג'לאביות"טוגותמול

בין"לעכור :נעוזותמטאפרררת ,) 19
חקוקים",עולםברחובותהזמן~כתרי

מיסטיקההרבהגםויש ) 22 (

חולםאני-מת"אני :"ריאליסטית"
החמישיהיסודשהואה~ח,ר"יקרםאל

שביםואליוממכראשר ·"המטאפיזי".
ארבעתוהעפר,האשהא:ןיר.המים,

המשורר,(הערת .האחריםהיסודות

32 (. 

הספרשלהמסנוורתהרב-גוניותאל
 :כמרמליםחידושיגםלהוסיףישהזה

"~ l'] "טל~.~" ) 39 (הפרחיםם" 
מוצלחיםפחותוחידושיםר"מאוזב",

 .) 45 ( "ר~;ק"כמר

מקוררתאתולהראותלנתחאבראלא
אציין .אוראמירעלשהשפיעההשירה

 ) 54 (אחרונה""מתתהשיראתרק

בחרוזיםקצרנים,בבתיםשנכתב

התשיעיהבית .אלתרמןנתןוכרוח
לפני"וכרעת :השירשלוהאחרון

 .תן ;הדבר'נעשה /:ולחשתהאיש
הזולחהמירכץעדובאתאלך'/

 .בשרך"ל w ~לילהרעדהבודד~

שירהואהספראתהמסייםהשיר

אמירשלדעתהמודרנית,לשירהמחאה
שירה ;ותרנןצררהמכלהתפרקהאור,
רוקדתבהרס,ליצירה"מתאורהזאת
"במסעהמובסת",המלהשבידכין

רהכנאלי'הזולאל .המפורקאלמטורף
ערלה .האישה"נטרלתהפרתאל

ידכם"בקצורשרב"ראיתיכםבזכררני

אמירשמילותאלאביאליק,ח"נשל
"מים"ההופכותפלאקטירתהןאור

משוררי ;שנים"רחמצניםל"מימן
מודרנית,שירהלשירימשיכוהאמת,

 .אף-על-פי-כן
אוראמירשלהעצוםהשירינוחר

שלורהפראדרקסיםיוםשיבראמבטיח,

 > o 1 <אררגאזמי"~ג wר"ך~ק .יוr:ירו

המזרחר,ח ;דקהדממהבקולמע wיי
אוראמיראתה:;נלאוהקרובהרחוק

רכלילאטמים"שיגמעעדבקירבה,
הנשימהבוהאוויראתויליקףתארה,

שלשררותעל(פראפראזהמגעת".
'עתרןשלהמאהבגיליוןאור'אמיר

77 '(. 8 

שתלשמואל
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שירים

כמלענים
 ;קץישלמלען :כפריהוידת
 ;פועליםספרית ;שיירם

עמ'. 64 ;תשמ"ח

ארוךחודאוקשה,זיףהוא"המלען
בשיבולתהגלומהאוהמוץ'בקצה

המלעןאבן-שושן).(מילוןהדגניים".
בואיןאךהצהוב,בזוהרולעיןבולט

רקהואכיממש,שלתועלתכל
העיקר.שהיאלשיבולת"כספח"

שלמלען-כפרייהודיתשלt;כפרה
שירים,שישהבתבמחרוזתנפתח 'קץי

לכלהמשותףאשרבראשית,נשם
הואמאגדת,שהיאהשירים

ספר-ברורמקראילמקורהתייחסותם
סמוירימוןכאןאיןכלומר, .בראשית
שלברורציוןאלאהמקראי'למקור
מוצאכנקודתהמקראיהמקור

 :להתייחסות
יצחקעקירתסיפור-בראשיותא.

כב).בראשית(עפ"י

לקראתיוסףהליכת-נופלוחרא .ב
לדבראשית(עפ"ידרתןבעמקאחיו

 .יד)
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?הואהיכןג.

יצחק,שלהזיהויטעות-ציחקד.
בראשית(עפ"ילעשויעקבאתשחשב

כד).

בנהיעקבאתרבקההעדפת-עשו .ה

כה).כראשית(עפ"יעשופניעל
לרחליעקבאהבת-הנפלאהמרחקו.

 .כ)כטכראשית(עפ"י

למקורהתייחסותמראשמניחיםכאשר
עולהבהכרחמוגדר,חץו-טקסטואלי

שלתרומתהניכרתבמההשאלה
-החיצונילמקורבהשוואההמשוררת

היאהאםאותו,מפרשתהיאהאם

מהדרךאחרתבדרךאותומבינה

היאהאםאואותו,פרשושבד"כ

מוצא,כנקודתרקאליומתייחסת
אותוומעבדתשירי'כחומר-גלם

לגמרישונהבדרךהשיריים""לצרכיה
 ?המקוריתהצגתומררך

עושהלאזהשיריםבמחזורלצערנו,
 .מאלהאחדלאאףכפרייהודית
שנרשמוכהערותנתפסיםהשירים

כחםשאיןהמקראי'הטקסטבשולי
להארתו.אולהבנתוממשיתתרומה
פשוטהמקראיהמקור .אחרתבדרך

והואעצמם,מהשיריםמוצלחיותר
 .מלעביםכיןכשיבולתבתוכםניצב

השיריםהםבקובץ'היפיםהשירים

כמעטכבסיוןלטבע,כפרינצמדתבהן
המוחשיתבדרךלהעבירנואש

-כפשוטוהטבעאתביותר,והאמיתית
אלהבשירים .צבעיםמראות,ניחוחות,

מנסהכמואלאלמלים,נכנעתהיאאין
בןהשירלמשלכך .אותםלהכניע
 :הכתיבהשלחןעל-השורותחמש
הריחניתהצופיתהאבקנים"ערות

המפקדת

הצהבההששונהשל

כלההפתוחה

שלין·חכחיכח nשלעל

 ) 26(עמ'שכעולם".המקומותמכל

אלנסחףהקוראחופש,נשירגםכך
הטבע,לתוכניהמתפרצתהריצה
משוכה,עודהואשיריטורכלכאשר

המושלמת,להתמזגותבדרךשלבעוד
אשרהטבע,עםהמחיצותנטולת
 :מתנפץהאי-אפשרגםבתוכה

מהגדר"להתפץר

כפרייהודית

מזרחהלרץו

הגבוהיםהחירםאתלעכור

והשמיםהפסגותשכןיחצרכסדקלחלוף
מקוםאללהגיע

למיםהופכתשהאדמה

אינסופיםכחלהחלקה

לחעלם

לצלול

עמקהקרקעיתעלנעים

ואצותעשניםכןי

ארצחשנפלווכוכבים

כחוםולוהטיםומתחפרים

כיזמיםלנשום

 ) 37(עמ' .אפשר"האיאתלנפץ

השירהואבקובץביותרהיפההשיר

מלען-כולוהקובץנקראשמושעל
אתהגדרנובולאופןבניגוד .קץישל

במחזורכמלעןכפרישלשירתה
לנוכחהתגמדותהבשלהפותח'
ניתןכאן'המקורי'המקראיהטקסט

שלהחיוביבמובןכמלען'לראותה
להציגמתיימרתשאיננהשירה :המלה

אתדווקאאלאבה,שאיןמהאת
הבהירההפשוטה,המציאות

 :בסתמיותה
ההואהקיץ"מעשב

אחדמלעןנותר

התרמוס.הכוס

כירושליםמלךלושחיהמייש
לודיחיהולא

אחדשכלתמלעןחיהולי
הקפהכשאירות,;כק

התרמוסשכספל

יותרעשירהוחייתי

מקהלת

לשואלמלאשנסה

נפשואת

 .מחירלחםיששכדבירם
קיץשלמלעןחיהלי

נחיר.

 ) 64(עמ'נחיר."כךכל

שלבסופורקמופיעשהשירחבל
 •הספר...

וולףתמי

,1 

נאטוראליזםבין
למטאפיזיקח

 ;מפרש ;צמא :מוקדיעמוס
1988 . 

הסיפוריםמאתייםשללשלשלת
לפישנתחברוההיסטורייםוהרומאנים
ציון","אהבתמאזבעבריתהמשוער

מקוירתחוליהעודהשנהנוספה
שלנעוירועלסיפור :ויוצאת-דופן

שברבותמתקוע,רועיםנערעמסיה,

האחוריצידהלנומבטיחכך-הימים
שלהראשוןלחלקיהיה-העטיפהשל

עמוסשלופעלוחייועלטרילוגיה
אתבמסופרלגלותניתןואכן'הנביא.
שלמנבואותיולרבותהקרקע""הכנת
ממלתעותלהצילכדילמשל' :עמוס
שנעשה(עבדוהאדומיעוזןאתהארי

וממגרהאירעלעמסיהמזנקאחיו)
שרפואיךלו,מספרים ;בסכיןאותו
וצבעואדוםמלךעצמותאתמראבבני
מציעתימהוני ;באפרוהקיראת

אםמיוחדת,הנחהולאביולעמסיה
מעיןאלהוהרי ...זונהאליחדיבואו
עצמותשרפול"עלהקול'שלפני'הד
ילכוואביוול"ואישלשיר"אדוםמלך
שלהתכופיםולאיזכורים " ...הנערהאל

מי-שאג"אריהכגוןוכפירים,אריות

כ"אחריתעמוס.שבספר-יירא"לא
ובהדפס(בגלופותמובאיםדבר"

אמציה""מגילתשלקעריהצבעוני)
תעתיקוכצידםעתיקעבריבכתב

בתוספתבימינו"הנהוגהעברי"בכתב

'מחברוביאורים"."השלמות
הסיפוראתמכיראינוהפירושים'

הידועעלפירושיואתוסומך'צמא,'
אךאחרים,ומקורותמהתנ"ך

כנראההיה"בערא :(כגון'השערותיו'

לסיפורמתאימות )" ...מקומימפקד
המפרש .מאמתת""עדותלוומספקות

ומעירעמסיהעלכלוםיודעאינו
לשםיותרמלאה"צררהשזוהילתומו,
כותבגםיכולדרךבאותה .'עמוס'

'אמץו.'"להיקראאמציה,המגילה,
הבאיםשכחלקיהלקוות,איפואנוכל
הדעתשבהיסחיתברר'הטרילוגיהשל

 .הנביאישעיהושלאביואתפגשנו
העניקאשרתכופותהנזכרהצמא

הפרקשםואתשמראתלספר
פשוטו,צמא :רסימליממשיהמסיים,

ל'הרויי'),המסייעלייןגם(וקצתלמים
כרובהמתנהלתהסיפורעלילתבאשר

כפי ',הלדברוצמא ,המדברגבולעל
 " ...למיםצמא("לא 'ה'מרטושמפרש

עמוסמדבריכמרבןהלקוחוגו')
עמסיה,שהנערמתואר,ואכן .הנביא

רכיםיהודה,ואנשימשפחתובני

-המלךוכראשםירושליםממכובדי
האלוהיםדבראתלדעתמשתוקקים

ידעואךלולו,לצייתנכוניםוהיו
אתרואהכשעמסיהאך .מהובבירור

אתושומעלעץהקשורהעזבועלעוזן
ממנוחץו-שהבלחש,הואנאקותיו,

לא"צמאוןאותרלרוותדרךמוצאים-
ומתבונןרעולידכורעוהואנידלה"

זהמשולשהקשרצמא'.'"כמרכהבו

לתחוםהספרסגנוןאתקובעל'צמא'
 .ומטאפיזיקהנאטורליזםשבין
אובייקטיבית,קייםה''דבראותוהאם

אינואודתי'מספרירגיששוודאיכפי

במסגרתמקובלתנפשיתתופעהאלא
שיגרוסכפימתוארת,תרבותארתה

אינולכאורההסיפור ?חילונימספר
 :זהבענייןברוררמזלקוראנותן

בתוכומרגיש ,-14הבןהצעיר,גיבורו

אתהאוהבכערא, :עתירתחושות

עתידעמסיה,שלבת-דודונעמה
באשמתוזאתבית-שמש,בקרבליהרג
לנחולעתידיםרבני-יהודהאחיו,דרתן

מתקייםאכןוהדבר-שלמהמפלה
בוטחאינושעמסיהאלא .לפרטיו

ואינוהן'ה''דבראםאלו'בתחושות
אםתוהה,מעשהולאחראותן,מגלה
בחר"לואהאסון'אתלמנועהיהיכול

תוההועימונפשו','אתלהאיראלוהיו
ידלו"תיגלהבעתידאםהמספר,
יהוה".

למלךועדהמשיחהמלך"מןבספרה
ההיסטוריברומאןעיונים-ודם"בשר

קובעת ) 1986 (העשרים"במאההעברי

היסטוריורמאןשבכלשייכפלו,רות
היסטוריוסופיותהכללותבהכרחיש
ההיסטוריה.אתהמניעיםהכוחותעל

אגוז"צמא"יהיהזהשבעניךחוששני,

ההיסטוריהמאורע :לפיצוחקשה '
בית-"קרבהואכרהמתוארהמרכזי

 :ישראלומלךיהודהמלךשביןשמש"
אובמישריןבונוגעיםהספרפרקירוב

דבריםרים pנממניעיועל .בעקיפין
למסקנהלהגיtעלקוראוקשהאחדים

הברית :מהםאחדכלשל'חלקו'מה
נהפכהלישראליהודהביןשחיתה
מ'השתלשלות'כתוצאהלאיבה
יהודהשלעצמאית'ב'מלחמהשהחלה
מניעיםהיוזולמלחמהגםאךבאדום,
לכך ;בתכליתברוריםשאינםאחדים,
תומךהנביאחנניה-נבואותנוספו

מביעיםהנביאים''בניאךבמלחמה,
מתנגדיםהשריםלא-ברודה.עמדה

המלךשנצחוןהחשש,מתוך(כנראה
הכוהניםאךלהתחזקותו),יביא

במלךתמיכתםמתוךבה,תומכים
שלעמדתואך ...לשריםוהתנגדותם

מפתח''דמותשלכאורההמלך'
 :ברורהאינהההחלטה,בקבלת
'אווירתמרחפתהסיפורמתחילת
שהיאחשיםהכליהודה,עלמלחמה'

מדוע.בעצם,יודעאינוואישתבוא,

מסרהיאזומכוונתשאי-בהירותיתכן

 .שלנו~פוליטיתלאקטואליההספר
היאמוצנע'מסר'אותושלאחרקוטב

לעוזןעמסיהשביןהעמוקההאחווה
 .אחיםוהעבריםהאדומים :האדומי

מכיאה-מלחמהכל-והמלחמה
-ארתהלמנעוהיהניתןואולי .אסרן
נוקטיםהיוהאסוןאתהחשיםאילו
 .מרעדבעודברורהעמדה

אךוארכאית,גמישהעשירה,העברית

החלקי)הניקודבזכות(גםקריאה

מלאותשלתחושהנותנתהיא .ומהנה
כהוריוגםבנוףגםהמתואריםהחיים

למזיגהלמדיאמיןמארגויוצרת
מלודראמהמעטבהשישמוזרה,
וקצתפסיכולוגיהקצתליריקה,ומעט

מכנהאךלאינטריגה,רמזיםהומור,
עלילה-כלעדיה'להסתדרה'יכרל

ובה 'רצףבונהזאתשבכלאפיזודית,
 ,בסוף),רשימה(ישדמויות 35

'צלליות'מגדרחורגותמהןשאחדות
בסך-הכל :אופיקרריבהןומסתמנים
 • .להמשךסקרנותהמעוררתהתחלה

קריץראובן

 l l 1988יולי



אחרון,ספר

ראשוןספר
שלתשובתו :יערייהודה

אחרית· ;ורמאן ;שץאביגדור

ספריתהוצאת ;צורמרקי :דבר

עמ'. 204 ; 1986 ;פעולים
מרעתנויצאנו :קסטיאליורם
הוצאת ;ספור ;נשובתיכף

עמ'. 134 ; 1988 ;עידנים

שולחן-עלשהניחההיאהמקרהיד
ספרים,שניזמןכאותושליהקיראה

שלשיחהמעיןכיניהםמתקיימתוהנה
הגדולהריחוקעל-אףקירבה,

עדכונוספר-הראשוןשכיניהם.

ששמוסופריערי'יהודהשלהאחרון
הארצישראלי,הסיפורכדברי-ימיחרוט

צור,מרקישלאחרית-דברכצירוף
והוגיםחלוציםמורשתאחרהמתחקה
ביכוריםיצירת-השניהספר .ראשונים

שחווהצעיר,אישקסטיאל,יורםשל
טבילת-האשאתמככרלאזה

הלבנונית.

יערייהודה

עםגמורצדקעושהשאינניאפשר

זוומעמידיחדכהםדןכשאנישניהם

שהיאגמורה,כשלותיצירתזוליד
מסויימתקלאסיתממסורתחלק

סנוניתבחינתשהיאויצירת-ביכורים,

כבחינתהיאאםעדייןברורשלאאחת
כיןהקשראכל .אביבמכשרת
כתחומיםחזקכההואהיצירות

מאלףבשניהםשהדיוןעדמהותיים,

 .ממש

כותבימיו,כסוףיערי'יהודה

חשבון-שץ"אביגדורשלב"תשוכתו
סיכום-חיים.שלוידויכואב,נפש

הפלש-כק.כמתכונתכנויהספר

שץ :מורכבהתוכןפשוטה,המסגרת

אחרילקיבוצוחוזרהחולה, Iהזקן
ספסלועלמכרעת,רפואיתבדיקה
כהליכהכאוטובוס,כנסיעהכעיר,

כרעוולותחוזרותקיבוצואלכחורשה
-דיוקליתר .פרשיות-חייוכאובכמו

מצבזהו .שכהןנקודות-הרתיחה

סיוםלפניאדםעורךכר :כמעט-טבעי
מוקדשהרכה .ויחסיםמעשיםבדיקת

כן-וכעיקרכן-הוריםליחסיםכספר
חלוציםלמאבקיהנעורים,למרדאב,

אלאהשומםבטבערקלאראשונים,
ועתיד,עכרכיןהטרופהבנפש

שכיןתדהושלמצבבמעיןבבדידות,
"חכר :העתידוהתגבשותהקייםהרס

הודייתנואתעוטפים .אנוהדדיםאנשים

מןעדשים .מסתוריןשלכמעטה

שאומרתכמואואגדה.המציאות

וכל .דברמכלמיתוסעושים :יהודית
מעמד"להחזיקשנרכלכדי ?למהזה

המגדיריםמשפטיםאלה . ) 1 79(עמ'
להווייההרקעאתמכליותראולי

העליהאנשישלהחלוצית-נפשית

עליהגלישלגםאךהשלישית,
אתראשוניםשהגשימואלהאחרים,
הזאת.האץרתחיית

כלשון-לנומדגשיערישלסיפורו
בולשונימסלולכאותוהיינוחכמים,
תחילתשלמהספרותחלקנכתב

הסגנוני-לשונילייחודמעברהמאה.

נתחלקוהתקופה,מסופריאחדכלשל
זו :עיקריותקבוצותלשתיהיוצרים
ים. nר;ודפוסי-לשוןעלשוויתרה
החסידית-הספרותממסדרתשנלקחו

לשדןנגינתהיהושעיקרהרבנית
כלשדןליצורוהחלה-המשנה

ואחרים ;המתהווההארצישראלית
ובראשםכלשון-המסורהשהתמידו

עםנמנהיעריואחרים.הזזעגנון'

נקי-מגובש,מנופה,וסגנונוהאחרונים

 .וביטויהגות
לכנון'מלחמתעלהספרשלמחברו

יהודה . 1962ילידהואלעומת-זאת,

כזמןשלד'רומן-הפרידהאתכתביערי

קסטיאליורם

מהצנחניםכאחדקסטיאלשירתבו
מפרידהתהום-דורות .לכנדןבמלחמת

כמהעדמפתיערעם-זאתהשנייםכין

 :דככעייתידתהרקעכמהרתהםקרובים
צעירישראלינקלעקסטיאלאצל

כאמצעותהלראשונהופוגשלמלחמה
כסגנוןהמחרידים.המרדתכמראות

לבטי-אתהמספרמציגונקי,ישיר
נקודת-תדהר,לאותהומגיעשלדהנפש

כהןסתירותלאותןיערי'היטלטלבה
שנישלד.החושפניכפלש-בקהתחבט

תקופת-כאותהמתרכזיםהמחברים

שלכראשיתמאבקיבאותםחיים,

השומםכנוףכחלץוהאחד-האדם
מתוךההתיישבות,בראשיתהעמקשל

כחיילוהשני,מסכמת,ראייהזרוית

ראשית-שלתצפיתמנקודתלרחם
שנאת-המלחמהשניהםאצל .החיים

מפניאדםעלקופצת"זקנה :תהומית
לו"נדמה ) 136עמ'(יערי,המלחמות"

שיצאהוא,צבאאישכיפתאום.

בקולסיירסייריםחולייתעםהלילה
אי-אבדרחבריו,נעלמווהנה .החזית

כשטחלכדדעזבודאותוכחשכהשם
גם"כן, .) 141עמ'(יערי,ההפקר"

ראיתיהמלחמהבזמןראיתי,הרוגים
עמ'(שם,כמערכה"נופליםחיילים

יערישלכתיאורואלהמצבים .) 176
למלחמת-העולםהמתייחסים

עלקסטיאלכידימתואריםהראשונה,

 .לכנדןמלחמתרקע

הסיפורים,שנישכיןנקודות-הפגישה

יהודיותחלקןכלליות,אנושיותחלקן
 ,-1982-1988במגלהקסטיאלמארד.

את--1923-1914כיערישגילהאת

אדםכידישחלקםכוחות,שלאימתם
אתהמוליכיםשמים'כידיוחלקם
היהבוחרכהכדרךתמידלאהאדם,
אצלוגםיעריאצלגםאךללכת.

נקודותנקודות-אור,מצויותקסטיאל
לעמודכוחכולנושואביםמהןחיוב,
 • .מי-החייםכאי

אלוניםש.

העבורהערך

והעובר

במקורות
 ;ואומניםפעולים :איילימאיר

בספרותומעמרםמלאכתם
 . 198 7 ;לתלמודיד ;חז"ל

"פועליםאיילימאירשלספרדתכלית
כספרותומעמדםמלאכתםואומנים'
"ללבןעצמו,איילישמעידכפיחז"ל",
דהשקלא-דהטריאההלכותמתוך

האגדהספרותמתוךרכןשכסוגיות,

הפועליםשלמלאכתםאופיאת
רמצכםהחברתימעמדםאתוהאומנים,

לדורותיה".התלמודכתקופתהכלכלי
אףואוליהפנימיתהמגמהלצדזאת

אתלתאריותר'המשמעותית
שלכעולמםחכמיםשלמעורבותם

לעמודהווי-אומר,ואומנים.פועלים
כסכךחכמיםשלהתייצבותםעל

שלוהסוציאלייםהכלכלייםהמאבקים
מחד-גיסא,לדורותיההתלמודתקופת

אלהערכייחסםבדיקתומאידך-גיסא
אלכמו-גםככלל,והאומןהפעול

 .כפרטוהאומנותהעבודה

אלוכמשימותלעמודשעל-מנתברור
והכלכליהחברתימצבםכתיאורדילא
שלכחברהוהפועליםהארמניםשל
התלמודספררתעל-פיהתלמודימי

ההלכהספרותעל-פי(כלומרכלבד
כעיקרוזה .התקופה)שלוהאגדה
אורחות-מתאראינושהתלמודמשרם
 .סיסטמטיתהשקפת-עולםארחיים,
והאגדההתלמודספררתשלעיקרה

שקלא-רטריאעל-פיהלכהכקביעת
ומתחדשות,קדומותמסורותשל

דתית-מוסריתפרשניתוכהתייחסות

לכתוכים.
שהציבכמשימותלעמודעל-מנתלכן

אתהיטבלברראייליעלהיהלעצמו,
תוךהתקופה,שלהכלליהרקע

התרבותעולםעלהסתמכות
למצבםהנוגעככלבעיקרההלניסטי'

הארץ-כהלכהואומניםפועליםשל
כתלמודשנתכטאהכפיישראלית,
וכשרידיאחדמצדהירושלמי
הידועיםומסוררתמנהגיםממצאים,

תיכוניתוהיםהמזרחיתמהתרבותלנר
דעותמנהגים,מהםשני.מצד-

חיורבלאזמןלפנישעדואמונות
מתמקדכרהתרבותכמרחבעדיין

 .איילישלעירנו
התלמודוספררתמאחריתר-על-כן'

כנריהאלאאחת,ז.נקשהעשויהאינה
מאותכמשךשנתגכשרשכברת-שכבות,

שלמשימהאייליעלהוטלהשנים,
קביעתהשונות,השכבותכיןבידוד

שבהן'והמשתנההקבועובדיקתזמנן

ערךלהעניקיכוליםהםשרק

להוסיףישזהלמאמץ .לממצאיו
הפילולוגיותהדרישותאתגםכמרבן

הנכוןהנוסחמציאתשלהבסיסיות
אףופעמיםשנשתמרו,הנוסחיםמכלל
מתוךנכוןאפשרינוסחמציאת

 .הקייםעלהסתמכות
מחקרופרקימארבעתפרקכלואמנם,

שלומצבםמלאכתםעלאיילי'של
הקוראכפנימציגוהארמנים,הפועלים
שנדרשמחשכתמלאכתשלמאמץ
הדבריםאתלמסורעל-מנתממנו

הקוראאת~לאהשאינהקלהכלשון
מהתלמודיםהמקוררתריבויחרף

המובאיםוהאגדהוממדרשי-ההלכה
קביעתארהנכון'הנוסחברירתאגב

מטרתושהיאהראשונית,משמערתם

תלמוד.חוקרכלשלהעיקרית
איילימאירסוקרהראשוןכפרקכך

המלאכההתפתחותאתתחילה
המושגיםהגדרתאגבככלל,והאומנות
כיםאליהםכיחסהרווחיםהשונים

תיאור-הפרקשלעיקרוהתלמוד.
מכורחשהפכה,חכרהשלמצבה

ופשוטהאגרריתמחברההנסיכות,

מתחילהשכהלחברהכעיקרה
לידיהכאהמעמדית,דיפרנציאציה

קשוריםשאינםעיסוקיםכריבויביטוי

שמצייןוכפי .כעבודת-האדמהדווקא

אגרריתשחיתהקדומה,"כחברהאיילי
עלהעיקריותהמלאכותנעשוכיסודה,

טורים,שהיועצמם,כני-הכיתידי

אתכעצמםומתקיניםתופריםאורגים,

היוצריכיםוממילאמלאכתם,כלי
 .) 6(עמ' " ...מיומנותלהםלרכוש

כמוהקדומים'העברייםבמקורות

מהספריםגדולוכחלקהמקראכספרי
המלאכותמספרמועטהחיצוניים,
אלאאינןהנזכרותואףהנזכרות,
שלכאמצעהרקאלמנטריות.מלאכות
כן-מפישומעיםאנושניביתתקופת

שהואהארמנים,עלשכחדבריסירא
ולא-כלכדהםשרקלחכמיםמנגידם
כראשלעמודראויים-המלאכהכעלי

כהמשך .) 7(עמ'ולהנהיגוהציבור
אנוהתלמוד'כתקופתההתפתחות,

כאשראומנויות,שלרבמגרוןמוצאים
המלאכהנתרחכהלרומי"כדומה
וכמוצרים Iהתיכוןכמזרחגםלסוגיה

 .לייצוא"גםהייצורהופנהמסריימים
אין Iאיילימדגישזר,עובדהחרףאכל

ההלניסטי-מהעולםבפשטותלהקיש
"כרומישכןהיהודי'העולםאלרומי
והפועלים)(מהארמניםמהםחלקהיו

אליהםהיחסהיהוממילאעבדים,
מכאץר-שוניםהעבודהאלוהערכה
 1כני-חוריןהארמניםהיוכהישראל'

ותלמידיהם,חכמיםגםנמנוועמם

העםשלהרוחנייםמנהיגיוכלומר
 .) 8(עמ'

ו 7 'בעמהמשךוצבישלום
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מארקסיזם

מזוהמהמטוהר
 :צירולניקובשלמה

 ;ותמורהרצףהמארקסיזם
 ; 1988ת"אצ'ריקובר,הוצאת

עמ' 404

הספרמחברהיהלאחייואורךלכל
מןאחדלאף"נוח"מארקסיסט

ברוסיהלא :והמפלגותהזרמים
דרכהבראשיתלאהמהפכה,שלמחרת

העבודהותנועתההסתדרותשל
תנועתיו"רבהיותולאהאי"ת,
ולאישראל-ברית-המעוצותהידידות

ספרכותבכשהואהאחרונותבשנים

סיכומיאתלהעבירומשתדלספראחר
כידוע,תבע,מארקסהחדש.לדורחייו

דברשלובסופובכול",ספק"להטיל
לאצירולניקובכמואנשיםכיהתברר,

ועיקרכללגרועיםמארקסיסטיםהיו
רביםמוסרים"כש"מהתמידווהם

המערכה.אתנטשו

שלגורלושפרלאבארצנובייחוד
העשירםבשנותהמארקסיזם.

לכתררבותגרתמפלטענווהשלושים
עםבנוחמרגישותאינןהיוםואילוזה,
והיא"סוציאליזם"המילהעצם

נוסעיםכאשררקכמעטמוזכרת

 .הסוציאליסטיבאינטרנציונללמושב
הקונסטרוקטיבי"ה"סוציאליזםמן

רקכמעטנשארותוצרת-האץר

(קיפאון'במשברומושביםקיבוצים

חברת-ומפעליכלכלי)שברעזיבות,
מפגיניםשעריהםשלפניהעובדים
גובריםובמקריםפיטוריםנגדפועלים

זהכללמרותכונס-נכסים.נגדאף
אינוצירולניקובשלמהכילינראה
הואאדרבא, :באכזבהלאחורמביט
המשקלרבתב"ירושהברכהרואה

הפועליםתנועתשצברהוהערך"
המשק"צורתכאשר ,עותההא"ית.

זולהיותהפכההדומינאנטית
פועליםתנעותונולדההקאפיטליסטית

הםמעמדייםשמאבקיםשכיירם

כיבעיןנראההזה",השלבמסימני
התקרבותבחובה"נושאתזוהתפתחות

בלתי-עדייןהמארקסיזם,עריונותאל
אבללסף-ההכרה.מתחתואףמגובשת

 .השטח"פניעלשתופיעסופה
בהחלטצירולניקובשלהחדשספרו
הסוגמןקצר""קורסאינו

לעוררבאשבודףכל .הקאטכיסטי
ספרמחשבות.מגרהממשהרהורים,

התפתחותאתבהרחבהסוקרזה

ואחריו,מארקסבימיהמארקסיזם

השונותהאסכולותאתסוקר
שעברהנחותעלמצביע ,שהתגבשו

הנובעתחדשההגדרהוגורסזמנן

ספרזהאין .החדשהעידןמנתוני

הוא .אופןפניםבשוםאפולוגטי
לגופהבעיהבכלחופשידיוןמעודד

שללהנחות-היסודנאמנותכדיתוך
 .הזמןבמבחןשעמדואלהמארקס,

גריצזיחוולגנד
שלבמישור ?אלההנחות-יסודמהן

שכוחות-ההכרהזוהיעולםהשקפת
אתמהוויםויחסי-הייצורהייצור

 .האנושיתהחברהשלהיסודיתהרקמה
לציבורהמאדקסיזםחדדשמאזאלא

הפשטניתהצורהגםנפוצההרחב

ומאז .גאריודלמאדקסיזםאלאשאינה
מתמידבמאבקהמארקסיזםמתפתח

וכיחודמארקס, .זהבן-לוויהעם
צורהלעקורכדירבותפעלואנגלס,

שאיןבהדגישםזו,פשטנית

שרקוכללכללגורסהמארקסיזם
מהלךעלמשפיעהכלכליהגורם

השפעתאתשוללהואואיןהדבירם
בהיסטוריה,האחריםהגורמים

כדיעדאפילולעיתיםהמגיעים
מייסדישלכוונתם ;דומינאנטיות
להדגישרקהיתההמדעיהסוציאליזם

הבסיסשלהמכרעתהשפעתואת
כולהההיסטוירהלאורךהכלכלי

 .) 100-99(עמ'

שלהנחת-היסודהפוליטיבמישור
המאבקעיקרון-היאהמארקסיזם

לדעותבניגוד .כאןגםאולם .המעמדי
שלכוחו .בציבורהרווחות

 :עצמיתבהגבלההואהמארקסיזם
היחידההצורהאינוהמעמדיהמאבק

גםקיימות ;החברתייםהמאבקיםשל
ביןמאבקיםבייחודאחרות,צורות

צורךיש ...הקומוניסטיתהתודעה

העשויהאדם,שלהמוניבשינוי
-מעשיתבתנועהורקאךלהתרחש
רקלאנחוצההמהפכה .במהפכה

אתלמגריכולאתהשאיןמשום
אףאלאאחרת,בדרךהשליטהמעמד
להגיעיכולהממגרשהמעמדמשום

אתימישכילכךהמהפכהדרךעלרק
ויהיההישנההטינופתמכלצווארו
(עמ'חדשה"חברהלייסדמסוגל

המהפכהשלהמרהנסיון .) 209
לימדסין)(רוסיה,נחשלותבארצות
אתלהרוסאפשראמנםכיאותנו,

להקיםאבלהיסוד'עדהישןהמשטר
מ"הטינופתהמשוחררתחדשהחברה

מעמד-עודכל~אפשר'.>"הישנrד
לאהעובדיםוהמוניע,צמוהפעולים
משמעותיתבמידהממנההשתחררו

 .) 284(עמ'

ציררלניקרבשלמה

המארקסיזםואיןואומות,מדינות

בשום-פנים-אלהלצורותמתכחש
הניגוד .הסוציאלישהפעראלא .ואופן

שאיןאלהלביןלהםשישאלהבין
בחברההצומחיםוהמאבקיםלהם

בכלהשניכחוטעובריםזוממציאות
והםהאנושית.ההיסטוריהשלבי

לקראתהחברהאתודוחפיםמתניעים
 .) 96(עמ'הקידמה
עימ;המארקסיזם.שלהמיוחדהעריון

המשחררהייעודהואונופל'קםהוא
מעמ,-אין :העובדיםציבורכללשל

מבליעצמואתלשחרריכולהפועלים
מכאןכולה.החברהאתלשחרר
המאבקכיהכלל-אנושית,הבשורה
המאבקגםהואהניצוללעקירת

אתהמהווהזה .הניכורעללהתגברות

להוסיף'ישלכך .האנושיהמיןקללת
הרווחת,הפשטניתלדעהבניגודשוב

במאבקהדוגלהמארקסיזםאיןכי
כלל-לערכיםמתכחשהמעמדי'
המארקסיזםהוא,נהפוך .אנושיים

שכתבכפי .כלל-אנושייםערכיםחדור
שלבמאניספט-היסודמארקס

"החוקים :הראשוןהאינטרנציונל
המשמשיםוצדק'מוסרשלהפשוטים

נהפכובהתנהגותם,היחידיםלרגלינר
ביחסיםראשייםעקרונותלהיות

 .) 16(עמ'הבינלאומיים"

אודותאחתמוטעיתדעהועוד

יחסובדבר ;לעקורישהמארקסיזם
כתביו,לפי .חמחפכחאלמארקסשל
כדרךבלתי-מותנה,יחסזהאין

בפירושהיתההמהפכה .האנארכיזם

אינםואלהמוקדמים,בתנאיםמותנית
כוחות-שליותרגבוההדרגהרק

תרבותיתרמהגםכי-אםהייצור,

מעמ,-שלנאותהואינטלקטואלית
המוקדמיםהחיבוריםבאחדהפועלים.

כותבהגרמנית")("האידאולוגיה

שלההמוניתיצירתה"לשם :מארקס

איןהמהפכה,עלמסדנווכשמארקס
כפיאזרחים,למלחמתדווקאכוונתו
אלאנחשלות,בארצותקרהשזה

החברה,יסודותשלראדיקליבשינוי
על-ידירקלהשיגושניתןשינוי

מדריךלכוחמעמד-הפעוליםהעלאת
הניצולמזוהמתהאדםעילויוע"י

לית- .) 98(עמ'שקועהואבהוהניכור
שלהזוועתיהטרורששנותמאן-דפליג

ממשיכיומעשיוגםסטאליןתקופת
הדמותעלשחורצלהעלו

עתההמארקסיזם.שלההומאניסטית
אתלמארקסיזםלהחזירהואהתפקיד

הרוחניתואיכותוהאנושיתוכנו

 .) 15(עמ'

בחרבהארוכהחדרך

נוסחהמאזחלפושנה-150לקרוב
הדהדהמאזהמארקסיסטית.התורה

"פרולטארים :סיסמת-הקרבבעולם
 .אפשר ,, !התאחדוהארצות,מכל

ליקוייםהרבהעללהצביע .כמובן
 .הפועליםשלהבינלאומיתבהתאחדות

שמארקסזההראשון'האינטרנציונל
מחמתפועלואתהפסיק ,בראשועמד

השניהאינטרנציונל ;מבפניםחתירות
מלחמת-העולםממהלומותקרס

השלישיוהאינטרנציונל ;הראשונה
גםהשנייה.מלחמת-העולםבעתפוזר

הסולידריותרחוקהאנו,בימינועכשיו,
מלהיותהפועליםשלהבינלאומית

חייבתהיאשכןכליל-השלמות.
שאינםלאומייםניגודיםעללהתגבר

במידהאלאבלבדקדומותדעותפיד
התפתחותברם,המציאות.פרירבה

מעמ,-כיהוכיחה,ההיסטוריה

המסוגלהיחידהמעמדהואהפעולים
שביסודהבינלאומיתסולידריותלפתח
יש .כמובןאנושית.סולידריותהיא

לביןעקרונותהצהרתביןלהבחין
 1- 18(עמ'הנכספיםהעקרונותיישום

119 (. 

העיקריהלקחכילהעיר,המקוםכאן
המארקסיזםמתולדותללמודשיש

 150כמעטבמשךשהצטברוהנסיון

אלשהדרךהואבהתפתחותושנה
ארוכהיותרחרבחהיאהסוציאליזם
מזכיר,צירולניקוב .תחילהמשחשבו

פרסוםאחירשנה-50ככברכי

אנגלסכתב ,-1895בה"מאניפסט",

 :בצרפת"המעמדותלמאבקיב"מבוא
לאאנחנושגםהראתה"ההיסטוריה

דאזשהשקפתנוהבהירההיא ;צדקנו

היתהלאה"מאניפסט")הופעת(בעת
זולאלכת.הרחיקההיאאשליה.אלא
המוטעיתדעתנואתשהרסהבלבד
אתלגמרישינתהגםאלאדאז

הפרולטריוןחייבשבהםהתנאים
 :מוסיףומחברנו .) 362(עמ'להיאבק"

בימינולחזוראנויכוליםשאת"ביתר
שנה-100כאנגלסשלאלהמיליםעל

הוכיחהקאפיטליזם .שפורסמולאחר
הסתגלותיכולתגילה :רבהחיוניות
המתרחשתהטכנולוגיתלמהפכה
אותה.להקדיםיכולתואףבימינו,

עלעברוזאתעםשיחדאלא
בכיווןגדולותתמורותהקאפיטליזם

גדולבינלאומיהוןריכוזשל
הגבירוזההמדינה,שלוהתערבות-יתר

למעברהמוקדמיםהתנאיםאתדווקא
אחרת,חברתיתצורהאל

ההופךהמשקשלסוציאליסטית.
ניבאלניןכילזכוריש .ציבורילהיות
בשלהימוקדם,בשלבעודזאת

 .) 346(עמ'הראשונה"העולםמלחמת

כמיבנהשינוייםחלויחד-עם-זאת
מאבקובצורותוגםמעמד-הפועלים

ליותרהפךמעמד-הפועלים .המעמדי
למעמדיותרלקרוב .ומיומןמאומן

הישגיםולעתירטכנאים.של
החברהבתוךמעמדוסוציאליים.

מהוויםאלהוכלהתחזק,הקיימת
לכוחלהפיכתויותרעודמבטיחבסיס

השעהתגיעכאשר .בחברההמוביל
אתהואידריךהזאת,המיוחלת
עלהבנויציבורימשקלקראתהחברה
 .אנושיתסולידריותשליסודות

מעמד-הפועליםאתמלווההמארקסיזם
לקייםוכדי .צורותיוכלעלבמאבקיו

 ,להשתנותעצמוהואחייבזהתפקיד
 . ) 24(עמ'שמריםעללקפואלא

לגרובצ'ובשי
אתיקרבוהמעמדייםהמאבקים

אלבמאוחר,אובמוקדםהעובדים,
 .המארקסיזםאל-המדריכהההכללה
יזכההשניים.ייפגשווכאשר

ליתרבישראלגםהמארקסיזם
עריונותהחדרתאזעדפופולריות.

לדורובייחודהרחבלציבורהאלה
 .יחידיםשלחלוצימפעלהינה .הצעיר
רצף-ארקסיזם"מ :לפנינואשרהספר

יזכהואם .ודיוןעיוןמעורר .ותמורה"

כאחדישמשהראוייה,להפצה
 .זומפותלתבדרךהתמרורים

ברית-המועצותשלהעצמיהטיהור
רבת-השנים.מ"זוהמה"ובעלות-בריתה

כשם .להצלחהוסיכויתנאיהואגם

הזיקווממשיכיוסטאליןשעיוותי
בלבדאלהבארצותלאלסוציאליזם,

עשויותכןכולו,בעולםלתנועהאלא
להיותוהגלאסנוסטהפרסטרויקה

עודאבל .לקידומוהראשוניםהצעדים
אלאב"בסיס"רקלאמרובה.המלאכה

משום .באידאולוגיהב"בנין-על','גם
שלשספרורצויכההיהכך

עמיםלבניגםקריאיהיהצירולניקוב
יתרגמושמישהוהלוואיאחרים.
 • !לגורבצ'ובשיויגישולרוסית

זילבריעקב
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מחווה

תשבילפרופ'
שלהמעדיתלעבודתודרךציון

תשביישיעהופרופ'

בפילוסופיהיבקבלהמחקרים
המוסרובספרותיהודית

ליעשיהומוגשיםוההגות,
וחמששבעיםלובמלאתתשבי
י.ל.ע"שספריםהוצאתשנים,
העברית,האוניברסיטהמגבס,

תשמ"וירושלים,

סוף-יצאהכנהשלרבותשניםלאחר
שהוקדשהמיוחד,הקובץלאורסוף

לובמלאתתשביישעיהולפרופ'
שלבעירכתםשנים.וחמששבעים

בקובץכונסוהקרויוסףדןיוסף

העוסקיםמאמירםוארבעהעשירם

שבהםהעיקרייםהתחומיםבשני

שלהמחקרית-מדעיתעבודתונתייחדה
בקבלהמחקרים-תשביישעיהו

ובספרותיהודיתבפילוסופיהומחקרים
וההגות.המוסר

שלתלמידושהיהאלה,שורותכותב
החמישיםשנותבמהלךתשבי

זכהבירושלים'העבירתבאוניברסיטה
ובמחקרבהוראהדרכואחרלעקוב

שלומעומקםמהיקפםולהשתאות
כתביו(רשימת .כתביוושלפרסומיו
 1985ועד 1940משנתהמדעיים
והובאהפכטרמרדכיעל-ידינערכה

שלפנינו).הקובץשלבסופובמלואה
היפרדשנהמארבעיםלמעלהבמשך

חוקריםשלעולמםאתמחקריו
השבתאות,הקבלה,בתחומיותלמידים
בספרוהח.להמוסר'ותורתהחסידות
והקליפההרע"תורת-הראשון
;:זמשךתש"ב),(משנתהאר"י"בקבלת
לד'האגדות"פירושי-בספרו

הספרשלהמדעיתובמהדורהעזריאל"
ששפורטשיעקבלד'צבי"נובל"ציצת
גרושיבדור"משיחיותבספרוכלה
 .יפרסםמלבדםופורטוגל".ספדר
חכמיגדוליעלמאמירםעשרותתשבי

-וביניהםהיהודיתוההגותהקבלה
את(שחיברדי-ליאוןמשהרמח"ל,

(חייםהחיד"אהזוהר)'ספרעיקיר

קורדובירומשהאזולאי),דודיוסף
ורביםצפת)מקובלישל(התיאורטיקן

ביותרהידועמפעלואולםאחרים.
שללאורההוצאהספק,ללאהוא,

הזוהרמאמריגופי-הזוהר""משנת

ומתורגמיםהענייניםלפימסודרים
מבואותביאורים,בצירוףלעברית
(כרךכרכיםבשנינוסחאותוחילופי

תשביישעיהו

 ~~~ גן"''
 '~י,

לחובר).פ.עםבשיתוף-ראשון

מהדורות,למספרזכההספר
לעולמהצוהרנפתחובאמצעותו

היהאזשעדהקבלה,תורתשלהקסום
המשכילהעבירהקוראבפניחתום
בלבד.ח"ןליודעיונעוד

שלפנינוהקובץשלהראשוןבחלקו
מופיעיםהקבלהלמחקירהמוקדש
ראוכברשבעיקרםמאמירם,תשעה

ירושלים"מחקירבכתב-העתאור
אחדים .(תשמ"ד)ישראל"במחשבת

זהקשהנושאשלהחוקריםמטובי
ולהבהרתסתומותלהארתיחדחברו

שלבהתפתחותההןמורכבותסוגיות
והןהראשוניםמימיההקבלה

למשל,כך,עצמה.הקבליתבתיאוריה
שללמאמירהםנוסףרב,עניךמצאנו
אידל'מ.דן'כיוסףידועיםחוקרים
חלמישמשהאלטמן,א.אדרוך,מיכל

-זקב'שלבמאמרוגםליבס,וי.
הואשבוהקדושה",צורך"הקליפה

משהר'שלגישתואתבוחן
שפעלוהמקובליםמגדוליקורדובירו,

שלקיומולבעיותהט"ז,במאהבצפת
לדבריו,החיובית.ותכליתוהער

היא"הקליפהכיקורדובירו,משוכנע
הזההעולםהקדושה.צורךלעולם
מסויימתלמידהקיומושלביבכלזקוק
חטאבעקבותכמולעיתים,רע.של
המתכונתמןהערחורגהראשון'אדם

גםאךומתגבר'לושנקבעהמצומצמת
היאשכןתועלת,טמונהזובהתגברות

הקדושה,כוחותלהתעוררותמביאה
שליותרגדוליםמאמציםולהשקעת

הרעאתלהגבילעל-מנתהטוב
הכרחיחלקהואהעריצרולהכניעו.
כנגדווהמאבקהאדם,שלבהווייתו

הדתית"העבודהשלממהותההוא
 .) 206 'ע(

ובספרותיהודיתבפילוסופיהמחקרים
השניבחלקונכלליםוההגותהמוסר

המאמריםאחד .זההיקףרבקובץשל
שלסיפורההואביותרהמרתקים
חרירהבעירותנועתהאינםהנביאה

כפיהאנוסים,בתקופתשבספרד

הידוע,האנוסיםחוקרעל-ידישתוארו

בשנתנולדהאינםביינארט.חיים
אסטביאןחואןהסנדלר,לאביה 1488
עליהושמתהנודע,לאששמהולאם

בגיללהתנבאהחלההיאבילדותה.
האינקוויזיציהעל-:יךינאסרה , 12

אותהשלובאוגוסט 1500באפריל
אנשים .החייםביןחיתהלאכברשנה
-אחרותעריםובניעירהבני-רבים
קדושה,נערהבהוראואחריהנהו

עיקיר .פיהלמוצאלשמעושיש
מפורשיםבדבריםמופיעיםנבואתה

לפניה .במשפטשהעידהשעהשנכתבו
עתידכילהשאמרזוהר'אורהופיע
וכדימאות,חמשבשנתאליהולבוא

ולתתלצוםישיתקיים,זהשדבר
כפיביותר'הטובאתושיעשוצדקה

האלוהיםבצריבראאליהויכולתם.
וילכוהאנוסיםשייצאובעולםלדרוש
יישוביםשםשישמסויימת,לאץר

לשמורישרפידות.לחםקירם,ואמצעי
בראעם .נקימלבושוללבוששבת

לדרך,~יצאוהמאמיניםיילקחוהמשיח
מחכיםשםהמובטחת.האץראל

כדיהאנוסותלנערותיהודייםנעירם
בארץיאכלוההולכיםלנשים.לשאתן

שלאאלה .זהבמצלחותהמובטחת
יצאולאכלומרבנמל'ישארויאמינו
להיגאלראוייםשיהיוכדימספרד.
 :מצוותלקייםהאנוסיםמןנדרש

בתורתולהאמיןלצוםשבת,לשמור
 .) 462-464 'ע(משה.

חמישה-עשר-האחריםהמאמירםמן

חוקרשלניתוחואתנזכיר-במספר
לבירורורסס,-שמואלהרחיק,ספרותיה

שלרהז'נריותהמיבנירתהתכונות
השפעתובדיקת ;החסידיםספרסיפורי

די-לאליהו"ראשית-חכמה"ספרשל
מפולאנה,יוסףיעקבכתביעלויואש

המאהחסידותשלהגדולהתיאורטיקן
מ'של(מאמרוהשמונה-עשרה

עליעקובסוןי'שלדבירו ;פכטר)
וניתוחגורבחסידותואמונהאמת

ראותמנקודתריינסהרבשלמשנתו
לארמית-ציוניתתיארלוגיהשל

שנייד.אליעזרשלבמאמרובראשיתה
מסייםורבלרבסקי,רפאלהדעותהוגה
עלהחשוביםבדבריוהקובץאת

היהדותבתפיסתותרבותדתסוגיית

של"תיארלוגיהכיהמסכמת,ובקביעה
התפתחהלאורחבה,יסודיתהתרבות,
היהודיתהתיארלרגיתבהגרת

 8 .) 728 'ע(הקלאסית"

עקרוניאביב

התנגדות

היהודים

השואהבתקופת
בתניבמאבק :גוטמןישראל

ביתירושלים, ;הייסורים '
ע,מ' 224 ; 1988כתר;הוצאה

והגבורההשואהבנושאיהספרות

לרובמרוכזתהיאביותר.נרחבת
בספריותאוניברסיטאיים'במכונים

רכןציבוריותבספירותמרזיארנירת,

שבכלנראהאךקהילות",ב"מרכזי
העובדותכלגילויעדייןאיןאלו

תקופהאודותהאישייםוהסיפורים

"יוםלקראת .לעמנוזרגורלהרת
לאוריצאוהאחרוןוהגבורה"השואה
ספריעשרהביניהםרבים'ספרים

 .רעיוןחקרספירוחמישהזכררנות
גילבדטמרטיןפדופ'שלספדוביניהם

מחקרובעלות-הברית","אושוויץעל
"תנעוותעלפליסרבקהשלהיקףרב

עלהכבושה",בפרליןהחלוציותהנוער
גטועולהמזרחיתביילרדוסיהיהדות

אלהכלעלהקרובה.וסביבתוקראקרב
המרנומנטאלימחקרואתלהוסיףניתן
"תנעותעלגלבו'יואבפרופ'של

באץר-היהודיהיישובשלההתנדבות
פורת,דינהד"רשלומחקרהישראל",
מלומדיםביןמחלוקתשעורר

במילכרד"."הנהגהומנהיגים,
ספרואתחיברגוטמןישראלפררפ'

היהודיתהגבורהחידוןלקראתהנוכחי
עתהזהשהתקייםהשנייהבמלחה"ע
מעטלאהואגםועוררנורשה'
העיקרית,מטרתוציבורית.ביקורת

שמנסיםוהאמונה,הידיעהאתלחזק
שהיהודיםהאחרונות,בשניםלשרשה

 .לטבח"כצאןו"הלכולחמולא
מקיימיםבשניםעשרותשמזהלמרות

שרידיהםשחבריהםהקיבוצים

טכסיםהנאצי'בארייבהלוחמים
הגבורה,מודגשתובהםלאומיים

שחדרההיאהראשונההמגמהדווקא

הגבורהאתשהכירהצעיד'הדורבקרב

בארצו.צה"למלחמותדרךרק
וכןוהסטודיוניםחוקירםשגםנראה

ומוריםפוליטיקאיםמנהיגים'
"כיהתודעה,אתלהנחיל"הצליחו"

דפוסלעצמםסיגלוהגרלהיהודי
והשלימוראשהרכינוצייתני,התנהגות
עליהםשבאוהפורענויותעםבהכנעה

שמייםלרחמיתחינהתוךרציפו.
זעם"יעבורעדבני-אנוש,ושידול

 .) 221(עמ'

על-פניבפנינופורשגוטמןפררפ'
במרחביםוהןבזמןהןרחבה,יריעה

אתהדנות,ובהתארגנויותהגיאגדפיים

היהודיתתנועת-ההתנגדותתולדות
בתחילתפותחהספרהשואה.בתקופת

היטלרמרנהבהבתקופה , 1933
ומסייםהגרמנית,הרפובליקהלקנצלר

בשלהיהאחרוניםההצלהבסירנותעם
רב,בצמצוםזהכל ,-1945בהמלחמה

האירועיםעלפסיחהללאאך
היהודיתלגבורההקשוריםהעיקירים

הדוריה.באירופהואתראתרבכל
ספרילהחליףבאאינוכאמור,הספר,
עדאורשדאורביםועירןעדרתמחקר.

מקפתסקירהלתתומטרתוכה
כספרולשמשמחד-גיסאותמציתית

בתי-הספדלתלזנידיבעיקר,לימוד,
במסגרתזהנושאהלומדיםהתיכוניים,

ככזה, .גיסאמאידךלימודי-ההיסטוריה
בפרקיםמיתרדית,בצררהעררךהוא

ובתוכםכרונולוגיתהערוכיםפרקים,
השוניםהאיזוירםעל-פימשניתחלוקה
וההתנגדות.מעשי-הגבורהנתגלובהם

להבנתכמבואהמשמשהראשון'בפרק
תפיסתומתואריםהנאצית,הגעזנות

ביטוילידישבאהכפיהיטלרשל
הנאציזםהשתלטותקאמפף",ב"מיין

מהלכיוכןזובתקופהגרמניהעל
ויהודי-פולין " rה"בלהמלחמה,
כברלמלחמה.הראשונותכשנתיים

סוגיותמספרגרטמן'מעלהזהבפרק
מוסד :והןיותר,נרחבעיוןשדורשות

מחד-גיסא,ההשמדההירדנראט,

היהודיכוח-העבודהלניצולוהרצון
הפשיעה .מאידך-גיסאהמיומן

המצבלמרותבגיטאותהמועטה

העזרהבהם,ששררהמחירדהכלכלי
התרבותיתהיצירהוחייההדדית,

המזוויעיםבתנאיםגםוהקהילתית
 .) 60-46(עמ'ביותר.

בתנועות-הנוערמתמקדהשני,הפרק

כבדנכתבוזובסוגייהבמחתרת.

עדייןאךדנים,וספריםמחקרים

החיותלכוחהגדולה,התמיההנותרה

וכןוחבריהםהתנעוותראשישל
בגיטאותששררהרבולפילוגלפיצול

האחרוניםההתארגנותלשלביעד
 .) 66-63(עמ'

להתפתחותמוקדשהשלישיהפרק
המחתרות,ולהתארגנותהמיררעיון
כהבשלבפץרמדעוהסברתוך

עלשהידיעותלמרותמאוחר,
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נחלת-כבדהיוההמוניתההשמדה

 . ) 89(עמ'הכלל

מעדנתהיא,אחרתמעניינתסרגייה

הלוחם"היהודי"הארגוןביןהיחסים
לעיתיםהמחתרות,שאדלבין ,)ל"יא(

תוךרלעיתיםמוחלטתעריינרתתוך
מרדאליתותמיכהאהדהגילויי
האםהנרקבהרינותרכן .) 98-95(עמ'

ארהגטאות,בתרךולהילחםלהמשיך
בלחימהלוהמשיךליערותלכדוח

 .) 98(עמ'פרטיזנית

ואתהמדידותאתמנתחהרביעי'הפרק

ודשהגיטרמדדבגיטארת.ההתנגדות

מקדישלוואמנםביותרהמוכרהוא
אךהנרחב,הפרקאתגרטמןפררפ'

פחותנוספותמדידותהתרחשולצידו
בביאליסטרק , ) 1943 (בווילנה :מוכרות

רבקראקרב.בזגלמביה ,) 1943 (
בגיטארת,ההירואיהמאבקלצד

במחנות-רבותמירדותגםהתרחשו

במחנות-המעבר,כמחנותהעבודה,

מנסהזה,בפרקגם .וההשמדההירכוז

הקשההשאלהעםלהתמודדגרטמן
התקוממולאמדועוהמטרידה,

אי-ידיעה. : rלארשררשהובלוההמונים
דרכימפלט,במקומרתחוסרסלקציה,
שנהגרהבלתי-אנושייםוהדיכויהטרור
חלקרקאלהביהודים,הנאצים

 .) 138(עמ'כאןהמוצגותמהתשובות

ויותריותרנחשפותהאחרונותבשנים

במחנותגםהמידדות,עלעובדות
מקצתכאןמביאגרטמן .ההשמדה

טרבלינקה,ממחנותמהתיאורים
שבריי-מלחמהומרדבירקנארסרביברר'
הגורמיםניתוח .במאטהארזןסובייטים

אתלחלוטיןמפריךאלו,למירדות
ליהודיםשיצרוהמסולףהדימוי

 .) 154(עמ'

אתמתאירםמרתקיםפרקיםשני

ביערותהיהודיםהפרטיזניםלוחמת
ביערותיותרהעשירבמזרחבעיקר

מינסק,קרבנה, :עובותיםגדולים
מפילתיאוריםזוכיםאלוכלנאליברקי,

מוקדשנרחבפרקהפרטיזנים.מנהיג

בברית-המועצותהיהודיםלפרטיזנים
 ,) 182(עמ'התנעוההתפתחותולגורמי

בסלובקיה,המזדייןלמאבק
בבלגיה,בהולנד,בירון,ביוגוסלביה,

 ...עורדצרפת
מטפלהספראתהסוגרהשמיניהפרק
הלוחמיםמעורבותשלמפורטבתיאור
 :בעלות-הבריתבצבאותהיהודים
צרפת,בצבאכיורן'יהודיםחיילים

אוסטרליהדרום-אפריקה,בירטניה,

ליטא,אגרוס","צבאהאדום",ב"צבא
פרק-ולבסוףארה"בבצבאיהודים
והקשייםהיהודיתהבריגדהעלקצר

קליטתבפניהבירטיםשהעמידו
-,,הבצבאיהודייםחייליםיחידות

שלהגבורהפשרתרכןמלכרתו,
 .) 220-216(עמ'הישראלייםהצנחנים

גיטרבמרדשהשתתףגרטמןפררפ'

במיידאנק,במחנות-הריכוזהיהורשה,

כיוםשמנהלרמי .רמאטהארזן rארשרו
רשם""ידשללמחקרהמרכזאת

ומאמריםספריםעשרותופיוסם

בפניעמדוהגבורה,השראהבנושא

מירבתארושלביותר,קשהמשימה
רבהבתמציתיותוהאירועיםהעובדות

ביבושתללקותלאזאתרעם-ביותר
חומרלמעיןהספראתולהפוךרבה
 .כלליידעלרכישתרקע

היהחייבזהמסוגספרלחסר'באשר
מקומרת,שמרת :מפתחותשלבתוספת
 .מרכזייםואישיםמרכזייםאירעוים
ההתמצאותעללהקלעל-מנת

כמ,-ייחודיים.בנושאיםוההתעמקות

רביםשמרתשכןמפות,חסרותכן

חבלי-אץרושרנו,זזוגבולותהוחלפו,
היסטוריותמפרתוללאידייםהחליפו

וההתמצאותהקריאהועדכניות

מקררות .נפסדיםיוצאיםהמרחבית

אךהעבודה,בגרףמצוייניםרבים

אתשתרכזביבליוגרפיתרשימהחסרה
לתקןניתןאלוכל .שצריינרהמקררות
שבוודאיהשגיחבמהדורהולהוסיף

 •בקרוב.לאורתצא

יהברן

גגינצבורליאת

* 
~' , ... _._..,_ » 

~{i_' 
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 ) 7מעמ'(המשךלקאןפריודהקשר

וההיסטירתפריוד

תגליתהאירעהההיסטריתעםבמפגש
שפרוידהדרךציוניהפסיכואנליהז.של

מבודדלאקאןואשרזהבמפגשמוצא
הלא-האידוי-לראשונהעליהםומכירז
השילושמבנההאחרת,האשה .מרגשם

מגדיריםאשרהם-האהבהשבדרמת

לא-להשישכ"זאתההיסטירתאת
מודע".

העמידהעובדהבכךחונכתההיסטרית

 ;פסיכרלוגיסטיסרבייקטיביזםכלבפכי
אתמכרננתהיאמדברת,היאבערד

אתמקיימתבעתובהשלה,איוריה
 .האחר

למעןדיברההראשונהההיסטירת
פריודזאתלמרותאםאולםפריוד,
הדרךציוניאתלנרלהשאירהיהיכול
אחתשנקודהלכך'הודרתזההירהללו
ממהנפרדתנותרהפריודאצל

ישזר,נקודהלו.הקדישהשההיסטירת
מתעקשתשההיסטריתממהלהבדילה

העולם,מוללבדהעצמה.עללקחת
היאשאיןולמרותדבר,מביןשאיכר
עולם,אותרלשכנערצוהולאיכולה
עללהיחרטיכולהשהארתמראההיא

אתמציעההיא-הסרבלשלבשרו
כנשואתשתוכרבתנאיכטכסט,עצמה

 :ההיסטריתשלהדיברזהראמת.
ביותרהחשובאתלשאתלהתעקש

 .בהזועקאשרזהשבטקסט,

FUROR CURANDIS 

האחרוןלפאראדרקסמגעייםאגרבכך
הפאראדרקסנוסחהקצר.סיורנוולסירם

תמידיהיהטיפוליכליכל :הואהזה
במישורמהפסיכואנליזהיותרטוב

ובמיוחדהתירפריטית,היעליות
בהיסטרית.כשמדובר

ובמיוחד-טיפולשכלכמהעד
להפרדהניתןאינו-"פסיכר"-תרפיה

פרוידשביןהמפגשלרווחה,משאיפתו
כאי-מפגש,מתגלהההיסטריתלבין

פעלפרוידשלאיוריו .וכמפגש-כשל
לכךכמכורןאלאכ"מרפא"לאשם

תדבר.שהיא

אתלאקאןשלקריאתומרבן'באותו
פרוידיאנית,עצמהאתהמכנהפריוד,

הטכסטאת"לרפא"שואפתאינה
להביאושואפתהיאמשגיאותיו.

 .מבנהראתלפרוש"לדבר"'
וכאשר,אםכאקט,מתגלהזרשאיפה
אלהשלהרבהלהפתעתםחאת

בשביס-זיגגו)'(דוגמתאליההמתקרבים
"האובייקטבמרכזו.ריקהיכרהמבכה

זהאלאהאדם,אינוהפסיכואנליזהשל
 •.לאקאןואמרהשכיללו"'חסראשר

מאואסמרקו

שמרת.:;ביה wכ~ ה~~~ב\:,.:פא
הדרכיםושלטיהשמדתכלוהרה
 •,ז ,- •••• ' • : •רוטט~:וכ~י

ה reל'מ:ז 1;נתי?י ...ל;ו~ה ~;~
נוישאניואמר:כא

סז:י~~.רrג~~לציו'! ל-~·.:~ת ,~~סל
 iמבשרותחות 1רערבת.והיה

 . :- :כרת 1~ר"נ~וכות'
: : 

 ,~שך:פולוח i ~גחרת.~ק
ןנם ,ב ,7rז;ו~באר~ים.ר rgןנבא

זברת.ינגעיניס

ל;ך~~ל:פא ..לינוק!פא'
 :ס~~יי iן•,~לזזת :אוג;וף ·,~ל~ ,,~

י !Vז~רות Zt ·~ל.,מ.ים Wf : 'גוליף~
ר~ע.יףי Ztי Qזקטו q~סיז~~ ·

ילדים·•·זvזtיינףמו:פ
מאז-וב~ 'יצאה.מלעצמנ~תארנ~-~ל-·רענד.
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חיאדי z ·ף~"
ננירכי"הפוגעת

• •• • 
 ;מעלהארץ :סיוןאריח
הקיבוץהוצאת ;זוטאמבחר

 . 1988המאוחר;
מבחרמעלה","אץרסיוןאריהשלספרוהופעת
 :הראויהבחגיגיותנתלוותההקודמים,קבציומששת

בהוצאתהזוטאספריסידרתשלחידושהגם
מיצירתוהמ:;;ננסמייצגמבחרגם ,הקיבץו-המאוחד

בקבוצתכרוכהפעולתושראשיתמשוררשל
ומתמשךעקביורישומוהחמישיםבשנותלקראת""

 .הלוםעד
רשימותתובעיםשהם"מבחרים"שלמטבעם
שלביםקווים,המצייןזההסקירה,בנוסחביקורת

פואטיים,ייחודיםהמאבחןזהאווהתפתחויות,

ולהציעזומזקגרהלחרוגברצוני .אמצעיםמהפכים,
רבותידגיםאשראחדיבשיריותרמפורטדיון

ואשרבמיטבה,סיוןאריהשירתשלמתכונותיה
לינראה .שירתולכללההקשריםירומזרלאורו

תוליךספציפיותשלבמידההשירילטקסטשצמידות
והלאה,ממנהולאעצמה,השירהאלהדיוןאת

חץו-לנושאים~י-גלישהשתבטיחומכאן
אתאחתלאמחמיציםבהםשהעוסקיםטקסטואליים

תכלית.ללאלאמצעיאותהוהופכים 'כיעדהשירה

מעלה"("באץר"ינוק"הואלקרואשאבקשהשיר
'עםבהוצאתאורשראה ,"חיבוקים"מתוך , 98 'עמ

מ"אץר-ואילךמכאןהציטוטיםכל . 1986עובד',
 .מעלה")

i? ה,pניגף,~~קב~תלזכביךליז~JW ה~-
 ,קכ~-רנ:;:~~~ל;:זהףא;:זק~לא:;:נלךלה

~ל~:;כיםזp,לתףףךללא .י~ה 1q:;נלי
-~חים ?t_:יקדי~פלף;נזדםזp,א.יןכחים ?tףב

סיוןארהי

 א~נ;ז:;מןלבrאתזר qא-1כ"נףת-זp,ל ?7ך 7 הנ:;:

W ףז,נה ; 1 ??~~ל~זכדה 0א. 1הי;1:יל~ w ה
 , ; nכה~גין ?~קב~ניגף
 .:;נךכ;ת ט~??זכט r9:זןש.tקםל;אז;וץ

ךריב;~תז,ו:;גין י~~~ןה;ת n:,;1ע;ך

ט;ב;ת)כ;ת 9;:זיףל;~ם:;נכדאיכי(א.ף

~ךרשא"ל~קני:;:נק~לאא.ך

אש"ולינ;זון:ק;נר:;נזp,::זלךלה ·י~?~לא
-רחםכלילי ייז::ב;:~ ט~??ע;דז:זי wר~מףד-::ז

 .:;נירכי ת~~_;נז:;היא:;כף-:די
טרצטים,ושניקוואטריניםמשניהבנויהזו,סונטה

עלשומרתאךפרטית,סכימת-חריזהמציעה
שניביןליחסבאשר ,קלאסיתתימטיתהתפתחות

המבנהלאחרונים.שניהםוביןהראשונים,חלקיה
בקובץ'רביםלשיריםדומהשלההדיאלקטי
שירתשלכאיפיוןלינראיתשבסופהוהפואנטה

מרכיביהמבחינתהיטבמעוצבתהיא .סיון

 .בקובץנוספותסונטותלששבדומהוהתפתחותה,
(עמ'הרחוקה"באץר-עוץניפגש"עוד :האחרות

במשאלת-לב,הפותחאהבהשירבעיקרהשהיא ,) 26

"תל- ;העברבזיכרוןלהסתפקותומתהפךבתקווה,
מעין-געגעויםמשיריאחד ,) 39(עמ'תרע"ז"אביב,

המתרוקנתהעירבתיאורהפותחהישנהלתל-אביב
 ;דמיוניתמשאלת-לבהיפותטית,לסיטואציהומתהפך
המחולקת ,) 49(עמ'הסופר"עלהשחקן"יתרון

כאשרהפטררקית,הסונטהעל-פיוססטה,לאוקטבה
השחקןשלהשאולההזהותאתמציגההאוקטבה

שלמעלותיהאתמגדירהסטהוהסהמשורר'לעומת
 ;הספציפי)אלהכללימן :(כלומרהשאולההזהות

ביןמשוואההמעמידה .) 90<עמ' " rקכברבחץו"

בשניואילוהקוואטריניםבשניוהדוברהחולעוף
החולעוףשלדמותואתלובשהדוברהטרצטים

 ""לנשים ;זה")הואל"זהמתפתחזה"לעומתזה"(

-התיזהאתמציגההאוקטבהשבה ,) 99(עמ'
והססטהאלוהים"בלילחיותיותרקשה"לנשים
והאחרונה,הגבר.לדובר,באשרהתיזהאתבודקת

 ) 115(עמ'מעלה""אץר ,הקובץשלהכותרתשיר

 .הבשל rהקסוףשלתיאוריקואטריןהמעמידה
הפירחהאתורושמתהמפרטתאוקטבהובעקבותיו

שלהסיוםתחושתאתהסותרתמחזוריתבתנועה
האנושיבהיבטלהתמקדותועוברתהקוואטרין'

 .לסמליהמטאפורהמןכולההסונטהאתהמוביל
שלופתוחרחבמגווןעשוייםבקובץהשירים
שלהדורשירתשלהצורניתהדרךפריצתתבניות.

ללאהמציאותשלבפיוטהלדייקניסיוןמדגימהסיון
זה,בקובץקבועה.ושקילהחריזהלמערכתכבילות
"שששירישלהמכתמיתמצורתםמשתרעהמגוון

שלהאזמרגדשיריאתהמזכירים ,) 42 '(עמנקודות"
 ,)-101 107(עמ'"אמריקה-אמריקה"ועדפגיסדן

 :"בתכניתהמשנהבכותרתהמכונהיריעהרחבשיר
מריליןעםופגישההפרטית''העיןבהדרכתסיור

בחומרהשליטההאפיגרמטית,הקיצוניותביןמוברר",
זמניםמקומות,החובקתרחבהתיאוריותלבין-

וארועים.

אסיהקל'אברחגאתמציגותאם-כן'הסונטות,
התמאטיהחומר :הואנהפוךשוליות.ואינןבמבחר,
צורתהאתמכתיבשהואוישביסודודיאלקטי

אלשנמשכיםשירים(וראההסונטהשלהדיאלקטית
שלבסופוככאלהמעוצביםאינםאךהסונטהצורת
 , 91בעמ'הבקעהבתוך , 97בעמ'מלחנציב :דבר

ומופיעחוזרזהג'אנר .) 87עמ'ברוליק,גםואולי

שללצידם > rרביקוב(עמיחי.בני-הדורשלבשירתם
(באשרתבניתית.מבחינהמסווגיםהבלתיהשירים
הסונטהשלותופעתהתפקידהאתלהסבירלניסיון
מאמריפורסםהחדשה,העבריתהספרותבשירת

 ).ג.צנפרד,

השואביםמרביםאחדהוא"ינוק"הנקראהשיר

"לאהכך .מקראייםומקומותמדמויותחמריהם
חיי"על , 15עמ'יוסף"-את"לדעת , 13עמ'חיתה",

אבשלום",היה"מה , 18עמ'משה",האיששלהמין
בעצםגםלהנמכה,הכוונהבולטתבכולם . 20עמ'

על-ידיוגםאנושיות,הירואיות,בלתידמויותבחירת
השירללשון"גבוהים"טקסטיםביןמגעיצירת

השירלמשל'זה'לעניך(וראההיומיומיתהנמוכה'
דודקינתביןהמקשרזך'אצליונתן"'"אחיעל

הטקסטיםהקטן")."יונתןהגרמניהילדיםושיר

סיוןבשירתהמובאיםהאחריםהספרותיים

בשירוהבלשים(אמילילדיםלספרותמצטמצמים
הפולקלורספרות ,) 44עמ'זלצבורג-מינכן","בכביש

מןומעט ) 35עמ'סינדרלה, , 44עמ'וגרטל,(הנדל
 ) 101עמ'האמט,(ואשילהאמריקאיתהספרות

 .) 59עמ' ,אליוטס..ט , 41עמ'(אופליה,והאנגלית

סמוךסיוןבשירתהאינטרטקסטואליותעיקראולם,
המקראללשוןופרנסים :התרבותייםהקצוותלשני

 .מאידך-גיסאדורו,למשורריורפרנסיםמחד-גיסא,

זמנובניטקסטיםמשלמובאותמוצאיםאנווכך
"טליתא ,שמיר)משה , 77 '(עמבשדות"הלכוכ"הם
הנצוריהסיפוראינושהמקורונראה , 60(עמ'קומי"

זה),בשםזךשלשירואלאהקטנהוהילדהישועל
פגיסודןרובה"להםב"נתנומרומזגוריחיים

 .ועוד ) 45(עמ'החתומים''ב"קרונות

לשובנוסחבוריהדבלשוןכתובינוק""השיר
ה'זידיסקורסיבנוסח . "להביןלי"קשה :ארגומנט

לא"(וראהדורובניואתסיוןאתמאפייןהואגם
"אילו ,'שוניםשירים' 'זךנתן ,הענין"אתהבנתי
 ,"כולךאותךלהשיגיכולתי"אילו 'דןהיה",אפשר
אחד"יומיומי.חילוני.אישי.הדובר .)'ונ, . rרביקוב

אושונולעל-ידיאםלהזדהותוטורחמהחברה",
 'עמ ,טועה"אינני("אםבסוגיריםמובאותעל-ידי

 , 99 'עמ "?לימנין" , 74 'עמבעיה",אין" , 84

השיריםעם-זאת .) 26 'עמ ,"חשובלא"בעצם

האפוסטרופה,(בסגנוןשני 'ראשוןבגוףכתובים

 'עמ ,הסבתאעלסיפורלדעת",רוצה"אתהלמשל
 .ושלישי ) 47

מליםמשובצות 'כביכולהפרוזאיתהפוזהבתוך
קסםלשירהמעניקותאלהנמוכה,בתדירותגבוהות
בתוךמליציותנשמעותאינןלעולםוכמעט

להתמודדותהטובותהדרכיםאחתהקונטקסט.
מלכתחילהלאבחןהיאסיון'שלהשירעםהקורא

שלושאויםישתלעתיםהדופן'-יוצאותהמליםאת
מימדואתתולההשירכאילושעליהן ,שירבכל

מתפקדותאלהמלים .ליומיומישמעברזההנוסף'
אחרלטקסטזיקהאוכרמיזההמטאפורה,כהרחבת
שירהבתוךמצומצםמטאפיזיכיסודולעתים

סיוןנוההפיתוחלמרותינוק","בסונטה .ריאליסטית
 'המקראיהמקורשלהספציפיהמליםמאוצרלשבץ
 ,"ברכותמעט"סחטלצדעומדות"החריגות"המלים
אתרותשקוואינן )?צה"ליות(מלים "נח"הפגין
השחרעמוד :ביטוייםבשניאלאלטקסטהשיר
הבכא"מן"לצאתהשירה .להלןשיובהרווהירך'
למקרההספציפיהמקראימהטקסטנובעתאינה
משערים ,במקראעץשלשםהיכרבנא .ינוקמעבר
 :פר(תהיליםהבכאעמקואילוהצפצפה,עץשהוא

לשהנוסףכשמומשוערירושליםבקרבתאשר )'ז
וראה(מעברהיכרבתהיליםובשימושורפאים,עמק

ימצאהאלשבומטאפודינוק)מעבירלעניךהקשר
העברית.בספרות .העובראתלהשקותוכדימעין

אתהמציינתספרותיתלמטאפורההיהעמק-הבכא
וןלמ :(ראהוסבלצרותשלמקוםאוהגלות,ארצות

לתשומת-לבהראוי ,בשירנוסףביטוישושן).אבן
במופגןהעומד ,"אדרושלאממני"במופלא-הוא

ילהלכשה ,עכשו"לאלשורההחריזהעל-ידיכצמוד
"מופלא"במלההשימושראש".לינותןכבר

הנושאאתומעציםמבריח ,בשירפעמיים

נישבפועלאךלהבין"לי"קשהשלהדיסקורסיבי
משמעותוהראשונהבהופעתונוספים.מישורים

מןהשכיחובהופעתוכקסום,הנפלאמןנשאבת
וסתום.כמוזרהנפלא

ית,שמעותזונמורכבתבשירהחרידהמערכתגם

יקאהשלונסהסטנדרטעל-פיבלתי-מקובלתוכמובן'
 "דנה"חריזת .ונמיכותאי-דיוקבהרואהשהיה

 ,ו"היותך ,בחמישית ""בראעלהראשונהבשורה
 .לכמצלורקלאופועלתמעניינתכששיחלעצמך"
 "בכי"שלהצלילכוללו"ברא","דנה"שלהקישור
אתול,כביכהמקדמות,השורותאתמחברב"ברא",
 .מוסגרכמאמרהראשוןהביתאתומעמידותהנשוא

אתממקד "לעצמךל"היותך,בחבורהחרוזכובד
חריזתכמו-כן .בהמשךועליה 'דולשורההשיר

(כמרכאןהטמונהוהאירוניה '""ברכותעם"כוחו"

הצמדת- "טובות"עם "יריבו"וכן )"ו"בכה"דנה"

 ,"ב"שלהאליטרציות 'כמוהןהאירוניתהניגודים
 .בסופושאתוביתרהשירלאורך "ו"של"ס"ועובר
 ,השחרעלותעדהלילהמןנמשךב"יבוק"הזמן
ואףמרוחקהדוברבראשיתו, .המקראיבסיפורכמו

על-מרומזתקרבתםאך ,אבינויעקבכלפיביקורתי
כוללפעמיים,"אבינו"בתוארהשימושידי

השובר "יעקבאבינו"בהיפוךמקסימליתבאינטימיות
יתשבראהמרומזתהקרבה .גרתיהזקההקשראת

יעקבהראשוןבביתאם .בהמשכומתחזקתהשיר

יהשנתישבכהרי ,המקראלאבינולעצמו,מאדדומה
שכה "החכרה"לשוןעל-פימשלנו""אחדככרהוא
הראשוןבטרצט ;זהכביתלראשונהמשתמשהוא

מקרבוככךיעקבשל"יריבו"אתמרחיקהמשורר
הדוברהסוגרבטרצטואילו ,יותרעודיעקבאתאליו
 ,חודרתבקריאה .השנייםביןזהותונוצרתיעקב,הוא

שלסיומו ,סמיטהרנשטיןברברהשלתורתהעל-פי
על-פילראשיתוחזרהעלמוריםוסגירתוהשיר

יעקבןכיהיחסיםמתבהריםואמנםהסופיתהמסקנה
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לי"קשהכך ...ביקורתייםוכללכללשאינםוהדובר.
כ"אילדשכיח.כקריאהנשמע.יעקב"אתלהכין
האחרונההשדרהיעקב.אניואפילו,יעקב"הייתי
גםעצמה.לסונטהכהקשרגםפדאנטיתשורההיא

לאיכ"וירא :המקראילטקסטעדשהשהיאכהיפוך
קדכהאכיעקבירךכףותקעככף-ירכוויגעלדיכול
והמלאךיעקבכיןכמאבקכ"ד.ל"כ,(כראשית .עמד"

ונקודתהעליונה,עליעקבשלידו )???(האיש.
ספורגם(וראהשלדהאכילםעקבשלד,התורפה
 :כסונטהנצחונד.התמקדשכההירךהיאהולדתו).

עצמו,עםנאבקהדובר :כי_ר:;ני"הנוגעתהיאידי"כף

האם :שכתוכו"האיש"עםכתוכו.משהדעם

לאשמאבקויהמודרנהדבורדיוקליתר ,אדהמופנם.
 .פנימיאלאחיצוניעליוןכוחעם
אד, ?השירשלמשמעדתועלאנולמדים .אם-כןמה,

דמה .להכיןלמשוררלדקשהמה :אחרותכמלים
 '!כמאבקואבינויעקבהיהלועדשההיה

מצויהשלו.המפתחמשפטהשיר,שלהמטריצה
 :המרכזיהרפרנסאתהמכילההששיתכשירה
מסורתיכטריזהגם .לעצמך"אחדאתה"היותך

רמיזהוהיאהשיר.כקונטקסטהיפוךלידישבא
 :אומרהעתיקהטקסט .השירלמסקנתראשונית

וכןישראל",כעמךדמיאחדושמךאחד"אתה
 .וכדומה'שמע'היחיד.שירישלהרכיםהטקסטים

 ,הזההביטוישלהכפולהמשמעדתועלניצבהשיר
 .היפוכועלאחרות,כמליםאו,

השירכראשיתפהמתהפכתהאלשליחידותו
הדובר.שלליחידותווכסופויעקב.שלליחידותו
 .האדם .הפרטשל(בדידותו?)ליחידותוובדיעבד

הואיעקבשלנצחונו .השירשלהקונטקסטלפי
הזדמנות .ככיכוללד'היתה .כשלדנולמעשה
כשתיהמערכה.אתלהפסידאוהאלעםלהתאחד

 .השירלדעתכמנצחנראההיההנ"להאפשרויות
עליו,מגןהיהשהאליתכןבמאבק.הפסידאילו
לאמקרהובכל .כתלויחסות,כבןאותולוקח

אוליהיובתיקו.מסייםהיהאילוובודד.כמנותק
שלהמעשיתהתוצאהאבל ."ידידים"נשארים
 .והאליעקבביןבריתהיאהמוצלחהמאבק

 :מגוחכיםאומזערייםשינוייםשניחלושבעקבותיה
אתאיבדובכךוזהותו,שמואתשינהיעקבא.

 .כ ;לישראללעם.והפךוהיחידיתהעצמיתזהותו
 .גרועהעסקהעםיצאכלומר:ברכות.מעטסחט
אכלחלש .לעצמואדםנשארהיההפסידשלדיתכן

"מעטבמקוםלקללהזוכהשהיהיתכןיעקב.
יר ,iZהזשלזדמסקנה .חפשינשארהיהאבלברכות",

התפתחותלעבורעומדתהראשוןהקואטריןבסוף
כיהדובר,טענתנבחנתהראשוןבטרצטנוספת.

 .יעקבשליריבואתמביןהואמזה"פחות"עוד
היהצורךמה ?יעקבעםהאלנאבקמצידו.מדוע,

להחליףאדלברךלוהיהצורךומהבהתמודדות,לו
מסרבאלולשאלות ?עמושנאבקזהשלשמדאת

במופלא"היאהמוצהרתכשהסיבהלהתייחס,הדובר
השירשלמעניינואיןאומר.הודהאדרוש".לאממני

אפילואדפילוסופיתתיאולוגית.בעיהולהביןלנסות
אךהזהקהמאבבנושאלדוןמעדניךהואהיסטורית.

קיומיים.אואנתרופוצנטריים,כמונחיםקור

אי-אתאוההגיוןחוסראתמוליךהשניהטרצט
 ,שחרעם :תיאירונלקיצוניותהמאבקשלהמובנות

במליםכירכו.נוגעתשלוכף-ידור.בודלסתברי
 .כעצמופוגעאפילועצמו,עםנאבקהוא :ותאחר
םקיילאהאל :מתעוררהואשאליההמציאותזוהי
וח.כההפגנתאפילואוברכותהמעטלאגם .כה

שיחהפנישמעמידהדיסקדרס .מנוסאיןלמעשה,

אילוכי .אירוניםוכלסיהסונטהאתמדבילהגיונית
עדשההיהלאיעקב.שלכמקדמוהדוברהיהאמנם
למסקנהמגיעותהאפשרויותכל .נראהכאחרת,

עםבהרשמת ,הלילהשלערפול"ה"ומכאןהשלילית
מעורפלתהמציאותעובר.שאינוכערפולשחר
שאין.רחם".בלי"מבהירהבוקר .מרההכאות

מוצק,הכיסודקהמאברקונשאר ,אופציותלמעשה,

ו.דותיכבדוהאדם,

המתפתחתית.הגיונכמד"פוזה"שלזדכתיבהתצור
סקנותלממובילהולעתיםלוגייםכלליםעל-פילוכאי

קבוצתשללפואטיקהאופיינית .וגיותולטאוט
מצדיינתדוגמהלדעתי.הוא,זהירש ."לקראת"

פואטימדרשיןמעהמציגה ,בהיטכמזוהטיקלפוא
 , 97 'עמ ,"מלחנציב"גםוראה(נתונה.לסיטואציה

שלילמה"דאחר,כשיר .)'וכ ~ 5 'עמ ,רוש"כפ"
הארס-עםבהתמודדותסירןעוסק ,) 78(עמ'משורר"

יכ /החושד ,משוררערשה"מה :הזאתפואטיקה

שלושמציעהוא "?שדאאלאינושלדהמל
טוב;שיריכתובלשולחן'"ישב :האחת .אפשרויות

נטויבדריחןעדותו;וישכללירשיעירחיקבו
 /-וכסריגילוישלמדויקכמינוןהעשוי;רימוןכ
עלכדהזדחלתלזרעההנכון;השיראמנותמצוותכ

סידןכותבשכזה,שיר .צפעוני"נחשכמדגחון;

אתיכריחלאאך-קוראיואתיענגאמנםכאירוניה,
כזה,"מקולפת"-כתיבה :השביחהאפשרות .השד

על ,, !שד-שלנדהמלך /,עדיאני" :ובוטהישירה

כוחו"אתהמשורר"אכד ?שירהזוהאםיאמרוכך

כושרירידת"זךנתןשללשירורמיזה 'כמובן '(דכאן
ועדיין .) 29עמ' ,שדניםשיריםהמשורר",שלוזהריכ

םופתאמה" :השלישיתהאפשרותעומד.שדה
תקין"שההעםמןסנדלר ,iZיגר'השדאת "?ררומש

 / ...ולהוגדנוראהצעקהוצעקונדהם/דלשנעלים
לוהכאיהשלישית,ההצעה .) 80 (לם".נעשדוה

י.הטבעהנטויכשירה,הצעקה""כזכותהגיונית.

למעשהאינהוהקונקרטיהאותנטי .מקצועיהכלתי
 .סידןשירתשלתאדו

 ,להנמיךהחדשההפואטיקהשלשאיפתהלמרות
סידןשיריהשירה,אתדל;:זישיריהממחלצותלהפשיט

 .טיןלחלוישיריםנםיואעירומיםאינם .יםוטפשאינם
ביןסינתיזהיצירתהיאןסידשירתשללטהבוהגהיש

השירהמיסודותאחדיםלכיןהחדשהיקהפואטה
אפדרה,במטופואטינכרןשימושכדללהאלתרמנית.

השירהשלשספיחיהספקליאיןוכחרוז.צלילב
לשירהקסםשלמימוסיפיםשמואלההםה"י"הדחו
 .החדשה

ישיהאהנסיון-שחומריהשירהזאתללותה,ככ

היסטוריותהתנסויותגםכוללזהכשכסידןוהפרטי.

מןמתרחקתהיא .והזמןהמקדםבןשלופוליטיות
תל-אביב.רחובותכהומככביםוהקוסמיהאוניברסלי

וגבעותחוף-היםישנים.בתיםושיכונים,ככישים

 .לכנוןגם .קדשמלחמת .המודיעיןחיילישלו,החול
מדלכעומרווככל-זאת.החגיגימןמתרחקתהיא

קומותארבע" :סידןכותבהמתפורר,בית-הוריו

שנים / ...הוריפרודיעםונושר;בקוע-צהובוראפ

מדרגות-לנוכחשער-הברזל;אלסרוגאירכות

 .) 30 'עמ(האש"

היעמצהייתיהגבלה.ללאלהרחיבהיהניתןלואי
שלונשנותהחוזרותכהופעותכדקדקנותדןלד

כמואלה,"האריגה",אד"הסריגה"מטאפדרות
בעמודיםכבשיריםחוטים,ש.ער.הכוללותלמעלה,

 .-65ט 51 , 37 , 31 , 20 , 16 , 14 , 10

המשורראתהמעסיקהעדות""הרחקתלעניךומכאן
להרחיקשיכול .כשחקןהקנאה .) 51 , 79 , 49(עמ'

השאיפהמול ,ועצמוכשרדרקלדשיוותרעדעדותו
משורריםיש"(פוליטיתעמדהלנקוטהמוצהרת
אתושומעיםיושביםהאלההימיםבעצםשאפילו

 .ןזיידמיעלעםכראיוןסידןאמר- ,,הציפוריםזמרת
הדיאלקטיקהכמוכמו ,) 12 . 2 . 88אחרונותותידיע

הצעקהוהנמוך.הגבוהוהכיסוי.הגילויכיןדלעיל.
 .) 81(עמ'שבגרון""הפקעתמדל

הואלבלתשומתוראויבקובץשקייםנוסףאשכד
מתוךהמתפץרזההשירים,שלהמיתיהמישור
שנכלה"לאחר :החלוןמןהאנשים.מתוךהנופים.

ירושלים /:ונראהתריסנסיטמעשה-אהבתנו;את
 .) 65 (הקרחיםהרי-ה;:נתרעלעומדת;הקרותבאבניה

שביןהשירים,אתהמפרנסתהדיאלקטיקהזוהי

לקונקרטיזציהוהנסידן ) 38(עמ'הגרבייםסרחרן
ההיסטוריה""שרככוחלדמתפץרכיותר.ולנמוך
 .) 38(עמ'הגלעד"הרי"מאחוריומופיע

אותםרודפתהשראהשרוחהשיריםגםיצריינר

בשנתהפנים"ב"ארבעיםראשיתבמילותיהם.ונופחת
הספסלעליהודילו"יושבהשירדבר 1969

 ,'מןהקודיםאתהכולל ,) 28(עמ'שכשדרה"
הקודיםואתככשן)עשן.(שלג.האחרתהפלאנטה

 1הפורחת,(השיטהלשואותהקודמיםהספרותיים

דה,.שבשיראלא .השחיטה")מ"עללכאןמתגלגלת
א"שהזיהאהבהידיעלכאילו.מאוזנתהרעהחורה

 ;עמיחי)לשירתטפוסית(אופציהממדרת"קשה
 ) 1981 ("אישרורים"מתוךהשיריםלערמתו.

וריקהבלאחרכנראהנכתכו ,iZ ' ) 1986 (כדקים"ו"חי
 '(עמאשםשלתחושהמתגבשתכהםואשרכמינכן

89 , 90 (. 

שתתבקסירןשלשירתועליותרפהימקודהבע
תבחראםשכשירים,הנוצרייםבמרטיביםגםלעסוק

זיקתםעם ,אלה(רגםתימאטייםבאספקטיםלעסוק
היקכפואטלעסוקתבחרואםזך). 'חייעמלשירת
יהאורהתכניותבמערכתהפואנטהשתפקידלינראה
מקרה,בכל .מכריעהחשיבותכבעלתלכרמת ,iZלתי
תמידולאלה,עומדותשסגולותיהשירהזוהי

שיטתיטיפולמצדיקהוהיא ,השוררתמןתקופצו
 • .כראוי

רגיבוצביה

כמקורותוהעוכרהעכורהערך
 12מעמ'המשך

שלעולמםאתאיפראלכדוקעלינו
המקררותכלשדןהמכוניםהאומנים.

דהיינוהפועלים,ושלכעלי-מלאכה,
"איןאיילישמדגיש(וכפישכירים
"פועלוכן " ...מפועלבכדלשכיר
רקעעלכתלמוד")חופפיםושכיר

שלוהכלכליתהחברתיתההתפתחות
כזאתבדיקהרק .היהודיתהחברה

המגמדתברורלידילהביאתוכל
 ,למלאכההערכיתכהתייחסותהשונות
אתלהסבירעשויההיאשרקכשם

החכמיםשלהמוסרית-חברתיתעמדתם
העסקתשלהשוניםלתנאיםביחס

תנאיםקביעתשכרם.תשלוםפועלים,

תוךזאתכל .וכדרמהסוציאליים
היהודיתהחכרהשלייחודהמציאת

 .הכלליתהחכרהרקעעל

כפרקחיםנהמוהגדרתאחרים,ואמנ

דיוןלאייליניגשמחקרושלהראשון
-היוםאףאקטואליההינה iL 'כבעיה
כאדםהשכירשלמעמדושאלת

חראדםלאוודתבעכוחאתכירשהמ
ריבוניאדםנשארשהואעםמחד-גיסא

מיוחדכחריףזהמתחמאידך-גיסא.

ניצבוכהמאחר ,היהדותשלהכעולמ

העדהכתרךערךהשווכהשכיר

 .הדתית

אתמקבלתזועובדהשלחריפותה
השקיומנזכוראםרקהנכוניםמימדיה

ארגונה,גםכמר .היהודיתהקהילהשל

ז.Lכיר'הכה .אלוהיםתעבודתכליתם
לכךהוסף .שורי-ערךהםתכיהוכעל
התנאיםשמחמתהעובדהאת

-התלמודתקר~תשלהמיוחדים

אץר-לגביחדכמיונכוניםוהדברים

הספירהשלותונהראשמאדתכשראלי
 .האדמהממלאכתכיםרוברח-

לשלטונותםהאדאתהמשעבדת
האומנותאתעדיפווהולנושאי-כליהם,

כיחסמרוכהמידהלאדםתהמאפשר

 .מצאונאלהארמניםכין .תמאועצשל
 .רכותפעמיםיליאישמדגישכפי

הקהילהשלדתייםומנהיגיםחכמים
 .הודיתיה

-כמחקרני, ,:tהיהפרקשלעניינו
הפועלשלילכלהכמצבותיאור
המסורתייםערכיהרקעעל ,השכיר

תאהשואביםערכים .היהדותשל

העובדמזוההבומהמקראכוחם

המצויה(זהותוןהאביעםהשכיר

התלמודיתכספרותגםרכותפעמים
התעכבותתוך .וזאתשית),ורוהמ

עליםפוהשלמצבםעלמיוחדת,
יז.:,להירידהפתתקוכראל vה-יכא

שלהראשונותבמאותהרומאיהשלטון
הספירה.

הספרשלהראשוןכפרקאם .כלומר
שלהכלכליכמצבראייליעוסק

נתוניםשאחרידשכפרקיםהרי ,השכיר

-מצבשלתיתחבלכחינהיויינמע
הואכהםייםלהסוציאהתנאיםלבדיקת

עליחסיר 'החכרתימעמדומועסק,
שלערכיתכחינהכמר-גםת,כעל-הכי

 .התלמודמיחכשלבעולמםהעבודה
ןכניסיולהגדירמתןישניםושאנמכלול
כאדםהשכירשלמקומראתלמצוא
אתתשוללשאינהחכרהךוכתריבוני
'מנ.Lעליהאךהפרטי.הקנייןשלערכו

רקהםלפידתיים,יםרכעמרחפים

טלוכצלמוניבוריכיצורהאדםבודיכ
ה ,,צידוקהאתלהמעניקיםאלוהים

ומה.יקזכרת

יוצבשלום
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מעגלות-תימן
יהודיבתרבותמאמריםמבחר

הוצאת :רצהבייהודה ;מןית

תשמ"ח.המחבר

-האחד :פניםתישוע,כיד ,יהדות-המזרחרלחק
בגבולותיהמסדייםיהודיקיבוץשלותרבותכמחקר

שגוהמבחינת-והשני ;אחתפוליטיתישרתלש
יחסי-הגומליןבירורידי-עלהמזרח"תויהד"הכולל

שהתפתחוהיהודיותהקהילותכיןרי-השיתוףקדו
 .ספרדיהדותמדרשתולאדרכארצדת-האיסלאם.

שלקטנהקבוצהעםנמנהרצחנייהודה 'פרדפ

התחומיםכשנינכבדהתרומהשתרמוים,וקרח

חר.אכ

שנועדהתימן'הודייכתרבות·ים~חקממבחרלפנינו
שלתהותרבעלתהולתהמבקש ,וראקהעלהקלל

למקררותוירגללכתתצטרךישמכליזדיהדות
עררךכשולחןהויהרשלפנינוהמרוכזחומרה .דניםש
העדותקירובשלהרעיוןמונחהמחקרכיסודש.ממ

העדותחקרגמתמ .תרבויותיהןהכרתתוךהשונות

שלרליסטיותוהפלתוהתרבויהצגתאיפדאאיה
בחירהתוך-תתגבשמתוכן .לגווניההיהדות

בתחוםבין ,לעתידהישראליתהתרבות-תיפשוח

עבודת-זוהי .והספרותהאמנותבתחוםןרבידתה

 ,שנהשיםיכחמשלתקופהעלשתערתמהחיים
יד-וכתביסיםודפמתוךחומרליקוטילעוהמבוססת

כאן'כלדל .מכאןפ"שבעספררתומתוךכאן'מ
אותנטי,נוסעמפישנרשםלתימן"המסע" ,משלל

-אחרומדור .) 1902 (הנוכחיתהמאהבראשית
מתוךככולםרובםהשאוביםגשמיםלעצירתנהגיםמ
 .שבע"פתקדרומ

שללקט-ראשוןבמדור .מדוריםששהכספר
עלהמעידיםוכחיים,בדתםיקדומומנהגיםכותיהל

בכלהנושאותיהדות-תימן,שלושרשיותהקדמותה
גםאם ,הקדומהישראללשמורשתהאתהילותיהק

פתוחותשהיוקהילות,ישנןשדנות.בפרופורציות

אשר ,ומספרד)(מאירופהוכלליותיהודיותלהשפעות
 ;המקוריהתרבותיייחודןשלטשטושלידיהביאו

הגיאדגרפיים,תנאיהןאשר ,עדרתישנת ,לעומת-זה
שלקנאישימדרלידיהביאווהדתייםםימדיניה
קדמותםעלירעלהנרעדנולדהלקטבותם.רת

אתלבטלמנתעלתימן'יהודישלדשרשיותם
שלתולדההנהתימןיהדותלפיההגירסה

לפני-4ה(המאהמיאר'יחכתקופתהמתייהדים
הספירה).

יהודי-שלהרוחניתכיצירתםעוסקהשנימדורה

שניזz,תמרההיצירה .-18-16הכמאותכעיקר ,מןית

וכן-ורדיפותפות,ימג ,גזירותמחמתבחלקהקר
שלרוחו .במדינהכתי-דפוסשלעדרםיהדםשמ

המאותמןהחלתימןיהודיעלמרחפת 'הרמב"ם
13-1ה פירושיםהםההלכהכענףהדבריםכיודר ,-6

עולמםאתשכבשהחזקה"'"הידשלוביאורים
התרחשויותשלבסימןעומדתהתקופה .הרוחני

 :לי-תימןוגשלוכעולמםהדותיהכעולםהיסטוריות
שכתאי 'האר"יהופעת ,חדרניהביריןתימכיבוש

ספרותיתפריחה-·כעקכותיהן 1 ,מודעוגלותיצב
 .בררנה

עימכרהיסטורימפנהחלן-9ההמאהכשלהי
החלה ) 1882 (כתרמ"כ,כאשרתימןיהדותכתולדות
נעתקועקב-כך .לא"ישלהםההמוניתהעלייה
 .לא"ימתימןיצירתםמקדםגםבהדרגה

ישכגולה,תימןיהדותשלהחשדנותהיצירותכין
 ,ש)"(הרשישכזשלדםר'שלפירטיהםאתצייןל

שעסקו .אלצ'אהריזכריהדר' .ישראלבןיוסף
 :ככללהעבריתהקודשבשירתהמקובליםבנושאים

וגדלותומוסר,תוכחה .ודידויחשוכה ,וגאולהגלות
 :לשונותבשלושכתבושיריהםאת .יאהרוהבראונה

 .וערביתארמיתעברית.

זכריה 'לר"ספר-הנזוסר"יןימצ-16ההמאהאת

 .כיותרהנכבדהמחברותספרזהר .אהרי'אלצ
נכתבהספרישראל.תולספרתימןיהדותהעניקהש

ושלואלחריריאלהמראנישלהמקאמותבהשפעת
ואופירכיהודימצוקותיו .ככללההערכיתרההשי

לצאתהניעוהויאהר'אלצשלאישיהההרפתקני

רשמי .המזרח-התיכוןרחביככלולנעומארצו
מעשירת,פקד,אותןישראלבקהילותמסעותיו
לספרואכני-כניןשימשואלהכל-וחירותמשלים
שלהספרותימערכולכד .מחברותמ"ההמונה
הוא .גדולהסטוריתיהחשיבותלונודעתהחיבור
במזרח-הקהילותלתולדותלא-אכזבמקורמשמש
בצפתהיהודיהישובולתולדותההםכימיםהתיכון

זכההספר .הקבלהפריחתבתקופתובטבריה
הקדמהלרבות .רצחנייהודהפרדפ'שללהחדרתו
הנשיאשל(כהשראתוומקיפה.מאלפתמדעית,
שלעבודתואתמאדרישהוק ,בן-צבייצחק

 .המחבר)

בארמיתמיוחדתקריאהמסורת ,כידועתימן'ליהודי
שלהקריאהממסדרתהשונההבבלי,התלמודשל

ביסודה'בנליתהיאזדמסורת .לתורההתרגום
הארמיתשלוהתצורהההגייהעלללמודניתןדממנה

בתחוםיחידנימחקרכי .לציין(ראוי .ככלכישיבות
מדרג).שלמהפרופ'ע"ינערךזה

ה-במאדתכונסותימןיהודישלהחשוביםמדרשיהם
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ואחרונים,ראשונים ,מפרשי-התורהשלליקוטיםהם
הקוהקדומים.תימןומדרשיחז"למדרשישלוכן

שהראשוניםהואקודמיהםלביןבינםהמבדיל
האחרוניםואילווהחלנה,התורהבמדרשיהתרכזו

דחגימטריא.הנוטריקוןהרמז,הסוד,אלנטר
גדולישנישלפיר-עטםהםשבהםהמפורסמים

שלדםדר'אלצ'אהריזכריהר' :לעילשנזכרו ,השירה
ואחתקארד,מרןשלבישיבתוביקראלצ'אהרי .שבזי

וסדר-הלימודהישיבהלתיאורמוקדשותממחברותיו
שנדפסוקבלה.ספריעמוהניאלתימןכשוברשכה.

רכותנכךשעשהספקואיןוכאיטליה,כתורכיה
העמידהעכ"פ .תימןיהדות .בתימןהקבלהלהפצת

המקובליםעלרכותשהשפיע' .מקובלמחרכהגם
מגדוליהנודע,שרעבישלוםר'הואהלואכא"י,

כאותהצבישבתאיהופעת . g 1-;,כמאההמקובלים
תמיםכלב .תימןיהודיאתמארהסעירהתקופה

עלהקץיקץירעמהלברא,קרובהשהגאולההאמינו
 .ורדיפותיהםסבלותיהם

משליםלמגדרןהספרמתייחסהפדלקלדר-בתחום
כעלי-המלאכהשלהחשובלמעמדםרכןופתגמים,

נהגוולפיכךבמיוחד,הערביםנזקקולהםהיהודיים

השיטיןך iמתהעולםאחריםנושאים .כבדדכהם
אח"כושיבתם ;מאונסיהודיםהתאסלמות-וכיניהן
ולערמת-זאתמהכנות,השכלהמניעת .היהדותלחיק

פנימיתכתרבותובנימוסים,בהליכותהצטיינותן
יחידותנשים .כפייםבתכונתמיוחדובאופןומוסרית,

יר.ספיעקבומעתיקות.סופררתלדרגתאףבתעלו
של'י:ככתשראהחרמשעלמעידלמשל, ) 1985 (

"אל :במיליםשהסתייםהסופר,בניהכתמרים
אשהכישגיאות,נותמצאואםחטאת,עלתשיתו

 . )רספיליעקב :לתימן"("מסעאנוכי"מינקת
היסטורייםהדיםהיוהאיסלאם,הופעתלפניעדר

ראשית-המקרא,לפי .ערביהדותשללגילויי-גבורה

הערכי'חצי-האיבצפרןיהודיםשלהתיישבותם
רעלההגריאיםעלשבטי-ישראלשערכובפשיטות

יש .א) .א~(רבה'המזרחיהירדןשכעברמאליםהישע
הראשוניםהיהודיםהמתיישביםכי .להניחסביריסוד

אולכבר,נודדיםרועיםהידלאהערביבחצי-האי
פליטיגםאלאמסחרם,עםלשםשהגיעוסוחרים
רכןשני,ביתבימיכרומאיםהיהודיםמלחנזדת
 .שםשהתיישבויהודיםחיילים

ונעלמוהלכוכך .תימןיהודישלסיבלםשגברככל
המציאותמןנעלמוואנשי-מלחמה.גיבוריםמתוכם

תימןיהודימסורתוחזרנם.האנשיםמלבלאאך
הערכילחצי-האיציאותימןיהודישמלבדמספרת
כמדברשנתפזר,דןשבטמבניגדולותחבורות
כולםוחםהזה,היוםעדבדשדכניםוהם ,הגדול
משיםאינםזינםשכלימלחמה,ומלומדיחילגיבורי

 ...אותםלנצחיכולהכרייהשוםואיןמעליהם.
מקום·היכןבדיוקיודעאישאיןעצמהזוומסיבה

להתקרבאדםלשוםמניחיםהםשאיןמשוםמושבם.
 ...ארצםלתחום
אישיםבשנידןירושלים""כשעריך .השישיהפרק

 .לארץהגדלהמןתימןיהודיאתליודאשרמרכזיים
-והשכיחקרק.הרב-התורני-ציוניהתחוםמןהאחד
 ,הפועלים-תנועתאתייצגהאשרחלוצית.דמות
שהיהיבנאלישמואלהוא .בן-יוסףאליעזרהחכם
הציוניתהתנועהמטעםלתימןשיצאהראשוןהשליח
ע;דלא .חציוניתהבשורהאתליהודיהלהביא

של·עלייהאלאהישוב,למעןנדברתלקיבץושד"רים
 ,יכנאלייצא i 9 1 1בכסלו .כמשמעהפשוטה ,ממש

קהילותשלרכןקוק,הרבשלכשליתדדתי,במסורה
המיוחדים .הרת.מכחגיאתלחקורוהמושכרת,יפו

ערוכותשאלותוששעשריםהיובידיד .תימןליהודי
 .חימן.קהילרת-שללבתי-הדיןשהדפנווסדורות,
ושליחותו ,)-1912 1911 (כתימןשההרצופותשנתיים
 .ערליםשלגדולהקבוצה :גדולותתוצאותהניבה

 .נתבקשו(כהמשךלא"י.מיידיבאופןלעלותנתעתרה
העלייהגלישייקלטועדחדשיםמספרלהמתין

 .הראשונה).
למשרדששיגרומהמכתביםיבנאלישלממאמריו

לעלותתימןיהודיככספוכמהעדמתבררהא"י
רוחק-כיחעובדהמןאמנם,להתעלם,אין .לא"י

המכשייחסםרכן ;ממניעי-העלייהאחרהיההפרנסה
 .ועוד, .אליהםוהתורכיםהערכיםשלוהמתעלל

 .הרעבתרםאחרישניםכששחליבנאלישלכיקורו
 ·חיל·חאימאםשםכאשר , 1903-5השניםשלהגדור
קשהכההיהמצכ'ה ;וכבשהצנעאהעירעלמצור

 .וילדיםנשיםבשראכלושהתורכיםאז
ככיכדש-חעבודחחשוב.חלקנטלוהתימניםהעולים

ביגיע,ונכלל ,בעבודת·האדמההאיכירם,כפרדסי
אלהככל-למהדריןעבריבדיבוררכןכפיים

ואילו ;האשכנזיםהשביחהעלייהמחלוציהושפעו
 .האשכנזיקוקהרבשלכצילסחסדהרוחכשרה
צעדיהםאתלרוחקדקהרב .הספרדיארוואץוהרב
 .,אםחמרי,סעדשלבעניךאםעת,ככללימינםועמד

הרבעמדכן .הלכהבשאלותראםחברתיות,בבעירת
 .הייחודייםוהגייתםמבטאםבשמירתלימינם

הקדומיםדרכי-החחגיהאתבתרכםשימרושלדעתו
 ,מכולםמשובחהואהתימני"שהמבטא :כיותר

כדיוקותנועהאותכלביןהרכהלחלקשמדקדק
אותולעזובכדשהוחזקלמיוחלילהנמרץ'

דבריםככלממנומדויקפחותבמבטאולהחליפו
 .שבקדושה"

זכהתיהתימנהערהכחקרהמונומטליתעבודתועל
 11 . .בן-צבילפרסרצחנייהודה 'פרדפ

רגולנטשמואל
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אידאולוגיה
ויישומה

לשניארץ :נוברמרטין
מבואוהוסיףערך ;עמים

 ;מנרס·פלורפול :והערות
 ; Mתשמ" ;שוקןהוצאת

עמ'. 260
הכריבנולדאשר ) 1965-18 7 8 (כרכרטיןנזרימרדכ
כזיקתושראליתיהכתודעהקשורכירושלים.ונפטר
ה"דיאלוג",דגלאתשהניףציונייסטנציאליזם. iלאק
כחייםליישמהוניסהכתאוריהזועמדהפיתח

היהודיהעםוכיןעצמם.לכיןיהודיםבין :הממשיים
נואםכריזמטית.אישיותהיהנובראחרים.לעמים
הטיףהשניההעולםמלחמתשאחריוןילעבחסד
עכוראידאולוגיהלפתחניסהעכרי",םיזמנ"הוכעד
ומתוךהיהודייםלמקורותנאמנותתוךהיהודיהעם

הןלנזוניטיןוזכההמערבית,התרבותשלהשראה
 .הרחבכעולםוהןהיהודיולס.ענ

החלואידאולוגיתמחשבהאופילוסופיה.שלניצניה
מסויימיםבחוגים-20ההמאהבתחילתלהתפתח

מקוריביטויזולהשקפהנתןנובראךבגרמניה,
ובפירסומה.בגיבושהלווזכות .ממשיומימו
בספריומצוייםברברשלהבין-אישיתתפיסתועיקרי
ששיטתולומרניתןשיח".ו"בסוד "ואתה"אני

-הזיקה"היא"בראשיתכיההכרהעלמושתתת
שלמצבהואהאדםשלהראשיתיהמצב :לאמור
האדםשלזיקהרכליחסכל .בידודשלולאקשר

נזשניאחדעל-פילהיעשותלדעתו,חייבים.לזולת
התקשרות ;'אני-לד'או'אני-אתה' :אלהופני-קשרא

ושטחיתזמניתמקירת.או(אני-אתה)מלאהאישית
כמאמרהתקשרות.שלנוספתאפשרותאיןךז).(אני-

טוען-האדם")"פני(כספרהאלוהי"האור"ליקוי
מקיימיםכר-זמנית.אלהדגמי-יחסיםישנכינוכר

האנושית.המציאותאתרכונים

מגדירההתקשרות.תוומשמעיח'-שה'דומהותאת

"היסודותמתוך-מהי"האמיתית(כ-"השיחהנוכר

פותחהכין-אנושיכיכקביעהנושי"),-אןהבישל

 .אחרתדרךבכלכר-פתיחהשאינואתהאדםבפני
אוכוחותמשחררהאדםכין-אנושייםםיכמגע

ככלאליהםלהגיעלוניתןשלאיםקשראומצבים
בבחינתהואהדיאלוגישהמגע .מכאן .אחרתדרך

מןנודעתוהשפעה .דיבורסתםולאמשהושליצירה
לשיחוהןעצמםלבעלי-השיחהןאמיתיתההשיח,:-
שלאמיתיתפנייהשככלמשוםזאתכלהנבנה.
 .אליוולהתקשרלאשרוחייביםאתה","אל"אני"
אבל ;הסכמה :ועיקרכללמשמעואיןזהכאישור
בשיחה,הדוקכקשרמתקשרשארםהדבר,עצם

רואהו-איש"בבחינתויאלהןאמירת"משמעו
שיחהלכלהמוקדםהתנאיוזהולו,שווהכבן-אדם
אמיתית.

לצורךכהכרחהובילהכזו,כן-אישיתתפיסה
במציאותבעיקר ;המעשהלשפתלתרגומההמתמיד

ובפרטהשניה,מלחמת-העולםלאחרשנוצרההקשה
כי .לכן .טעןברבר .בארצוהיהודיעםהתהתערועם

מגע-דיאלוגיהיאעם-ישראלשלהמרכזיתהמשימה

א-דיאלוגית.רוחמנשבתשכעולםכשעהאמיתי
מצווההציונים"על :כיהיתהחייו,כלהטפתו,עיקר
ללכתלתנועת-התחייהאסור .הקודשבדרךללכת
לחיותרצונועלמכריזהיהודיהעם .הגוייםכדרך
-,, :לאמור ;הערכי''העםעםואחווהשלוםביחסי
הזמןש"הגיעמשוםוהערביםישראלביןקיום

כמהעד"אני-אתה"שלכינון-נויומקלחידוש
אלה,בימיםלנוהנתונההממשותכתוךשאפשר

הקשיםהתנאיםאףעלהזהובמקוםהזאתכעת
 ."אותנוהסוחףוהזרם

כתוביםמובאיםעמים",לשני"ארץ-שלפנינובספר
נוכרמרטיןשלוכרעיונותיוכהשקפתוהעוסקים

החיוניות"את .ישראלי-ערכי-קיוםדולכנוגע
ניתןכרכר.מסכםהציונות.שלהפוליטיתוהמוסרית

העםעםאמתכריתיצירתכאמצעותרקלהבטיח
 ) 45(עמ'חייו."כלאותוליוותהזואמונה .הערכי

למאהטמהכרכרכתב ".משוכנעיםועודנו"היינו
לאיזולהגיעיהיהשניתןהוא,ההכרח"שמןגאנדי
התביעהוכין(היהודית)התביעהכיןפשרהשהיא

הזאתהאץראתאוהביםאנושהריהאחרת,

ואמונהכזאתואהבהמאחר ;כעתידהומאמינים

מצוי .השניהצדאצלגםכוודאיקיימיםכזאת
כטווחהאץרשלמשותפתעכורהלשםאיחוד

למצואניתןואהבהאמונהישנהבוכמקום .האפשרי
 .) 30מ'(יב, ".יטראגכניגודשנדמהלמהאפילופתרון

לקונגרסה"התאחדות"שלהמשלחתראשנובר,
הקונגרסכאיכפנידברונשאהששה-עשר'הציוני

הואצריכיםאנולואחרדבר ... " : ) 1929(אוגוסט
הזר,האחר,שלכמקומועצמנואתלראותהיכולת
מבהיל :להודותועליכנשמתנו.נשמתואתולשים
 .יהערבהאדםאתמכיריםאנומעטמההדבר'בעיני
שלוםזובשעהשישלהאמין,עצמיאתמשלהואיני
שקלאו .הערביםטובתוביןשלנוטובתנובין

הרואיםאלהובעיניבעיני ...זהכגוןשלוםלהשיג
כמשברבושרוייםשאנוההיסטוריהמצבאתכמוני

זהמצבהרימליצה,בדבריעליומגיביםואינםחמור
כהכרזות,ענייןלושאיןחדשהתקופהראשיתהוא
להתנהגות :מתכוניםבנמצאאיןבמעשים.אלא

 .) 77(עמ' ".מתכוןלאכיוון,ישכאמתאחראית

בתנועהמעורבותולמרותבאץר'כרכרשלהשפעתו
כיכנגדוטענובעולם.מאשרפחותההיתההציונית,
וחסרתאוטופיסטיתהנהיופיהלמרותתפיסתו,

אלה,להתקפותמודעהיהנובריישומית.יכולת
"נתיבותבשםבספרעמדתועללהגןוניסה

תפיסתואתלהריקמשנצרךאולםהאוטופיה".
חולשתה.אכן,נתגלתה,האץר-ישראלית.למציאות
כידיעהמוחלטיםערכיםשלקיומםגרסהשיטתו
כאלהמוחלטיםערכיםליישםאפשרותאיןשלרוב

אדםנקלעטען.כךמוסריים.בחיים .במציאות
כין"קו-התיחום"על-פילפעולעליוכהםלמצבים
לשפוטעליופעםבכלהטוב.לריבויהרעמיעוט
 :היינו ;על-פיהםולפעולהאספקטיםמכלהמצב
 .משתניםבמצביםמחודשקו-תיחוםלקבוע

שכן .זהקועל-פילפעולישהמדיניבמישורגם
לשובהעם-היהודישלזכותוכיהאמיןכרכר

כיוהכיןלעערור,ניתנתאינהכארצוולהתיישב
כפגיעהכרוכהלארצםהיהודיםשלזושיכה

שלאומיות-משום ;ארץ-ישראלבערביינזסויימת
לאומית-התחדשותבהכרחגוררת .מתחדשתציונית
הרעמיעוטאתלעשותישאמר, .לכןערבית.

 .כארץלחיותכדיהאפשרי

הרצוןמובניםהעכשווית.האץר-ישראליתבמציאות
מרטיןשלכתביואתמחדש,לאור,להוציאוהצורך
וכאיש-כציוניכסירנומוארבהםאשרכתבים-נוכר

דו-הקיוםשלהסבוכההבעיהעםלהתמודדרוח,
ישראל.בארץהיהודי-ערבי

פרופסור-חבר .מנדס-פלורפולשלבעריכתוהספר,
העבריתבאוניברסיטהישראללמחשבתבחוג

ברברמרטין

מרטיןשלפילוסופימסותספרעודאיננוכירושלים,
מפריזונים z :ופרסומיםכתביםאסופתאלאנובר,
רפאלבנו,שראוהאקטואליתלחשיבותכנוסףעטו.

לאורהכתביםכהוצאתמנדס-פלורופולכרכר,
כהכאתםגםרבערךלראותיש ;אלהבימים

 .ואכןידע.לאראשדור-הצעירהציבורלתודעת
לאחרומעניינת.בהירהכצורהומוגשערוךהספר
אתוהמבליטהיסטורירקעהכולל .מאירמבוא

 .הרי-גורלימיםאותםבהתרחשויותכרכרשלמוקומ
ההיסטורייםלאירועיםכזיקההכתביםערוכים

להבעתהישירהגורםאתהיוואשרהמפורטים,

שישלעניךתורםכזהעימוד .שהובעוכפיהדברים
מסרחספרמכללהספראתאיומוצבספר,לקורא

כאמור,הבהיר,המבוא .גרידאמופשטפילוסופיות

בסיסוועלכרכר,שלהכוללתהזהתילהבנתתורם
כוללת.משמעותומקבליםקטעי-הכתיבהמובנים
נהירהשיטתית,נפרשתכרכרשלחייוהשקפת

לראותהיום,קיצוניכאופן ,ניתןלכן, .ואקטואלית
מוגבלותה.את

"הומניזםאונבואית"פוליטיקה"עלמדברנובר
כתנאיפוליטיק""ריאלשללמדיניותכניגודעכרי",
נותר"כדבר :כארץ-ישראלהעמיםשנישללקיומם
"נבראי"פתרוןלמצואשישהנחושהכעמדתועקבי
כארץ-הציוניתכהתיישבותהכרוךהמוסרילסכך

לאאלימותערומה,עלמכוססשאיננופתרוןישראל,
והשלמהדיאלוגאלאאנוכי,עצמיומימושהכרחית.

יהודי-ערכי'פיוסלקדםהמגווניםמאמציו ...הדד•·ת
זה,כספרהמכונסיםהרכיםכתביומעידיםעליהם

אי-האמוןעללהתגברהנחושההחלטתואתביטאו
אמפטיהכאמצעותהערכיוהעםהיהודיהעםכין

לחטואשעלינוהחטאמןלהמעיטניתן ...ודיאלוג
יכד(אוהקהילהאתלקייםכדיכלית-ברירה

הליכהעל-ידיכרכר,לימד ,כיחידים)להתקיים

כסיוןותוךמולנוהניצבתהשנייההקהילהלקראת
יציינוודיאלוגאמפטיה .ודאגותיהצרכיהאתלהכין

את-מתפלליםאנולכך .מאמיניםאנוכך-
יגבילוזהעםחדיומטרתנואתשיבטיחוהגבולות

כידינו'איןהאחר.לצדשיגרםהכאבאתהניתןככל

החסדכידינוניתןאכלער.תיימעשלחלוטיןלהימנע
אתמאשריותרמלעשותלהימנעמסוגליםלהיות
 .) 31 '(עמהמוחלט'ההכרח
כעירפולכאמור,מצויה,כרכרשלשיטתוחולשת

הנבואית"וליטיקהפ''הכמסגרתויחסיותםםיהמושג
לעשות"וישכמוכיותרמשמעותייםמושגיםשלו,

תמידמודעיםו"להיות ,"האפשריהערמיעוט
לאוכהתאםאחרים.עלשלנוהצדפעולותלהשפעת
כמו-גם ;המוחלט"ההכרחמןיותרלחטוא

כללמרותזאת,למרות"ואם :לשאלההתייחסותו
רובהערכיםיהווהארץכבנייןתפקידנוכגמרזאת.

עליה- ) 70 '(עמ "?עבודתנופריאתמאתנולוזויג

חותםאינואלוהים !כזה tL' 'אמונה"קטן-עונההוא
עצמואתהמשאילהאיש.כרוךאולם(iזטרות.על
 • . ..חוב"שטרכליוהיםללא

בר·לבמרגלית
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פח iס-לאןצ
תקופחשל

 ;היחידבר-מה :צלאןפאול
מגרמניתתרגם ;שיריםרמבח

 :שיריםהשוליבשיחסיףוהו
תריפס ;אודגר-ציוןןב

 ;עמ' 128 ; 1987 ;פועלים
קוראשבחקלטתבתוספת

 .משיריוצלאן

 iצלאפארל

-מתחמלגמרלאחרמעטותםינש . 1952שבתכ
 ,גרמנימשורר 'צלאןלפאויאוצה ,אהווהשםהעול
וקנה ,אשוןרהשיריוספראת ,וובגורלבמוצאויהודי

רההשישלהראשונהשורהבוםקממהרהקללו
אתאפילובושרואיםיש . 1945שלאחרהגרמנית

המשך ,למעשהאך ,מפתיעלכאורה .ולםכמלהגד
לאיהודיםתפסו 193,3עד :רתכמוהתופעל ,;tי

הגרמניתכספרותהראשונהבשורהמקומותמעטים

אתלסקר-שילד,ואלזהקפקאאהנזכירםאודי
ן'אצלשתופעתלא ..וופלופרך:נל·ןכדאלפרד

שורהלשייכתראינהשייכת ,ןרנרכי•כצ' 1920דיל·
השואההתחווזלהבינתייםהריש .תאזלההיעטורת-ת

והואמחנה-ריכוזבנרצחויוהור :רכנהקועצמווהוא

מיד .םהנאצישלטוןתחתדת-כפייהובכעשניםה 1Lעי
 ,לפריזםרמשהלווינןצל·כרב,•והמלחמגמר :tע

כהתאבדותמותראתמצאהכהקבוע,רמושכמקרם

מתמסרןצלא :ךציוני-דר .-1970בינהסהכנהר
 ,כפריזרמניתג~פרדהמלמר ;יסטיקהרמנהגלליוכדך

יםסנפררשזכוישירירספס-:רתכפרסוםחילומה

יתהגרמנירה ,iZכילתהילהשמראת,ך·רשחרציםי:ככד
צלאןכיקרמותר,לפניקצרמן i . 19 ),-9ב .להכררמיב.,

יאהקר-יב,רכיככמהאוחדקהל,ן ·כומצאכישראל

נרגשים.

צץנוסףשיהודירכדה 1כי-כית :tה:י.:י i כ-::::אהופ:בתו

יהגרמנהתרבותוגחמתוךרמניהגהסגהילפרעיה

ההיז.:,,ירשסדרימפנ-ז.:כיתיהמ.ינהך· ;רח:יcכמז

;יידירצריםשלרנםבכליוו:רםכד:הה::ם,ותמכ:הרס:ו
ספתנוחולייהך,.!..ז' ,ית 1 ·-טכהכמרוהחזרה.ר.לפני ,:tי

אינו ,:tיהגרוטסקי-אימתנין:במטה~הביש .יrל::.:::כל

כאןאיןכינזכור'אםאלאהגירני'להסברניתן
מחוגהיהודיםנגדעובה ,גמר-תקופהאלאהתחלה

 .הגרמניתהשירה

לבאתכל-כךככשהאשרצלאןשלכשירתו
יהודידיסוישנומאד,לפופולריתוהפכההגרמנים

כהישכזמןובו ;השואהשלהעמוקביטוייה-זקח
כוחכהמתגלהלכלומעל .רחבאוניברסליסודיאף
ןצלאשלהייחודיתתושליטשלכרבוטיפי

הלשוןאתשלוהלישהוכיכולתכמטאפורה
 :לתמיההמקוםכהחלטכאןישעם-זאת,הגרמנית.

כהערצהיהודי-גרמנימשוררנקלטמהומתוךאיך

שצלאןהיאסכרתי ?השואהשלאחרכגרמניהכזו
לאאו ,יכלושלאמההגרמניתכשירהעשההיהודי

הפתוח.כפצענגעהואהגרמנים.רובלעשותרצו,

מטאפוריתוכשפהרבפיוטיכאיפוקזאתעשהאך

למשלאצ"גשלזוכמוכאקספרסיביותולאוסמלית
שלהבוטההאנטי-גרמנילביטויברורכחוטהנקשרת

וילקהשלשירתואתלגרמניםהזכירצלאןהיינה.
השירשהואהמוות"כ"פוגתאמנם .לוודומים

יש ,השואהכנושאשלוכיותרהבוטהאוליוהנודע
כגרמניה"'רב-אמןהואהמוות" :יותרישירביטוי

האם .היפההאיפוקכשיריושולטכדרך-כללאך

שהיהאו ,זועמדה-שיריתמרצוןןצלאצמולעקבע

מעיןשליחות,כזהראהאולי'או,טבעו,מעצםזה
משנהזהאיןאחרתאוכך- ?דרך-החיובעלנקמה

אתלדעתי,איפשר,זהשאופיוהעובדהאתהרבה
ןמלאחדייהפךמוכה-שואהיהודישמשוררהתופעה

מידהשואה,מחולליהגרמנים,כשירתהראשונים
 .לאחריה
 .כעבריתלצלאןראשוןאינוהחדשהשיריםמבחר
שלתרגומופרישיריםמבחר-1983כלוקדמו

"ספריתכהוצאתהואאףווינקלר'מנפרדהמשורר
כאנתולוגיהקטןמבחרעודמצויכן ;פועלים"

כתרגוםמצלאן)לקוחעצמו(השם "הפורחהגרזן"
הקדישכה-1985כ"כתר"כהוצאתזנדכנק, .ש

כיחסשנהגכשםשיריםמספרלצלאןזנדכנק

 .ולכרכטלרילקה
מתורגמיםאודגרכן-ציוןעל-ידילנוהמוגשכמבחר

כמכנהגם .לעבריתהראשונהכפעםהשיריםמרבית
כדו-לשוניותכמוכןמדובר .חשובחידושישנוהספר

אודגרהוסיףלמלחין,וכיאה .מקורעומתלתרגום-
צלאןקוראכהקלטת :הצליליהמימדאתגם

 .משיריו

וכמיוחדתרגוםכללגביהנכונההמתעוררת,השאלה
האם :וכלשונוכביטויושיגרתישאינוצלאן'שללזה
הדיוקמידתמה ,כלומר ?לפרשמבלילתרגםניתן

כדי .המקוריהטקסטמןלהפיקמתרגםשיכול
מקסימליתוכמידהולשונוכרוחוהמקוראתעכירלה
החשוכיםהמלחיניםמןהואשאודגר. ?הקוראאל

אינטימיתרגישותדרכומראשיתלהגיאשרשלנו
מאמץעשה ,כפרטהכתובהולמלהנכללרהלשי

מכקשותרגומולאןצלשיריהקשבהשלבולט
עלשומרהואלשם-כך .רלמקומאדחרפפנילהיות

אלאלמשל,ווינקלר.מאשריותרן'וקיצור-הלש
לפירושיותרמכיאהשלוהחפיפהשאיפתשלפעמים

כמוזהשתרגוםכאןרלהעישי :.גוםלתרמאשר
זהשוניםשהםככל ,וזנדכנקררינקלרשלמיהםתרגו
מעכיריםושתםששלהריאחרתארזרמידהכמזה

ישנואניהצלכעירפרלכןשוי'כראצלאןאתלנו
והכנה.פירוששלשוניםלגווניםמספיקמרחב
להביאכלי jצלאשיריכתרגוםבעירתבהירלהקשה

ןכמוכמשמערתישהואדברהמקור,אתגםןכחשבו

 .הערותהככמפראאיפקאסת .גרמניתלדוברירק
 :סותרתכגיוסהםהסירניתןקרוונה""כשיר
 :מתרגםגראוד

זמןשיהיה 'ןזמהגיע"

 .'' jזמשי
 :תירגםנקלרריואילו

 .זמןלהיותהזמן"עתה
 ."ןהזמעתה

שהגיע :לומרהתכווןצלאןהאם-היאהשאלה
 '?זמןערדשישאוהזמן

לחשיפתקריאהןכאשישומני.ד ,הגרמניתעל-פי

והנאהביםאהבה,כשירשמדוברכירון .יםמסריצ:מ

הגיעושהםלשעריש ,'כחלון'חבוקים''עומדים
ישלכל.תיוודעתםבשאהלכךםמוכניהםכר ,געלר

 .הזמןשהגיעצלאן'כוונתאתלפיכךלפריי:1

הרווחתאחרת,בעיהיש"גביש", :אחרוכשיר

הבחנהאיןכיניהם .והנקבההזכרבעיית-כגרמנית

דאורגואילולזכרמתרגםורינקלר .השניכגרף
שתישלהפירושמענייןפחותלאאךלנקבה.
 :האחרונותהשררות
 :אודגר

מתדפקת,השערעלידלעומקלכבות"שבעה
 .הבאר"הרמהאחר-כך :וורדיםשבעה

 :ינקלרוו
כשער'הידהולמתיותרעמוקלבכותשבעה
הבאר".הומהיותרמאוחרשושניםשבע

כתואר-השימושאתלדעתי'המקור'מצדיקכאן
 . ""יותר-הפועל
 :השקדים""מנה-כשירלבעייתיותדוגמהרעוד
אלדיברהלאאימרהשמרה"עליהם :אודגראצל
 .איש"לכ

דרךשמצאהאימוח,עליהםשומרת"שםוינקלר:
 .שרם-אדם"שללכאל
התוצאהסתירה.מעיןהשונההתרגוםמציגכאן

 .שונההדרךאךשווה,אמנם

המלחיןאודגרמהרהרהשירים",כשוליכ"שיח
כביטויים-המשורראודגרכצלילי-המלים

ככוונות-הפילוסוףואודגרוכצירופיהם.
 .וכמחשכות

לעבריתצלאןהעכרתשלהעיקרישהישגהדומני
מעידיםשכתרגומושהשירים ,כזההואאודגרכידי

 •כתוכם.המוצפןהחומרמהותעלהיטב

אלוניםש.
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 '-~~ערצו;ת=:פליטי ··נ;,ע.לימי~

-ז- : •.-. :-ז•·

 = ה~;~~-סגל~ו;רגןהל:ךם. ?Wi •ךקך ה~;,

 .:::זלזך:;בב ,, !~ין JJנאדי !~ין JJ"נאדי

 ."ספרד"מחזור(בכ"י)הספרמתוך
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יחרות

וישראליות
בישראל

 ;אחרמקוםאין :שקרגרשון
 ;המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'. 212תשמ"ח:
"אין :שקדגרשוןשלספררעלכתיבהכדיתוך

לומרשכרצונישהדבריםמוצאתאניאחר",מקרם
אשרהאדםאודותאלאהספר,עלאינםמכל,יותר
גרשוןפררפ'אתלאור.להוציאולנתכוצררךחש
מתוךמאדעדחיוביתהיכרות"מכירה"אנישקד

והכבודההערכה .הספרותכביקורתרעסרקרמחקריו

משרםיותרערדעתהיגדלומראשלושרחשתי
משרםשלנר,כארצנוקיומנועתידלמעןהיזעקותו

שזעקתומשרםשלו,ככלי-אומנותוזאתערשהשהוא
ומשרםמתיפייפת,ארמזרייפתנשמעתאינה

שהואעדוכדמוכנפשועד-כדי-כךהיאשמלחמתו
לומרכדיכל,לעיניוכאברסיכלרתיראתחושף

 :כרכר ..חישכתבאתהואכדרכוולומרולחזור
אכללחיות,אפשראישכאןמארדאפשר"אפשר,

אין ...לישרןלמרת,צריךכאןלהישאר,צריךכאן
 ' " ...אחרמקרם

תחנותביןמהירהרככתמנווטשקד'גרשון

שנותמאהשלבדרךסינכרוניתהמקובעותמידגמירת
 .)ןאחרולדוררעד-19ההמאה(משלהייהודיגורל

מלקטהואהיהודי'העםשלקיומוכנתיבפרוכחול
שראה,כמר"מושגיםשלדרךאכניעימדונושא

נרדףיהודיגיטר' 'ישראלייהודי'עצמאות,מלחמת
 . ) 9(עמ'ומחוכר"תלושרודף'ויהודי

פרט ,) 22.4.88 (אחרונות"כ"ידיערתעימד,כראיון

לכתיבתןוהמוטיבציההסיכותהצורך'אתשקד
"לעתים :זהשכקובץהמסותשללאורוהרצאתן
הופכותכשהןרקחוויותתופסיםאנחנוקרובות

ההסטרריגורלםמפניחרדואברתי ...לזיכרונות
אניישראל.לארץומווינהלווינהמפרליןכשברחו
החרדהאתעליהוהוספתיחרדתםאתירשתי

גםמזהמשהראעבירוכנראהכנסירנרתי'שמקורה

לצאצאי".
הפנימיתהמסקנההיאכשבילי"הישראליותלכךאי

לישראליםוכאשרההסטררי"הזיכרוןמןהעמוקה
עיצובהיאחברתית-תרבותית"כגרות :כישראל
מתוךולאעימותמתוךההורהשלמחודשמתמיד'
אתמחדשלעצבניסתההציונות ...העכרמןבירחה
לעבריששכרהורהלכנרתניסתההיא .העכר

אתלחיותיכוליםלאאנחנואךחדשה.משמערת
המשמעותעםשנתמודדבליהחדשההמשמעות

אכןאםתוההשהואתוך ,מחפששקד " ...הישנה

יהווהאשר ',,ישראליתזהרתשל"דיוקןככלל'יתכן
ישראלילכלתשתיתשורששלמחרתאראיתןבסיס
- "חדשיםנוחרתדילנר"הימצאוכמסההוא.כאשר
המתגבשתהחכרהאתלהכיןניסיוןערשההוא

ניתכירעל-פיהאישיותחוויותיועל-סמךכאץר'
וקורותיותולדותיואתהמלוויםספררתויצירותהגרת
לנתחמנסההוא :האחרוניםכדורותהיהודיהעםשל
גם(ואוליהרצוןאי-שכיערתואתהנחתחוסראת

שלמיגזריוכלכקרבכמעטהיוםהשורריםהיאוש)
שלשורשיואתלבררשרקדהוא :הישראליהציבור

מהאתלהרוסועיקשעיקביכניסיוןשנראהמה
קיומה,שנות 40כמשךכמדינהונעשהשנכנה

 .וכישלוןאשמהכרשה,כמררגשותמדועותוהה
שלנר"כישראל :מגזריהכלעלכציבוריותשולטים
 :ישראליתאנטיעולםהשקפתומתפתחתהולכת
למעןשנוצרההתשתיתאתלהרוסניסיוןמתרחש
 .) 25(עמ'חדשה"ישראליתחברהשלעיצוב

הערלה ,העכשוויתהמציאותלגבימסקנה,-האבחנה
מכנהדקששמההיאונתוחם,התהליכיםמהבהרת
 .הישראלית"הזהרת"ארבדן
 6 ( "דבר"עיתון ,"רעיוןאמנותלספרות-ב"משא

וןראש"גדףמאמריוכסדרתא'בפרק ) 1979ביולי
הוארורשחהמלחמתלספרותמברא :שעניבהרבים"
היו 'והקיומייםההיסטורייםהשיאים ... " :כותב

רררהשיחמלחמתכאשרהמדינה,וייסודהשראה

 ," ....ביותרהחירפההקיומיתהחוויהאתמעניקה
ץר"בא"דורבנישלהעיקריהקיומי"המשבראילוו

יימבולאיחכהשהעולםמלחמתבימיאירעלא
מישוברהמעבכימידווקאאלאהשיחררר,מלחמת
מדינהאל ,חלוצייםאידאליםהנושאמתנדב

 ...חרכהוהכיררדקראטיעלהמבוססתממוסדת,
וגילועולמם.המשךןלמעשנלחמוהחייליםאכזבת

כנישלהיסודמחדויותהיאיוצרו,עלקםשהגולם
בהמשך .ידם"עלשכנתכההספרותושל ,הזההדור
כראיוןמוסיף'הוא . ,האבחנהאתוכעשרתו 'לכך

זהותשלמוצראני" :) 14.3.86 ("האץר"בעתרןעימד
 ,ניההשהעלייהכניכאן.שנולדוהצברים .שנקנתה

 .יהםותמאבזהרתםאתקיבלווהרביעית.השלישית
ןמלכד 'ידרמהגיתואידאולזהותשדםקבלתילאאני

שאינימהוזה 'ריכוזכמחנההיהשאביהעובדה

שהזהותהכערתיולכןעצמו,עלשיחדוררוצה
ישראלית".זהרתהיאלהתמודדרוצהאנישעליה

הליכיםתוהכנתלימודרקכיהוא,מכךהמשתמע
כי 'לעתידדרכנואתולהאירלהבהירעשוייםאלד
לשתשאדד ,האפשרלככומפוכחתנהירהראיה"רק
שעלינוכךעלאותנולהעמידעשויהכאנו'מנין

אנולאןלדעתכדיוחשבוןדיןלעצמנוולתתלחדור
 ,הםהכרחייםהיקוהבדהפשפוש .) 10(עמ' "הולכים

הסכנותמשדםכנפשנווהםהשעהצרהם .לדעתו
ישת ."כידוןאיבוד"שלמצבעקבלמדינההאורבות

כסירנותגםכד-ככדהמהדרתלדעתו. .כאןסכנות
 :הישראלי"חת"הממכנהשהואממההיחלצות
(ארהיב"ש .המערבתרבותאחרינהייה-האחת

מןירידהידיעללהתבוללות"שיכה)שלבסירן
אל(כשיכהבתשובהחזרהדתיות.-והשביח .הארץ
בכיפהםטישולבתשובהוהחוזרים"היורדים .הגיטד)

ראשלמדתבכיפותואלהותזארוכמזוודותאלה-
שראליהיכותזבולדברלחזורבאואני .סרוגות
נחותאינוהוא .יהישראללחוליןקירםיש :שאכד
אדכתשובהלחדורצריךואינואשםואינוירדד,
תרבותןכאלעצבעשויבלכדהוא .מערכהלרדת

(עמ'ישראלי"ותילחקשה-ישראליותבלי .מקורית
29 (. 

אלישרכי ,רהמחבןכוחשכספר,המסותכששת
ותהספריןבשםיוהקשרהיחסיםאתספררתוכמנקר

 ,כרהוהחת)והישראליהודיתיההספרותיתהיצירה(
אלורתייםהחבהתהליכיםאלמתייחסשהואתוך

דעההתואתויצבעאשרוחרוההמחשבההלכי
כיהיאמבחינתולכך,ההצדקההדור.שלהעצמית

זהתלעשוגלתמסהספרותיתתורשהביקמה"כל
 .כעולםמומששמה rאומושגיבכיסוחחנסוללחדור

נותשרעולם-תמונותכמהןכיצירוףידיעל

יםנוהגוקשתאתלחשוףהביקורתהמנס .ומשדנות
 ,שקד : ) 10(עמ' "בדורווחורשדת_דהעמקשתואת

שדנותעולתמונותףלצר" .לדעתי ,ילמשכ .ןכא
יםבטבהיקדלהתמירה,צהיפעי .!t'יןמביומשדנות"

יודנוונשקבעוהעיקרייםהתהליכיםלהכנתהתורמים
דימצבתמונתלשרטטךובכהדור.בניעמדותאת
עוסקתמסהכללמציאות.תתואמדדיייקתמדד

בתהליכיםלוחלקראשאחדכמרכיבדאןכמאפיי
תאתחהפותתחנה"מ"הלדרךוצאיהואים.כרזהנ

מאירופההמשולח-נולרגיתכרמכח·נההתקופה
א-.iZלנריתהמתייחסהכמרות).יוסףשלר rיציר.דרך(
.תהמשקפתשד:ר"י"התלת ,iZבתחדימטפלאוההז
מצב .העולמותיןכדיהיהוהאדםשליומיהקרצבמ

כימכרכרהיהודיחיוJ.כדםרפאראדרכסידיםניגוטעון

יבשות.יןכוזמניםיןב ,ותוירבת

רוןכהזייותדחרעבראלמתקדםקדשהבאבשלב
שאולן"הזכררברא("עםהשראהשליבהקולקטי
לחיותשכאשרםהניצוליכדררדקומתמ ,)פרידלנדר

שלכנושאיםמתלבטואשרכאירופהמגוירוכמחוז

אירופהיהדותגורלשנמצאה'וילדותאבודהלדות"י
 'היהודיהישראלי .פיהאירותייסוג :היהודיורלהג

העכרעיצביצדכרוכעיק ?ביניהםקשרהרמהמי

לרכתשלאשלמהחכרהשלט"במדת"נקארתה
ישנהלהבאוסקתהעכמסה .) 57(עמ' "הימחקל

החוזרתות"ה"התמקמעדהמעברתהליךלשכחינה
שכר-שלאומההטרפניעל-לגשרהניסיו :פהוכאיר
ולאיחויהקיומי,המצבלהסבירוהרצוןהיכולת ,חיים

נקטעו.כדכמקרםתתרבווחיים

ליהדותרהמחבכרעורופאית,יהאהגולהמיהדות

יםיהודיןכשהיסודיחסילשאלתאל'רישאץר
רי"הבוכ"שלבדעיצדרךעולהשהיאכפילסביבתם

מקרי::נרדף'רודףיחסי :כגדלההעבריתסיפורתכ
אוהשואה"תסכיןכךאחרשכרנה("מהקורכן

ארץכיתהעברותבספרוגילגדלו ,)"ספלקקומד~"מס
תרביוהמטופלרי"רכה"נהואהערכיאשרכישראל

 .זררותכספ

שורשיו;ביןליאישרהאץרהיהודיכיןהיחסגייתסו
חוויתכיןלמזגרהנסיוןמחד-גיסא-םיהאירופי

 ,מאידך-גיסא-ישראלית,החוויהלכיןהשואה

התבוננותתוךשחר",נולמרת ,,z,זיי"במסהנידונים
"כיןמשפחתיות).סאגותןי(כערייםהסטרםא~יכררמ

אשיכר(קצרהמבטתהעפמעיןהיאלירידה"שמד

ישראללארץגלותשניןסויחזיקהרבלע )פרקים
אתירהולהבלהגדירניסיוןתוךזהרת.כספרו

גלותשלאלוקטביםלשניההתייחסותפיינימא
הספרותשלומשורריםם"סופרי :מינוכיוגאולה

תשוקתעםמתמודדיםהאחרוןורבדהעברית

לי'נראה ...החדשההשמדחווייתאדלותההתבול
להםמשמשתירהיצוהבפיתוחנאבקיםשהיוצרים

הם .כיסופיהםלהצדקתארהישרדותםלהצדקתמצע
 .ישראלינוערשלחדשבצמכיצירתםמבטאים
אותהניסחשקא:נישאלהארתהעצמואתהשואל

לשאלהפכהשהתאבד?'),הללאועמד(אחרשרכהק
ה"ציונית"יהווהחשלתימרכזנציאליתיסטקזא

 .) 137 '(עמלרדת?'"לא"מדוע

ר·הלכסנד"אלמסהרחבהמאתלהבימודבריותחנת

מי ,,uרייאתהמסכמתה"קריכאמויהדותדיםיהועל-

כנסיכותאמריקאיםיהודיםעםשקדשלותיגישופ

הברורההתרשמותועלומעידה .כשנהך ,,uבמישדנות
באמריקה.עצמאייהודימרכזשללהתפתחותחסיב

כלכים.לשראילמהג:יםמשיכהמוקדהמהווה iמרכ

ההנה·כ ,יותרלאטרקטיביהופךזהשמרכז
הזלמצבכתשובה .תרימאסיכייםהופכיםהירהגוה
-ו iמסה .שכספרהאחרונההמסההיעמופ-

אינה-הדובר)"אתהניע(מה-החרדהתפ"תקו

וכפשטותמזעזעמסמךכ::חינההיאאלא .כלל ;-;סמ

 ,הואכאשריהודילכלזהות"ת iו 1 'ת"ןימע .נרתוככו
כפיל,כהידיעל-ראויקוישמעשיראהולשראוי
 ,מאתנואחדלכלהקולויגיע ;הכליכפנהכל

 .אחרינולילדינו-מאתנו

כר·לכמרגלית
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-חתרנותמסורת
 ?השראהאוטראגריח

 :הספרמתוךהראש".ו"כסוייהראש""גלוייכין(כוויכוח
הפועלים)בספריתלהופיעהעומדיהשראה"אוסמכות-"היהדות

לרוביםרהמתנכשתלטניים,מימסדיםמקודשות,
כוחהבניין'כתחילתהיוצריםעלידיהמכווןלתוכן
יצירתשככלהשחרורכוחותעםנאבקזהמשמר
 .ומנוצחיםמנצחיםכפשטותכאןואיןחדשה'תרבות
 rאוףלשתועליוהכוחות,שניביןנקלעהיחיד
מסילותאתבהרחבהלתארישעל-כןבקרבו.שניהם

האמנציפציה,תרבותמסילותואתהרבניתהתרבות

המשמריםהכוחותתרכומעאת-כלומר
התרבותהיוםנאבקתשעמם ,והאמנציפאטוריים

אינטגרציהלחדשרצונהמתוךהלאומית-הישראלית,
 • .וציבורית rאישי,יהודית,זהותשל

שטרנפלדצביקהשמראלי*אפרים

שן"מכוחהרעתהאתלהסיחאייןפניםכשום
תרבותבכלהפועל(הטראדיציונליזם),המסורת

ות,יהתרבושביןהמאבקיםעל .ראלישמתרבויות
רוחלפיקודמתהאתלפרשמבקשתמהןאחתשכל

שביןהמאבקיםועלממנה,ולהיבנותלתקנהעצמה,
העולההתרבות,אתהמעצבותהיוצרות,טותיהאל

המתחאתלהוסיףיש :ונועזתהשחריצירהבזכות
הצורותמסורתשלההתמדכוחביןפוסקינושא

עצמהשהיא ,החדשניתהיצירהיןלנוהמבנים,
להתבטאכריובמיבניםבצורותלהתלבשמבקשת

הוגיםבעקבותמרלוניתן-היוצרהרוחבעליל.בהם
 'הומכולדטפרן .רדהגל'(כגרןתרבותבעניינירבים

להתבטאמבקש ,ואחרים)זימלג.האררט,רקבו
יםמנהגואמונות,רעותריעיקשלבאובייקטיבאציות

שלכללומשפטיות.ומסגרותחייםדפוסיוהרגלים,

כמסורתעצמהאתלקבועמשתדלתפכההמה :ברד
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הראשוןחפירסום
דורמשה

לזהותומפריעעליהםמרחףמעורפלהומש .כהלכהלייםרזכואינםפניה
שלאמאודאפשרהעור.איכותהעיניים,חיתוךנטר,הסהאף,תרצואתבוודאות

אלושהיו ,דומני .בתודעההנחקקות ,חיטוב-כרודותפניםמלהתחיל,לה,היו
נזשום .צ;רד ?7הש;ככשחיוכן-שמנותלאאךמעוגלות,מלאות,-נאותפנים
נותנתוהדעתכחולות,עינייםלהשהיוזוכראניעיל,לשנאמרלמהודגכנימה,

היתהשכלכתהלי'זכורועוד .הוודאיןוהזיכרלאנותנת,הדעת .נהירשיערגםש
כקצבמתנועעותהיולאהן-כמקצתקפואהכתנוחהזרועותיהאתמחזיקה
איטימשלהך'עצמאיממד-נתעוהאיזהמקיימותככיכולאלא 'החופשיההליכה

 .מדוע~דעלאכמיוחד,עליהתחננהזוה 1תנויוהנה, .ותרי
אינניאכלהתיכון'בית-הספרשלגבוההכיתהתלמידהייתיככרההםכימים
כי .לשלימקבילהשמאאוותרינמוכההאםא'יהמדהלכיתהכאיזולקבועיכול
לאכיאני,רוסכועורספק.ליאיןככך-שליבית-הספרתלמידתהיתהלאהיא
משותף.ידידכלשד;ו,מתווךעל-ידיאלאתנועת-נוער,כמסגרתאליהידעתתווה

הכחולות,כעיניה-לגרוןמחנקהשמה 'ע.ג.לאהבתלאלתר,כמעטכההתאהבתי
לא-אחריהלחזרהחילותימשהר.קפואהוחת-זרועותנתכאותהט,להבוכחזה
גמלוניתכצורהזאתשעשיתיאלא-כלעדיגםזריםחמנראה,הכפילה, ו~~~
-גדולכוחיהיהזהכעניין-"ספרותי"אופיכעליםידיבורעליההשפעתי .למדי

טיפוסהיתהלאהיא ,אלליהרוחני.יתרון-ערכיאתלהרגישנועדו ,ilי
שעשתהאף-על-פילנה,אתמשכהלאשירהוגם ;עיקרכלאינטלקטואלי

 .כאוזניהמצטטשהייתילציטטיםתשומת-לכהפגיןללא-מנוטליםמאמצים
גרעהלא ,כפרטנשירהוככללכ"ספרות"התעניינות ;היתהלאטיפשה

 .ן.חג;:לימקשיבההיתהוהיאהוא.נהפוךמשיכתה.מ
צעירהאשההיתההיאלך:נר.לאצבעותלתת-עכשיולינראהכך-יהייתריךצ

אתהממלאיםוהכיסופיםהרטטיםעלכחלקו,לפחותהנזסך'אתלהריםהמוכנה
שהייתיהנועזותהתכניותוכל ,חששותמלאהייתישאניאלאל.המבשיהגוף
כיןהנהירים,כערכי-הקץילשוטטכשיצאנויוהכלאנמוגופגישה,כטרםרוקם
חלקותכאותן .הספסלעלכשישכנוגםהקיימת.הקרןשררותשללים Wה~

לא-פחות,אינטימייםולגישושיםאינטימיים,לווידוייםהיפותלמחצה,חשיבה
אתחציתילאאךוחרדה,תשוקהמרובמתעמעמותועיניכמטורףהולםלביהי.ה
או ;שערהעלמשיםכמכליקודחות,כשפתייםרפרפתי,היותר,לכל-גנרלה
גםאולי i ;מקריים-ככיכולליטופיםהמלאות, ,פותוהחשועותיהזראתיטפתיל

 ;מדיממשייםהיופחדייהמשך.חסרתאךלוהטת,חטופה,נשיקהלכללהגעתי
גורקימקסיםכרונותזאתקראתיכאשריותר'מאוחר .מרימפליגיםהיודמיונותי

הוא .הנשיםעלרוסיהספרותשלהגדול"הזקן"כרכרינתקלתיטולסטוי'על
כדומהמשהואויידענה,שגברמתאווהככרחמש-עשרהכתנערהיכשםמרא

שלזכרונותיואתקראתילאעדייןשעהשאותהאלא ;אתושהצדק~פשר .לכך
 .ירקגויםקסמ

כלנעדרינוסרירישנלהבים,שיריםוכמהכמהכתבתיזאתתשוקתיעלוככן,
ואיש ,כלשהםעקבותלהשאירבליכמת-החיזיוןמעליורדיםהיושבוודאי- lייחו
 '?לידיוהגיעאיך .אבילידימהםאחדנתגלגלמלאאילכחסרונם,חשהיהלא

וגםרלולהציץ'לאניהנחתילאמעודיכיהסתייגות,כלכלילהצהיראנירשאי
כראשית ,אזאפילו .כפירותיהאוהספרותית"כ"ענודתיתר,וביקלההצצה
כמעטמחיצההיתהקיימתה;נרי,מןהשוואהן-לאיהיהחזקא ?7השכאשרהדרך'
הנתגבהזאתמחיצה ."האמנותיים"לנסיונותישנוגעמהככלנינולכיניאטומה
שהכניסהוככל ,הספרותלעסקישנכנסתילכככלומר,השנים,כמרוצתוהלכה
כה-כעתאכלקומה.עלק;מההמחיצההוסיפהכןמופשטת,פחותנעשתה
היהלאעצמךהוא ;שליהטיוטיםלגנילא-תדע-שונעהסקרנותלאביהציקה
הרוסייםכקלסיקונ:םכלתי-מחייב,שטחי,עיוןיאוללהוציאשירה,קורא

אף-על-פיעליו,מקובריםהיולאזדאהעבריתדר~ה_המ;שלהמאורות .והעבריים
הראשוןהכינורהיהלונסקיוזz.שאברהםהחלוציםקבוצתעםנמנוואמישהוא
שלאחיו-השניםכלהתמידהונסקישלמשפחתעםההיכרותאכן' .שלה

בלשוננו,לועזיתספרות-מדעשלופופולריזטורמתימטיקאירב,המהנדסאברהם,
הקדשתואתאתאים ,iLהנויספריםאי-אילוכרשותימצוייםועדייןסנדקי'היה

התרבותחניךהיההואכשירתנו.החדשהמהלךאתגרסלאאביאכל-"לכני"
אםהיו,ושניאורביאליקאךגמורה,שליטהכשפהושלטמנעוריוהעב~ית
נוסףלימים .וחבורתוונסקישלמאשריותרערוךלאיןללנוקרוביםככלל'

 .רות Jהאתוהעמיקהזה"'ונגלר Tה"מפניהרתיעהעלהפוליטיסהפולמו
וכךדעתו,עלאותוהעכירהסקרנותוגרשם.דרכנוכחרםנזהרלאאביעובדה,
התגוררנו-הגוןמקום-מיסתורבשבילםהיהלאשממילא 'בניידותיפישפש

דרךמושכרהיהאחדוחדרון ,"'כפועליםשכ"שכונתקטןכביתיחסיתכצפיפות
אך 'שירמאותונתרשםכיצריודעאינני .אהבתימשיריאחדשירידלה-קבע

הי.זורי,וכליידיעתיכלייר, ..uהיאתלקחאלארשות,ללאכקריאההסתפקלאהוא
וראוייותרמאוחרכשלכנעשהזה(דברשלונסקילאברהםלאלא,-והביאו
"גזית".כתב-העתשלועורכומייסדוטלפיו,לגבריאלאלאעצמו),משללסיפור
מפלגתכטאוןהצעיר"'"הפועלהשבועוןשל"אדמיניסטרטור"אניהיהכשעתו
לחםלחפשויצאפרשעורכו,עםתקנהללאשנסתכסךער ,ארץ-ישראלפועלי
ועורכים.סופריםהרכההכירשלוה"אדמיניסטרציה"מימיאכל ;אחריםכשדות
טלפיו,גבריאלאלהתוודעשםהאם ;הצעיר""הפועלכדפוסנדפס"גזית''

לומרבלי"גזית"לעורךשיריאתהניאהואמקום,למכ ?ומכקר-אמנותמשורר
איננישיר-ביכוריםאותועללחרסהעורךאתשהניעוהטעמיםיוהמהמילה.לי

כתב-העתמגליונותכאחדפינהלוקבעלסל-הניירות,להשליכוכמקוםאךיודע,
כמהלשערממנינבצר-החוברתיצאהכאןז.zררק ;מיםפיואתמילאאבי .שלו
מזומנות","לעיתיםאזגםמופיעהיהו"גזית"לגאולתו,השירהמתיןזמן

אתלגייסהכמה,כקיוםחייותעודתאתשראההמסור,העורךכידיכשעלה
כמטבח,השולחןעלכמנצחוהניחההכיתהאניהניאה-הנחוציםהמשאבים

לאעדייןאז ;הלועזיהמקורי'כשמיחתוםהיההשירחדר-האוכל.גםהישה
עברישםעלחשכתילאכזהוכיוצאפיר-עטי'אתלפרסםכדעתיכללעלה

לאההפטרה,מןכפסיוודוניםהיהחתוםאילווגם .הפרסוםאתכרלעטרשראוי
עלנו,הנועירםהרגשותכלעלחיו,עודמאלףהיה,שלינו.לטעותיכולהייתי

ושורותיו.בתיוכלעלהמדוקדקים,חרוזיוכל
שמואלעלסיפורמצויכרקוכץי'י"דכידיהמתורגמיםעליכם,שלוםככתכי

כתב-כאיזהמשלומשהוסוףסוףנדפסוכאשר ,רסופלהיותהמתאווהשמלקים
כהתרגשותוקוראכגליוןמכופףהנידחת,העיירהכרחובותמתרוצץהואעת,

המלה,אתהיטבקולטיםאינםושכיםהעוכרים ... "נדפסתי! !"נדפסתי :עצומה
עלינו,לאשנתפס,וסכורים "!נתפסתי"נתפסתי,זועקשהואכנפשםמדמים

הנושאשיר ,המודפסהשירלמראהכקרניגעשאשראתלתאריוכלמילמלכות.
יסודיאתקוראלכלומגלההמנוקדות,כאותיותיומבהיקהמפורש,שמיאת

-כולםאתאחדהכריעהרגשותשמכלדומה, ! ?הגנוזותותקוותיאהבתי
אתפתיעתו,אתהנדפס-לראשונה,שלאושרואתעל-נקלהניצחההיאהכרשה.

וברחתיקמתי .הסתחררראשי .צלצלואוזני ,פניאתהציףהדם 'מנוכת-גאוותו
החדר.מן

לקחתהרהיבהכיצד-אנימידיעלבוניאתלתבועעזה,חימהתקוףכשחזרתי,
נו,ולעשותאישי'מכלאישיהפרטיות,בתכליתפרטישלי'כולושהואכתב-יד

וכמצופה,כרגיל Iרינות-דבירםניננונפלו-שלוככתוךידיעתי'וכלירשותיבלי
 ,אנאשלהטובותכוונותיוכלאו-הכי.גדושהלכוסמרירותשלטיפהעודשיצקו
הפרט,לרשותהחדירהשרטוןעלעלונחת,ליל;:זקכהכלתי-מסופקרצונו
 ,הראשוןשיריפירסוםאתלחוותביקשתיכךלאכפרה.להשאיןחדירה

 • 1זמןלאחרורק Iחפץאיןככליהחוכרתאתהשלכתיעלבוןשמרובחוששני,

מהחלהשיראתלכיני,כיניוקראתי,ששלפתיממקוםאותהשלפתירואה,כאין
שלאהאהבה,גופי'תאיאתמציףנג"עשלז:זםגלחשתיאזרק .כלהועד

כאןזרחההאשלים,שלהמלוחריחםאפופיהשדרה,ספסליעללממשהצלחתי
ספרותיכדיוןלאאכל ;כשישיםכטלהיההשירשלהסגוליערכו .זיווהככל
ויחידהאחתצמרמורתכאותהתמורה,לושאיןרטטכאותואלאעוסקים,אנו
יצירתוכניכוריעיניוכהיתקלחשמלכזרםחשהמתחילשהמשוררכלתה,ואין

חלונותוקוערתכפועל,תשוקתוכשלרןעללרגעאותוהמפצהתחושההנדפסים,
 .ידכהישגכמעטקרובים,לפתעהנעשיםרחוקים,למחוזות

היותרלידידילאאףופרסומו,השירעלמאומהסיפרתילאאניכך,אוכך
לספרותמוריכאשרתדהמתי'אתלשעראיפואהנקל .כעריעצרמשהו .קרובים

חיפה,כאוניברסיטתעבריתלספרותופרופסור ,טז:;~לימים Iככשטיץיעקבד"ר-
-אופקיוהרחבתהספרותיטעמילפיתוחשנוגעכמההרכהלוחבשאניומי
המסוימת."גזית"חוכרתאתהשיעור,סיוםלקראתתיקו,מתוךאחדכנוקר~לה
החדר,כרחבישהושלךוכהסכתשומת-לכ,לולהקשיבהכיתהמןביקשהוא
מליםכמההוסיףלקרוא,ככלותו .שליהשיראתוכהטעמה,לאטכאוזניה,קרא

למאזיניםגילהואזהטירון'לפייטןטובורצוןכרכהשלמליםמשלו,חמות
קלאסי,מתחככסיפוררגע,לאותושעדהמחבר,שלזהותואתהמשתוממים

כמוס.כסודעליהשמר
פיהאתהאדמהשתפצהמככרהסתםמןהייתילאל-ידי'הדברהיהאילו
וכמאור-פניםכחינהדווקאקידמולספסל-הלימודיםוחברותיחכריאך .עניותבל
היו ;כתפיעלשטפחוכהםהיוהעברית.לספרותהכלתי-נחשבתתרומתיאת

לדבררקחניתיכלימה,שלכתהוםצוללואני,והוקרה.עידודכמבטישהסתפקו
עדולהסתתרמשםלהסתלקשאוכלכריהלימודים'יוםשללקיצו-אחר

 .זעםשיעכור

אתריתקויותרדוחקיםנושאים .מדירבזמןחלףכטרםכמוכן,שככו,הגלים
כ"גזית"שליהנאיםוהפירסומיםאחרים'למוקדיםט 9הוהזרקוראור .הצינור

 .בית-ספריכותליכיןעודנמצאתילאשבהםכזמניםטועה,אינניאםאירעו,ככר
כחולת-עינייםנערהלאותההכלתי-יעילהאהבתי :ככירודליזכוראחדדבראכל

תנוחת-אפילוהסופית.לתחנתהמוקדמת,אזהרהכלכליהגיעה,ומלאת-חזה
 .המופלאהקיפאוןהפשירכאילוחינה,נתפוגגמוזר.קסםעלישהפילההזרועות,

לי,תצמחלאטונהששוםההכרהואוליגרם,השירכפירסוםהכרוךההלםהאם
מפניההיאהאהבהרגלינדחקושמאאוהחיזור,מהמשךאחרת,אוזומסיכה
 .האלוהשאלותעללהשיביכולאינני ?עכרש:יריסבלהשלאחדשה'אהבה
ואיכזאתתשונהעליהןאיןואולי .כלוםולאאחירהשאיןחותכת,תשובה
אדם,שלהתבגרותומתהליךחלקהןהתשובותוגםהשאלותגםשתהיה.אפשר
כאשראלאסוף-פסוקלוישאםשספקמגוחך,פעםולאומכאיב,מורכבתהליך
 •מדי.מאוחר

אוטוביוגרפיים""קטעיםמתוך

 1988יולי
 _,רך



הנדליהודית
''סבונים''לחםקראנו

הדרי-ומג'יונה

עיניהאתמכשפיותה,אתארתה,תארוהרבה

מאד,ולאטמאדמעטקוראתשהיאכתבוהירוקות,
המעברקשייעלשלה.הקבועהקפהביתעלסיפרו
דבריהאתרשמו .לעירומעירלמקוםממקוםשלה
מלהמסרולטקסט.יחסהעלכתיבתה.אופןעל

על . rמאירובצביעלשאמרהמלהכלבמלה
אותהוהיפדהאותהושהזיןבושהיההאחר""הכוח

הביקורתרשימותסיפוריהספריה.מותו.לאחר
הבחנהמרחבמשאיריםבעיתונותהדיוקן-וראיונות

נאמרהרבה .ביותרמוגבליםעצמאייםוהתבוננות
הנדלליהודית .ייאמרלאגםנאמרשלאומהבהם

בנחישות-להיעצרישפתחיהןשעלרשויות
מעיניההמושאלתלכאורה.תמימהמחייכת.
גבולותאתקובעתהיאלרווחה.הפקוחותהבהירות
בתל-אביבהגדולההדירהבשיחה.והפירושהשאלה

הציירשלהאחר""הכוחנוכחות :יחידדירתאינה
כלאתכמעטתופסתהמתבעלה rמאירובצבי

נשאריותר.טוביםימיםראוהדירהרהיטי .קירותיה
איןגםאךוהתפארת","העוזמימישרידרקבהם

"מאהשלההירואיתההתפוררותמהשראתבהם
שלסיגריותריחעומדבדירהבדידות".שלשנים

שנטפלמטריותו.שאיבדהריחזהמכורים.
שהשתקעולכליםלחפציםהרהיטיםלעץלשטיחים.

מאפרהמותקנתבשירותיםגםשנים.במשךבהם

ושותהמעשנתיוםכל"אניכבריות.סיגריותובה
אנילישוןיכולהלאכשאניבלילהגם .שחורקפה

עובדה .לישון"ליעוזרזהומעשנת.קפהשותה
האיטילדיבורההשקט.לקולהבניגודהעומדת

יהודיתשלהמרוסנותהכבדות.האיטיות.ולתנעוותיה
להגיד.שראויממהיותרומסגירההנדל

ערךועלכתיבתהאיכותעלהחלוקיםהמבקרים
ביניהםנרחבכהאי-הסכמהאזורהקימויצירותיה

מומושלהחצר"על .אותולחצותשאי-אפשרעד
בתחוםרקלאנכבד"הישגשהואנאמרהגדולה"
בעיקרלנוהידועה-עצמההסופרתשליצירתה
העבריתבסיפורתאלא-המדרגות""רחובמספרה

של("החצרבספר"הקריאהולעומת-זאתבכללה".
מילכלאכזבהלהנחילעלולההגדולה")מומו
יהודיתלפיההמפוקפקתהאגדהעלכמוני .שגדל
"דרךוהביטויים " ...חשובהמספרתהיאהנדל

"סגנוןגרוטסקית","תמונההאינפנטילית",הדיבור

למעמקיעדהחודרת"הסופרת.לערמתהטלאים",
 ...הפנימייםחייהםאתוחושפתהגיבורים)(שלנפשם

מאשרים " ...ומכאובענייןרבמודרני.רומן(כתבה)

אפשריהבלתיתפקידהבדבררקלאישנותהנחות
אלאהטעם",כ"נותנתהספרותביקורתשלכמעט.

ביןשהמרחקמבהיריםפראדוקסאלי.באופןגם
בהחלט.עבירהואספרותלשאינוספרות

שפתשלתחבירימבנהשלוגווןצלילשלהלעברית
שרובכיווןלהדגיםשאי-אפשרכמעט .היידיש

לכתוברוצה"אני .יידיבסולםמתנגניםמשפטיה
 .זהרקולאנמוכיםובמשפטיםנמוכהמאדבשפה

הנמוךהצדדרךהגבוהיםהדבריםאתלתתרוצהאני
דרךהחייםשלהחזקיםהאירועיםאתלתתשלהם.

אתדרכםלהעבירהאפשר.ככלצדדייםאירועים
הגדוליםהדברים .החייםשלהגדולהבסיסיהמשהו
וישטקסטיש .צדדיבשבילבפינה.מופיעיםתמיד
שישבמהנמצאתהמורכבות .לטקסטשמתחתמה

איןהדיאלוגיםשבכלשמת-לבוודאי .לטקסטמתחת
איפה','ו'מה'שלקטנותשאלותישגדולות.שאלות

מינימליות.שאלותדווקא .לענות'מהידעתי'לאאו

הנדליהודית

לטקסטשמתחתמהאתמחזיקותוקטנות.נמוכות
אתמולרק .ומלאהישירהשאלהמאשריותרחזק

שבסיפורבקפהאיחהשישבתימישהיליאמרה

שהיהאדמה"והקצתהשורהבזמן"שהגיע"המכתב

יכולההיתהלאהפה"אתלהמילאהידעללה
חופןאמרה.כותבת.הייתיאילו .אחרתלהיכתב
הכיגםהיאפשוטההכיהדרךאחרת.היהזהאדמה

כי ?ליידישלךמתקשרזהלמהיודעתאתחזקה.
אףאינטימית.ונוראבייתיתנוראשפההיאיידיש

להאיןורשמית,תקניתשפהיידישהיתהלאפעם
ברמההבית,שלהחיים,שלשפההיתההיא .חוקים
בעוד .הגבוהברובדלאהדברים.שלהקטנה

שללאגבוהה,שפההיאשלה,בטבעשעברית
שנים".מאותהרבהבהדיברושלאהחיים,

שנותבראשיתאורראההם"אחרים"אנשים

 .לחלוטיןונשכחספרית-פועליםבהוצאתהחמישים
הנדליהודיתאומרתהושכח"אלאנשכח"לא

אתלהשכיחכדיהכלעשואותי'החרימו"כמעט
אפילויודעים.לאהזההספרעלאנשים ,הזההספר

הירואית.תקופההיתהזו ?ההשכחהמדועסופרים.

וגםמלחמת-השחרור,עלכתבאזשכתבמיכל
ולאאמיתיתמאדהירואית,הרגשהבחייםהיתה

באוסופרים .כזהסיפורעםבאתיופתאום .מזוייפת

שלאבינזפואזמרכזייםשהיואנשיםבטענות.אלי
 .משםשבאובאלורקאלאלעסוקבמהלימצאתי

אפילווהםלמלחמהוישרהמחנותמןבארהםהרי
אלשהתייחסהיחידיביד.רובהלהחזיקידעולא

מציגשהספרשאמרקורצוריילברוךהיההספר

יכתובהימיםושבאחדבארץהחייםעלאחראספקט
הדפיסולאאחר-כךכתב.לאאךמאמרעליו

קייםהיהלאהוא .הספרנשכחכךשניה.מהדורה
סיפורלכתובאזהגעתיאניאיךשואלתאת .יותר

לייש ?המחשבהשלאחרבכיורןהיהשבכלל
משפטיםשומעתכשאני .ישיריםלאהסברים

עלהכתיבה,עלמשפיעיםהםמסריימתבסיטואציה
קופת-אזהיה .שליהחייםעלואפילושליהחלטות

וישבובפרוזדורישנתי .בחיפההחלץוברחובחולים
מאלולאאחרים,משונים,לישנראואנשיםשני

שמצאתהזההדיאלוגאתואמרושלישבמילייה
שהםהצבריםעלהם"אחרים"אנשיםבסיפור
כלעלקאפוט'.'לוענהוהוא 'וכראחריםאנשים
 :כמובסיפוריותרמאוחרשהופיעהזוכמושאלה
רוצה-ככהנהיהאנחנושגםאתהרוצה'אולי
עילגתעבריתדיברוהם'קאפוט'.עונההוא '?אתה

 .עליהצוחקיםהיינומגוחכת,אזלנושנראתה
מהכלעל'קאפרט'אחתמלהשלהזווהתשובה
לרופא.נכנסתילאכבר .אותיזיעזעהאותו.ששאל

לדברהתחלתי .מנוחהלינתןלאששמעתיהדיאלוג
מהארניות,ישרבאושאנשיםליוהתכדראנשיםעם

ידעולאהםלמלחמה.אותםשלחווישרמהמחנות
רוציםמהידעולארובה,להחזיקידעולא .ת·•עבר
נהרגוכאלהאנשיםשמאותליהתברר .מהם

חיפשווקרוביהם .הםמייודעיםולאכאלמונים

העניןאתלהשתיקמנסיםהיוםעד .לשוואאחריהם
לאנשיםשלנולהתייחסותמודעותהיתהלא .הזה

להםקראנואותם.סימפטנולאבהם,זילזלנו .האלה
 ".לעשותצריךשהיהממהההפךעשינו'סבונים'.

 ?האץראנשישלרישותהאאתמסבירהאתאיך

מודעותליהיתההשניםשכללהגידיכולהלאאני
אנשיםבאץרשחייםידעתיהאלה.לאנשיםחזקה
 .אמיתייהיהלאעלי'רבץשזהלהגידשואה'ניצולי

ליאיןוחצי'שנהלפנימפולין'חזרתימאזאך
לחיותהיהאי-אפשרהרדיו,שיחותאחרי .מנוחה
לפעמים .הלילהעדמהבוקרחדללאהטלפון .בבית

שאי-דבריםבטלפוןליאמרואנשים .אותוניתקתי
עלעליתי .שלהםלילדיםאמרושלאלתארם,אפשר

עםנפגשתיאותו.רואיםלאשאנחנונוראפצעמין
הטביעהואאךהזר,האוויליתהמלההשני'הדור
אזהיוהניצוליםבניהישראלית.המציאותעלחותם
עלבוןעלאיתםסוחביםשהםמהקטנים.ילדים

שאי-אפשרמהפצעחץרלתאר.לךקשהההורים,
זאת .פושעיםפשוטהיינואנחנומהמחנות.לשכוח

שלהשאר.כלביןהגדולות,הטעויותאחתהיתה
 ".הציונות

אחירם"אנשיםהקצרבסיפורההעלתההנדליהודית

שלימיםמהאתהחמישיםשנותבראשיתעודהם"
היסטוריוניםביןואקדמימלומדלוויכוחיהפוך

טיחלהסירכדיבארכיוניםונברובתעודותשפישפשו
ההנהגהו/אוהיישובשליחסםשאלתעלולהשיב

אלהציונותשליחסהאואירופהיהודישואתאל
זואני'זר .אניוזראניפה"הנה .וההצלההשואה
אנושייםגוייםכמו 'יגאלאפילוהמסתייגת.החמלה
כן'כן' .טוביותראודתפחליהודיסיםשמחייה
 ,,_סובלים.לאהםאותנואבלהם,טוניםבחורים

 .)"םהאחרים("אנשים

אחת .עובדיםלילדיבבית-ספרגדלתי :הנדליהודית

בגוףבריאה'נפשהיאאותנושלימדוהסיסמארת
לנפשובירא.יפהגבוהיהיהשהגוףהעיקרבריא',
גלותי'יהודיהיהנקלההכיכמעטהדבר .דאגופחות

הגולהשלילתעללדברבמקום .מילדותיזוכרתאני
שפיתחוהדבירםאחדחיים.לאנשיםזהאתהדביקו

כלפיוהזלזולהשנאההואהישראליתהוולגריותאת
ישראליתושחצנותהתנשאותאותה .גלותייהודי
אנשים .הוולגריותאתהצמיחהגלותייהודיכלפי

כאלה.דבריםלעשותמוכרחהמהפכהליאומרים
אזהטענה,זאתאםההיסטורית..הטענהזאתכאילו

מאמינההנדליהודית ".מאדחמורותתוצאותלהיש
הגרלה,הידשלהעיוותיםמכנהשהיאמהשלמרות

היתהלאכעולם,עדיןהכי"העםהיהודיהעםהיה
 ,ריביתגננורצח,היהלאכעיירה ,ממשברוטליות

היוואכזריותברוטליותאיזואך 'הגויאתרימוקצת
גאהעםהיהעדינות,הרבההזהבעםהיתה .מסביב

היהשיכולטרטאליתכךכלגאווהלוהיתה ,מאד
 .עצמואתשהעריךעםהיהזהכנכנע.להתנהג

יהודיםיהודית.לאמאדהיאהישראליתהוולגריות
הגסהולרוח .הישראליםשמדבריםכמודיברולא

 '.'צבירות' :יפהמלהנתנוטיפחה.שההנהגההזאת,
בראיןעדינה,תכונהשרםבראין'הצבר'"פולחן
 .תרבות"

מהאתמרנההיאהציונותשלהשגיאותשארכין
מוצהרת.כאידאולוגיהליידישהשנאהמכנהשהיא
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לאאבל .לעבריתלחזורהיהשצריךמסכימה"אני

שלבתרבותולזלזלהיידישאתלהשניאהכרחהיה
 ".נהדריםדבריםבהויצרבהחישעםבשניםמאדת

השחצניתהצבריותילידתהישראליתהוולגריות
הישראליתלכוחנותחברהכמאמרה,והמתנשאת,

ניצולישקוראים"מהאצלנמצאיםאוליששורשיה
היאאנשים,מילידןכחציחייםבאץר .שראה"
להרריםבניםשראה'ניצולישלבניםשהםאומרת,
בניםמילידןחציאותם .לדברחדלושלאארששתקו
אנשיםוכאלנחרתיםכאלאליהםשהתייחסולהררים

מישהריניצלושהםאצלםבסדרהיהלאש"משהר
מוכניםלאהאלההבנים .הצליחאיךתהוחישהגיע

והמרירותאי-ההשלמההזאת."הנחיתותעםלהשלים
הפחדיםההיסטריה,אתחלקיתהמסבירההיא

עומדים"כשאנשיםהישראלית.החברהשלוהכוחנות
הואאוטובוסכלכאילומחכיםהםלאוטובוס,בתדר

הםאיךונדחקים.רציםהםאיךתראי .האחרון

קניותעדשיםאיך .הרחובאתנפשותבסכנתחוצים

אחריכאילוהמדפים,אתמרוקניםהלא-לחגים
הםכאלוהתנהגותדפוסילדעתהרעב."יהיההחגים
ההרגשהעלשהשפיעו ,ילדותלפחדיביטוי

יודעהשני"הדורלהציל.יכולשכוחיותרהמאוחרת

שישייתכןניצלו.לכןחזקים,הידשההרריםבלינו
שאםאמונהארתה .לכוחמאדגדולההערצהלהם
בלתי-הואשהכרחההצלה.תהיהזאתחזק,אהיה
 7-4g 4ב-אם .זהאתלרכךיכולנואנחנואך .נמנע

ושצריךהרוסיםאנשיםשמגיעיםמביניםהיינו

להיותיכולהביתה,שבאאבודמישהוכמרלקבלם
חידדנואנחנואךהטראומה.אתמרככיםשהיינו

דמאנירקבמשפטשנהארבעיםאחריאפילו .ארתה
סליחהוביקשהזמןכלשבכהצ'רנייוסל'ההעיד

להצטדקמוכרחוהיהבקהלשישברשלומהילדים
לאושוויץרבניםאבותשל"במשלחת .שניצלעל

התנגדו.שלאזהכיצדאביהאתבתשואלת
זה .השראהוחידון ?כזאתשאלהלשאולבאושוויץ

זוועתי?לא
 .לחייםמוסריתהתייחסותלדעתהאיבדוהישראלים

לאחייםפליטיםבמחנותחייםשבעזהידענו
 .לזהחסויהתילאזאתובכלשניםעשרותאנושיים

 :הזולתשללסבלרגישותחוסרבסיסית,אטימותיש
העםשלהגדולההטרגדיההיאהמוסריתההשחתה

 .היהודי

ערביכפרהיהמשםהרחקלא .בנשרגרהבילדותה
כ"קןאותרמגדירההנדלשיהודיתא-שייךבאלו

לידעומדתתמידאמהאתזוכרתהיא .מרצחים"
כבראםהגיע,אבאאםלראותר"מסתכלתהחלון
היקהרלאהילדותזכררנרת .א-שייך"באלואתעבר
 .עמדתהאת

 .הנדליהודיתשלוסיפוריהבספריהמרדתהרבה
חיוניותומזרימהמחרבאורחמחיהנוכחותו

אחרים"אנשיםהקובץסיפוריבכלכך .לסיפורים
במדדתעוסקתשהיאביןהחמישים,משנדתהם"

שהיארביןהשחרורבמלחמתארבשואההקשור
ב"חצרהמרדתאלרמשם .יחידשלמורתעלמספרת

כפריםב"לידהאחר","בכוח ,הגדולה"מומרשל
שראהקצריםסיפוריםקובץקטן",ו"בכסףשקטים"

 .השנהאדר

שהחייםהידיעהעםאינטנסיבימאדבאופןחיה"אני

שםהם"אחרים"אנשיםלפניערדשנגמר.משהרהם
ב"מרתףפירסמתיבמדדת.עוסקיםהאנשיםכל

אתהלילהכלשמחפשזקןאישעלסיפורהאץר"
רימותאותםימצאשלאפוחדשלד'הביתנעלי

שיפגוששחשבאמראותיראהכשאלתרמן .בלעדיהן
לכללהיכנסמוכרחהמרותאיך .מבוגרתבאשה

 .שלדהמתיםאתלדישבן-אדםכל ?שליהסיפורים
מהאתאינטנסיביבאופןחייותרשאדםוככל

ממשיךיותרהוא ,לדשיקרמהואתאותרשמקיף
אתלקבלמסוגלתלאאני .שלוהמתיםעםלחידת
להביןיכולתילאצעירהמאדכשהייתיגםהמרדת,

עלמספרתהיא .מאליו"כמובןאותומקבליםאיך
החדלהסבהאתשביקרושתייםהתשעיםבןהזקן

לאשאםלדאמרלשלדםממנולהיפרדוכשקם
אמר"הוא .הבאבעולםיתראוהזהבעולםיתראו

ומאזעורריןעליושאיןטבעיכל-כךכדברזהאת
שנמשכיםהחייםשלהזאתבאמונהמקנאהאני

מאיררביץמאירשלמרתואחרינגמרים.שהםאחרי
האדם .יותרוחריףמחודדבאופןהמרדתאתהרגשתי

רשתהואכלורגלייםידייםלדשהידהאישזהאיננו
ממשיכותשציירשהתמונותבערדקייםלאודיבר,
 ".לחידת

תמונות.להשאירמכלימתיםחרוב
מכאיבמאדמשהויש .עגוםיותרמהיודעתלאאני

ראתהתמונותאחריךשנשארותבזהלבוקורע
בחדרכאןתעמודהזאתהכררסאאפילו .מתפורר

האמנותאםיודעתלאאניאהיה.לאשאניאחרי
אני ?מהאז .קללהארפריררילגיההיאאחרישתשאר
 .יישארושספריליכשאומריםשואלת
לחייםהנדליהודיתאתמחזירעקיףבאופןהמרדת

כותב .בהןנזהרתמאדשהיאשאלותואליצירהשל
היאכךמותר,"אחרי :האחר""הכרחעלקנירקיורם

נגדעליו'שלההקינהאתלכתובהחלה .אומרת
הגעגעויםעםלהתעמתיכלהכךרקאולירצדנה.
אםביןארבזהמרדההיאאםביןשלה,הספר .אליו
ושמאשלה,הוויתורסיפורבעצםהוא ,לאר

גדוללהיותלמאיררביץלתתהצורךעםההשלמה
 ?בלבדכקישוטוהשארתהעצמהמחיקתעל-ידי

נגדיכולה,היאעתה .חשבוןסגרהאוליכןבעשרתה
שהחלהמהאללחזוררצדנהבגללאררצדנה

הראשונים."ספריהכשלרשת

לבוקורעמכאיבמארמשחויש
ואתחתמונותאחריךשנשארותבזח

חזאתחכורסאאפילו .מתפורר
לאשאניאחריבחדרכאןתעמוד
האמנותאםיודעתלאאני .אחיח

אופריווילגיחחיאאחרישתשאר
שואלתאני ?מחאז .קללח

 .יישארושספריליכשאומרים

מותואחריקנירק.יורםכדברי tחשבוןסגרהאכןאם

האחרהכרחבסיועזאתעשתה rמאיררבצבישל
ומפעילהחזקהמרדה,שהיאכפיהרוחנית.שנוכחותו

קשה.מאד .קשה"זה :הפיסיתמנוכחותויותר

אבניםהםהנדליהודיתשלוהקצבהסגנון
זר,אתזומפעילותבזר,זוהנתקלותמתגלגלות.
אחרים,ענייניםשלאחרותצורותויוצרותמשקשקות

כפייתיים.מאדרהזכרונרתחריפותהאסוציאציות

מראותאלבכוחנסחבראתה tכמגרסהחזקהסגנון
יודעתהנדליהודית .לךנדחיםתמידשלאומעמדים
במקרםלהפסיקיודעתהיא :מנוכרת .מנגדלעמוד
בענייןלעסוקולעבוראחרת,אבןמידלגלגל .הנכון
האחר"."הכרחספרהעלתרמרקיןיגאלכותב ".אחר
יוצרתאשהשלארהאשהשלהוויתור""סיפורעל

מעדיפה tיוצראיששלבמחיצתושחיהבמיוחד
תתגבראםגםכלליים.במונחיםלדברהנדליהודית
להתגברתרכללאהיאחברתיותבעירתעלהאשה

שהטבעהתפקידיםמכנהשהיאמהעלהטבע.על
רוצהשאינה"ראשה .ולידההריון :אשההעלהטיל
של tזמןשלבתשלוםהמתבטאמחירמשלמתלוותר
"רחובביןעברושניםכחמש-עשרה .שנים"

וכעבור .הגדולה"מומרשל"החצרלביןהמדרגות"
האחר""הכרחאדרראה-1984בשניםשש-עשרה

"ליד . rמאיררבצבישלמרתולאחרשניםכעשר
ב-קטן"ר"כסף 7-198באדרראהשקטים"כפרים

הנדלמיהודיתחוסכיםהאלוהתאריכים . 1988
כלכליותבעירתפותרהואאםלדעתה.הגבר, .הסבר

והואהפסקותבליהחייםכללכתוביכולוחברתיות.
אשה .מוחלטבאופןכגברתפקידואתממלא"גם
אתלחתרןחייבתהיא .החייםכללכתוביכולהלא

'יניחדירגשלמשאלותיהיתמלאואםגם .הכתיבה
גםמשלך.ולחדרשטרלינג 500שללהכנסהדולף
עליההטילשהטבעמפנימחירהאשהמשלמתאז

עלמשלמתאשהידם-ידם.שלובפרוטות .תפקיר
בשטיפתמדוברולאמהגבריותרוהילדיםהבית
בפניעומדתכשאשה .כביסהבעשייתארכלים

אםבחייםמסרייםקררכןממנהשדורשותהחלטות

לעשרתמהגבריםשלושררהנשיםשלשררהתשאלי
ושלהתשובהארתהתהיההנשיםכלשלהתשובה

להקריבשצריךיגידוהנשים .זההתהיההגבירםכל
אתיאמרוהגבריםהחיים,בשבילהכתיבהאת

הכתיבה."בשבילהחייםאתלהקריבההיפך
היהלאערדזהמדממת,שהיאהרגישהופתאום ... "

הדםאתהרגישהפתאוםמדממת,היאאבלהזמן
מבטןכמרהרגלייםביןמהגרףמלוכלךלהיוצא

דביק.היההכל .הרגלייםאתהניעההיא .פתוחה
אתמלאהיההכלהגרביים.החצאית.התחתונים.

קרבההיא .דםשלחמוץוריחהעבשהסמיךהבץו
עררה.עלחםאותוחשהמריחה,פניה.אלאותו
זרועמתוכהניגרהמיותר,המלוכלך,שלההדם

 ...מדימאוחרותמידהזמןלפניתמידדבק.גבשושי
ביןמדממתחיהשהיא,מהזהמדממת,חיהוהיא

תארו .קטן")("כסףאמרה." ,שאנימהזההרגליים,
עלהנכתבתאצללאגםבספרותמצריראינושכמעט

נשים.ידי

קשוחיותרהרבההואשהטבעכירדן :הנדליהודית
לאשגבירםבחייםדבריםישהאשה,כלפיואכזרי

 .אותםעברולאהםכיאף-פעםלהםמודעיםיהיר
והמאמציםהקררבנרתמהאשה,הטבעשלהתביעות

מאלוגדוליםיותרהרבההםממנה.דורששהוא
כיבספרותביטוילכךהיהלאמהגבר.שנדרשים

מהטעמיםכתבולאנשים .זהאתמכיריםלאגברים
אחדהואבובארי''מראם .הידעויםהחברתיים

פלובר :אותרכתבשגברברדדאך ,הנפלאיםהספרים
אתהכירלאהואאךגדול,סופרהיהאמנם

מאמינההנדליהודיתהאשה."שלהגופניתהמציאות
נשיםידיעלונכתביםהולכיםהגדוליםשהדברים
 .נשיםידיעלויותריותרשייכתבווודאיובעתיד
 tההדירןהרוסת.חולשותיה.מתוךהכותבתלאשה

שלאלמנטיםישחולשה"לכל :כוחישהלידה,
מיצוילידיהגיעולאעדייןהםאשההאצל .כוח

המחזוראתעוברתאתחודשכלתראי .בספרות
היאהווסתהרי .עצומההשלכהלוישהחודשי.

אשהשלבחייםמחזוריותיש .חודשכלקטנההפלה
לידיהגיעלאערדוזה .הגברבחייקיימתשלא
הכישהדבריםבטרחהאנייגיעאבלבספרות,ביטוי
קטן''כסףאתכשכתבתינשים.בידיייכתבוחזקים

נותנתפהאניהרי :הזהמהדברגדולפחדליהיה
מהלעצמיאמרתיכךאחרקיים.לאשבכללמשהו

לומראפשראיךקיים.הואהריקיים.לאנקראזה
הרגליים."ביןחודשכלמדממתאניהריקיים.שלא
גרונם"פתוח"קבר )'ה(פרקמתחיליםהפסוקגם

 .הואמיניבהקשרקטן""כסףבסיפורמצטטתשהיא
מלהכאותהאותהשמלוויםמשפטיםמאותםאחד

החלטהלשנותסיפור,לכתובלהשגורמים'קאפוט'
ליהיההזמן"כל .חייהעלמשפיעיםואפילו
כשכתבתי .בראשגרונם'פתוח'קברהזההמשפט

מדממת .הכלאבביתררתש'ןעלקטן'כסף'את
יש .הזההמשפטאתאיתיסוחבתאנילמההבנתי

מטבעוהואמיניאקטמינית.אסוציאציהלמשפט
אונסשלסוגהמיניבאקטישואלים.ברוטאלימאד

את .הסוףעדהדבריםאתמחדדתאתאםבמהותו

פתוח'קברשלהאסוציאציהמשתלבתמדועמבינה
גרונם,פתוחקברעלחשבתאמת.לא"זה "?גרונם'
כל ...גרונםפתוחהקברבגרוןלךנתקעזהאמרה.
חברתיעלהסיפוראתזכרתי ...זהאתמכירהאשה

הירקהבתחנהירדהאיךבברוקלין'הסאבררייבתחנת
הגיחוקטניםשחוריםשדיםקטניםכושיםושלרשה
לתוךשחררמזיעאגרוףלהותחברהתחנהמפינות
עםזהאחרבזהאותהואנסו ...הגרוןתוךאלהפה

ואחר-כךועצרהעברהוהרכבתהגרוןבתרךהאגרוף

השדיםושלרשתונסעהועצרהעברהושרבנסעה
משאיריםוברחובגרוןהאגרוףהמשיכוהקטנים

ביןקרעוהקרועותורגלייםקרועיםבבגדיםארתה
 .קטן')('כסף ".גרדנהפתוחקברעםהרגליים
הןאבל .גדולותסופררתשהיו"וודאי :הנדליהודית

לאהחייםכיהזה.החופשאתלעצמןחידשולא
אשההשלהזההכרח-החולשההיום .להןנתנו
כהריתפרץהוא .מחלחל .מיצוילידיהגיעלאשערד
 ".געש

מחזורקטן"ל"כסףקראהמדועארתהשאלד
ש"כסףהשיבהוהיא .למשלקובץולאסיפורים

החיים.שלשלד,המשמעויותבכלמחזורהואקטן"
שישהאשהשלהחודשיהמחזורהשנה.ערנותשל
המיןמחציתאצלמתרחשושהואומדרתחייםבר
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הברפלדחיים
 :ההסתדרותשלהמקצועיהאיגודיו"ר

האחרוןהשקלעלמאבק
העובדשלבנטו

המערכתשלהנו,בילהמהשלישיתואחדהמרכזתהוועדחבר
 .ההסתדרותאגפישביןהחשובהואהמקצועיהאיגודשכןההסתדרותית,

הנושאיםלמירבבקשרביותרהרחבהעובדיםציבורעםבמגעהבאהוא
האיגודיםכלביווהמווסתהמאזןהוא .אותוהמעסיקיםהרלוונטים

בעיירתמכלולעלהמאבקריכוזשלבמגמההמקצועיותוההסתדרויות
 jהעבודהשבועקיצור ;עבודהתנאי ;גיכולאים-המשותפותהעובדים

 ;בכנסתהעבודהתחיקת ;השתלמוית ;והתייעלותפרמיות ;וגהרתבטיחות
איכםאףולפעמיםבכותרותמצוייםשאינםמאלהרביםנושאיםועוד

 .עצמםלעובדיםכראוימודעים
הכלליותלהחלטותכשותףעצמואתהמקצועיהאיגודרואהבנוסף'

השונותהשלטוניותבמערכותוהמתקבלותהעובדיםלענייניהנוגעות
כללשייךלאשכלאורההמדינהתקציבבנושאלמשל .בממשלה-ובעיקר

לאאוהמאפשרהכליהואדברשלשבסופוהעובדהיייילמעטלהסתדרות,
 .העובדשלהראוייההכנסתועללשמורכואפשר

 .בסכסוכי-העבודההיומיומיתהמעורבותכמובןקיימתאלה,כלובצד

כמדינר;המעסיקיםארגוניכלעםהבנהלידילהגיעלפשר'לתווך'בכסירנות
 .מהכנסתוהעובדקיוםאתשיאפשרויחסי-עבודהשמירתלצורך

היאכיוםהמקצועיהאיגודשלהמרכזיתסבעייהדבר,שלבעיקרורי iשר
 iט Jבהאחרוןהשקלעלוהכנסתהאוצרמשרדהממשלה,עםההתמודדות

העובד.של
האחרונות,ובשניםלעולם.ותימשךמעולםהיתההשכר,עלזוהתמודדות

עולםהשקפותשרזיעלמצביעההיאלתפקידו'נסיםהשרשלכניסתומאז
רמותאת-לחלוטיןקונקרטיובאופןבדרכהאחתכל-הקובעותקטניות
 .לעובדהמתייחסותהעדיפויותסדרישארואתוההכנסההשכר

חובתעלהמדברתתפיסהמייצגיםמשרדו,חברירובואתוהאוצר,שר
מתוצאותיהואחתזו.מדאגההחברהשלשחרורהועללעצמו,לדאוגהפרט

הכנסתובקידוםלטפלהאוצרשלהמוגבלתנכונותוהנהזו'תפיסהשל
להביאבמגמהכוחובכלהמקצועיהאיגודנלחםובזוהפועל,שלונוחותו

מערכתתולבנבכסיוןכלומר,התפוקה,לייעולבתמורההשכרהעלאתלידי
 .בריאהעבודה

לעצמו!לדאוגיכלותואתהמאבדעובדיםלציבורלואוי

"הליכודייעםלמדי,תמוהבאופןרבים,עובדיםמזדהיםזה,כלעם
הטבעיתלמפלגתםספונטאניבאופןעצמםאתשישייכובמקוםוגישותיו'
 .המתואריםהמאבקיםכלמאחוריהעומדת

שאותםבעובדהיאולילראות,ניתןזו'תופעהשלמסויימתהתפענחות
 .בבחירותהצבעתםאתמשניםלכנסת,ייליכודהייעבורהמצביעיםעובדים

-העבודהותנאיהמשכורתבנושאמדוברכאשרכלומר, .להסתדרות
פניהמתחלפותכביכול,לארמיים,בסמליםעוסקיםוכאשראחת,גישתם
בדרךיולמדינהלעםהקשורהוהדמגוגיההלאומיהפאתוס .קיצוניבאופן

אוכלוסיתשלל':ונ.הכמסתבר,קוסמים,הייליכודיי,אותםמבטאבה
 .מסויימתעובדים

הבין-הפרופורציותיישארוההסתדרותבתוךשלפחותתקווה,כולי

שעהעובדינולציבורלואוי-אחרתכיעכשיו.עדשהיוכפימפלגתיות

 .לעצמולדאוגיכולתואתשיאבד

החברהשלההענקהליכלותבהתאםאחדלכלרפואיטיפלו

ולאמטעמנולא .האחרונותבשניםנכוןהיהלאהבריאותבנושאהטיפול
היינוצריכיםכיום,התחלנובהםהארגונייםבצעדיםהמדינה.שלמטעמה
יותרלהרבההרפואההפכהבהןשנים .שנים 5-10לפניכנראה,להתחיל,

שובלהיבנותיכולהשאיננהכזו .יקרהיותרלהרבהומשום-כךמתוחכמת
 .בעברבהצלחהנבנתהעליהםדפוסיםאותםעל-פי
המערכותאתוליעלבזמןעל-כךדעתנואתלתתבמקוםשאנחנו, אל>-?

בזבזניות.מקבילותכוערכותשלהקמתןשעודדחללהשארנוהקיימות,
 .אותה·תייעל 1מחדשהמערכתאתשתרכזאשפוזרשותלבנותהכרחיכעת

עכשיומחפשיםשאנונכוןסבירה.איננההרופאיםשלההכנסהשרמתנכון
לחשובועלינכלליבאופןאבל ,התוריםלקיצורבינייםפתרוןלכלראשית

הכנסהמקררותלמצואלייעל,לשלב, ,השירותאתלשפר"בגדוליי.ולתכנון
בשניםכל-כךשכשתכללוהרפואייםהשירותיםבכלשימוששיאפשרו

האחרונות.

מאדםיניניומעבוהעכשווי,ההידרדרותלתהליךנאפשרומת-זאת,.לעאם,

יהאוצרשרובעיקר ,הממשלתיתמהמערכתרחל;ךמהרופאיםחלק
ליכולתובהתאםרקלאדםהנ<רפאזכותתינתךבולמצבנגיעלהימשך'
בהתאםחולהלכלרפואהלאפשרהיאהברורהחובתנוכאשרהכספית.
וזכותנויכולתנואתנאבדלא,שאםלגביו,החברהשלההענקהליכולת
שגםמשום ,ונעליישירותכמוטלתזואחריותרואהואני .חברהלהיקרא
 ל~,בקופייחים r1מבוטישראלמאוכלוסיות-90%מלמעלהעכשיו,

 .הכלליתההסתדרות

"עליהום"שלאויורה

נקלעואליוכלכלי iר ·הסבז-חברת-העובדיםשלהכללילמצבהבאשר
 .רבותותסיבשלצירופןתוך ,קרהוהוא .הפעםביותררציניאכן,מפעליה,
לאבדברשהנרגעיםייתכן .ויהלקהארגוןעלמוטלבוודאיהאשםראשית

אתלהתאיםהשכילושלאכן rייו .שלפניהםפה rהנאתנכונהלקרואידעו
אתלגלגלשהמשיכו .שבון rובלישחיו .המשתניםלתנאיםהמערכות
אתשישלםמישיהיהאמונהמתוךבמובהק,דויכשהפסגםהייצורתאוצת

ההפסדים.

רעה iמאותרסרבלתההסתדרותייםהמפעליםשמערכתהיאהאמת-כי oא
שניםספר rנל VJמאיחור-כולוהישראליהמשקכעתסובלממנהחולה

י(ואול 86יוליעד ,שכן .המדינהבמשקשנוצרוהחדשיםהתנאיםבעיכול
נו.חייאתשמנהלתזוהיאהבורסהכאילוהכליישיחקויי ,) 84אוקטוברעד

והאוצר .ריאליתכלכלהלתוךאותנוהנחיתובבת-אחת,פתאום,והנה,

הגדולההסתדרותי iוהמשכנעצרה,הכספיתהסחרחרתרכל.ידואתהכביד
לשכוחאסורבנוסף,אבל, .גדולותיותעבבהסתתכןריכוזובגלל

יםניינומעשהיומאלהלרביםזהבמצבניתנהיוצאת-דופןשייהזדנונותיי

ןעימ ,למצבפרופורציהשוםבלאשנוצרה,כךההסתדרות.אתלפורר
 .ציבוריעליהוםיייישלאוירה

יעצמואתלייצביההסתדרותהמשקשלביכולתומאמיןאני Iזהכלעם
הכלכלייםלנתוניםעצמוארנויתאיםנראה.התכניתי~יעבורלאחרכמובן

אנימקודם.היהגושנהכשםוזפוליטיות,לגישותרקולאהעכשוויים
האינטרסיםאתגסשישרתוכלכליותבמערכותעובדים,במשקמאמין

השגיאותלמרותזה'בתחוםלומרמהלנויש .מקצועיכאיגודשלנו
אותנוהתוקפתבדימגוגיהניסחףלאואם .למכורמהלנוישששגינו.

ואףלעצמנולחזורנרכלחודשיםמספרשתוךלינראה Iעברמכלעכשיו
 .כוחלהגביר

כלמאסר'לחודשבשפטיםהיו"השחורים"מהקלבניםשבייםאם
 .משתנההיתההערביתהעבדוהתמונת

ניםבשהרבהעשינו-השטחיםערביישלזכויותיהםלשמירתביחס
שכ-היאהצרהסוציאליות.וזכויורננ~כרלהםלהבטיחעל-מנתהאחרונות

soq1
קבלניםוייראיסיםייעל-ידייייישחורהבדרךלעבודהנשכריםמהם 0
מחפיר.ניצולאותםהמנצליםרטייםפ

החוקאתלילהפענחרצתבבקשהזה,בעניולמשרד-העבודהפנינופעםלא
נגדם.

לבדוקישמשתדלתגדולהמערכתלנוישאבלייוררוד"'הכלשאצלנולא
שלצמודפיקוחגםלגבינוקייםהרלוונטים.הגורמיםכלביולתאם ,לטפל
בקבלניםנכוןמטפליםהיורקשאםכך .הבינלאומיהעבודהארגון

עלבית-סוהרלחודשמוכנסיםהיומהםשנייםאפילואםהיישחוריםיי,
מיידית.משתנההיתהזהבתחוםהנוצבתמונתכלהחוק,הפרת
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קוזיולאורשולח

 URSZULA KOZIOLקוזיולא,רשולה

עוורכת.מסאית . mמספמשוררת,

 .במקצעוהמורח

לספרותהיוקרתיהירחוןמעורכיאחתכידם,
בעיראורהרואה"אודרה",-ולחברה
 .בעבירתמשיריהראשוןפרסוםהורוצלב.
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מרראמח-העבריחמחזח

תיאטרוניתלרראמחספרותית
יצחקיידידיה

הספרותשלבשוליהספק,ללאמצוייה,הדראמה
אורראוהיוםעדאםיודעאינניהחדשה.העברית

לדראמההמיוחדיםספריםששהאומחמישהיותר
אםספקזהבנושאוהמאמריםהמסותוגםהעברית,

רשימהשללמימדיהביחד,כולם ,יגיעו
משורראומספרעלשנכתבמהשלביבליוגרפאית

יש .העבריתהספרותשלמצמרתהדווקאולאויחיד,
הדראמהשללנחיתותהמובהקביטויכמובןבכך

 .העבריתהספרותשלצורותיהליתרביחסהעברית
הדראמהשלכשלובהעלמדבר ) 1970 (שקדג'

כישלוןשלמהותו .) 1975 (עפרתג'גםוגםהעברית,
תופסתאיננהשהדראמהבכךהואחושבני,זה,

שללמקומהקרובאודומהמקוםהעבריתבספרות
האנגלית,-העיקירותהאירופיותבספרויותהדראמה

הסקאנדינאבית,הגרמנית,הספרדית,הצרפתית,

אלהמספרויותאחתבכל .והרוסיתהאיטלקית
הספרותית,היצירהשלבמרכזההדראמהמצוייה
 .שיאיהאתמציינת .היאמהןבכמה

אתחסרההחדשההעבריתהספרותאיןעם-זאת

שלבדראמותכידוע,ראשיתה, .הדראמטיתהצורה
עלכביכולהכריזההעבריתהספרות .רמח"ל

המאומצתהזרה,הצורה ,בדראמהדווקאהתחדשותה

קודםעבריתוראמההיתהכידעו .אחרותמספרויות

מאותנכתבואחריהןוגםרמח"ל'שללדראמות
אובעיבודבמקור,בעברית,דראמותשלרבות

בתקופתמזהויותרההשכלה,בתקופת ,בתרגום
שלחשלאעברימשורראוסופרכמעטאין .התחייה

רבהבמידהבתרגום,אםבמקור,אםזו,בסוגהידו

העבריתהדראמהשלזאת.דחיקתהעםמעוטה.או
איננההעבריתהספרותיתהמערכתשללשוליה
מבחינהגם ,כמותיתמבחינהוגםבספק,מוטלת

 .איכותית

העבריתהדראמהשללמיקומההמיידיהביטוי
בהיעדרההואהספרותיתהמערכתשלבשוליה
שלובבלעדיותהתיאטרונית,וראמהשלהגמור

הדראמה .והעבריתבספרותהספרותיתהדראמה
בצדןהלשונותבכלהקיימתסוגההיאהספרותית

שלאמחזותכוללתהיאהדראמטיות,הספרויותשל
אובמתכווןתיאטרונית,בימתיתלהצגהנעודו

בהצגה.ולאבקריאההואמימושןועיקרבדיעבד,
 .אחרתוראמהידעהלאכאמור,העבירת,הספרות
התיאטרוןאתלשרתברעדהלאהעבריתהדראמה
לפיכךאפשר .קייםהיהשלאכמעטזהשכןהעברי'
תשארתיאטרונית,וראמהשלשבהיעדרהלהניח

תתפוסשלאוודאיהספרות,שלכשוליההדראמה
 .כלשהומרכזימקוםבה
לאמור,העברית,הדראמהשללכשלובההסיבותאת

בגורמיםרואיםתיאטרונית,וראמהשלהיעדרה
ןלכשלרמקובליםהסכריםכמהמצטטשקד .שונים

 :זה
עומדשהואמשוםישראלעםעל-ידינדחה"המחזה
הרוח-עולמהולהשקפתהיהודיתלמהותבניגוד

הקוטביותאתסובלתאינההמונותיאיסטית
אחריםהמיתוס.אושיותעלהמושתתתהדראמטית

יכולאינומחזה :חכרתי-היסטוריהסכרהעדיפו
וחסר-תיאטרון"חסר-מולדתעםאצללהתפתח

) 1970 , 7 (. 

אצל ,היתרכיןהמצויות.אלה,טענותדוחהשקד
כהסתמך ,)ל"(תשקורצוויילואצל ) 1961 (שטייבו

תיכראשהחלביהדותשחלוהמהותייםהשינוייםעל
ממסגרותחרגההעבריתכשהספרותהי"ט,המאה

החייםאורחאלמורכביחס"וייצרההדתיתהמסורת
לעשקדמצביעכן .היהודי"העםשלהערכיםועולם

חייםן-וככרוקביצ ,רדיודוד :ק""הדיבומתוךהחסידים

הדוקקשרקשוריםהעבריהמחזהש"תולדותכך
שהיוגורמים ','עכריתיאטרוןשלכהתפתחותו

עבריתוראמהלשהכהתפתחותלסייעאמורים
לדראמהכמקבילש .לכךלהוסיףיש .תיאטרונית
תיתיאטרונוראמההתפתחה .הספרותיתהעברית,

כהתפתחותהמרכזימקרםשתפסה ,כיידישגדולה

שלהשניהכמחציתיידיתההספרותשלהמטיאורית
וראמהולאיו ,םירשהעהמאהובראשיתהי"טהמאה
לשמציאותו .כללקמהלאתיתיאטרונעברית

ההנחהאתכמוכןסותרהחשובירייהןהתיאטרו

תהרכמאהוריעכןרראטתישללהיעדרושהגורם
יהעברןאטרריהתשגםרהדבמעניין .יכלשהלאומית

תיאטרוןואףהמאה,כראשיתרשםפהשקם

לאהעשרים.ותנכשתוהופעיתשכראהבימה","
אתשקובי .וריתקמעבריתלדראמהכללנזקק

אוהיסטוריים ,מקראיים .יהודייםכנושאיםמקורותיו

ידיש,יממתורגמיםכמחזות-אקטואלייםגם

 .מספרדיתאףאררמניתגממרוסית,

תיאטררניתעבריתוראמהלשדרהעהילאחרהסכר
דראמטיתמסדרתלשכהיעדרהלי,או ,לראותאפשר

 ,ניזונותאירופהשלספרויותיה .העבריתבספרות
החלומפוארת.עתיקהדראמטיתממסדרת ,כידוע

 ,תימוהרמהרהדךדרהקלאסית,תיונהיוכדראמה

ןראטרתיההביניים,מיישלותיהנוצרתהמיסטריר
העבריתלספרות .הלאהרכןהרנסאנסשלהאיטלקי

 ,כידועאבל, .תירתיאטררנדרמאטיתמסדרתכלאין

 ,נותשרתצוררלעצמהץאמלתיהעברתהספרונוטה
תצורומי-הבינייםיבעופיוהכך .נקלהעל ,זרות

עוישהופוצורות .העבריתבשירהותיקלאסערביות
לשירהןדרכאתרצאמהרנסאנסלשבאירופה
בשירההופעתןללבימקכהילבאיטהעברית
היותללכויאיננו ,ןם-כא ,רתהמסדדרעהי .תיהאיטלק

 .בריתעההדראמהשלרנהשללכמכרעתסיבה
רםובגראותל ) 144 ,לש"ת(ובעבודתמציעקדש
שלנהרלשכלהביסהתאגיאולוידאהוא 'יראיהא

אתהקלקלתידאיהאומרההי" :וניתהתיאטרהדראמה

יאה "תאידאיהההירמר"ש .העירלראוי . "ררהשה

ההשכלהספררתשללכשלרנהלייחסשמרביםהגורם
שגםלינראהאך ,"באץר"דורספררתושל ,העברית
להראותושיקאיןשכן ,לדחותהראויןמזוהנחה

גם ,גדולהאידאולוגיתאואידאיתספררתשהיתה
לצאתשאוכללינראה .התיאטרוניתהדראמהבתחום

שליצירתםאתזהכהקשראזכירעםידי-חרכה
 .אחריםמאדורביםאמיק ,סארטר ,כרכט

שללכשלרנההעיקריהגורםאת .ןאם-כש,חפליש
שנקלעילנראה .אחרכמקרםהעבריתהדראמה

הדבר .הלשוניתבבעייהאותרנראהאםמטרהל
 .עבריתיאטררןשלובהיעדרכלקודםשורק

בשלהיעבריתיאטררןשללהקמתוהשוניםתרנרהנסי
אובגולההנוכחית,המאהובראשיתהקודמתהמאה

לשפההיהשלאכיוון 'לכישלוןנידונו 'לראשיץ-כאר
דישומעיםארקהל-צדפיםמקרםרםשבבריתעה

להניחאפשר .ופעילחיתיאטררןשלפרנסתו
 .כדוחק .ובאץרהגרלהכרחביהיוהמאהשבראשית

אבל ,עברייםוספירםכתבי-עתלכמהתיעבריאקור
למלאכדיעבריתשומעיהידלאמקוםםרכש

עיקרככךשלאדומהאך .צופיםשלאולמות
ללאלהתקייםיכולאינותיאטרוןשום .הכעייה

קרשי-מעלאמיןלהישמעשעשוי .אותנטילוגדיא
היאואותנטיתנהיאמיהחשפהן'-כעל-רית .הבמה

כללןאיובלעדיה 'המחזאילשהעיקריבודתועליכ
עברית .ואותנטיאמיןחימחזההדעתעללהעלות

קודםמתיקיהיתהלאומתחדשתמדוברת ,חיה
דורראשונהלקםעתמאתנו,לשיםעארבהותנלש
שלילידיהשהידושומעיהוראיהקת,עבריכיתרכלש

לאפחותלוא ,אחרתשפהכלידעוולא ,זרשפה
 ,אם-כן ,הניחלאפשר .זרבשפהאלאבטאלהתידעו
אפשריתיבלתהיתהאותנטיתניתררטתיאהראמשד

 .כןלפני
הלכהשהכתקופותהעבריותראמותהדרימחב

פתרונותושחיפ .ןיודעיאלובעיןביוד ,רהתחיה
שלתןבהרחקהיהתונורתפהחדא .זריהבעל

קדש .והיסטורייכ"תנברעאלמההדרהתומאהדר
כתכניוהעשיראוהיסטוריההשהמחזהייןמצ
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מחזהבכמותו.גםוכןהעבריתבדראמהובצורותיו

אותנטית,לשוןמחייבאיננוהיסטוריבעברהמתרחש

אלה.דראמותשלמחבריהןהסתםמןסברוכך
כאילועכשוויתמהוויההעלילהשלהרחקתה
לתקופההמיוחסתארכאית,בלשוןשימושמאפשרת
מוגבלתבהצלחהלזכותעשויזהפיתרון .המוצגת
להיותחייבתהארכאיתהשפהשכןכמובן,מאוד,

נתחברשבובזמןואותנטיתמדוברתשחיתהשפה

 .לארכאיתאותהשהופךהואשעוכרוהזמןהמחזה
שנכתבובמחזותהאירופית,בדראמההדברכך

היו.עדמוצגיםלהיותוממשיכים ,שונותבתקופות
הארכאיתמהשפהכתוצאהנפגמתאינהאמינותם

חיה,שפהזוחיתהבשעתםשכןנהם,המשמשת

כןשאיןהדראמה.מהנכ,זיבהשבובהווהמדוברת

ולאמטקסטיםלשונהאתששאבה ,העבריתבדראמה
ייצגואלהכשטקסטיםגםכלשהי'חיהדיבורמלשון
הםשנכתבובעתהיטבמדוברתתהישהישפה

 .עצמם

היהודיההוריעלמחזותאלהאיגםנכתבואמנם
ככלהעברית,בדראמהמופיעזהנושא .בגולה

היידית,הרראמהשלהמיידיתבהשפעתההנראה,
המאה,סוףלקראתאךימים,באותםפרחהשכאמור

נניחאםנטעההאם .והולךמתמעטהואשקד,מספר
באי-הקשורההכישלוןבתחושתהואלכךשהגורם
להתמודדימים,באותםהעברית,השפהשליכולתה

הדראמהזאתשעושהכפי ,האותנטיתהמציאותעם

היידית.

היההעברייםהמחזותלמחברישנמצאאחרפתרון
ליצוראוליעשוייההשירה .השירלשוןאלבפנייתם
אתכביכולהעוקפתמוגבהת,לשוןשלקונבנציה

דומהומדוברת.חיהאותנטית,בלשוןהצורך
ההשכלהבתקופתהעבריתהדראמהכלשכמעט
שהמחזהבדמןוזאתהשיר'בלשוןכתובהוהתחייה
 ,בפרודההדראמהשלדפוסיהאתעיצבכנרהאירופי

לאהעבריתהדראמהשלה.הקונבנציותאתוקבע
העבריתהפרודהלשוןאתהנראה,ככלמצאה,

לשוןאלונמלטה .הולםדראמטיביטוילהשתאפשר
ביותר,בעייתיכמובן,הוא,זהפיתרוןגם .השיר

 .ואותנטיאמיןדיאלוגדברשלבסופומאפשרואיננו
ספרותיתוראמהלאפשרהיותרלכלעשויהוא

הדראמהגם .למאזיןאולצופהולאלקורא,שנעודה
ואמינה,חיהשפהעלמבוססתלהיותחייבתהשירית

השיריתהדראמהשחיתהכפיהדיבור'לשוןעל
השיריתהדראמהשנים.מאותמשךהאירופית

שללשונםעל 'כמובןמבוססת,חיתההעברית
ספרותיים.טקסטים

הדראמהאתליצורעשויותהיולאהאפשרויותשתי
אם-כן'נותרה,לאהעברית.נספרותהתיאטרונית

אלפנוהדראמותמחברי .הספרותיתהדראמהאלא
זיקהכלללאספרותית,צורהכאלדרצורה

מחזותיהםבפתחיזאתציינואחדיםתיאטרונית.

"פיוטיםלמחזותיוקוראלמשל,כהן,יעקבבמפורש,
כיצירותהעצמאי""קיומןעלועומד ,דראמטיים"

 .קרשי-הבמהעללהצגהדווקאולאולקורא,שנעודו
לזועדהעברית,הדראמהשכלאם-כן'מניחים,אנו

וראמההיאהאחרונים,הדורותנשנישקמה

עלושםפההרעלתהאםגםבמהותה,ספרותית
שתורגמוהדראמותשגםואומר,מוסיףאניהנמה.

גםספרותיות,לדראמותמיניה-רניההפכולעברית
לעילא.תיאטרוניותדראמותהיובמקוראם

ו"אותלו",ויוליה""ררמיאושקספירשלהדראמרת
תורגמודבר,לכלתיאטרוניותדראמותכמונןשהן

הקודמת,המאהשלהשבעיםבשנותלעבריתכידוע
הכושי".ו"איתיאלויעל"כ"רםזלקינסון,י"עבידי

שניםעשרותמזהניתניםאינםאלהתרגומים

אלהדראמותתהפוךהצגתם .תיאטרונילמימוש
להתפעלבהחלטעשוייםאנועם-זאתלפארודיה.
להפליאהיפיםוהספרותייםהלשונייםמפתרונותיו

היותועםהאנגלי'המקורלעומת-זאת, .זלקינסוןשל
גםשהואכפילהצגהניתןארכאית,באנגליתכתוב
אחרות,לשפותישניםתרגומיםגםייתר-על-כןנירם.
למימושניתניםארכאיתכלשרןערוכיםהיותםעם

בנישקספירשלמחזותיותרגומי .כיוםדראמטי
למשל'לרוסית,אוגרמניתלהי"טאוהי"חהמאה
בהחלטשאפשרכשםמוצגים,להיותעשוייםעדיין
בלשונותשנתחנרומקוריותדראמותהיוםלהציג
ימים.באותםאלה

אכןעשויתיאטרוניתוראמהשללעבריהתרגומה
בתרגום.גםתיאטרוניתוראמהשלאשליהליצור
לעבריתהתרגומיםשכןביותר,זמניתהיאדראשליה

כאמור,ומאבדים,רנה,כמהירותכידועמתיישנים

בהםלהמצאחיתהשעשויההתיאטררניתהאיכותאת
העברילתיאטרוןעמדהזהבתחום .מהדמןלמשך
לתיאטרוןשאיערנסמעיןנדירה,דראמטיתהצלחה

הרוסית,הבמהענקישלבזכותם"הנימה"
ולאעברית,ידעושלא .ווכטאנגובסטאניסלאנסקי

קרשיעלהשפהשלבזרותהלהבחיןהיויכולים
כעקבותמתורגמים,מחדותשלהעלאתם .הנמה
וראמהשלקונבנציההנראה,ככליצרה,דו,הצלחה

הזרותהדראמותשלמתרגמיהן .הכמהעלספרותית
הבמהעלהעלוונסקי'לשלועדמביאליקלעברית,

ולאמלאכותיתספרותית,בלשוןתרגומיםשלשפע
ההרגלעקבהצופיםידיעלשכסכלהאמינה,

לאאלהתרגומיםשלשלשונםאלא .והקונבנציה
טוען'אני .מקוריתתיאטרוניתוראמהכלהולידה
אף-על-פיהמתורגמת,הדראמהשגםלפיכך'

כמהותה.ספרותיתוראמהחיתהשהוצגה,

כשלדנואתגםלהסבירנרכלשנכךלינראה
שעל-ובגולה,כאץרהעברי,התיאטרוןשלהמתמשך

על-אףכר,שהושקעוהכביריםהמאמציםאף
שעמדומעוליםתיאטרוןאנשישלמציאותם
אנשישלהחשובותהצלחותיהםועל-אףלרשותו,
ובגולה,באץרעבריהלאנתיאטררןיהודייםתיאטררן

לדרדומהחשיבותלדרגתמעולםהתיאטררןהגיעלא
וכישלון .הייריהתיאטררן 'משלדרךאליה,שהגיע

למחזרתגםאלאמקוריים,למחזותמיוחדאיננוזה
מתורגמים.

אמררהעבריתהתיאטררניתהדראמהשלפתרונה

עבריתושומעתהדוברתכסכינהלהימצאאיפוא
שנותבראשיתלהתפתחשהחלהשבארץ-ישראל,

כנשפהבלשוןלשיןנרששהגיעהאבלהעשרים,
היוהארבעים.שנותלפנילאאם,שפתטבעית,
וראמהשלליצירתהניסיונותוכמהכמהאמנם

שנותלפניבארץ-ישראלמקוריתתיאטררנית
אשמןשלאלההםבהםשהבולטיםהארבעים,

שלהםהאמנותיתההצלחהשמידתאלאוניסטריצקי'
הראויהתיאטררנישהמחזהדומה .גדולההיתהלא

הימים""בקץהואימיםבאותםשנכתבאולי, ,היחיד

שיצרבכךהשפהבעייתאתמהבמידתשפתר 'לחדד
מאותהטקסטיםעלהמבוססתהיפותטית,לשון

הי"זהמאהשלבג'רמניהמדבריםהיולו .תקופה
זרמעיןעבריתמדבריםהיוהסתםמןעברית,

לגעייהפתרוןבכךשאיןודאי .במחזההמשמשת
ככלהואבייחודו,הבולטזה,מחזהאךהלשונית,

 .הכללאתהמאשרהכללמןהיוצאהנראה
להראות,עשויזהבנושאמעמיקשמחקרלינראה

היהעיסוקםשעיקרהשוליים,תיאטרונישדווקא
אר"הקומקום"כמראקטואלית,נסאטירה

התהוותהלקראתחשובמסלוליצרוה"מטאטא",
 'שמצאובכךבעיקרעברית,תיאטררניתוראמהשל
מגבלותיה,כלעםהדיבור,לשוןשללהעלאתהדרך
בדומהאמינות.שלרבהבמידההבמהקרשיאל
והששים,החמישיםנשנותיותר,מאוחרנראהלכך

תיאטררנישלהצבאיות,הלהקותשלבהופעותיהן
"הגששירוק","בצלכמרקליםומערכוניםסאטירה
בשפהואמיןאותנטישימושבהםוכיוצאיםהחוור"

הרחוב.שפתנמוכה,

סופריםשלראשוןדורשהיובאץר",דור"סופרי
הםגםהיוברובם,ושקוראיהם,מלידה,עבריתדוברי

לאאוהשכילו,לאהעברית,השפהשלילידיה
חיהכשפהלכתוביכוליםהיולאשמאהצליחו,
בארוקיתמתייפייפת,כלשוןהשתמשוהם .ומדוברת

לי'נראה .בהנמכהוגםבהגבההגםסטיתומניירי
לכשלרנההעיקריהגורםטמוןשכאןלוודאי'קרוב

הגורםשבכךוודאיזה'דורשלהסיפורתשלהיחסי
מחבריכאבותיהם,שלהם.הדראמהשללכשלרנה
אלמהםאחדיםפנושנגולה,הספרותיותהדראמות
הפליאוגםולעתיםוהמקראית,ההיסטוריתהדראמה

אתשחיקתההמצועצעת,בלשונםהקוראיםאת
 .חכמים"כ"לשרןהידועהמשנאיהנוסח

תיאטרוניתוראמהשלמסורתבהיעדריתר-על-כן'
זיקהזהדורשלהדראמהמקיימתהעברית,בספרות
נדורהמחזותמחבריועוד, 2של,.לסיפורתמובהקת

עיסוקםשעיקרתיאטרוןאנשיהיולאכבקודמיו,זה,

כאלהדראמהאלשפנומספריםאלאכדראמה,
בהזמנתנעשההדבראםגםנוסף'ספרותיעיסו~

אלהמחזותשלקרבתם .אחרארזהתיאטרון
מזרשיעורלאיןגדולהאכן'התיאטרונית,לדראמה

ישאלהשבדראמותספקואיןקודמיהם,כלשל
התיאטרוניתהדראמהשלראשיתהאתלראות

עלהיוםלהעלותאיןאותםגםעם-זאת,העברית.
הספרותיהמימדשכןלכת,מרחיקעיבודכלאהבמה
 .התיאטרוניהמימדעלעולהשבהם

העבריתהתיאטרוניתהדראמההולכתהיוםרק
שללמרכזהויותריותרקרובמקומהאתותופסת
שלוהשלישיהשניהדורשלנו.הספרותיתהמערכת

וכמהכמהמתוכוהקיםאםכשפתעבריתדוברי

מובהקים.תיאטרוןאנשיגםשהםחשובים,מחזאים

אמינהחיה,הכמהקרשימעלנשמעתלשונם
מיתרבחינהבשוםנופלתאיננהיצירתםואותנטית.
הצלחהגםלהוישהישראלית,הספרותשלצורותיה

הישראליתהדראמהשללשונהניכרת.בינלאומית
ולמקורותיההמדוברתללשוןזיקותיההחדשה,

ספקללאראוייםהעבריתהלשוןשלהטקסטואליים
 •ומעמיק.יסודילמחקר

העדות:

אותןרואהשהואדראמרתאי-אלהעלאמנםמצביעשקד . 1
שאנסהכפיכאלה,הןאיןלדעתיאכלכ"תיאטררנירת",

רכהחשיבותלהןמייחסאיננושקדגםבהמשך.להראות
 .) 156-144 , 1970(שקד,

בשדרת"הלך"הואהראשון,הישראליהמחזהלמשל,כך, . 2
שם,כאותושלוהרומןשלעיבודכידועהוא ,שמירלמי

"מלךשלולרומןהיטבקשוראור"כני"מלחמתומחזהו
עלמכוססמחר"יגיעו"הםשחםכ·שלמחזהו .ודם"כשר

 .רעודמהם","שבעהסיפורו

ביבליוגדאפיח
 :(ירושליםהישראליתהדראמה , 1975גדעון,עפרת .א

 .ריקרכר)'צהעברית,האוניכרסטיה

הטראגדיהואפשרויותאיוב"תש"ל,בררך,קורצווייל .כ
ותל-אביב,(ירושליםהיהדותערכיעלכמאבק ,"התכנית
 , 25-3 'עמשוקן),

כתקופתההיסטוריהעבריהמחזהתש"ל,גרשון.שקד .ג
 .ביאליק)מוסד(ירושלים,התחייה

 Stiener George, 1961, The Death of Tragedy , .ד
London; Faber . 

יעקביגד

יתוםקדיש

הנוס~ריר~זpח.י

 .קוף w ז::גו~ר ,~ 1; ~
ה. z ז::;:זרוז:ז~ןקל

 . לז:r~ז:: ?iס:ה~הדר

זק.פוךדו;:זצדךבדתסרוחות וב~{(
ס~ק.שi:זח.-ךףכין קג;~~נ;

 .לקןאה.נו::זשו~ט r:י re ז::ל~ין
~לוב ry ש~~~ל ר~~ ?iר~ז;ו
;נטו,:ז.לג~חןחוקק~וםכין

 . לז:iJ ~r~ן;נאוtזרים
כילדותנורחצנושסננעם

 •• : ,-~בלוטחו~ Tערמים
::ז"קךיזv" ת~נ;:ם Tזנ~די•~,לי ?iטו iו
) iJ ץר.זז~::~לז?לזזהר~ז;ו .ריק.ק.~ר. 

סלף:ק;גררלךךהכבק.ר ה~ד:;
~אן~ד:יןכ~~י

ר ry97~:קtקו~יןסף. 9 ~
ולדבשםנגידמשיל
 •והאפנה Tהשב~ ~ Tעונולפי
 T : T Tה T 9ל iשולא ר~~

 .י~יו.ד~:ק;;בר

 33 1988יולי



היחרדי
זיס
קורנפלדפאול

פאול
קורנפלד-

דיוקן
נשכח

הראשונההמערכהמתוך

רפאליצבי :מגרמנית

הדוכס.בטירת"אמורים"אולם :הבמה
משרתים.חמישה

רפאליצבי
 ...המטורףהנשףשלאחרהעגוםהמחרתכיום ...

חוגו)(ויקטור

-ברלינאיבתיאטררךהוצג 1930בשנת
"היהודיקררנפלדפאולשלמחזה-"שיפבאורדם"

גליבשל .יסברלאופרלדשלבבימויוזיס"
גרמניהאתאזכברשהציפוהאנטישמיות,

לאקטעיםממנווהוצאוהמחזהקוצרהוויימארית,
הקדם-שלחמתםאתלעוררהיושעשוייםנוחים

השניםובמשךמאזיותרהוצגלאהמחזה .נאציים
במקרהנמצא-1987ברק .היהכלאנשכח

החנויותבאחתויחידמקורימאנוסקריפט

 .בברליןהביבליופיליות
בגטווניספהבפראג-1889בנולדקורנפלדפאול
היהודיםהסופריםלחוגהשתייךהוא .-1942בלדרג'
בגימנסיהלמדכפראג,הגרמניתכותבי

ביןלימודיהם,חוקאתסיימובה"סטפאנפלץ",
ויליברור'מאקסוופל'פראנץ-עמיתיו .השאר
-קאליגרי"הדוקטור"קאבינטשלוהתסריטאיהאס
שלהרצאותיואתשמע 17בןבהיותו .יאנובץיהאנס
התרשםלאמהמשוםאךהציונות,עלברברמרטיז
הנידוןהנצחי'ליהודידומה"הנני :ביומנוורשםמהך

 .החיים"לקללת
כסימןעדייןעומדיםהדראמטייםביכוריו

"הפיתוי"-מחזותיושני .האופנתיהאקספרסיוניזם

הוצגוברלין), . 1929 (והארץ"ר"השמים ) 1917 (
הצהוב"והורד"קיליאןהבאיםמחזותיובהצלחה.

זכולא ) 1923 (הנצחי""החלוםלכך,וקודם ) 1926 (
לדראמטורגקררנפלדהתמנה-1925ב .מרוביםלהדים
כדראמטורגפעלמכןולאחרריינהרדטמאקסאצל

הכתוביםמחזותיוברם, .דארמשטדטבתיאטרון

מאדבדרך-כללהתיישנואקספרסיוניסטיתבמאניירה
שונה .והאנכרוניסטיהנימלץהמנופח,בסגנונם
בשלושטרגדיה-זיס""היהודיהואהשינויבתכלית
ומרתק,מבריקקאמירמחזהשהואואפילוג,מערכות

הוא.נהפוךפגה.לאאקטראלירתואשר
משכהארפנהיימרזיסיוסףשלההיסטוריתדמותו

בהראואשררבים,קולנעוואנשימחזאיםמספרים,
היהבמחלוקת.ושניוהיוצאת-דופןצבעונית,ישות

רבבעיוותזודמותשהציבהאוףויליהלםזה
בסוף .לאחר-מכן .זיס""היהודיהאנטישמיתבנובלה
הסופרמאת"זיס"-לאוריצאוהקודמת,המאה
בלתי-דראמטיוניסוי .גריסינגרתאווררקולהגרמני
"גדודי-אנטישמיהואאףלודויג,אוטושלמוצלח
והמחזתופויכוונגרליוןשלהמפורסםהרומןיעקב".

האובייקטיבייםאףואוליהטוביםביןהיכר .ידועל
שלהטראגיתהתימאטיקהאת .בנושאביותר

המסלף,לשמצה,הידועהסרטסוגרזיס""היהודי
הארלןפייטהנאציהכימאישלוהמסיתהשיקוי

) 1940 (. 

החומירםעלאומנםמושתתהמחזהשלד
במרכזוכאשרפיקטיבי'עיקרואך .ההיסטוריים

המוזרות,שתהפוכותיהההיסטורית,האירוניהניצבת

הכלהכספיםלשרהיידלברגמגיטריהודיהופכות
השולט .מוירטמברגהקתוליהדוכסשלבחצרויכול

 ,-1737בהפתאומימותויוםועד-1733מבמדינתו

קורנפלדשלזיסהיהודימסתנןהעלילהבראשית
 : 1734היאהשנה .המלכותחצראלבערומה

לשליחותו,במודעותוהעצמית,חשיבותובתושייתו,
הסואניםחייוומסכתהמקראימיוסףשרנההואאין

העליונהשבהשגחההיעודאתבאקראימזכירה
לנזכרים,בניגודאך ;מאןלתומאסשב"נבחר"

שלבסופוטופחתהקיריריסטיתוהשאיפההשררה
ומאוס,בזויכיהודינתלהוהואזיס.שלפניועלדבר

זיס, .העםשלובסבלוברעבובעוניו,כביכולהאשם.
-מחודשמטמררפוזיספעםמדיעוברהגטו,איש

לבעלהופךהואמלכתחילה,מושפלמיהודי-חצר
דוכסועלאהובבלבושו,מהודרמעודנים,גינונים

והתנכרותוהתבוללותו .מעלהרמותנשיםועל
לעזורמוכךאינואשרעדעקבית,אךאיטיתליהדות
פויכטונגר,לירןשללרומןבדומה .צרהבעתלאחיו

יהודימתבוללעלכאןמסופר-יותרונרקבברוראך
בתמימותהמאמיןקורנפלד,שלבימיוגרמני

 .יהודי-גרמניבדו-קיוםהילדותית
ההומור,אתלתוכוספגקורנפלדפאול :לשכוחואין

קפקא,ניחכרבוהומור .צ'כיהשללעיתיםהשחור
שלהמסיכהאתלעיתיםלובשגיבורו .והאסוופל
רקהואלו.בניגודאךלהאשק.שדויקהאמץיהחייל

בתעלוליםמדעתתמימותואתמשחקמתחזה,
סגנון .לרועץדברשלבסופולוההופכיםקומיים'
"איפכאתלמודי'לעתים' J'מפולפזיסשלדבורו

בכחש.הגוייםאתכביכולמסובבהואבומסתברא",
במודעשלאארבמודע .תהומיתבדידותועם-זאת.

ולאהיהודיתלמורשתלאעודשייךשאינומכיןהוא
במהותומשהו-ועודזאת .הגוייםשלליפהפיותם

ולטרהיהודיהשרשללאישיותודומהזיסשל
בראשיתהגרמנייםהפועריםעל-ידשנרצחוטנאו

גאוןנאמן' .ישר .קורנפלדשלגיבורו .המאה
אךהמילה,מובןבמלואגרמניפטריוטהפיננסים.

שלבפקציה .מהתלייהאותוהצילהלאישורתו
אךזיס,אתלהרעילהגנרליםאחדביקש 'המחזאי
המורעל,הייןאתהדוכסשתהבמקומוכאשר
מחזהלפנינואיןכנזכר,אולם,ברצח.זיסהואשם

ובמיזנסצנותברפליקות .בדיאלוגועיקרוהיסטורי'
המתבדחתהשנונה,לשונואתהמזכירותהנהדרות.

 .שאוורג''גברנרדשל
עמודעלזיסמפיהנשמעותהאחרונותהמילים
רצהלאאותןישראל","שמעמילותהןהתליה
ארמונואתפעםשפקדמשפחתוקרובמפילשמוע
 .המהודר

מצטייראופנהיימרזיסיוסףשלהטראגיתבדמותו
עצמו,קורנפלדפאולשלהנשכחדיוקנוגםבעקיפין

לחיים",הנידוןהנצחי"היהודיהינדכדבריואשר
 • .'לדרגבגיטודברשלבסופוהנרצח

כמה !משהומשהו,לייש !שמעושקט. : 3משרת
 ?המוצגעבורליתשלמו
 ?העניןמה .תלוי : 4משרת
טרייבואמהע·ן'הישרקפץעכשיובדיוק : 3משרת

 .אמיתייהודי .עדמיער
 !וויאוווי'אוי :המשרתיםכל

פרוטה.נותןאניקדימה, : 1משרת

 .כזקןאותונמשוך .אףכבדליסותםאני : 2משרת
מוכנס)(זיס !אותוהכניסו .למזל
ידיעלונצבטנדחף(זיס !הופרבכן' : 2משרת

המשרתים).

 .פניואתלהקבילהוד-מעלתו'לנו,עונג : 1משרת
 ?לשהותכבדוויבקשהיכן

שווהלאזה ?היהכדאי ?דעתכםמהנו, : 3משרת
 ?פרוטה

 ?לעשותיודעהואמה : 4משרת
כבן-שתייםעלמהלךהוא ?דואהאינך : 3משרת
ממש.אדם

 ?לדברגםיודע : 4משרת
 .מצרייך : 5משרת
 !משהואמודזיס)את:(דוחף 3משרת

אותו?צדתאיפה : 1משרת

לדדכם.נסעוהקציניםהאדוניםכאשד : 3משרת
ואז, .הנוסעתבעגלהוהסתכלובנוחהחייליםעמדו

אלהיהודילוהתגנב .הסףשומרשלגבםמאחורי
הטירה.

לגנובמעלתוהודיבקשמהזיס)(אל : 2משרת
 ?בטירה
ושובהלוךאתומתרוצץאנישנלכד,מאז : 3משרת
טרייבוא .מהעץקפץעתהזה .כלבפניגוומצי
 .אמיתייהודי-עדמיער
 .מהכלליוצא : 5משרת
כבדהםחיל-המשמר'אליובאכאשד : 1משרת
כהוגן.בויטפלו
תקשקשלאמדועשם.להיותרוצההייתי : 5משרת
 ?ביידיש

ויי,ארייצרחכברהואחיל-המשמראצל : 2משרת

 !אדיירםאלוהים .וייאר

להגידמוכרחאתה ?שמעת ?משהרתגיד : 3משרת
 . ) 1משדתשללעבדוזיסאת(דוחף !משהר

לעברפר(דוח ?אצלימחפשאתהמה : 1משרת
 ) 2משדת

עשיתימה .עלימתנפלהוא .ברהביטו : 2משרת
שרב).(ורחפו ?לך

 .כךכלצחקתילאמזמן : 5משרת
 .הדוכסכסעלהישרנופלהואועכשיו : 1משרת
 .נבודרנא,ישב

לכלשב(לזיס) !פנינואתשיקביל : 4משרת
 !ככההרוחות,

בטובםליהתירו~נשי-החצרהוד-מעלתו, : 1משרת
 !בפניולהופיע

אליובאהאני !מעלתוהוד !יידישקשקש : 2משרת
חייוימיכלאשדאיש,אלמנתהננירחום,אבכאל
נאמנה.אותרשדת

כללי)(צחוק
בא.מישהו : 1משרת

 .אתרהצידה : 2משרת
 !יהודילך.מהכסא)זיסאת(מקים !זוז : 3משרת
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 .כמקדמותקועזיסאךמהאולם.להוציאו(מבקש
האולם).אתבחיפזוןעוזב 3משרת
 .הטכסים)שר(נכנס

עומדמה ?פהקדרהמה ?זהמה :הטקסיםשד

הגיעהואאיך ?"אמוירם"באולם ?יהודי" ?כאן
 ?לכאן
חיל-המשמר.שלגבםמאחוירהסתנן : 1משדת

לאמדוע ?נכנסהואאיך ?כאןעד :הטקסיםשד
 ?כןלפניאותותפסתם
היהיכוללאשאיש .מהרכהץרהוא : 1משדת

 .אותולהדביק
אולםאללהיכנסלדחרשתם ?ואתם :הטקסיםשד

"אמורים"?

 .שיסתלקלדאמרנו : 1משדת
 ?דמה :הטקסיםשד

הואאךהחוצה.אותולהשליךרצינודאז : 1משדת
 !ושרטנשך .כמטורףבפנינוהתגונן

שבטבןאתהייהודוןאחה.(לזיס) :הטקסיםשד
עודהדוכס.משרתיאתוהשורטהנושךיהודי .קדמון

חיל.גיבוריואתם.המשרתים)(אלכך.עלליתשלם
 ?אותולחסליכולתםלא

ריחמנו.פשוטעמו.להתעסקרצינולא : 2משדת
אתםהשנהימותכל !מטומטמים :הטקסיםשד

מציאה,לידכםנופלתוכאשרגסי-רוח,בהמות.
כחתוליםנוהגים-בהמותכםאתלהוכיחבמקדם

תעודתלךיש(לזיס) !אתוהמשמראל !רכרוכיים
 ?לשטוטגרדלהיכנסלךמותר .ובכלל ?יהודי .מעבר
 ?בטירהבעצםמחפשאתהדמהשותק.הואהה,

שקאפילואתךאין ?ולמכורלסחור ?נדבותלקבץ
 ?כאןעושהאתהמההקבצנים.

הדוכס.אלרוצהאני :זיס
ומה. !משוגעגםהוא .לכךונוסף :הטקסיםשד

 ?מהדוכסתבקש .למשל
אתו.לדברעלי :זיס
שלהגיטו !המדינהסודות .הבנתי :הטקסיםשד

שלהדוכסעםבריתלכרותעומדשווינפורט
חיילים.פלוגותלרשותולהעמידברצונם .וירטמברג

j עמולשוחחתבקשומה? 
 .לואגידאניזהאת :זיס

 !הכלאחומותביןליתצפצץכבר :הטקסיםשד

 !משטוטגרדכבודלאחרתשולח .לאחר-מכן

לא.ואוליזיס:
 ?כאןלגוררוצהאתה :הטקסיםשד
לא. :זיס
 ?למכורלסחור, :הטקסיםשד
לא. :זיס
 !הגדולהסודאתממךנוציאכבר :הטקסיםשד

לדוכס.זאתשאומרמוטבאךדוקא,לאו-סוד :זיס
נושכיםחדרו,אלמסתנניםואז :הטקסיםשד

לך.שלום :וקוראיםהדוכסאתפוגשיםושורטים.
 !רבזמןלךממתין.ה .יהודי .כאןאניהדוכס.אדוני

 .רבזמןשמחכהלואגידלאדוקא :זיס
אלפניםהדוכסאלמדבירםוכך :הטקסיםשד

 ?פנים

 ?לאומדוע :זיס
כיצדידעת.שלאכאילו !תשתטהאל :הטקסיםשד
הדוכס.אצללהתקבליש
 ?להתקבלכיצד :זיס
בכתב.בקשהמגישים :הטקסיםשד

-בחץו .הדוכסבפנים .החומהכאן .הטירהכאן :זיס
אסור.הדוכס.עםלדבררוצהאני .השערכאןאני.
אני ,הדוכס"אדוני :איגרתלדלכתובחייבאני

אם-ומדוע,וזה.זהבעניךרום-הודועםלדברמבקש
מןחייבוהדוכס. "?השערדרךלעבורליאסור .כן

נא.כנס .יהודי"כנס. :בכתבלילהשיבהסתם
מחרנפגש ?בפתחכעניתעמודזהלמהחביבי,
טובהבבוקרוחציעשרהאחתהשעהבבוקר.

 :במכתבלהשיבשובאניחייב-ואז ,, ?בעיניך
-ואז .יותר"לינראית .בדיוקעשרהאחת"שעה
איפדא,"נתפשר, :הבאהבאיגרתוהדוכסליעונה
מה.לשם "!וחמשארבעיםעשרהבאחתאליבוא

 ?הענייןכלכבודד'
אתלרסקבמקום !שכמותךבהמה :הטקסיםשד

חיל-אל .הבללדבריומאזיןכאןעומדאנייפרצופך
ירידאלאאינההדוכסטירתבעיניך. !אתךהמשמר
אברים.ושםפה .תוכואלנדחקיםשכולםהומה,

כאדותבבקשה,נדלםכנסווצירים.קציניםכאן

 !נפשכם

הדוכסעםלשוחחלייש .קציןולאאיכראינני :זיס
פרטית.שיחה

 ?פרטית-והדוכסאתה ?פרטית ?מה :הטקסיםשד
 ?עינייםבארבעפרטיתשיחה !שבץלקבלאפשר
הנדוניהדמה ;לאישהאחותואתלשאתתבקש

אינולעולםהדד-מעלתו, !ארורשוטהשתדרוש?
 .פרטיאיש

 .כןאולילפעמים :זיס
 .ושורטנושך !אתוהמשמראל !די :הטקסיםשד

 .גזר-דינועדבהתאם,אותושיאכילו .גונבגםכנראה
 .ברצוניזהמדוע .אדונילד,אומר ?הכרחיזה :זיס

הדוכס.אתלפגוש
שקרעוד !לשוואהודאתךאחה. :הטקסיםשד
 .דבראך !אחד

מציאות.יקריהלומיםאוסףלדוכסכי .שמעתי :זיס
תהיההדוכסשלוהכספת .מפזיקרהאבןבידי

אבניביןמפוארכיהלום-והאבן .כמהפיעשירה
 .חצץ

 ?אותוהשגתמנין :הטקסיםשד
 .שליהוא :זיס
 ?מניןשאלתי :הטקסיםשד
נאאל ?לראותרוצהכבודו' .כאןאתיהוא :זיס

מהברקהאבן)את(מראההוא.הנהדבר.יאמר

לטשוהשרתמלאכימבושה.הכליסמיק-הכחול
 .:בשמייםכאלרבבללאעשוי .אותו
 ?אמיתיהוא :הטקסיםשד
מתאבדאיננילא, ?מזוייפתאבןלדוכסלהציע :זיס

 !אדונילדעת.

 ?גנבת ?אותההשגתהיכן :הטקסיםשד
ממגדלנ:יתרתיפולין.מלךהכתרתבשעתפעם, :זיס

אבן,זדה~ .המלכהמנזראותהותלשתיהקתדרלה'
 .ואופןפניםבשוםאותה.לגנובאפשרשאיאדוני,

יזהנה .הימיםבאחדאותהשיראהואחדאחדכל
דרךשיבקש .לפלוני ?דומההדברלמה .עיןכהרף
כידועשהואאדוני,שלפרצופואתלגנובמשל

יבחינוהבריות-דאז .לכלומוכרבמינומיוחד
לאמשהדעצור, :צעקהיקימוומיד,תכףבגבינה

פרןהרברטהוברטפניאלההרי !כאןכשדרה
 .מוירטמכרגהדוכסשלהטקסיםשרטראטנבך.

 ?אנימייודעאתהמנין :הטקסיםשד
 !טרטנבך.השראתמכיראינומי :זיס

 ?האבןליתעלהכסףבכמה :הטקסיםשד
 .גולדןמאדתוחמשאלפיים :זיס
 ?גולדןמאותוחמשאלפיים :הטקסיםשד
 .נכון :זיס
 .הסמוךלחדרגש :הטקסיםשד

 .החוצהאותייזרקוהבריוניםשם.לארקזיס:
 .ענייניזהאין :הטקסיםשד
האבןאתויראואותייתפסוהמשרתיםוכאשר :זיס

אתישאלוכאשר ;הדוכסלידיאותהיתנובידיי
הלשון'בזדישיבוהם-יקרהאבןלכם"מנין :פיהם
יהודי.סתםאינניאנוכיאך .אותה"הביאיהודיאחד

האבןאתאותה.למכורהמבקשאופנהיימר,זיסאלא
אשכנז.באץרביותרהיפה

בכלא.תשבבינתייםאךכרצונך.עשה :הטקסיםשד
לידיאותילמסורובתמיםבאמתמבקשכבדדו :זיס

 ?הרשות
 ?יהודיחשבת.ומה :הטקסיםשד
 ?היהלוםאתלרכושלולהציעאוכלואולי :זיס
באבניםצורךליאין .דדימספיק :הטקסיםשד

 .עמיעסקותתעשהאל .יקרות
אמרתירק .בהןצורךלושישאמרתילא :זיס

נאישלחהמשרתים)על(בהצביעו .האבןאתשיקנה
 .החוצההנבליםאתכבודו
 .עסקיזהאין .לךאכפתמה :הטקסיםשד
כבר .שליהעסקזההיהאילו !מאליומוכן :זיס

עסקווזהוהיותאך .מפניאותםמגרשהייתימזמן

 .זאתלעשותחובתוככדדו,של
 ?ומדוע :הטקסיםשד
 .נוכליםסתםהם :זיס
 !הסתלק !רעהחיהאתה :הטקסיםשד

ככר .האבןאתמעלתוהודיקנהזאתבכלשמא :זיס
לכטלנוכל .בעיניךחןימצאלאהיהלוםאם .ממחר

בחפצואםאך .כספואתלדואחזירהעיסקהאת
אדרבא .הודויורםלדוכסזמןכעבוראותולמכור

שכמךעליטפחתודה,אסירלךיהיההואואדרבא.

לחיוכוזקוקאינוומירחב.בחיוךאליךויחייך
הימים,מןכאחדואולי ?הדוכסאדוננושלהנדיב
והדוכסבעיניו.חןאוליתמצאלאכברהשר,אדוני

הואולפתעהאיש?"עםלעשותעלי"מהיהרהר:
ואנוכיי .חןאכןבשעתולימכרהלה .כמדומני :יזכו
לקרדת.יכול .השדאדוני .כך .לותדדהאסירהנני
עודואולישולל.אותילהוליךברצונך :הטקסיםשד

 ?כךעללךלהודות
וקיים.שרירהיהלוםשלמחירודחלילה.חס :זיס
אלפייםשמעתי.באזניתירא.אל :הטקסיםשד

 .גולדןמאותוחמש
אמדתי.לא-זאת ?מאותוחמשאלפיים ?מה :זיס
 ?מרמהאתהכבר ?אמרתלא :הטקסיםשד
 .נוכלביולראותפחלילטמוןמבקשכבדדו :זיס
לארצוהאיני .מילההיאמילהאמרתי.אמרתי.אשר
וחמשאלףנקבתי.אשרמחיריותר.ולאפחדת
כיהרואות,עיני .דטדיאשקלאבלייגולדןמאדת
אולי .רמאיאינניכילדעת,נוכח .משהוהמוםכבודו

מאותוחמשאלפייםהאבןשלששודיהאמרזךי.
מאות.וחמשאלףשלבסכוםנקבתיאניאךיגולדן
אם ?המידהעליתרזולההאבןכיסבור,כבודד
במחירהדוכסלאדוננומכןלאחראותהלמכורחפצו
 ...המוםעדייןכבודד .ענייניכללזהאיןי~תר'גבוה
זולההאבןהיטב.מעתיישלאכנראה :הטקסיםשד

זהיגדלדןמאדתוחמשאלפיים .ששעירתיכפייותר
 ,הביתהמחראליסור .בעדתיאשקול .מופרזבאמת

צרופה.אמיתית,האבןכייתברר,אכןואם .יהודי

 .כדיןכספךתקבלאזמזדייפת.בלתי
אקח .מצידיאני .למהדריןכשרההיא .כמובן :זיס
אשאלשם .השולחניאלהאבןואתכספואתאתי
 ?חלילהמזוייףולאהוא,כסףהכסף,האםפיו,את
לאדונימחזירואניאזהוא,כזהאכן .כייתבררואם

 .בידיתשארהאבןואילוה'לפורטפרוטה
 !בינינומההבדלישעוד ?השתגעת :הטקסיםשד

שנינו,אתיראוכאשרמעלתו,הוד .כמובן :זיס
פשוט .כבדדוומיאנימימיד,כולםיבחינו

 .התלוצצתי
אותךלמסוררציתי ?אתךאעשהמה :הטקסיםשד

מדוע ?מחכהעודאתהלמה, ...אבלהשומרים.בידי
מסתלק?אינך
אלרוצהאניטובה.שאלה ?מסתלקאיננימדוע :זיס

הדוכס.

 ?ולדוכסלךמה :הטקסיםשד
אלללכתמבקשאני .לכבודוהסברתיכבר :זיס

 .הדוכס

 ' .האבןאתכברלימכרתהרי :הטקסיםשר
 ?השביחאבלאחת.אבן :זיס
 • !החוצה :הטקסיםשד

מרקרזחרלודויגכרוימאקס
קורנפלדפאולעל

בככד,rנאקס
שניקרודניםאנשיםמחךראוחר.סבלתילאבעצם ...

כלאליהםמצאתישלאלאלהשדיךהואהיה Iברדכי
בתנשןולהשתףתארח-רהזמנתילא .כךגישה.

דולף.קורטאצל-1913כלארדשהרצתאי"ארקדיה",
 ...עמווהצדקלעלוםזתאעללילסחלאקרדכפלד
מחזותיוהתפרסם.הואמכןלאחד

חיים.חסידריקים.בעינישנוארהאקספרסיוניסטיים

אתדנותשנםימשךכבשרהומרד,דלל~מלאכותיים
בוהתעניינתישלאמצדייטעות·ה nהידר ...הבמה
 •במחלוקת"). bשכירי"ח;ים(מתוך "' ...וכללכלל

 ·מרקוזחלודויג
דדאונטורג .קנדרפלד-פאלרגםויהה ...

דקה.גדרהעבלקרמה.נמרך , ..אקספריסוניסט~
פואנטותבעללידיזרמ(יט,מחזאימאד.אימפולס"בי

 ·:רכרקברת·חדרת
 'השניויםמחזותיושלמתמלוגיםי'ים iהת,שנים:;נמשך

אדנסטהמר"לידידושלרמהתלה;נרiרובמחלוקת
חטובחכירהיההואכהרדים.זמניםלנרהדידובולט.
היוהשםהשכי'םבארחןשהפכוהפרעוים.כמש~קי

"המאה(מחךרנידירם.לכהניוחדלכרנחרצים
 • :לשי")העשרים
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 ...הודעותאלף
 ...חמשת-אלפיםאו
 ...חמש-מאות-אלףאו
בעיות.אין

לשלוחלןמאפשרתאברידפוסשלהמעטפית
וביעילות.במהירותאלההודעותללקוחותיך
קפלןבפרסאברידפוסאתשזיכתה-המעטפית

למשלוחומוכןהמתקפלמודפסמסמןהיא- 1986
במעטפה.צורןללאבדואר,

ההודעות,במשלוחוכסףזמןלךחוסכתהמעטפית
שלהדוארלתיבותמשולחנןהדרךאתומקצרת

לקוחותיך.
ללקוחות,הודעותישיר,בדיוורפרסומיםמאות
כמעטפיות.כיוםנשלחיםגביהושובריחשבוןדיווחי

וחברותעיריותבנקים,הממשלה,מוסדותרוב
למעטפית.עברוכברמסחריות

 .לךגםמתאימההזוהשיטה

 . 03-337166 , 330580טלי , 6החרוץרחיבתל-אביב:שלנוהמכירותלמשרדפנהאנאנוסף,למידע

הפעולהשיתוףהידוקאתבברכהמציינתהוועידה
החינוךוהספרות,הרוחאנשיביןוהמעורבות

 .העובדים.וציבורההסתדרותלביןוהאמנות
במאבקיהמובהקביטוישקיבלה ,זומעורבות

בבריתנוסףנדבךמהווהההסתדרות,שלהאחרונים
לעובד.הרוחאישביןלהסתדרותהייחודית

 .זובריתלהידוקלפעולתוסיףההסתדרות
 c1sה-הוועידהומהחלטות

בארץ-ישראלהעובדיםשלהכלליתההסתדרותז
ולחינוךלתרבותהמרכז
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ציור
אדםכפני

חירשיוסףהאמןעםראיון

 ·קיררדורית

 ?כךסבוראתהגסהאםוכאנטי-סמלים.כסמליםמאוכלסיםשציוירךרומח
 ·אנשיםלציירתמידמעדיףאניעיוותועקב .הדיוקןציורעםזהבענייןבעייהלייש

לבררנותיוהמודעיםצפרדעים","לבלועהמוכניםאותי,המכיריםאלי.הקרובים
מתוךשיוצאמישלהאדם,אתלומדשלהנוהעבודהבזמןשליהלוך-הרוחהטובות.
מנסה ;האנושותכנציגהאדםאודותדבר-מהללמודומנסהנקודת-זינוקכמתוךהצורה
מתייחסשאינידברשלפירושוהכללי.בקונטקסטאותוהמייחדהפןהואמהללמוד

היסטוריכלליהיותרבקונטקסטהאדםלנציגאלאנתרןבהורההממוקםלאינדיבידואום
 .כמרבןאומר.זהאין .סמלגםהואדברשכלזהבנושא.אומר rליברבפרופסורוקיומי.
ככל .לסמלמציאותביןברורההפרדהואיןמוחלטיםאינםשהדבריםאלאסמלשהבל
רחבבקונטקסטהאמיתיתהמציאותאתמשיגאניכךיותר,מציאותילהיותמנסהשאני
עםאמפטייהיוצראני .הזדהותשלתהליךאלאאינטלקטואליתהליךכאןאין .יותר

על-בהנלחםאנילכןלאיום.הופכתשהיאעדאצליחזקהכהזרונקודה .האובייקט
אלאלדעתי,מופלא,ציירהואלמשל,רייזמן,אוריעצמיותי.אתלשמרמנת

הדידקטי.ההיבטעלתמידלשמורמנסהאניואילו .מאודעדחזקהאצלושהאמפטייה
רייזמןשאצלמהכל :.אבהירלשלילינוטההוא'אךרייזמןאוריאצלגםקייםזההיבט

זהגדוללאמןישבפניםבפנים.שקייםמהלערמתוברורחד-משמעיהואבפריפריה,
 .האחריםהאדםבנילביןשבינוהמרחקאתהמשמשתקיצוניתמעורבות

אוניברסלית.מיסטיקהשללחשיבהקרובוככךאינטואיטיביתמאורכצורחמדבראתה
דעתך?מח

והןתופעההןהואדבר.כלמיסטיגםהואריאליאדםכלאךזהלתחוםמקורבאינילא.
אחדכלשללריאליהמתייחסהראשוןהאדם"נפילת"שלהמיתוסגמא'לדר .סמל
בשמותשימושערשהאניבציוירכאשר .סתםסיפוריםאינםאלומאיתנו.ואחד

למצביאלאהסיפורילגרדםדרקאלארלהתייחסהיאהכוונהמהמיתולוגיה,הלקוחים
הדורות.בכלאנוש

למשלהיהודית,הקבלהכמושלך'המיסטייםכמקורותחשהאניוככל-זאת
כלכמרחדרתאבחנותבעלשהיהמברסלב,נחמןמרבישאבתישליההוראהיכולתאת
פלרטרניוס . rליברבישעיהושולם.גרשוםאתגםקראתי .פתולוגיהבעלאדם

משרםהקבלה,בנשואשולםבגרשוםמאשםיותרבקורצורילמצדדואנירקררצרריל,
היאבקבלההסכנהנפשית.ולאנורמטיביתתביעההיאמהאדםקורצררילשלשתביעתו
בקשראתיים,כלליםשלבמערךדוגלכאמור,ואני,דורשת,שהיאהנפשיתבמעורבות
אחדכלהמחייבקוסמיכהסברהקבלהאתמקבלאינילארס.אדםשביןהחכרתי
אתלדרגמאראיממלכד.דברכאמורהיאנפשאוחרתהמערבכאמצעימיסטיקהואחד.
 .הנמשלאתוהןהמשלאתהןאחדכדברהרואיםאמונים,גרש
 .לךהאופייניתההסתכלותשלטיבהעליותרליספר

במיתלרייהמשמעותר .חד-משמעיאינוחפץאף .מורכבתתופעההיאהסתכלות
ומציפיותיושלומההורהעברו,מתוךהרואהשלהתנסויותיווכמכלולאותרשרואה

לרואה-הנראה-החפץכיןהנערכתזורמתדיאלקטיקהתמידהיאראייההעתידיות.
לתהליךמודעאניכאשרדווקאולפעמיםטבעי.באורחנעשיתהראייהתופעתהצופה.
מתקלקלת.הפלסטיתהיצירההראייה,

 ?חמותחחכחרח,לגורםכציירתךרבמקוםישזו'ראייהשלכמורכבותההאם
להיותפוטנציאלביישכאדם .ההיסטוריבקונטקסטהמתפוררהדבראתרואהאני

הריאליהדברזהבעצםאךכאוטופיהאולינשמעזהבירא.אוחולהלבן'ארשחור
עלהמתגברהבריאהרופאוהןלהביראהחייבהחולההןישנואדםככל .שקייםהיחידי

על-מנתכרהמצרייםהנפשכוחותומהםתוקףיותרבעלהואצדאיזהתלויהמחלה.
חד-משמעיתבצררהההתפוררותאתרואהאיניזהבנושאגםלכן,החולי.עללהתגבר

אפשרלדרגמא,הרפשטטר,אצללשחור.הלבןביןדיאלקטיקהשלכתהליךאלא
הבאבעמודהמשך
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ההתפוררות.פןאתורקאךלראות
הםהמאורעותאךביראהואהאדםאצלה"קיומי"שההיבטולאמולסכםניתן

יכולההאחדשלביראותוכאשרמורכביםויותריותרנעשיםדבירםאותו.ה"מחלים"
אתאוהמחלהאתלהראותהבחירהניתנתהציירבידי .האחרישלמחלתולהיות

 .נגדהלחמה iהנ
 ?והנפשהגוףביןהקיימתחריאלקטיקחאתקושראתהאיך

וכךבריא,וגופםחולהשנפשםאנשיםישנםשכןזו,לבעייהאחתתשובהליאין
השוללבפרפרמצדדאניזובנקודה.לכלאחתתיאוריהאיןדברים.שלהיפוכםקיימים

המוחלטות.האידאולוגיותאת
 ?בציוריךעניךנקורתמחווההאיקונוגרפיהחאם

הצדדוקאהנולדברשצריךמההאיקונוגרפיה.ולאאותישמעניינתהיאהצורניות
בשפההדןדידקטיתחשיבהשלסוגפתחתיזהבנושאשבצבעים.שבחומר,הרוחני

ולפיוט,לפרוזהלתחביר,לדקדוק,למילון'מתכווןאנישפהגורסוכשאניהצורנית.
מהלהםשאיןשפהבעלייששונה.לימודשלבשלבנמצאמהתלמידיםאחדכלכאשר
הואיותרהרחוקהיעדכאשרשפה.להורותעכ"פ,הוא,תפקידירלהיפך.לומר

כמולשירוניתןכלבכמרלדברניתןהרי .המושגיםשלמובנםבמלואידברשהתלמיד
הדגשהידיעלמופעלהשפהשלהרגילהתחביר :רעיוןבקצרהלךאדגים .קרחו

בכתבאובדיבורלהדגישעשויאניהרצפה"עלעומד"השולחןבמשפט .והשמטה
סדראתלשנותכן,כמוניתן, .הריצפהאתאוהשולחןאתויזואליתהדגשהבאמצעות
אךבכךשוניכלאיןאינפורמטיבימהיבטשולחן".עומדהרצפה"עלולומרהמילים

השמטהאוזובדוגמאההדגשהבעקבותחאתמשתנותהמתלוותהמשמעויות
האמנות.בתחוםגםליישםניתןהזההרעיוןאת .אחרותבדוגמאות

אותןול"רוחניות"ל"פנימיות"החיצוניתהצורחביןהקשרעללעמודתוכלחאם
הזכרת?

אחרטיפהאלאבמלואוהאוראתקולטאיני .מברסלבהרבישלבעקבותיוהולךאני
אינטראקציהלידהישתמידאלאנפרדת,כיחידהאף-פעםעומדתאינהצורהטיפה.
בדרךמצוייםזואינטראקציהשלוהדיהלישרת,ישותביןלאובייקט,אובייקטביןויחס

ישאם-זאתבפנימיות.שיניועלבהכרחמעידהחיצונית,בצורהשינויביצירה.מוסווית
יהיהכךפנימיות,יותרשישכמהכליתר-על-כן' .חיצוניפןללאפנימיותשאיןלציין
שינויההיאהשפהכאשרצורנייםלשווי-ערךתכניםמתרגםאניכלומר,"חץר".יותר
היטבתסתכליאם .דיברתיעליהןהשמטותאוהדגשותאותןב~:יזמצערתצורהשל

השונותההדגשותהאפורים,שלהניואנסיםעפ"יבזאתלדעתתוכחיבציורים
מצרףהייתייכולתילוהשונים.שבמוטיביםובדרמטיובמופשט,בריאלי,המגולמות

 .נפרדספרעתהכותבאניעליוויזואליההדיקדוקרעיוןשלמבהירהטבלאלדברים

 1981העכבריםאב •

מוזיאונים •

גיחומוזאולו
עכשיו

החפץחשיבותלעומתהאדםחשיבות
כתפיסהשחלהמהפךוהוא-הדובריםכלהסכימואחדנושאחשיבותעל

במרכזהמבקרלחעמרתהמוצגלחפץעליונהחשיבותמהענקתוהמעברחמוזיאולוגית
התפיסות-זאתלעשותהיו,תהטובההדרךמהיהשאלהעלחמחיאלית.חעשיח

 .חלוקות.
את"פתחוהקריאההושמעה ,בקופנהגןשהתקיםאיקו"םבכנס , 1974בשנת

 ' .המחיאונים"אתהקהלשיהרוסלפנילקהל'המוזיאונים
קירותאתבגרזניםומנתציםבריקדותעלעוליםהימהשטרפיאזרחיםלתארליקשה

הכספיתתמיכתואתלהפסיקהציבוריחליטבומצביתכןבהחלטאולםהמוזיאונים,
 .תוצאהאותהתהיהוהתוצאהבמוזיאונים,

 .כישראלהמויזאוניםאיגוד-איקו"םשלהאחרוןהעיןויום
רוח .כמשרד-החינוךלמוזיאוניםהמחלקהעםכשיתוףנערך

לביקורתהובילההדובריםמרביתאתשאיפיינהוהשיניוהחדשנות
להתבטאויותעדהגעיוחיום,וחדבירםכמויזאוניםהנעשהעלחריפה
הקהל.מצדוחןהמשתתפיםמצדחןנעזמות

קוברסקיעדנה

במוזיאונים.היוםהמבקרהקהלבסוגהמהפכהעלשם.דוברמהפכותהרבהעל
במספריגידולעל ,פעםשלוהמצומצםהמסוייםהקהללעומתומגווןרחבקהל

ואילו ,במחיאוניםביקרלאמהאוכלוסיה c/90°למשל, ,-60השנות(עדהמבקרים
על .האוכלוסין)למספרכמעטשווה,המבקריםימספר ,לדוגמאבישראל,רקהיום.
המהפכהעלרעב,מוכותבארצותאפילוהמוקמיםהחדשיםהמוזיאוניםמאות

ולאההווהאתהמדגישהתצוגהאופןהמוזיאון'למבנהכיוםשניתנתבחשיבות
 .העבררק

 ?מהפכניתמוזיאוניםתפיסת- ,,"אקו·מוזיאון
בחיפה,לאתנוגרפיההראשוןהאוסףאתשהקימהלנצט,מולדאביבההגברתזוחיתה
שכללמוזיאון'ומהפכניחדשנימודלבזכותשדיברהישראל'למוזיאוןעברה"כואח

-מרדיאליתהוהתפישההעשיהבמרכזולהעמידולמוזיאון'האדםאתלקרבמטרתו
 .הסביבתיהמוזיאון-לעבריתמדויקלאבתרגוםאוה"אקו-מוזיארן",

ליצורהיאהשאיפה-"אקו-מוזיארן"ליצורעל-מנתלהתממשעקרונותמספרעל
מןלעבורחייבבמחיאוןהכובדמרכז .צפוףבאזור-מגוריםשיימצאמרדיאלימרחב
מניעהשוםעל-כן,איןהמוצג.החפץבהערכתהנהוגהלהפרזהכתגובה .לאדםהחפץ

 .אוטנטייםחפציםלהציגמבלימסריםלהעביר
מטיףהוא .למוזיאוןהקהלאתלהביאהסתמילרצוןמעבראלמגיע"אקו-מוזיאון"'ה

בהםמוזיאוניםבהקמתהדוגליםאפילויש .ובהפעלתוהמחיאוןבניהולהקהללשיתוף
ולקהילה.למוזיאוןמשותפתהמוצגיםעלהבעלותתהיה
כתוצאההמבקרנתקלבהןהחדרתהזריותאתולעגלהניכור,עללהתגברהמחיאוןעל

 .המדעמהתקדמות

העברבהישגיהעיסוקאתלנטושהמהפכניתהדרישהאתמציגה"אקו-מוזיאון"
אנהבמוזיאוןשנערכהעכשווי'נושאעללתערוכהדוגמאההווה.למימדולהתייחס

באמצעיםשנערכה"עכברושים",- RATSשנקראהתערוכהחיתה ,בוושינגטוןקוסטי;;ן

היבטיועלהציבור,אתשהעסיקלנושאמצרייךמדריךוהיוותהועממייים,פשוטים
 .'וכדהכלכליים ,הבריאותייםהחברתיים,
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והסיקורכמחקר,המתמידהעיסוקהואכ"אקרמחיאןר"נכתהלעבדוהחשוכיםתנאים
מורשתאתורקאךמשמראינוהקהילה,אנשיעלכעבודתולכן,מתבסס,הואכשטח.
פעילהשותפההקהילה .העכשריתהחכרהשלצרכיהואתההורה,אתמבטאאלאהעכר

מביטהדרכוראימהורהוהואכר,המצרגיםהחפציםעלככעלותאףלעיתיםכהפעלתו,
וכהורה.כעבר-יותרטובעצמהאתולהכיןלהכירכדיכדמותההארכלרסיה

מצדהסופרמרקטכיןכברדהשוכןעירוני,מחיארןשלבנייתומככרלאהסתיימהכערד
לדיסקוטק,הדעותלכלמקובלמקרםהשני.מצידוהעירוניהמסחירהמרכז rלכאחד.

כדיהמחיארןנוסדכעיקרןועצמו.מכנהכאותונמצאיםאלהואכן'חכרתי'למעודוןאר
השכלהכעליהםמתושביה IOo/uמ-למעלהמעטרקאשרערד,קהילתאתלשרת

העיר,כתחומיהנמצאהארכיארלרגיהתלממצאיהצגת-העיקריותמטרותיו .אקדמאית
המקומית.האמנותיתלעשיהביטוירמתן

רצון"כצד .המנהלתטוגן,מיריאומרתחלשות",אוכלוסיותלשרתשואף"המוזיאון
זמיןיהיהשהמוזיאוןכדיכניסה,דמיגוביםאיננוגבוהות.אסתטיותנרדמותלקבעו
כפחדלטפלכסירןככךישהמחיאןר.דרךעוכרהואלדיסקוטק,נכנסכשהנעור .לקהל

מהנשוא.

קייםהאחרוןזהכאשרהמתנ"ס.עםפעולהכשיתוףעובדהמחיארן !אליטיסטיםאיננו
תיאטררןלתלבושותסקיצהשלתערוכהכמקבילאנחנוהצגנולמשל,תיאטדרן,שכער

 .ומכדרדקטןכמקרםלעשייהככמהעצמנורואיםאנו .תיאטררןמסכותשלתערוכהרכן
אתשמדריכיםהםהמרידם .כמוזיאוןמדירכיםלנראין .תרבותצדכןליצורלנרחשוב

לקהילה",שירדדמחיארןזהרמתאימה.הכשרהשקיבלואחידכתערוכות.התלמיידם
מסכמת.היא

 ?פשרןאוגזען
תקופחשלצלם-סברואוגוסט

כהןטלי

אתהנוגדתכתפיסה-ילידם"בשביללאזח"מויזאון
חאקו·מויזאון

ילדים"כשביללאזהמחיארן "כחומרהמגיבתל-אביב,מאוניברסיטתעומר,הפרופ'
 .גיללשכבתכדבירומתכווןלאכמוכןוהואזדיצקי'יוסףהציידאתעומדמצטט
הואהיעד.לקהללהגיעהמוזיאוןשלהצורךלגביכאפיקרדסעצמועלמכריזעומד

ערד.דוגמתמחיארניולמודלה"אקר-מחיארן"לעקרונותרכהכספקנותמתייחס
 .לחנךהמוזיאוןחייבלקראתםהערכיםלכיןהקהילהרמתכיןמדירבהפערלטענתו,
הקהילהאתלהעלות"צדיךעומד.אומדמארד",.נמרךעמנושלהתרבותי"המקדם
 .עממיות"חגיגותלמרכזהמחיארןאתלהפוךולא .למחיארן
לכרנןהחינוך"על :אמד .הסימפחירןלאחרעומדפדרפ'עםשקיימנוכראיון

.והורסיםהערךאתמאכדיםהרמה,אתמרדידיםאםנכרנה.תרבותיתלדמהקריטריונים
להציגעדיףלהציגה.איןגרועה,המקומיתהיצירהאםתפקידנו.ואתעצמנואת

איןערכיםכענייניער.אמןשלשמןתמרנתמאשדטוב,אמןשלפשוטפוסטרכמחיארן
פשרות.

כעלגםאולי .פולקלוריסטיעדךכעל .פדרכיצניאליכמחיארןלינדאהבערדהמוזיאון
לדיסקוטק'כדדךתמרנהעל-פניכשחולפים .חכרתיעדךכעללאאכל .חכרתיתפקיד

מקושט,ללוביאזהופךהמחיארןמהרווח.גדולההפסדכה,להביטעוצריםולא
אך .קהללויהיהאוליהעיד'שלכפסטיבליםמשתתףהמוזיאוןאםגרידא.לדקורציה

למעיןוהופךהרחבלקהלהנפתחהמוזיאוןשלעתידויהיהמה ?יציגערכיםאילו
טדירריאלייםדבריםנערד.עםמקצועיתלאכעבודהגדולהסכנהישוככלל.ג'מכר?

.הלימודהנכוןהואההפךהארמנרתית.היצירהלהכנתקריטריוניםלילדמוסיפיםאינם
אופטיים.תעתועיםשלכמקרםכזכדרנריחרטוכרהקשורוהמוזיאוןהמערות
 .כבית-הספדארכחוג,כבית,ללמודהילדשעלדבירםישאכללאמנות,לחנךחשוב

להלבישםגרטמן,שלתמרנהמוללהעמידםהקודשים.לקודשילדיםלהביאאי-אפשר
קודששלערובזה .לאמנותחינוךלאזה .לתמונה""להכנסלהםולומרכפיג'מות,

כחול".

עלהקץ rהקהירוקים,בנות·הבריתלצבאותהאדוםהצבאבין , 1954במאי
עלהקטןהאוסטירהצבעשלהגדולחזונוזמננו.בןטיטוסשלהגבהותחלום

שלהאלוהיהניצוץניתזהזוהרממצחואשרהאנושיהמיןשל"פרומiריאוס
היצורים"שארמבנימליוניםלתהוםאחידרגוררכשהואלטמיוןירדהגאונות",

 . ,,הזאתהאדמהפנישעל
התפתחותתהליכיאירופהתרבותעכרההרייךלעלייתשקדמוהשנים-30כ

מלחמת-העולםכעקבותיהשהביאהההדסכצדאר .חדףשנמשכואינטנסיכייים
כשרדתאתככנפיונשא-1919ככרימארשנוסד"כארהארז"כית·הספד .הראשונה

 .תכליתימכנהצורני'ניקיוןדרשההאסתטיתהתפיסה . "החדשהה"ענייניתהצורה
כליכמצלמהראומוהלי-גגילאסלוכהנהגתהכאוהארזצלמיוסלסול.קישוטהיעדר
כראייהוכסכינהכטבעהביטוהם .החדשה""הראייהכפיהםשכונהמהלגילוי

המאהראשיתשלכצילוםהפיקטוריאליתלתפיסהנגדכתגובתמופשטת.אמנותית
לתוכןשמעברוהמבנההצורהאתממצלמתם-20השנותשלאירופהצלמיתבעו

האבסרטקטיתהצורהאתוחבירונגיחיפשושגרתיותלאראיהכזוויות .רלטכסטרדה
מתוךלהוציאכדיבשחור-לכןלתכניותהמציאותבהיפוךוהשתמשוהדבירם,של

 .כקירנואתהדימוי
מיטבאתלראווההציגה ,-1929בכשטוטגארטשהוצגהוציור""פילםכשםתערוכה
 ."חדשתצלוםבאו"הנההצילומית""העין-צילוםאלבומי :ה"כאוהאוז"הישגי

מצלמתעםו"האישאייזנשטיין'אצל "פודובקיןשלר"אמו"פרטירמקין"-כקולנוע
 .כרטובשלהקולנעו"
חסרולאשלוהדיוקנאותתצלומי .הורגשלאסנדראוגוסטהגרמניהצלםשלהיעדרו
עלכנפיהההיסטוריהכשפרשהלימים,כך.אחרשבאוהקשותכשניםגםלעולם

רצופהבעבודההגרמניתובעיקביותוביחודיותושבלטכצלםסגדונתגלה ,התקופה
 .חייולמפעלקץהפיהררתרבותשמהשבוליוםרעדהמאהמראשיתשנמשכה

לטובתכמכרהעבודתואתלראשונהנטששםהדיין,כחבל-1876בנולדסכרואוגוס
מלחמת-העולםלאחרפרסומת.כתצלומיכתחילהעסקמקצועיכצלם .המצלמה
ככרעסקזמןבאותו .צייריםמספרעםהתיידדגםושםכדייןלהתגוררנשארהראשונה
ספרולאוריצא-1929כ . 19ו oב·כברהחלבו "-20ההמאה"אנשי-הגדולכפרויקט
 540כתגדולהכסדרהראשוןלהיותאמורהיהכשזה , "זמננובניפנים"הראשון

 .אחדכלתמונות 12שיכילועבודהגרפי-45כלהופיעתוכננההסדרה .תמונות
הגרמניהתרבותמשרדהורה-1934כמעולם.אורראהלא "-20ההמאה"אנשי

אזעבדסנדר ...הופץכרשכהאחדהספדעותקיכלאתולשרוףהנגטיביםאתלהשמיד
חמישהרקפורסמומתוכהגרמנים".אנשים ,גרמנית"אץרשנקראהסדרהעל

הגרמניםדיוקני .עררואתהצילוכךהדייןכנופילהתעסקעכרהמשטרכלחץתצלומים.
 .הזוהרהמצחכעלהעליוןהגעזתפיסתעםאחדכקנהעלולאא;תםהציגשסכורכפי

הרעיוןכהוגיועלבוהתאימולאנלעגות,לאלעולםאם-כימושלמות,הכלתידמויותיו

נר~בבהקשרלחיותחייבת'החפץהצתג
כמוזיאונים.חפציםשלהצגתםדדךאתעומדפדרפ'מכקדפחותלאחריפהביקורת

עדךאיןשלחפץהסימפוזיוןמשתתפימרביתשלגישתםאתכהחלטמבטאהואוכאן
להראותהיכולתלאוצראיןראםאילוסטרציה,דקהואהאובייקט .קונטקסטללאכחפץ
 .כלכדחלקיכאופןאותוהראהאזיהקשרו,את

זולה".בוטיקכתערוכתנראיתכמוזיארן·ישראלגדוליםאובייקטיםחלקישל"הצגתם
הטמונהככוונהגםלעסוק.לדעתו,צירךכוונתו.ומהיהאובייקטמהרלהכיןאי-אפשר
על·מנתכלה.כגדראווהכחלוןכמרולהציגהעיןאתלשחדלאהאובייקט.כעשיית
מהרביןלושישהידעביןהקייםהפערעללגשרהמרזיארלרגחייבלצרפהלהגדירו
 ."אוטופיה"כבחינתעדייןהיאזרגישהשלנרכמחיארנים .אליולהעכירשרוצים

קחללמשיכתכאמצעי-ארכיטקטורה
מוזיאוניםשהראומרהיבותשיקרפירתבתצוגתלדין'מיכההד"דהעירןיוםאתסיים

בהםעצמאי'אמנותיעדךלמבניםהאדירכלים.מיטבעל·ידינבנואשדכעולם,שונים
לתוכם.הקהללמשיכתאמצעיהארכיטקטורהמשמשת

'לאבאץרהמרזיאליתלעשייההדובריםכלהתייחסוברעירןשכירםכךעללהצטעריש
ישאפשרייים.ופתרונותתקציבייםאילוציםמקרמיות,בעירתבאירכותיותרנדרנו
 1 '( 24גניכקולועורכי-דיזושופטים :הסדרה • .אוטופיהשלגדושבמינוןלהסתפקולאלמעשההעריונותאתלממש
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בפרוייקט.לעסוקשבלאוסברונגטיבים-40,000כ 1946בשנתנשרפורכךהארי,
שניסטייקןאדרארדהעורךכלל ,-1955בבארה"בשיצאהאדם""משפחתבספרר

מעטכברסגנונונחשבתקופהשבאותהלמרותסכרואוגוסטשלתצלומים
ןסגנובעלדיוקנאותכצלםסכרושלהמוניטיןוהתעצםהלךזמןמאותר .אנאכררניסטי

בנילטיפוסיהאנטי-גרמניתארהגרמניתלגישתובאשררביםפולמוסיםהמעורריחרדי'
 .-1964בבגרמניהנפטרהוא .אדם

גרמנייםאזרחיםשלחלוקתםהיההדיוקנאותסדרתשלבבסיסהשעמדהרעידן
שחקנים,פוליטיקאים,עסקים,אנשיפועלי-ידם,איכרים, :מקצועםעל-פילקבוצות
עובדות,נשיםחברה,נשרתסטודנטים,ורוקחים,רופאיםחיילים,ועורכי-דין,שופטים

לנולעזורהאנושייםהפניםהבנתיכולהמכל"יותרעורד.רעודתעשייניםספורטאים,
מתכונותיהםואוויר'מאדרמעוצביםשאנשיםיודעיםאנו ...האנושיהטבעבקריאת

מראהופיעל .הופעתםעל-פיבני-אדםביןומבחיניםמזהיםואנוומעיסוקם,האנושיות
כימוטרדארשמחהואאםבפניולקרואנרכל ;מישהושלעיסוקומהרלנחשנרכל

עלמופיעאדםשלחייושסיפורפעםאמרידועמשורר ...בפניואותרתםרושמיםהחיים
מביעהואאיךהיסטוריהיוצראינוהיחיד ...בהםלקרואירכלאחדכללאאםגםפניו
דימויהאתלתעדאפשר .הופעתובעצםההיסטוריהשלמשמעותהואתעצמואת

חזקיהיהההיסטוריהדימוי .בצילוםפניההבעתבאמצעותהתקופהשלהפיזירנומי
האנושיתהחברהאתהמתארותלקבוצותהדיוקנאותאתנחלקאםיותר,אףותקף

סכרו,(אוגוסט .האנושיים"מרכיביהעלהתקופהשלרישומהאתיחדוהנושאות
1931 (. 

שלבמונחיםהפועלותהנפשותיחולקואםתוקףביתריתועדשהזמןטעןסכרו
דקותאלכמהרסיו,הוא,גםנמשךהגרמנית,התרבותברכיעלשצמחכמי"טיפוס".
היתהלאהשטחיתברמהפאראדרכסאלי'באופן .הגעזניהניחוחבעלתהאבחנה
שמניעהאלאהנאצים,הרעדתהרגישלמזרבבסיסהשרנהסכרושלהשיטתיתתפיסתו

היה "זמננובני"פניםבבסיסשעמדהרעידןבתכלית.שרנותהידתוצאותיהואף
 .בני-דורואתרבהבמידהסכרךהקדים .מתעדכמכשירהצילוםבהבנת .התיעוד
ובאירופהבבריטניה ,בארה"בהצילוםהיההראשונההסדרהבהכנתהחלבהבתקופה
בראייההממשיתבמציאותלהתעסקבהדרגהועברהפיקטרריאליתהתקופהבשלהי

כאלאולעתידשימוריכולתבעלכאלהמרידםאלההתייחסותומפורטת.ריאליסטית
דרךלבדוקאפשרהתקופה.לצלמיזרהעדייןהיתהחברהולהעריךלבקרהמסוגלכלי

חברתית-מהותבעלרעיוןלהביעסכרובחרבהםהאמצעיםאתבודדותתמונותניתוח
 .הזמןבמבחןעמדאשרטורית,הס

הדרךאםעלהמצולמיםכפרייםצעיריםשלרשהמציגהשלדהידועותהתמונותאחת
כאילונראיםהשלושה .כאן)תצלום 'ר( 1914בשנתברסטרררלד,מחדלותלנשףבדרכם
אופימהםאחדכלמציגהזההלכרשםלמרות .למצלמהעצמםלהראותכדילרגעעצרו
ישירבמבטומצלמתוהצלםהעבראלמביטהקבוצהכמנהיגשנראהזהבתכלית.שרנה
 .וגופופניובהבעתיותרנינוחהקרתני.כאחידהנראהאחרעומדלשמאלו .ובוטח

שיערתלתל :לאחריםיחסיתוניופהמרושלונראהמהםמהבמרחקניצבהשלישי
למרות .מפירשמרטהוסיגריהומהרהמקומטמעילומגבעתו,משדליחומקמרדני
בלתיולגמריאינדיבידואליתאישיותמהדמויותאחתכלכאןמציגההאחידהלבוש
בעלמויילדדוגמהזרבתמרנהרואה .בריטיצילוםהיסטוריון .'פריגאיאןמייצגת.
 .להיותשנתכווןכפיסוציולוגיתאילוסטרציהרקולאחזקה,ספרותיתהבעה

אבחנה,כושרשלתוצאההיאהערידןשהבנתבכךהכרהתוך .כדררתדוגמהזראין
אלאתבניתליצורכדילאלד,הדרמהמדלהאובייקטאתקרובותלעתיםסכרוהעמיד
כפרנערותשתימציגהבסדרההבאההתמרנה .ההבדליםאתלהדגישבמטרהדווקא

שפתהדרמה'מראןשלמרותכירוןהשוואהמזמינותהןגם .הטוביםבבגדיהןהניצבות
כנרתנראותשהידאפשרבניפרד,אחתכלצולמואילו .בתכליתשדניםוהבעתןגרפן
ישויותכשתימופיעותהןרעדתהבחברתהאחתואילו .לאותרטמטוםעדפשוטותכפר

מתחילהעבודות,בגוףהמוצגיםהמעמדייםההבדליםמןלבדרניבדלרת.שרנות
המדגישהמודרניתעולםלדאייתפתחפותחהואובכךהאישי'אתלזהותסנדדאוגוסט

פרסומיתבחוברתעצמומציגהוא 19 10בשנת .חיהואבההחברהבתוךהפרטאת

 .האישי"אופייםאתהתואמתבסביבהנושאיואתהמראהטבעיים"דיוקנאותכצלם
בניל"פניםהמבואאתכתבאלכסנדרפלאץ",-"ברליןהספרמחבר .ודבליןאלפרד
לממשימעברמביטשהואוטועןריאליסטהואשסנדרהטענהעםמתווכחהוא .זמננו"

בניעלמשפיעכגדרםהקיומיתהסביבהאתמדגישהואאף .רהאוניברסאליהרעידניאל
נראיםהבינייםמעמדבנישלופניהםושדופי-רוחהסוכריםנראיםאיכרים :האדם

 .ועגוליםרכיםלעומתם
האידאולוגיהבכוחמתעצביםאדםשבניהוארוכליך'אותושהציגכפיהמרכזי'העריון

עםיחדזו,גישהעליהם.משפיעהחייהםשסביבתכשםממשתקופתםאתהמייחדת
'עדהנאציהתרבותמשדדבעיניאדום""סדיןבהכרחהיוותההאינדיווידואלי'הדגשת

התחתונה""השורהבעצםהיאזוגישה .הספדעותקיוהשמדתהנגטיביםהדסכדי

 .עליהםמשלדדעההיתהולולעצמם,בקשרדעההיתהלמצרלמיר :סברושלבעבודתו
המצלמה,עדשתתוךאלסטואיתכשלרהמביטיםהספרנראיתהמופיעיםהכפראנשי

ביתרעצמםמציגיםבערכם,בטוחיםהביניים.מעמדאנשי .ידהעלמהופנטיםכמעט
אפילולעיתיםובזהירות.בחרדהמביטיםהערים,אנשיבעיקראחרים, .רכושניתגאוה

מביטים ,החדשהזמןכמייצגיוארכיטקטים,סופריםאמנים,פעולה.משתפיםאינם
 :ואחרחדשהיבטסברומציגהמעמדותעל-פיהמיוןמלבד .מבוכהשמץללאנינחם

הואזמננו"בניל"פניםשלוהמבואבמאמר .שינויבתהליךגרמניהשלההיסטוריה
עדהאדמה"מאנשי-העםאתהמקיףחקירהכתהליך "-20ההמאה"אנשיאתמציג

המוצגהאיכר,טיפוס .המוחלט"להדיוטעדוההוגההיוצרמהאמן ,התרבותלפיסגת
מלחמת-העולםשלפניבשניםצולמוהתמונותרוב .העבראתמייצגהספר.בראשית
הםברהארכאיהאופןבאמצעותלעברעצמםמשייכיםהבינייםמעמדבני .הראשונה

 .-19ההמאהשלהדיוקנאותסגנוןאתהמזכיראופן .המצלמהמולעצמםמציגים

האמנותל"אצולת"שייכיםמוחלטהבעהבחופשעצמם"הפותחים"היחידים
הארכיטקטהינדמית,פולהמלחיןאולר.ינקלהצייר .החושבלמעמדה.יוהאינטליגנצ

 .המצלמהמנוכחותלגמרימושפעיםבלתיכבית,לגמרימרגישיםכולםפולציג,אוטו
שלועריונותיואתלהביעסנדרהצליחשהםכפילהופיעלמצולמירחופשןמתעל-ידי

כדךאותההאינטליגנציהבקרבתימצאהתרבות"ש"פסגתחיתההצעתובשלמותם.
אףליםוהכלייםלנשמאמהפכניםמספרשלנוכחותם-והראיההסוציאליזםעםיחד
 .עבודותקובץבאותוהם

 . 1943שלהנציונאליסטיתברוחהתקבלליכלהלאשהיא,כפיסברנהזר,תפיסה

הנצי,-החדשה,המעצמהאתתאמולאסנדראוגוסטשלהמפותחותהסכמות
 .חירמסושכלכוגאיםאיכריםלשוייסרתמגתמונותפהישהעד ,סוציאליסטית

וקנאותיהדתבזכובעיקר ,למחדשנחשבסנדרהיה "זמננובניפנים"הספרללאגם
עסקשוןהראשהספרזההיה .והאישיהפרטיאלהכללימןכמעבריהםה"כפרלים"

מיון'כללהשמורכבתעבודהל iLיבדרךהמדיום,שלההיסטוריהוכמסקנותברעיון
 ,יותרמאוחרבתקופתה.להמקבילהיהשלאאישית,ונקודת-מבטהיסטוריתראייה

195כ .ואחריו ,"אמריקאילוםי"צאואבסודקר,הציג-1938כ רובוטשלרספרעהופי-8

 .ועומקיהיראדקותשלסוגאותוכדרכו,אחדכללויגניהם iL ' . ""האמריקאים-פראנק
אמןסברוהיהבאישיותר iL 'משרםכעיקרהמיוחדתצורתואתלבשזמננו"בני"פנים
19כשכתככראשרחזקההיסטוריתתחושהבעלמתעד כות iL '-30כהנציח 29

 .גרמניתהיסטוריה

בודעלסכרוהמשיך .יותרואעשורושנמשכשיאיםרכיםמיםלצעכרוכהןבתקופות
אולרלנינקראדיקאלייםאמניםעםידידותו .מן iהלאופנהכהתאםדווקאלאוברצף'
הסגנוןשכןהפוכה,היתהעליוהעשההשפ'אףןויתכ .מיווכתצלניכרהלאדיקסואוטו
ותיהאובייקטיב"שלהריוקנאילסגנון-20הכשנותהפך . 19ו oכ-שלדמרוגשהכלתי
להיותצריךקןודישצילוםהיה-219המהמאהוסכרירהעכאותרהרעידן ."החדשה

 ,-20הנותששלמהצילוםגרחככך .כמלואההדמותאתלהציגשעליו .היטבמעוצב

מהיבטרימלגקי""נשלולוםיהצ .וחושפניותעצומותתקריבעדשותששימש
 .היוםעדרכיםנאותקכדיוהקייםאונס""ה

תמונתיןלב ,סכרולשהמבטומטופשהמריםמפוארגרמניהליהחיתמרנתןיכהגבול
גבולחוצהריכאסנדר .כיותרדק ,אוכרזואיןלשוייטנאםמלחמתבזכותהמפגיןהנער

על-פיעצמןאת "מצלמות"שהןאלאבחר.כהןתהדמויורתגמסכתוךכשארוהואזה

כראייהאותםראהמואוימצולמלעיעפשמואינו ,כתמונהנוכחנויאהצלם .רתןיבח
 .החברתילרעיונונעניםהםהופעתם,בעצםשהם'כפיהםאלאסובייקטיבית,

המצלמהתעוכאמצהמחדדיםופהתק"כניסכרושלוכמצולמיראהמין''נבגוולטר
שלושספרסכרמין'ככג ."ומסוכניםקשיםימיםמולאלהפיזיונומיתמודעותםאת

אותרדקקזיתכונהכמהלכללאזשידעמכלי "הקהלשלותכונתאתלחדד"עשויסגדו
לשתםומיתמאתבהםולראותכתמונותלהתכונןםייכולהעבר,אלכצופים ,אנו .קהל
ליהם.עלהתרגשדיהעתלנוכח-30וה-20השנדתכני

לכל,מעבראכל .האסתטייופיוכזכותגםיהרההיסטוןכמבחעומדחשובוםלצי
למקוםלפרט,קשורשאינויופיהמפיקםיפנימיצרכיםכעלהבעתירםימדהואהצילום

הרבומהעידוןההבעהמפשטותקולכחנובעסכרולשהויזואליכוחו .לזמןאו
"מחשכותכספרו :כךעלאותומכקראףבאותרולאןהצרפתיהפילוסוף .שכתמונותיו

אסתטיקהידיעל-המתווכתרוחק,מתוך"הסתכלותזוהיכיטועןהוא "הצילוםעל
שכיןהקשרתיילבנאףמתייחסכאותלחסרת-תועלת".אותההעושהדברמעודנת,
אתששנא ,כטרכלשהסתוםלמכריכמקצתדומהזהסתוםמכרי" :לחייםהאמנות
לאמעולםושלמחזותיואכל ;שלהתהביקורכוחחולשתשרםעלהצילוםאמנות

 ".האסתטיתואיכותםרכבותםומכגלל .תיפוליטהשפעההשפיעו
ומרחיבההולךיממשתיעודכהיותוהצילוםשלכוחונעו'ן- ,אחרותמאמנויותכשונה

אוגוסטעלהמקטרגיםאתלהרגיעעשוילכדוןהזמהשנים.חלוףעםמשמערתואת
 • .וותנר iLפיעלהמוחיםהלאאתכמוגזענותו.כשלסגרו

tJ 1דלכוסטרווצעירחייל .םיחייל :הסדרה 45 
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ראיהשדה
לוידן
יוצאהלימודים.שנתתחילתאחיראחדיםשבועותבשבת,אחד,סתוויבוקר

הרכבת.תחנתאלוהולךמביתוהביולוגיתבמגמההשביעיתהכיתהתלמיד
באידורלטבעביותרוהדומהביותרהגדולבשטחביולוגי-אקולוגיסיור :המטרה
הואבעזרתםמכסה,עםירקהזכוכיתוצינצנתקטןאולרכוללציודומגוריו.
להסתכלותשלוליותומיפרחיםמצמחים,שונותדוגמאותלאסוףמתכוון

אתלהכירברצוננו .שונותמטרותינובעקבותיו.מתקדמיםאנחנובמיקרוסקופ.
עלתגובותיואתולבחוןמרכיביו,עלפירוטביתרלעמודלעומק.יותרהתלמיד
הטבע.עםשלוהאינטראקציהאתלבחוןכלומר,הלא-טבעית,סביבתו

גםנעים.שוניםבמקומותענניםשלגדוליםגושיםיציבים.אינםהשמייםפני
ענניכשלקליליםלבנבניםושוליהםכבדים.אפוידםמרכזיהםאחיד.אינוצבעם

פעםמדימתפץרהאוויראבלהמחומם.כוחהאתאיבדהלאעודהשמש . rהק
ותמורותמתמיד,רבגוניהעולםאצלנו.המעברעונתהיאכךקידם.במשבים

ביונת-עירהתלמידפוגשבדרכווחצרותיהם.הבנייניםבצבעימשתקפותהאור
קדימהגופהבכלמתקתקתהמדרכה,לרוחבמתהלכתהיאאפרפרה.חומהקטנה,

אלנשעןעוצר,הוא .הצדדיםלשנידאגניותעינייםפקיחתכדיתוךואחורה
הטייתכדיתוך .בעיוןומתבוננתנגןמדתהיאגםמאוהב.מבטבהושולחהגדר,
נוצותיהמרקםליופי.כמוהאיןהר,מימינה.לפתעשקפאההתנעוהאלצוואר,
לאהמדרכה.אתעוקףהואמאדרחבהובקשתבאיטיותשקטים.בגווניםסבוך
רד.חמגינויכקולאדנשמעהכנפייםורעשבורחותהןלפעמיםמצליח.זהתמיד

השנה.שלדובעונהפרחיםשלרביםמיניםתמצאלאהתחנהשלידבשדה-הבור
מןששרדוהיבשיםהקוציםבצדובצוית.אחדים,במקומותשחורהכהה,האדמה

ריקשטחישהשדהבתחילת .רכיםירוקיםעשביםלהופיעמתחילים rהק
הראשונים.הגשמיםמיניקורבהםבמקומותרכהאוקשהשםהאדמהמצמחיה.

דבר.בהלהצמיחיצליחולאבשיאםהחורףגשמישגםדומהאטומה.נשארת
יותר.עמוקהלאה,לחפשישהחייםאת

סנדליואתבדאגהבוחניםאנחנושלנו.התלמידבעקבותלהתקדםנמשיך
קטן Xנסמןשבידינובטופסשכדה.בשטחלהליכהמתאימותאינןשבוודאי
כמותלהתקדםלהמשיךרוצההוא ?לעשותנוכלעודמההדאגות.במשבצת

 .הנוכחיתלסביבתומותאםהתלמידאיןבבירור ?בעדולעכבנוכלכלוםשהוא.
שמנסותעיניוואתהכפופההליכתואתלתארלשרום,כדירקכאןאנחנואבל

סוף-סוף .בבץולשקועולאקוציםעללדרוךלאהקרקע.תהפוכותאחרילבלוש
רגליו,שתיאתלהציביכולהוארקובהפחותקצהושעלישןקרשאידהלומצא

כמו .מאייםהמראהלכת.להרחיקהספיקכבר .סביבולהתבונןהראשאתלזקוף
נראיםהםתמידכמושלאאלאבניינים,בחומותנתקלהמבטקצהתמיד,

הםהאםבהם,ולגעתלחדורניתןהאםאפילו.ספקכדירחוקים.מאדרחוקים.
 ?מחכיםשם,באמת

מתכסותהפנים .השמשעםלבדאותנווהשאירושנרגישבליהענניםהלכו .חם
לתקועהזכוכיתצנצנתואתלהתגרדומידתיכףעקצצוים.מתמלאוהגוףזיעה
לכאןשהובילהוהדרךהכיוונים.בכלוירוקיםקוציםתפירע.שלאהרגלייםבין

הזיעהטיפותבכלליות.תפוסראשימסביב.עוליםמעיקיםודימדוםרחשנעלמה.

האבקניםעלמביטאנינדהם .בטבעהחנקןממחזורחלקהןהקרקעאלהנוטפות
להבחיןליקשהכהמדועצהוב.עכבישהיהזה .הפרחמכותרתוהסתלקושקמו

ילדדינוזאור .דרכאןמרגישאני .לטרוף .אותילאכולרוצההטבע ?בפרטים
חיים-סדריכםאתלשבשהתכוונתילאלפתע.שהשתנתהסביבהבתוך

הצהוב,השחורהגדול,הדבוראתתזידורקאםדמדמניים.חרקיקיים,שקדניים,
לאשליהאדומהשהחולצהמקווהאנימפה.להסתלקמבטיחאניהפתח~מן

 ?מהאותו,מרגיזה

רושמים.בעקבותיו,ואנולביתו,הביולוגיתבמגמההשביעיתהכיתהתלמידחודר
הכל,ככלותאולר.ובכיסועכורים,חומיםבמיםלחציהעדמלאהצנצנתבידו
ארוחת-הצהיריםלאחרביתו.אלהצעירהטבעחוקרחודרירקותבידייםלא

שלבמרכזה .השולחןעלויתקינוהמיקרוסקופאתיוציאהארוןמן .לחדרויפרוש
אנחנוהחיים, .הבוקרבסיורשנאסףהחומרמןערוכהטיפהיניחזכוכית-נושא,

 .נושאתבראשיתיתשקיפותבתוךשהופיעהעכרוריותמעיןהםלהסיק,נאלצים
בולראותכולנונוכלבטיפה,מענייןאידורעלהיטבשמוקדמדמן ?ובמקירוסקופ

החיבממלכתכנעויםנתיניםכולםכולם-סנדליותאאוגלנות. ;וולוכסים
 • .הראייהשדהפניעלדימיונייםכטיליםחולפים ,הגדולה
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נשיקהאותה
ראשונה

ארנוןולדי
אתפושטת .בחדדמסתובבתאותהשמעתי .השחרעלותלפניעודקז.כהחיא

בשינה,שקועכאילונוע,~לישכבתימתלבשה.דברים,מזיזההלילה,כתונת
יימחאותי'מסקרנתעדייןהדגל,מתוך .לעפעפימתחתמאחוד,בהוהצצתי
כמוציירשליצרומעודדהיהחמוקיהמראהשושנה.ביראת-בשד,אשהשמה,
במהלואיןאבלפעם,שהיהמהכדזיקלאככדוהעגלגלהמלאישבנהונואר.

אנימתרחבת,היא-ואניהיאמנוגדיםכיווניםבשנימתפתחים ·אנחכולהתבייש._
 .מצטמק

לבסוףמפירע.באיןלישוןלהמשיךשאוכלכדיככדותסתלקשתזדרזצריתי
פאך,פאךפאךפאךצעדיה,אתשמעתימדחוקוהתנדפה.הסרבלאתלבשה

העבודה.כמגפיהחוצהיוצאתכשהיאהבנייןביסודותשעובדערדוהדגשתי

 .הבוקרחלומותלעולםוחזרתינמנמתי
לבולבולים,מציקיםהקיכלים .אימיסבציוציהציפוריםאותיהעידויותרמאוחד

וטעמה,שיטתהלפיציפור,כלהדרורים.עלתסכוליהםאתפורקיםה:;נולבולים
כלימפלרטטות.פקודות,נותנותרבות,הןתוך-כדי .משפחתיתאלבנותשואפת

 ?הטידחהעלשחבליודעותשאינןזהאיך-הציפוריםח~מותכך
 .לבדנותרנוואנחנומשלו,תאהקים .לנכדעף .מזמןקינואתעזבשלנדהאפרוח
 .:,חפשללגילכנראההגענוואני.היאיחדתקועיםנשארנולמהיודעאלוהים
אניולפעמים-לפעמיםאותימצחיקהשהיאבכךהיאהסיבהאוליאו .שיניוים
בימטפלת .שושנהערה.לאאשהבסך-הכלאותנו.שמחזיקמהזהאוליאותה.

החזק,צידהחיתהשפעםשבה,הזדוניותהגופניים.צרכילכלדואגתבמסירות.
אתהמה"על .ממניגםלכךומצפה-משלימההיא .השניםעםנשחקה

גם .ברוך-השםלראש,מעלגגלנושישבזה"תסתפק-שואלתהיא-מתלתן?"
 ".חסדהלאעבודה
שנים.לכמהאחתקוניםבגדבצניעות.חיים .במועטמסתפקיםאנחנובאמת
לכבודזההיה ?ארבעשלוש.אולישנתיים,לפניהיהבמספרההאחרוןביקורה
עלמבזבזיםלאגסאנחנו .ממולשכנתנוקפלו,בלהשלבתהצילהשלחתונתה

רעייתי,השכנים.ביןחליפיןעיסקותעל-ידיהמזוןמצרכידובאתמשיגיםאוכל.
ועגבניות.מלפפונים,חסה,פטרוסיליה,ירוק,בצלבגידולמצטיינתלמשל,

חסהבתמורהמקבלתהיאלבןוכדובאדוםכדובלנומביאההשכנהוכשבלה
שושנה.שלכפיהעמלופטרוסיליה,ירוקבצלשלאגודהעםטריה
היהלאבבעלותנועודהיהכשהמשק .לאככראני .שושנהלעבוד,אוהבתהיא

למי .פרדספלחה,פרות,עופות,-מעורבמשקזההיהקשה.לעבודליאיכפת
 .הצטמצמנולאחרונה ?לעבודאוהב·לא-אוהבשלבשאלהלהתפנקזמןאזהיה

היאהאישיתלהכאתה .מרפאצמחימגדלת,היאיותרנכוןמגדלים,אנחנו
לירקות.כמובן'בנוסף' .עונתייםנויפרחיגםמטפחת

תרופותלייצורבינלאומיתחברהאומר.אני-גדולמזלגדול,מזללנוהיה
אזשהגיעהחובכוללתכולתו.כלעלהמשקאתקנתה .מהבוץאותגרהוציאה
 ..דולראלףלשכעיס

בכלבתבונה.המשקאתניהלתיהשניםכלובמשך .מטבעיוסולידישקןדאבן
נהגתיבמושבאחידםרכיםכמואבלהלוואות.עלמלהישעןלהימנעניסיתיכוחי
לחבריםהבנקשכתןמנופחאשראיעלערבויותעצמיעללקחתיהשותפות.בדוח
הדגל.אתפשטנוכולנובני.;.אדם.כמרולחיותמשקיהםאתלשכללשרצו

אולי .המשקשלהמכירהבעיסקתהייתיצדאיזהכדיוקזוכרלאכבראני
(בעבריתפידלרבשםבינלאומיתשחברהדקידעתי .אותיענייןלאזהחמישי.

 .שלהםנציגשלנציגשלנציגובאמצעותהמועצהדרךאותרשרוכשתהיאכנד)
כנרשרםכי .כינגערלאהפרטיםגםלרווחה.נשמתילאהעיסקה,אתכשסגרו
היזערעלהשניםעלאותייפצולאשלמה'תזמורתלאגםצ'לן'לאגםבעולם,

דבר.נשארלאעצמיוליהזרמתיכוליכלאתהזאת.האדמהלתוךשהזרמתי
העובדיםהגיעומוקדמת,בוקרבשעתההעברה,חרהזחתימתאחירכשבעו

עדאבלתילו.עלהשאירוגריםאנחנושבוה:;ניתאתהכ:;נד.הציודעםשלהם
שדות .למטרותיהםכהתאםהמשקקרקעותכלאתלהכשירגמדויוםאותרסוף

הכל.משתלות,ממוחשבת,השקיהמערכתשטוחים,
צעיףקשורלראשהבמשתלה,שרשנהעסוקהכיומו,יוםמדיבבוקר,מחמש

הפטוניות.אתלדללהלכהבטח .רטובההאדמהגשם.ירדבלילהאתמולאדום,
ומשכימהמוקדם,לישוןשוככתהיא .לישוןששככהלפניאמשזהעלדיברה

 .קרם

לילה.-אניבוקר.משמרתהיא-ואניהיאנפרדות,במשמרותחייםאנחנו

מאזאני'היום.באמצעכלכד,שערתכמהבמשךזראתזוחופפותמשמרותינו
להירדםאיכשהוהצלחתיערדכשדרת,כשעבדתילילה.חייתהייתיומתמיד
לנגןרוצההייתיספורים.ימיהריבכלל.שינהשעותעלליחבלעכשיו .בלילות
רק .לכילוייםלצאתלפחותאר ...להמפריעהרעשהיהלולאבלילה.בפסנתר

 .מיעםשאין

 .סימניםארפתקאותבעזרתלהתקשרנוהגיםאנוהחופפות.שעותינו.מיעוטכגלל
שולחןעלרשימהלימשאירההיאקניותשאערוךלמשל,רוצה.היאאם

שם,שאתעכבסיכויוישלקופת-חוליםיוצאאניאם .קניותסלולידההמטבח,
אותומשאידאניישלימסרייםב:;נגדכלשהותיקוןדרושאם .פתקלהכותבאני
כפתוריםכמרימתיקוניםחץוזה .לתקןישמהמוצאתכברוהיא .השולחןעל

 .כעצמילעשותיודעשאנילמשל,
בוקר.לארוחתהכיתהלחזורלעבוד,לצאתהיאהספיקהשקמתי,עדהיום,
פחותותוךאותרשפתחיבו.כשנגעתיחםהיהערדהקומקוםלמשתלה.ולשוב
לחםפרוסתסוכר,כפיתחציעםחלשתה .תהכוסלילהכיןיכולתימדקה
 .שליהבוקרארוחתזוהי .ישאם-לכןוגביעריבהכמעטמרוחה
כדרכה,שלאאבל .השולחןעלהעיתוןאתשושנהליהשאירהבוקר,כמדי

כמהעברו .השניבעמודפתוחאלאומסודר,מקופללאהיוםאותוליהשאירה
כל-מקומטהעתוןלמהבדורהיהלאאם-כיהתכוונה.למהשתפסתיעדדקות

 .כך

תמונתהאתשאראה ...בזדוןואולייאותילהצחיקרצוןמתוךאולי .רצתההיא
 .לולהשל

אותהמזההאניספק.איןהיא.זאת .שנהוחמשבשלושיםמבוגדתסמסרןלולה
לתמונה.שמתורתההסברלדברילהזדקקרמ:;נליהקיראהמשקפיבליאפילו
רת_בולטמשחוד,שחרדותעינייםאותןצר,מצחאותרקטנות,עגולות,פניםאותן

שערדקות,שפתייםאותןסולד,אףאותומקומרות.עבות,גבותאותןמשהו,
 .קודרמבטבהיר? ...וחלק
מאותםמזכרוניכמחקואנשיםהרכה ?לולהאתי·ללהזכיררצתהפתאוםמה

סמסרן?לולהאתלשכוחאבלהימים,
בוקרבאותויורדתלולהאתשדאההגרעיןחברימביןהאחרוןהייתישאנידומני
השחור.הכינורתיקאתכידהמט~טלתלכביש,המובילהטובעניכשבילאפור
איש .גבהעלהתלויענקילתרמילמתחתמבצבצותהשחומות,הדקות,דגליה
 .מאזפניםאלפניםאותהדאהלאממכרי
בפעםעיניהאתנושאתכשהיאהסתובבהאח"כלרגע,עמדההדרךבאמצע

לדרכהשכהומהירהחדהכתנעוהואזהגבעה.שבמעלההמשקאלהאחרונה
אותהשראיתיהעובדההכביש.עבראלצרות,מותנייםכניענועלצעוד,והמשיכה

והייתילחצר,הפדותאתהוצאתיהחליבה,אחדיבכרקד, .נדפתמעבודתינבעה
לביןכינישהפרידוהשמניםגופיהןללאמפניה.אותישהסתירולהןתודהאסיר
כןלפניערב .עשןמעלהארדאיזהדקממכיכשאדוודאיהיההצורב,מכ~ה

 ..ללכתלולהשעלאחדפההחברהוועדתהצביעה
אניבירושלים.מדחניה,באההיאנעורינו.מימיערדזהאתזרהכרנוואנילולה

כך-בגילכבחוד .בכינרתהתנועהגנהשאידבקייטנהלראשונהנפגשנו .מהשרון
 .למדיבריאה-אותימטעהזכררניאיןאם-כנרתלגביסקרנותיחיתהמצווה,
פצועגוזלבעקבותנולדהידידותנו .הכנרתככלבתבשביליחיתהלאלולהאבל

בעליםמרופדבמסטינג .הדרך .בשולישרועכשהואכטיול'נתקלנובוכן-יומר,
שסחטנומטיפותלהשקותוניסינומשותפיםובכוחותהמחנהאלאותרהסענו
אךאבותיו,אלוהדךהעדיןהיצורנאסףיומייםכעבוד .רווי-מיםגפןמצמד

עלשמרנואבל .לדדנואחדכלפנינוהקייטנהסיוםעם .כשאדביכינוהקשר
בית·חופשותבמשךשניתןככלונפגשנונרגשים,מכתביםבאמצעותרצוףקשר

בייצורעסקומאמציה,דודיה,המדווח,בביתהשלמיםימיםבילינוהספר.
רכמרשבי~;נככפריםמשורקיםהיואותןהערכים,אצלשקנובדמצמחיתרופות

והמאווררתהישנהוהדידהמהביתהרחקללוןנאלצופעםלא .האץרככל
הבלעדית.לרשותנונשארה

שהייתימשרםהמזלשיחקלייתום,שהיהמזההרוויחהחזןבן-פייסימוטלאם
מגילואני,ואיכה.צעקותקטטות,שוקקבביתילדיםארבעהמביןשלישיילד

אלוהיםהיה .הודיממחזורתינוקותכשמייםזיווגובהןשכשניםהיסקתי'צעיר
כיןמקרם.מכל .כמלאכההכיןלאמקומרוממלאאחרת,כגלאקסיהכחופשה

ואחותיאחיבמלחמותהתעדנויותיהםכיןעצמם,לכיןבינםשלהם,מדיבותיהם
כל-כךמודעיםהודיהיולאזקוניהם,בןהקטן'אחיאתפינוקםוביןיהגדולים
משתתף ,שאניהניחושכתי,וטרםמאוחדתשהשעהלכוכששמובכית.לנוכחותי

כפרפר.חופשיהייתיהתנועה.בקןליליתפעולהבאידו
זימרתרקכשמעהלחלוןמבעדשלווה.ידעתיברחביהלול;ושלככיתה

הציפורים.

אידיאליקשריאחיםכעין-וכנהעמוקהחיתהלזרזהשרחשנוהחיבה
להעכיריכולנו .פניםכלעללא,שליכר.צדלכאודה.היוו,לאשבלוטותינו

כחדרפרךלשמיכתמתחתהעבההשטיחעלפרקדןשוככיםשלמיםקסםלילות
מתוךכטהרכןשללפסנתרהקונצרטיםלצלילינפעמים.מקשיבים,שלההאורחים

ארביאליק,של-דםכקולשירהקראנולפעמים .הדודיםשלהתקליטיםאוסף
ארוכיםשכרעכסופי .ומהנביאיםמתחיליםפרקיםשקראנואו .טשרניחובסקישל

יחדהשתעלנו .לכוכביםמתחתבחץוישניםהטבע,חיקאליוצאיםהיינו
אימצנו .העישוןכתודתיותרמאומניםוכשהיינושלנוהראשונותמהסיגריות

כזנוחושכים.מהלנואיכפתהיהלאכיארוכיםסיגריותמחזיקילעצמנו
הליכותינוככללהפגיןכידהזדמנותאףהחמצנוולאחברתיותלמוסכמות
בתנועת-הנעורגם .הבורגניתהחברהמנהגימפכישאט-נפשנואתומלבושינו

 .לתופעהנחשבנו
ספק.לעלמעלושוכנענוהתנועה,שלהחלוצייםבעקרונותהאמנווכנפשכלב

עצמנו,לכיןנינינווויכוחיםואין-סוףמדירכינועםהלילהתוךאלדיוניםלאחד
מאשדל,.ככלאחדאריותר,נעלהיים n-nאודהישראלילנועדלהיותיכוללאכי

אניבהצטיינות.היא-לימודינואתכשסיימנו .בקיבוץהעוכרת,כהתיישבות
לנח"ל.התגייסנו-כקרשי

קיבוץ .בית-ברוךבקיבוץהכשרהתקופתכמהלךלהתגבשהיתהאמורהקבוצתנו
היחידוהייתימאחר .האץרמכלמקבוצותמורכבהיההגרעיןבגליל.וותיק

לאשלה.מהסניףהיחידהחיתהולולהבתל-מוכר,שליבסניףלנח"לשהתגייס
גרעיןחברילקיבץוכקלעובהדרגה .הגרעיןבתוךמסויימתלחבורההשתייכנו

 .האץררחבימכל
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בתחנתמראש,טלפוניתשקבענוכפיואני,לולהנפגשנולבית-ברוךעלייתנוביום
אוויר .שרבייוםזההיה .הקיבץולידשעברהאוטובוסיצאמשםכנהריה,אגד

עמוסיםוטיפסנו,הכבישבשולימהאוטובוסירדנו .נעיםלאעווקצני'צחיח
עדהעפר,בשביל-שלההכינורעםלכלבנוסףוהיא,ומיטלטלים,בתרמילים

נכנסנו .כחדר-אוכלששימשהרעעוהצריףמולל"אוצמאיםצרוביםשהגענו
קבוצתלידמסוביםהיוהגרעיןחבריארוחת-הבוקר.שעתחיתה ..פנימה

 :התנהגותםעל-פיבנקלאותםזיהינומדיםלל~גם .המטבחשבקירבתשולחנות
הםודייסה,לבנה,גבינהזיתים,שחור,לחםפרוסותשלעירמותחיסולתוך

השולחנותשארלידישבוהוותיקיםהקיבוץחברי .רםבקולודיברוהרבה,צחקו
מעגבניות,-בצלחתואישאיש-סלטיםלהכנתוכרצינותבשקטוהתמסרו
שלבמרכזוהמונחתמקערהשנטלווממלפפונים,מבצל ,ירוקיםמפלפלים
השולחן.

שלהבדילליהסתברהרחב.הקהלבפניעצמנואלוהיצגנולחבורהניגשנו
היכרתיהכריות,ביןעצמחאתלפזרנהגהלאוממילא .,אישחכירהשלאמלולה

לירחותלפתעהתווסףמשוחחים,אנובעוד .כגרעיןמהחבריםהרבה .דיאני
פיחריףריחחרו-האוכל'חלללתוךהשרביתהרוחחרירהשהוהלולהרפת
שמישהו ,"אלוה:ים :נערה.קולנשמעגביומאחוריטרי'פרותזבלשלכמח,
סביברחשהתחיל ,, !מהראבל !סוכרכפיותשלושעםתהכוסליימזוג

חכרה,לה,אמרו"לא :מקנטרכקולגיחךמולי,שישבמקריחבחור .השולחנות
 "?הבגדיםאתט_לפשוצריךהקודשיםלקודששנכנסים,שלפני

כתפיה'מעלהסרבלכתפיותאתשיחורהבטןרקדניתשל"אירוטיותבתנוע;ת ,
משובצתפלנלכחולצתלבושה ,דוגמניתשלבפוזהקהלהלפניועמדה

קידה'וקדההסתובבהלאטלאט .צעוקאדוםכצבעגדוליםובתחתונים
אזאמרה "!"כבקשהאלינו.מזדקריםבאדוםהעטופיםהמלאיםכשאחרריה

 , .מכזהבחיוך'מקירחבחורלאותו
 . .כזעףפלטמאד""מצחיקהשולחנות.סביבהתגלגלצחוקערם
מנוער-חב'רהכמהבגרעיןהיומשלנו'.'אחראיננוהדההמסכןכיהיהברור

מהאידיאולוגיהנכבדחלק .בתוכנולקלוטאמוריםהיינואותםהעירוניהשוליים
אתלמצואאי-יכולתםלנוכחאךלתפיסתם,מעבראמנםהיהשלנוהנשגבת
מבעיותי;ךם.להשתחררבתקווהלנח"לאלינו,הצטרפוהעירונית,כחברהמקומ~
-שלנוכיותרהקדושיםהעקרונותלאחדשנוגעמהבכלמובהקבורהיההבחור

העיניים'כחלותהזאתבנימפהראהובכערותוהמינים'כיןהמוחלטהשוויון,· .
כשלתהחייתית,כשושנחהגלי,הדבששערועטורתהמוזהב,המשייהעורבעלת'

 !מיניסמל-הכשר

 !בפחנפלתיאניגםידידתי,לצדעומדהגיע,עתהשזהזר,זאבי,

הדיור,עלהממונהחניתה,כידיהוכלנוואנולקיצההגיעהארוחת-הבוקרשעת
מיטות,ארבעשהכילבחדרמיטהקיבלתיאני .חנtד"למגורבשטחהצריפיםאל

שושנה.שלבחדרהשכיח"ההמיטהאתקיבלהולולה
 .ממידתה,מ'ידותבכמהגדוליםודהויים,קצריםבמכנסייםלבושהלולה,למחרת,
סמי'בשםמשקחכרשלבפיקוזךולעכוריצאה ,ענקיותעבדוהבנעליונעולה

ימיםכמה .ברפתשושנהשלעוזרה .להיותנשלחתילעומת-זאת, .אני .נגינת-הנוי
מיומנתחיתהשככרושנחשולהשתלמות,הקיבץורפתןיצאמסתבר'בואנו,לפני

 .מקוםלממלאתנתמנתהבמקצזעדיה
בהןטיפלהששושנהפרדיהמגזעמשובחותהולנדיותפרותעדרהיהלקיבוץ

ומבלייתרההתלהבותללא·לעכורהאותיקיבלההיא .ובגאווהבמסירות-נפש
להשקיטיכולתימהרדיאך .כרפתןשליהפוטנציאללגביחששותיהאתלהסתיר

עדינהחיתה,עליההאהובותלכחמותשגישתיבלבדזולא :פיקפוקיהאת
ציוד,לתיקונישקשורמהככלכנגדהעזרלשמשראוישהייתיאלאואנושית,

עכורותככלהיטבשלtכהעצמהשהיאאף-על-פיוכיוצ"ב,צביעהעבודותנגרות,
שריריותידייםזוגנחוצותהיובהםכמקריםאולם .לסוגיהןוהמחלבההרפת

מוכןאניהייתיצינורות,מערכתאיזולפרקאוברזאידהלפתוחכדיבמיוחד

 . .משאלותיהכלאתלמלאומזומן
לפתע,נעמדה ,החיטוילאחרהחלב,מצנןאתמחדשהרכבנוכאשראחד,בוקר

שיומןשמחה :צילוםבשיחיםאיש

חןמוצאשהכימה ?ככימיןמשהו,לדעתרוצה"אתה :ואמרהכי'התבוננה

יכולתילא-כיותרהוורודיםבחלומותימעשה."איששאתהזהאצלךבעיני
 ,חיותכןרפת,אשה,שלמטריפהתערוכת-ריחהמזה.מבטיחהלפתיחהלייחל
-, nהזדמנותעללוותראפשראיךוככלל,ימים,מזהמכלייאותהוציאככר

אזוהתנשקנוזרעוי,תוךעלבשמחה,אפילוכצרון'באהחיא ?כזאתפעמית
 .הראשונהבפעם

מלבד ,אדחיתהלאלפחותאו-איןתמוה,נשמעשהדברכמהעדעקרונית,
נשיקה .שבקיבץודומאשריותרכצניעות,הדוגלתחייםצורת 'אוליכמנזר

אינטימימאד,פרטימשהוחיתהנשיקה .צריניכדברכעיני,נתפסהראשונה

רחוקשלאחיתה,משמעותהכעקכרתיה.שבאמהמכלאינטימיפחותלא ,מאד
 .זוגיחדרכענייןהדיורעללממונהתיגשנוהיום

ורעננה,מצוחצחתלולה,עםנפגשתיהארוחהבשעתערבכככלערבכאותו
 .האוכלבחדר
 .פתחתי ,, ?הניופרחיכעולםחדש"מה
 "?כמחלבה"ומהחייכה, "'נוצץ"הכל

 ·ששתילאמשום-מה,המעטה.כלשוןלהאמרתייותר"אופחותכרגיל, ."כסדר
שמץשחרורתוךשמאפחדתיאוליהמהממות,בשררותיאתללולהלהסגיר

השטחכסיקלומתקדמיםאיךארתה .שאלתי .כולואתלסנןאניעשויממטעני·
 , .האוכלחדרשלפני
 .כלליגיוסיהיה"כשבתלהיטות,בחוסראמרהמתקדמים,".לך?אגיד"מה

 .יודעת"אינני •כאלהידייםעםאנגןשאניחושביםהםאיך .דשאלשתילת
בא'צבערתיהצהובותיבלותכמהעלוהצביעהידיהכפותאתלפניפרשה.

 .אחתאחתיבלותיהאתונישקתיהגרומהכף-ידהאתכידילקחתי .הארוכות
 .אמרתי "!פאגאניניכמותנגני"עכשיו

לה.אופיינילא .משהומכויישצחוקוצחקההסמיקההיא
"מתיכשלי,נעוצותהשחורותכשעיניהראש,כהטייתאמרהברצינות,""אכל
 ".התרבותמועודתאליפנוכבר ?שלנולקונצרטנתכונן
מביקוריבאחראליהם.-היאזוחיתהלמישהופנהמישהואם !וכזבשקר
גורליתשגיאהשגיתיכליכלוכה,ידידותנוכשחיתהבמושב,שלההנדיירםהעדר

אידו .נכוןזוכראניאם 2 .מס 27אופוסשרפן,שלנוקטורנולפניהכשניגנתי
איתילנגןמטרהלעצמהשמהיוםמאותו !עשיתישטותאידו !התרברבות

 .כפסנתראניככינור,היא-מוצרטשלופסנתרלכינורסונטה
 ".התוויםאתקיבלנולא"בינתייםאמרתי,לזה,"נגיע"עוד

 .אומרתאני .אפילוהזמינואלשעודמסתבר !גםנקבללאלעולםהדה"בקצב
כלום."מזהייצאלאלידיים,הענייןאתניקחלאאםבני,לך,

התחשקשלאהאמת .לכאןאולכאןלפרשההיהשאפשרכצ;רהככתפיהנעתי
כנושא.לעסוקככלללי
 ". ,,..גתאותך'מענייןלאאם"

כלייחדישבנוהגיבה.לאהיאכוער"כל-כךלא"רקשיקרתי'שמעניך""כטח
סה,'מ:כי'סילון'חפיסתשלפההיאחדר-האוכל.אתפינוהחבריםשרובעדלדבר,

 .הארוךהסיגריותכשמחזיקוהדליקה,שלההסיגריותבמחזיקסיגריההתקינה
היאאכלמהעישוןגמילהכשלכיכ-ברהייתיאניהקטנות.פניהאתמגמד

 .לפעםמפעםשלהמהסיגריהמציצהליהרשתה
פתאום.שאלהמוכר?"אתה"ככמה
תמהתי.מה?""מוכר

 "המחשבות"את

 "?מציעהאת"כמה
 "?שכתחצי ..."מממ

 .צחקתי-כפול"כמחיר"מציאה
 "שכתותשתי"אז

 "?פומביתמכירהפה,זה"מה
רגליהעלקמהלך"שנוחאיךאבלמשהו,שםשמסתובבהמצחעלכתוב"

כשהיא ,וייניתהג'וןכהליכתה ,החוצהוהתנועעהלעברי,"להית"כהעפת
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 .בגפיאותימשאירה
לקורסהגרעיןאתעזבההבנותאחת .המיוחלהיוםהגיע .בערךשבעוכעבור

בתורכשעמדתישטוחת-החזהחניתהאליניגשההאוכל,בחדרובערב,מ"כיות.
 .שליהשבתתורנותעלהעבודהסדרןעםלדבר

נדוןשושנהושלשלך"שהמקרההיבשבקולהפתחהלשמעו"תשמח"בוודאי
הדיור."בוועדתבצהרייםהיום

תהיתי.כבד?""מה,

מתפנהשםהגדולבצירףהבנותלחדדלולהאתלהעבידהוחלט ."לידיעתך
שושנה."עםלגרדתעבודואתהמקום,עכשיו

"מתי?"

 ".בעצמךאיחהלסכםתוכלהפרטיםאת .ללולההודעתיכבד ."מחד
לולהאתראיתישלאליהתחוורלאטולאטמסביב,השולחנותאתבעיניסקרתי

הערב.כל
הבנתיכל-כךולארגע.לפניחניתהעמדהבולחללאמדתי " ...הוחלטכך"אם
ממנההתנערתי .אבדוןתחושתשלצלהתמלאתיבההאורהתוךאלפלשאיך

מחדדהחפציהבהעבדתעזרתיאתלהולהציעלולהאתלחפשויצאתיבמהירות
 .החדשמעונהאלשושנהשל

הערבארוחתגמדשביןהזמןבמשבצתאותהלאתרקשההיהלאבדדך-כלל
ביקוריהמשקחבירעורכיםבוזמןפרקאותו ;התרבותיתהתוכניתותחילת

זהלעשותשהיהמהכלובבית-התינוקות.בפעוטוניםילדיהםאצללילה-טוב
'חדד-המגרדיםלשטחבסמוךכשממונושעמדהנטושהערביהביתלידלעבוד

עללולההתאמנהשםבו,ששכןכנףפסנתרבזכותשנתכנה,כפיהמוסיקה'
יוסקההיא, :שלושהרקלסירוגין.הזה,המקוםאתפקדוהכלבסך .שלההכינור

לשמוע,האפשרותחיתהבעיקרלשםאותישמשךמהאני.דחוקותולעיתים
שללפסנתריצירותיהםאתמדהים,בכישרוןלעצמו,מנגןיוסקהאת .מבחץו

הסכיםלאמעולםהואכיאותולשמועזכיתיזובדרךרקהריוליסט.בראהמס
תלמידהיוסקהיהשבצעירותולינודעותיקמשקחברמפי .קהלבפנילנגן

כוכבתליוויעל-ידיכיסכסףוהרוויח .בבודפשטלמוסיקהבקונסרווטוריוןמבריק
שאילוליבלביספקהיהלאלילה.במועדוניבפסנתרגאבורז'הז'ההבידור

החדרכשהיהלפעמים, .דגולפסנתרןהיוםהיוסקהיהבענייןהיטלרהתערבות
הזדמניוותאךפסנתר.עליפירטהשלשעהחצילעצמיגםגנבתימאדם,ריק

נדידות.היוכאלה
המוסיקה,מחדדמטריםמאותכמהשללמרחקשנקלעמיכלשלמזלולרוע
 .ליוויללאלכינורהשביחהפרטיטהלולהשללבהאתששבתההיצירהחיתה
ביןחזקתפוסהכינורבמלאכתה,כולהכלואהחיתהכשהתאמנה,באך.מאת

רחם,ללאושובהלוךושובהלוך-בחוזקהבקשתמושכתוהיאוכתפהסנטרה
במשימה,דבקותהכלחרףמה,אלאבדרכה.לפרוק,שרצתהמהכלשפרקהעד

ממנההיהמוסיקלית''שמיעהשנקראמה .טונליתרגישותכלנטולתלולההיתה
אותההדירלאהדבראךמצערת,כעובדהזאתבמגבלתההכירההיא .והלאה
רק.הבריאההיגיוןשלפייצירהמתוךהשקרןשלמסובכיםחלקיםמנגינת

הצליליםבלילאתלשמועיכולתימרחוק .אתהלהתמודדמעזהיהוירטואוז
 .הידעולשקרןלהשתייךשהתיימרו

היא .החלוןמבעדעליהכשהשקפתיבלבי.חשבתי "?המסכןבאךלה,עשה"מה
ומטהמעלהזזראשהחדות"תנועותיהמזוגגות.עיניהבנגינתה,מכונסתנראתה
המבריקותהחלקותשערותיהמסךקופץואתוהמודגשים'הצליליםקצבעל-פי
 .לתנוך-האוזןמתחתישרבקוהמסופרות .גולמיכפחם
למרותלנגן,לולההמשיכהפנימה,ונכנסתיהכבדההדלתאתפתחתיכאשר

עיניה .משהוזעומותפניהנראומקרוב .בנוכחותישהבחינהבטוחשהייתי

אף-על-בוכה.לולהאתדאיתילאמעולם ?בוכההיא .נבהלתיואדומות.נפוחות
ביאליקשיריאתכשקראהדמעהלהזיללאחריםלגרוםמסוגלתשחיתהפי

אותהשהביאהנגינתהעצםזאתשחיתההיתכןוהרוטט.הרךבקולההעצובים
לבכי?עד

 .החלטתיחפצים'העברתעללדברהמתאיםהזמןזהאין .פחדתי
 .בירוחיעודכלמהמקוםונמלטתינחפז,אמדתי"סליחה,"

 .עזרתיללאשפינתההמקוםאלוספירבגדיאתהעברתיהעבודה,אחדילמח-דת;--~-
זאתהיתהאולי .כזוגברביםהוכרנוואניוהיאשושנהשללחדרלשותפההפכתי

אוליהמזמינות,עיניהניצנץואולי .אותיששבתהאהובתישלהנשיתקפיציותה
יבשתבבחינתהיתההיא ?הדבשכצבעשצבעןשערותיהרוךאולי .הרענןעורה

בפניו.לעמודיכולתישלאאתגראוצרותיה,אתשיגלוהמחכהעבוריגלומה
כחולם.הייתיולנפש.לגוףמלאעיסוק
להשתחררמנסהבמקלחתהפושריםלמיםמתחתכשעמדתיאחד,גשוםלילה

הקולחיםהמיםלשאוןשמבעדחלמתי .והזבלמהבוץ .המפרךהיוםמזיעת
קולאתשומעאני .בחוץהגנרטורולטירטורהפחגגעלהגשםטוףלטיפומבעד
 :ליקראהבאמת .והקשבתיהברזאתסגדתי .בשמיהקוראתאהובתי

 "!אותךמחפשתלולה !"בני

 "!אחדאףפהאיןלדוש,מתחתאתי'כנסי .שליאוצר ."בואיעניתי. "!"שתחכה

 ,, .אתךלדבררוצה .בטלפוןהיא .מהרבוא !שטויותעזוב ."בני
 "?"בטלפון

 " ...יודעתלא ...נשמעתהיא !כברבוא"נו,
קשרתימגבת,תפסתי "?-אמרהלאלמה .. ?נסעההיא ?במשקלאהיא ..."מה
האוכל,חדראל .בוץלתעלותבינתייםשהפכובשביליםשנינוורצנולמתניאותה
 "?ןב"ומתוח,רועדקולשמעתיהשנימהעבד .השפופרתאתהרמתי
אותה.שמעתיבקושיביקשתי.רם,"בקוליותרקצתדברי .."לולה?

 "?אתהזה .. ?"בני
 "?קדהמה ."כן

שואלת.היא "?לבד"אתה
אתי."פהשושנה"רק

ךמ:ו.ח,ן~~ז:וילא
ננצלמיiנצרז-רלא -:. ,: : -: . 
נוןר::יןגעדק
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 ".לבדאתךלדברמוכרחהאני ."בן
 "?את"איפה
 ".ונדבראותה"סלק

לבקשתינענתהאךלעזוב.בידילהכשסימנתינתחיהביהביטהשושנה
למכשיר.מקור,רעודכוליושבתי.האוכלחדרדלתאתסגרתיוהסתלקה.

את?"איפהקרה?מהדברי."בסדר,

לספרחייבתאניאבלכזאת,בשורהעליךלהעמיסליצר ...אני .בני"בתל-אביב.
 " ...מוגבלשזמני ...להביןלינותןהרופאמאוד.חולה.אני ...שלך

לאאני-חזקיותרדביר ?רופאפתאוםמ"מה ?מוגבלזמנךאומדתזאת"מה
מה.אולכעוסאםידעתילאבעצבנות.צעקתי ,, !דברשוםמבין

"לאנאנחת,אותהשמעתי " ..המקריםשברובנדירהמחלהשלסוגבי"התגלה
מזה."יוצאים

אמר?""מי

בתל-אביב".גדולבבית-חוליםפרופסור"הרופא.

חיתהבאמתהיאכן. .אדמותעליאליךקרובהכיליצורכזהבמצבאומריםמה
כל .להאמיןסירבתי ! ?למותעומדתשהיאלךמודיעהכשהיא .עבוריכזאת

הסיגריותהמכתבים,לכנדת,הטיול .עינילפניירצדוהמשותפותחוויותינו
שםלושהקשבנובטהובןשללפסנתרהשלישיהקונצ'רטוהמגעילות,הראשונות
לנשמה,החודרותהשחורותהעינייםהקטנות,השינייםשלה,החיוךברחביה,

 !שבההחיות .החייםשוקקהדקגווה

השניםבכל ..אותי?שומעת"את-קוליאתליישבניסיתילולה.""הקשיבי,
 " ...שאומראינני ...אמתשלבדבריםלזהזהשיקרנולאמעולםהאלו
יבבותיה.אתחונקתאותהשמעתינשבר,קולה "?כזהבדברלךאשקר"שאני
 "?למשקשבהאת"מתי
עםלעשותמהעללחשובצריכה .עצמיעםזמןלאיזהזקוקהאנילא."עוד
כעת.בביתאינםמשפחה.קרוביאצלנמצאת"אניקולה.ערדשנשאר" ...הזמן
 " ...נדברואז-בבוקר?מחרלתל-אביבלהגיעתוכל ...זהעליודעיםלאהם

אגיע""אני

 .לדודיםלהודיעדרךשאמצאעד ...לאעוד .מזהידעושהאחירםאסור"אבל
 " .. ?נכון .עליךלסמוךאפשר ...בני

אתשמעתילאמימי .קוליהיההשבורהקול "!שלינשמה !שלימסכנה ."הוי
 .מתייפחתאותהשמעתילה,גםמשהו.ליעשהזה .כאלהמליםמבטאעצמי

 ...שזהלהאמיןמסרבאני .מזהנצאאיכשהו ...די .שליאהובהמעמד'"החזיקי
שתרגע.רק-שטותכלאומרהייתינגמר"שהבל

חכהלפני,תגיעאםלך.מחכהאניעטרה,בקפהאגד,מול"אז .מעטהתעשתה
 ".לי

אותך."אוהבאני .מעמדהחזיקיאגיע."אני

נכנסה,הכובסתטובהזמן.כמהיודעאינני-ישבתי .שומםהיההאוכלחדר
היאלראשה.צבאיגרבכובעעבודה,בבגדילבושהוארוכהדהוייהאשה

מגבתמלבדלגמדיערוםומשקשק.רועדבפינהישובאותילדאותהופתעה
 .מותניסביבקטנה

 "?הדלה"אתהבתמיהה,שאלה "?פהעושהאתה"מה
 ".אל"
לי?"לעזוריחולאתה"אולי
 "?לעזור ? .."אני
המנוח."אתלהניחיהולהלא"אני

 )?במשקמוותמקרהשוםעלשמעתישלאזה(איך " ...מי .. ?"מנוח
 ".בעיהאותוהודףכל .להידלקרוצהלאאופןבשוםהגנרטור.של"המנוח
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 ".בחשמלמביןלא"אני
 ".משנה"לא

איפהלילהגידיכולהאת .דחוף .היוסקאתצידךאניכעת .מאוחריותר"אולי
 "?גרהוא

 "?ברפתשעבד"יוסקה
 "."כן

היהניתןשמאחוריהןמשתוממותגדולות,בעינייםביהביטה "?יוסקה"את
נורההדליקבמערומימקופלהיוסקהשם .מחשבותיהמנגנןותיקתוקאתלנחש
ה.יוסקנראהלאחרונה .גלויהיהלשעברהרפתןשלסודוהיד .במוחהאדומה
שלובאבו-סבאןבסמטאותמסתובבכשהואלאוזןמפהשעברהסיפורעל-פי
 .תואריפהערביעלםעםזרתים
 .חזרההיאיוסקה?"אתמחפש"אתה

לפרש.מיהרתיעבודה.""בענייני
קפצתיליוסקהבדרכי .הנדשרהמידעאתליהסגירהחשדשלגדושהבמידה

 .העבודהסדןרפיני.אלסרתיהביתה,בדרכימביתו.והתלבשתי.הבניםלמקלחת
 .בלילהאחתחיתההשעה-מהביקורהתלהבלאהוא

 .ספרוקראהבמיטהשכבהשושנהשלנו.לחדרכשהגעתיעדייןדלקהאור
בכלערדתי .הצידההספראתהניחההיאלשמיכות.מתחתונכנסתיהתפשטתי

 .כללהרגשתילארגליאצבעותאתגופי.
 "-אותךאחמם ,"בואאלי.כשהתקרבהאמרההיאקרח",גושי"שני
 ".צריך"לא

חזקצורךהרגשתיבקיראה.והמשיכהבידה,הספראתשובנטלה"בסדר."
הדעתעלמתקבלבלתיעולםלעכללנסותכדימהזמןעצמילתוךלהתקפל

ארוכהנשימהלתוכישאבתיאח"כדיברתילאארוכהשעהלולה.בליעולם
 :להואמרתי
סידוריםלייש .בחופשאנילילה.אעבודאניבמקומי.יעבודיוסקהבבוקר"מחר
 ".בעיר

בשלווה.פסקההמתה"גופתי"על
 .אוזנילמשמעלהאמיןהתקשיתי "?"מה

נבהלתי. .סומקנשטפופניה .כחלמישקשותהפכועיניה"שמעת."
פיני"עםסיכמתיסודר.הכל !אותךמביןלא"אני
אתעזבהוא"למה .בזלזולאמרה "!לימביאהואהיוסקאת .בחשבוןבא"לא

חושב?"אתההרפת.

 "?יודע"אני
 ,, ! !שלוהגב"בגלל

בעצמוהוא ?ברפתשעותכמהלעבודיכוללאהואאחדבוקר ?מה"אז
 "הסכים.

הוסיפה,וריבקה,"נוגהאתכנראה"שכחת .רטנה "?הסכיםהואאםלי"איכפת

 .סרקסטיתבנימה

 .תמהתי-נקהידאתאבל ,לטובהזכרתידווקא,נוגה,את
 ".מקווהמאודאניהלילה.הדגלאתהוצאתבעצמךאתה"הרי

 " .."דגל?
ואתה .המזריעלבואצריךבבוקרמחר !טמבל-הן-בייחום. n"שאלוהים-יתן-לי-כו

הואיוסקהאתלאללה,עצבניתבשבילה,ראשונהפעםגםזאת-נוגהאתמכיר
 " .. ?טרזן-שאניחושבאתהמה !גדולחכם !שבורגבעםזקןהומר !לינותן

האווירקפאנו, .כדורגלמגרששללרוחבצמחגופינוביןהסדק .נכלםשתקתי.
 .מסביבנוקפא

אחר."מישהולךאמצאיוסקה.עםלהסתדריכולהלאאתאםנוסע."אני
חציחושפתהמיטה,עלישיבהשללתנוחהעברההיא .להתלבשוהתחלתיקמתי

 !זהברימוני !ירמוניםכשני !שדייםאיזה .ערוםעליוןגוף

אחדשכלחושב"אתההמ:טהעללידההתיישבתיבאתי. .ציוותההנה,""בוא
 .שתקתי "?כךסתםלו,שמתחשקמתיחד-צדדיותהחלטותכאןלהחליטיכול
שקשורהבעיהלךשישליברור Iבני ,"תשמע .יותררךבקולהמשיכההיא

במשהושתסתבךרוצהלאאני .חברהועודתקיימתזהבשבילאבלבלולה,
 .לגרעיןמעומדשלבתקןעדייןשאתהשתזכורכדאי .אחר-כךביוקרלךשיעלה
 ".כזאתבצורהמשתמטתמשחקת,היאמהיודעהשד .היאגםוכמוך

נותרו !הנכבדהגבירתי ,למותהולכת"הבחורה 1צעקתי "!משתמטת !"משחקת
סיפרה"היא .נשברקולידמעות,מלאועיני "!לחיותחודשיםכמהרקאולילה
 ."בטלפוןלי

 .הלםמוכיתנמוך.בקולפלטה "!"מה
 .שתיקהלאחראמרתיאחד,"לאףלספרשלאלההבטחתי"בעצם,
מאמינה.לא"אני .פניהאתמעוותתזעזועכשהבעתהכר,עלנשענה "!"אלוהים

 .בלחשחזרה "?להיותיכולזהאיך
 ".בתל-אביבפרופסור,רופא,זהאתקבע .ממארתמחלהכנראהלה,"יש

 .שושנהשלפניהבארשתאטאטמתחוללושינוי ...דומיהשלדקה .לההסברתי
הצידה.שמוטראשהעיניים.בצימצוםבימתבוננתהיא .מפשירההמוםהמבט

הסיפור."אתבלעתואתה ?אהלמות,"הולכת
שכנעהספורותדקותתוך .נדבקהלשוניאךמילה,לומררציתיבה.הבטתינדהם
אלאטענה.מומחים.רופאיםאצלככהסתםמבקריםלא .שסובנתישושנהאותי
לאחותהלכהלאלמה ,ערכךכלהרגישהלולהואם .טובלאמרגישיםאם

 ?בקבוץ

שאלתי. "?שלאלך"מנין
חוליםשולחתהזאת.הפנינהאת .הקיבוץשלהאחותאתרואהאתה !בחייך"נו,

אפילו .רופאמיןאיזההוסיפה.מזה,וחץו "!בתל-אביבלפרופסוריםישרמכאן
להודיעוגםאחד.ביקורתוךכזאתמחלהבמדוייקלאבחןמסוגלבינלאומי.גאון

רקקוריםכאלהדברים ?החייםביןלחפשמהלושאיןבמקוםבולחולה
אחרתתוו,עדמאלףמראשמתוכנןהיההתרגילשכלברור .ובאופרותבסרטים

 .מהקופההכסףאתגנבהלמה
בבהייה.פניהאתסקרתי "?כסף"איזה

שבאסיפתליוסיפרהנזכרה.-ערב."שעבדתשכחתי Iאוי .. ?ידעתלא"מה,
עםלהלעזורמוכןהחבירםמביןמישהואםהגזברית,מרגלית,שאלההגרעין
לביןהחשבונותבפנקסשלההחישובביןכיהקטנההקופהשלהשבועיהמאזן
האסיפה,אחיד .לירותחמש-עשרהשלהפשרנפלמסתבר,עצמה,הקופהתכולת
שנטלוהאחרוניםביןסמסוןלולהחיתההמחברתשלפילשושנה.מרגליתסיפרה
 .מהקופהכסף

עלמרגליתשהחזיקהאפור,מברזלפשוטהקופסה ,הגרעיןשלהקטנההקופה
אליהלגשתהיהרשאיחברכלהדדי.אמוןסמךעלהתנהלהבחדרה,כוננית

חברשלהאישיתקציבו .הפרטיתקציבוובגבולותהצורךלפימזומניםולמשוך
נסיעותכמהשאיפשרסכום .לחודשלירותשבעאזהיהקטנותהוצאותלצורך
בנהריהולחמניהקפהכוסאוליבקולנעו,ביקוראוליפרטיים.בענייניםהעירה

היהבופנקסהיההקטנהלקופהצמוד .מזהיותרהרבהלאאבל ,כחיפהאו
מרגליתחיתהבשבעופעםהלוקח.חתימתבצירוףויעורר,שנטלוהסכוםנרשם
בדרך-כללאךנדירים,היולאוהרציוהמציוביןהפרשיםהחשבונות.אתמאזנת

לולהשלשמהליד .החבריםביןקצרבירורעל-ידיהפעריםאתליישבהיהניתן
לולהאתמרגליתכשחיפשהמוסיקה".תווי :ייעודלירות, 4 "רשוםהיהבפנקס

לאהלירותארבעתשמאכסף,עודבמקרהלקחהלאאםאותהלשאולכדי
-לאישלהודיעמבלימהמשקנעלמהשזולההסתברהתווים.לקנייהתספקנה

העבודה.לסדרןלאאף
רפה.בקולאמרתיכסף,"גנבהשלולהמאמיןלא"אני

התרגיל."בסוףלהחזירבכוונהלקחהפשוטאוליגנבה,לא"אולי
מהלהאמין.למהיעדתילא .הרוגעייף.הייתי .אותהלחנוקרציתי ! ''תרגילשוב

 .לעשותמה ;לחשוב
 .לעצמיכאילופלטתי,מה?"בשביל ..מה?אבל"

 .המיטהלידהשולחןמנורתאתמכבהשהיאתוךשושנהמלמלה "?מה"בשביל
רקבחברה.עתידהכלאתלעצמהלקלקל ?'כזהעווללעצמהלעשותלהלמה"

העולם."בכלשלהטובהכיהחבר-אותיאותי?להפחידכדי
כשריסיה .לאףאףשכבנו .גופילתוךשושנההשתרבבהחתוליותבתנעוות
 .עפעפיאתמדגדגות

"זה-באוזנילחשההיא "?פינהבכלשאורבהזההווירוסעלשמעת"לא
'קנאה.'"לושקוראים

הקולר"אתבצוואריותולה-עצמהאתרוצחתכאילוהיא"אבל
לקוםצירכיםמעטעודנישן,"בואפיהוק.כדיתוךשושנהאמרה ",תתגבר"היא

 ".לעבודה
הגיונילינשמעשושנה,מפילמחרתשמעתיעליולולה,בעניךשערכוהדיון
בקומונהוחברהחברכלשעלאחתבעדההיוהוועדהחבירכל .אזוצודק
הכללמחובתבסיסיתפחותכלאהחברהכללכלפיחובתה /חובתואתלראות
מהקופהלדלותשרותלעצמוונוטלזומחובתושמתעלםולמי .יה /כלפיו
 .בתוכנוקיוםזכותאיןהחברה,באמוןלזלזלובכלל.חופשית,בידהקטנה
שתוכנהלולה,וביןביניקודםיוםשהתנהלהפרטיתטלפוןשיחתאותהובעניין

טענתהאתקבלולאמהחבריםכמההדעות.התחלקוהכלל,לשרותבינתייםעבר
הסכימוכולםאבל .מהאצבעמצץולולהשלמחלתהסיפורכאילושושנהשל

לפניוולפרושהגרעיןלמזכירראשיתלבואעליההיהאמתלולהדיברהשאפילו
משותפתבחברהובלתי-נסבליםחמקמקיםבתכסיסיםלנהוגבמקום .בעייתהאת

 .סודותבהשאין

אתלהסבירהזדמנותלהשתינתןעדהדיןחריצתדחייתבעדער.הצביעם-זאת,
שלאפשרותכלשנשללהמאליומובן .תשובשאכןבהנחהמניעיה,ואתעצמה
 .המשקלגבולותמחץולבינה,אחרחברכלביןאוביניפרטיתפגישה
באותולהמליטהחליטווסודידייזי .במיוחדקשהעבודהיוםלנוהיהלמחרת

התעכבו.השגרתיותהרפתעבדוותשארשכלכךחשביה.אחידהאחת-יום
 .רגליעלבקושיעמדתיבערב,לחדרוכשהגעתיצרופותמשמרותשתיעבדתי

 .שלצידיפתאומירחשלמשמעשונהתעוררתיאבלהמיטהעללרגערקנשכבתי
 .בלילהשחים-עשרהחיתההשעה
אומרת,היאחזרה,""לולה .חירחרתי .צורךללאלגמידאותישאלהער?""אתה

 ".מהגרעיןלסלקה"והוחלט
הייתיעייףכל-כךשוב.ושקעתישינה,מתוךמלמלתי "?להישאררוצה"והיא

כאוות-שושנהלהשתקשקש .אותימזיזהחיתהלארעידת-אדמהשאפילועד
בנטילתבכיתוךהודתה,שלולהלתודעתיחדרתרדמתילשכבותמבעד .נפשה
אפשירתדרךבכלהסכוםאתלהחזירוהבטיחההמעשהעלחרטההביעההכסף.
להבהילעשויהביתההפתאומיששובהמשום .מהגעריןתסולקשלאובלבד

המעשהלכלמניעיהאת .שיקרהרוצהחיתהשלאדבר .דודיהאתולהדאיג
 .אישיותמסיבותלגלותסרבה

 :הרפתהלאלמיטהשותפתיאךהנושא,עללדבררציתילא
מהמאדטוביודעיםאנחנוהריכילהפצרותיה.נכנעלאוהרובהצביעו,"אבל

מעשהאותועלבעתידתחזורשלאלמה ?לאהגברת,שלהאישיות'ה'סיבותהן
 ,, ?כאןלהתאבדשיתחילוחסררק ?מזהגרועאו ?שנית

ופתאום .לצידיהשוכבתהפעומת.המגרה,החייהשלבדבירהלהתרכזניסיתי
 !ניחוח .איזה !חוםאיזה !אדיריםהיםאלבתוכה,אותימקפלת .עלישובחיתה

לבינה.בינימפירדיםהיולאפראיםסוסים
לעברבצעידתהבלולההפרות.שלגביהןמאחוריצפיתי,בויוםאותובצהרי
בומאבימכתבאליהגיע-הכינורתיקובידההגב.בתרמילעמוסה .הכביש
לנטושהמקומית.במועצהמנהליתעבודהשלרבותשניםלאחרשהחליטסיפר
קנהכבר .בחקלאותשלוהפנסיהאתוכןמרצושאראתולהשקיעמשרתואת

עםבוולהשתקעלעבורמתכונניםואימיוהוא ,מציאהבמחירכתב.כךמשק.
זהועזבוהתחתנוכברהגדוליםואחותיאחיהלימודים.שנתבסוףהקטןאחי
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חייעללוותראקראבמאוחראושבמוקדם .אם-כןידעתיהבית.אתמכבר
 .למשפחהלסייעולבואהקיבוץ

 .דני .הקטןאחי .הצבאישרותיאתשסיימתיאחיררקאלא .מידקרהלאזה
מאמץלשוםמסוגלהיהלאשבעקבותיהטרקטור.בתאונתבגבוקשהנפצע
 .במשקמהנדרשיםגופני

גורלהאתולחברכל-כךעליההאהובהחייםמאורחלהיתלשלולהשלנכונותה,
בתםכוונתעללהוריהמשנודע .הקיבוץאתעזיבתיעלמאדהקלהבגורלי
כך .חתונההתארגנהומידעוזיהו.בשדההוריעםמיידיתהתקשרוהבכורה

סיקלנולעבוד.והתחלנולבית-המשפחה.סמוךאבישבנהקטנהבדירההשתקענו
ממקוםהשקיהקוויהעברנועצים.נטענולולים.בנינוקרקע.הכשרנו .שטחים
לילה.ולאיוםידענולאהיזענו.קטפנו.עדרנו.זיבלנו.למקום.

אתשיפצנוהתרחבנו. .המשקאתשכללנולהרוויח.התחלנו .פרינשאהחריצותנו
הצעירוכשאחיהורי.שלפעילותםכשהצטמצמהשנים.לאחרהמגורים.בניני

-c אנישושנה.-ואנחנוהקטנה.לדירהההוריםאתהעברנובירושלים.ללמודע
אנדרטההיוםשנשארביתאותו .הגדולבביתלגורנכנסנו .אויר .יחידנו:בנו
לגורלהמשיךהחדשיםהבעליםלנומשריםהרבהושבאדיבותםשהיה.משק

 .לעבודאנחנומסוגליםעודכלו.
קיבץומימיחבירנולביןבינינוהקשרוהתרופףהזמןעםהלךהדבריםטבע

כךכלשהו.ציבוריאומשפחתיבאירועמהם.במיפוגשיםשמדי-פעםית-ברוך.
אחר-צהיריםהדשאעלבלה.שכנתנובתצילה.שללחתונתההקרואיםשביןבא

הכיבודבהגשתלזוגתישסייעהשעהשטוחת-החזהבחניתהנתקלתיחד.
היאהריכימשפחהקרוביונעשינושכמעטולחניתה.לילנו.הסתבראורחים.

החופה.לפניקוניאקכוסיתעלומפטפטיםעומדיםאנוובעוד .החתןשלודתו
 :השטוחבקולהאותישואלתיא
-סיגריותקופסתושלפהבתיקהפישפשה "?שלךאקסהעלאומראתהז:ה

סרכתי. .ליהציעהמעשן?"אתה
 .אקסליהיתהשפעםהרעיוןאותישיעשע .צחקתי "?אקסה

דעתו?"עלמעלההיהמיהמולטי-מיליונרית.סמסוןלולה .לולה
בי.מהתלתשהיאחשבתי "?שחהאתמה ?מולטי-מיליונרית ?לולה
עיניהגבותהתרוממו "?יודעלאשאתה ?בקשרלאשאתםלילומררוצהאתה
חיים!?"אתם"איפה :אוקטבהבחציקולהקפץואיתןלקרקפתעדדקות
בפרטי-פרטיםלפניגוללהשםהרחבה.בירכתי .פנוילשולחןחניתהאתוכלתי

שקראלשעברגרעיןחברמפיאותושקלטהכפילולהשלהקריירהסיפורת
דרכהאתסמסוןלולההחלהזהדיווחלפי .האמריקאיה"טיים"דפימעלותו

ולבסוףלשותפה.הפכהשניםכעבור .לונדוניתברוקריםבחברתקטנהפקידה
-בנכסי-דלא-ניידאמתרכזותעיסקותיהשעיקרחברהאותהשלבעליה

ברליןביןזמנהאתמחלקתהיאהאחרונותבשניםובקנדה.בארה"כאנגליה.
 :לכותרתמתחתכסקופ.העתוןשלהשערבעמודהתנוסס"דיוקנה .מבהטן

תוךסיפוק.שלבהבעהדבירהאתקינחהיוז'"להוארדהפמיניסטיתזתשובה
עודלינתנההיא .האדמהתוךאלברגלהשלההסיגריהבדלאתדורסתהיא:

הלא-יוצלחיתעלאומראתהמה"נו. :אמרהואזצימוקיהאחרוןאתלעכל;ע
 "?חלמישגרעיןל:

באיזהקפלובלהאתלשאולעליהראשונהשבהזדמנותוחשבתימטה.בטחי
 .ירוקכהצבעלהשיגכדישלההדשאאתמדשנתהיאזבלדג

הגיע.""הרבלחניתה.אמרתילחופה,"נתקדם:ואי
ג'ינג'יחתנה.עםעינים.כחולתנאה.שמנמונתהצעירה.הכלהבצילה.תבוננתי

ונתקפתיבלולההרהרתילפתע ...אניפעםכמואדום.זקןכעלוחביברוך
אותהעם !אתהלשוחחמה.זמןרקבמחיצתהלהיותמנשואקשיםגעגועים

עלזיופיהאתלשמעו !ידיהיבלותאתלנשק .ימיהבדמילישנעלמה·רה
 !כינור
נראיתשבקושיעדנמוכהכההכלה.אםבלה.עמדההצעירהזוגשלצידם
נוצצתכיפהמיןולראשהלמשעיומאופרתלבושהאותה.הסובביםלראשיעל
היאגםדקה.ברשתמלופףהכלנוצות.עשויבוורדומקושטתטווסיכחולצבע
ספריתשלמלאכת-מחשבת-ערמונייםתלתליםהכובעסביב .כחולצבע

נכמרליני .לאיפורשמותעושותמעיניהשזולגותהדמעותתל-מרבד.שלצמרת
מאושפזכשבעלהמשפחה.גידולועלמשקעלשהשתלטהקטנהאשהליה.

 .גיבורמלהיותרחוקאנילעומתה .שנהעשריםמזהלחולי-נפשבית-חולים
 .וגבורהלבאומץגילוייבפנילעמודליקשהזהבגללאולי .הייתילאעולם
הקהלבפאתיראשבהרכנתעומדאניבגרוני.א;נןאותי.משתקבחזהיורת

בוערות.העיניים .נשימתיאתלהסדירומנסהז.נסה

 ?זאתיודעתאתהאםלולה. .בידיךאניעכשיוהנענע.המליסה,המרווה.צמחי
 ?לבכותלעשות.מה

בלהבדלת.נקישה .אותימזיזלאדברשום .כוליעייפותשלערימה .עייפתי
 :גדולהבמבוכהקפלו
מבוהלת.כיראתה ".צוחקאותךשמעתילבד?אתה"מה
 ""?צרית"מהעניתי.להיות,"יכול"הכל

 ,, !פהזהוהנההפכתיהביתכלאת .טפשהאיזו ?ךןאה iאנימה ."אוי
עדעמודעמודאותובודקתוהיאבראשי.מהנהןאני"אפשר?"העיתון.עלעטה

בהתפעמותלוומסכירה ,, !מצאתי !זההנה :גדולהבצהלהמגלההיאשלבסוף
ונזכרהפטריות.קילוכחציביתהשלפנימהדשאקטפהכבוקרשמוקדם
בדיוקלהשנראתהפטריותלפשטידתמיוחדמתכוןהיהאתמולשלשב"דבר"
בשבת.שבאיםהצעירהומשפחתהצילהשללטעמם

 ,,"האץרקוראיםהריאנחנו ?שלךה"דבר"אלינוהגיעאיך"אז
הכניסהוודאיהכרובאתוהיא, .הבוקרלשוש'קההכרובאתבו"עטפתי
רואהאני ?אותואקחאםלךאיכפת .השולחןעלשכחההעיתוןואת'ירדלפריג

לך?"אחזירואחר-כךהמתכוןאתבביתשאעתיקמשהו.שםשקראת
שערעטרתולראשהעבות.רגלייםבעלתגוצית .בלהגיחוך.מעוררתאשה

בשערותיההשזורותהשיבהפסיאףשעלימיםיש .ברורבלתיבצבעמפוזר
 .תמימותככה.פניה.לסבתא.מאשרקטנהלילדהיותרדומההיאהמקורזלות.

אותומקפלמידיה.העיתוןאתנוטללה.אומראניקראתי."כברצריך."לא
חותם.אני ,, !"בתיאבון .יפותבסבר-פניםאותולהומחזירבקפדנות
ניגשמהשולחן.קםאניפרס.שקיבלהילדהכמוחיוכים.שופעתבלה.מסתלקת

העבודה.כליארגזאתמשםשולףשאניעדבתוכונוברלכיור.שמתחתלארון
 • .באמבטיההדולףהברזאתלתקןלאטלאטופונהמזדקףואח"כ

הגז.עלמיםשםאניהרגשתי.לאבכללהבוקרשליהראשונההתהכוסת
מהזהו.סוכר.כפיתחציאחת.כוסעודליוחולטהמשומשתהשקיתאת·קח
אותי rיתישתקפיץדרךמצאה ?לשעשע ?לזעזע .היוםשושנהממנינחה
-לימטרטרתיוםיוםמחודש.למעלהככרהמטפטףהאמבטיהברזאתזקן

שמאזזהידעהשלאמה"מחר".-להאומראנייוםובכלמתי?"נו.מתי? .ו:
במטבח.בלילה.ביום.אתי.לולהשניםארבע)(אושלושלפניחתונהותה

ממני.אזדחוייהילדהאותהמהשברתי.אתעוזבתלאכמכולת.קופת-חולים.
אותותראהאםנפקאמהתלך.שלאלאןאדםשלצילוכחובךנושא:שאתה

בעיתון? ~

שלכפגישתהבכתוב.לעייןוהתחלתיהקיראהמשקפיאתהרכבתי .כל-זאת
השגורההעבריתמרהיטותהשרשלבהפתעתווהמסחר.התעשיהשרעם·לה

אחתביןחוזיםלחתימתבחלקונעודשם.סיפרה .בארץהנוכחיביקורהפיה.ל
 .בארץמייצריםלכיןטבעיות.תרופותכייצורהמתמחה"פידלר"חברותיה
מרפאצמחימגדליםבהןפהחוותכמההחברהקנתהכברסוכניםאמצעות
 .תאימים

עליל. ?7הקמופרחישלהירוקים-צהוביםהשדותעלמשקיףאנילחלוניבעד

 l 02גליון , 77עתרן 4



\ -



עובדיםשיכוןשלאלף-בית
" . . . . . . . . . 

;J • • • ••• י • • • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ 

i. .. •.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ~ .. · .· .. · .· ........ · .·. · ...... -. ~.., • יי • • • • • • • • • • • • • • ............... . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ט

;·,'~ 
\'4_11; 
'"'~~;;,.: 

.. , , 

כבותת

עדית

 ~ :האיזורייםהמכירותמרכזי .תחדו
וי'\ 03-390721טל.אליהויד , 58גוריהלהבאיב,•תל

 02-233396טל. , 8הלל 1רח•ירושלים,
 08-557732טל. , 25רוגוזיןרחי 1•אדשוד

 057-72540טל.הנבג,מרכזשבע,•באר
 . 04-660915טל. ,. 43החלוץרחי•חיפה,

~ 

כותבת.יי 111 '
עובדיםשיכון

,,. 


	txu-oclc-4202480-102-001_am
	txu-oclc-4202480-102-002_am
	txu-oclc-4202480-102-003_am
	txu-oclc-4202480-102-004_am
	txu-oclc-4202480-102-005_am
	txu-oclc-4202480-102-006_am
	txu-oclc-4202480-102-007_am
	txu-oclc-4202480-102-008_am
	txu-oclc-4202480-102-009_am
	txu-oclc-4202480-102-010_am
	txu-oclc-4202480-102-011_am
	txu-oclc-4202480-102-012_am
	txu-oclc-4202480-102-013_am
	txu-oclc-4202480-102-014_am
	txu-oclc-4202480-102-015_am
	txu-oclc-4202480-102-016_am
	txu-oclc-4202480-102-017_am
	txu-oclc-4202480-102-018_am
	txu-oclc-4202480-102-019_am
	txu-oclc-4202480-102-020_am
	txu-oclc-4202480-102-021_am
	txu-oclc-4202480-102-022_am
	txu-oclc-4202480-102-023_am
	txu-oclc-4202480-102-024_am
	txu-oclc-4202480-102-025_am
	txu-oclc-4202480-102-026_am
	txu-oclc-4202480-102-027_am
	txu-oclc-4202480-102-028_am
	txu-oclc-4202480-102-029_am
	txu-oclc-4202480-102-030_am
	txu-oclc-4202480-102-031_am
	txu-oclc-4202480-102-032_am
	txu-oclc-4202480-102-033_am
	txu-oclc-4202480-102-034_am
	txu-oclc-4202480-102-035_am
	txu-oclc-4202480-102-036_am
	txu-oclc-4202480-102-037_am
	txu-oclc-4202480-102-038_am
	txu-oclc-4202480-102-039_am
	txu-oclc-4202480-102-040_am
	txu-oclc-4202480-102-041_am
	txu-oclc-4202480-102-042_am
	txu-oclc-4202480-102-043_am
	txu-oclc-4202480-102-044_am
	txu-oclc-4202480-102-045_am
	txu-oclc-4202480-102-046_am
	txu-oclc-4202480-102-047_am
	txu-oclc-4202480-102-048_am

