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קפליוקמנחם
1900 -1988 

הדר-שיחמחלוציאחדהאץרמנוףנעלםקפלירקמנחםשלמותרעם
עלההמאה,בפתחשברוסיהבפרדרלסקשנולדקפלירק,העברי-ערבי.

במשךבירושלים.העבריתבאוניברסיטהמזרחנות .ולמד 1922בשנתארצה
שימשארוכהתקופה .הערבילמרחבהנרגעותבשאלותעסקשנהכשישים
דירמאבענייניעיסוקואולם"דבר",בעיתוןערבייםלענייניםככתבהמנוח

מובהק.ספררתאישהיהקפלירקשכןעולמו,אתמילאלא
בניערביםסופריםשליצירותלעבריתלתרגםהרבה-30השנותמאז

ציין , 197 3בשנתשנפטר ,העירורהמצריהגאון ,חרסייןטאהא .זמננו

הנודעהארטרבירגראפיספררשלהראשוןשהתרגוםמותרלפנימהזמן
"ימים",שנקראההעברית,(הגירסהקפלירקשלתרגומוהיה"אל-איאם"

תרגםכןכמובמצרים).הספרלפרסוםסמוךיתרצ"דבשנתבת"אהופיעה
"יומנואל-חכיםתרפיקשלהנודעהררמאןאתהמדינהקוםבטרםקפלירק

תיימור,מחמודהמצרייםהסופריםשלויצירותמצרים"בכפריתרבעשל
אל-ריחאניאמיןנעימה,מיכאלהלבנונייםהסופריםושלשאטי,אלכנת

גבולותינוכאשרהמדינה,בשנותגםפסקהלאהתרגומיתפעילותוואחרים.
תרגוםאתפועלים""ספרייתבהרצאתפרסם 1970בשנתננעלו.שכנינועם

תשעבמקורהשנכתבהוהכלבים""הגנבמחפוזנגיבשלהחשובההנובלה
המצריהסופרשלמסיפוריוכמהשלתרגוםצירףואליהילכןקררםשנים
יצירותרקלאאך"זעבלארי".המופלאהמיסטיהסיפורלרבותיהדגול
אספקטיםעלספריםתרגםהוא .ידועלגםלהיתרזכרערביותספרות
עארףהפלסטיניהחוקרשלספריולרבותהערבית,החברהשלשונים

אל-ריחאגיאמיןשלוספריושבעבבארהבדואיםשבטיעלאל-עארף
הקוראןפרקיהםהמנוח,שלידיומעשהתרגומי,קוריוזערב"."מלכי
 !לאידישבשעתושתרגם

הקוראיםקהלאתוידעויפה,ספררתיצירותתרגומיובעיקראלה,תרגומיו
עםהמתמודדתספרותהשכנות,בארצותחדשהספררתשללקיומהבארץ

התרגומיתעבודתוהריותמורות.סתירותשופעתמורכבת,חברתיתמציאות

מכתביםמהםקיבלוהואעצמם,הערבייםלסופריםגםהגיעוקפלירקשל
אחדכלבפתחלהזכירנהגאל-חכיםתרפיקוגאווה.שמחהעלשהעידו
גםזהממנהגוחדלולאתרבע",של"יומנושלהעבריהתרגוםאתמספריו
למוקצהנחשבלישראלהקשורדברכלכאשרנאצרישלשלטונובתקופת
 .מלהזכירויימנענפשרושומרמיאוסמחמס
"סיפורו :סיפוריםקובצישגיפרסםהוא .עצמובזכותמספרגםהיהקפליוק

נוספים;וסיפורים ) 1978 (חלחוליתא"נשיו"מרי ) 1974 (ג'משיד"של
ייחודיתחוריהלקוראםמביאיםאלהסיפורים .בספרעדייןכונסולאמשלו

הערביתבחברהמחברםהתבוננותעלקרובותלעיתיםהמושתתתומעניינת,
הערביההרריאולם .הארץשלולרוחבהלאורכהשיטוטיותוךשהכירה
"המספרמצדברורהמעורבותבתרנומקפלבהםהמתוארהבדואי)(בעיקר
שהקדימרהרעבריםכמספריםשלאראשון).בגרףהמופיעזה(ארהנעלם"
קפלירקאיןשמי)ויצחקסמילגסקימשה(כג~ןהערבי"הנושאעלבכתיבה
גיבוריועםהעמוקההזדהותוניכרתאלאאובייקטיבייצרפהפנימעמיד

הניסיוןבתרךוהלאומית.הרוחניתמצוקתםלנוכחוהבנההערבים,
שלצפונותיואתלגלותמאמץחבריהערביהאדםשללנפשולחדור
המטרידותוקיומיותמוסריותשאלותעלולתהותהיהודי-ישראליהאדם

שבאהדודאתהקדיםהואבכך .מנוחתנואת-להטרידהחייבותאר-
דחוס,סיפוריוסגנוןשמנגד"."האדםבשאלתהספרותיבטיפולואחדיר
לביןאלהיצירותיוביןקירבהמוצאאתהרלעיתיםרנרסטאלגי,פירטי

 .שנהריצחקשלהארץ-ישראלייםסיפוריו
בערדשהבינוהמעטיםשלשמותיהםלצדייזכרקפלירקמנחםשלשמר
תרצדהיהחייומפעל .חיינובנוףהערבית""החוויהשלמרכזיותהאתמרעד
 •הכתובה.המלהבאמצעותברביםלהפיצהכבידומאמץזרהבנהשל

סומךששון

הלארמ"החשבוןספריעלפתוח","חשבוןלריחןעמוסשלמאמדו ~יכולהה"שיטה"
 ~עדשנעשוהרצינייםהנסירנרתאחדהוא ) 1988אוקטובר , 105(גלירן

לגבישגדתילאצעדנוקטאניכךמשרםודווקאספדי.עםלהתמודדכה
עיוניותסוגיותלהבהירמנתעלוזאתיהמבקרעםויכוח-היינוימב~קד

מסריימרת.

עצם-והואילריחןשלבטיעוניומהותימחשבתיכשלשישדומני
ההלכהאתיהיה.אשדההסברתיכוחהויהיה"שיטה",כלשלהפסילה
הואהעובדות,על-ידייום-יוםונסתרתושסועהקרועהשהיאככלהציונית,
המסבירהרפיתחילתיאוריהכשמוצגתאבל .עידערדללאכנראהמקבל
לסתורמנסההואאיןילהןהסברכלאיןשלציונותהתופעותמניין
היא"שיטה".שהיאמשרםאלאילדעתומופרכתשהיאמשרםארתה

כנראהמעדיףשהואמהמסקנהלהימנעקשה .מדייותרכנראהמסבירה
יובכךמאומה,להסבירערדיכולההיאשאיןמשרםדווקאהציונותאת

מכליותרתמיד"עמוקהשהיא"המציאות",אתמשקפתהיאכמשתמע,
שיטה".

הפיסיקאליהמדעעלעדיפהשהמאגיהלטעוןגםאפשרכזרבצררה
ואילוהתופעות,אתהמסבירהשיטהלהציגמנסההואשכןיהמודרני
אכןזרומבחינהישבהןה"מיסתררירת"אתמראשמקבלתהמאגיה
ששרםמאליומרבןהמציאות.שלה"תהרמי"לטיבהיותרהרבהקרובה
הגרתבתחומישעוסקמילכלידוערזההמציאות,אתממצהאיננהשיטה
שלםפיתררןנותנתשיטתיאםלאהיאהחשובההנקודהאולםיועירן
הקיימות.מהתפיסותיותראותןמסבירההיאאםאלאהתופעות,לכלוסופי

החברה,מדעיובמיוחדהאמפירי,המדעחולק.אינולריחןגםדומני,כ,ךעל
אפררקסימאטיבירת.תיאוריותמאשדליותרשואףאינו

האירצירנאליזםשלגלריההעמדהבקיצור,משמעה,לריחןשלגישתו
מבחינההרגלאתפשטהבעיניהמועדפתשהאידאולוגיהמאחר .כעיקרון
ניצשהאתמביאוערדעקרונייבאורחהעירןפסילתתוךבהנאחזאניעיונית,

כזאת.גישהשלהאינטלקטואליתלדספקטבילירתכאסמכתארקארפמן
 . credo quia absurdum est ?הבינייםבימיסכרלסטיקרןאותראמדאיך

שלםלב"איןשאמדמבדצלב,גחמןבר'גםזהלצורךלהיתלותואפשר
"יהודיגםשזהכךהמבוכה,עלזכרתשלימדכצנלסרןובבדלשברד",כלב

הדיאבלכזריגישהעלידירסומךהיההדמב"םאםיודעאינניאמנםמקררי".
שגם(וכידועהרביםבעוונותינושיטה,ובעלדצירנאליסטהיההדמב"ם
דמב"מיסטהואיבמאמרולריחןשמזכירהשניהשיטהבעלילייברביץ
ההגנהכקרבמחילה,נראה,זהכללעדות.פסולשכזהובתרדמובהק),
מתמוטטת.מצררהעלהאחרון
 ·"היהדותלהסברתיותרהרבהרחבמידררחנותנתגישתישדווקאדומני
עלחולקלריחןאתאףמוצאאיניהקלאסית.הציוניתהגישהמאשד

עלדתית.ציביליזציההיותההיאהיהדותשלהיסודיתשמהותהיהבחנתי
מבקשכשמישהוילכךמעברהיהודים.כליסכימוזוהגדרת-מינימום

עלמצביעאנילאוםשהיאהטיעוןכגוןליהדות,נוסףאיפיוןלהוסיף
איןלמעשהוכילכולם,לאאךמהיהודיםלחלקיפהזרשהגדרהכך
ילכךמעבדהדתית.להגדרהפרטהיהודיםכלאתהכוללתאחתהגדרהכל
שקבוצהונמצאיבמקומויהודיקיבוץכלשלתכונותיואתלבדוקיש

כלומדונו'.פורטו-לאום,אולאוםהיאאחרתדתית,קאסטההיאאחת
מכלהמתחמקת"מהותולגביא-פריררירתקביעותלקבועבמקרם-

רציונאליכסירןמכלהתחמקותלמעשהשהיאהיהודי",העםשלהגדרה
"המסגרתהשאלה.לבדיקתאמפירייםמיבחניםמציעאנילהגדרה,
התייחסותהמאפשרתמסגרתאלאאינהשליהדרגמאטית"השיטתית
הא-פדירדיסטיתהמיסטיפיקציהללאזה,לנושאואמפיריתדצירנאלית
שהיאמאחדופרדיה,פתוחההיאמציעשאניהשיטהדווקאהמקובלת.

קביעות-מראש.ללאבעובדות,בלתי-אמצעיתהסתכלותדורשת
שהבאתידומנייהיהודיהרצףאת"מפרק"שאנילריחןשללטענתואשד

תולדתמכדעתבמידההואזהשרצףלהוכיחבספדימספיקותראיות
הנצררתיכולהזהעבדואלההלכתיות.לדוגמותבהתאםהעבדציוד

נושאתשהיאטוענתהנצררתגםהיהדות.מאשדפחותלאלהתייחס
יואכן .האמיתיישראל""עםהיאהיהודית,הלגיטימיותברצף
לביןלישרשקדםהיהודילעבדהנוצריתההתייחסותביןלהבדילקשה

זראלקשרישהיסטוריתישרתלכל :כלומרהרבנית.ההתייחסות
ארמדתזאתאין.אולםיש-מאיןצומחאינורבדשרםשהדילה,שקדמה
פאגאנית-טדיטרדיאליתחיתההקדומההישראליותאיחה.זההשהיא

הנסיגה-למעשה(עםמונרתיאיסטיתתפוצהכדתהחלההיהדותופוליטית.
אחרת,איכרתוזרהקהילה),בתחומיהיסגרותהעםשחלהמהמרנרתיאיזם

הפאגאניהעבדאתלציירמנסהשהיארעםהקודמת,מתוךשצמחהעם
כאןלהבהיריכולהילריחןשלכהגדרתו"אנאליטית",גישהדקבדמותה.

הריכרחאיפרא,מסריימת,במידההשונות.הישויותביןההבדליםאת
כשאנירהאידיאליסטים,הדיאליסטיםביןהריכרחשלגלגולהואבינינו
"מהרת"לחפששאיןלי:)מסכיםהיהניצשהכי(שמרבטחניכריעהמחזיק

התופעות.מאחודי
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להיהפךמהותו'אתלשנותיהודייכולכיצדלריחן'בישמטיחהשאלה
איןל"עברי"),מ"יהרדי"במעבר·(כגרןהרצףאתלשבוראחר,למשהו

מיסטיים-למחצהבמושגיםמחזיקיםשאנוככלתשובה,איפראלה
אולםלתופעות.ומעברמעלהנמצאתיהודית"סרבסטאנציה"בדבר

היא :וכרתשניםמאותמזהיוםיוםתשובהמקבלתהיאלמעשה
היהודיאתהמוציאבכנסיה,טבילהשלפשוטמטקסכתוצאהמתרחשת
למסגרתאותרומעבירהיהודיתהקהילהשלהפררמאליתמהמסגרת

הקובעת.היאה"תרפעתית",הפררמאלית,ההשתייכותאחרת.פררמאלית '
מספרהיהבארון'שלרםפעםשהעריךכפיזר'פררמאליתתמררהלולא

 8 .מיליון 200- 150אוליהיוםבעולםהיהודים

עבורןבועז

 ~ר"אמת""שיטה"
שלהאידאולוגימהמצענרבע , ssב-עבורןבועזשלההיסטורימחקרו
תבעהאז,"הכנענית"שהאידאולוגיהכשם .-44בהפתיחה""משא
לנתקתובעתוהיום,המעודכנתדמותהבת'כןלעבדיהיהודיביןלנתק

ההיסטוריהאתעבורןכותבזרתביעהלאור .לישראליהיהודיבין
ארמה-טריטוריאלית-זרבתרדהמרכזייםמושגיםשנילראשיתה.מסופה

הקדוםהטריטוריאליהעבריהעם-ההיסטוריובתרגומםרכת-דתית.
מתגלגלהכלואילךמכאןבית-שני.ימישלהדתיתלקהילהוהשתנותו

בעיקרהתכוונתיהשיטהעלבדברילזמננו.עדכמעט,ארטרמאטי,באופן
שחיתהארמהכיבהכרחמוכיחההיאאיןהשיטה,עקביותחדף .לכך
נוסף'שינוילעבודתרכללאדתית,לקהילהוהפכהטריטוריאליתפעם
"כיוצאעבורןגםברושמרדההציונותבחלקההגשימה,אותרשאכןשינוי

אבלהשררה,אתאמנםמקלקלזה,הכללמןיוצאהיסטורי.הכלל"מן
האידצירנאלירתחרבאתכנגדילשלוףמדימזדרזשעבורןסבוראני
הזה.הסבךאתבהלהתירכדי
כת-דתיתביןהבחנתואתשאשתדל,ככלליישם,גםמתקשהאני

דוגמהמשל'דדךניטול'אם .ימינולמציאותלאומה-טריטוריאלית
 :שייךהואלהיכן-לייברביץכישעיהודתידעותהרגהקונקרטית,
הללוהמעגליםלכלאר ?הישראליתלאומההיהודי'לעםלכת-דתית,

שלקיבוץלגביגםנכרןהפרטית,האישיותלגבישנכוןרמהיחד.גם
אנשים.

אמפירי-פונקציונליקריטריוןעבורןנוקטמתודית:מבחינתנוסףוקרשי
במערכתבתפקודודקאלאבעבדו'לאתלויחברתיגרףשלטיבו(כלומד

אתמשדתכשהדברדקמשתמשהואזהבקריטריוןאבלועכשווית),
הואאיןשנימצד .ההיסטוריהרצףאתלפרקכדיובעיקרשיטתו'
לדבריושהיאדתית",כציביליזאציה"היהדותיסודתופעתעלאותרמחיל
השיטהמחבלתלפחותכאן .בית-שניבימישעוצבהכפיוקיימתשדידה
 .מחקרושלהמדעיתבאמת

ה"אמת".עלאלאה"שיטה",עלכךכל'איננועבורן'עםמבחינתיהריכרח,
 .ואישיישירבאופןבקוראנרגעלשמהדאריהפילוסופיתספררתכמרספרר'
איננהארמה-יהודית-חילוניתכיממנוהערלההמסקנהדידילגבילכן

יותר)רחבציבורעלגםמניח(ואניעצמיעליכהכרזהכמרהאפשרית,
שמכריזכמיבעיניובאמתאניזרמבחינהכיייתכןקיים.אינניכי

"אני- EXSISTO QUIA ABSORDUM ESTהפאראפראזהדרךעל
אלאבהכרחאידאליסטיתעמדהזראיןאבסורד".שזה(אע"פ)כירוןקיים
לקביעתול.רגעכשרבניגודים.תוךאמכם,קירם,אקזיסטנציאליסטית,דווקא

היאהיהדותשלהיסודית"מהותהכיובספררבתשובתועבורןשל ,
פורשופנים.לכמהלהתפרשניתנתזרקביעהדתית".ציגיליזאציה

וזאתהמחמירההלכתיהפירושדווקאהואבמקדה,'לאעבורןשל
שביןהניתוקאתולזרזיהדות-חילוניתשלהאפשרותאתלשלולכדי

אוטונומי'אחר'פירושעלגםלחשובאפשראולם .לישראליהיהודי
 :זהויכוחלמאדרלוונטי.ברברלמשלברבדמדטיןשלכמרמרחיב,פרוש,

הערבית-פלשתיניתהאומהעל-1925בכבדהנבואיים,דבריובשלגם
שלוויכוחהבשל;גםהעמיםלשנידר-לארמיתמדינהלהקמתקריאתוובשל
זרבשאלהרגםמדינהארמה,שלפנינו-לארם,הנושאעלממשכהןחרמןעם
 .ואנטי-הלכתיאנטי-דתיפרושמפרשהואארתהדתית""ציבילזאציהשל
לקרוארצוי ) 124עמ'בכרךועולם,(עםעברית""הרמאנירתמאמדואת

במובאהאסייםלקצר.רעליהדברי--tנאrcגבבעבורן.שללספררבמקביל
רוציםאנוהיהודים,למעןלאישראלארץאתרוצים"אנו :מברברקצרה
(עמ'היהדותהגשמתלמעןארתהרוציםאנושכןהאנושות,למעןארתה

מיסטי"כחזרןנשמעשזהספקאין .נפרדמאמרידרושהפרוששם). , 160

לויש"אלחים :כתיבתורעלעצמועלשאמרהואברברהדיאבלמעורפל",
 •שיטה".לואיןאבלאמת,

לריתןעמוס

 '' 7ל:"עיותןהמלצת
ry יתירגם ;אחירםים,.~רסיפרניבלרגניםJעם ;טנאי~למה- :עךיבד .מגדמני

 ' ','"- ' 'עובד

 :מספידרתתירגם,;מראש ~,,מרותשלכרוניקה :מאקרםרגםהיבגאירל
 ,עוברעם ;ניצןטל

אופקים /ערהבעם ;גרטיציחק :מאיטלקית ?ארםההזר :ליוסיומו

ציחק :~גרמנית ;ויירם,,;אפיים .,כשביליםשנלךשעה :טאוקלבאורג
 ~ ;עקכיהר;

מעירבקוראימעודןו ;והנפשהח~כןר :ברטובחךונ

לעםספירה /עוברעם ;פרדתאמציח ~מאנגלית ;נז-ומר :לרונםד"ה
דביר ;נביא :הראבןשולמית

הצר' ;ש~ן ,~בן~למהן;מךרסית:שירים, ; .עשבב:ל :יבטרשנקרי~ני
המאוחרהקיבץו

המאוחדהקיבץו ;עירן ;ניגוןחבלי :שביטעחי
 {פועלים ;'ספרית ;ספרותיתאוטוביוגרפיה ;חתרםספר . :שחםנתן

גלעוב;אמירשלנשירתועיונים-האצילותהחיים,צריות:אהרי

 ;' . ··•· . . ; .המאוחדiנקינץר
עם ;עחעונרסבצי'ירfוומציאותלוסדןוונמנה,הלשוןאל :כלבןאהרבם
עונד

ביתן:זמרדrי iשירים ;המוחגן :זרחינוירת

-1ז. 1טב~מירםמצרפתית __ ;ורמאןאברהם'זכררן :האלטרמארק
 ,'~- ·•·· t '. ..... . . .. •!מררה-ניתן

 , , .מררח:ביתן t ;עמיתz:ימר :מאנגלית ;זעם,ענני :סטייבנקג'ון
יידדיה :ומבראתדגםו ;התחשרותאודותעלמכבתים :מנדלסרןמהש

פערל~ם.ספי::ות /המאר~ךהקיבץו ;יר;נלירמיהו :דבר ..פתrי ;פלס,.
בן-איר'נציה :מאיטלקית ;ורמאן ;הירחאגסעלהבית :דותיטפרנצםקה

מעירב.ספירת /המאוחדהקיבץו /קיראהסימן

 ,,; Jiמסד;;יו •ורמאן ;ממשלr'זלמרותתחיהולא :אמיראהןר
כתר ;סיפוירם ;יחזקאלזה,אתסיפרתי :בר·ריסףציחק

 . .. .·.·· .......•..- •.~עירכספרית .. ; rהיאץרעיטם:יייפיי~.נורוד
 'ןירוחצר'" ;פ~לרםרפירתמסרתקוץב"';;לחידותעשבודבין :שקלרבםקירחל
גולן.

ביתןזמוהר / jמק, ;סיפ~י:;ינם ;ן;נ~:רצפיר 5{נפלויד,אבמזג :דלוןצ~רהר
מעירבקראוימעודןד ;טבעןוונרים. :מצרפתית ;פראכלולות :קסלקיאן

מעודןוט~ון,.ו.ןירם* ;,מפרךטרגלית ;גבןנטארד K ,~ ":סקוcילר~יםר 1 ~~
r, מעירברדאי;•~, • .... ¾ j ·, ' ;' ' 

פעולים.ספירת :שיירםמבחד ;חירםלאאתמלולא :אןרמירם
:זרמינר ;)תר~!'f?ז 1~סט pכ 198 ~;לצילרםהשביחהשיראןיזi"ה~יינאלה

טעותתיקון

בגלירןפזורים",נימפות"אברימהרשימה
לצערנונשמט 24עמ' " 77"עתרןשל 105
 .אוראמיר-המחברשם

והשגותציטוטים

במדרייקשלא

"עתרןלמערכתבמכתבהשפר,ספי
לאלצטט"למה , 105גלירן ," 77

מהערכתימאודנפגעה ,"?במדוייק

האייל"."מרתהיפה,שיריהספדאת
מיליהנתרךערשהאניכיטוענתהיא

בציטוטים,כימרדה,אנישלי"."כבתוך
נרדפת,מלהלפעמיםמשמיטאני

שבטקסטהשררהבאמצעציטוטמתחיל
שחיתהמלהלפעמיםמעלהואפילו
אל tהשירשררתבסוףצ.ב, ,Rהלצורך
אניעל-ידי-כך .שליהמישפטראש

אותרמביןשאניכפיהשיראתמפרש

כדי .דברייבהרצאתהמובאהאתלב wמ
 .שהבאתיהקטעעליסתמךלאשהקורא

שבספר'הדףמספראתמציידאני

השיראתלקרואיוכלשהקוראכדי
מדרייקציטוטגםלדעתי' .כשלמרתו

אושלמהשרדהואפילומליםכמהשל
ניתוחהואשלם,ביתואפילושתיים

~ 
והמבקרהשלם,השירשלהחיבגרף
רקשלוהזכזהלצורךכיבזה,אר~ד
חשובותהביאשהואהשררותארהמלים
 .מ~יניינראינוהשירושאד

לדשותאמנם,חמדהבלינכנס,אני
הראויאתמאידיהמשודדשלהיחיד

שלמבורכתבאפלוליתלהישאר
 ;אמרנדחסהע~ברשלהאורגני'

כפימדרייקיטרט, Tצכלכימ-~ןעאני
חוטאבמדרייק)גסמזטט(ואנישיהיה

ניתןלאלדאבוני' .השירלשלמות
 tבשלמותושירביקורת,ברשימתלהביא

שוררת.וכמהכמהכדיארוךהואאם

ספראתמתפיסתישנפגעהשפרספי

שלפררמלאיבנימוקנאחזתשיריה,
לספימרדההייתימדרייק.לאציטוט
שידה ;הדבריםלעצםהתייחסהלושפד'
ישלמשודדרגםרבת-אנפיןהיאטובה
הביקורתבארדעצמואתלחשוףזכרת

מדרייקיס"הבלתי"ציטוטיאםהעצמית.
ספישלהמדרייקרתהשגותיהאתיעלו
 • .שכריזהוהיהשפר'

שתלשמואל
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-יבטושנקו
משמירעם --•• 

התכלת
מרקישדוד

המגתלגלכערםהרוסיתהספרותעלנחתיכטרשנקר
 .מאיאקרכסקיהיהלושקרםהערםהתכלת.משמי

כערםויצארועמתכערצמהשנכנסה"פגע·הער"

פסטרנאק,-האחריםהגדוליםהאקדח.יירות
כהריםהתמקמו-צכייטאייכהמאנרלשטאם,

 .הזמןלהמייתקשבתוךהמבראצירימשני
והתנקוהלכולבהירים.הפכוכאמתוהשמיים

אכיכ·לא· ."תקרפת·סטאלין"שלהרםמע~י
מעלריחףונעיםמעוררמזג·ארריראבלאביב,

שנותראשיתלקראת i soה·שנותכסוףכריה"מ
התקופהאקלים ,זרפוליטיתאטמרספירה . 6oה·

ארנכררגאיליהעל·ירירבכדיוקהוגדראשר
שלהממיתיםה~פרירםלאחרהגעי tכ"ההפשרה"

ברוסיתאוזקזק:,ל-ההפשרה .עירצרת·סטאלין
שלהרוסיהנודעהמילוןפיעלהיא

דברברמזג-אווירחורפי,"חרםואלרלאדימיר
מחנותקרחיהפשירורכך,נוגס".אלאקופאאינו

המשוחררים,ושלהאסוריםשלונפשותיהםההסגר
בתרךבתרדמהששקעוהתקררתשרבוהתעוררו

הקרח.בתרךגדוליםדגיםכמרהקפואותהנפשות
רזtתןמרותעדקופאותהתקררתהיוזרהפשרהללא

שרבומתעוררעולםבשנתשרקעשהיההאדם
נשימה.חסראחר,כיצור

 tסטאליןזtםכישמת,הואהאדםשלאאלא

חרם-החיים,אלמרתואחרישרבשפנווהראשונים
ברוחשחשמביניהםוהראשוןהמשוררים,היו

 .יבטרשנקרהיהההפשרה
שלהקודםגלגולו-מאיאקרבסקירלאדימירגם

אתשהקרימהההפשרהאלפץר-יבטרשנקר
שבעיםלפניהיהזהאוקטובר.מהפכתשלהסערה
יבטרשנקרשלהנועזלרעמוואילושנה.ואחת

שלהחלקלקה-נרציתההפשרה,שבעקבות
שלרשורקשנה,שלרשיםעתהמלארחררשצ'רב,

אתגררבאצ'ובמיכאלכינהברמהיוםחלפושנים
"המהפכה".-בשםשלוהשינויניסיון

שרקאפשר-הכתובהה~ילהפררת, Qה
שלהאפלמנצרראתלמוטטשעשרייההיא

שמשרם-כךלהיותיכולהרוסי.הטרטאליטאריזם
הכלבה""רוסיה-רוסיה""אמאמרותעדחנקה
ידיה.במרסופריםהרבהכל-כן

הכינוהגררבאצ'רביתהמהפכהשלבסיסהאת
ייבגני-השישיםשנותדורבניהסופרים

אקסירנרב,רראסילי tררזנייסנסקיאגרריי tיבטרשנקר
אלה .גלאדיליןאנאטרליקרזנייצרב,אנאטרלי
וצעקופיהםאתופערוהנסיבות,על-ידישלוטפו
שלרש-מאותבןהעםשלמפחדהאטומותבאזניר

המלירנים.
גםאמיצים,והפחותכשדונייםהפחותהאחדים,

הםפינותיהם.ובסתרקולכהנמכתאבלהגיבוהם
אתלפתוחמעיזיםהםכעתודקלמגירותכתבו

שלהם.הכתיבהשולחנותמחבואי
שנה.שלרשיםלפניקולואתנשאיבטרשנקר
אתביטאושידייםבמבניםהמסודרותמילותיו
ואת tלדברלמדרשטרםדרדרבנישלליבםהמיית

הדיבורכושראתשזtבררהקודםהדור Iבנישלאלה
בדיבורפותחיבטרשנקרהיהאילולהם.שהיה
הסגנונילמבנהבזהוכוונתיהישן",ה"נרסחעל-פי
שהוא.מהלהיותהופךהיהלאהשידית,שפתושל

שיריתצררהתבעההפוסט-סטאליניתההפשרה
מאמיניםהיולאפשוטהישנהלזרחדשה.אחרת,
כזובראשיתיתבלשוןדיבראכן tריבטושנקו .יותר

מורגלים.וניביםמוכריםביטוייםעלהמושתתת
ממציאשלראשוניותועללהתווכחניתןכיום

יבטושנקו"של"החרוזהאסוציאטיבי",ה"חרוז
ייתכןיכולה)מוסקווה-מרגלה =("מוסקווה
אלהמעיןקסומיםחרוזיםשרשמהשהראשונה

בלהחיתה~לבר") =~יל~יזקי~ןה", =("tקי~קו
יבטושנקואבלהעמום,הברקבעלתאחמאדולינקה

השומעיםראשיעלכרעםזהחידושהטיח
בןהביתאתהלחיםהואהנדהמים.והקוראים

השררהשלהמחורזיםבמסמריהןהשוררתארבע
שהזריםזההואשלו.הגילויזהוהרביעית.השנייה

דםהלירייםהטוניםבחצאיהמקושטהביתאל
התגעגעואליוונמץרחידם tיומיומיפובליציסטי

 .דורובניכל-כך
טרדייאקרבסקיואסילישלהחריזה"המצאת"גם

 ; " 11 ~"- "ףד~"נוסח-שנה 250לפני
"~ R -"פ"ינר~ R "עגתשלמהפכהחיתהזוגםינר

אבללנער-רחוב,שנחשבמישלבפירשידיתרחוב
שזמנהמשוםכנראה tהרגשללאכמעטחלפההיא
אז.הגיעטרם

סוף-סוףבגרוהשישיםשנותבראשיתוהנה,

"אפילו"וקיבלוטרדייאקובסקישלהרחובחרוזי
הםאסוציאטיביים"."חרוזים-שם-תואר

ונ~קוייבטושנקוייבגניעל-ידיהנשייהמןהועלו
עדהזמןבמשךבהםשדבקומקורי-העכביש

גםיתכןאם-כישלו.בשורותיומחדששברקו
שלחרוזיועלדברידעולאשמעלאשיבטרשנקר

אבללפעמים.קררההריזהגם .טרדייאקובסקי
מראשיתעודההמונים,בפניהקריאההדגלעל

 .בוודאייבטרשנקוידעסבריאניזאיגודמימיהמאה,
בתקופהאסורהיהשיריםקריאתשלזהנוהג

"דקאדנטי".משב-רוחאזבךכדאוהסטאלינית.
משוררסוגריםהיוזהמעין"תעלול"עבור

 ...ומסרבבית-סוהר,

גםחזרהיבטושנקרנוסחהחריזהלחידושבנוסף
יותר.גבוההלדמהוהרעלתהפותחהואףהקריאה

מאות-בתחילתםשלוהשירהלערבימשכהרזו
אלפיעשרות-ולבסוףאלפים,-אח"כאנשים,

אותו,ולשמועיבטושנקואתלקרואשכןשומעים.
שלצלללאהואיבטושנקושונים.דבריםשניאלה
חודרותווקליותתכונותבעלאדירשחקןספק

השוררתבאמצעידווקאמשתמשהואבהןבשכנוען

החרחת.למלהציפייהמעוררשחראתוך
דמיבתוךזורםאינועברי"דם

האנטישמיםכלעלאנישנואאך
יהודיעצמיאניכאילו
-ולכן
האמתי".הרוסיהואאני

יאר","באבימתוךלקוח ).ב.ישלי,(תרגוםהקטע
לושהביאיבטושנקו,שלביותרהמפורסםשירו

השיריתלאיכותושבנוסףבדודעולם.תהילת
נגדלצאתשהריפוליטי,מרכיבגםכוללהוא

"אהבתשלאמירהרקזואיןברוסיה,האנטישמיות
כלומרהשליטים.נגדתיגרקריאתכי-אםיהודים",
 .שיריתמעטפתהעוטהאמיץפוליטיבצעדמדובר
 .פוליטימשורדקודם-כלהוא tיבטושנקו tואכן
שבדומהאלאחולשתו.ובכךנוחרבכך

החלה tתהילתולשיאהגיעכאשד tלמאיאקובסקי
עמדואשרשומעיםאותם .מסביבתוהתבדלותו

כרטיסלרכושעל-מנתארוכיםבתוריםלילותמשך
לשנותהגיעומשוררם,אתבושראואלהלהופעתו,
ימישלוהתוםהלהטאתואבדושלהםהחמישים
לחלקיקד,לזיכרוןעבורםהפךיבטושנקונעוריהם.
הםחרא.ולאהםהזדקנו.הםהאבודים.מנעוריהם
הואואילוהטלוויזיה,מוללשבתכעתמעדיפים
באוזניבקולולהרעיםקודם,כמוממשמתאווה,
 .כדורגלובמגרשיגדוליםבאולמותאלפים
שכמוונראה tשהיוכפיאינםשהדבריםאלא

לעתיבטושנקויהפוךאחריםרוסייםמשוררים
חדש.למשהווהחזקההנקייהנשימתואתשקיעה
נשמתמעט,והמרההעצובהזר,חדשהונשימה

הפוליטיותמהסערותהנבדלתהשידיתהליריקה
עדשתיוותרהיא tבזמןתתפזרשלאהיאהחולפות,

 .בכללהאמנותתשרודבויוםלאותו
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"רחבה"לממשלהלא

איךצודק.אינוהנשיאיהכבודבכל
בממשלהלאגםרחבה.בממשלהצודך
בממשלהבכללצודךאיןאוליצדה.
שעדייןמשדיהאלהעבודאלאלשמה
ושבשום-יהמעבדבממשלתיושבים

להתנתקמסוגליםאינםואופןפנים
היותםשלהמקודשתמהאובססיה

שדים.

להוליךשתצליחבממשלהצודךכןיש
ממשלה,וכלכלי-חברתי.מדינימהלך

גנרייעם-שתהיהככלרחבהשתהיה
ופולועםשאקישלהמפד"להתחיה,
 :בראשהוהליכוד-החרדיםבתוספת

כמעטבהמיוצגיהיההמערךאםגם

מהלןתוליךלא Iהליכודעםבשיוויון
נקודה.כזה,

הסיבהחיתהשזו Iנצייןמוסגרבמאמר

ב-לאומיתאחדותממשלתנגדשהיינו
סופריםכמהשללדעתםבניגוד , 1984

ממשלהלהקמתשקראומאדמכובדים
כזאת.

הליכודעםצרהממשלהגם Iנכון
אבלכזה.מהלןתוליךלאבראשה,
אופוזיציהתהיהזו,מעיןצרהלממשלה

לבחירותלהתכונןבכוחהשיהיהרחבה
המכירהאתבמידת-מהולטרפדהבאות

החרדים,לידיהשלטוןשלהפומבית
ולהצביעהשבותחוקתיקוןאתלטרפד

כוחותיהיואולי,שפעם,סיכוי,על
יהארץואתהעםאתשינהיגואחרים

לקראתהמהלךגםיקבלאולי,ואז,
חיובית.תפניתהשלום

הכנסת.מתוןכלומרמבפנים,הסיכויזח
תוכל Iכל-כןגדולהאופוזיציהאבל

חץו-פרלמנטרי.ציבורימאבקגםלעורר
ליצורהרחוב.אלהאנשיםאתלהוציא
ולהתחילחריפהאופוזיציוניתתקשורת
עלהציבורעם,"לעבוד"סוף-סוף
השונים,במקומותהספציפיותבעיותיו

עיירות-פיתוח,כמוהיוםשכוחי-האל,
"המגזרשקרוימה Iשכונות-עוני

ידיעלפרטניתעבודה-הערבי"
שמטרתההמקומיים,הכוחותהפעלת
למעןבמאבקיוהציבוראתלהנהיג
אקולוגיים,בתחומיםחייותנאיהטבת

 .החינוןבתחום-ובעיקרמוניצפליים,
תקווה.תהיהיקרה,זהאם

 ! ?לעשותמהאז
ברורה,החלטהלהעביד
הכוחותעםיחד Iשהמערך

אופוזיציונילמסעיוצאלו,הקרובים
קרבנות,אולי,המצריך,מפרך,קשה,
משתלםמשתלם.בסופו-של-דבראבל

וסדרהשלוםתהליךהואשיעדומשום
החינוךהכלכלה,בתחוםשונהקדימויות

נחץרלהיותחייבזהמסעוהאקולוגיה.
אםכזהיהיהוהואוחד-משמעיי

לתתתנסהמחדש,שתיווצרהמנהיגות
הציבורישלאנושייםלצרכיםתשובות

שהוא,הלאומי","הצורןאתתקדשולא
-אחרתבוואריאציהעליושנאמרכפי

הנבל".של"מפלטו

ממשיכהיבטושנקו,שירתנו.עלהרוסית
הרוסיתהמשררריתהמסורתשל

אןכאורח,אמנםאלינוהגיעה;ךרואית,
שירתהאתישראל,אתלראותיכולהוא
ספקאיןחלופית.כמולדתקוראיהואת

השידהקוראיביןפופולרישהוא

 .משלנואחדהיהכאילוהעברית

שידהבהתמע.אחבר,לישראל,בבראן
ידועהשאינהיומיןעתיקתבלשוןטובה

היאאףלוחמת.שידהבחלקה .לן
אופוזיציונית.-בדובה

לראותבאפשרותןשאיןיודעיםאנו

אתלקלוטובעיקר Iהכלולשמוע
 :הפוליטי-חברתישבמצבנוהמורכבות

לבן-בריתלנרלהיותיכולאתהאך
חיבורוליצורההשפעה,רבתבמולדתן

תרבותכםלביןהעתיקהתרבותנובין
חלקממילא.קיימתכזאתבדיתהגדולה.
רוסיהמשירתעמוקותמושפעמשידתנו

בפרט.הסובייטיתומהשידהבכלל
 .מדיחד-צדדיזהמצבלצעדנו

ייבגני-בבואןברוןחייה

 • !ייבטרשנקר
~~~ 1),)1 

 ' ! ?יקרהלאזהואם

אפשרותעודישנה

שאינםלאלהלתת-יותרכואבת
השלטוניתמהאובססיהלהיפטריכולים

המנדטיםאתשיקהוללכת.-
שולחןסביבוישברשלהם,הספורים
 1להלןשנמנוכלעםהזאת,הממשלה

שלמאדגדולכוחיישארעודואז,
שיהיר Iמאמיןאניכןחבריעשרות

ולאתנועת-העבודהלערכינאמנים
והםהשלטונית,הביורוקרטיהלערכי

אתינהיגשבעתידהכרחאתיבנו

מרועכןמחודש,מחנהזהיהיההמדינה.

יאמוןמעורראחרת,מאורגןכנסת,

הגדולמחנה-השלום,אתשיוליך
 .בעתידהמדינהלהנהגת Iככלות-הכל

• 
 !חברלבואךשלום

תרבותית-עובדהשיצרהואיבטושנקו '

 ,באבי-יוזרבשירוסטורית"מוסרית-הי
אלטרנטיביתמוסריתתפיסהקבעובכן
בתולדותביותרהחשוכותלאחת

אחרתכי,,ארבע""עלייכנסהמערךאם
הואשמיר,לממשלתאי-אפשר,כבר
כמי .ארוךלזמןכלייהעצמועליגזור
יראהלאכךאזנו,תנוךאתרואהשאינו
כסאתלאחר-מכןנדותשניםהמעדן
מבוחריואלפיםמאותאותם .השלטון
שכדאיצלחתלשוםצמודיםשאינם

מהרכיממנו.ינתערואליה,להיצמד
 ?ביניהםההבדלכבר

תהליך Iהתחיללאעדייןאם Iאדויתחיל
בשורותכלליתדגנרציהשלניו~ןשל

ארבעלפנירקשהיההגדולהמחנה
דגנצריההיחידה","התקררהשנים

ההסתדרות,למסדרוניגםשתפלוש
לקיבוצים.חברת-העוברים,למערכות

יהיההאלה,הגרפיםכלשלגורלם
רכל Iבחינוןהעובריםזרםשלכגורלו

הממלכתיות,למעןכמובן,זה,
 .יבראווהתירוצים
שלבממשלתושרי-העבודההשבעת
מהשלשירת-הברבורתהיה Iשמיר
שלהאידרהכרחפעםשהיה

 .נתועת-העבודה

 מ:-----"כריה
היוהדורות,בכלרוסיהמשוררי

הראשוניםהיסעררים,האלבטרוסים,
שילמומהםרביםהסערות.למבשרי ______

פשוטו-כמשמעו.בחייהם,כךבשל
השלטוןשלממזימתוכתוצאהחלקם
בעברוהסטאליניהרחוק,בעברהצארי
שאיןמצוקהברגעיחלקםהקרוב.
במוחםהניחרפשוטממנה,למעלה

כדברי"נקודת-כדרר-אקדח"

אתמצאואחריםועודמאיאקרסקי.

על-ידימבויימיםבדו-קרבותמותם

רובםרלרמרנטרב.פרשקיןדוגמת , rהער
אבריהם,ברמ"חמשורריםהיוככולם
וחייהםחייהם,חיתההשירהכלומר,
לשירה.הפכו

יחסרהמשוררים.אתתמידיראהשלטון
שעהעתים .אמביוולנטיהיהאליהם
ורבדיםדיןאותם.חיסלעתיםאליהם,

ברוסיהומנתהלהתנהלזהנצחי
 1מקומותינוכוללאחירם,במקומותינו

השליט.לביןהמשוררבי-ן-----'
אין-ספרוקולמוסיך Iאלינוובאשר
השירהשלהשפעתהבדיקתעלנשברו

rבנים,"רעתז

 ... ,,לתורהקנאו

',, 

מתיתיהרגיזסררבידוקחשרךאז,יה ?השמןכדפסטיבלהתחילמחעל
 ?עיניואתהאיורארדובאזיהרנביו

קנאונבים"ערתה :בוררידשלולבניםמתיתהירשהשאירהמסר
מקיבםמתיתיהר,(צרראתאבותיכם"בריתעלנפשותיכםרנתרלרחרה

אח·לםלאכדאילםהומסבירממשיךגםחרא .) 49ב' , 1
עובדהלחררה.לצירתחםררהשי ;האלוהיהס~,,·אבאפקדוות

כלבכהרגה,קיבלפנחסימציירם"לאדוןרחיימצרהשמר"יוסף-
טרברחשאררכיר"ב,חשמיים,אלמסע-אליהונiדלה,אץר-

 "הנאה.
שלגרפחררח Mמסוהלביבות,הסופגניותרעימותמאחורי ,בקיצור

חפאנאטירחנצחןרשלהיאוהחגיגהמחיחיחר,ששחט"המחייררן"
השירהשלה"גרונאי"הואיבטרשנקר
 .הפאנחיאיסטיהפלרדאליזםעלחמרנרחיאיסטיחבבריה"מהמשורירםמעטיםלאהרוסית.
הצפרעדאחלבלעויכלולאשהירדניםמפתיעלא tהכלבסךבטיבממנונופליםשאינםהעכשרית
שלהוחרבנההאלים,הםבמקדששהפסליםחשבולאהםחי~רדיח.לעוררביכולתלושניאיןאןשירתם,
הםלמסורותיהם.זרהחיתהלאהכול,שבשורשהאחד~יקרון--נ-mוהשירנ:rעםוהקוראהשומעהזדהות
ונלחמההאמת,עלמונופולשתבעהחררהלקבליכלו.לאפשוטמגדוליאחדלמשמרת,רעו ..מסריה
 . .חזרהחרבנהשלאחרמיתיביטויבכלאגרריי-כעתהסובייטיתהשירה

ערל tגנמרשלאבסיפוראחתאפזיודהרקהייתהחברנהאבלברשימותיומעיד Iרוזניסנסקי
 :להגידמשהרליישהזההסיפורהיהיבטושנקושייבגניהביאוגרפיות

יל~~ימעברה~גראחהניחרלעולם,מחץוהאלאחהציבוהיהידוםהגדולההמסוותאתשחידשהראשון
טעונהשאינהפטירארכאליחעריצותמין ;ולטבעלשכלמעברושהביאבמהמעלשירהקריאתשל

(ראהכדוגמתם.היושלאל~מדיםאותה
 ;לבדםהקדמוןהחטאאתחטאוהיהודיםהסברים.

בגלירןיבטרשנקושירתעלעדכנימאמר
 tרקדברדדמת,עולםלנרהשאירוהםזה).

חיות.בליחיברו,בליוחדרה,ביטחוןמשר'ולעולם
רק tעצמולמעןלאשבראוהעולםאבלבטענות,בארהםזהאחרי
פקדוות.מילא
וחזרומצרוחשלארטרמאםיםפזיורהםעברים,שלאלהמציאוהם

 .הפדיוןאחלאסוף
 ;ממאירגדירלכמרהערלםעלהאלאחהדביקוהם
אבלהידס,עדזהעללהםסלחשלאמחאנשררח,חצישעיבדוחם
המגפה.אחלעצורהיהיכלולא

והטעבהעתיקים,רבמעיינרחבעירותנעלמרהאלים,מחראחדאחד
הבודדת.לדרכוהאדםאחהקיא

 .האניברתןה~גראחר;:ורחירך,מהטעב,הוcליםאחגשורלאהיוונים
רסגידרח,לבדnכאייסזו,לבי~הנפזרדiיועםלהםnזחחיה:אםשרכך

עהלום. Mכונסנפ-כמסנפהחהכלאכללהסיח,
לשהם.מעניהים •צי,,ונכלעלח.מכל rלהציכלושחאלידעוהם
pבידרםהאיםרנלואכעידז:נסנלכפרוסחאםירנלאהם

 . ..טרנצנדנםאליים. "
pראנניוהסעכשחרקתידהםהרחוסררח,.אלסוףהפרגלאהם
לערך:'ראחחבגםאלאדאלים''כל

ליאומיםקר pנזיגשאכשםהב. gהאעלליצויריםקוקים Jהינלאהם ,, .
עם. D ')Kלגםיר,,סוכחדלאהםהפחד~-ניגרןהאח .להעציםכיד ,

האדהכ..שהיאדהירבם,לשהדדהיותחא
לאהםבערום.רעבnנאלעונלרםוהעלוםבכת.'היופיתאארוחם

בלוו.העלוםהם TMית1סו;;זכ,עךיvןר-י oלוcהל,ת Kלצ"'יכi!כחדר ,. ' • • . . . 
ארוא"7כר
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של-לקראת~טיידים
 1ארפרס 1ii1י

 ;סיפורים ; 1אופוס :שלועבר
קריאהסימן /המאוחדהקיבוץ

 . 1988עמ'; 176כתר;

שלונעדעוסקבהםהכתיבהניסויי
שבתוראלא •.פם uלמענייניםבסיפוריו,
חדמריהםקידבתמותךערלהשכאלה
מוגבלותם.מסקנת
ברצףבעצם.מדובר,עלילתיתמבחינה

בחרותעדשמילדותאחדהתפתחותי
בכלעצמם,עלחחירםברמאוחרת,

ואותןמוטיביםאותםמהקטעיםאחד

 .מעיןשרכים.ומקרםזמןרקעעלדמויות
הבזקיםאונפשיאוטיזםשלאנמנזה

בסיפורושראשיתםסכיזראידימהלךשל
עםשמגתוררמאםיתרםיחידילדשל

יחסומפתחה·הקרמוניקציה V?Rאביו

המבוגרתהמוסיקהלמורתדופןיוצא
בסופרברה"בוגדת"שלווהמוזרה

בערבדווקא"אחר".גברעםדברשל
 .שלוהראשוןהקונצרט

עדמתעביםהמבודדתהחריגותקורי

הצבאישרותובמהלךהתפרצותלידי
 tילדמאותוכנראהשבגרהנערשל

קושרימהרריובמרוחקכעתושחי

אףפרובלמטיתנערהעםקשר·לא·קשר
מתקדםהואאתהמפוןדוביחדהיא,

סעיףעל·סמךמהצבאשחרורלקראת
נפשי.

וסגנונייתפאורתיבשינויעצמוזהזרג

זמןבתקופתאלינוחוזרלכאורה,
משתקמילואיםצרעםיותרמאוחרת

(תוצאתהצעירהגברשלבידר
הרפואיתהורעדהשלמסקנותיה
ינוסףשניםמספרולאחר )?החוזרת
שביןהקומוניקציההופכתכאשר

גיבורנו,נגררתקנה,חסרל~תקהשניים
כבילדותושרב,בגפר tהצ'מבלונגן

בארה"בזקנהדודהאלהמוקדמת,
אקדמימוסדבשםאותרהמזמינה

עתיקהבמרסיקהבעיסוקושמתעניין

ישןקונצרטאותרשלפרערנר(שמא
הנעדרת).המורהשללאוזניהשנרעד
מרכיבישלהברורשיקופםלצורך

החוזרות,ר"עלילרתיהן"הדמויות
מדוקדקתהתברגנותלהתברגןניתן
הקטעיםשכישלבשלדותיהםיותר

מרח""זעזוע-שבספרהמרכזיים

כנזכר,מדובר,בראשון,ר"העדררת".

מילואיםלשררתיציאהלקראתבהכנות
מתכנניםבמהלכןבת"א,בקריהממרשך

ארכניתמשותפתשהייההזרגבני

יחדשלכסיוןמעיןשכורה.בדירה
אחרים,שלמנוכחותםחופשיממשיי
לגבישכררנרתיררןשלמזרובעיקר

שהנסיעהאלא .למדימחשידותיעל
מתאימהדירהלחיפושהמתוכננת

ופציעתונפילתובגללמתבטלתבת"א,
על·סףהאוטובוס,תחנתלידזאבשל

מכאן .עצמוהאוטובוסשלפתחו
פאסיבית,כדמותמצטיירהואואילך

הקלהפצעבפרטישקרעהמנותקת.
לוובמקבילסירטיים.ממדיםהמקבל

לכלמעברהמוגדליםבפרטיהם-
שרכיםסביבתייםעצמיםשלפרופורציה
הממשיראייתושדהאתהמציפים

צינורותשלע.רמה-והאסוציאטיבי

0-
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יזנ~י oיזקןלשתובתותשינייםמתכת,
אוח'רחעילישלבידיהיתושיםעקיצות

היזכרוןשמנבכיכיתהלוחעלמתעגלות
ביכרשחררשערשלמחיצהיהילרי
כרשםשלמרוכזריח tהחדרלבין

ובכל .וערדרעודכבדהאיפורושכבת
אותרהמנתקתמעוצמתחרדהאלה
 tהמרכזיהאירועיםמרצףויותריותר

הרלוונטי.
האם.שלזרובעיקרההררים,דמויות
קומוניקטיביתיכולתכלהןאףחסרות

בנםלגביקיימותולאכמעטשהןעד
המוליכהיעלגםובעצםממשייקירם

מובדלתההתרחשות,רצףאתבפועל
מחץוורקהגיבורשלהנפשיתממהותו

 ...התנעתונחרטימושכתלו

קטעיםשלרצף-ב"העדררת"
בדרךהעוקבכפולספרורמסופררים

ופנימייחיצוני-מפורטרישוםשל
מסינרייהמספר·גיכררשלבריחתואחרי

בזימונוהטמוניםצה"לילשררתהחזרתו
רפואית,ורעדהבפניחוזרתלהתייצבות
 .נערתועםמחייבשר Rמ.-ובמקביל
 .הצבאישררתםכזמןהכירוהשניים

לומדעורפייבבסיסךז;ט w-חרא
הקודםבסיפור(זאב,ומפסיק.מחשבים

צלליות-הרריומחשבים).מתכנת-
וכמרמכרכר,ץר·לארצי nרקעעל

יכאןגםכךיהראשוןהסיפוריבקטע

באי·הגיבורשלהווייתומעוגנת
בפרטיהנגררת·נאחזתמהותיתמעורבות

בתרנוהעובריםוהעצמיםהאירועים

מונהגהממשירצפםכאשריפניורעל
לכיורןהלוחצתהיא .שאתרהנערהבידי
ינישואיןבאמצעותמהצבאשחרורשל
המפוררותאישיותובפרודותחרא,אבל
רבלית·ברירה,כוונתה,אתקולטאיכר

לוועדהכמקביל,מגיעים.הםמבחינתה,
סעיףסמךעלשחרורהקובעתרפואית

פסיכיאטרי.

גםמתממשתאינההיחדשתקרותאלא
על·ידימוטרדתנעמהזאת.כללאחר
מחשיד,ברור,לאאליהשיחסראריה

ומוזרותוכבדלותועל·ידיובעיקר
בקצבהמתקדמתהגיברר·מספרשל

.ממציאותמוחלטניתוקלקראתמהיר
 .כלשהירלוונטית

לגבישל.ושלהעיקריהבחנתוניסיון
התרכזילאיאלוספרותייםקטעיםשני

של"עלילותיהן"כשרנותכמסתברי
הנפשיתהפרובלמטיקהושלהדמויות
שלהלשוניבקצבםאלאימהןהערלה

לנבועהיהשאמררהמילולייםהרצפים
נבדלותסיפוריותהתרחשויותולעצב

בעיקרון.

השימושיםנראיםפניהם,עליואכן
בקטעבמובלט.ניגודייםהלשוניים
מדובר,מרח","זעזוע-הראשון

מוארך LEGA TOב·שלו,כלשרנו
התקריתאתהרושםנשימה

סבלניתבליניאריותהמתוארת
ב"חעדרות"ואילו ;רציפת·זמן

שעניינו ST ACA TOב·מדובר

הבדוייםרצףעל~רלליתהשתלטות
בקטיעות~ר Qחמאתהפוקדים

ביןהבחנהכמעטהחסרהבר·זמנית

לטפל:עיקר
אלים.אינימטבעי.'~
 .זכריותיעלסןןןבךני.א

שלבמינוחהנפ.עשת' nיrההנתגר
נעמה.

לקרםמזדרזשאיניהדברפרוש
 ...באוטובוס

זכויותיו-בנכהמדובראם

 ...בחרקמעוגנות
באוטובוסבנסיעהכשמדובר tבכלל
 .במשחרעסוקלחיותעדיף
חושייםבןממרעךעיתוןבדלאפילו
רב."לעזרלחיותעשוי

 ) 111(עמ'
לעומת:זה.

נתקףהתראה,שרםבלי"לפתע,
מישהוכאילומכאיבה,צמרמורת

עלואין ...החשמללזרםאותרחיבר
 "ברכיואתכופףוחראילסמוךמי

בסיפוריםונזכרהשערבסורגיונאחז

שלפציעהכיצרשמעארשקרא
שלא ...כאסרןמסתיימתבכךמה

לפעמיםפשוט,מניתוחמתעוררים
 " ...סתימהאושןעקירתאפילו

 ) 26(עמ'

ארתחומתוךקריאה,שתרך·כריאלא
בכתיבה,שהושקעהנסייניתסקרנות

הנוסחיםשניאתלחפוןבקלותניתן
-שלבררך

עלשומראניאלים.איני"מטבעי
מזדרזשאיניהדברפרוש ...זכרירתי

וכר'באוטובוס"לקרם
-לערמת
נתקףהתראהשרםבלי"לפתע,

מכאיבה.צמרמורת

לזרםאותרחיברמישהוכאילו
החשמל.

 .לסמוךמיעלואין
בסורגיונאחזברכיואתכרבלוהוא

ובדרמה.השער",

אין·"צילום"שלהיסודיתחבעייח
רגעשלהסימולטנייםחלקיוסוף

המדיוםבאמצעותאנושיתהווייה

אתגראכן,מציגה,חליניארי.הלשוני
שברורמהכותב.כלבפנירציני
ודקדקנותחיצוניתשצורניותחרא,

כרימספיקותאינןפרטיםב"כיסרי"

שהאחרונהמח·ערדעמה.להתמודד
לכוונתה,מעברפעם,לאמטשטשת

אחריהקוראשלעיקובויכולתאת
עצמו(של.והמרכזיההתרחשותחרט

"חורי"אתל"פתרר"הכרחמרגיש
שלד'בפרקהמצטבריםהעלילה

איפירנראתומקרבת"העוררת"),

שללכתב·ידרהספרותיהרישוםשל
 .חשל;תיפסיכולוגיאיבחרן
ללאמעיריםשבספרהכתיבהניסויי
רגישותרעללשוניתיכולתעלספק

זאתרעםומצבים,דמויותבקליטת
מעורריב~זקי~ךיםלטעמיי tמרובד
באופ~סמאשריותרעתידיתסקרנות

 •מוגמר.
עינתעמלה
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כמר

הסטודנטית

ברומן

 ; ,,הרוחותכית H :איינדהאזיבל
 ;ברושאהובה :מספרדית ;רומן
ותל·ירושלים /שרקןחוצ'
חירת·ואעמ' 349 ; 1988 ;אביב

דבר.

הבאותהשררותשקוראלהניחסביר
הואמכר.כפוגשבראשו,יהנהן-

כחדשותאותםחררההואבדברים.ידבר

פעםאףהואבעצם,מצ'ילי.שהיגיער
 !איינדהסלררדרר .העיקראתשכחלא

 .אותראהבתיאניהקורא.בלינויאמר
האישהיהמי ?בצ'יליאזקרהמה-
 ?בצ'יליחוללהואמה ?הזה

מןבחלקהקוראידברבמעומעם
הפרטים:

במדינה,שלטרהשמרניםהפאודלים
במשפחותיהםבאריסים,באדמות,

שלרקעעלבכלישלטרהםשלהם.
רובבעולם.מהגרועיםימתמשךערני

בידימרוכזותהיובצ'ילי.הקרקעות
אצולה.משפחותשלדקיקהשכבה

אתגםביניהןחילקואלהמשפחות
הכבודמשררתאתגםיהאץרשלעושרה

הפוליטיות.העמדותמיטבואת

בצ'ילילשלטוןעלה-איינדהסלררדרר
 , 1970בנובמברדמוקרטיותבבחירות

הסוציאליסטיתהמפלגהניצחהבהן
שניםשלרשסוחף.ניצחוןהלגיטימית

אנוישתמשאלת-לברעודחולפות
שלהחזקהה~~~~ייתמולקרוסת

הנשיאאיינדה,סלררדרוהפאישזם.
צבאיתבהפיכהמופלהנבחר'הדמוקרטי

המשאיות Mשבילאחו ,הימיןשל
 • 1973בספטמברוהמפורסמת,הארוכה

לימיןמסיעיותהגדולותהמעצמות
אלפיםמעשותיורת .הפאשיסטי

בהפיכהנהוגיםצ'יליאניםקרובנרת
עצוירםאלףמחמישיםיותר .זרימנית

אליהםהכלאבבתיעינוייםעובירם
הושלכו.

ברומןהצעירההסטודנטית ,ה~ן~כמר
הרומןכרתכתגםכךהרוחות""בית

הרכושבעלילמעמדבמוצאהשייכת
אזיבלשמהמקרוב.אותרומכירה
הנישאשלאחיובתוהיאאיינדה
 .והנצרחהמודח

היאיברומןאלבההסטודנטיתכמר
גרושילאחרוסבתהסבהבביתגולה

אסטבןהרומןגיבורנמרהרריה.

איזבלשלסבהגםכךזקו'י~;ה,
פאטריארךקרקעות,בעלהיהאיינדה
הרוחות""ביתהרומן .ושמרןאלים
יריעהרחבתהגדה-משפחתיתהוא

במאהדורותשלרשהפניעלהמשתרעת
זןרי~~המשפחתשל"האפוסהעשרים.

לדורותיה".
הכפריתהאחוזהביןמתנהליםהחיים
בפנה,הגורלבביתהמודרנייםלחיים
מתחלפיםחדורותהגדולה.בעיר

חייהקלרההאםטרראבה.במשפחת
רידערנים.ארכותרוחות,שלבעולם
מזה.זהושרכיםממנהשרכיםבניה

שלפניךניירמגזרות .אמיתישהסיפורכלירתקזהנשכחובלתיקשהרקע
חיים.רוחוחסרותפרטיםפרטיפורטותהיההמוקדמותהשבעיםשבשנותקורא,

אמנותית,כבדיהמנוסחהרוחות""ביתפעם,אףנערךשלאבמשפט,נכלםעד
שעלהנשיא,והנה,עולם.היוצרתבצ'ילי.שברצעולפשעים

בדרךהתיגעתלעיצובולהגיעמנת
שהסב,זר(כגרןהגדולותהגתליות
יש-רריאקצירנרושמרןהיותלמרות

מבנילחלקחמהפינהפנימהבלבבלו
כגרן-תגליתוערד ! ! !המשפחה

ומקורימפתיעבאורח-שהאםזר

היא .הרודןלבעלהקוטביניגודהיא-
רנהכאחת,ומעשיתחלומיתלב,טובת

אלהגילוייםאחרי ) ! ! !לכלועוזרת
סלררדררהנשיאדמותבשולייםמופיעה
שאפשרפלאקטי'בשרטוטאיינדה
לעצבמנסהאינושאףלזברתולאמו
מניעיםלהשישנדמותהנשיאאת
מרגשהנשיאמותרסףעלבררנות.אר

ההסטררירתהחלטותיהשגםנדמות,
חייאדםמפייוצאותלאהאחרונות

טועים"אתם :כךנמסרותהןודם.בשר

אותיששםהואהעםבוגדים.בי'

ערדכלאותראעזובולאזה,במקרם
שלידואתלחץ"הנשיא ...בחיים"אני
אחרון"ארד"אני(מנאמניי>אחד"כל

בחיים".לראותו ·שנןלאi:זםאמר.
חכסארתביןהנשיאנפלזהבריונןהאם
לא. ?אמנותיתרבן:המד~יקסעיישל
שורטטלאאחדנשיאותנס .לאאף
 .ברומןונענול

ניצולהיאהחוזרתהמחשבת""מלאכת
הוותיקה,הטכניקהשלונישנהחחר
אתמראשמקדיםיודע"כל"מספרבה

מזה.והנחהצעירההסטודנטיתנכדתה

ספתחשלנדרכה .ברומןכתובהכל-
רפנטסיהליזם.ריא-אמריקהדרום

בערבוביה.זחן:ברוזבלשמשאמורים
משעמם.הכלגןדנן.הספר ?מאיאלא

ודאיה"נאטרארליםטים"הפרטים
הפנטסטיתהספרותברקע,קיימים

הנותנת.עלהשפעיהודאיהגדולה,
נתרנהלכתובשמחץוהאינפורמציה

מאכזב.הכל-וברומןלקורא.מראש
רוח.לענייהרוחותבית

אלספרותיתהחץומהממשותבמעבר
קבלוהדברים-הנתונותהמלים

אפשר,ראיקרטוןדמויותשלנפח
עגום .ענייןבהםלמצוא !אפשראי

חזהסלד"ח"בסטביןבקשרלהיזכר
חלטינר-הספרותשלדרךפריצתלבין

הגדולהמשוררחזקן'הסבאמריקנית.
האגדי)כארורהפאבלרשלדמותו(בן

רופאצפויים.לסטריארטיפיםהפכו
שלברחמהנזירישלאיכויותבעל

אירכים,עליזים,צעיריםסמים,לוקחי
מטבעומרדניםלרחמיםסטודנטים

הספראתמאכלסיםאלחכל-ברייתם
קורא,קורא,אתהמלים.שלכצרורות

גם .נתגברנורא,לא-לעצמךואומר
ברמההדבריםאתימסורהכתובאם

פאנטסטית,ארנאטרראליסטיתבינונית,
מהלדעת .להכיררוצחאניזאת,בכל
 .להביןשם.חיה

לנרמודיעהדמותהצגתתוך .המאוחר
הדמות,שללראשהמעלהמספרת,

בכאב".ימותהזה"האישבעתידכי

אחיה".למעןחייהתקריבהזר"האשה
היאשבדיעבדהצעירה,המספרת

בספרר'רביםחלקיםשלמספרת-עדה
 .בחרירןכשהיאכתיבתהאתמסיימת
תקורתהוא-כידוע-והריון

הריוןזהראמנם,בספרות.האנושות

יברומןשכתובכפייאךמאונס.כתוצאה

שלנפלאהמשמערתישלאונסגם
הרמוניה:

שהתרחשמהכלכיחושדת"אני
מכחולמשיכת"אףשרידותי".איננו
אגססבי-(כלומרמיותרת"איננה
הנכדכךאחרנאנסת,אניכעתימישהי

תהיההסופית"והתוצאהיאנוס)שלי
הרמונית".

מכרתהמספרתכותבתכךיכן

סלררדררשלאחיולנחההרמוניה.
נאמנותשלבעיהכנראה,שי,איינדה
השמרןלסבא .המעמדילקיטובכפולה
נאמנותאדם.בנישניהם .הנאורולדוד
גדולה.ספררתלהפרותיכולהזרכפולה

ברדידותקונפליקטיםפותרהדוחותבית
כךשאכןמאמיןשלאמימבינה.
ישפיסה"לכל :האונסבענייןכתוב
תהיההסופיתהתוצאה ...מדרייקמקרם

בעמ'הספראתנאיפתח-הדמונית"
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מזווית-ראייה

משקיףשל
 ;בלילהגנבים ;קסטלראתור

אחרית ;ניסוי)של(רשומותיו
מאגנלית ;המחברמאתובר

זמורה ;איג·זקובאליעזרה
עמודים. 322 ; 1988 ;ביתן

כאחדיםקסטלר,שלבלילה""גנבים
הדיםבשעתועוררהאחרים,מספריו

הספרתורגםלהופעתוסמרךרבים.
קררפניקבררךבידילעבריתלראשונה

שלמיזוגישבקסטלר .-1947ב(קרוא)
יצירהובכלוהרגה-דעותסופריעתרנאי
אלהמשלרשהאחדוגוברישמשלו

גוברבלילה"ב"גנביםהאחרים.על
במקצתנעזראךיהסופרעלהעתרנאי
חרט-השדרהאתלספרהמעניקבהרגה,

הרעיוני.

באשרזהבספרמיוחדענייןישלנר
 , 1939-1937קצר,פרק-זמןמתארהוא

לומרניתן .האץרשלהסועריםבחייה
הארצישראלית,לספרותשייךשהוא

להודותוישעברית,ננתבלאניאף
רביםאיןיהתיעודיהערךשמבחינת

בתקופהמסרייםמצבהמצלםיכמרתו
שבדרך-למדינה.במאבקמוגדרת
 :ומסובנתמורכבתאינההעלילה
שלהקרקעעלבעליהמתחילהסיפור
הגלילימגבעותבאחתחדשקיבץו
הסביבהעםההתנגשותאתמתאר

החברהשלגיבושהדרכיאתהערבית,
ביחסהרוחהלניאתהקיבוצית,
היטלרעלייתאחריולעולם,לאנגלים
באוויר.עומדגדולהמלחמהוכשריח

נוספתבעליהמסתייםהספוריחד).גם
הלבן""הספרגזירותאחריהקרקע,על
בלילה.נגנביםהנעשיתעליה ,-1939ב

 ,-1945בשננתבהספר,שלאופיראת

 :אחדיםנתוניםקובעיםהשראה,אחרי
קיבץוחברמהזמןשהיהקסטלר
הקיבץואתמכירהעשרים,בשנות

אירועיםש"ניסה"נעתרנאי, jמבפנים

העובדותאתראשוןממקררהניריבאץר

ממוצאנאזרח-העולם jהגיארגרפיהואת
שלאיכוללאציונייעברבעליהודיי
שללמאבקהסימפטיהקצתלגלות

מעטהלאאמינותשישמכאךהציונות.
הקרקעעלהעליה jהקבץובתיאור
הלני-הרוחרנןבדייקנותמתוארת
ועםהערבים.רביןהאנגליתבפקידות

ארתהמתוךכתובהספראיןזאת

מבפנים.איששלדייקנות-שלימה
שננתבהספראורךלכלמאדמורגש

יתרונורכזהף Mמשולאמשקיףבידי
שיחידאפשרילמשל,חסרונו.גםאך

לח"י,אולאצ"להצטרףקיבץו,איש
לאולח"'לאצ"להרחבהבסיסאולם
אחרים.בחוגיםאלאיבקיבץוהיה

לבראלבוודאיישים-1988בהקורא
שלהבוערותהבעיותמןהרבהני

לפניאשבאותהבדיוקבערואלהימים
פחד-המיעוט :ולדוגמהשנהחמישים
שזהחג"גית,בהבטחהיהנה"באנו

אתומצאנושלנרהלאומיהביתיהיה
 •ארריינטאליבגיטרלחיותנידוניםעצמנו

שנמחקוכמרלגמרי,בסוף,ולהימחק
ביזהוויכוח :אר .) 109(עמודהארמנים"

"רק-התיישבותוביןאליםמאבק
הדיווחים-לעוררוהצליחאחדדבר
באומןשמשליניםהפצצות,אודותעל

היהמוטלרעליו ...הטרור(ארגוןואנשיו
ההתיישבותממחלקתהלוואותלסחוט

או ,) 208(עמודמשאבה"לרכישת
 :"הצבר"לערמת"היהודי"הגדרת

ביותרהקוסמופוליטיהגזעהיו"הוריהם
פררבינציאליםוהם-אדמותעלי

ושוביניסטים".

שננתב ,-1988בספרכשקוראים

תוהים , 1937/9שנותעל ,-1945ב
ב"חנמהנעזרלאהמחבראםלפעמים
רומןבכלנמרהמעשה",שלאחר

להבנתשנרגעמהבכלהיסטוריי
בקשרמעירכשהואוהסברתם.הדברים

 :-1939בהלבן""הספרנגדלהפגנות

נלכדומהםמלירןשישה"שהרי ~
E במהירות,הסוגרתבמלכודת,ופרפרו
F 
r.ב.. 
ם
D 
J' 
r: 

הקיבrימחברותאחתשלאכזרירצח
אישאתמסיטערבים,שנכיםבידי

יהרומןשלהמרכזיגיבורוייוסףהקיבוץ
לאעין",תחת"עיןשבליהמסקנהאל

אלמצטרףוהואמעמדלהחזיקניתן
אצ"להמתוארלפי-יטרורארגון
רזיאלעומדיםובראשוהפילוג,לפני

ושטרן.

יוסףנולדהטרורלארגוןכניסתועם
מעמדתומעטגםמובעתרכנךמחדש

שרנותתהפוכותשעברקסטלר,של
חסיד-ואנטי-קומוניזם,קומוניזם-

ציניותמעיןולבסוףהדימרקרטיה
גםהיההגלגוליםובאחד-מפוכחת

(הספרהרביזיוניסטיתהתנועהאיש

בקיבוציםולידידיםלז'ברטינסקימוקדש

 ,) 289(עמודוהדיין"הדיינסטרבין
עובדה,כקביעתהמספר,צירןהרי

אבל ,-1939לנכונהאינפורמציההיא
כעיןהיאהמלירנים,ששתכקיבת

 : 316בעמודעניןואותר .נבואה-לאחור

ששתעלברמזייהרגו",מהם"חצי
 !-1939בנברהמלירנים,

ניסוחיםנמהעללעמודשלאאפשראי
שלהראייהמןחלקשהםוביטויים,
מפלגתעתרן'"דבר' :למשליאיש-החץו
קיטשתיאור .) 44(עמ'הפועלים"

 ) 232(עמ'שניםבאותןאביבתלשל
הקיבץושלנברנההגדרהשניומצד
ושםפהישהלשוןבתחום ) 308(עמ-

היולאבקיבץו :לתקופהאי-התאמה
תורניםאלא ) 308(עמ'"סדרניות"
השתמשולא .האוכלבחדרותורניות,

אלא ) 109(עמ'"הגירה"במונחאז
"עליה".עלדיברו

בהןשישהכללות,הרבהמצוירתבספר
מדוייקרת,אונכונותאינןאםאףיעניין

מייסודה.הומור,חסרתאץר"זר :למשל
אודותעלסיפוריםהולמתאינההעברית

לשרןזוהי-בקררן-רננתיהודיםשני
 .) 210(עמ'זעם".של

שלמספריהםבאחדשעירןיייתכן
יתןהמנדט,תקופתעלשלנרהחוקרים

ומדעיתקולעתיותרתמונהלקורא
קסטלרהצליחזאתעםהתקופה,על

שלהאווירהמןמעטלאבספרלהעכיר
תוקפם.פגשלאמניתוחיווישאז

עשתהאיג-זקרבאליעזרההמתרגמת,
 •נאמנה.עבודתה

אלוניםש.

העברבצל
 :מיידיש ;המבול :דונמןלייב

יהווהברתיני,ק.א.דונמן,ל.
רוניזייזליש,מ.גור·אריה,

אהרןובראחרית ;קלעי
הקיבוץהוצ' ;אפלפלר
 ; 1988 ;גורטקרןיהמאוחר

עמ'. 159

דונמן.לייב

הנשמעתוההתרעה,המחאהזעקת

אימשוםמהמאורעותזמןבריחוק

באופניםמעוצבתלהחריש,היכולת
השראה.עלשנתבוהסופריםמפישונים
אחריםלסופריםבניגודידונמןלייב

ההווהאתגםבנתיבתםהממזגים

בחוויותמארדשקרע(נאפלפלד),
כשהמסגרתגם(נקצטניק),השראה

לחיינרגעתהסיפורשלהחיצונית
האחיזההתרופפות-התוצאהההורה.

בריאליה.
אורהרואה"המבול",סיפוריוקובץ
שניםעשרעבריבלבושאלהבימים
תימטיהמשךמהווהמותרילאחר

עלסומים"בצעדיםלספרווסגנוני
אלה,שנייםלערמתהאדמה".פני

הואחיי""בדמייךהראשוןהספר

דונמןשלוראשוניישירתיעודיביטוי
ל"בצעדיםבדרמההאימה.לזנררנרת

המעשהסיפורהאדמה"פניעלסומים
וגבולותיומינימליהואהנוכחיבקובץ

ביןחציצהאיןכביכולמיטשטשים.
דמותרביןלמורתחייםביןהזמנים,
ערטילאית.לדמותמוחשית

המצמצםידונמןשלנתיבתוסגנון
הואהעלילתי,הגרעיןאתלמינימום

נטרלתהרריהביותרההולםהביטויאולי
השראה.כהרריתסיפוריורצףהגירןכל

בה,איןגרידאריאליסטיתנתיבה
אתולכבושלהדבירנוחדיכמדרמה,

 .האנושיהשכלע"יהשגהברשאינו
מימדיםלרכש"המבול"בסיפוריהאסון

ממחזוריותחלקהואמבעיתים.קוסמיים
נשםהטבעשלואינסופיתפרועה

אינטגרליחלקהםהיהודייםשהשורשים
אינהשהשראהמרבןומכאן .מהרריתנר

חולפת.אפיזודה
לזעזעאינההמחברשלומגמתומאחר

אלאסיטואציות-אימה,תיאורע"י
מתרחקהוא-האבסורדאתלהדגיש

חדשה,מציאותומעצבמהקונקרטיות

הריאלישבסיסהרסימלית,מיטפררית
אנושייםמצביםמומחשיםכך .צר

טשטושתקופה.לאותהבלעדיים
משקףלזנררןחלוםביןהתחומים

האמרנההתערערותאתגםכנראה

הקשההמציאותלנוכחהנפשיוהחוסן
חד-התייחסותהמונעתוהמפוררת,

בראייתהבהירותנפגמתכלפיה.ערנית
בנפלאלינוניבטתהיאולכןההוויה,
צררה.

עלמסופרתורה""דיןבסיפור
הנוסעתהירדנראטראשישלהמשלחת
נציגיםעםלהיוועדנדישלגבמזחלת
ומורת.חייםשלבעניךאחרותמעיירות

הגורליתהנסיעהאתהאופפתהחשאיות
והקדרותהמסתוריןאוירתאתמשרתת

צרהמנהרהבתרךבנסיעההנוצרת

שלג"קיררתצידיהכשמשניוארונה
הנתיבהגבוהים".קרחים-כחולים
בפרטיחייםרוחנופחתהאימז'יסטית

נראההדלילההשלג"בנשירת :הנוף
בעדינותרוטטותשהמצבותלרגעהיה
צמחושרבמתנועעות. :עליםנמר

עורבהדרבראים.בולט,באופןלפנים,
בחלללקראתם.עףלבן-מושלג,גדול,
לגטומעלואולילראשים,שמעל

מביטה :תזוזהללאציפורתלויה-
 ,, .נאוירלבנהנקודה-ניעללאלמטה

תיאורישנולשדה"מעל"גברהבסיפור
 :וצפונותיההקרקעפנישל"גיארלרגי"

השדהאתומותירנמסענקישלגשדה
"מתוךניצנים.הופיעותלמיוביןעררם.

נמרעגולים,כדוריםערליםפתיחותם
צמודבלחייםנשעניםהםילדים.ראשי

שצמחוהתגלהיותרמאוחרלאדמה."
וזקנים.מבוגריםשלקטניםראשיםכאן

"השמשסופה.פורצתלפתעאולם
מתוכוהאירההריח,בתרךנבלעה
העיניים ...חולניצבעונילילהבאור
אלילשלנמרכסףאבקתמצופרתהיו

אותןלפקוחישאדם.בדמותיצוק,
סרריאליסטיסיפורזהרבאצבעות".

אליגרריתבדרךהמספרילחלוטין
שימושבעשרתוהשראהסיפוראת

שקלטההאדמה, :הטבעבמחזוריות
אותםמצמיחההמומתים,מיליוניאת
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כלפימאשימהכאצבעמתונהעכשיו
זכראתלמחרתלשראהמבקשהעולם,

,רקראהאדמה.פנימעלהקטסטרופה
אתומפניםהכובשהאליגרריהתיאור
אופיהאתיותרערדמבליטהצעקה

בעושרשכוחוימפניומנוסשאיןסיוטיה

ידהאוזלתעלרבותדוברנברהמילולי.
השראה.לנושאהמתייחסתהמלהשל

הפערעללהתגברמצליחדונמן
עיצובהאופןלביןמציאותביןהזה

העקיףהתמרנתיההגדע"יהמילולי
התיאוריםלמרותחדשה.ממשרתהיוצר

נוצרלאהפרטיםריבויע"יהמועצמים
לפתחההאורבתפתטיותשלרושםפה
תיעודית.ספררתשל

אחרוןנותבלספרדבר"ב"אחרית
החסידות,מןבא"דונמן :אפלפלד
תבניתכלאבלממנה,יצאובנעוריו

אפילובדפוסיה.חיתהטבועהנפשו
ספירהמאותהאלאינקהלארוחוחרות

בחסידותגלומהשחיתהאנרכיסטית,
שללדרכהנאמןואמנם,עצמה."
אתמהמלהלהפיקדונמןידעהחסידות
מיותרימליםמגיבובולהימנעהמירב

עומדתאינההלשוניתשהשפיעהכך
שהיאהתמציתית,למגמהבסתירה

יכולתוטובה.שירהשלמיסודהגם
לשוןבצירופיהמתגלהידונמןשל

היוצרהמיוחדהתחביריובמבנהודימוי

נכונהנמהעדשובמוכיחהדחיסות,

צריכהאינהשספרותהידועההאימרה

להיות.אלאילומר
אירוטיתניישותהאדמהמוטיב

עפי'רדונמןאצלמופיעדומיננטית
נוקבת,מחאהלשדרכדילשמיםביחס

"האדמה, :עליוןגורלכלפיתמידית,
התרוממהמהופכותפניהתפוחה,

נובעתהטבעהאנשתהשמים".לקראת
ונספגושמתומהחייםאימננטיבאופן

עץשלגזעונבקעושם"פה :בתוכו
הם,רקשורשיותחתיו.קרסנשבר

נשארותקועיםקרות,ארוכות,כאצבעות

חלקהיאהאדמההסלעית".באדמה
כשהםיולכןעליה.מהחייםאינטגרלי
תנועתעמם.נסוגההיאהרחק,נלקחים
משקפתהנסיקהתנועתנמוהנסיגה

והמוות.החייםנצחיותאתגסיפורים

עדמקוםבכלהאדמה,מונחת,"היא
מעוגלת,-מסביבשרועה.-לרגליו

תנועהבאותהעצמה."בתוךמפותלת
נייהמוחשיהטבערקלאמעלהכלפי
יבדל"אינואנושינרגשהפחדגםאם

מעלהואמתרומםכפטריה ...להפשיר
כענן."מתפרשעצמו,עוקרהערים,

מהמסגרתצומחבירושלים""היפיס
המספרה"אני"הריאלית-לנאורה.

הדורות,בשלשלתכחוליהעצמוחש
מלבדאולם .האץרבאדמתשראשיתה

שלייעודהנשמרההסטוריערכה
לבלועפיהפוערתחייכלנאםהאדמה

יצרית.כאשהחייםשוקקתומאידך-

לעוולגתובותאלאאינןהאדמהרעידות
נתונה.הנטמניםולמתיםעליההמהלך

באקטואליהעוסקכשהסיפורגם
הולכים("אנחנועכשוויתישראלית

הקשרנשמרהמערבי")הכותלאל
אךההיסטוריים.לשורשיה rהאמ
הישירהההתמודדותשדווקאנראה

שלמערכוכאןגוערתהמציאותעם
בעליאחריםלסיפוריםביחסהסיפור

הביטוישדרך(הגםהסוריאליסטיהקו

דיה).קומוניקטיביתאינההאחרונה

הכתיבהבגבולותנשארהזההסיפור
ההתרשמותית.

ללוויתהפרטלוויתהופכתב"הלוויה"
האבלהואהזולתעלהאבל .הכלל

 .לטמיוןשיורדיםשלםצינורחייעל
כאבלתפוסמסוגליםאנוואיןומאחר

נקט-פרטיכאבאלאאנושייכלל
כאןהמוצאנקודת .זובסימליותהסופר
 .בהמשךלהתרחבותההעילהאלאאינה

פרנסינתבעושבהןהגורליות,הבעיות
התימרוןומרחבלהכריע,הקהילות
הםהגרמנים,ע"ילהםשהוצעהאפסי
הצפוילהידוקבלבדהראשוניםהרמזים

תורה"."דיןבסיפורהחנקטבעתשל
הפלתע"ירקלהחלטהמגיעיםהם

ל"יודנריין".ייהפכוקהילותאלוגורל
עכשיו,להםמוענקהנחירה""חופש
החדשיםהאדוניםע"יהאירוניה,למרבה
האמינושבועליוןנוחע"יולאלגורלם

עלמרהזעקהמשתמעתמכאן .עדיין
במאבקםהסיכויוחוסרהטעםחוסר

הגדולהבדידותםועללהישרדות
שותפיםלהשאיןנדידותבהתמודדות,

שמבליטמה-הטבעמלבדמבחץו
נתונים.הםבהההרמטיתההוויהאת

כאןהזכרונותעםהמתמודדיםאלהגם
תרגוםמולם.לנרםעומדיםועכשיו
אתבוודאייפרץולעבריתהזעקה
היירימהסופרשמנעהשפה,מחסום

רקישיותר.רחבקוראיםלקהללהגיע
כהזמןהתרגוםהושההמדועלתמוה

 •רב.

עמיתפנינה

מרגליםארבעה

בן·דודיערה

 :מרגליםשלשההנכרז-ויהיטב
•••• • 1-• 1 T -1 ו• 

 .ןק~סבי~סי
אס~רים.יזכויםעלננשנתודננרה~א

• •• • 1 T -• T 1 -1 • 

ידידי.אחר  • •וי ... ~·

 .בנאשז-וומאשריותרנניבנטחה~א
'1' -• •• •• -1 ·\ 1 • 1 

דברליאמרל"אואחד
1 ••• '1' - T • "1" T 

ןגעוןם,

חיתהננינינ~נכי
• •• •• '1' 1 T 

rה~~ז ~~iהן. 

מאהב,שהיהרזה
 ••- 1דידי ••• .. ••

ז:ר~ןהחריף~תוק iJ:ג~פו

ל11וב.יו~א p:~ל ?Vןקוס~ה
ןזrכק, ,,, 2$ה~א .ף~גiJ i~ז~~לא~ין
 ת~~~ין

 .ה R~ג;ןש~~ךא
אס~רים.יזכויםעלדננרה~אננשנתו

 •-: • T 1- •• •די 1 •

 .ר 12ז~~ליrכדקזק,ה~א יי:t ,r"ן
שה~אוידעז-וי

 ••• • 1ו-ז

רו~rכ.~ם

ידידישהיהרזה
 • • 1זז ••• . .. :

השנהלקראת
החדשה

עלחתום

ן~ lעת

לספרותהירחון
חברהתרבות

ואמנות

הישןבמחירעדיין

~~פות,ן~י~יי

שון~יםי~-ילתןםון tfiJ:ודכילןקד~י
עה wהבבעיותסבינ~ת

 ... .,.-דיז • 1 .,,

 .~~יז Qמות Qו,ון~~ז;ול~ת
ז-וה•ותהז.פחליט.אחרי~ת

 • 1 • 1--ו-די-

 ·~ד Q1~קות 9 ~

~בנה.אמרה~אחשד,שלח•ים
 T T-זז 1- ••• •-

ירידה.חשדשלח•ים
-• ... -1 '1' t •• די

אמרל"אשיזנורזה
1 ·\ ••• '1' .,. ... -

ננעלי.היה
 .-רזז

נבכיםנבוש•וליד:ג~פיכתז-וילו
rי-• • ~• • T • 

אהבה.ש•שמענפשיוכתז-וי
 T-·--, 1 • ••• • 1- •-ז 1

דברליאמרל"אמעולםרה~א
ז T •-ז '1' •• 1

 .מעשירבכלאתהבנז-ויואני
 ז-:- .... ··-·· ·-·-

גה, 1t~לזק,~~יזדזיר
לכדי י~~

:p לא'Q זיר~. 
ןקדזחות.~יר Wו,וי p:זr:יי Rו

~~פות.זק,זי~ירו,וי p:זr:יי Rו

 .~~לי'לא p:ך~רלי,~יו
וסזזולים.זק,זלי~זה 1Qייזכז
--~---- . nןגזולי Jו.ילו.שוח.וזלימו.,ה1ייזבד
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 tסגורהמעדנת

מעדנת

מוגבלת
'טיסת :נברתאמנון

 1988כתר;מכשירים';

'טיסתשלביותרהגדולההמעלה
היותהמשום-גםהיאמכשירים'

 :הספרשלהעיקריחסרונו-כזאת
הליריקהגבולשעלבפרוזהכתובהוא

טוטאליות.חוויותשלמערכתובונה
 :להלןדבריאתואבהיר

אתלהפרידאפשרמנתחיםכבסכין
מרכיבימשארהעיקריהעלילהשלד

(ליתרילדיםחבורותשתי :הסיפור
זונאבקותיחיד)ילדמולחבורהדיוק,
שמואל)(גבעתהגבעה""ממלכת ;בזו

 'השיכון'"ממלכתמולולאדימירומלכrז
אחדכל .גרייףגרשון-מלכrזעם

אתכשובלאחריו'גורר'מהמלכים
עםזהקשריהם :וחייהםמשפחתובני

עבודתם,מעשיהם,סביבתם,ועםזה

וייאושם.אכזריותםעליבותם,

נושאאינוהעלילתיהשלדבידודאולם
להבנהאותנומובילאינוהואפרי,

אמנוןשלהטקסטאתיותרמעמיקה
תיאוראלאאינוהעלילתיהרובדכבות.

הצד :שכיחהלאמזוויתאםגם-
של-המטבעשלהמזרח-אירופי

שנותבתחילתהחדשיםהעוליםמצוקות
במדינהחייהםעליבותשלהחמישים,
הרובדעצמאותה.אלהמדדההצעירה
מענייןלהיותעשוילבדוהעלילתי
אךוהסוציולוגי,ההיסטוריבמובנו

 .הספרותי-אמנותילמבחןבודיאין

העלילתייםהאירועים •מכךיותר
לפינכתביםהיואםמכשירים',ב'טיסת

לפיה,ורקהכרונולוגית,השתלשלותם
קצר'לסיפוראלאמספיקיםהיולא

לנובלה.אולי
מיידועשלאמרשומותבנויהספר
הטקסטואליתברמה-ומרביתורשמן'

המדבריםגיבוריו'שלדבריהםהיא-
עלכדיווחוהןעצמםאודותעלהן

אלוברשומותישהאחרים.שלמעשיהם
החלפתהאירועים,שלסינכרוניזציה

עירובאולם .ולהיפרבמוקדםמאוחר
כל-מספרעל-ידינעשהאינוזהזמנים
 ;שבסיפורהדמויותעל-ידיאלאיודע,
הדעת.עלמתקבלהסבראיןולזה
ולאדימיראומרהסיפורבתחילתכמעט

"אתה :למלך-השיכוןמלך-הגבעה
עיגולאתושברתהחוקיםאתהרסת
זהבגללואנחנומלחמותאיןשלהגיר
רקלבדשתהיהעדבסבלנותלךנחכה
שפעםשלךהכוחותבליבעצמךאתה
עוזביםהםופעםאצלךנמצאיםהם

שבעשבגילמפגראתההריכיאותך
וחמשעשריםובגילעירוריהיהעשרה

וכולםיודעראתהנגההתמותמקסימום
(עמ'אמת"זהקללותלאשזהיודעים

הטקסטורקקללות,אינןאלה .) 13

זהר(לעתים,נברתשלוהצפוףהעמוס
אתלהסיטמצליחלרעתו)השמורעומס

שזהמההבנההקוראשללברתשומת
עלילתינתיבשלמתומצתתיאורבעצם
 .סופרעד •אחד

הגבעה"ממלכת-נאמרכןלפניוערד
פתחשלהבתיםמקושמואלגבעתהיא

גבולהשעלהבורשטחירעדתקורה
ביתרעדלמכוניותהקברותביתרעד

אחרהביאושלתוכולמשוגעיםהחולים
שיכוןשלהפרעוניהטריברןאתכך
עםוהיהשלואבאאתשהרגאחרי ,,

שהפרדותואחרי(החורגת)שלואמא
 ) 12(עמ' ...האורווה"דלתאתשברו

לקורא,מתבררהסיפורסוףלקראתורק
אלאסתםמליםהסתחררותאינהשזר

מאוחרשיתרחשמהעלמוקדמתהודעה
הקריאה.ברצףיותרמאוחר jיותר

לולאתי,סגור,זמןהואהסי~רזמןאולם
שלמלחמותיהםחרקיגםרכךטרטאלי.
המוסבריםשרירותיים,חרקים :הילדים

בלבדעצמםמכוחצדקתםאתומקבלים
אראמונהמציאות,שלמכוחןולא

חרקיהםאלהלהם.חיצוניותהכוונה
וקלותשעשועשלבמובןלאמשחק,
כלליםשלקיומםבמובןאלאדעת,

חוקיחקיקתם.מעצםלהםבאשתוקפם
ילדישלוהעונשהשכרהמלחמות,

באכזריותם,קיצונייםמכשירים''טיסת

אתלקרואלעתיםשקשהכךכדיעד
המגיעהפיסיתהתאכזרותזרתיאוריהם.

הספר','לפיהכלאךהתעללות,עד

לכלהידועיםהכלליםלפינעשההכל
במלחמה.המשתתפיםהצדדים
 :פתחתישבהםלדבריםכן'אםאחזור,

מכשירים''טיסתשלהעיקריתמעלתו
גם-כזאתהיותהמשרם-היא

הטקסט .הספרשלהגדולהחיסרון
העצבים.אתמגרהדרמטי,סוחף,עצמו

וגיוריעודד

חזקה,הסיפורשלהמילוליתהרמה
 ;ורגישהעצמהמתוךנבניתסגורה,
אתהמביאההפיסוק,חסרתהכתיבה

הקשוחההמחוספסת,העילגת,העברית
 'הכתיבה ;הפגועותהקשות,הדמויותשל

ודמויות,אירועיםזמנים,המערבת

לכדיהקריאהאתלעתיםהמסחררת
רסימפטיה,רחיה-רגשותמערבולת

בסופראותיהשאירה-וחמלהתיעוב
סגורה,חזקה,חוריהבתחושתדברשל

לירית.
משום-כךמשרםושמארכך'

הללוהרבדיםשלהרבההערצמה
שמןמהמכשירים'ב'טיסתחסר-

ספרומכונה(כךברומןשיהיההראוי

כל'קודם :מישנה)הבכותרתנברתשל
אמירהואיחהברורה,השקפת-עולם

והדמויותההתרחשויותלגבימובהקת
להיותחייבתאינהשכמרבן(אמירה

משתמעתלהיותועשויהחד-משמעית
ב'טיסתחסרהכןכמר jמוצהרת)ולא

ממשית,התפתחותכרומן'מכשירים',

 ;הגיבוריםשלטקסטואלית,רקולא
רוחב-עלילהגםחסרדברשלובסופו

 ·השמוניםת iשנ 1 ,'וף 6ב

 .הז'כילעם oספטימנטילי ,יש
•• . • ••• 1 ',-• •\ 1 ,,~ t •: - T T 

ה~ילהרופאיםשלמשפחה
ז._ •• ·-~''' •וי , c\ (, :(::-די .,, 'י.ו •

ארךלי~:נדנכןסזדר } i~זיק~ת
יtפ._ג:~ש~ iJ םי~:~
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ערוגת-פרח

היאזו

כחיים

אמיתיים
 ;לבןהקטןהשושן

בחרי ;סקוטיתאנתולוגיה
יאיר :מבואותוהקדיםתרגם

 100 ;עובדעם ,חורביץ
 . 1988 ;עמ'

לספקביכולתהנבחנתשידהשלאנתולוגיהכל
השידהשלותכניהמרכיביהעלמושגלקורא

הזדמנותוכןמסוימים,וזמןמקוםהמייצגת

בלאולאומייםתרבותייםלהלכי-דוחלהתוודע
קבציאוכתבי-עתשלדבבמספרלעייןשיצטרך

בשללעתיםבפניוהחסומיםנפרדים,שידה
שמרובדלהדגישישזאתעםיחדהשפה.מחסום
אישיטעםסמךעלשקובצהמצומצמתבאסופה

העודך-המתרגם.של
העברילקוראמגישהמנוח, rהרדביאיר

בהםשיששירים,אוסף-סקוטיתאנתולוגיה
עםוהכרותגדוליםיוצריםעםמיפגשמשרם
זהקובץ .הלבןהשושןמאץרמודרניתשידה
במאהסקוטלנדשידתשלנאמןייצוגמהורהאינו

מצהירהוא ;לכךמתיימראינואףרהרדביץשלנר'
לשידההצצהבבחינתהיכרהמבחרכיבהקדמתו
חמישהברוכלוליםהעשרים,במאההסקוטית
כורמןמירר'אוורידימקרומיויו :בלבדמשודדים

סמית'קיריטוןואיאןבדאוןמאקאיג'ורג'מקייג,

מחמתראםלשוניים,התמודדותקשיימשרם"אם
בידיתהיה"למעןעשהריפהלטעמי"היושלא

שלשמותיהםשצייןיותר",מקפתתמרנההקורא
שזכרואחדיםמקליןכסרדליבולטיםמשודרים
בהכרה.

ערלהלאנתולוגיה,הרדביץשהקדיםהמברא,מן
במחציתסקוטלנדמשורדישלשידתםבמרכזכי

תיסכרלתחושתמצריההמאה,שלהראשונה
כך,ובעקבותסקוטלנד,שלהלאומימאי-גיבושה

מקודמיו,יוהלאומי.הייחודאתלהדגישעזרצון
לחוללביקשהאשדספרותיתתנועהבראששעמד
פעלזר'אץרשלהתרבותייםבחייהיסודיתתמררה
באמצעותהגורעתהסקוטיתהמסורתאתלהחיות
בהקשראאזכראם"דיהסקוטית.ללשוןהחזרה

תרבויותעםלהמגעאשדיצירתו'שבמסכתזה,
התרבותשלמקרמהגםנפקדלאדנות,ולשונות
שלההרוחניתוהביוגרפיההגיארגדפיהעלהעברית,

הלשוןשלשתחייתהדרמה,מנטר.מנקודת-
נושאחיתהגלותשנותאלפייםלאחדהעברית
להעניקביקשאשדזה,רוחלאצילוקנאהלהערצה

גםכמראחדים,דניםהסקוטית".ללשוןחיות
באנתולוגיהמופיעמשידיו(שקובץמיודאדררין

הזנוחההלשוןאלבחזרהטעםמצאולאזר),
 ..האנגליתאתפניהעלוהעדיפו

חמשתשלוהעשירההרב-גוניתלשידתםמבעד
זיקתםשלתעודת-הזהותמשתקפתהמשודדים,

בבחינתואנשיה,נופיהעללסקוטלנדואהבתם
והרחם.ה~םהבית,

~ r 
r: 
;= 
ח

~ 

מקודמיויומביעומורשתה,למכורתוחיבתואת
 :מרכזייםסמליםלההםוהברקןשהשושןבשידתו'
סקוטלנדשלהעכשוויכסמלה-השושן

 .נועדלילאהעולםכלשושן
ו:י~ץאנילחלקי

לבןהקטןסקוטלנדשושןאתרק

חלב.אתושובר-ומתוקחריףריחואשר

סקוטלנד-שלהקדוםכסמלה-והברקן
סקרטיה

.ית i~נ:יח~פיל•~יהברקן ...
ויסקי).או-~יניםאוירחאורוחשל(תעלול

מעורטל,מ"ח

עצבים,מערכת

עמליםאנשיםבואשרהשלד

.רת 79 ~אותו ם!' ?1J7ו

ראיתיקמתי'המתיםשמןאני'-

 .~ו~.ו:רישלחמסןסיםצאצאיהאת

לעד'מלביןהחשופותמות ,JPסאור-

~ JP, ג:י~ים~i נשפןף.ו:רים' 
עיןמח,ממחשבה

 ,המ~~כמחלהבחשכהפועל
וסרטן'ערבתנית~י:י7דיצח

 ....רת ?1וחחיים-~יים nרת-~. 79 ו::מחלת

ונרפיםמקומרתעללכתובהרבהמקייג,כורמן
והאייםסקוטלנדשלצפונהעלובעיקר

ההבדידים

האחתאצרי

ד~ל~םשש ~ס~~
לאואםאותה;:זב"אאם·ובין

אמות

עצמאותה.למען

סביבחגהבארן'מאקאיג'רדג'שלשידתו
אנשיעלחי'הואבהםאררקניאיישלנופיהם
הסקנדינביתקדמוניותםרעלאררקני

 .,::ו7דיגאווחדש~רון-מתים ~, ...
שםטמוןהמשורר~ךנור

~; i ו~:;כאובות.~וקלים

 ?אדםמחו 'ןי~?'~ין

 .~ר wו::ווהלחםהדגעלגוח.ןראש

רו 2$ס::ונ;ןןם •נבחוץ
~~ i ליווןמותלוזכלדלת,ד~. 

W ו::אתז;ייד !P ח.רW תות.חnוסז

 .למעננוזרחהים,כוכב

נוףלווהםהאייםילידהואאףמירר'אדריך
המודרניתסביבתועלבאדםמעונייןתשתית,
באדם ijצרפאשדבדאון'מאקאי(לערמת
הקשרמנקודתהטבעית,בסביבתוהמעורה

הסטרדית)

~~חנה ם~pוז:;

 .יותרמו~ים ,Pן~סדיםנשמעים

מון 9 'החולפתהטוחןבת
ךח Qןו:?ןו:ימותקפואותאצבעותיה

נוקשתכאילוח ?7דו

קרקעאות 9~ךח 2$ ~על

ולועגתהקלילים,~קביה

::ווp.ו:רים,ךדו~לאסל~ר~י
 •קברובחלקתךל,רוס

W מ~נכז~כלן;ןהוא~חם
וזרעת,~לחמות~רב

,~רםהמלכיםון~ל
מלכות,ללאזוארץחיתה

,~רם~ד~ימי-ז~ירותון~ל
 •מזמורללאזוארץחיתה

 ...מדיןןיוםז;יז~ים;הן::וזכ~יםסיס 7PWזוארץ
סקוטי')•חורף(מתון

ההברידיםאיישלהטבעייםהמראותאת
מציירסקרטלאנד'שלהגבוהותוהדמות

הואהאנושיהטבעאךסמית',קרייטרןאיאן

אותרהמעסיק

עלנשענים~::~יונתו::,יאו-זאתלראותמוזר ...

נעלםהאיר,ל·זח, ?V.7מעקה

 :זרלפתעהחופןחוב 2$סאורולתוך

ןד~ח~דגרזמתרחקתמחליקה ח~~~סחי~,
~ W טחמושכתטרושחת..ו~מו~ב.ו?ש~

 • .. 1Kס 7P ו:::פו~;ח~תט W ~?גן~ם
 .אותועוזביםאנולא •מאנתוחולןהאי ...

מ~;רשוקעהואנשאללא~מחשבה

 .ח~ 2$~ן~ג:יעןתות ם~~,~קשן~ו:י~יןאור
;אדמה,ק·~מים Wר W~ח p~ ו::~~וחאו

סעליזות;רוחותזךן;ו;תואתמחוללהוא

~ס.ךת ?7יותר,~חשבהסביבנו;:זפושבות

לארצםזיקתםעלהדיבורמהרחבתלהביןאין
מתמציתבהכיאלהחשוביםמשורריםשל

רחבהואעל-ידםהמעוצבהעולםכתיבתם.
רואיםרביםאשרמקדרמיד,יובהרבה.ועשיר

הדורות,בכלהסקוטיתהשירהגדולאתבר
למגעהסקוטיתהספרותאתלהביא"הצליח

בטכניקההאירופיהמהלךמגמרתעםקרוב
אחתובערנהבעתוחיתהזכתהויצירתווהשגה,

החמישהשלבשיריהם " ...ובינלאומיתלארמית
וישנווטעמים,ריחותלקולות,רגישותישנה
הנושאיםהשעה,ובעירתלעניני-דירמאביטוי

אופיבעלישיריםישנםאוניברסלית.משמערת
העולםביןהיחסאתהבוחנים(מירר)מטאפיזי
משודדיםהםרמאקאימירר .ברלמתבונן
אחרבעקביותמחפשבדאוןמאקאידתיים.

לנצחייהיומיומיביןוקשריםאדם,בחייסדר
 ...רעוד

נפרץ-המודרניתהסקוטיתליצירההצוהר
איכרתאל .הררביץיאירשלתרגומיועם

דירןשכלמשרםכלליאתייחסלא-התרגום
שלאי-תרגימרתהארתרגומי-שירהאודותעל

דירןהוא-המודרניתזרובמיוחדהשירה

 .לחדשוהמקוםכאןולאושחרק,עקר
יפים,הםיהררביץיאירשלבתרגומוהשירים
הלשוניתוהרגישותהעדינות,מןומשהר

התרוממותאתומביעעוברהוא,שבכתיבתו

בשירכך :סקוטלנדמשוררישבשיריהנפש
מקרומיויושלחמת-החלילים''מרסיקה

לבטאהחפצים~מחייםכחייםהיאזוערוגת-פרח ... "

מ~~יםשוכביםבני-אנוששאנושעה ...ומבטאיםעצמם

 •וי.ר~ים."
בר·לבמרגלית
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שגיאגדעון
ההסתדרותשלאדםולכוחלמנהלהאגףיו"ר

 M "לקופחדשסיכוי
אותישהטרידוהמרכזייםמהנושאיםאחד

השירותנושאהיההזאת,הקדנציהבמהלך
הלאההסתדרותמוסדותההסתדרות.לחבר

אוזוחברתית,בפעילותעוסקים~שקיים
שלגדולבמגווןביטוילידי.שבאהאחרת,

לבריאות,ועדמספורטהחל-כאלהשירותים
הביטויזהו .ועודועודבקשישיםלטיפול

איגודרקשאינהההסתדרותשלהמובהק
בהשוואהאותהשמייחדוהוא ,מקצועי

שדווקאאלא .אחריםמקצועייםלאיגודים
החלשתשלתחושהליחיתהזהבתחום
מהמוסדותואחדהאחרונות,בשניםפעילות

קופ"ח,היהזהתהליךשבטאוהמרכזיים
הבריאות,בתחוםבארץהמתרחשולנוכח
עקבאתאליוהקשוריםבכשלובותראיתי
בטיפולהתרכזתילכןההסתדרות.שלאכילס

אותוסימנתישליהקדנציהבראשיתוכבר ,בו
שאםליהיהברורראשונית.כמטרהלעצמי
בנושאבעיקר ,זובמסגרתהכשלונותיימשכו

האחרותהמפלגותתוכלנה ,לחברהשירותמתן
 .כךעקבשתיווצרהפירצהדרךאותנולתקוף

עקרוניאידיאולוגיוויכוחקייםממילאשכן
ההסתדרותשלהממוקדבעיסוקההצורךלגבי

למעשה,היא,לקופ"חשהכניסהוכשםבתחום.
עזיבתכךלהסתדרות,הצטרפותשלאקט

חברתית-משמעותהיאגםמקבלתקופ"ח
להסתגלמתקשהאינטיליגנטיאדםפוליטית.

משוםרקמסויימתמערכתשלהעזיבהלרעיון
אצלומופיעלכן ,בתורשעהלחכותהיהשצריך

הואבעזרתוראציונאליזציתשלתהליךמהרדי
השלכותשלבתוספתכולההגישהאתשולל

פוליטיות.
האחרונות,השניםשלש-ארבעמשךוהנה,

שליעיללשירותהביקושאתקופ"חסיפקהלא
בתו-שלתחרות,שלתופעהוהתפתחהחבריה,
אלטרנטיבות,חיפשואנשיםפרטיים.חולים
אתאיבדהוקופ"חאחרותלקופותעברו

 ,אמנם .השניםבמשךלהשהיתהמונופול
יחסית,קטניםבשיעוריםמדוברבינתיים,

שלהכוללנילמעמדהנוגעהסיכוןאולם
שהרי .במדינההחברתיתבמערכתההסתדרות

יששלה,והפוליטיהשרותילאספקטמעבר
חברתייעד ,שלנומנקודת-הראותלקופ"ח,

ההתרחקותבתהליךלכןראשונה,ממדרגה
שלחייתםלאיכותסכנהמשוםישממנה
המדינה.אזרחי

אמצעיםלבעלירפואישירותלמנועעל-מנת
אצלנוומסתמןההולך(מצבבלבדכספיים
הגישהבסיועמעטלאהאחרונות,בשנים

הרפואהאתבעקיפיןהמסבסדתהממשלתית
אתחדשההגדרהלהגדירלדעתיישהפרטית),
עודלספקמסוגלתשאינהקופ"ח,שלמדיניותה

הקודמות.תפיסותיהעפ"ילחברשירותיהאת
סבירסיכויישהיום,שנראהשכפי(מה-עוד

בעלתמדיניותתקבעשתקוםשהממשלה
לצורךואמנםביותר).מועטתחברתיתרגישות

שגישתהאלאחקירהוועדתהוקמהזה
 ,לגישתנוזההאינהזווועדהשלהחברתית
הרות-תהיינהשמסקנותיה ,לכןהואוהסיכוי

מבחינתהציבורית,הרפואהמבחינתאסון

ההסתדרות.ומבחינתקופrץנ

תפקידיהגדרתשעפ"ילמרות ,משום-כן
במוסדותובכוח-אדםבמנהללעסוקאמוראני

בתחוםראיתי ;ההסתדרותשלהלא-משקיים
יעדישלהחניתחודאתקופ"חשלהבראתה

שבקופ"חהיאהנסנויהאחרונות.בשנים

אחרממסדבכלמאשריותרמתבטא
האידיאולוגיהשלהמעשיהצדבהסתדרות

ההסתדרותחבריכלשהריההסתדרותית,
הםהמקריםוברוברפואי,לשרותנזקקים
שלההאידיאולוגיתואתההסתדרותאתרואים
בגללגםקופ"ח,עםשלהםהישירהמגעדרך

עליהםהעוברותהחוויותשלהאינטנסיביות
וקבלתשהחברותמשוםוגםבאמצעותה

חברותעםלחלוטיןמזוהיםדרכההשירות
בהסתדרות.

המציאותשלפניותחסרתהערכה ,אי-לכך
לשאלותפתוחההתייחסותכיום,בקופ"ח
תוךהפתרונותויישוםמעוררתשהיאהנוקבות

הרפואהלעקרונותהמיוניתהתאמתם
כמולנודרושים ,השוויוניוהשירותהציבורית

לנוישעדייו ,זובדרךנפעלאם .לנשימהאוויר
מרכזיחיוביגורםולהיותלהוסיףסיכוי

רצויתלתפניתולהובילהרפואהבשירותי
כללושלההסתדרותחברישלהחייםבאיכות

בארץ.האוכלוסית



בשיריופגיס

כרמישל

מןשירים :כרמי .ט

 ;דבירהרצאת ;העזובה
 ; M 1988תשמ"

מן'שיריםשלט.כרמייהחדשהשיריואסופת
ההינתקותהפרידהשלבסימנהעומדתהעזובה',

עםמעמתהשהואתוךזאת,גווניה.כלעל
והשלמהמנוסטלגיההנעותה'אני'שלתגובותיו

מפרייס.אם-גםמרד,רעד

דן"לזכר-הפותחשהשערנראהזהרקעעל
שידימכונסיםשתחתיוגגמעיןמהורהפגיס",

אתכרמיט.יוצקעליהאבן-תשתיתארהאסופה,
מעצבבהםהמועטים,בקוריםכברכ,ךשיריו.

תגובותיוואתפגיסדןשלדמותואתכרמי
אפשרויותכללטמונותבשיר,ה"אני"של

ביטוילידישיבוארה"אני"שלתגובותיו
ואמנםהאסופה.שלהאחריםהמדוריםבשירי

אתכרמימעצבבאמצעותםהעיקריםהמרטיבים

והעברהמתקצרהעתיד :כמרפגיסשלדמותו
"נצחתרצהאםארהעברשלונר~צחהמתהפך'
הגרף,כתליביןהמצטברתהשכחההעבר",
'החולותבמליםאי-אמרןה tבררדאי-אמרן

במליםיבהןלשתולנלאהבלתיובניסיוןשלנר'
העדפתולצידוחדשים.לבבותיובצירופיהן

היאכאילולמסכהבהתייחסותהמתבטאתהשמא,
 .בלבדאץרדדך.שלטעמיםמתוךגםולוהפנים
מנוולאתהמעלהפגיס"דן"לזכר-השער

 .בסימנההנמצאלעולםה"אני"שלתגובותיו
הכואבתבהנדהמסתייםוהחסרות,פרידהשל
משהרמאבדאתה /טובחבר"כשמת-

חסד"תהיהתמיד /ולהבאמכאן /מבבואתך
הנאמרתזרהכרהשלבעקבותיהומיד .] 14נעמ'
מתימטיתאמתכצירןוהפשטותהיובשבשיא

ההולךה'אני'שלעולמולבדיקתכרמיעובר
ומתחסד.

עניינו )א("ניארמים"השערלמשלכך
חבר.מרתבעקבותה"אני"שלבהתחסדותו

מתוךאםמהכאב,ריחוקלשמורעל-מנתאולם
ברגשותיואי-אמרןמתוךראםבמליםאי-אמרן

דמותהאתאףכרמימעצבעצמו'ה"אני"של
ה"אני"לצדבעלהעלהאבלההאלמנהשל

שזרכריררחש'יודעהואכאשרומתמעטההולך
הם /במחתרתגנבים"כמר-וכליםהולכים
 /טיוטותמנתבים,/צילומים,איתםלקחו

לצידואר ,) 17נעמ'ריקות"ניירםארחיוהשאירו
ראינובטביעתוכביכולהמתבונןהטובעשל

מאליכםשתבינו ...רוצה"הואכי"הצילוצועק
/חץרלעזרתי.אחים,/ותחרשו,טובע/שאני
אלמפהאותישינשים:/מימיםמלא/פימזה,
 ] 23נעמ'להחנק."עלול /פה

מצירדות""גלריותהוסערשלעיקרולערמת-זאת
משתתףברהמשחקכללישלמהותיבאי-הבנה

המשחקשלמכך'ויותרבעל-ברחו'ה"אני"
בשער .בעל-ברחולהילקחעתידהואממנו

"במליםכרמישלאי-אמרנובמיוחדבולטזה
 'רעלהמליםעללהתגברכדישלנר".החולות

שרנותמספירותמטאפרררתמצרףהואצירופיהן

קשה.לאחדותמתיךהואאותן

האחרון""הקלינטהיפהבשירלדרגמאכך
יוםסירםמצורף ] 34[עמ'השעראתהנועל

צירוףהמסורתי,יום-הדיןציוראלבברהעבודה
במשכורתוהברצררתאיששלתלותואתהמעצים
הצידוקחסרתהעשיהאתחושף(ואגב-כךהיומית.

ובצדלה),שמעברלצידוקוהנזקקתבעצמה
למושגונתפשיםירמירמיםמימדיםמעניקזה

תחושותבאמצעות .יום-הדיןשלפיזיהמיט
אתלהמחישכרמיט.מצליחאלומועצמות

שהואכפיהמעשהשלרהג:ןכלההתכליתחוסר
 :השיראתהמסיימותבשררותביטויליריבא

/מחייכתהקופהכסעלהיושבת"הגרלגלת
שלמתקבליהדין /האמת,רגעזה / :בחרשך
הפסנתר /-מחרושרב-מחראבל / .חיוך

ואנ'י /נריאלמנרתכרכרהלהבה /יכנףיפרוש
ונעשה /ורודבשראקרום- !ראשיחי-

 .] 35נעמ' "!חיים

בפרידה,עוסקיםשבספרהאחריםהשעריםגם

משתנהשמושאןובהתחסדותבהתנתקות

הםמהעזובה""שיריםבשערלפעם.מפעם
ואילוהחדש,הגרוששלדמותובעזרתמרבעים
חברהמאהובה,פרידה?"דרךמתי"וערבשער

שבפרידההשלילהלצרוכדרמה.מכרה,אר
גםרבותפעמיםכרמימוצאובהתמעטות

באפשרותטמוןהעיקרישביטויוהחיובאת

 '[עממתגרש""כשאתהבשירכךההתחרשות.

"כשאתה-הדובר-ה"אני"מצהיר ] 39

אתהפתאם / .מחדשנולדאתהמתגרשי
אתסופרומישהו /יבארץעיניך /יבמהופך

 /שסועה,שפהלךאיןאם'/ברדקאיבריך
הואבצמררומידשלישית"עיןשישית,אצבע
מטאפרררתצרוףתוךהלידהשללתיאורהעובר

חרשהאחדותהשגתלשםשרנותמספירות
לביןהמתגרששללידתוביןיותרומקיפה
חדשה"מלירהשבהבדלאלאתינוק.שללידתו

/אבלמחרש.נולדאתהמתגרש,כשאתה
עונשך)(זה /השכחהעלהממונההמלאך
בעל-מרםנולד./אתהלךלסטוריבזדון/שוכח,

 ] 40[עמ' "/זוכר.בשנים,/קשהעובר,לא
גווניהכלעלהפרידהאתלעצבעל-מנת

ה"אני"שלועמדותיותגובותיוואתמחד-גיסא
מסירהעללשמורכרמימנסהמאידך-גיסא,
מעודפיםולהימנעכביכולאובייקטיבית

יששברניסיוןריגרשיים.מטעניםהמכילים
האנגלר-סכסיתלשירהקרבתואתאולילראות

החרשה.

שבמסירהלבעייתיותמודעותמתוך
המובילהכביכול'ודייקנית,יבשהאובייקטיבית

ולבגטיללאאותר'והופכתהשירשללצימוקו
וחסרלטרביאליארהפשוטה,האנושיתלחוריה

מיטאפרררתאראימאז'ים,כרמייוצרמשמערת,

כביכולאובייקטיביתהמוסרותמתמשכות
"כשאתהבשירכך .השירשלהחיבשרואת

בשירארלעילינגעתיבר ] 39[עמ'מתגרש"
הקטנה"הנקורה : ] 23[עמ'הטבוע""נאום

 /אני,/היאהרף-קצף,/מיןהגלים,ביןההיא
מצרף.כמרומבליח/שרקע:ראש-שיבתיכלומר

 ,, !"הצילוצועקלאבכללאני / :לבשימר /

טובעשאני /מאליכםשתבינורוצהאני /
/פימזה,/חץרלעזרתי.אחים,/ותחרשו,

עלול /לפהמפהאותישינשיםמי :מיםמלא
בנאליתאמירהטובע","אני,,האמירהלהיחנק.

הלשוןבגיןמחודשתחיותמקבלתושבלונית,
באומראתכרמימבוצבבההעשירההפיגורטיבית

הרגשניתהפנייהומשרםאחרמצדהטובעשל
שאנימאליכםשתבינורוצה"אני-:ימשהר

שני.מצדטובע",

המטאפררייםבצררפיוכרמינעזרלעתים
הספרותמןמסורתייםיהודיםבמקוררת

היהודית.המיסתרירןלספרותערדהמקראית
הלקוחיםהלשוניים~צררפי-םשלתפקידם

האובייקטיבי-כמרלשירלהעניקאלהממקוררת
ב"לאלדוגמהכך .תרבותיהקלסיהמימדאת

זכרראשה"אישהמוטועלהנכרי ] 43[עמ'זכינו"
אוכלתן"אש-זכרלא ;ביניהןשכינה-

השכינהאשהתלבטותאתהדובר"ה"אניממחיש
חופשיותמטאפרררתבאמצעותואישהאישבין

 /הגגאתנטשו"הצפרים :כמרוחורבןשריפהשל
 / / .נפשןעלנמלטוהלטאות / .העשןמפני

מתאבלהשרוול /קריעה.-הבגדיםבארון
הכובע /ילעורףסופרהצווארון /היד'על

להימלטכדיתמיד."אש, ,שא//ראשי.ברכה:
אמירותהציוריםתוךאלכרמימגניבמהפתארס

כאב.מפיגותהומוריסטיות

שללמסירתההרצוןביןזהמאבקרקעעלרק
למראות,משמערתהענקתבצדמדרייקתהתברגנות

החדשהשידיראסופתשלהישגיהאתלכדוקיש
רביםאיןלפחות,שלדעתיהישגים,כרמי.ט.של

 •החדשה.בשירהכמרתם

וצבישלרם

נצררות

למרתלא,,פרושר
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היאהיסטוריה"כל :קדרצ'הבנדיטראמד
רדרדשיר,דודדודבת-זמננו".היסטוריה

במסגרתואפילורהיסטרדירניר,דודדוד
העובדותעלגםהדעותחלוקותאחדדוד

 .ופרשנותןמשמערתןעלרגםההיסטוריות
סומכיםכולם :הדעותלפערגבולכמרבןיש
והאזרחהאדםזכריותמגילתעלידיהםאת
ותהודתההגדולההצרפתיתהמהפכהשל

שנריהכלואילך,מכאןאךהארניבדסאלית,
השניםבמאתייםהחוקריםביןדקלאבמחלוקת,
כשיפעתאקטואלית,אףאלאהאחרונות,

יבולה.אתלחגוגעתההבאיםהספדים
לזבשלהאנגלי, ) BURKE (בדקהארמונו
מהפיכההעל"הידהרדים ,אסיקלספדשכתב

עליה,שפך-1790בבתחילתה,ערדחצופת",
בעיניהגמורה.לפסילתהעדוגפריתאש

מוקדשזהשמאמר ,) FURET (פירהפדאנסרא

המאה"תולדותאתלדאותניתןבחלקולו
לביןמהפיכההביןהמאבקכתולדות-19ה

המקדשיםאלהביןכלומדהדסטרדאציה",
הדחקובשעתהקונסטיטוציונית,המלוכהאת
עלהשוכבתהבורגניתהדיפרבליקהאת

למהפיכהקטורתהמקטיריםאלהלביןריבויה,
לבנותואףזמןבטרםלבשרהבאההאלימה

הצרפתיתהמהפיכהביןומדינירוחניגשר

לביןשלה,היעקרביניתהדיקטאטרדהעל
 , 1917שלהבולשביקית,הרוסית,מהפיכהה

הלניניסטיתהפדרליטאדיתהדיקטאטרדהעל
לקבועבבראוקדרצ'ה,בנדיטרואמנם,שבה.
כליבת-זמננוהיסטוריההיאהיסטוריהשכל
בכךנרצהאםשביןהוא,בצדק,ידילומדשרצה

בעיניהעבדאירועיעלמשקיפיםאברלאאר
בלתי-מודעת,ארמודעת,סלקציהתוךההורה,

'רדס Tז'אןלמשלי ,כך .בעידננו ,לגרהחשובשל
) JAURES ( העשריםהמאהבראשיתכתב

שלסוציאליסטית"היסטוריה-ספרראת
שמהפיכהאמונהתוךהצרפתית",המהפיכה

המהפיכהאתבעףננדה,בחרבה,טמנהכבדזר

רהבה,התדחש. Tלהעתידההסוציאליסטית
פולמוסלכנותראולישאפשרזה,פולמוס

"שמאלית"גישהלבין"ימנית"גישהבין
עתה,ממשנטושהבאסטילייה,לכיבוש

(בספררביםביןגבוהה,אקדמיתדמהעל
 100עלחוקרים, 80משתתפיםלפנינוהמונח

חברידובם-ככולםנראיםוהםמאמריהם,
נקראמתנגדיהם,לביןאחת)אקדמית"סיעה"

"הסיעות"שתיראשי .יותר"הדאדיקאליים"להם
ואלכדאחדמצדפירה,פדאנסראהםהמנוגדות

לעולמושהלךשני,מצד ,) SOBOUL (סרבול
וממצה,הדודספדלנרשהוריש,לאחד-1982ב

הצרפתית".וחמהפיכה"הציוויליזאציהששמר
מהרהבריטיםשאומדיםכפיאגרז"ב"קליפת

 ?ניגודיהםעיקר

גרתן"המילון :אומדשלוהביקורתי"ב"מילרןפירה
איןכלומד,המהפיכה"מקסםלהתפקחרתנרביטוי
למרות?קררם-כל,ומדועהקסם,תחתערדהוא

שכןמהפיכהכללכאןאין ,ראשונהמראית-עין
הבורגנותשולטת-18ההמאהבמרוצתכבד

הואהמלךמנכסיה,יורדתהאצולהבכיפה,
הואאחד'ביוםלברדגנרת,להרדיחסד-אונים

כיבושלאחדשברעותשלרשהבאוגוסט,-4ה
 7בסה"ככלואיםהיו(שבההבאסטיליה

כלאתלבטלכדימשרגעים) 2מהםאסירים,
הגואלהיוםבצירןהפיארדאלירת,המטלות

בכברדומאדקסקאדלעלפירהמסתמךהזה
 1787ביןשמתהפך:"מהמזריתדהובעצמו.

אלאהחברה,ויקמחכללאיננו 1800לבין
המימשלעקרונותזאת,עםהמימשל".עקרונות
הואאךקובע,דימרקדאטיחידושהםהחדש

המהפיכהשלדרכהבראשיתהושגכבד
אובייקטיביצודךשרםהיהולאהפוליטית,
 :רהטידרדיזםרוויית-הדמיםדרכהבהמשך

והגיעהלעובדהחיתההבורגנית"המהפיכה
הישנה,החברהעםפשרהכלללאלהשלמתה,

האלמנטיםכל . 1789- 1791בשניםכבד
שלהבורגנילסדריסודהמשמשיםהעיקריים

מאזלחלוטיןהושגוכבדבן-ימינוהעולם
"הפיארדאליים",המעמדותביטול : 1790

המרתהכשדרנרת,בעלילכלפתוחהקאדיידה
החברתית,האמנהבמושגהאלמטעםהמלוכה

והמשטרדימרקדאטיקרס"ה"הרמרלידת
החופשית"רהירזמההעבודהשיחדוריהייצוגי

במוסדרתהושגוכבדכאמוד,אלה,כל-
 1789-בערדהחדשיםהפדלמנטאדיים

שמכאוביאיפראביקשמי .-1790בוהושלמו
בנהדרתויטבעו-1793-4לעדיימשכוהמהפיכה

ברנאפאדטיסטיתלדיקטאטרדהשיוליכועדדם
מרדד?פירהאבסרלרטיסטיתולקיסרות
בשלהיקלמגסר, ' T'רד Tבהגחתטרטאלית

מראשיתהכולה,שהמהפיכההקודמת,המאה
ילהיפראחת"."מיקשהחיתהלסיומה,רעד

להצלת"הורעדהעםהיעקרבינית,התקופה
הטידרדתקופתכלעםהמעדפת,עםהעם",
ימקרםומכל •בעיניוחידההיא •מהפכניהקרוי
של"תקין"למהלךארדגאניתשייכתאינה

יודעשהואכלהגדולה.הצרפתיתהמהפיכה
איבדההיעקרביניתשהאידאולוגיההוא
בהופעתהוהמוזרהמציאות","עקרוןאת

תאםלאשחוללההגדול"ש"הטידרדהוא
הגדולהמצוקתואתטוענת,שהיאכפיכללי
ובחזיתהפנימיתבחזית •הצרפתיהעםשל

וצבאהשתפדהכלכליהמצבשכןהחיצונית,
פלישתבהדיפתגדוליםנצחרנרתנחלצדפת

המדינה.בגבולותהאירופית""הקואליציה
היעקרביניתש"האידארלרגיהמסקנתומכאן
בלתי-תלרייהאוטונומית,כאינסטאנזציהפעלה

זההופיעבהוהצבאיות,הפוליטיותבנסיבות
הסוואתואתביותרהגברההמחיראתשהציע

משרם ?"אוטונומיה"ומדועבמוסד".הפוליטיקה
-1794ל 1789ביןהמשתרעתהתקופה ,שלדבריו

המהפיכה-ביןהקונפליקטעל-ידימאופיינתאינה
אסיפההנציגיביןהמאבקעל-ידיאלאשכנגדי

הקלדניםפעילילביןהמתחלפיםהלאומית
השלטת,הסמליתהעמדהכיבוששםהיעקרבינים

אומדחראאין :הקיצור-העם",רצוןששמה

אתמעבידהשלטוןשיצרמדבריומשתמעאךזאת,
ש"איןחראכותבבכדיולאדעתם,עלהיעקרבינים

אתלעצמההמזמינהמהפיכהישמהפכניות,נסיבות
מאדאטביןמהותיהבדלכלאיןהנסיבות.

צמא ."-1793במאדאטאותרלבין 1789של
וצמאהמהפיכה,בדא~יתהיה"עממי"שלטון
כ"הכתדתה".דאהשחראבמהנשאר,שלטון

סיומהלקראתרתיחתה,למעשהשהיהמה
עליטדמידרדבימיהיעקרביניםכלועליית
ביןאיפראמבדילפירההמעדפת.דרגשי

המהפיכהלבין-1789ב"הטובה"המהפיכה
לעובדהמודעחראעם-זאת .-1793ב"הדעה",

מלאכותייםטריזיםבהכנסתשיאשימרהר
מיקשהחיתהרבים-רביםשלדעתכמהפיכה

מכךלהסיק"איןכיכותבהואלכןאחת.
ביןדאדיקאליתהיטידרגנירתמעיןשקיימת

כנגדמרחהשלנר"המילון"כל .-1793ן 1789
היאתדרמתנר-אנראךכזאת.כירורגיתכריתה

 .המרכזימקרמהאת-1789לשהחדרנובכך
בעיניותחילהנדאהלאחד-מכןשבאמהכל

חראיטעןבהסבר,צררךישראםכ"חידה",

אפלותתקופותהןהמהפכניות"התקופותכי
מסתירהאידאולוגיהצעיףשבהןבהיסטוריה,

בעיניהמאורעותשלהעמוקההמשמעותאת
מסתברותמכאןעצמן".הפועלותהנפשות
מהפכניתהתפתחותשאין :משלומסקנותהרבה

אלאהכתרתה,אלשלוחחץמעין"ליניאדית",
אידאולוגיים"מטענים"ה;בהמקרירת,הרבה
שלטוןיצרהרבהמציאות"."עקרוןכלחסדי

שרירותיותהרבהשלמוסדיבצעיףהמתכסה
והמדינההשלטוןשלאמיתיתאוטונומיההרבה
כאילולהםהמשמשותחברתיותלנסיבותביחס
"אי-ההבנהבדברפירהטוען •לכלומעלבסיס.

המהפיכחשלבהיסטרדירגדאפיהביותרהנפוצה
לניגודיםהדיכוטומיהבצמצוםהיאהצרפתית

זוכיםהיעקרביניםאיןבכךאפילוסוציאליים".
משמשמהאיפרא,נותר.מהמיוחדלצירןאצלו
הצרפתיתהמהפיכחשלהמרכזיהגרעיןאצלו

סוציאליותדיכוטומיותהרבהדגלהעלשכדתה
הוא?קודם-כלושוויון"אחורהכ"חרפש,

שלתאוצהאלאאינה"המהפיכה-קובע
קודמות".וסוציאליותפוליטיותהתפתחויות

תאוצה.היאהמשך,היא-מהותיקרעהיאאין

היאחדש,עםיצרהלאהוא,כותב"המהפיכה,
יהישןבמשטרכבדשפעלוהמגמרתהכתרת
צדפת".שלדאדיקאלישינוימאשדיותרהרבה
אזכבדהואהאיכרמרבנים"בהרבהילדעתו
רכושבעל ,כלומד ,-19ההמאהשלאיכר

הפיארדאלירתזכריות-היתדבאדונו.בלתי-תלוי
חידושהאיפראמהרבלבד".לשרידיםכבדהיו
?קררם-כלידברשלבסופרזרמהפיכהשל
שלהפיארדאליהפיצולעללדעתוגרברתהיא

שרנותלנסיכויות-נסיכויותהמרוסקתצדפת
 :מודרניתומרובדתמאוחדתמירנהויוצרות

מלאכתאתמכתירההיאדברשל"לאמיתר
רציפותשלבכירוןפועלתהיאהמלוכה.
כקרעכאילומופיעהשהיאבערדהעובדות,
הריכוזיתהמדינהשלהרחבתהבתודעות.

".וודאי,-14הללראיברנאפארטהאתקושרת
ריפרבליקהרקאיננה"המהפיכהחרא,מטעים

האמינה-19ההמאה .שוויוןבשורתגםהיא-

כמהפיכה".מאמינה-20ההמאה ;בדיפרבליקה
קומוניסט,פעםשהיהמיעצמו,הואהריאך

שקראולמהעובדונראהזאתמאמונההתנער
סבוריהואהחדש","הימיןבצרפתלאחרונה

האומר-בהקשר-מארקסאתמצטטרגם

החברהשלפעולת-תגמולהיההמהפיכהש"סיום
הפוליטיקה".שלהאשליותכגנדהדיאלית
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היההממשי'אלאהפררמאלילאהשוויון'
הואבכדיולאהפוליטיקה,אשלייתאיפרא
שלהדמיוניהצדהיאש"המהפיכהמטעים
תולדותיה",לריקמתעצמהאתשהפכהחברה
הצרפתיתהמהפיכהאתאיפראהואמורידכלרם

השלכותכלללאבלבד'פוליטיתלתמורה
המלך'ערדאיכנו"המלך :בדיוקלא ?חברתיות
איכנההכנסייההאצולה,ערדאיכנההאצולה

לתוךהעממייםההמוניםפריצתהכנסייה.ערד
חדשציבורמעתהמזמנתההיסטוריהשללבה

דווקאלהסתמךפירהירצהאלהבכלועצום".
ההבדלעלבקצרהכעמודערדאךמארקס,על
ביניהם.מהותיהדי

כולוהואפירה.שלהאנתי-תיזההואסרבול
שהואלאהצרפתית.למהפיכהסוציאליהסבר
איןאךימינו'לחברתההיאהחברהאתמשררה

בלבדשלה"התאוצה"תורתאתמקבלהוא
אחדהואבורגנותאריסטרקראטיה-"הניגוד

מחריףוהואהישן'המשטרשלהאיפירנים
שניגודיםמשרם s 1ה-המאהבשלהיוהולך
לביןהייצורכוחותזינוקביןהקצינואלה

 :הקיצורהמסורתיים".החברהיחסיהתמדת
יחידסרבולואיןמעמדות,מלחמתכאןיש

שלגדוליםבורגנייםהיסטוריונים :בהערכתו
)רכגיזר MIGNET (כמינייההקודמת,המאה

) GUIZO ( הבורגנותבנוסף,בכך.הקדימרהר

מתייצבתתעשייתית,בורגנותלאעדייןהערלה,
נגדהחברהשכברתכלבראשערלהמעמדככל

המלרכני-פיארדאלי-אריסטרקראטיהמעמד
המוניאתמגייסתאמנםהיא-רעודהשליט.

רסןאתלהםלמסורמוכנהאיננהאךהעם,
בחרקכברמשליטההמכוננתאסיפההולכןהשלטון'
אתצנזחוקת 1789בספטמבר-22השלמיוחד
הדימרקראטי'המשחקמןהרכושחסריהרצאת

לבין"פאסיביים"אזרחיםביןומבדילה
מארדמצומצמים"אקטיביים",אזרחים

חופשאתנסעלהעלותהלאחרבמספרם.
זכריותאתדראסטיתמצמצמתהיאהאזרח

נגדהאחד-חרקיםשניבחוקקההעובדים

והשניהפועליםאירגרנישלההתאגדותזכרת
דראקרנייםחרקים-השביתהזכרתנגד

עם-זאת .-19ההמאהבשלהירקשיבוטלו
לעצורהמכוננתהאספהנציגישלנסיובםנכשל
שפירהתהליךומתחילהמהפיכה,,פעמיאת

דרכים,צידיאלהמהפיכה"החלקת"לוקורא
 :התפתחותההמשךבהרואהרשמארקס
מארקס,כותבהראשונההצרפתית"כמהפיכה

מקומםאתהקונסטיטוציהחקיקתאנשימפנים

לשלטוןשרב,ואלההז'ררנדיסטים,לשלטון

אתדחףמהםאחדשכלהרגעמןהיעקרבינים.
ללוותהמסרגלהיהלאברלשלבעדהמהפיכה

ממנויותרשאמיץמיעל-ידיהצידההואכדחף
בקוהתפתחההמהפיכהלמערפת.אותרששלח
הואוסרבולמארקסשבעינישמהאלאעולה"

ל"דמירנרת"התדרדרותפירהבעיניהואערלהקר
רוצההואאיןאררואה,הואאיןהיעקרבינים.

הצרפתיהעםהיהשרריברהמצוראתלראות
בכללארצוהפלישהאת 1793-4בשנים

שוחריכלמצדמבפניםהבגידהאתגבולותיו,
מצדהמביאים,והפחדהרעבאתהמלוכה,

דבר-המזדיינתהאומהשלכללילגיוסאחד,
אלפיםלמאותוביגודנשקהספקה,התובע

כלהרעבה,לאוכלוסיהמיצרניםוקיצוב-
מתוכננת,לארמיתכלכלחבלייתכנולאאלה

העובדים.שכררעלמחיריםעלהמפקחת
מעתההעם.רצוןאתהממריםכלייענשומעתה

הנראיםארהסעיפים,עלהפוסחיםכלייחשדו
וישגשגיפרחמעתהחירום.בשעתפוסחים

ברההענשה"רצוןסרבול'שלדעתהסידור
שרמהההתגוננות.רצוןעםאחדבקנהערלה

מחץואלהעםארייביכלאתלהביאעםעל
בהם".ולנקרםלהענישםישנזק.להביאליכולת
עדלגרדום,יועלואזרחים-40.000לקרוב

העייפיםהעםהמוניעליימאסוהטירוןשמבצעי
ובעלי-בריתההבורגנותעלרכןוהרעבים,
שיבואררעדוהנסתריםהגלויים-המלוכניים

ליושנהה"עטרה"תחזורבהםטרמידררימי
שלסוציאליזינוקלאחרהצרפתית,מהפיכהרה

 .הצרהמוגדרהבורגני'לאופייהשרבאחתשכה
עםשלטונם,'בימיהתחברוכידוע,היעקרבינים,

הראויומן"סאן-קרלרטים",הקרוייםהעםהמוני
עלמארדמוגבלבערבוןמשהוכאןלהגיד

היעקרבינים"לא :סרבולעפ"יהמעמדיאופיים
וערדמוגדר'מעמדהיוו-קרלרטים yהסאולא

הממשלהמעמד.מפלגתהיוומזהפחות
הורכבהיעקרבינית,בהנהגההמהפכנית,

מעמדית".תודעהללארבים,מאלמנטים
בעצמאות,הרוצהזעיר-בורגנותביטאוהם

אמצעי-עםבהשלמהבקנייןיזימהבחופש
קבועהבהשלמהלאאךסכנהבשעתחירום

- yהסאאת.גםהייצוראמצעיהלאמתעם
העבודהכ"עולםסרבולמגדיר 'קרלרטים
וחנות,מלאכהשלדברשלביסודוהנשאר

הקנייןנחלתהרב,בחלקוהוא,הייצורשבר
ל-אהיהאלהחטיבותשתישרצוכלהזעיר".

בעתבעםהגנוזהכרחכלשלזמניגיוסאלא
על-מזרןבאספקתרגםבנשקגםסכנה,
לצד.עם-זאת,שוויונייותרארפחותבסיס

סאן-ז'יסטשלוהמעורפלתהכלליתהכרזתו

עניים",ולאעשיריםלארוציםאנו"איןכי
אתמבשרתוכמעטהרומזתחוקהגםנחקקה

סרבולמזכירחנה .ימינושלחברת-הרווחה
בסעיףנאמר 1793יונישלהמתוקנתשבחרקה
 .הכללאושרהיאהחברה"מטרתכיהראשון

חזנותאתלעבודה,הזכרתאתמחייבתהיא
הזכרתהדיכוי,נגדלהילחםהזכרתלהשכלה,

לחיותיכולשאינומיזוג,במעיןלהתקוממות".
היעקרביניםקשרווארוך'בינונילטורחמיזוג

דימרקראטיהעםמלמעלהדיקטאטררה
מלמטה.המהפכנייםהקלרביםשלישירה
עלימילאנכרליבאורחסרבול'מדברכאן

ייחודיתהיאואיןמנוס,ממנהשאין"אבולוציה
הספרנטאנירתמן :בלבדהצרפתית.,~מהפיכה

הבירררקראטיה,אלהמיסודמןהמיסוד, ~,.א
העורקים".הסתיידותהבירררקראטיהומן

ביןשררהגזירהמעביראיננוסרבול :הקיצור
אוקטובר'מהפיכתלביןהיעקרביניתמהפיכהה

הסידורביזהבולשביקים,לביןהיעקרביניםבין
ביןהסטאלינייס,הטיהוריםלביןהיעקרביני
שהיוסבורהואעם-זאת,הגרלאג.לביןהמערפת
למהפיכרתער~ריםמעיןהצרפתיתכמהפיכה
ארנכשלואםבין-ימינושלהחברתיות

נראהאםבין-הכולככלותאחרי .לאר
וחשובלאר'ארסוציאליסטימפעלבהלאמות

מתפיסהוהולכיםמתרחקיםאנושבימינולומר
שלהקצרבעידנםכי,סרבולמטעים-זאת

ישירבאורחהייצור,"הולאםהיעקרבינים,
המדינה,שלמאניפאקטרררתכינוןעל-ידי

חומרי-גלםהספקתידיעלעקיף,באורחאר
ממשלתי,ופיקוחויסותבעזרתליצרנים,
כמהבמשךסחר-חץרהולאםמצרכיםהחרמת
 ...העי-ריירתלעובדיהפכואופיםחדשים.
הצאצאים,כלביןשררהבאורחחולקוירושות
נראה.כלרםוערדרעודהממזרים",לרבות
 ?ימינושלהסוציאליזםמבשריאלהבכל

מארקסנואםהנהחיובית.התשובהלכאורה
אנאלרגירתבהיסטוריה"יש :ואומר-1846ב

להיותהפך 1793שלהיעקרבינימדהימות.
 :המכריזבלניךהזיזהואימינו".שלהקומוניסט

נערצה-1973בהיעקרביכיתבהיסטוריה"הגדולה
עםהמהפכני,הרובעםהעם,עםהיושהםבכך

זמנם".שלהארראנגארדייםהמהפכנייםהמעמדות
שלמהשאיננהוהאמתשלמהנראיתהאנלוגיה

כלל.

טמוניםאוטופיהגרעיניזמן'בטרםשבאדברכל
הצרפתיתהמהפכהאתמארקסשל.ניתוחובר

דאז'הטררמהשהבורגנות,ההנחהמןיוצא

- yשהסא .ימינושלהבורגנותעדייןאיננה
מאהשלהפררליטארירןעדייןאינםקרלרטים

שלהבלתי-בשלהאופימכאן .-20רה-19ה
עםינתחם,שחראהחברתייםהתהליכים

המפורסם.ב"מאניפסט"פיתוחם

ארהחברתיות,התודעותאתגםברם,

הבורגניהאינטרסעדיין'מעורפלותהמעמדיות,
 .אותותיואתנותןכבר

מארקס,כותבכזאת,חיתההאינטרס"עוצמת

מאראט'שלעטראתרמהבידניצחהשהיא
שלחרבואתהסידור'אנשישלהמערפתאת

ואתהכנסייהשלהצלבאתכמרנאפרליארן'
כמרבן,אלה,כלהבררברנים".שלהכחולהדם

'תוךטרמידררבימיכברגםאךימים,לאורך
זאת,עםהיעקרבינים.שלהקצרשלטונםהפלת

למחמאותמארקסזונחמנוגדים,ומטעמים
בגלל-פירהאצל .יחדגםוסרבולפירהמפי

הבלתי-ריאליהאופיבגללהיעקרבינים,חזיות
אמרלגביהםהחברתיים,שגירנרתיהםשל

כדילחשלירתיהםנזקקו"היעקרבינים :מארקס
הצרהבורגניהתוכןאתעצמםבפנילהסתיר

התלהבותםאתלהעלותוכדימאבקיהם,של
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הזזוגםפיירברגמנדלי
עדממבדלי ;ורססשמואל

בהתפתחותסוגיותיהזז
הוצ' ;העבריתהסיפורת
האוניברסיטה ;מאגנם

תשמ"ז.ירושליםיהעברית
שמואלשלהחדשבספררהמובאיםהמאמרים Tט"

נוסףנדבךמהרריםהזז",עד"ממגדלי-ורסס
עטרפריהחדשה,ספרותנושלהחקרבמסכת

במשךשהתפתחהכפיהחוקרים,מטוביאחדשל
האחרונות.השניםעשרות

פורסמושרובםמאמרים,שללקטלמעשהזהר
האחרונות,השניםבערשוניםרבטארניםבכתבי-עת

ושורשר""סיפורלספררהמשךבהםרואהוהמחבר
רציפותשלסימניםנבחנובר ,-1970באורשראה
לביןהחדשההעבריתהספרותביןקשרושל

העממיתבספרותהךראים,בספרותקדומותשכברת

הספרבעקבותתנועת-ההשכלה.שלבספרותהואף
התפתחותולשלבירציניתלבתשומתניתנההקודם

השוניםולרבדיולגירסרתירהסיפורי,הטכסטשל
ברשנקלטרוההשפעותמקורותיובדיקתתוך

 .הספרותי-אמנותיעיצובובתהליך
שלביצירתונערךשלפנינובספרהמרכזיהדירן

המגליםמאמריםחמישהמוקדשיםלומנדלי,
-הפותחבמאמר .ביצירתומענייניםצדדים
הבכא","בעמקלאור-האגדהבעלמנדלי
"בכלכייפיכמןיעקבשלדבריואתורססמצטט
כפלגיםהאגדהחרטימשוזריםהבכא''עמקשירת

נוסחאתרקלאנקטמנדלי"כי-רכןמאירים"
האגדה,שלהעולםתפיסתאתגםאםכיהאגדה,
ל"כלמבראיפיכמן .(יבמקורה"ורחמיםשחסד
כילדעתו,מסכיםהואספרים").מוכרמנדליכתבי
מררנה,במידהאגדותוזכרימרטיביםרוויהספר

מאותרבראיןשכןפיכמן'שללתפיסתומתנגדאך
בטהרתההאגדהלאושלם."שלואגדיעולם

למגדליילועיקרהיאהמרנרליטיהקמאיובצביונה
שהוארפאררדיה,אירוניהשלהסממניםאלא
(עמ'הקשה"התרכחתיתחזרתולשםממנהמפיק

במדרשיעוסקיםמנדליעלהמאמריםשאר .) 21
ב"סרסתי",דמרנרלרגייםבמרטיביםפאררדיה,

המופיעיםעםובשיריביצירתווזמניםבחגים

ניתןכיורסס,מבהירהאחרוןבנושא .בכתביו

שירי-העםשללשילובםברורותנטיותשתילגלות
כחלקהשיריםמשמשיםמחד-גיסא,מנדלי.ביצירת
הדמויותשלתיאורןלצורךהיצירהשלאררגאני

מאידך-גיסא,חלק.נוטלותהןשבהןוההתרחשויות
תיאורישלחשובכמרכיבהעםשירמשמש
התערדירת-אתנרגרפירת,למטרותיובהמשךהרקע

בסוףכברזהמספרשלביצירותיוהמתגלמות
 .-19ההמאה
מוכרהיהשפעם "?"לאן-פיארברגשלסיפורו
בספרותהלימודיםבתכניתשילובובשליותרוידוע

נאומואתהבוחןמאמרשלנושארהואעברית,
אחרועוקבהסיפור,גיבורנחמן,שלהאחרון

הסיפורהתהוותאתבהרחבהסוקרורססמקורותיו.

לאחרפייארברג.שלהאנושהמחלתורקעעל
הסיפורנשלחאליואחד-העם,שלהערותיושקיבל
לעררךפיארברגהפסיקב"השילרח",פירסרמרלשם
שזכהלפנינפטראךהדרושים,התיקוניםאת

נסקרותבהמשךבדפוס.עטרפריאתלראות
רביםיוצריםעל-ידישנכתבוליצירה,ההערכות
צמח,שלמהכצנלסרן,בדלברבר,-וביניהם
ניסרהמבקריםמןאחדיםוערד.קלרזנרלחובר,
הידועהנאוםדברישלומקורםמהותםעללעמוד

המזרחעדיפותעלמדברהואשבר .נחמןשל
הואורססאךלמזרח.לצאתוקוראהמערבעל

ההשפעותכללאתלבחרןשהשכיליהראשון
הבולטותאחתזה.מפורסםנאוםעלהאידאירת

ורססשמואל

 1988ישראלפרסחתן

לכךרמזדיזרעאלי.שלזרספק,בליהיאבה
שלמתרגמועלקלריזנרבדבריכבראמנםנמצא
לדיןליביהודה-לגויים")("נס"טנקרד"הספר

שהביעהגדולהרעיוןאותר"לפנינו-(יהל"ל)
 ,"'?'לאןהסיפורבסוףפיארברג .מ.ז ...אותר
כולההיריעהאתלפרושמשכילורססאולם
הנעדרנחמן'של"נאומוכיבמפורש'וקובע

מבחינהומנומקתסבירהסיבתיתהשתלשלות
האירארלרגייםחיפושיושלבילערמתתיאורית,
יותרסבירבאורחלערמת-זאת,מעוגן'לו'הקודמים
מצעלוששימשיהל"ל,-דיזרעאלישלבטכסט
 .) 155(עמ'משלו"לגיבוש

במאמרענייןמצאנובספרהאחריםהמאמריםבין

ברדיצ'בסקי,מ"יבסיפוריהזמןתפיסתעל
בסרגייההמחברשליותרהכולללעירנוהמצטרף

אלה.סופריםשלביצירותיהםומרעדיםזמניםשל
ברדיצ'בסקי,שלבהוראתוהזמנים"תחושתלדעתו,

היהודית,העיירהשלבתחומהנערציםששורשיה
גורלתחושתלידיומגיעהזהסגורמעגלפורצת

בחוקיותוהמתגלההזמןפנימולועולםאדםשל
 .) 197(עמ'רבהתפרכרתיר"

מוקדשיםשלהםהסופריםשניהםוהזזעגנון
במיוחדומענייןמרתקמהםהאחרונים.המאמרים

נגמרשלאהזזשלררמן"הסטרריעלהמאמרהוא
וקורותיו,הנוצריישרעללרומןהכוונה-

שנותבסוף"דבר"כשנתרןפורסםהראשוןשפירקו

ומעמיקמקיףבניתוחהם"."אלובשםהארבעים
בספררקבקוביניהםהזז'שלקודמיומתוארים
עצמוהזזדבריאתמביאאףהואהצר"."במשעול
יבכךכלקררםהואהיסודי"ההבדל-זרבסרגייה
נכתבוישר,עלעכשיועדשנכתבוהרומניםשרוב
לפנילחדורמשתדלאניהמקררות.אי-ידיעתמתוך

שלהקמטיםקמטיאתלגלות ;המקוררתולפנים
ההם.הימיםשלהחייםוסגנוןהאטמרספירהההררי,

ישרמינימכלשרנהלהיותשלילישרמסייעזה
(ראיוןסימפטי"דיהואשליישרכה.עדשהיו
בספרנו). 343עמ' . 1966משנת

שלהטכסטדבריאתורססמשררההניתוחבמהלך
נראה .הזזשלביצירתוהמופיעלנוסחהאבנגלירנים

אחדיםשללנוסחהזזשלצמידותולערמתכילו'
תיאוריתהרחבהתוךהאבנגלירניםהסיפוריםמן

הדרשני-דידקטי'בתחוםהשמטותיווביצועמשלו
יהודיתתפיסהמתוךשלוהתוספותאתלצייןראוי

התפיסהעםגלויפולמוסמשרםבהשישמובהקת,
 .) 351(עמ'האבנגלירנית.

ורססשלהמחקריתעבודתודברישלבסיכומו
שררות(שכותבאקדמיתבהוראהשנותירועשרות

החמישים),בשנותערדממנהליהנותזכהאלה
שלבכותל-המזרחספק,ללאיאותרמעמידות
להוסיףישלהישגיוהעברית.הספרותיתהביקורת

שלתולדותיועלמחקריוקובץוהואנוסףנדבך
לאלאורשיצאלשבתאות,ההשכלהביןהמאבק
 • .לוהראויהלהערכהיזכהולבטחמכבר

עקרוניאביב
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במחלוקתמהפכה

שכמרבןגדולה",היסטוריתטראגדיהשללרמה
בלבד.בדמיונםהתחוללה

ריאלייותרהרבההנימוק-סרבולאצל
"משטר :האומריעצמומארקסמפיומרחץ'

שהואבכךהיהלצרפתשירותוהטיררר'
פטישוהלמות ,,,·לעכבמטה-קסם'ימחץ

מעלהפיאודאלירתהחורבותאתהאדירות
שחיתהכפיופשרנית,פחדניתצרפת.אדמת

מלאכתהאתמשלימההייתהלאהיאהבורגנות,
שלפעולת-הדמיםבשנים.עשרותלאחראפילו
לכך".הדרךאתלהסללההעם
במיטבה.ההיסטוריתהאמתכנראהצפונהכאן

עשוריאלית,זאתובכלפרדרקסאלית,בדרך
דרךקיצורתוך-רהיעקרביניםהסאן-קולרטים

אתהשלימוהבורגנות,מלאכתאת-היסטורי
המלא.למיצוייהרהביארההבורגניתהמהפיכה

היסטוריתמלאכההשלימוהםכןבעשרתם
אחריתה.-1794ןראשיתהחיתה-1789ש

קררם- ?ולשבחלזכורעלינומוטלמהואמנם
הירושהאתארררת, ryתקופתרןנצחאתכלי

משמע-והאזרחהאדםזכריותשלהמרהיבה
שניתבפז.תסולאשלאהאזרחיתהחירותאת
נכרןעדייןשהיהאפילוהראשון'הניסיוןאת

סולידאריתיותרלחברהמשהרלתרוםילחצאיך
ומתרחקיםמתקרביםיבעידננושאנוושוויונית

אתמציאותית,כה,עדשהולידהילסירוגיןממנה
 .משהרזהגםחברת-הרווחה.ואתמדינת-הסעד

• 
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ספרותעלספרות-המדרש
הסיפור :מאירעפרה

 ;רבהבבראשיתהדרשני
 ; 1987 ;המאוחדהקיבוץ

עמ'. 249

הדרשניהסיפוראתלהציגהיאהחיבורשלמטרתו
דרשהשלשילובשהואספררתיכז'אנרחז"לשל

מ"אימץרהמחברת,לדברינובעת,זרמטרהוסיפור.
חז"ל",ספררתשללמחקרהספרותיתגישה
שלהכובדמרכזהסטתהואבהשהייחודגישה

הטקסטאתהדרשניםקוראיםשבהמהדרךהמחקר

בכייתאלהיינויוצריםשהםהסיפוריםאל Iהמקראי
המבכה.ויצירתהותויותעיצובהעלילה,
בt;ופרההמחברתמציעהמטרתה,השגתלצורך

הגדרותלפילזהותומכסה Iהדרשנילסיפורהגדרות
עלולהצביע Iחז"לשבדרשותהסיפוריםאתאלה

 .כז'אנראלהסיפוריםהמציינותהתכונות
שב"בראשיתהמדרישםמכלולעלמיוסדהספר
למדרשהדירןאתלצמצםבחרההמחברתרבה".

מיוחדסיפוריכסוגהדרשניהסיפוראיןכיאףזה

שלם,סיפוריםמכלוללהציגשרצתהכךמתוךלו,
 1השארביןשרנות,תכונותלבדוקאפשרשעל-פיר

 1השארביןתופעות,ולהבין Iשכיחותןמידתעל-פי

מופיעות.הןשבמסגרתוהספרותיהקובץרקעעל
הסיפוריםבמכלוללבחורנוחלההיהלדבריה

במפתחלהסתייעשיכלהמשרםרבהשבבראשית
זה.למדרשאלבקעל-ידישהרכןהסיפורים

ובהםכספחיםרכןפרקיםארבעהכוללהספר
רשימההערות,הסיפורים,מפתח :מדעייםאפרטים

קיצוריםרשימתובאנגלית,בעבריתביבליוגרפית
מקררות.ומפתח

 1חז"ללמדרשמבראפרקהואהראשוןהפרק

"דרש"המוכחיםאתהמחברתמגדירהשבראשו

ליחדישלדבריה,ביניהם.ומבחינהר"מדרtון"
השםואת Iהספרותילז'אנר"מדרש"השםאת

אתלהגדירמציעההיאזהלפילמתודה."דרש"
המאפשרתהמקראלקריאתכדרךהדרשמתודת
שללפשוטונוספתמשמערתמהטקסטלהפיק
שנקודתספררתשלכסוגהמדרשואתמקרא,
ספררת.אודותעלספררת-במקראמוצאה
שלשרכותמיוןשיטותמסוכמותהפרקבהמשך

שלההיסטוריתההתפתחותנסקרתהמדרשים,
ומקרםהמדרשמטרותמתואריםוהמדרש,הדרש

מדבריהדרששלהסטייהתופעתוכדרכה Iחיותו
מהמקררות,באמצעותלהבהירניסיוןתוךהמקרא.
מפורטותלבסוף .זרתופעהעלעצמםחז"לחשבו
מדרשאתהמחברתלדעתהמציינותתכונותשש

תכונות .לעצמומיוחדכז'אנראותרוהקובעותחז"ל
המורשיתהספרותאתלדבריהמשקפותאלה
תפיסתםמהןומזדקרתעורכיהמידישיצאהכפי

המוצא"כקורת :מדרשיההז'אנראתהמיוחדת

יוצרתאלאלגבולותיו,אותםכרבלתאיכהבמקרא
ומלואו".עולםחובקתלהתבוננותמסגרת
שרנותאסכולותהמחברתמסכמתהשניבפרק

בעירתעלומצביעה"סיפור",המוכחאתהמגדירות
סיפוריאתלהגדירשמנסהמיבפניהעומדות

א. :ביניהןהמקובלות,ההגדרותעל-פיחז"ל
המוגדרתספרותיתיחידההיאשלהןנקודת-המוצא

פריהואהחומרכלחז"לבספרותואילו Iכסיפור
זדז"לספררתאיןוהסגנוןהלשוןמצדב.עריכה.
צמצוםישחז"לבסיפוריג.אחת.מקשהעשרייה

הסיפורים.שלובאופיבלשוןרב
הסיפורלהגדרתכנקודת-מוצאמציעההמחברת
המקובליםהיסודותשלשתאת Iחז"לבספרות

עלילה,דמויות, :האכגלר-אמריקאיתבאסכולה
משמערת.

יעילהזהביסודהכרהלדבריה :הדמותיסוד
ילהבכתווחשובההסיפורלזיהויכאמת-מידה

הקריטריוןלעתיםהואבדמותשהענייןמשרם
לאספרותיתיחידהבתרךקצרצרסיפורלזיהוי

סיפורית.

שכיכעלילהמגדירההמחברת :העלילהיסוד
שהםמתוךהנוצרעימותביניהםשישאירועים

שלקשרביניהםוקייםכרונולוגירצףעלמצריים
כיגורעל-ידינוצרחז"לבסיפוריהעימותסיבה.

פנימיכיגורעל-ידיארדמויות,ביןאראירועיםבין
הדמות.בנפש

מקרםאיןחז"לבסיפורילדבריה :המשמעותיסוד
ליצירתהכרחיתנאי(שהואממשמעות,פכרי

באופייםרבהבמידהנערצהזרתופעהסיפור),

משמערתביןלהבחין(ישהסיפורים.שלהדידקטי
הבאתשלהדידקטיתהתכליתלביןכסיפור,הסיפור
השלםהסיפורמשמערתביןרכן Iבקובץהסיפור

במהלכו).המושמעותהדעותלבין
סקרהחז"ל'מדרשיאתואפיינהשהגדירהלאחר
והסבירההסיפורלהגדרתהשוכרתהשיטותאת
בפרקיםהמחברתמכסהמהן'באחתבחירתהאת

"בראשיתבמדרשאכןכילהוכיחוהרביעיהשלישי
 .לעצמומיוחדכז'אנרהדרשניהסיפורמצרירבה"
תכונותחמשמרכההיאהשלישיהפרקבפתח

צרוףמהיותרהנובעותזה,סיפורשלמיוחדות
ב.המקראי.בהקשרתלותא.וסיפור:דרשהשל

לשוכיעיצוב .ד .יוצרדמיוןג. .פרגמכטריאופי
העלילה.מרצףסטירתה.מיוחד.
אתהמחברתמציגהאלה,בתכונותדירןלאחר
אתסוקרתכמכלול,רבה""בראשיתמדרש

תבניותאת Iשברהפרשותמבכהאת Iמהדורותיו

לפרשיות,החלוקהואתוהדרשות,הפתיחות
ביןמעברשלבמשקףרבה""בראשיתכיוקובעת

הדרשניים.המדרשיםלביןהפרשנייםהמדרשים
מפתחליצירתהדרכיםלהסברעוברתהיאמכאן

האחת :שתייםעלומצביעההדרשנייםהסיפורים
לעיןהמזדקריםסיפוריםאותםבחירת-

הקונבנציותאתהולםשעיצובםמשוםכסיפורים
דרשהכלבחינת-השכיחהיום.לכרהמוכרות
הסיפור.יסודותלאורודרשה
שלהמבניותהתכונותנחקרותהרביעיבפרק

מודגמתמוסברת,תנוכהכל .הדרשניהסיפור
מוחלטים,במספריםמצרייכת(כלומרוכמדדת,

אופניהיאהנחקרתהראשונההתכונהובאחוזים),.

פתיחהא~פכישכימפרטתהמחברתהפתיחה.
 • 2 •הסיפורלפכימקראיטקסטהופעת . 1 :שכיחים
 .הסיפורבראשהדרשןשםהופעת

איכרשהואקובעתהיאהראשון'האופןלגבי
למדרשאלא Iהדרשניהסיפורלז'אנראופייני
אםגםכימסכמתהיאהשני,האופןולגביבכלל.

שבעצםהרידווקא,לסיפורייחודיתאינההתופעה
הדגשתמשרםישהסיפורים,בראשיהשמותהבאת

 .סיפורלכלהחיונית Iמספרשלנוכחותו
הז'אנראתמאפייןשאינואחרפתיחהאופן

כוסחהוא Iלהבהרתוותורםברמצריובכל-זאת
 1יותראראחתמילהבכותיחידותעלהנכרי

חד-פעמיות.שאיכןמשרםכנוסחהנקלטות
פתיחה,נוסחאותארבע-עשרהמציגההמחברת

לאחר .שכיחותןמידתאתומציינתאותןמסבירה
פתיחהנוסחאותחסריבסיפוריםדנההיאמכן

אותםוממיינתהסיפוריםמכלל 70%המהווים
קבוצות.לעשר
שלהמבניותהתברכותלחקרמוקדשהפרקהמשך

השכיחבמבנההמחברתדנהזהבהקשרהעלילות.
שב"בראשיתהדרשנייםהסיפוריםעלילותשל

לפרקים,המגתווןאחדחלק·בןמבנהרבה",

בכפרחכא~ר

ד 1פ 1הס
 1הדרשנ

רבח nככראש~

בסיפוריהשכיחהאירועשהואציבוריבאירוע

החושפתהאופייניתהעלילהמרצףובסטירת Iחז"ל
הקבועותמהקונבנציותשרנותספרותיותקונבנציות

אחרים.סיפורתבסרגי

הדרשניהסיפורבסיומיהמחברתדנההפרקבסוף

מפיסירם-הבחינותשתיעפ"יאותםוממיינת

בטקסטוסיוםהדמות,שבדבריסירםמולהמספר
תלותואתכמסקנהוקובעתאחר,סירםמולמקראי

הסיומיםרובשכן Iהמקראיבהקשרהז'אנרשל
תהאהמקרא,אלהסיפוראתוקושריםחוזרים
תהא.כאשרהמקראילהקשרקרבתו
הדרשניים,הסיפוריםשלהמבניותהתכונותהצגת
על-ידינעשתההרביעי'הפרקשלעניינושהיא

בסיפוריםוממצהמלאדירןבאמצעותהמחברת
לצורךשנבחרורבה","בראשיתממדרשרבים

ללמודלקוראיםמאפשרתהיאובכךהדגמה,
תוך-כדיהמדרש.מתוךגדוליםחלקיםולהבין
 .המדרשיהסיפורשלהתופעהעםההיכרותעריכת

בספרהמוכיחהמאירשעפרהלינראהלסיכום,
 .חז"לומדרשיספררת :ידעתחומיבשנישליטה
הסיפוריםבחקירתאלהידעתחומישנישילוב

חשובספרהניברבה","בראשיתשבמדרש

 •בתחומו.

ולושולמית

 !מיוחדבמחיר

 :עדייןלרכושניתן
 1985-לשנים " 77"עתרןכרכי

1987 • 

"וידויושלמצומצםעותקיםמספר

מאתאחרים"ושיריםחוליגןשל
 .יסכיןסרגי

 .בסריעקב :מרוסית
שלמצומצםעותקיםמספר

ניקולאי.מאתקומדיה ; ,,"שידוכים

 .בסריעקב :מרוסית ;גוגול

 19· 1988נובמבר-דצמבר



כמפחידים:המפ~חדיםחרדיזציה

ברטובעמד

אבן-שרשןשלהחדשהמילון ?חרדהמהי
"קול :רעדהבהלה'גדול''פחד :כךמגדירה
 '.)הל,(ירמיהשלרם"ואיןפחדשמענו,חרדה
'רועד' :מרבניםשניזאת,לערמת'חרד',למ~שג

למלחמה)(לצאתוחרד:"מי-יראמפחדירא,
אדוק'ירא-שמים, :וכן ; ')גז,(שופטיםישוב"

עומדהיהעליכם"שלרם :אורתודוקסכמיצורת,
היהדותשלהמיוחדלעולמהמחוץימירכל

(בדקוביץ'הדת"במסגרתהמצומצמתהחרדה,

אתמגדידארקספודד'מילוןסו).הראשונים
 ;חרדהשלכ'מצב anxietyהאנגליתהמלה
משמעותהאתגםמצייןאךהעתיד,לגבידאגה

אי-נוחרתשלמורבידי'מצב :הפסיכולוגית
אתמדגישהגרמני'ד~ןן'מילוןגם '.ביותרדנה

 , Angstהמלהשלהפסיכולוגייםהיקשריה
לתיאורהאנגליתהשפהדוברי _אתאףהמשמשת

משמערתלההוענקהמאזפסיכוזהשלמצב
זיגמונדהמודרנית,הפסיכולוגיהאביבידיזר

פררייד.

ה'ס.רדיזציה'ואימתאלההגדרותסידרתביןמה
החילוניהציבורמןנכבדיםחלקיםשתקפה
האמנם ?הבחירותתוצאותנודעומאזבארץ

כוחןהגברתמפניבחששורקאךכאןמדובר

שמאארבמדינה,החרדיותהמפלגותשל
בחדדהוהןהדתשלבהתעצמותההןלדאותניתן

ועמוקהכלליתלנירדרזהסימפטוםמשרםמפניה
 1ופחדבילבולשלבתחושותשמקורהיותר'הדנה

בדודות,תשובותוהיעדרחוסר-מוצאמפנידאגה

בפיתדונרתלהאחזעזהתשוקהותוצאותיה
דאציונליים,אינםאפילווחד-משמעיים,מוחלטים
'מנהיג'אוהנהגה,בידיהעתידאתלהפקידונכונות

האימהגודמיאתהשורשמןשיעקדוהחלטיים,
אחריותמכלהפרטאתיפטרובעתובה

למעשיהם?
בהכרחמשמערתהאיןכידוע,פארנריה,

פחדיהגםכךבאמת.נרדףאינוממנהשהסרבל
ורקאךנובעיםאינםהישראליתהחברהשל

המאפיינתהמצרר''מנטליותשווא.מתעתועי
היתר'ביןנובעת,בציבורנרחביםסקטורים

מזיכרוןגםכמראובייקטיבית,ממציאות

פולחןורדיפות.חולשהשלמרהיסטורי
נערץהמדינהמאזרחירביםבקרבהנפרץהכרח

וחרדהחוסר-אוניםזtילבתחושהספקללא
הפרשיםוהאנרכיההאלימותשראה.מפני

עזהגטיהלמעשהמשקפיםבמחרזרתינר
אתלקבלמרככיםשאגררקלא :לקונפורמיזם

מזהיותרדבכוחעלינושיפעילמישלמרותו
משתוקקיםאףאנונגדר'להפעילשביכולתנו

זהאתלאתרכסירןאלאאינההפרובוקציה ;לכך
והבחירההפעולהלחופשקץסוף-סוףשישים
בחברהשהמדובר.מכאןמנוחתנואתהטורד

ובינתיים,ארטרריטה.המחפשתארטרריטרית

ברדידהאיןהמתאים,האדםנמצאלאערדכל
לומררוצהחרץ-אנושית,בסמכותלהסתפקאלא

השילוברקאך .ביותרהקיצוניתודווקאדתית,
הנשענתפוליטיתסמכותהיינוהשתיים,בין
יהווהפסבדר-דתית,רוחנית,לגיטימציהעל

שהמצבלהניחמקרםישאידיאלי.''פיתררן
אלה,בימיםהישראליתהחברהנקלעתלתוכו
ארבמוקדםזהמעיןפיתררןלייצריצליח

במאוחר.

רבותדוגמאותלנרמספקהעתיקהעולםכבר
מנהיגותשלבזיהוייההטמוןלפוטנציאל

שמקורםעל-אנושייםכוחותעםפוליטית
בקרבלמצואגםשניתןכפידתית,גיטמציהבל

ספרדים'פרימיטיביים'עמיםמאותםכמה

תרבויותגםה'קידמה.'בשםהוכחדולאשעדיין
המערבית'הציבילזציהל'ערשהנחשבות
ורומא,ירוןכגרןהראצירנלית,המחשבהולמקרר

טיראנייהשלארוכותתקופותשידעורקלא
ודמגוגיהשלוח-רסןפופוליזםחסרת-מעצורים,

מהן),האטימולוגימוצאםשאף(מושגיםפרועה
סמכותםלהעצמתעזהנטייהגםהפגינואלא
למוסדרתקשירתםבאמצעותמישטריהןשל
אירופהשלמלכיה .שליטיהןהאלהתואףהדת
לאליםובדרמההאלוהית'ה'זכרתמןהםאףנהנו
שלהמופלאההריפויליכולתהיתרביןטענו
שניםמאותבמשךנאלצובד-בבדידם.מגע

עליישרשלנציגוהאפיפיור,בברכתלזכות
נוצריתרוח-קודשלהפיחעל-מנתאדמות,

עריצותםהפגניים.מאבותיהםשירשובכריזמה

הדעותהרגהבידיחדשמסוגלתמיכהזכתה
המדינה,מדעמאברתה;כס,ת;מאסהאנגלי
הטבעובדרךהואילכי ,i-7 1במאה Tכברשטען
להתאגדבני-האדםנאלצוזאב,'לאדם'אדם

חירותםעלוויתרושבהאמנהעלולחתום
זאתכללשליט'מוחלטתסמכותוהעניקו
ביטחונםעללשמורמצידולהבטחהבתמררה

חיתהכאחת.וחיצוניותפנימיותסכנותמפני

בעתהראשונההראצירנליתקה'ההצדיאולי Iזר
לדיקטטורה.החדשה
כפרה ,:לעומת-זאתהצרפתית,המהפכה
בעקבותוטענה,המלךשלהאלוהיתבסמכותו

T העם.בידינתרנההריבונותכייר~ס;'אן-ז'אק

שלשררהעוררהזר'אמנה-חברתית'שגםאלא
המערבית.לחברההיוםעדהמציקיםקשיים
עמוקהבדללהתגלותעלולכיהתבררראשית

הכללרטובתמחד-גיסא,הכלליהרצוןבין
העלולהבדרךבוחרהרובאםמאידך-גיסא.

ללכתלחייבו,ואףלהדריכו,ישהאםבר,לפגוע
טובתמהייקבעמי Iכןראם ?הנכונהבדרך

והופיעוצצושבמהרהלהתפלאאין ?הכלל
יכולתלאותהשטענומספרררביםמתנדבים
 1ועוולצדקורע,טובביןלהבדילמופלאה

ארהטבעי,החרקבאמצעותאםושקר,אמת

לתכונההודרתארההיסטוריה,חרקייסודעל
להמוןמעלאותםשרוממהכלשהיפנימית
שבארהמהפכניםכלאתלימדך;כספניירהתרעה.

בטובתםלהכירהמסרבים:אלה'כיבעיקברתיר
הבנתםעלהמקשההאיבראתלאבדדינםאחת

לנציגהבמהרהשהפךמכשיראותרבאמצעות
הגלירטינה.-המהפכהשלביותרהמובהק

המלך'שלהאלוהיתבסמכותושכפרואףשנית,
בכדילאאלוהים.ללאלחיותבני-האדםהתקשר
מגוחכתחילוניתדתלפברקהמהפכניםטרחו
אתלהחליףוארייהנמצאהלאזראךלמדיי

במהרהארוכת-המסורת.הנוצריתהכנסיה

תרכלעצמהבמהפכההאמרנהרקכיהסתבר
האידאולוגיה,הדתי.לפולחןתחליףלשמש

הועמדולהאלהה,כןאםזכרוהמנהיג,המפלגה
ריבונות,לכאורהלהםשהעניקלהמוןמעל

רהכנסיההמלךשלמעמדםאתלעצמםואימצו

העריצות.כנציגימכברלאזההדיחואותם
רקאפשריתהתברר'כךהדת,שלסקולריזציה
מחליפיה.שלסאקרליזציהבאמצעות

'מנוסהמושגאתשטבעפרוםאדיךזההיה

הנאציזםעלייתאתלהסבירכשניסהמחופש'
בקיבררבסיפוקהתרווחודאיס fה;בגרמניה.

המרגורלהעלהשמועהלאדניוכשגובבה
המוניהשיגו.לכאורהריימאררפובליקתשל

אם , 1918במהפכתמבוקשםאתהגרמניהעם

עיליתנמלט,:הקייזרמהפכהזרחיתהאמנם
יטוןהשילממרכזיטואטאהוהקציניםהירנקרים

לריבונותסוף-סוףזכרברייכסטאגהעםנציגי
הרקיעהשהאינפלציהאלאממש.שלוסמכות
המרכזי,במימשלנאבקוהבדלניםשחקים,

ומספרפררלטרית,במהפכהאיימוהקומוניסטים
אנשי-שולייםתימהרנים,גזענים,שלוהולךגדל

משוחרריםחייליםמתוסכלים,ואינטלקטואלים
שקראוראירגרניםלקבוצותנספחוומובטלים,

'בוגדישלוחיסולםהרפובליקהלסילוק
וחתמוהאומהבגבסכיןשתקעונובמבר'

טרטאליטריתדיקטטורהרק .ררסאיחרזהעל
אחתגרמניהאתתטהרחזקמנהיגשלבראשותו
והביולוגיתהפוליטיתהטינופתמןולתמיד
גדולתה.אתלהותשיבלחורבנה,שהביאה
זמןנטבעור'פיהרר'שלישי''דייךהמושגים

:עתהמפלגתורהנסדא"פלהיטלרקררםרב
אחתלאשקרהוכפילבראם,להמתיןנותררק

עלוהופיעומיהרולהתייצב,משנקראובעבר'
הגדולהכלכליהשפלעםההיסטוריה.בימת
:הבורגניםחרדהכולםנמלאו-1929בשהחל
נאחזובאינפלציהחסכונותיהםאתאיבדושכבר
הפועלים ;הפרולטריוןלתוךיצנחושמאאימה

פחדוהמתונים ;המחרמיוםפחדוהמובטלים
;השרים,הקיצונייםשלואלותיהםמאגרופיהם

הנאציםרקכסארתיהם.אתלאבדחששוכרגילי
בגללדווקאאולימשפחדו'יותרהפחידו

אלאמפוחדים,אותםבכלמלארששררותיהם
מרים,ולבושי'חמושיםבסךצערושעתה

טענו'כךהעתידיכלבבם.מנהיגעמדובראשם
זמניבאופןאםגםצדקו,אמנםוהםלהם.שייך
למדי.
הדוגמהאוליהואריימאררפובליקתשלגורלה

לחוללשעלולהלמהפךביותרהקיצונית
ומקפת,עמוקהכללית,חרדהשלהתפשטותה

זאתשלמרותאובייקטיביירקעבעלתפסיכוזה
האיראצירנלייםשורשיהעלכוחהעיקרנשען

העצמתתוךהיאנבואותיהאתלממשויכולתה
שלהסופיתהתוצאה .מכלהמפחידיםשלכרחם
מישטרשלעלייתוחיתהבגרמניהזהתהליך
האירםאמצעיעלמוחלטמונופולבידיושריכז

אחרותרבותארצותגםאולםוההפחדה.
אלנהייהמדבקת,חרדהשלתקופותידעו

אלימים.דיקטטורייםופיתוייםהאירציונלי,
בהקמתהדרייפרסמשפטלמשללווהכך
הצרפתיתהפררטר-פאשיסטיתהתנועהשל

מרטיביםששילבאירגרן ', Tיי g~ןא~סי;ן R ~'ה
זריםשנאתרדידקטטרריים,אנטי-דמוקרטיים

רגראנדירזימיתילעברוגעגועיםוגזענות,
קריאהעם'יחדיותרערדגרדא-הודולעתיד
תכניהועיוותסילוףתוךולכנסיהלדתלחזרה
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כיפלאאיןוהאוניברסליים.ההומאניים
ל~ימj:ן-הודתהנחשבתפדאנסייז'ה'אקסיון

בצדפתאךהאירופית.הפאשיסטיתהתנועהשל
אתלכבושהפאשיסטיםבידיעלהלאעצמה

הניצחתהתבוסהלאחדאלאהאומהמרביתלב
שניםגםכמוהמהפכה,ומסורתגרמניה,בידי

הרפובליקהתחתלדמוקרטיהחינוךשלרבות
זה.כיווןנגדדב-כוחבלםשימשוהשלישית,

ארצות-בעולם:הגדולהה'דמוקדטיהגם
חברתית.פסיכוזהשלתקופותידעההברית,
שלוהמקאדתיזם , 1918שלהאדומים''פחד
הדוגמאותספקללאהםהחמישים,שנות

וההדסההיסטריהלפוטנציאלביותרהבולטות
האימההאמריקנית.בחברההטמוןהעצמי

עליהשטןשללנציגווהפיכתוהקומוניזםמפני
הכלכליואי-השוויוןהעדתיהמתחאדמות,

ומאגדהזדיםשינאתאדה"ב,אתהמאפיינים

להתפרץנוטיםאלהכלישבההאלימות
האיזוןעלולאייםרבהבעוצמהפעםמדי

אלא .האמריקני'כור-ההיתוך'שלהעדין
להטמיעארצות-הבריתהצליחהשבה-בעת

ערכיםשללציוןוארייהמידהבאוכלוסייתה
וגילתהאזרח,לזכויותומודעותדמוקרטיים

לפסיכוזהמנטייתהלהתנערמרשימהיכולת
אדה"באתשתקפההחרדהעצמה.בכוחות

ששבהזוכמוהבולשביקית,המהפכהלאחר
הביאהאמנםהקרה,המלחמהעםוהתעודדה
מזכויותרבותשביטלוקיצונייםחוקיםלחקיקת
חופשכגוןיזובמדינהכךכלהמקודשותהפרט

הודותאולם,והעיתונות.ההתאגדותיהביטוי
לחוקיםמעלהעומדתהאמריקנית,לחוקה
גזרותלבטלדברשלבסופוהיהניתןוגילים,

שהדברהעובדהכבלתי-קונסטיטוציוניות.אלה
המסורתשלחוסנהעלספקללאמצביעהנעשה,

האמריקנית.הליברלית

במיוחדברחכריאם-כןמוצא,הפאשיזם

חרדהכללית,חרדהשלבתקופהלפעולה
חיצונית,סכנהמפניכלכלית,שואהמפני
חברתית,אישית,זהרת,שלהתערערותומפני

חרדה.להאובייקטיביותשהסיבותככלולאומית.
כןאיראציונלית,אימהשלבהתפרצויותמלוות

שהמסורתככל ;הפאשיזםשלסינריומתרבים
מוצקהוהפרלמנטרית,הליברלית,הדמוקרטית,

יציעהפאשיזםהמלאכה.עליותקלכןפחות,
הואבתמררהוזהרת.ביטחון,אמונה,לאוהדיו

שלהם.האנושצלםואתחדותםאתמהםיטול
המואצתלמודרניזציהכתגובהנוצרהפאשיזם

-19ההמאהבשילהיבאירופהשהתחוללה
סממניםבוהיועל-כן .-20ההמאהותחילת

מובהקים.מודרניסטייםאנטידיאקציוניים,

תנועההואעצמוהפאשיזיםזאת,למרותאך
גםבוישכןועליהחדשהעידןפרימודרנית,

החדישה,לטכנולוגיההערצהשלרבהמידה
גםלכןבה.הטמוןהעצוםההדסלכוחובעיקר
בעוד :המסורתיתהדתכלפיביחסוהשניות
המונים,לגייסכוחואתלנצלשואפתשהיא

להציתביכולתהשימושלעשותהואמשתוקק
עשוייהשלה,עללעמודהדתתצליחאםאמונה.

יאליועצמהתתאיםאם ;בלםלולשמשהיא
הראשונה.המעלהמןמאיץלותשמש
שללעלייתוהחיונייםהמרכיביםמןרבים

 .במדינת-ישראלעתהכבדנמצאיםפאשיזם
ממידההסובלתמדינהזווראשונה,ראש
לומדכמעטניתן;למעשה,חרדהשלרבה

שלה.המרכזי.ךארי.ךהה.וייזוןהיאשהחרדה
הציונותמקררהיאהאנטישמיותמפניהחרדה

נולדהפדאנסייז'ה'אקסיוןדקלאהמודרנית.
שלתודתוגםאלאדדייפוס,משפטבעת

זאת,לעומתהערבים,מפניהחרדההרצל.
החברהשלביותרהחזקהמאחדהדבקהיא

ישאלהפחדיםמערכותלשתיהישראלית.
לשתיהןאךבמציאות,מוצקיםשורשים

חולניתייה.בפדאנולהתגלגלעזהנטייה
הפיכתהעד-כדיהמציאותאתהמעוותת

הסכנהאימתעצמה.אתהמממשתלנבואה
כלכלישברמפניעזהבחרדהמלווההחיצונית
יוםמדיהמדינהאזרחימרביתאתהמלווה
כלכלייםבמשבריםלשיאהומגיעהיביומו

יכמובןינעוץזהפחדגםוכישנים.חוזרים

נוטההואגםאךאובייקטיבית,במציאות

ביטחונואתהמערערחולנילעיסוקלהפוך
מןיוצאפועללהתקיים.ביכולתוהפרטשל

הזהות,כיליוןמפניהחרדההואלעילהאמור

ועל·כןחרדה,עלניזוןחפאשיזם
להמשיךהואחייבטיבעומעצם

הנמקות.לחולספק

(פחד,האמביוולנטיביחסביטוילידיהבאה
העדר(אר'ירידה'כלפיוהיצריקינאה)שיגאה,
'לחזורהרצוןביןהעזהההיטלטלות'עליה'),

מזרח-תיכוניים)או(אירופייםהשורשים'אל
וכןישראלית:תרבות'ליצ.ודוהשאיפה

המציאותמקשייהמפלטחיפושכמובן
הכמעטוהשינאהמחד-גיסאבתשובה'ב'חזדה

תופעותמאידך-גיסא,לדתייםאנטישמית
שלהשניותמלאביחסהבמעטלאכולןהנדרכות
לגולה.הציונות
עלמעידותהאחרונותהבחירותתוצאות

והולךגדלמספראלו.מגמותשלהתחזקותן
שמעצםגרתמפלבעדהצביעואזרחיםשל

תפישתואתהדמוקרטיהאתשוללותהגדרתן
פרוט,-גרתמפלחלקןהליברלית.והאדםהעולם

לכלפיתדוןבעוצמההרואותפאשיסטיות
אורתודוקסיותמפלגות;חלקןהחברהתחלואי
ימי-בביימיחייםלאורחבחזרההדואות
ניצחתתשובהבאלוהיםעיוורתובאמונה
פלגיםשנייישארועודכלהמודרני.לעולם
בידםיעלהשלאאפשרמזה,זהנפרדיםאלה

מדינת-ישראלשלהתפתחותההמשךאתלבלום
העולםמןחלקהמהווהמודרניתכחברה
ביןיהפוסט-פאשיסטיהעידןשלהמערבי

 .שמאליאוימנימישטדבראשהיעמודאם
הראציונלייםהזרמיםשלשהחלשותםאלא
הקיים,הפוליטיוהמבנההמתרס,עבדימשני

הפדוטו-פאשיסטים,אתהןלשתףיחייבו
וישהואיל .בשילטוןהאורתודוקסיםאתוהן

שלפעולהבשיתוףיאלהשקבוצותלהניח
יאחריהןלפגרלאשיתאמץה'שפוי'הימין
חיצונייםמשבריםשלשודההמדינהעליביאו

שללהיווצרותושהתנאיםלצפותניתןופנימיים,
עםבבדבדיישתפדורקמקומיבנוסחפאשיזם

והחרדים.הקיצוניהימיןביןהבריתהתחזקות

תגדלכןהאובייקטיבי,המצבשיחריףככל
הנהגהבידיוחלקחדלפיתדוןהציבורכמיהת
ומעצורים.פשרותחסרת

טיבעומעצםרעל-כןחדדה,עלניזוןהפאשיזם
עצםהנמקות.להולספקלהמשיךהואחייב

והמפלגותהקיצוניהימיןשלכוחועליית
ועלולהבציבורהחרדהאתמגבירההחרדיות

שכבדכפייכוחןאתולהגבירלשרבזהבאופן
דקמאמיןהמזל,לרועהפאשיזם,בעבר.קרה

 ;בכוחדקאותולבלוםגםניתןכןועלבכוח,
בדיוקלהביאלוההתנגדותעלולהשאזאלא

המערכתקיעקוע-מחכההואשלהלתוצאה
 .מטרתוהואשחיסולההדמוקרטית-ליברלית

מישטדיםכימגלהההיסטוריהניסיוןואמנם,
לחץבאמצעותהופלולאמעולםפאשיסטיים

.אךמבחוץאוייביהםבידירקאלאפנימי,
דווקא,ידידמצדהלחץיבואלאאםירנןבמקדה
מןיותראףקטלניתלהיותהתרופהעלולה

טעותדקזהכלהיהאלא-אם-כןהמחלה.
 •חה. nברא
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רםת-נזעירית

ת·לחרבוהרשוח ואםנוח
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עמיתאורי
רמת-גןעיריתראש

רמת"גן
תרבות

-~ 1988דצמבר 1ארוע

 ~צורכתעיר
ו

במערכות-חינוך'-בפיתוחמושקערמת-גן'עיריתשלמתקציבה 5כ-%ס
 5הוקמובלבדשליהקדנציהמשך .ובדומהבגניםבמערכות-תשתית,

למוזיאון .תרבותיותופעולותתרבותצרכניחםרמת-גןתושבי .מוזיאונים
איש.-1000כשבתבכלמגיעיםמכבר,לאשנפתחהרחוקהמזרחלאמנות
ביתולקרבתהתרבותאתלהביאהיאהעיריתמגמתאירועיםאירגוןשלבתחום

האמניםמיטבאתהנחמביאיםאכןואנוהקרובה,לסביבתואדם,של
אנובנוסף, .תרבותהיכלבקרובכאןלהקיםומקווהחולםאניכעתוההצגות.
מוזיאוןאתחנכתילאחרונהורק ,ומודרנימשוכללגדול,כדורסלהיכלמקימים

 .ועודעודרוצחוהציבור ,קריניציעיישהראשונים
ברמת-בתי-הספרכלאתשיפצנוהאחרונההקיץבחופשת-לחינוךובאשר

פועליםאנוכעת .מחשביםכיתתבית-ספרבכלהקימונוהחולפתבשנה.גן'
והנחבפעולהזהועודמחשבים.ישנםכברמחם Sוב-%סהילדים,בגניזהבנושא
שברמת-גןגםלצייורוצחאניבגנים.ארוךלימודיוםיצירתשלנוספת,מגמה

 .העיריהעל-ידימסובסדתנדרשתלימודיתארחינוכיתתוספתכלאםררחינרךאין
מרכזים, 34אצלנוהמרנההקהילתייםהמועדוניםדשתאתגםלהזכירחשוב
חייםאריכותבעלתעירהיארמת-גןלאחרונים,ובאשדקשישים.עבודבעיקר

להםחילקושברעלפנידק . 9סלגילמעלאישסר ooכ·בעידנולנרישמופלגת.
מיוחד.שיבתי-הספדתלמידי

אמונהמתוךמאד,ראיכפתייםאינטגרטיבייםחייםחיההרמת-גביתהחברה

 .והערכיהתרבותיביעודה
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סיוןאריח

סביבתיתאמנותעלשיריםשני

פסנתרטרגדיה

Mozart, 1935 

fl ,'1100Jll0 TBOJi נUMblCCJl yדגpm,iLIH 
i1 wנןנaTL corתace.K :)1'Y po11נ,. 

Ho c<נif'Iac 1-1,Aeז Jq:Jyran .I{p:גMB, 
ti W1 ~roז pa:1 שזeM yBOJib. 

I·lo rוpo,a.ג'יtaH pacnסp.Rגr1נc A€~.םזב,rn, 
Y. He<.)'l·upaTגU.t KOHeדו ~זynf . 

fi, 1ג,qw1, oce TסHe1• B qכapiiceiic·rse. 

,K~i311b חpכסtGtTb -  .epeHTJfוe rתe noז,

Poet, be scated at the piano. 
Play the present, its hoo-hoo-boo, 
Its shoo-shoo-sboo, its ric-a-nic, 
Its envioש cachinnation. 

 :פסטונקכוויס
 •"המלט".מתודן

If they throw stones upon the זoof 
Wbile you practice arpeggios, 
It is because they caזזy down the staiזs 

.A body in זags. 
Be scated at the piano. 

 וttלttס .סנוויטס

:p ר~~ t? ס~ר~נןים. ~מ~ר:.גW לV? זכיךדקך~נןים, 25נת-ס~

-r:ויי iס~ל~ר iסזגז~~דגליעוןנ~
~ t? סי~לW ה 9וןלt? ~י~r:תיו. 

:P ~ t? זוגךתtלות 9ג!ד~ז 1 .~ג,ז~
ס~ד~עות,~ז:,~יר t?RWל Wזןן~ד•ות
 riז;כזק~או p: •ס;רון , zל- i~רים p::קךחובות

. W זנות-,ליסיםלr9ס'~~זקבוכימf .זקג.:רז;ו!;(ים-~אותpסז
סםצ~~ים. R ~~יגםף 25ךזק~~~ים~יגם
t 

זקקו~~ים. iJ~ז

~מס~ריםנאמניםאמניםהםפסנr:ןרגים
 •ג • .,. •::•: • .,. .... •• • ., : :-ז

נר~ל~יגו Wכס p:~~זgןהים R~רכ
 .השירהננבחהז.פשררריםמאמ~נת

 ז•--: •: :-- ·.ר··

יזכ~ים R ~ןוקזvל .~~ר tס~מג!ןב
~מנפציםיוריםלנגופורצים  • 1- : •י-- .ו

~ז;וןז gס,ל Wזגג!~דיוארת ?RV ~ז:;-י.ק~גנ R ~~ת
~זקג~ןיף Qמרי~זקג~ןיף Qמוךה~א

לידים rסל iזט;נ.רי-סדכ~~ית~יז
דם..שדמגרששלנגאצנגעות

 .,,.,•-·· ••ז: . •••-,, ..ז 1 ... :

111 • :P 1~זקנ,ותסזגות:p ךz זקונות,אזיות

וש~א-,~ים~ישיז ,Rןו~תלךאות~~זר
 'נגשנתונכיזעr:ןןעלמעלהאינ!:ואשר;,

 ז;•.-1- ~-,- .....ו-ן•

ליד ;ס,לף:\ך~ת ;מותוליר i:בוא
נגז-ןו.שלהז.פכ~צת:גר•תrזאתנושא

N •• ..... •ז'r'T t -........ ... ••• • 

 .ל:iבזעזה iמז~ ,.ג w ~לי.~יז
-סרילטל Wג.:ר'?ק.ידו~תןמל.א
סוג;וךיםך~שותכיןגק,לע~יש
~כלזפהוכעסףם:וז nיהיר~רלעגרחמיםנכמר  t:•'1 ., ...יי ·,'--ז •-1- ,.¾

עצמו~לג:פיאותוהשובביםבכלפי

k ~~ f .. ~ס~סןזכזים'~!ג.רi ~ .. ןjהl ג:יים•זרדר-:ק~אותודז~
 • T:)Yf?'tJ ~ Qזםוגזרהיאrז p: ,זגה 9 ~סןקז;ו,,רק•

~ןת Iב..ךט. R • 1932~ךלין.
נובטנגרטולרשלשירהאומרת

'1' ...... . • ••• ·.•: 1 :•.• 1 

ס,קום~ל :דם ת~ל~~
ח:וםנבצבעחלצותלובזסיפורצים

- ••• 1 ; ' ••ו •נ

rp ,ןא~סי~ןן.ע 9' ~ו:ל~ך~זג!קות!' 

ארליס:;ניוקה,,ל iוז;ודז iJ,9ך
:p ךס~יוקהס7זיהף~ה~ת•'ןסזקק.יטןי
s קזליליםו~ס:W זןןאףס.·.ןיוסןןם 1 ,לpז

~~זזתנןיר .ליץ p:ס:;נג;וק~~תלוורדן

~זכיוז;ןןן g ~'ן~חות~כל.ילות.כ:~ים

ג,ים,זקחול.למו fזגג!ל!ת-~:גוןט. Rסןק~ל~יל'א

ךז;כים ,Rסי~~~למוזךטל Wזר~~יםiו~ריס

~ז::ורו o •ל iןכףןס:האותופ~ ?rVכן~~זrר
 ,,, n:r1iJ ~ yך~ר,ננומ.סעוגכיר p:~ז

t? ~~~כ~יגכדים םיJW ע.ך,ק~. 

הג:גותעל.האבניםיתעופפ~ ..רנאשג
ץ y ~ t • ':,·'.-:- , ·• 1 .'ז . ,.·-~- 1 .: 1' ;:· ••• 1- ~ו

:P ב.~ן.רגות,~זרר~ג~•י·יזגיסזק~:וךר~מז$מר
 ~ ·,ב~ zמ~יtו, י~~י~~דז oס,

א~ןק' yה'~ז ;riז:ןךמן., wמג J · ,כi1 \?i ~~לז~.ןז:ו 25זג
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"למהפכה
הניקראגואית

משלה"דרך

קסטיליוואליהחוליו

הפקר:¼שליואשוןו,זכר'

לא.ךרןה tt ~.·ךסא~,ג tt ;~ל

יו 7~י 9א Rאןןרה- 1חוןין :rג~ת

~ראגראה.מניאפריל~י ...מץר :תאר~ך
רהיצ~רההגנה  • ., t ז--,-

סבדדליקעודד

 ) Julioראליה·קסטילירחוליוהמשודדאת
) Valle-Castillo הנכסבמסגרתפגשתי

במכסיקושהתקייםלמשורריםהבינלאומי
כימיה.ביכינונוצרהמיד .האחרוןבאוקטובר

העירלסאקאטקאס,בדרךקפהלכוסמעל
כלעלשגובראנושיחוםהנכס.נערךבה

פוליטיים.סייגיםאוספקולאציה
בעלממושקף,מוצק,גוףקומה,כמוך
אחת,בעת-ובעונהומעמיקקלילדיבור
"אומכות-קולוכיילית"מלמדבהומור'מתובל

בירתשבמאנאגואההקאתוליתבאוניברסיטה
יועצוומסאי,חוקר,משורר,כיקראגואה.

קרדכאלארכסטוהכומר-המשוררשלהאישי
(בינתיים,התרבותכשרכיהןבהבתקופה

תקציבאילוציבגללהתרבותמשרדבוטל
מכהןבהלתרבות,הלאומיתלמועצהוהפך
עורך-ובנוסףראשי).כעוזרואלסיהחוליו

עורךוכןחופשית""שירהלספרותכתב-העת
החדש"."היומוןבעתרןהתרבותיהמוסף

שלמסויימיםהיבטיםסביבסבבהשיחתנו
לתחוםשנוגעבמהבעיקרבארצו'המהפכה
שמאחששותיאתבפניוהבעתיהתרבות.

"הגזמות"אותןעלחוזריםהכיקראגואים
(רדיפותאחרותמהפכותשלפניהןשהשחירו

ראווה,משפטיאכזרית,צנזורהאנשי-הרוח,

ונו').פומבייםוידויים

התהליךאתלזהותבסיוןשכללצייןברצוני
אחריםולמהפכותלתהליכיםאצלנוהקורה
הכיקראגואיתלמהפכה .לחלוטיןמוטעה

בארציפועלותפוליטיתמבחינהמשלה.דרך
מדובר-לכלכלהובאשרמפלגות. 18כיום

יסודותבעלתפלורליסטית,מורכבת,בכלכלה
בתחוםגםנראהדומהמבפרטית.כלכלהשל

התרבות.

יותרחותכתתשובהמבקשאניזאת,בכל
לתשורתי.

פבלוהגדולהמשורר-דוגמהלךאתן
מן-30הבשנותהיה ,דרהקראטוניואב

-40הבשנותבפאשיזם.הנלהביםהתומכים
כיהןאפילו .הקוכללאורךבפרכקותמך

במרוצת .במדרידסומוסההרודןכשגריר

פרכסה""לההעתוןלמשנה-לעורךהפךהזמן
מתחילת .הראשילעורכוואחר-כךהשמרני

בשלסומוסהשללאופוזיציהעבר-60השנות
המהפכהכלפיועמדתולאומני-קיצוני'היותו

אף-על·פי-כן'ונחרצת.ידועההסנדינסטית
הואכיוםהוא,נהפוךלרעה,בונגעןאאיש
הניקראגואית.ללשוןהאקדמיהכמנהלמכהן

 .כשגרירלכהןלוהציעושאףשמעתי
 .זהרקלאאבלההצעה,אתדחההואאךכנון,

פכהניקרגואה""בואנההלאומיבית-ההוצאה
שלמקיפהאנתולוגיהלהכנתבבקשהאליו
אלף 30-40שלבפרוייקטמדוברספריו.כל

מתמקדשקואדרהאףעלבקיצור' .עותקים
יצירתוהמהפכה,מיתוסשלהשניבצד

בלתי-כפרדחלקעמנו.לכחלתהפכההענקית
אינוואישהכיקראגואית.התרבותיתמהעשייה

זאת.להכחישיכול

 ?והאסכולותהסגנוןלענייןבנרגערמה
לקוהסוציאליסטי'לריאליזםכוונתך'אם

אם .אותךלהרגיעיכולאניויחיד'רשמי
בכלל'לאמנותבנוגעכלשהוקו.אכןקיים

כ"חוקתאותולהגדיראפשרבפרט,ולספרות
רמירז'סרחיוהסופר-לדוגמאהחופש".

"פתוחים",רומניםכותבהחונטה,חבר

הסוציאליסטי'לריאליזםזיקהמכלרחוקים
פרכסיסקו-הסוריאלסטיםהמשורריםאו

אלטאמירנודונאלדואו ) 1942 (דודיבןואליה,
רוסאריוהמשוררתאוצ'ואואוצייר'גםשהוא

אוטומטית,בכתיבההמשתמשתמוריליו'
כמזכירתומשמשתווידויית,אוכטומיסטית

התרבות".לעמליהסאנדיניסטית"האגודה
תומאסשלזוהיאביותרהבולטתהדוגמה
ההנהלהחברהמהפכה,מפקדבורסה,

ושר-הפניםהסאכדיכיסטיתהחזיתשלהלאומית
כתבבבית-הסוהרשישבבתקופהעוד .הנוכחי

ממנוסגנוןואוטומטית,סוריאליסטיתשירה
קייםזהה .מצבהזה.היוםעצםעדחדללא
הגדוליםציירינוארבעתהציור'בתחוםגם

באכגאס,ליאונלסאאכס,לנסיו-החיים
פנוארוסטגיואלחכדרוסובאלבאנואורלנדו

תנועהקיימתבניקראגואח .האבסטרקטילציור
-ביותרלחשובהשנחשבתנוספתאמנותית

d 7לו~,~ם =וז~~ז ;, ~tאז,' iW ז;וה:p בו~י
וקקוז,רי,;~ת oלג;רפ·לג!פוןה

זת Rז,ר P:~קווק'ן~תלסואי,ןא~ל
 :,,וןה·סךןה p:ןן. p:~זכךז:וי.

 ,"ה 9tt ~ Rלון 9 "~תסדלילות,~ת
ן:פות.בהt;כילות p:נוף. iס~תזןטות, Rס~ת

• •.y .;· 11'·• . 1 ·!·· .. . 'ק 

rזלום.ד i 'ז;י~~ 3ןגוןז,רזפוג;ר;~לוקז:וי iן~ג;ר
:p י~RW ך~בוכ•;ל~ tt לוגי. 

מתנפציםהננבישואלוניהגנה 1 •• 1--•די -• • 1-1 • t 

ה iןןןה-זr,ז•ויס~;ר;~תנוג;ר~ום

 ,ה~~ק~ס~יןה 9ס~~מו~דחול
~ r.iP , ת 9,9סזקססעו~ה:p יוסר.. 

םברדליק.עודד :ית iמספר

בארצותשנפסלהתנועהח"נאיף",ציורשל
תקופחבמשךהאירופיותהסוציאליסטיות

למדי.ארוכה
שהיוצריםלצייןישבמוסיקח,מדוברואם

מאשרג'אזביצירותיותרעוסקיםהחדשים

לנושא(פרטכיקאראגואית.במוסיקח
שלקיצבההחדשה,הקובנית"הטרדנה"

תאמיןזה).בתחוםהנעשהעלמכרעתהשפעה
נוגעותאינןשלנוהבוערותשהבעיותלי'

 .אחראוזהספרותייוד"שלב"קוצו

מה?כגון

מבצעלמשל'חאכלפבתיותנגעביעורכגון'
מאסיבית.השתתפותסופריםמשתתפיםבו

חאנלפבתיותהגיעהבעבודה,שהתחלנוקודם
ובערי-השדה,מרוחקיםבאזורים )!(-100%ל

לאחרהיום,הגדולות.בערים soד- oול-%
של-12%כרקנותרואלפבתיזציח,שנותעשר

נטויה.זרוענוועודאנלפבתים,

משוררפיזיתמתקייםאיךחוליו'לבסוף
בארצך?

תקופתנולפניבמספרים.זאתלבטאאפשר
עותקים sooכ-ידוע-שםמשוררפיוסם

כמוניצעירמשוררכיום' .חשבונועללספרו
מבחינתועוד,עותקים. 6000 ...מפרסם

בפניפתוחיםהמוספיםכל-הפרנסה
כמרציםמכחכיםמשורריםבנוסףהיוצרים.

לתרבות,במועצהבבתי-ספר'באוניברסיטאות,
שצצוציבוריותבספריותבבתי-הוצאות,

מילגותמקבליםהםוכןלאחרונה,כפטריות
דאגה,אללכתיבה.זמנםאתהמשחררות

חשובאגב,אצלנו.מובטחתהיוצרשלפרנסתו
מהדורהלדפוסלהיכנסעומדתשכעתלךלומר
האם .לערךעותקים-4000כ ,התנ"ךשלחדשה

 • ?משהולךאומרזה
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תנועתביןהדיאלוג
חתחיחוסופריהפועלים

גינרסרפנחס

א' ·חלק

מבוא

היחסיםמערכתאתלבחרןבאזהמאמר
בשניםהאץר-ישראליתהפועליםתנועתבין

והשניםהערתמניהשלטוןשלהאחרונות
הסרפדיםרביןהבריטיהשלטוןשלהראשונות
המאהשלהאחרוןבעשורשהתבלטוהעבריים

 .-20ההמאהותחילת-19ה

לכללאינההכוונההפועלים''תנועתבמונח
אלאבאץר-ישראליהיהודיהפועליםציבור
הצעיריהפועל :בעיקרהיושבטארניהםלאלה

הגורמיםשהיואלהוקונטרסיהאחדות
ה'הסתדררת'.בהקמתהפעילים

הרוחנייםשמנהיגיובציבורענייןכאןלנריש
יוסףי(בן-גוריוןמתוכוצמחווהארגוניים

ולאחרטבנקיןיצחקיכצנלסרןבדלי rאהררנרב
והתמזגושהשתלבואריערי)ימאירמכן
בארכולםכמעטגררדרן). .דרא.(ברברבר

'תחוםשלהיהודיתהאינטליגנציהמתוך
ביןהתרבותי-חברתיברקעהפערהמושב'.

מארדוסבירמצומצםהיהלמונהגיםהמנהיגים
רבהבמידהכמייצגיםהמנהיגיםאתלראות

שלאובמקרםשלפנינובנושאהתנועהאת
נמצאלאאחדותיבמלים .השפיעו-ייצגו
הפועליםמעמדשביןהחריףההבדלאתכאן

הקריאהלחומרבאשרהפועליםלתנועת
שקלהבדלבכלליהספרותאלליחסובאשר
הפועליםתנועתשלבהיסטוריהאותרלגלות

 .רעודברוסיהבגרמניהיבאנגליהי
והמונהגיםהמנהיגיםיצאושמתוכוהציבור

שלהיההאץר-ישראליתהפועליםתנועתשל
העבריתהספרותקוראישלציבורבעיקרו
פולניתרוסיתקוראיגםביניהם(היוהחדשה
מאלהרביםאךייידישובעיקרוגרמנית

בתרךלעברית).תהליךשלבסופרעברו
ספררתראשיתי :העדיפוהםהעבריתהספרות

עםהרמהמבחינתלהתמודדהיכולהקאנרנית
לקרואייכלוהםשארתהזרהבלשוןהספרות

הגאווהמבחינתגםלהםחשובשהיהדבר
ביטוילשמששיכלהספררתשניתי ;הלאומית
גםשלהםולהתלבטויותלפחדיםלמאררייםי
את .הציבוריבמישוררגםהאישיבמישור

להגדירניתזהציבוריבמישורשלהםהמאודים
כציונים-סוציאליסטיים.

בהתמודדותשרוייםרחיובתנועהמשהתגבשו

חשובהיהמתחריםיציבורייםגורמיםעם

כמרריםייוצריםאותםולהציגלראותלהם
היוזרמבחינההתנועה.שלכמבשריםאר
מנהיגיםלביןבינםשוניוגםהקבלהגם
פרנץלמשליאחרות.פועליםתנועותשל

הפועליםתנועתשלהתיאורטיקןמהרינג
כמבטאיםשילדואתלסינגאתהציגהגרמניתי
אותםזנחההגרמניתשהבורגנותאידאלים
הציבוריהנושאנשארההפועליםושתנועת

גיחה.אתגםאימץהןא . Iשלהםהיחיד
שהיהמהאתאימץהואאחדותיבמלים
היהריכולהגרמניתהספרותכפסגתמקובל
עםלהתיישביכולהיהשלאמהאתלפרש

מןכנובעשילדשלביצירתוהסוציאליזם
המאהסוףלבין 1sה-המאהשביןההבדלים

שיאי .אחרהיההאץר-ישראליהמצב .-19ה
ופעיליםקיימיםחייםיהיוהעבריתהספרות

לטפלצררךהיהכאשרבעייהיצרכמרבןרזה
אלהלביןהתנועהתפיסותביןבאי-ההתאמות

הנערצים.היוצריםשל

האינטליגנציהשלוכוחהצמיחתה
הספרותית

רוחנייםלרועיםהפכוהעברייםהסופרים
עםאירופהמזרחיהודישלוציבוריים
המנהיגותשלהרוחניתסמכותההתערערות

אינטליגנציהשכבתשלוצמיחתההדתית
ברוסיתהשכלהשרכשנרעדשקצתהחילונית
בדתאמונםאתשאיבדובני-ישיבותוקצתה

בעיקרחילרניתיספררתלקרואוהתחילו
בחיישהתחוללהמשברבעקבות . 2בעברית
י-1881בהחלהרוסיתבקיסרותהיהודים
הדתיהמימסדשליטתהיהודיבציבורנחלשה

האינטליגנציהגםנוטלתמאזוהאוליגרכיה.
 3בהנהגה.חלקהספרותית

מיכולתהנבעאינטליגנציהארתהשלכוחה
להסבירהיהרדייםיבחייםהמשבראתלנתח
פתרונותלוולהציעההיסטוריתמשמעותראת

תפקידהאתמשררהפרנקל .ארוךלטורח
בשנותבאיטליהוחוגרמאצינישללזהאז
במלחמת-מסאריקשללזההי"טילמאה-40ה

פיטרפיחרגשלולזההראשונההעולם
 4.1956שלבהונגריה
השמרניםשנותשלהעברייםהסופרים
המרכזילתפקידהמודעיםהיווהתשעים
אתהלאומיים.בחייםהספרותשלוהחיוני
 ?יודע"רמי :ביאליקמסייםהצעירה''שירתנו

בידםנושאיםהצעירים[המשוררים]אלהאולי
ערדאולי ;העתיקלעמםוהנוערהחייםסםאת
השבראשואתוהקיפוקומתואתיזקפוהם

שניםמספרכעבור sרתפארה".כברדבענני

"הארץ :במליםהעברי''הספראתמסייםהוא
אולייודעימי .אחדקטןספראותנוהנחילה

 6 .] •••• [ •האץראתלנולהשיבהספרשלסופר

נעשההמחקר .דוקטורעבודתמתוךפרקחנהזומסה

בן-גוריוןמורשתבמרכזהמחברשלעבודתובמסגרת
בנגב.בן-גוריוןבאוניברסיטת

שברלספרמאמרבאותוהתכווןחראאמנם
ישראלספררתשלהיצירותמיטביכונסו

הספרותשלאלהדווקאולארלדרררתיהי
שלספרותבכךקבעהואמקרםמכלהחדשה.
הלאומית.בגאולהמרכזיתפקידהעברית
העםאחדעםמתווכחברדיצ'סקימ.י.וכאשר

שקירם ] .... ["וטועןהשילוח''תעודתעל
מאשרבשירהיותרהתלוידברהואעםכל

שקירםמסכימיםששניהםלוברורבמחשבה"יי
עלרקנטושהוויכוח .בספרותותלויהעם
הספרותמרכיבישלהיחסיתהחשיבותמידת

הלאומית.
במיוחדהספרותחיוניתברדיצ'בסקישללדידו
חייםולאטריטוריאליריכוזלושאיןלעם

מדינהלנראיןאץרילנראין ] ... [" :מדיניים
הנקראזהממקדש-מעטיותראיןבידינו ] ... [

 ] ... [ספררת
צררךישרמדינהיאץרלעםשתהיינהכדיאך

אלאכךסברהעםאחדרקלאהרוח.בתחיית
 :ברדיצ'בסקיגם

לרוחכבפשריישכרתהייהתשלכיםמרקהתאמיונ'אכל
האתמיונ' ?גמיהחפחותרוחוולאלוהותהאשכנזי

מה ?ונטהעםגדולנפישצירוףההילאשלגירכלדי
כלירוחו'ערחצרוונבגתורתכלעםקררמכלהיה

מה ?למעישרכםיםשנעהשוהדתי'הפוירטניהרוח
נפשםלבגורתישתפולולאהמכניםכיידערלההיה
 9צכארת?אלוהיה'קנאתאת

יארסישקיןעםבוויכוחבתרע"טיוביאליק
תחייתןכיוטועןדבריםאותםעלבערךחוזר

תודותבארגרמניהושלאיטליהשלואיחודן
איןאצלנורכיהגדוליםולאמניהןלסרפדיהן

פץרושלפרישמאןשלערכםכימבינים
מאמרישלמזהגדולוהלשוןהאומהלתחיית

סופריםבשנידווקאבחריהוא 10 •ארשיסקין

עברייםסופריםגםכילרמוזכדיכנראהיאלהי
לציונותחשוביםלהיותעשוייםציונייםלא

ציוניים.מנהיגיםמאשריותר

שליחותהאתשראתההפרעליםיתנועת
ביאליקישלכמאמרויהיהודיהעםבהפיכת
אז.ונםפרך"יעובדלעםרוחרועה"מעם

יכלהלאאךויצירתםהסופריםאתהעריצה
הספרותיתהפעילותלדאייתשותפתלהיות
 ·השתקףהדברהלאומית.נתחיההעליוןכשלב

ביאליקאתיבניאליששיבחבשבחהשארבין
"אחלעבודכדישירתו""מארמוןשיצאעל

להלן).(ראההברוכה"עבודתו
מקררשמשר-1881מלילנבלרםמאמרי
היהודיםהסוציאליסטייםלמנהיגיםהשראה

את rהערוהאחרןו llןסיךקיןז'יטלןבסקי _
משהאת rשהערכפ~כמעטסמולנסקיןפץר
-1901בפץרי.ל.נעשהאב-סקילפי p.12ה

מררסיהייהודיםלסטודנטיםודגל""נימוק
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ביאליקח.נ.

בגרמניהשלמדרציונים,והםברנדאיםהן
 13רבשרריצריה.

לז'יטלרבסקירסמרלגסקיןלילגבלרםשהיומה
וביאליקאחד-העםיברדיצ'בסקיהיוירלסירקין

לאהררנרביץילבן-גוריוןיכצנלסרןלבדל
 :דרדרעלשכתבירלטבנקין

כל·כךהירכשהחייםוהתההיי,התסיסהימיבארחם
העבירתרהארמההעבירהיחדייקירםפררכלימאטיים

הגורלברחהונסתמןעלהשאלה,כסימןהערמדר
החיים.כלאתומעישרהכמלררהספרררנתשל

היהההיודייםכחייוהכלכליהמדיניהשליכודכמידה
שכחייהמלכדהערךערלהבגרכמידהכהררפף,

ן 4רהררח,הוחכרת

כרחרחאובגרמורת,שהציבומפלגותאזהיראמנם
לאאמנם,-הסופירם ) ... ("שאלאארםח,רהפעילר

עלשהשפעיוהםאכלהמפלוגת,ומרתאתצררהם
שנתנרוכמיהדכהמונהים,האנישםררחעלהנפש,
 1דמרתם",אתעציכרלחייםנאמןביטיו

אמונתולושאבדההצעירהעברילמשכיל
ומורהפוליטיתמדריכההספרותחיתהבדת

בביתשגדליקלרזגריוסףלארמית. /לנאמנות
למאפרצירן''אהבתאתקראכימספרסובלניי
אותרוקראחזרמכןלאחרתשע.בןבחירתו
לרוחיקסםנפלא"וקסםפעמיםעשרהתשע
 16ערלם".עדולעבריתלצירןעבדאותירעשה

בעירתאזניצברמשכילצעיראותרלפני
החייםערכי"כלטבנקיןלדברירבות..נוספות

לדתולטבע,לאדםהיחס-ויחסי-החיים
ישראללאץרולמשפחה,לילדהיחסולעבודה.

בפררבלימרת(אז)מוצבהכל-ולגויים
פררבלימרתלאותןהתשובהאתבהן".י•שדגים
בספרות.חיפשו

אתהספרותעיצבהכיצדבתרנ"ח,מתאר,ברבר

הספרות, ,לטובתפעלעלי"אמנם, :לחייםיחסר
אשכןאחרירביםימיםרגםקריאתיבעתכי

אחלוםאזילהשכיללהיטיב, :בלבביתיקו
המזוהםמחומריאתנשאאזעמיידברעלגם

לעולםהאצילות,לעולםאבראאזוהמגושם,
 18 ") ••• (טובשכולו

התייחסויותשלשפעמבקשיםשממנהספררת
אךמחנכתספררתלהיותחייבתלשאלות

שלהאבחנהבמונחיארתועמלנית,לא
 :'אגיטצירגית'ולא'פררפגאנדיסטית'פליכאנרב,

אחדילאדםרעיונותהרבהגרתן"פררפגאנדיסט
רעיוןרקגרתןשאגיטאטררבערדלמעטים,אר

 19אגשים".להמוןרעיונותמעטאראחד,

ונועדהפשטניתלאלהיותנתבעהזרספררת
לאינטליגנטיםכלומרלמעטים,בהכרח

וחשבביידישלכתובפץרכשעברי.ל.ולכן
שכתבחתכררגרתבאותהבהלכתובלראשונה
הפררגרמאטיבמכתבוהסבירבעברית,

(שלמגמתו"חפצו :(בעברית)-17.6.88מ
המדברהקהללמעןלכתובחראעליכם)שלרם

בשבילכותבואניהז'ארגאןבתכליתז'ארגאן
אתאניזוכרלפעמיםראם .להנאתיעצמיי
שלהעליונהמהמדרגהאישחרא-הקורא

בשפהושגהקראאשראישחראהחברה,

 20החיה".

 :השילוח'ב'תערדתאומראחד-העםוכאשר
רכלמעצורבלילפגינונפתחוההשכלה"שערי

ברברי.ח.

זקוקיםואיגםנקלהעלעתהימצארהדררשיה
ברור , 2העברית"יהספרותשללסרסרותהערד

אותרבדיוקהואפרגההואשאליושהקורא
שלהעליונה"מהמדרגהיפרץשהזכירהקורא
חיה".בשפההרבהושגהקראאשר ...החברה

ליחידיםאם-כןכרונהדאזהעבריתהספרות
שרווחוהגישותשלרשמביןיולכןמשכילים
הקומץשלגאררדגיקירת :המהפכניתבתנועה
המוניאופיבעלתגאררדגיקירתיהנבחר

הראשונה.בעיקרעליההשפיעהרמארקיסזם,
במאמרוניתןלכךביותרהבהירהביטוי

והעם''הנוהגיםאחד-העםשלהמפורסם
 :נאמרשברימתר"ן

לאחכרתיארמרסירכיןדתיכין •חדשעוירןכל
יקירשואשר'כרחבים'חכרכלעדייהיהרלאיקרם

לא ) ... (רמארדםנפשםככלרעיכדרהרחייהםאתלר
איפרא,לדורשנרכלחיים,החפץהעם,המרןמאת
העריוןלפנידרךיככרשכי •לסמרךרנכלעליררלא

הכרחלהםאשרהכוהנים,עישרזאתנפש.כחרף
 •כןאחיריברארהעםלזה,הדורשהמוסיררהערז
-22רסלרלהככרשההדרךככרבהירת

כמבטאביאליקראייתביןנקלעוברבר
המרובותקהילות-ישראל ) ... ("את:המרן,

ראייתורבין , 2)נ ••• (בליטא-ררליןבאוכלוסין
בניבחירישל"חיי-נפשם ) ... (אתכמבטא
שלי(ההדגשותבתחום-המושבהיחרדיהחמרן

 24 ") ••• (פ.ג

 .רבותהתבטאויותהופיעוהעבריתבספרות
השגייההעלייהשלשהאיגדיבידראליסטים

 :תחושותיהםשלניסוחבחןלמצואיכלו
ביאליקשלזלזל'לור'צגחמ'לבדי'החל
 .טשרניחובסקישללעמך'אתזר'נטעעד

ציונה'נס'שארכמרשיריםגםחיואולם
שלאחרונים'מדברר'מתילטשרניחובסקי

המסתמכתתפיסהבעלייכלושבחםביאליק,
לנטייתם.רגשיחיזוקלקבלהמוגיםתנועתעל

מעטיםביטוייםחיוחמארקסיסטיתלגישה
מזמור'שירכגרןהעברית,בספרותביותר

מסרתארילטשרניחובסקיקין'תובללבני
פאברשטייןצבידודגיסושבחןבחשילוח

לתולדותמארקסיסטיפירושלתתובר-טוביה
בר-ואילונשתתקפראבשטייןאךישראלי
אלביקורתיתלהתייחסות-1905בעברטוביה

באידאליםלהחזיקשהמשיךאףהמארקסיזם,
 2Sסוציאליסטיים.

שרווחוהגישותשלשהשפעתאתהזכרנו
הספרותעלהרוסיתהמהפכניתבתנועה
שאיפהחדורהחיתהזרספררתכיהעברית,

אתחןקיצונישינוילשגרתועזהעמוקה
הגופניתדמותואתוחןהיחרדישלחייותנאי

 :כךזאתניסח rרבינרביעקבוהרוחנית.
העברית(הספרותהזרהספרותשל"הפרינציפ
מבחרדרךהשנינחרטשעוברזההחדשה),

עלגררמאלייםלחייםהשאיפהחראיצירותיה,
בהבנתהכיפלאאין 26 ,, •לארמיאנושיבסיס
מןהשראהזרספררתקיבלהככזרעצמהאת

התפקידמןובעיקרהרוסיתהמהפכניתהתנועה
הספרותית.לאינטיליגנציחבהשגודע
לרנסאגסשקדמהזוציון','חיבתשירת

האוטופי-המודלאתהציגהבעברית,בספרות
דוגמתחנורמאליים','החייםשלאידאלי
לרובהיההציור .מאפרשלצירן''אהבת

ידירבמוהמעבדיהיהודיוהאיכררראלי tפסכ
כ'יהרדיתוארבארץ-ישראליאדמתואת

חדשים.חייםבתנאיהחדש'

אךיוהתעדנוהתעשרויהתרחבוהמושגים

ארצייםחייםשל .הגררמליזאציה,שלהאידאל
לטבעשיבהההיסטורית,במולדתעצמיים
עבודתעל-ידיבעיקרחמריים,נכסיםוליצירת
בתרךהעברית.בספרותלפעםהוסיףאדמה

והאיכרהפועלפולחןשלהכללליתהאווירה
עוצבוהיהודית,הרוסיתבאינטליגנציהששררה
שלכאידאלגםהנררמאליזאציהשלהאידאל
אתלנצלבלאבעיקריגופניתעצמית,-עבודה
הזולת.עבודת

גימרתגםהעברייםובסיפורתבשירההיו

יותרישירותוסוציאליסטיותפלבאירת
הדלים,בסבלהשתתפות ;יותרומקובלות

עםהזדהותולתקיפים,לעשיריםאיבה
כנושאמעמד-הפועליםוראייתהמהפכנים

הופיעואלהשגימרתאלאלאנושות,התקררה
 27היידית.בספרותיותרהרבה

גםחשיבותייחסהתקופה,בןטבגקין,

אנשיעלעבריתלאספררתשללהשפעה
ספררתשלובראשונהבראשהעלייה-השגייה,

שהגיעהיהודית,לאספררתשלגםאךהיידיש,
דרךלעתיםהיהודיתהאינטליגנציהאל

מתוךרביןבתרגוםביןהעברית,הספרות

 28ממגה.ינקהשספרותנו

שבהלרמהאזהגיעההעבריתהספרות
גרמניתרוסית,ספררתגםשקראהעברי,הקורא

 :מיוצריהבכמהלהתגאותהיהיכולופולנית,
פץרמגדליי ;בשירה-וטשרניחובסקיביאליק

אחד-העםיפרישמן ;בסיפורת-וברדיצ'בסקי

לפגיובפובליציסטיקה.בביקורת-רבדדיצ'בסקי
אתשקראיהודיהבמ~,למרכזאלהשהגיעו

הספרותאתחשבבמקורם,רפיסארבטררגגייב

תנועת-הפועליםראשי 29לקלרשה.העברית
אתשעיצבוסופריםשלשררהמזכירים

ייעבץפאיירברג,ובהםוהרגשותיהםמחשבותיהם

הספרותשלהמרכזייםהיוצריםמכלאך .ופץרמאפר
שלהעיליתחשהשאליהםארבעההיודאזהעברית

והשלישיתהשנייההעלייהבימיהפועלים
הקירבהואתביותרהרמהההערכהאת

הערהדיאלוגאתקיימהואתםביותרהגדולה
ועוצמתחקירבהמדתלפיהם,ואלהביותר

ברדיצ'בסקי,מ.י.ביאליק,ח.ג. :ההשפעה
הקירבה 30טשרניחרבסקיושאולאחד-העם

רקניתן .מרוויכוחכשהתקייםגםנשמרה

דבררופץרמגדלישלרם-עליכם,מדועלשער
יידיש,בעיקרשכתבומפניאוליפחות.אליהם
החייםתיאורבלטאלהשאצלמשוםאולי

שהמסרמשרםאוליארלהתרחק,רצושמהם
הרבהישירהיהוהשירההפובליציסטיקהשל

נחשבוהאחרוניםששנימשרםואוליייותר
 31 •לצירןמתנגדים

יוסףאת(להוציאהמאהראשיתמדוריוצרים
בימיהפועליםביןזכרלאמעולםברבר)חיים

זכרבולמעמדוהשלישית·העלייה-השנייה
לגוישהתשעים.שכרתשלהיוצריםראשי

יצירותשלוזמרהדקלוםקריאה,עלעדריות
אלאךיכצנלסרןויצחקשמערנייכהןישניאור

 .כבודביראתמאשריותרבחיבההתייחסואלה
בזכותכנראה,גם,זהמיוחדלמעמדזכהנדנד

פועלייכלושבערצמתהיאישיותושלההקרנה
והתענהאתםשחימשרםלחרשאץר-ישראל
בסבלותיהם.

הסופריםדברינתקבלויבהמשךשנדאהכפי
הפועליםתנועתשלהטוןנותניעלהנערצים

ובמפעלבעולמםלהשתלבשיכלובמידהדק

 27 1988נרבמבד·דצמבד



נדחהזהבקריטריוןעמדשלאמהחייהם.
ספק,איןממנו.שהתעלמוארידם,על

עזוכפובליציסטכמבקרשברבריאגב,
שליחסםעלהשפיעלפועלים,וקרובביטוי

לאחד-העםילברדיצ'בסקילביאליק,האחרונים
מוגבלת.הייתההשפעתואךיולטשרניחובסקי

יחסאתלהםלהקנותלמשלהצליחלאחרא
ספרים,מרבדולמבדליליל"גשלוהקרבה
 32אנטי-צירנןת.בהםשתלומשרםכנראה

ישראלופועליביאליק

אצלהתקבלהביאליקשלשידתוהופעת
גברהלשלבשידתנוכטיפוסהעבריהקורא
 :השינויתחושתעלמספריפיכמןיעקביותר.

הר-הישרהעלערדמירתנםהיראחמול-שלשרםרק
מצפצפיםהירכנף.נטרליקרל,נטרליאנישםהעבירת

רלאההי,לאוברחלישר,ינקשר-השומםכעיר
חזרן.היה

האלההמצפצפיםעםיחדכמעטאחתככתקמראיך
רטשרניחרכסקיכביאליקעולםמרניניקרל,אידיר

 33 !לפלאחיריחראפלא-

אתלעזובכבדשעמדפיכמןמספרעצמועל
לולא-ברוסיתולכתובהעבריתהספרות

 34ביאליק.שלביצירתופגש

העלייהבשגרתעבריתקוראיביןשידירתפוצת
המפורסמות.מןהיאוהשלישיתהשנייה
'לארמיים',ציוניםבשיריםדווקאלארהמרובד

 .חברתיאלמנטבהםשבולטבשיריםאר
 :המאהראשיתעלמספרטבנקיןיצחק

 .כלכדלציוניםלאחרמו-קיראההיהביאליק
קרואעבירתישעדהכרנדאיגםהיה nכסרדי-סרדר

המפלגותכניכרלרנ,ביאליק.שלהחדשהישראח
העבירהשיראחקרואיםהיינו , nרהיירכרהשורבת

הרפערnחיתהלכולםכעל-פה,יעדרהררכים ;הזה
 35מארער.

יצחק .מכןלאחדגםנמשכהזרפרפרלאדירת
גורע''הקיץשלהאחרוןהביתאתמצטטלמדן

תדע"רכסלורבד'חתדע"האב Tבי'ביומנו
קמחידב 36הירם,.'בערובמתוךמצטטהוא

שלנרהחדשהתפילהסידורהנה ) ... (" :כותב
לומדיםונערותינושנערינוביאליקשידי-

שידתותפוצתעלעדריותיש 37 ,,בעל-פה.אותר
 38שךךךחייםשל'בפינה'בסיפורהפועלים.בין

הנשףבליל(הפדרטגרניסט)שמראליקשד
כשאחדיםאנחתי'לדוח'זריתיאתבקבוצה

הנופליםראשוןשדיאחרוןעל .אליומצטרפים
ממעיןשתהבצימאון ) ... (" :מסרפדבתל-חי
יכולולאוגמעשתהביאליק,שלשידתו
היוכדרכיםבספר-ביאליקשלוהמארזדלדרות.
 39במלרנתר".שמידהבימי

היהלאבשבילם)דק(ולאהפועליםבשביל
במרבןהלאומי','המשודדדווקאביאליק

אםכילארמיים,נושאיםעלמשודדשל
למןלתחושותיהםביטויהגרתןמשודדאותר

 •לכן .ביותרלציבוריותרעדביותרהאינטימיות
ושלאחדמצדמעםמרדםשלמעמדלוהיה
 .שנימצדקרובאדם

במיוחדשידתוקסמההשנייההעלייהלאנשי
חיונייםציבורייםענייניםשבשלושהמפניגם

 :לפהלהםהיהלדידם,ביותר
לפרעותבכוחלהתנגדהמוסדיתהחרבהא)

ההריגה'),('בעיר

אדמתאתידיהםבמרלעבודהשאיפהב)
קטנה','אגדתהציפור',('אלאץר-ישראל

 40'בדכת-עם').אחרונים',מדבר'מתי'בשדה',

 41 )'רבד'(אוגנדהמסטייתההזעזערתג)

במסגרתכמרבןהםהאחרוניםהענייניםשני

אץר-ישראל.שלומרכזיותההגרלהחיישלילת
ללמודניתן "בעולמםשתפסהחשובהמקוםעל

ימיעלמספרבן-גוריוןדודמזיכרונותיהם.
בערריו:

הקוץבביאליק.ח.נ.המשררוההינפיש"אהוב
(כסוף'רחהיש•כהצראתהופעיישידרלשהאושרן

הספראחקניתי .) 15ככןההיכ.ג.כאשר , 1901

וכהם-ירקיםעליםהמרןעםר nארובובתי
'רחהיש'הצראתאחירהשרפעירהישירםכלהעתקתי

הישירםכלולמדתיאחירם, nרכככnי-עכ'הישלרח•
 42כעל-פה.

חבריועםמייסדהואמכןלאחדוכשנתיים
בהתרגשותשקראנולאחד ) ... (" :עצמיתהגנה

 43ביאליק".שלכמידרב''משאעמוקה

הארטרביארגדפיבספררמספרצמח,שלמה
 ,-1940בארצהלכשעלהמיידכיראשונהשנה

אוגנדה.חסידיעםהתווכחשבהלאסיפהנקלע
שודרתכללבוויכוחהראשוניםמשפטיובין

אילנותיכםבצלבאתי ) ... ("'בשדה'.מתוך
אמא-אדמה,ליהגידי :אחתשאלהדקובפי

שדךתחלצילאמדועגדולה,מלאה,רחבה,
 44 " •••שרקקהדלה,נפשלי,גם

פירעלגםכנראה,שגורים,היוביאליקשידי
שנדפסהראשוןבמאמרו .כצנלסרןבדלשל

מ'איגדתמצטטהואתדע"בבאלולבאץר
 •חלומותיויהירמהידעתיטרם"ערדקטנה'.
ידעככהרדוד'יוםבהדיחהכציפורונפשי

האומהנפשלמצבבשםלקרואהמשודד
במקרם('ידעתי' 45 ,,הגדולים.ימיםבאותם

הזיכרון).מןשציטטמראהשבמקרר'אבינה'

בדיוניםביאליקשלשידירפסוקישילוב
צמחשלמהאצלשגםמראהאקטואליים

ביאליקשידיהיולאכצנלסרןבדלאצלרגם

ברדיצ'בסקי .ימ.

אלאה'חיים',מןהנבדלת'ספררת'בבחינת
 46בחייהם.משולבים

והתקבלבאץרביקודביאליקעדך 1909בשנת
הושר'ברכת-העם'ושידרהלאומי'כ'המשרדד

הואאשתולמניהבמכתביו 47 •לכברדובציבור
 48עדך"יקד"חומדהפועליםאתמככה

עםבמפגשגליליכפועלשנוכח •בן-גוריוןדוד
 :מעידביאליק,

 ) ... (ששמעתיהמליםניכארזמצלצלותחירם"ערד
הראשונהכפעםכבראושנים 27לפניביאליקמפי

ואבירםפעוליםשלאחזרת nעשררהיינו .לאץו
ששמעלאחו ) ... (אלינובאויבאליקכסג'הו.יהוידם

לרהמיוחדונברחמזעוזעקםרירקרדינוישירונאח
רסחהתפץרסררהיעדחראשרק-הכגררה nרכשפ

צער ) ... (הקשהעכרדנnרלאהאילמות.צערלנר
nמשאנשאערליו-נפשועומקעדגנעאילמררנ

 49משא-כיאליק"אדיר,

הפועלים,ביןלוהיולאאישייםקשריםאבל
בן-צירן,ש. :האמידיםשכבתבקרבאלא

עתידיםהראשוניםשני so •יןושיינקדיזיכגרף

עלהשלישית,העלייהבימילהימנות,היו
הפועליםתנועתשלהמדיםבני-הפלוגתא

ביישובאחדציבוריגרדםהאץר-ישראלית.
היההפועלים,לתנועתערייךשהיההחדש
בן-יהודה.משפחתעתרנרת :עליומארס

 ) ... (דבינרביץ'לא.ז.כותבהואבתדס"ט
 Slמיאוס".מחמתהמוקצה'השקפה'

הביטויאפשרויותכאשדהמלחמה,בימי
מפלגתהקדישהביותר,מצומצמותהיובדפוס
ב)זר(בשעהמיוחדתחוברתהצעידהפועל

הברכהברבדיברבד.י.ח.היהועורכהלביאליק

 :השארביןבה,נאמדלמשודד
ררחוחשבט-מוסרכשבילםהייהתיששרתך"אלה
משרורהאלה,העליםאחלךגמישים •יחדגםחיים
ך nלהיגלרשנהוחמשעשירםלמלאות •יוקרנעלה
מלררהחישדם,עובי-חייםשלהציירה nקאר nכהרפ
עתיקה·קינהשלסירם'כעיןהעבירהחלץואחישרחך
ומחזקת,מעודדתישרח-חייםשלהתחלהוכעין

 nספקרשלאפוירםנוגעיםגםנתחומיםהונטפת
 52רישלרמים"•גמוללהםיוארש-רמכנאה

בתדע"טנשמעלביאליקהערצהמקהלתמול
באלוכיטעןגרדדרןא.ד.דיסרכאכטי.קול

היהוטבעעבודהחיירחיארצהביאליק
שידירכלעלכךלשםמוותר .•גרדדרןהוא,

 S3 .)"("הגלותיים

לגדודהגיעבתדע"ט,כימספרשכידמרדכי

שיצאכנסתהקובץשלאחדעותקהעברי
בארץ,היחיד)הקובץ ... (" S4כן.לפגישנתיים

ומידקוראיםשללקבוצהמקבוצה(התהלך)
 ss ,, .) ••• (ברטטליד

חלקי'יהי :ביאליקמשידיככללוקובץבאותו
רמת','הציץדואה',ובאין'אחד-אחדעמכם',

'החצוצרה :מסיפוריוהמחולות',על'למנצח
ר'גילויואגדה''הלכה :וממסותיושכתביישה',

שמתוךמסתברשנידמ.מדבריבלשון'.וכיסוי
בלבםהעבודהתנועתאנשיאתתפסואלהכל
עמכם'.חלקי'יהיוהשירואגדה''הלכה-

מיוחדתלהצלחהכנראהזכהעמכם'חלקי'יהי
ציבורשהיוהשנייה,העלייהשפועלימשרם

מצאר •האץר-ישראליהעבריבגדודדרמיכאנטי

העצמילדימויהמתאימיםתיאוריםבשיר
ממעטי ) ... (והעלילה"ההגות"צנועי :שלהם
עצמםאתדאוהםתפארת".ומרבידברים

בצנעההעושיםהאפודים''החייליםבבחינת
והיאהידראיתאינהשלכאודהעבודתם,את
האמיתית.והגבורההחשובההעבודההיא

ואגדה'ל'הלכהבמיוחדנתפסכצנלסרןבדל
 :שכידלמ.כתבתדע"טבשבט

כמאמורהקיראההאלה,הימים •ליהייתי"נחמה
רכשיכלרנ,לרנכאילולעשרת.שהישגחיביאליק,של

שםכאילוהדבירם.כאמורהחהשד,ההלכהאניש
קובץפעםייכבתאם •אכן .עלינוזכרתמלמידם
זהמאמריהא-העבודהשלהאתיקהלענייני

 56המכרא"•

הדעההיאמסהבאותהלושקסםמה
אתלחייבצריכההיהודיתשהלאומיות
מחייבעדרך'ש'השרלחןכמרבההמחזיקים

לארגןשפעלמיבשבילהדתיים.היהודיםאת
כדיאחת,במסגרתאץר-ישראלפועליאת

יכפתחועתהשזההגאולהסינרייאתלהגשים
ואגדה''הלכהבסירםביאליקדבריהעניקו

המוסדיתהסמכותמצדלגישתולגיטימאציה
התביעההיהודית.בלאומיותביותרהגבוהה

ודאיב'חרבה''חיבה'להחליףביאליקשל
'חיבתאתלהחליףכתביעהבאדניוצלצלה

בציונותאח"כ(שהתגלגלהביתית'ה'בעלצירן'
בציונותבה),המחזיקיםאתמחייבתשאינה

שלקריאתותנועת-הפועלים.שלהמחייבת
אתבהםלצקתדפוסיםלנר''ירתך :ביאליק
מוצקותלמטבעותוהרופסהניגררצוננו

לנרתנומעשים.לגרפיאגרצמאיםוקיימות.
מצאה s1 ,,בחיים.מאמידהמדרנהעשייההדגל
שלהשנייההוועידהכתרםב.כ.בדבריהדלה

 :בתדפ"גההסתדרות
)בצררה ... (הררעידהלרנהנחילהכעין,אחת,מורשה

למרד nשלכרוהומשהנ ) ... ( nלטר nפכקס-השל
 nרטכערר nצירקר , nפסרקר nהלכר .אץו-שיראלי

צויורתהצערתגם ) ... (כאץורדההעבחייפרסכד

איןאםלנגזיה,אצלונכדורבת'חסרדרח' nרכוכר
 nהלכרכי ) ... (צכריןהחיוני •המציאותישרכון
מגובישםחייםקעטיהןאלר nריכשר nקטערר , nפסרקר

מאמצים , nכיסיררנמחשכה,שלתמציתרמררכיזם
 51רפערלרח.

העיקריתהתיזהעלחוזרותדלעילהשררות
בבחינתהיאההלכהכיואגדה''הלכהשל

התנהגותלכלליומחשבותדוחהלכיגיבוש
מששתאחדיבניאלי,שמואלגםולמעשים.
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אתשגילהדקלאהעברדה'י'אחדותמייסדי
אתשיבחגםאלאמסחיארתהבזכותדעתו

השיריםכתיבתאתזנחשביאליקהעובדה
בהשישרמרלר"תעדינהלעבודתוהתמסד
 ;בדודהלארמיתתרעלת

שניםזהציאהלאומי:'המתמידביאליק, ) ... (
אתיוחגרועמוכנינסבלותלראותישורתמאומרן
חכורנה,ענרדרnאתכעבדועמהם.לעזרומרבחיו
הואחיוהאגדה,המקראהמשהנאתעלםעכוכר

 59 •והמץרהערלחייאתגופא

שיבניאלימהאתבביאליקגינהבדשאשד
שידתו'מארמון'היציאהאתדהיינוברישיבח

העםבשידותאחת'בדרכהב'עברדהלעסוק
שללפעילותוהתייחסספציפיבאופןכי(אם

שידתשלמחודשתלארדלהרצאהביאליק
ספרד):

ישירם,ירתסיראזיהמפנילונאהגדולותשכלמי
כלבחשמלינזרםערכוההיכשערתאחדשכל
)עוכר ... (חדשה,עבירתשקרואהז(כמרנן,העם

 ;לנעליורתדהוהכרת nלהנר nהשלנחשולמולדי
המילההופקדהשבדירהאנמןלשומרשכחשבזה

גםהופשראלה nלהנר nהשומרגשותהחהי,העבירת
שינרדאי(כן,זההולךהב mוכר:מאמירוכשיבל

כמלאכה,לעסוק )!חשויכםפסיכרלגייםטעמיםגם
ושכלישכהיי,ממדרגהחישבותלהשיהיוותלשכל
צו uשמיעל·ידילהעישותיכולהחיהתספקשרם
 , oלכך.

ייבניאלישללזוברשעמדתביןהניגוד
והביטויהשידהכישסבורמיביןניגררהוא

המשודרשלושליחותותחומוהםהםהעצמי
כעלהמשרדדיםיעלכישסבורימירבין
("ארמוןהשן'בהיכלי'המסגתריםשאד

במישריןולשרתשרווליםלהפשילשידתו'),
'הלכהעלשמחיבניאלי .הציבוריהענייןאת

ביטוילידיבאהזרשבמסהמשרםגםואגדה'
הישגיהמצדלאהספרותאתלהעריךהתביעה

 :התועלתימצידהאלאהאמנרתייםי
nספררערךאתמחדשנהערכרun מדתמצדלא
מזותגמצדאלאכה,המגתלההאמונתיהכשירון
התחלהלארותשישכדרר,הצרוןברחאתהפעלהת.

זוכים,פשרתהעם,שלהחייםחרטטויירתהמשךשל
נעםהצייהרלענדות :המלךלדרךמצואמהנמאשו
 , 1עהם.ערם

הואבדש'-יבניאליחזיתי)(הלאהוויכוח
שדווחהגישהביןיותרמקיףוויכוחשלגילוי

לביןתנועת-הפועליםממנהיגותבחלקלפחות
הספרותיתהיצירהשלבאוטונומיההדוגלים
להאדרתרבותשתרםנדנד'וראשונהובראש
"הנצחרנרת-בו•ישרבביאליקשלשמר

 62מערלות".יצירותליצור :משודדשלהיחידים

'הלכהנגדביותרחריףוויכוחניהלגםהוא
 63ביאליק.שלואגדה'

החשובהספרותלאישנחשבשנדנדאף-על-פי
לפועליםביותרולקרובבאץר-ישראלביותר

לתמיכהזכהלאביאליקעםזהברריכרחרהדי
מלחמתםאתזןבביקורתושלחםאףמצדם,

לאזאתשביישוב.הארדתרדרכסיהאגףנגד
הבלתיהעמדהמןנהנהשביאליקמשרםדק

במעלההראשונההדמותשלמעורערת
שמצארמשרםבעיקראלאהעברית,בספרות
התביעהאת :שלהםנטיותיהםאתמסהבאותה
(כוללהלאומיתלמשימההנוחרתכללגיוס

הגדולההתנופהאתהספרות),שלכוחותיה
השאיפהאתשנים,לאותןאופייניתשחיתה
הקולקטיב.למעןיחידכלעלחרבהלהטלת

משוםואגדה''הלכהנגדהתקומםכרכר
ישנהקולקטיביותאותהאלנסיגהבהשמצא

היחידשללצמיחתוהסיכויאתהמחניקה
וחבריוכצנלסוןשבדלבערדהחדש,היהודי
הקולקטיביותליצירתקריאהבמסהמצאר

לאגםהםומנהיגיה.מבשריהשהםהחדשה,
אתהחריפהבשלילתולברברשותפיםהיו

המסורת.

מאודיסהלצאתשהצליחלאחרחודשיםכמה
ביאליקהעמיד .-21.6.21בהסובייטית

הארץ·הפועליםתנועתלרשותיוקרתואת

נאוםאתבקרלסברדנשאבספטמברישראלית.
 ;אמרוברהי"בהציוניבקונגרסהנעילה

 uענרלמגדולהיוותהמעהשכיעדר nה ,הימין"אניש
נברחהולכיםהם ?משמאלהצעיירםעל·ידיכעשה
עידםהרכב . nרננירארנעחחדישםחיים·לרכלצירו
רכים uחשלנכיהםרככיכניהם :גדולהיסטוירלחיזרן
מרחךונהירם,ובטלנים,ומלמידםוספסירםוגתיוס
 .חזרםנלאץרצמאות,וכעינייםממשכפשרתסכתנ
מקצםתיוחפים,עריבםנדרכים,מגתולליםהם

לאוהתוכמשכיםערליםהםרצוחים,ידיכגםמרמחים
ריכם,ימיםנמשךפרךענודתכהעלכוזרחוקהאץר

כעולםופעולעובדיסוד unהירלמעןושכים,חדישם
עם,מהפכתציירתלשםכזה rאמורחבי··>זרם·<

כמדרמה .פרךעובדלעםרערה·ורחמעםלהפכו
 ••·כהיסטוהיר"הראשונההפעםהיאזשאת

עבודה.שלהציונותבפארוהסתפקלאביאליק
סוציאליסטילעולםתקרותעלגםרמזהוא

 :מבשריריהירישראלאץרשחלוצי
חדישם nuערירכעולםישנצחו ,תקורהישאם
לבבומרחךההואהמקוםמןלראשוהנציציוהם-

הגדולהחלוםאתכחייםיגישמוהםהאלה.הצעיירם
אלאנחיל,ולאהאגרוף,נברחלא , nהארכישרשל

הענודהדת)ארהת ... (והענודה.המעשהמרחך

עמונכחייעמוקיםיסודותרגרדורן'נורבלהיפר .tהש~
 65יכרכ"•

רבדיואתבמידת-מהלאזןאמנםדאגהוא
למסורת,יבוזרלבלהשמאללאנשיבפנייה
שנמצאלארמימשודרשלעמדהעלושמד
התנועה-הציונית,שבתוךהניציםהמחנותמעל
נאומוהעדיף.מיאתספקהיהלאאך
הפועליםלתנועתדבועידודסיועהיה

טובההתמצאותברבלטההאץר-ישראלית.
הפועליםתנועתשלובלשונהבדעירנרתיה

ד~דההיהלאהואעם-זאתהאץר-ישראלית.
באלאהואפרקליטה.אלאהתנרעהישל

כזה.להיותהתיימרולא'מבפנים'
ביאליקהופעתהשאירהכצנלסרןבדלעל

מולאלבעיקר .מאדעמוקדרשםבקונגרס
תנועתנציגימאהשלהחיוורתההופעה
הופעהזרחיתהלא 66בקרנגדס.העבודה
"הנני :ביאליקכתב-16.2.24בבודדת.
דגליהםכפרתתחתעפרלהיעשותמתאורה
 67החלרצים".(שלוהיחפותהפצועות

נקלעחראבתדפ"ד,ארצהעלייתולאחד
הפועליםבתנועתותמיכתוחדשה,לסיטואציה

היאזרפרשהאךתנאי',ר'עלמסרייגתנעשתה
 .כאןהגדרנהלתקופהמעבד

ברריצ'בםקייוסףמיכה

הסרפדיםאחדהיהבדדיצ'בסקייוסףמיכה

שלהצעידהדודעלשהשפעתםהעבריים
מכדעת.הייתההמאהבתחילתהעבריתקוראי
מצריבלתיככוחאותרתיארטכנקיןיצחק

קרמהובעלי)ענקים ... ("מאותםוכאחד
 68אין".כבדשכמרתם

היההוארבת-פניםהייתהיצירתו

אנשיופובליציסט.הרגהחוקר,מספר,
בהגרתובעיקרהתעניינוהפועליםתנועת

שנדאהכפיאם-כי'שלו'ובפובליציסטיקה
 69 •ובמחקריובסיפוריוגםשהתעניינוהיוילהן

כשהעלהרתד"סימתדנ"טפידסרמירמאז
טרטאליערכים'ל'שינריהקריאהאתבמרכזו
היהודיתההיסטוריהבהערכתהיהודיים,:;~חיים

בדדיצ'בסקיהפךהיהודי'האדםובדמות

והבלתי-המובהקלמבטאההדודבתודעת
לנרדמאליזאציה,השאיפהשלמתפשר
ששאףמיחדשים.ולחייםחדשלאדם

לשאיפותיו'ביטויאצלומצאבחייולמהפכה
פעםלאביטאשבדדיצ'בסקיאףייתד-על-כן

"הרצון-היסטורידטרמיניזםשלדעות
 10ההכדח",שלמושלמתמדרגהאלאאינו

שלהאפרתיארזהאצלובלטהשבעיקרהדי
דודדוד"יחידי :מעטיםשלרהאבנגאדדהרצון
האלשתלםאשדהמעטים ;מקריראתעשר

גםשינובמקרר),(ההדגשותודורדורבכל
האררנגארדיזםהמהפכנות, 71ודור".דורפני

ה'הכרחעלולאהרצוןעלוההסתמכות
מאנשיניכרחלקשללליברדיברוההיסטורי'

השנייה.העלייה
צאתולפניכימסופרבן-גוריוןדודעל

שפיוסםמהכלקרא-1904במפלרנסק
דודאתהרשימו"מאמריורכיברדיצ'בסקי

עלמחקר 72אחד-העם".ממאמרייותרוחבריו
אחדהיה"שברדיצ'בסקיטועןכצנלסרןבדל

אתשפירנסרהבולטיםההשפעהממקוררת
העיצובבתקופתערדבדל'שלהצעירהדוחו
הפועלהופעתלקראת 73 ,,בברברריסק.שלו

אהדרנרביץיוסףאותרהזמיןכשבועוןהצעיר

 ;וכתבברלהשתתף
המרידוםגדולאדוני,שאהת,מאד uלצויר ) ... ("
הדורמהררעכישועדונשארהשהימי ' uשנ

עברתןלךהאריוהמקוםאתפרס M ) ... ( ,הצעיר
כשארתאהתאדוני,לך,להרייוזערהצעיירם,של

כחינה-קת Mשכשמאדצרו ,הצעירהדרוחביב

 74 ,, •אהרררכנץייוסףוכהעצרה

הקדישבדדיצ'בסקישלהחטופהמיתתולאחד
(תדפ"ב,לזכרומיוחדגיליוןהצעירהפועל

 .) 7גיל.

מהם,חלקלפחותאר'פרעלי-צירן'י
הגברתלהגיבליהודישראויו:tתרהסכימו

הרבהלהתפלפלבליבריאות,אינסטינקטיביות
זרובבלכותבבתרע"אבכוח.כוחעלולהשיב

בדדיצ'בסקאישצלילםדבריםבהאחדות
חיינומדיויותרסבלנומדי"יותרמובהק.

הבריא,האינסטינקטאתוהשתקנוהשכלעל
 7S ") ••• (בלבנושפעםהחיהדגשאת

סיכםהואאחרות.היוברברשלההדגשות
העיקריותתרומותיוכשתישהעריךמהאת

-הראשונההתרומהדוד.לאותומ.י.ב.של
והפיכתוסמכותמכלהיחידשלהשתחררותו

 :במחשבתהעצמאיתלאישיותמ'נמלה'
ולהיות unאחיררעללחשובהחירותאת ) ... (

 unארלימד ) ... (נפכימירבnרעכ"פכני·חרירן
עדותיועל·ידירקלא ) ... (נצידו'נסקייוסףמיכה
ודוחקותזקופה.כקרמהלרוב nההרלכרחרא,
כל·ידיגםאםכי , nuהשרהשכיובתרגליאת

nוהנעימהקולר .ארפני·מדנררעל·ייד .ארפני·מחשנר
 ד,.) .•• (שכדבירוהמיוחדת

העבודהבחיוניותההכרההיאהשנייההתרומה

רגםהיחידבמישורגםהמוסדיובערכה

 ,ברדיצ'בסקישלמשמר 77הלאומיבמישור
מןלהשתחררעלינושרמהכינדנדטען

לעמנויששאםכירוןהכוזבת,האפרלרגטיקה
עצמנואתבשררהאםדקתבראהיאתקורה

טוביםעצמנואתלדאותשלמדנולעמיםנכרנה
 :מהם 'ומוסריים
עצמם,אתשנארוהם)הם ... (העמיםכל

דשותהים,מדיותהים,עהירם,)אצרותהים, ... (

הכול,-ספירותהים·חמדםn ,nשכירי·חרשרםn ,nנ
התליועמונכלההב ) ... (עבודםתפירהכול
חרסו :ההיסטוירעררונאתעילושרבא mכאירו
לנרשיראם ... nפורדרקטיינענוהדוחוסראדמה
כמאיצתהבנואה,יית Mכלאהואהיו ,תיקון
רוק-קראםכיהשין'·המדשר nלכיחדשרחכן

העמיםדרכיאלוכילמודעכבוהדכאדמה,-
 78רררמא•ירוןיוישרכאמת,החייםהחיים,

במקצתשרנהבנוסחאיפייןדבינרביץיעקב

שלהראשונהכתרומתוראהשברבדמהאת
שלשהווייתוהוא"העיקר ;בדדיצ'בסקי
חיתהשלאתמיד'מודגשתחיתהבדדיצ'בסקי

לאשברדיצ'בסקיבחייםאחתתקופהאפילו
בעדרהייתאםהתעוררותלידיהלבאתיביא
החיהלחשוב,ארתךעודדתמיד-כנגרראר
 79 ,,·רזיעזעךהדגשתךאת

חזרבדל r .80אהררנרבגםהסכיםז,להערכה
ברברשראהמהאתשניםכעבודוהדגיש

בדריצ'בסקישלהשנייההעיקריתכתרומתו
הפררדרקטיביזציהלרעיוןתרומתו-לדרדר
היהודיתהכלכלהחידוש"רעיון :היהודיםשל
 33 +הציונית,המחשבהבכלהשנינחרטעבדהלא
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בעלאני • •ברטובחנוך
 . . .דואגואני י''באמנייח

הדרי-ומג'יונה

ואתגר,מסרהרוח,רעותואפילורעות,כמומלים
מפיויוצאותכשהןמיתבזותלאוהגשמהציונות

מקיימותוהןמהןמתקייםהואברטוב.חנוךשל
מיושנתתמימההיאבהןאמונתואםגם .אותו

מושגיוהמובסים.שלמהעליבותבהאיןואבודה
אתמול",שלמ"העולםהדור.בניבעיניהםוערכיו
שניתןשהאמינומיאצלרקקייםהיהשאולי
שהואמפניביושרלהםמסורהואאותם.לממש
אתמול"של"העולםאתלהחזירשאפשרמאמין

התנועהתיקוןידיעלחיהלמציאותולעשותו
דרכםהציוניהחלוםשיקוםידיועלוהמפלגה

ובאמצעותם.

טורכבעללפרנסתועובדאישברטובחנוך
לחיותאומר,הואיכול,שהיהב"מעריב"
להיותרציתי"לאותמלוגים.מענקיםממילגות,

נותנישלשולחנםעלהציבורישולחןעלסמוך
בית,רציתירגלי,שתיעללעמודרציתיפרסים.
בשבילאזרח,אזרח".להיותרציתי-משפחה

נאמנותשעצמאות,אישהואברטובחנוך

שלו.המעשיות""המצוותהןולדרךלרעיון
קרקעמציעיםשלויהגדושיםהחייםגם

שלו.ה"אזרחות"למושגיותרמציאותית
לפרנסלימודיואתהפסיק"השישית"אחרי
התקבליהלומים.ולוטשרתךהיההוריו.את

תעודתלוחיתהשלאפיעלאףלאוניברסיטה
הכניסה.בבחינותבהצלחהשעמדאחריבגרות,
קטנה.מילגהוגםלימודמשכרפטורקיבלהוא
סייםולאיותיכוןיסודיספרביתסייםלאהוא
 :ישראלעםשלבהיסטוריההשניהתואראת
הישנים,מהערכיםהגמורההסתלקותי"את

האחרונה.בחצי-הבחינהלעמודנסורבביטאתי
עיןבקיבוץיהודיתעםחדשיםבחייםהתחלתי
במסגרתשניםשלוששלשירותגםהחורש".

במלחמתהיהודיתבחטיבההבריטיהצבא
תרבותלעניינייועץשלתפקידהשנייה,העולם

ספריםוכמרבןיבלונדוןישראלבשגרירות
לבחרןאחת,לאהסתם,מןאותר,חייבוהרבה,

 .וערכיואמונותיואת
וביןבינויפושקיןשלבמאמרוהרעות","קשב
הבטוחההיציבותאתמסביריהודיתאשתו

מגילואנייהודיתאשתיחברים"היינו .שלו
חיינוכלמוסריתביתומכתהיאעשרה.חמש

וכמדריכהעובדת,היאהשניםכלהמשותפים.
גבוההמשכורתההקיבוציםבסמינרפדגוגית

לפמיניזם.קדמנואנחנותרצי,אםאכןמשלי.
מעשישוויוןשלבסיסעלחיינואתבנינו
כשיצאנועניים.בנישנינומליצי.שוויוןולא

עלזהאלאילסמוךמיעללנוהיהלאמהמושבה
זה".

שמר-טףשלבתפקידעמדלבןהמזורזתהיציאה
המאורעהייתהכמוהשיחה,תוםעםמידלרזי
ששוםלהעידכדיבהדימכליוהחשובהיקר
"תקוע"נשארלאברטובחנוךשלבחייודבר

להרשותיכולברטובחנוךהרומן"."באמצע
הנגרייהספרותבכתיבתלתמוךלעצמו

יודעשהואמפניאוטוביוגראפייםמחומרים

"בלוף"אואשלייה,בדייה,כולהשהיא
 .כדבריומשעשע,

האידאלייםהחומריםכלברטובבחנוךבויש
אפשר .הישראלידמותלבנייתהדרושים

"הצברשלהסימניםכלאתבולתתאפילו
פתח-תקרה,במושבה:נולדהמיתולוגי"

האוניברסיטההשחרור,מלחמתבריגדה,
המיתולוגיהישראליהצבראך .קיבוץהעברית,
הואממשות.חסרתדמותהואבשבילו

אתואימצתיכישראלי"נולדתי :"הבדאי"
יודעשהואשאףיהדות,אימץברטוביהדותי".

מחוייבמרגישהואונעלמת,הולכתשהיא
כלפיה.
לדעהכיריביניתןלויבובוחריםהיורבים

החולק"המתנגד"עלמקלשאינואףולאמונה.
כוחותעםבודדאותומשאיראינוהואעליו.

או"הכופרים-בעיקר"בעיניגםוהרע,החושך

הממסדיהכאבהואברטובחנוך"המתנגדים"

שלככאבםכנותו,במלואוהמיוסרהמתלבט
מאחרוניהואיהושע.רא.ב.עוזעמוסיזהר,

ונפילתהעלייתהכאבאתהאמיתייםהכואבים
תנועתעםהמזוהההציוניתהמהפכהשל

מקווהזאתעםויחדעליה,מתאבלהעבודה,
וכלמכלעליושחולקמיגםלחיים.להחזירה

ספרבשבילוהיאהעבריתהספרותמדועיבין
 .החילוניהתפילה

אמריקאים,יהודים,העברים,הסופריםבכנס

מרחקישחשףיפרנציסקובסךלאחרונהשנערך
עבריםסופריםביןרגישויותופעריעמדות

בעימותברטובחנוךמברךיהודים,לסופרים
שלטיבואתהיהודיםהסופריםעםובוויכוח

העברית.הספרות-החילוניהתפילהספר
אותו,הבינהלאהיהודייה,הסופרתריס,רות

הישראלית,שהספרותטענה"היא :לדעתו
 :הראייהעצמם.לשלילתהישראליםאתמובילה

שלי"."ומיכאלהיערות","מול"השבוי",
העברית,בספרותאשמיםאנחנושלהאמירה
עצמנו".שלילתהיאאמרה,

אומרחשובים,ענייניםבשניטעתהריסרות

האו,אירוויןכדברייזהר .ס":ברטובחנוך

המנצח,שלבאחריותוהמכירכמנצחמדבר
עצמועללשמורחייבשהמנצחשיודעכמי
רות .עולמובכליבגודשלאמשמרמכל
ועמוסיהושעא.ב.שיזהר,הבינהלאגםריס
תוכניתבלבהםהישראלי,הממסדהםעוז

שלושתםנבחנים,עליהםהממלכתית,הלימודים
שניםעשרהששכיהןגםיזהרפרופסורים.

מורדיזהרכאשרהשלטון.מפלגתמטעםכח"כ
 .המימסדמתוךמוסריותעמדותמתוךמורדהוא
ייזהרשלשכאבםהבינהלאאומריהואריס,רות
הכאבולאיהישראליהכאבהואויהושעעוז

גולדהשלהאמירהעלחשבי .ישראליהאנטי
אךלשונהבעידוןלטובנודעהלאשאמנם

"לעולם :המוסריתהדילמהאתמבטאההיא
אתלהרוגאותנושהכריחולערביםנסלחלא

שלהם".הילדים

חאמיתייםהכואביםמאחרוני

שלונפילתהעלייתהכאבאת
עםהמזוההחציוניתהמהפכה

יעליהמתאבליהעבודהתנועת
להחזירהמקווהזאתעםויחד
מכלעליושחולקמיגם .לחיים
העבריתהספרותמדועיביןוכל
 .החילוניהתפילהספרבשבילוהיא

ייהודי-אמריקאיסופרשלהתופעה :מודההוא
והייחודהתימאטיקהמבחינתלאיבחוןשניתן

משוםעוברשלבהיאוהערכיהסגנוני
ונהפכתהולכתהאלההסופריםשלשהיהדות

 Theספרובסוףכותברותשפיליפלמה
Counterlife יהדות,בלייהודים,בלי:"יהודי

אובית-מקדשיבלייהודיות,בליציונות,בלי
רקבית,לושאיןשברוריהודיאקדח,אוצבא

יהדותתפוח".אוכוסכמוכשלעצמוהאובייקט
קונקרטיים,תכניםנטולתהיאהבריתארצות
אמריקאיהואשלההחייםקצבאומריהוא

יהודי.ספרבביתלומדלאהיהודיכללי.
אלאדברלכלאמריקאיתהיאשלוההתנסות

אורתודוכסיבביתאומהגריםבביתגדלכןאם
בנישלהשנישמהדורייתכןכמובלעת.קיצוני

שליהודיתאמריקאיתספרותתצמחהיורדים
מהגרים.בני

זיכרוןבעיקרההיאהאמריקאית"היהדות

ייחודי.משותףמדיוםיותרלהאיןוסנטימנט.
להאיןתרבות.איןלשוןאיןואם .לשוןלהאין
הגיטו-בגולהליהודישהיוהמיגבלותאתגם
יהדותשלהריטואליהדותו.עלששמר-

.דווקאהכללימהריטואללחלקהופךאמריקה
ההיטמעות.תהליךאתמחישהפלורליזםעיקרון

דומיםונעשיםהולכיםשלההתפילהבתיגם
באמריקה.אחרותדתותבנישלתפילהלבתי

אךאצלם.חשובמקוםממלאתאמנםישראל
הואכליכםישראלשלמקומהגם .הכלזה

אחוזמעשרהפחותהרי .מעברתקופתבגדר

בישראל".ביקרואמריקהמיהודי
עםבוויכוחנחרץבתוקףמסרבכמרבןהוא

למושבתלהיפרבכנס,היהודיםהסופרים
"האופציה ;הבריתארצותיהודישלהמשוגעים

היהודיהציבור-שהםהיאמתארשחלקםהבאה
להתעמתכשירצו-המתורבתהשפויהמיושב,

בארצותלהםטובכמהולראותיהדותםעם
הזאתהמשוגעיםלמושבתלמסעיצאוהברית,
נמשכותזיקותהיואכןהחדש.לגיטו-ישראל

מפוזריםיהודייםקיבוציםביןהדדיתוהפדייה
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ארץאתלהפוךאפשראיאךנודדים.ומרכזים
המחדשתהמרכזיות .נרדדמרכזלערדישראל

באמריקה.שםולאפההיאהמפרהוהיוצרת
(הושב)הררשרבסקיבנימיןפררפ'לךתארי
ישראל:גולתגולותשתיעכשיושישמכריז
אמריקה".וגולת
תוךאלונעלמיםהולכיםאמריקהשיהודיואף

המועצות.בריתויהודיהאמריקאיתהתרבות

היהודיהלב"אומץשלההמוניהאופיאףעל
במוסקבה","ירידבספררככתובשלהם"
ברטוביהדותם.אתבהלקייםלאמריקהמהגרים
 .היהודיהעםכלפימחרייבמרגישדווקא

בשבילםמשתדליםכךכלאנחנולמה
הישראליתבאחריותרוציםתמידלאכשהם
הזאת?

ישראלשל raison d 'etreשה-חושבאני
כיהודים.להתקייםלרצוןביטויבהיותההוא

היהודית.ההיסטוריתולאחריות
שיהדותומתוודהמרדהבעצמךאתהאך

מיהדותה.מתרחקתאמריקה

כמשהויהדותואתשרואהמיכלכןעלאמת.
העבריתלימודאתלראותצריך •בחייויסודי
להיותצריךיהודיאיש-ר~חכל .מרכזיכדבר
שאכןרביםלאהםהסיכוייםכפולה.תרבותבעל
לאשאניתהליכיםיתרחשוכןאםאלא •יקרהכך

אותם.צרפה

פולניתאותרשתלמדמאימרמבקשהילדנחמן
בלקמןרמיסטר .יערנראהאיךארתהושואל
שחררילד "?ילדאתהמי"של :אותרשואל
הואמי.ערבצ'יק.בירואיכמרשנראהשיער

 ?"כנעני"שמאאר ?ישראלי ?יהודיילד ?נחמן
לשאלההשיבהכיפוריםיוםלמלחמתסמרך

בנר:"יששפרהש.המשוררתעםבראיוןזר

לאמץלהגשימה.בכרחיאםיודעשאיניתשוקה.
הטמוניםוחיסוריםהמורכבות •העושרכלאת

הרפתקההיאהיהדות .שלנרהיהודיתברציפות
המיתוסנגדמתקומםאנימדועריפה.גדולה
יותרנמנעובלתירצוידבראיןשלכאורההצברי
כמרבקרקעהנטועהחדש.היהודי:שיקרםממנו

יקרם.אמנםאםכזהשיהודיחושב?אניכולם
הדורדרמהאינו .היהודיהעםשלסופריהיה

שלאחריה".לדורהשראהשלפני

הולךכנראהכולוהארצישראלי"המעגל
אתהנהיגשנהשחמישיםמוניה, ...ונסגר

מהאתהדהיםכתב,דיברייהעיןמשמר

הטבעית,החופשית,ביהדותלושהתכוון
ההומניסטית,האנתרופוצנטרית,הארצית,

אחרת,הכלמסורת,בליכנסת,ביתבלי
קדיש·גלעדיאמרקברושעלמבקשמוניה
 .הרומן")("באמצעקריעה".יקרעיתום,

פרסונההואשר"ב,כלפורשלחרתנו •נירמוניה
התפוררה.הפרסונההסוף.עדעוצבהשלא

הבניםאותרשיקברורוצההואמתכשהוא

הקיבוציהחגאתבנההריוהוא .קדישויאמרו

עלגורליתחיתהשהשפעתוואף .החילוני
ממנועשהאותר.שגילהזההואשר"בכלפור
שייראותרעשה •הקיבוץאתלונתן •סופר

פתאוםעומדכלרם.הואשר"בכלפרדלחברה,
ריקות.בידייםהבשורהמולההבטחה.מול

הדומן""באמצעשהספדאומראתה

הוחמץ.

שצריךמרכזיעצבדקבאיזמלשפתחתיחשבתי
ישראליכלאצללספרתגובהלעוררהיה

 .עצמולהגדרתדרךומחפשמזהותושמוטרד

הקטעאתהנוכחיתלמהדורההכנסתמדוע
"אם :במליםהמסייםהרצלשלמיומנו
המעשהכייתכןלמעשה,יהיהלאהרומן
לרומן".יהיה
והנברניםמהמשכיליםספר'מקוראייאושמתוך

שייעצרומהםמצפההייתימהמבקרים.ובוודאי

מביניםאינםהאםטקסט.לקרואויידעולרגע
בגללהפרסונהאתלהסיריכוליםלאשאנחנו
הניסיוןהואהבריחהומהלך .שלנרהעכבות
שקראוחושבאני ?האלומהעכבותמהן'לצאת
 .אותרלהביןמבליהרומן""באמצעאת

מעדיףאניגלות'.'עררךשאניעלילומר"אפשר

אני .גיחאידאולוכותבלאאני
אניאךאדם.בניעלסיפוריםכותב

בארץ·מנייחבעלאנימעורב,
 .לי uולמנייהדואגואניישראל

תקרע •אביךאתכךלראותלפחותנסהתקרע.-
ונסתם.הכלהתמוטטמאחורניקבה.בערבי
בשורשילהיאחזהאצבעותמתחילותמפנים

הינפימאהערד .בחוץשםהצומחיםאילנות.
אני ...עשרהך·ערחמישים.ערדרקואולימכרש.

תקרע"אדםאני-נימררדבניבניסביראדםלא
הרומן").("באמצע

שהואמפניתקרע.אדםהואשר"בכלפור
ארנרלדמתירהאנגליהמשוררשלכמאמרו

מחוסרהשנימת.האחדעולמות.שניבין"נרדד
מפניהרומןבאמצענשארהואלהיוולד".כוח

עורףפונההתפרצהבמרכזיהחילוניתשהיהדות
.עולמהשפתראינהשפתה :החילוניתליהדותו

הדתית,המצרות.יהדותבארץ.כאןעולמואינו
עולמואתלבלועמאיימתבעיקר,ציוניתהלא

לנקודתהסגתוידיעלמעגלולסגורהחילוני
האפשרותאתהציונית.המהפכהשלהמוצא

רקלאברטובדוחההישראליהצברשלהשלישית
אחריותו.מפכיאלאבזרייה,שהיאמפכי

 !ישראליאני :להגידכןאםבעדךמונעמה
רבהבפשטותעליהואשיבהגיוניתשאלה
שתיעלפסיחהשלשניםהרבההרבהאחרי

ולהביןלהאמיןהתקשהוטרשיונתןהסעיפים.
אומר.היאטבעי","חומרכמרנישמאדםזהאיך

לרטרשאמרתיעברי.יצאלאהעברי,להיווצרות
שהרבהנכרןמהגרים.שלבביתגדלתישאני
לתוכי.פיעפעהדבראבלזה.אתהכחשתיזמן

עשרהתשעבגילהיהודיהגורלעםשליהפגישה
יותרממנוהשתחררתישלאדברבשביליחיתה
שהפגישהמפניעצמיאתלהגדירהייתיוצריך

נפגשכשהואבגרות""פצעיגיבוראלישע
מפניפחדמתמלאשואהניצוליהודיעם

להציץ"לא :כזהלאחדהשייכותאפשרות
אווירו".אתלנשרםלאיעיניולתוך

שצריךאנשיםמוללעמודליהיהטובלא •אכן
העלוביםהיווהםאחיאתבהםלראותהייתי
זבלכללמירמסשהיואנשיםהיוהםבאדם.
נפשם.עללעמודמסרגליםהיהולאומצורע
מחרקישהםהרגשהליהיחההראשוןבמיפגש

אבי,ביתעםאותםשזיהיתיהערכיםכלצלם.
 :שלהםהערכיםהיולאישראלארץערכיעם
דיברתילא •אציליהייתילא.והםיפההייתיאני
מכרתילאזונות.עםהתעסקתילאכסף.על

מכתביכתבתינקיזיפה.הייתיהשחור.בשוק

 .מסביבימתרלאאנשים .שלילחברהאהבה
ליהיו-לימספראדםאיךלהביןיכולתילא

 .נשארתילבדיאנירקאותם.לילקחוילדים.
כךכלהיהזהכל .שליהערכיםהיולאאלו

אנינורא.רגעהיהזה .הירראיואנטינתעב

במחנה .במלואועליולךמספרולאאותרמקטין
חייליםישבנוהאיטלקייםבאלפיםפליטים
ניצוליילדים,המאולתרתהבמהרעלבאולם
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כיצר :מצחיקיםסקצ'יםעשויההשמדהמחכות

מרמיםאיךלחם,גונביםאיךמת,פכילהעמיד
התגלגלוהבמהעלשםוהםאפשרית.דרךבכל

לעצמיאותםלאמץחייבשאניידעתימצחוק.
בעצםשהיאאמפטיה,שלמארפנימיבתהליך

אחריות.נטילתושלאפשרית,בלתי

הביטוכיצדראיתאילוהחדשים"החדשים
שלושופכיןבררמתוךכאילו-שםבי

לךאניאומר .הקדושהלאץראותיוהביאו
האדםשככללדעתבראםאנחנו :גיטל
מתוךואפילוחדשים,ואפילו .אנחנו

נכפים("ששבאים"אנחנוהמלחמה
לאחד").

האלההאנשיםצריכיםהיוהכלליםכלפיעל
שמרינתהיאעוברהארם,בכילהיותלחדול
מעשהרבהבמידההיאוהשגיחמדוויהעלישראל'
ידיהם.

 ?לאחד"נכפים"ששכזרוע
פניויכסה"בשתיים :אומרבישעיהוהפסוק

הורדתייעופף".ובשתייםרגליויכסהובשתיים
האדמה,אלהזאתהמיסתרריתהתמוכהאת
תקורה.מחוסריהכישבורים,הכיהאנשיםאל
הזיכרון'עלינסראםרקלהמשיךיכוליםהם
עינייםעםיישארואםלראות.לאהניסיוןעל

יכסואםרק-להתרומםיוכלולאהםפקוחות,
 .להמשיךיוכלועיניהם,על

כלפישלךהאמביוולנטיותנעלמההאם
הניצולים?

כלכולם.אתכברמכיראניאךיורע.אינני
רואה,את:שובמשפחהלקרובילינהפכופנים

בגיטוהזההילראתהסרטים,ומאותבעשרות
ואתהלרכבת.הנלקחותהילדותשתיואת

גםיראיתיכברהזההילראתלעצמךאומר
כאותהאני .מכיראניהאלוהילדותשתיאת

ב"צאינהיוסףמכירתסיפורעלהקוראתאשה
קוראתשהיאפעםכלבבכיוממררתוראינה"

כאילוקרה,לאהדברכאילומחרש.הסיפוראת
ליוסף.לקרותהכלעומרשוב

של"ברבריזציהעומדבנושלהדוקטורטעבודת
המזרחית),בחזיתהגרמניהצבא(עללוחמה"

גרמנית,ולמריידישמלהירעשלאצבריבןצבר
ניסיוןיוסף'בסיפורחוזרתקריאהמעיןהיא

את"יורש"השלישיהדורגםקרה.מהלהבין
ברוךליאמרעשרהאחתבן"כשהיה :הסיוט
אס.שהאס.חלוםלושהיהגילתשלבנהנכרי'
להוד~עו·שהגזהאיךעליוהתפלאrךי .אלינובאו

נראים.הםכיצדלישיספרביקשתי .השרון
שחוריםבמדיםלבושיםהיוהם :סיפרוהוא

אתלהוציאהתחילושחורים.במגפיים
התחלקתיהמטבח,דרךיצאתיהבתים.מןהאנשים

אלהריקהמגרשאלורצתיהמרזבעל
ישראליתסביבההיאסביבתווכלבאץררביעי
ישראליתסביבההיאסביבתוונלדבארץרביעי

ישראלילהיותיכולמה :מובהקתשורשית
מהלשאלתךתשובתיזאת ?השרוןמהודיותר
הסיוטשנה.ארבעיםאחריהיוםמרגישאני

שואלגםאניאך .שלנרבגניםעמוקנמצאהזה
באה,לאבהמבורגשליהרודהמרועעצמיאת
סרטיפיקט.להשלחאבי

עומר,·בנךשלהדוקטורטעבודתנושא
ביטוי .הםבררךנכדךשלהסיוטחלומות

 .במונחיךליהודיות
משמערת.כללהאיןיהודישנולדתיהעובדה

שאנימפניגםהיהדותאתלעצמימאמץאני
ארתהאוהבשאניועשירהגדולהמורשתיורש
שאניהפליטה,שאריתשאניתחושהמתוךרגם
שאנחנומפניאחרתלעצמילהרשותיכוללא

האחרונים.

יורעברטובחנוךהים.מןנולדלאאליק
האלהלימיחזרה""קפצנושלאבוודאות

אנחנואומר'הואבחרשך'בלילה .ובעלענת
בישיבותרגםביערותבאושוויץ'בגיטר'גם

וב"חרר".

והאחריותהיהודיהעםהיאבשבילוישראל
אחרתהמעטים.האחרוניםעלמוטלתלזכור

הטעםואתלחיותזכרתינראתמביןהואאין
 .ישראליאנישמכריז"מי :זאתזכותשלהמוסרי
קיבוץבניבעולם.מוסריפחותהואנקורה.
הברושבשבילםהיאשהאץר-74בליאמרו

עציאמרתי,לכם,להראותיכולאניהירוק.
אתםאם .יותרירוקודשאיותר'יפיםברוש

בליהזההמחורבןהברושאתרקמשאירים
בעיני'אפסיםאתםאז-הכאבובליהזיכרון

ולאלברושבארלאהרריהםכלומניקים.סתם
כיאומריםהאלההצעיריםוהםכחולים.לשמים
חשוב.לאהחלוםוגםחשובלאהזכרון

לחיותהנוערשלברצוןלדעתךאשםמי
 ?חלוםוללאדבררןללא

הרעיונותכלאתשעיצבההיאהעבורה.תנועת
והיאאותםבנתהטיפחה-ארץ-ישראלשל

בהם.שבגדה

בן-גוריוןשנתןהגיבויהיהחטאת .כלאם
הכללית, :בישראלחינוךרשתותארבעלהקמת
מחנכתאחתכלוהערבית.העצמאית,הדתית,
והואניפרררת.ולמטרותניפררותבררנים
החינוךבשםבחינוךהעובריםזרםאתחיסל

לקרנייוצאיםאלה ?יצארמה .הממלכתי
יושביםואלהא-ריןלסאלחלחכותחיטיך
והחינוךלמשיח.לחכותהמדרשותבבתי

לאגוריון'בןשלחלומוהכללי-ממלכתי'
אתרואיםשנהארבעיםאחרי .דברלשרםמחכה

גוריוןלבןהבית.כלהואירוקברוש :התוצאות
הכללי-ממלכתישבחינוךמופרכתהנחההייתה

 .תנועתושלהרעיונותמובלעיםיהיר

שאמריקהאמרמישהו

משלבבמישריןעברה
מבלילדקדנסחברבריזם
שלבאתלעבור
יעברנואנחנו .חציווילזיציח

התחייהמבשורתיבהקבלה
חדוותבליהקמילהלעצב

שהעולםייתכן .העשייה
לחלללהיכנסיצליחחדתי

תנועתשיצרחהריק

פתרונות.ולהציעהעבודה
לאשנחמאתייםלפניכבר
מתוכוחריתשובות.לוחיו

המתבוללים,יצאו
חבונדיסטים,המשומדים,

היהודיהעםאםוהציונות.

להתקייםדרךמצאלא
יכולוהואיהמודרנהבתוך

משלובמדינהרקלהתקיים
דרךלאומיתתרבותעם

 .נחץרדינוהציונות,

מביאהיההעובדיםשזרםהביטחוןלךמנין
גאולה?

מביאהיההעובריםשזרםהביטחוןלךמנין
 ?גאולה

הקיבוציתבתנועהקררהמהתראי .ליאיןאכן
שםרגםהעבורהתנועתשלהייחודנשמרשם

הדתישהזרם.בשעהקטןלאהרוחניהחורבן
בהם,ודבקולאמונותיהםחינכוהערביוהזרם
ילדכללו'ימצאהעצמיהמימושתורתאמרה
הליברליזםרגםהעבורהתנועתנתיבו'.את

שרםנתנולאכיהיוםמרכיםהציוני'החילוני
אתגרים.הציבוולאחיובייםמסרים
מהרעיוןבנסיגהנמצאכולוהמערביהעולם

 .הליברליאפילואוהסוציאליסטי'
הבנייהאתגריאתמיצרהמערביותהחברות

שרקחברהאנחנובפיסגתם.שהןארשלהן
נולדה.אתמול
משלבבמישריןעברהשאמריקהאמרמישהו

שלבאתלעבורמבלילדקדנסהברבריזם
מבשורתבהקבלה,עברנו,אנחנוהצירויליזציה.

העשייה.חדורתבליהקמילהלעצבהתחייה
הריקלחלללהיכנסיצליחהדתישהעולםייתכן

פתרונות.ולהציעהעבורהתנועתשיצרה
תשובות.לוהיולאשנהמאתייםלפניכבר
המשומרים,המתבוללים,יצאומתוכוהרי

לאהיהודיהעםאםוהציונות.הברנריסטים,
יכולוהואהמודרנה,בתוךלהתקייםדרךימצא

לארמיתתרבותעםמשלובמדינהרקלהתקיים
 .נחץרדינוהציונות,דרך

נוסףשלבהליכודבעלייתרואהאתה
תנועתשלהציונייםמהעקרונותבסטייה

העבודה.

 .היסטוריאסרןהיאלשלטוןהליכודעליית
המינוןבשמירתחיתההציונותשלהצלחתה

 .והמוסריהחיוניביןוהמצרי'הרצויביןהנכון
כאןשישרייצמןשאמרמהשכחהלאהציונות

צדק.סוגישניביןמאבק

תנועתשלמרכיביהכללאאפילואך
 .רייצמןחייםבדברימכיריםהעבודה

בתנועתקטניםלאשלחלקיםספקליאין
הלבבותבהכשרתבמהפךחלקהיההעבורה
כאלטרנטיבההרבזירניזםקבלתיריעלשעשר

להרסכמיושםלראותובמקרםלגיטימית
הציונות.

"העליונותאתהמשבחיםמבקריםיש
שלהמיטעןואתבספירךהאידאולוגית"

נושאים.שהםציונות"שנות"מאה

סיפוריםכותבאניאידאולוגיה.כותבלאאני
מנייהבעלאנימעורב,אניאךארם.בניעל

 • .שלילמנייהדואגואניבארץ-ישראל

 !מיוחדבמחיר

 :עדייןלרכושניתן
 1985-לשנים " 77"עתרןכרכי

1987 • 

"וידויושלמצומצםעותקיםמספר

מאתאחרים"ושיריםחוליגןשל
 .יסכיןסרגי

בסר.יעקב :מרוסית

שלמצומצםעותקיםמספר

ניקולאימאתקומדיה ; ,,"שידוכים

 .בסריעקב :מרוסית ;גוגול
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הפועליםתנועתביןגחדיאלו
חתחיחוסופרי
וספררתברדיצ'בסקירעדהרצלרעדמפיכסקר
 81באץר".העבודה

אוליהכר-1937מטבכקיןשלתיאורו
שהיהמהשלביותרוהנלהבביותרהמכליל

ההתישברתראשוניבשבילברדיצ'בסקי
העובדת:

לתפיסתהדרןממפניאחדההיבצידר•בסקימ.י.
לטבעחשויחסיבטאציבירותהיבדרת.חדהשערלם

רלכרחלירפי,לחרמולורחלאדםלוחברתעלברדה
אנישםשביבלנכבתרכאילרלשרה'עוכים' ) ... (

רלחרקקלצירוהאדםחייבכיילמדר,הםמתשייבים.
הרסאתיבטאחרא ) ... ( .עצמרדיביחרקיראת

 12לחשו,דוןפיהנרבכןהיבדרתהקרומיםהערכים

ההתלהבותבכלכפרגררדרן .דא.
בחשווןב-י"טלכרכרכתבהוא .מברדיצ'בסקי

תרע"א:

בצידר'בסקישכבתמהכלאתקארתיכילי,כמדרמה
ראיניבורסהי,נהירתיחייברדשכבת,מהכלכמעטאר

 ) ... (עלברדתצרךועלברשמדרכומקרם,שרםזרנו
בהכרחההיהיוהזכ,ישירבדרשובצידר'בסקיההילר

אשניכפיהררא,-טיוטראיויל , nלפחראר'צירכי
צייאהדשואמםכחראהא.רלאהאלאהיהלא •זרנו
בשיבל •ארבלאצורכעלברושבליבלאאבל .הגיטרמן

לותךלהיכנסשביבלאםכי ,שלרכהקקרעעלעלמדר
בורחרכרלאאיורפהבורחרלחירתהאיררפאייםהחיים

 13ארכ,

שלאי-הצטרפותואתהצדיקמצדוברבר
לאשהיאבכךהציוניתלתנועהברדיצ'בסקי

באורחותשהואכללשינויחבריהאתחייבה
היה"ברדיצ'בסקיברברשללדעתו 84חייהם.

עובדיםאנשיםשלהמוניתלהגירהערךנותן
בתורלענייןמסוריםשאנשיםלאץר-ישראלי

היהאילובראשה.עומדיםעצמםשלעניין
אחרקולרהיהאזכישכזריציוניתתנועהרואה
 85בה".בדבררלגמרי

טעןהשכייה,העלייהאיששניר,מרדכי
אתהקדיםשברדיצ'בסקי ,-1944מברשימה

הציונותעלבביקורתוהשנייההעלייהאנשי
הפעילויותכלאתשדחתהההרצליאנית
 :הצ'ארטרשיושגעדבאץר-ישראל

ירצאיםחרישםגילהרמארהלר)מארישות, ... (ב..מ.י
הצידניתהערכnהצוביהבתנכשיבלהכללמן

הגשמה :העיבתהאתכמפרשורכקבהממיישם,

החרתכיםהדבירםאתראמוממש,בפעולעצמית
שיארלייםרכללציבריירםלמפעילםחיבסיברות

 r>•86רארסשיק<הצול nהציררכ,מהניגי<יק"א>
מכךהתעלמושנירוגםברברשגםדומני

ולאהאינטרסנטלעולההתכווןשברדיצ'בסקי
ערלהלאותושהדוגמאותהאידאליסט,לערלה

אלאהפועליאיננולציונותהרצויאינטרסנט
חירשיבארוןהזהיהאיהקפיטליסטיהיזם
דמותאויבאץרעסקיםלעשותיוכלאם

שחיתהודאישכזומחשבה 87רוךס.כססיל
שרצהיסירקיןנחמןשללתפיסתומכרגזת
סוציאליסטית,יהודיתאץר-ישראללבכות

וקרובהיהקפיטאליסטיהשלבעלפסיחהתוך
אלא 88'האזרח',הימניתהמפלגהשללזר

הרבהאלהרעיונותיואתהביעשברדיצ'בסקי
תנועתעלנתקבלההסירקיכיתשהתפיסהלפני

הפועלים.
נזהרמצדושברדיצ'בסקימקרהזהאין

לתנועת-הפועליםכלשהירבה Kמלגלות
בזכותה.כתבלאמעולםהואהאץר-ישראלית.

גילההשנייההעלייהימילפכיעוד
 :בן-יהודהמאליעזרהתלהבותברדיצ'בסקי

חייםחדשות,מחשבותחדשידור"בביתו

 ) ... (חדשותושאיפותחדשותתקוותחדשים,
חדשידורחדשילעולםפינהאבניבביתושם

אבותיהםצלליעליהםאנשיםחדשים,אנשים
ב"עתרנרגםכתבשכיםבאותן 89 ) ••• (הגיבורים

 90השמות".מרובההעתוןבן-יהודה,של

בן-יהודהבשעתואצלושעוררהתלהבותארתה
הפועליםאצלועוררולאהי"טהמאהסוףשל

נעשההשכייההעלייהבימיוהשומרים.
בהפרעללאקטואליה.להתייחסוחדלפסימי
לעררךוכתבבלבדאחתפעםהשתתףהצעיר

ויראוהקוראיםיטעו"שמאחוששהואכי

שלהמדיני-חברתיברעיוןהדוגליםאחדבר
ברברשללבקשתוגםסרבהוא 91 ") ••• (העתרן

 92בהאחדות.להשתתף

בעשורביאליקואמרשכתבמהשבתוךבערד
פועלימצארהעשריםלמאהוהשלישיהשני

אףובחלקםאותםשעוררוזכריםארץ-ישראל
ברדיצ'בסקישכתבבמההרילהם,החמיאו
חוגיםרקענייןמצאוהאחרונותבשנותיו

נסברלאסיפוריובתוכם.ביותרמצומצמים
מחקריואותם.שהעסיקמהעלולאחייהםעל

מדבריווכמהלרביםענייןהיולאממילא
 .רוחמורתעוררו
היהלפניה,קצתרעודהשלישיתהעלייהבימי

העבריתקוראימרביתבשבילברדיצ'בסקי
שהיה'.'מיבבחינתאץר-ישראלפועלישבין
שכתבבמהדהיינויבמורשתוענייןמצארהם

שכירמ. .כןלפנישכיםלעשרעשריםבין
 :-1944במזכיר

'מימי'עוכין: :'צעיירם'הרצ'שחרבורתלאלה
ימישחואתרהיפורליבברם,הסעיורם,המעשה:
מיכה :רהמפרשוהמלאבשמרשורםכשאוכערירהם

רפשוהזההשםאתרמשגנז .בצידר•בסקיירסף

 :לעצמררקואבעדרסךהוינם,רביןיברככבדוירלרן
השיראליתהציבוירותענייני nמשאלרפשו ,בן-גוירון

 ,ספוורכתגרריליואלהקדוםהעברחקואלפנירושם
מרקייוואחירוהביטרהדרוות,משאהעמוסים

 93 ?הגדרללמעעררהןייזהמה :מרחוק

ברדיצ'בסקיאת rלהערשהמשיךברבריגם
העריךיסתירותיואתובהערכהבאהבהוקיבל

"המשורר :בנסיגהבכתיבתושחלהמפנהאת
סוףיכול,אינו ) ... (שבברדיצ'בסקיוהמעמיק

כמהרתהמרשרשתהתורניותבפנילעמודסוף,
 94חינוכו".

שלזריברדיצ'בסקישלהמורשתארתהאבל
מנהיגירצואותם,שהפעימהערכיך''שינויימי

אתגםובזכותהלקהלםלהנחילהפועלים
תאריךללאבמכתב .כולוהעבריברדיצ'בסקי

כצנלסרןבדלכיללחרבר rרבינוביעקבכותב
 :דברלחותמיכפרסכתביואתלתתהציע

כבתיגםיימצארברבוכבתיעםיחד •כיהםחפצים

פהעניות.רירעדמפרחחחבוכלידיביבצידר•בסקי
על-יירהרתמיםרכשיתלשםלא .העיקוהפרסלא
בצידר'בסקיאתלהכניסאמצעיזהו-להיפרכי

 95רארהלים,צירפיםבתים,הפחרת)(לכלמארחלחמש

• 
הערות

 Fuiberth G. Proletarische , 54-40 1972פולברט . 1
. Partie and Burgerliche Liyeroyur 

הביוגראפיותאתלמדימפורטבאופןשבדקכנעני,דוד . 2
הגזימוואחריםשאיידנשטדטסבורהשנייה,העלייהאנשישל

כצנלסוןבדלוהגזיםהשכלהבעליהיותםאתשהדגישובכך

ביתשלציוני:ה'חובב ,הציוניהרקעאתשהדגישבכך
ויחסההערבותהשבחיהעליהבספרוכנעניד.לדעתהרריהם.

העלייהאנשימרביתיצאו . 23 , 18תשל"דולמסורת,לדת
כדיבכךאיןאולםלמחצה,ודתייםדתייםמבתיםהשנייה

בבתיםשפירא.מאניטהכאןשהובאההתמונהאתלסתור

קשוריםהיוואלהוהצפיהר rהמלאתקראולמחצהדתיים
בענייניםלפחותהקבועות,הדמויותרוב '. Jצירב'חיבת

אבאמביתביזשלהם,צירןחיבתתקופתלהסהייתהרוחניים,
'חיבתאתקלטלאאמנם(ברבראבא,ביתאתמשעזבורבין
העמית-'אחדתקופהלוחיתהאבלאבאבביתשלוצירן'
בכיתרשקבלבז-גוירוןלגבינכרנהזרותמרנהשנתפקר)לאחר

עבריתהשכלהגםוכשרכצנלסרןרב.צביבן .עבירחינוך
ברכיעלהתחנן rאהררנרבי.אבא.בביתבהירתםערדחילונית
 .הרירומביתמשציאהעבריתההשכלה

Frankel, J .-81י.פרנקל, . 3 . Prophecy and politice 
1981 , 74 

שם, . 6 .דלהתשי"ד,כיבת,כלח.נ.ביאליק, . 5 • 81שם, . 4

שם, . 8קנה. ,) 2 (תשב"רכיבת,יוסף.מיכהגוירון,בז . 7רא.

עז.שם, . 9קסא.

 rראבידרבשמעוזרסד-,סה.תשי"ד,ח.נ.ביאליק, . 10
להיותהסופרים"עלביאליקאת ,-28.12.22בביומנומצטט

שלאהואעבריסופרכלתחייה,מחנהבראששכ·נהמחנה

תשמ"גביאליק,עםישחרת • r,אבידרבשמעוזציוני'.'מדעתו
 , 1981י.פרנקל, . 13 • 300שם, . 12 • 298י.פרנקל, . 11

העלהייספו(עורכת),בחבס,בתוךי.טבנקין. . 14 . 274
דוביי.קלודנר, . 16 • 21-26שם, . 15 . 27תש"ד,השנהיי,

 . T , 24 18תש" .י ,טבנקין . 17 ,תש"ורהגארלה.התחהיילקראת

 • 172 , 1981י.פרנקל, . 19 . 209 , 1967כבתי,כל ,.ח.יברבר,

 ,) 2 (האחררניםבדרורתהעבירתתספורתלכסיקרןג.קרסל, . 20

1697 , 695 • 

 • 23י"ט.שם, . 22קב"ו.תשי"ט,כבתי,כלהעם.אחד . 21

 . 1541שם, . 24 . 1540 ,) 4 (תשמ"הכבתיםי.ח.ברבר,

 ) 1 (בנחירםכבתיםטוביה,בר(עורן),גדליהאלקושי, . 25

1964 , 40-9 , 

 . 51,1911 > 1 <ספורתמסלרלייעקב. • rרבינוב . 26

27 . How E. The ·Immigrant jews of new york 
1976 427-418 

 , Tל"הישלרח'באזארוב'א.קלמנסון, . T, 29תש"טבנקין,

289-279 . 

וישוברבר,ברדיצ'בסקיאחד-העם,וביאליק,"פינסקר . 30

הספרותעמודיאלה-טשרניחובסקיאתגםאליהםלצרף

לדורהיסודיותהדחיפותאתנתנואשרהםהם-העברית

 • 35,2תש"ט ,) 11 ( ,כבתיב. ,כצנלסוןהשנייה"העלייה

 • 4 ,.בחרב.א'כרךתרצ"דמאזניים,י.פיכמן, . 31

 • 366תשי"א,הבנייןאמתי.פיכמן, . 33שם.שם, . 32

שירתעלאחרת,בהזדמנות ,פיכמןכבתדומיםדברים . 34

 • 296שם,טשרניחובסקי.

 • T, 27תש"י.טבנקין, . 35

 .-13456ב'בבזים:אוכירן'יומן'יצחק. ,למדן . 36

תר"פ.ניסן,י"דהאץר,ספרות,'הכול'סךדבקמחי, . 37

 . 125תיק , IV 104חטיבהלנון.במכוןח.שוררארכיון . 38

 . 287תשל"ד,אגרות,בדל.כצנלסון, . 39

אידאלעלשלםדור'בשדה'חינךפיכמןלדברי . 40

 . 238תשי"א, .יפיכמן,העבודה.

 11תשל"ד, ) 1 (זכרורכת .דודגוריון,בז . 42 . 228שם, . 41

האץרהפועליםערכתתמשה.ברסלבסקי, . 44 .-8דשם, . 43
 , 324-323תשט"ו, ,) 1 (ישראלית-

 . 16(חשד), ) 1 (כבתיםב.כצנלסון, . 45

פועליםמנהיגישניבפולניה.התרחשהדומהתופעה . 46

שירתאת'חיו'ודז·רדז•ינסקיפילסרדסקישרנות),(ממפלגות

 . 326 , 1983מ.צ'שלב,בעל-פה.ממנההרבהוידעוסלרבאצקי

Milose, C. The History of Polish Literature אלא
המאהבאמצעשמתלמשוררחיתההזיקההפולניםשאצל

מנהיגישלבחייהםומעורבוקיים,חיהיהביאליקואילוהי"ט

 .מעריציו-הפועלים
 ,) 2 (אגרותח.נ.ביאליק, . T, 736-735. 48תש"ב.חבס, . 47

ביאליק, . 50 2.5,1976 ,) 01 (דודגוריון,בן . 49צח.תרצ"ח,

בהוצאתזו,בעשה . 52עב.שם, . 51צג.תרצ"ח,ח.נ.

 • 3תרע"ו,סיוון,יפר,'העבודה,'

 . 236תרפ"ח, ,) 1 (כבתיא.ד.גורדון . 53

 • 242תשי"ג,הפדרסים,בצלמשה.סמילנסקי, . 54

הפעולהגדוע".''הענףעד"מבראשיתמרדכי.שניר, . 55

 17.18גילתשכ"א,הצעיר,

 • 121,1976אגרות,בדל.כצנלסרן, . 56

שלדרלמסתרייחסבדלדיג.תשי"ד,ח.נ.ביאליק, . 57

שלציוניותולאיברברשייחסמשמערתארתהביאליק

אחדכלזה.במאמרברדיצ'בסקיעלבפרקברדיצ'בסקי,
 .לברמהרהוריזהבמקרהראהמהם

 • 3תרפ"ג.ניסןק"ב,קרנטוס, . 58

 • 38תרע"ט,העבודה, nבאחדרש.יבניאלי, . 59

 • 52-51תרפ"ב,ב,הירםפליכס). .ב(אברש, . 60

 • 63 • 1414 ,) 4 (תשמ"הי.ח.ברבר, . 62 • 59הערהראה . 61

 ,) 1 (שעבל-פהדבירםח.נ.ביאליק. . 64 . 1581-1577שם,

 , 1970אגרות,בולכצנלסרן . 66שם.שם, . 65לא.תצר"ה,

 • 306וכן 300

 • 114תשל"ג,תמוז ) 17 (אסופרת, . 67

 • 24 .תש"ז,י.טבנקיז, . 68

ברדיצ•בסקיעלכצנלסוןבדלשלהספדולמשל,ראה, . 69

 • 310-306 ,) 1 (כתביםב.כצנלסון,תרפ"ב.חשוון,כ"ומיום
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הערששירי
הספרדיים

לרוקהגדסיהפדדיקר
ליטויןרנה :מספרדית

ורנותי'גביררתי

להגדיר'אתיימרלאלקודמות,בניגודזרבהרצאה
להציע.כי-אםלשרטט,אבקשלא :להדגישכי-אם
ציפוריםלפצועכמשמעו.פשוטוחיים,להפיח

מענןאורלשפוךחשוכה,פינהשםבאשרמנמנמות
הנוכחות.לגברותמראות-כיסכמהולהעניקמוגדל

לרעפיםמתחתאל .הסוףגדתאללרדתביקשתי
טורףהנמרשםהכפרים.עיבוריאלהצהובים.

המשוררמןרחוקאניזהברגעהילדים.את
בפסל'הנאבקהמשוררמןרחוקבשערן'המתבונן
מכל~מלטחי ;באנטומיההנאבקבחלום,הנאבק
הירוקהפרימןהנוגסהילדעםליואצאידידי

שנדרסההציפוראתטורפותהנמליםכיצדומתבונן
במכונית.

ברוח ;תמצארניהכפרשלביותרהזכיםברחובות
שר;ךךיג;המנגינותשלהנפרשובאורןהנודדת

R ;שלהכבודות"האמהותבשםלהןקרא ) 2 (אר
ארזנונפקחתשםהמקומרתבכלהזמרים".כל

שלהלבנבנתאוזנהארילדשלהרררררדתהרכה
חרירשתנקרבלסיכהפחד'אחוזתהמצפה,ילדה

לעגילה.
מעטעייףספרד'ברחבישערכתיהטיוליםבכל
ספוגיממראותהמתות,האבניםמןהכנסיות,מן

והקיימים,החייםהיסודותאתלחפשיצאתינשמה,
הרוטט.ההורהאתהחייםבהם,קופאאינושהרגע

 :שנייםאחריעקבתימספררהרביםאלהבתוך
מוסיפהשכנסיהבערדוהממתקים.השירים

ארשתבהעניקהלתקופתה,רתוקהלהתקיים
הרף,בליהמשתנהלנוףאתמוליוםשלתמידית
הרגעתוךאלאתמולמאותרפתאוםלוקופץהשיר
yניחכמרבנוףמתמזגצפרדע,כמרופועםחישלנר'
שערתשלהחיאורןאתעמונושאמקרוב,זהשצץ

המנגינה.רוחלמשבהודרתעתיקות,
אתלהכירבכדיהם.תרעי-,,,הנוסעיםכל

שמסייריםלפנילמשל,גרנאדה,שלהאלהאמנרה
 1חינוכיויותרמרעיליותרהרבה Iמיוובא.ול Tבגנ~,

ארסאפרהשלהנפלאההדובשניתאתלאכול
בצד Iלך Tהנרתנרתהנזירות,שלערגרת-~ןאח~את

שלהמקוריתהטמפרטורהאתוהטעם,הניחוח
ואתהעתיקאורואתרכןחי'כנהירתוהארמון

 .חצרושלהמזגכיווניארבעת
שלריגשתהמקלטלהמוצאתכבממתק,במנגינה,

ובלי~יך;ת Qבלישלה,התמידאורסטרריה, ryה
צפוניםארצנושלרוחהומשבאהבתהקוררת.

נושאיםערגת-השקדים,שלהסמיךובבצקבניגונים
שלהגמורהיפוכםמתרת,מתקופותפועמיםחיים

ואפילוהטיפוסיותהדמויותהפעמונים,האבנים,
השפה.

אופיראתמגדירההטקסט,מןיותרהרבההמנגינה,

חבל-אץר'שלההסטררייםתוריוואתהגיאוגראפי
שהזמןפרופילשלהמוגדריםרגעיואתומחדדת

ללאשלימהאינהאדההבלהכול'אחרי .מחקו
הדם,אתלההמעניקהלה,המיוחדתהמנגינה
שבתוכההאירוטיתאוהחמורהוהאווירההדופק

הדמויות.מתנועעות

ושדיגישלההעצביםמרכזיעלהפועמת,המנגינה
הסטרריתוחי~תחרםמעניקהשלה,הקטניםהדם

כללהםאיןולעתיםהםריקיםשלעתיםלטקסטים

ב.,באוהעלאהשלהפשוטערכהמלבדערך'
מתיימרשאינילומרעליהלאה,שאעבורלפני

 .בהןדןשאנילבעיותולתמידאחדמפתחלהציע
והלאהכןשברהפירטיבמישורעכשיונמצאאני
אםהמידה.באותההםאמיתייםהדבריםשל

שניםמאהשמלפניירחליל"האם :אותיתשאלו
להוכיחאוכל "?ימיםעשרהשלפניהירחללילזהה

מלאכתו)אתהיודעאחר,משוררכל(וכמרני
הואזההשאכןעוררין'עליהשאיןנימהבאותה

אמתשלנימהובאותההמידהבאותהשרנהרגם
הנתוניםאתלעקוףאנסה .עורריןעליהשאין

אתמלאיםרב,יופילהםבאיןאשר,המלומדים
הנתוניםאתלהדגישאנסהולערמת-זאתהמאזינים,
אםלדעת,יותרמענייןשאתכםמפניהרגשיים,
שינה,הנוסכתמנרפהרוחנושבתמסריימתממנגינה

נוףלהעלותמסויימתמנגינהשלבכוחהאםאו
לדעתמאשרמקרוב,זהשנקרשוהילדלעיניפשוט

היאאםאו-17ההמאהמןהיאהזרהמנגינהאם

דברים-רבעיםשלושהשלבמקצבכתובה
עליהם,לחזורלאאךלדעתם,המשוררעלשאמנם
שמקדישיםאלהכלבהישג-ידאחרי-הכול,ושהם,
זה.מסוגלבעיותעצמם

נזדמןגרנאדה,בסביבותבטייליאחדות,שניםלפני
אתהמיישנתאחתכפרייהשלזימרתהלשמועלי

שלהנרקבתלעצבותלבשמתיומתמידמאזילדה.
הרגשתילאמעולםאולם ;ארצנושלהערששירי
כבאותהכל-כךמרחשיבאופןהזוהאמתאת

השיר'אתלרשוםכדיהזמרתאלבהתקרביפעם.
שלשמץללאשמחה,נאה,אנדלוסיתשזוהבחנתי

רבה Rבפעלהחיהמסורתאולם ;מלנכוליעיורי
חיתהכמובנאמנות.שליחותהאתמילאהוהיא

מחליקיםשחיוהמצוייםהעתיקיםלקולותמאזינה
שירי-הערשאתלאסוףמתאמץאנימאזבדמה.
אופןבאיזהלדעתביקשתי .ספרדרחבימכל

פרק-זמןומקץבארצי,הנשיםילדיהןאתמיישנות
במנגינותיהמשתמשתשספרדהרושם,אתקיבלתי

המלנכוליהאופיבעליובטקסטיםביותרהעצובות
בניה.שלהראשוןחלומםאתלצבועכדיביותר,

בודדערשבש~ראואחדבדפוסהמדובראין
האץרחבליכללא.וכללכללמסויים,איזררשל

העצבמעמקיואתהפירטייםתרייהםאתמדגישים

נןדוגליסיהמאסטוריאסשירים,שלזהנסרגשלהם
והסגנוןהזעפרןפניעלחלוףומ~ךסיה,לאנדלוסיה

 ) 3 (קשטיליה.שלהנייח
ומונוטוני'רךאירופישיר-ערששלסרגקיים

בעודרשלימה,בהנאהלולהתמסריכולשהילד

מציעותוגרמניהצרפתלשינה.נטייתואתמפתח
הבאסקיםובתוכנו,זה,לסוגאופייניותדוגמאות
שלהם,בשירי-הערשהאירופיהתראתמשמיעים

הנורדיים,שבשיריםלזוהזההבליריותהמצטיינים
חביבה.ופשטותרוךהמלאים

אתלהרדיםאלאמתכווןאינוהאירופישיר-הערש
בהלפצועספרד'שלכשיריהמבקש'ואינוהילד
 .רגישותואתבעת
שאניהאלהשירי-הערששלוהחדגוניותהקצב
מראהלהםלשררתעלולים"אירופיים",להםקורא

הםכיכאלה,אינםכשלעצמםאולםמלנכולי,
רטטאומיםשסילוןכדרךבמקרה,רקמלנכוליים

לערבבאיןמסויים.ברגעלהיראותעשוייםעלים
 ) 4 (אירופהשלליבהלבמלנכוליה.עםמונוטוניות

כדיילדיו'עינילפניואפוריםגדוליםמסכיםתולה
פעמוןושלצמרשלכפוליתרון :בשלווהשישנו
העדינות.ובמירב

שישלמרותמכיר'שאניהרוסייםשירי-הערש
עצמות-לחי-ועצובמשתפעסלאביצליללהם

אותהאיןשלהםהמוסיקהבכל-ומרחקים
הספרדיים,השיריםשלעבללא-בהירות
המאפייניםהפתיטיתהפשטותהעמוק,המתלול

הילד-הרוסיהערששירשלעצבותו .אותנו
מאחוריערפילייוםשסרבליםכדרךלסבלה,מסוגל

שלאץרהיאספרד .בספרדלא-כןהשמשות,
שאפשרמטושטשיםגבולותבהאיןפרופילים.
רמרתחםמשורטטהכולאחר.לעולםבהםלהימלט
מבכליותרבספרדמתהמת .ביותרהמדויקבאופן
חלום,תוךאללזנקוהמבקשבעולם.אחרמקום
גלבים.תערשלבחרדהרגליואתיפצע
"ספרדעללדברבאשאנישתחשבורוצהאיני

רכןהלאהרכןהטראגית""ספרדהשחורה",
ברואיןמדייותרכברשמושמשנושאהלאה,

האזוריםשלנופםאולםספרותית.תועלתכלעוד
האזוריםביותר'הטראגיבאופןאותההמייצגים

היגויבאותומצטייןקסטיליאנית,דובריםשבהם
אווירונאותרדרמאטיתמקוריותבאותהמחוספס,

בכךלהכירעלינו .בושנובטיםהשיריםכמודליל
שליו'יופיאינוספרדשליופיהכיושוב,שוב

ולעתיםצרוב,קיצרני,לרהט,אםכינינוח,מתוק,
תוכניתשלאורהאתהחסריופי ;חסר-תוראי
מזוהרומסונוורעליה,להיסמךשאפשרשכלתנית

בכתלים.ראשואתמטיחעצמו,
אומפתיעיםן;ןקצביםהספרדיבכפרלמצואאפשר
שאינםמיסתרריןומלאיארכאייםמלודייםמבנים

ולובהנמצאלאלעולםאך ;שליטתנומתחומי
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לעצמר,המודעמקצבכלומר,אלגנטי,אחדמקצב
שחראלמרותרצונית,כשלרוחומתפתחההולך
שלחבת.מפיפוץר

הקצביהזעםארהזח,העצורהעצבבתרךעם-זאת

בדיחות,הלצות,עליזים,שיריםלספרדישהזח,
רמדריגאליםמעודנתבאיררטירתהמצטייניםשירים

הילדשלשנתועבורשימרחזהכיצדמקסימים.
אתחולםהפחותאתשבכולם,מדםהעקרבאת

 ?העדינהרגישותו

(והטקסטיםמומצאהערשששירלשכוחלנראל
אשרהעניות,הנשיםעל-ידיזאת)מניעיםשלו

שלעתיםכבדיצלב .עליהןלמעמסהחםילדיהן
לחיותבמקרםילדיכל .לשאתובכוחןאיןקרובות
ובדרךצער,שלמקררחראשמחה,שללמקרר
אהבתןלמרותלוילשירשלאיכולותאינןהטבע,
החיים.מןאכזבתןאתאליו,
טינהלאותהזרילעמדהמובהקותדוגמאותישנן
האםאםגםכאשרלעולם,באאשריהילדכלפי
בחבל .אופןבשרםלבראצריךחיהלאברירצתה

 :כךשריםבאביה,בכפראסטרריאס,
iJ ז:וינוקiJ ח!i:י~לי;1ז i לWiJ ם~

 ,ויטוךיולו~ךא~ Wזג~ח~בה~א

~לי;- ~חו::rןjיליוסן 3iJ~לי
שכם.עלריטוריועםאשחבשוא

:• ."" •• T • • 1 -••• :• 

העצבותאתתואמתאותרשמלווהוהמנגינה
המלים.שלהאומללה

הלחםאתלילדיהןשנותנותהןהעניותהנשים
בתי"אלאותרשנושאותוהןהזההמלנכולי
שללשיר-הערשמאזיןהעשירהילדהעשירים.
חלבהעםבה-בעת,לוהמעניקההענייה,האישה
 .האץרשללשדהאתיוהגולמיהצח

והמשרתותהמטפלותבצדיהללוהמיניקות
אתרביםימים~זהממלאותייותרהנחרתות
הבלדה,הבאתשלבמעלההראשוןהתפקיד

והבורגנים.האציליםבתיאלוהמעשייההזמן
דוןאת ) 5 (~רי~ןדו,אתמכיריםהעשיריםילדי

 ל~~ר~שלהאוהביםאתתמר,את ) 6 (~ך~אךדו,
חללוחמצריינרתולמיניקותלמשרתותחרדות ,) 7 (

נחרותינו,לאורךבאותארהחרים,מןהיורדות
ספרדישלבתולדותיהראשוןשיעורלנרלתתכדי

המוטושלהמחוספסחותמואתבבשרנוולטעת
תחיה".ולבדאתה"לבד :האיברי

חשוביםגורמיםמתערביםבילדשינהלנסרךכדי
אישורןאתיכמרבןיבחשבוןלוקחיםאםשונים
ואתהכלניותאתשמביאותחןחפירתחפירת.של

אתמוסיפיםוהשירהאםהמתאימה.הטמפרטורה

השאר.כל
חזירן-טבעחראהילדכיהחשיםבתוכנואלחכל

ארפר 9 ~פרח,איןכיהמאמיןכלבמעלה,ראשון
עלכיצדרבות,פעמיםהבחיןלו'שישרודממה

תשומתאתמיארמהשיסבומבליסף-תרדמה
שלהמעומלןמחזהפניואתהילדמסובבלבר'

חלבשלרוטטקטןהר-געש(אותרהמיניקת
שחרסהבחדרמנטראתוקובעכחולים)ועורקים
שנתו.לקראת
היא.שםואמנםתמיד,אומדאני ,"!כאן"היא

בחדדואחתפיהלדאותמזליהתמזל 1917בשנת
שנייה,לשברירזההיהשלי.בן-דודקטן,ילדשל

שנראיםכדדך ..דאיתיה!כלומר,דאיתיה,ראהאולם
בגנרלהשוכניםהטהורים,הדבירםהעיןמזריות
ןמוןח~~ןהגדול,שהמשודדכדדךהדם,מחזור
 ;מאמריקהבדרכוהסיןנרת,אתראהז:זי~~ז'

חיתהחזרהפיח .) 8 (זלולבטרםאותןדאההוא
 rtfלברהיהכמרזוהרתווילןו'עלמוגבהת
להיזכריכולאיניאופןבשרםאולםמלמלים,

מאשרעבוריקלאיןבהבעתה.ולאבממדיהלא
תהיהאולםעלי'הטובחהדמיוןכידלהמציאה

לאהראשונה,המעלהמןפירטיתתדמיתזר
איניאיש.לדמותרצוהאיניואניפירטית,יצירה

מדבראני ;אירוניהמתוךמדברואינימתלוץצ

הבלעדיתחלקםמנתשהיאמרשרשת,באמונה
בדברי .) 9 (הגמורוהשוטחהילדהמשורר,של

כתרעמלנרחרבתיידייצאתיחפירתעלהאקראיים
באשמתיבימינואבדשכמעטיהשיריהחרששל

לעברוהמכווניםוהאינטלקטואלים,הספרותאנשי
האירוניהשלחערצמחודבהאנושיהנשקאת

והניתוח.

שניערדנחרציםהאווירה,אתהכשירושחןלאחד
הכיסאארהעדישהתנועתשלהפיסיהקצבקצבים.
מחברתהאםהמנגינה.שלהאינטלקטואליוהקצב

יהאוזןוקצבהגרףקצביחללוהקצביםשניאת
וממזגתהולכתוהיאשונים,והפוגותבמקצבים

המקסימהההולמתהנימהאתשמשיגהעדאותם
הילד.את
יורדתהשינה .תמליליחיהשלשירהכרחכלאין

חזה.הקצבלפיהקולורטטבלבדהקצבמכוח
שניעללסירוגיןבחזרהלודיהמושלםשיד-הערש

אולםוהרושם.חמשךהשהייתתוך-כדיתורים,
כיאםנחשים,משביעתלחיותמבקשתאינההאם

הטכניקה.באותהמשתמשתהיאדברשלביסודו
במוצאתלוייהיהשהילדכדילמילההיאזקוקה

רקנהניתאינהיורדתהשינהובערדשפתיה,

אותרמשקיעהאםכינעימים,דבריםמהבעת

אתברומחרידההגסהבמציאותורובוראשו

השיריםשמילותקררהרכךהעולם.שלהדרמה
הטקסטהנינוח.רזירמחהשינהכירוןנגדבאות

זרועה,שלספק,שלומצביםריגושיםבילדמעורר
שלהמטשטשתידהלהילחםצריכהנגדםאשד

המזדקריםהסוסוניםאתומאלפתהמסרקתהמנגינה
 .הילדבעיניהמתנועעים

היאשיד-הערששלהבסיסיתמטרתוכינשכחבל
חםאלח .לישרןרוצחשאינוהילדאתלהרדים
חשקישלילדשבחהשעהושליוםשלשירים
 :כךשרים~ס [t]tבלשחק.
~לד, ,ה~~ננ~~ח

 iל~מעודלי ר~~~

יןי;.~ f~תל~טף
לז;יפר.~ת Wל

המסתייםממששלקרבהאם~מרמנחלתולעתים
שלרךלבשימרבשינה.ולבסוףבכינמכרת,
חרךאתערש.שירישריםשאיןכמעטהנולד
זהוכנגדמפוזם,מלודיברישוםמשעשעיםהנולד

יהפיסילקצבלאין-עדרךרבהחשיבותמייחסים
מתוךהעוקבצרפה,דורששיד-הערשלנענוע.
הדמותיהקוריוזמןונחנהברהמתרחשאחרחננה

כברלוששדיםהילדמעלה.שהשירהנוףאר
משמערתאתמכידללכת,מתחילכבדין~דיודע

בזימרח.הואגםמשתתףקרובותולעתיםהמילים
במדווחיוהאםהילדביןשבעדיניםעדיןיחסקיים

להתנגדכדיערנשארהילד .השירשלהשתיקה
עליתרהחדגוניהקצבאתלהחיותארלטקסט
מעלבזרויתהמוטהתנוחהמאמצתהאםהמידה.
מבקרשלעליההפקוחהבעינוחשהלמים,

 ) 10 (קולה.אתהמבקרמחמיר,
בלאתמפחידיםאחרתארזרבדדךכיידוע
 "ה~~פ:"הלצדח"קוקו".באמצעותאירופהילדי

חלקמחררההואהאנדלוסיתרח"~רי~א~~ה"
בדמויותהמאוכלסהזח,המוזרהילרימהעולם

בעולםפיליםכמרהמתבלטותערטילאיות,
עדייןהנרשמותהבית,דוחותשלהחינניהמעשייה

 ) 11 (.בספרדפינותבכמה

דווקאהואה"קרקר"שלהמאגיכוחו
בחדרים,סובבשחראלמרותבעדטילאירתר.

שנשארבכךהואוהמקסיםמופיע,אינולעולם
פירטיתבהפשטהכאןמדוברכולם.לגביערטילאי
קוסמי,פחדהואמעודדשהואהפחדרעל-כן
בגבולותיהםלהקיפויכוליםאינםשהחרשיםפחד

האובייקטיביותבחרמותיהםתמידיהגואלים
אחדות,סכנותמפכיסכנה,בלבעלינוהמגוננות

להןשאיןמפנידווקאהראשונהממעלהסכנות

נאבקשהילדספקאיןעם-זאת .אפשריהסבר
קרובותולעתיםהזרההפשטהאתלעצמולהמחיש

ומוזרותזרותלצוררת"קרקר"בשםקוראחראמארד
הילדדברשלבסופרבטבע.לעתיםה~קררת
הפחד .כארות-נפשרלעצמואותרלדמייןחופשי
אףעשויוהואשלוהדמיוןבכוחתלוילושיש

~לא~ית, Rילדההיכרתינחמד.שח"קרקר"לגלות
האחרונותהקרביסטירתהתערוכותבאחתאשר

סלררדררהסטודנטים,למעונותהגדולשכנישל
יהבנייןמןלהוציאהרבבמאמץלנרעלהראליי
רה"קוקו",ה"~אפו"מציודיהתלהבהכל-כך
המצטיינותלוהטיםבצבעיםגדולותתמונות iשהי

אינהספרדאולם .הכללמןיוצאתביטויבעצמת
להפחידמעדיפההיאח"קרקר".חרבניעםנמנית

והמלכההשודבדרום,ממשיים.יצוריםבאמצעות
הזאבה-בקשטיליה :המאיימיםהםחמא~דית
מקרםאתממלאה:פ~ךגוס,בצפרן ;והצוענית
שקטלהשרותשיטהארתחה"אודוןה".ח"קרקר"
בגרמניה,ביותרהנפץרבשיר-הערשמשמשת

 .הילדאתלנשרךשבאההיאכיבשההבראשד
הכמיההאחד,לעולםוהבריחההריכוז ) 12 (

שלהופעתםאתהמעורריםנטרחולגנרללמקלט
מביאיםדמיוניים,ראםממשייםאםהאלח,היצורים

שתבונתהבדרךמושגתזראם-כיהשינה,את

נפוצחאינהחזרההפחדהטכניקתארלם ...מפרקפקת
ואחדותיותרמעודנותדרכיםישנן .בספרדביותר

אכזריות.יותר-

נוףתמרנתבשירהאםנונחקרובותלעתים
נוטעת,היאוברליליינוףתמידכמעטמופשטי
שתים,אראחתדמותופשוט,עתיקחזירןכבתרך

כזריתמידכמעט .ביותרפשוטהפעולההמבצעות
על .האפשרככליפהמלנכולירישוםהמותירה

שהילדהדמויותעוברותזרזעירהתפאורהרקע
מוגדליםממדיםהלובשותיבדמיונולציידןנאלץ
ה~ררת.שלהחמיםעדפיליהבתרך

והשלוויםחרכיםהטקסטיםשייכיםזרלקבוצה
חשש.ללאיחסיתבחםלרץויכולשהילדיותר,

שהיוכאלהיפהפיותדוגמאותישבאנדלוסיה
יביותרשכלתנייםערששידילחיותעשויות
דרמטיות,חןהמנגינותאולםהמנגינות.אלמלא

ליערדן"בהקשרמסתברתשאינהדרמטי~תמין
 :הבאהערששידשלגרסאותששבחרתיבגדנאדה

~יגים,~צ'םנ~ם, ,ח~~נ

ס~חסיה~יכד~יש

זג~ם iJ~לס~ס iJ~תץ;יהו:;ניל

 .~ז:ו~חלי fןה~~ידו

 :חזרחגידסחקיימתח) Rל~א~ 9 < ס~~~ב

iJ ה~~~חץ;יל~דות 

יל~כל'רוצותלא

לזג~ם,אוטןjןח

 .נכל' iJ~ת ~ו-ז~~

 :שדים דן~~~ 9ב

 i ר.י;iJ ~ V? I;ךחוב

~ן.ךןה iז-וו~יכיגץ

לjןr.:זת זr~~~ה~אזוןגם

ןת..~ו,זם wגפ'יו~ה

 :(:פ~ךגוס)י,ח Q ~'יר~.ןלה 9רב,ךדו

לי Wלס~ס~סז:וי

i ליםf רקלימוןל~
 .לאכל"רצהולא
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מזהזהשוניםשהםלמרותהטקסטים,ארבעת
האווירהארתהבהםשודדתוברגשות,בדמויות
הפשוטהבדדךנוףמעלההאם :כלומדעצמה,
היאדחוקותלעתיםשדקדמותברומעבידהביותר
מכידאניהערששידיעולםבכלבשם.להקוראת

~ילדו~ךדו-בשםשהוטבלודמויותשתידק
עלהתלויחמת-חליליםהנושאי:גדאדודלמרילניה

שלאמקשטיליה,~לי~דוהמקסים, Tרהמרדהמ;ט,
אתהשהילקמפניבמשרתו'להחזיקהיהיכול

 .דדברנרתיראתלהסירמבליהילדים
לעצמו'מחץואלהילדאתמוציאההאם

על-מנתחיקה,אלאותרומחזירהלמרחקים,
להרפתקהבזעיר-אנפיןחניכהזוהיינוח,שהעייף
ההיצגבעולםהראשוניםצעדיוהםאלהפירטית.

ביותר(הנפץרהבאבשיר-הערש .האינטלקטואלי
גדנאדה)במחוז

ס~הסיה'~rכי~יש /~יגךםע,צםנ~ם, ,ה~~נ

/ w תהו~יל~iJ t:ל ס~כ~iJ וחזק~ידו /~ךםf לי
ממשחקלשינה,יתמסדבטרםהילדנהנה /, ..שת~~ה
יתרחקובדממה,ושרב,שרבצרוף.יופישל ;;.יל

האפליםהענפיםבדדךוסרסרזד)(אותרה"הרא"
שממנולמקרםולצאתלחזורמנתעליהנחללעבד

לעולםפנים.הילדיראםלאלעולםהשיר.מתחיל
ואת"ההוא"שלהכההבגדראתבדמיונוישווה
שרםהארדצל.בתרךהסוסשלהמבהיקיםאחוריו
חיוכיפניה.אתמגלהאינההללובשיריםדמות
שםמקומרתלעבדדדךויפרצושיתרחקוהדבר
כנפיהעלוויתרהוהציפוריותרעמוקיםהמים

המנגינהביותר.הפשוטההשלווהלעבדלתמיד.
ואתה"הרא"אתההופכתנימהזהבמקדהמעניקה

שלהמוזרלמעשהומשררהיביותרלדרמטייםסרסר
רמיסתרדית.מוזרהחדדההמיםסיlדן

:i ומשרטטהדמות,אתהילדמזההשיד'שלזהסרג
תמידשהואיהחזרתילכסירנובהתאםצדודיתהאת

להיותנאלץהואסבורים.שאנוממהיותרעשיר
 !מופלאירצדואיזהאחת,ובערנהבעתוירצדצרפה
אין !ראשונהממדרגהפירטיבחרששניחןירצד

בטרםהראשונים,משחקיואתלבחרןאלאלנר
איזהלהיווכח,על-מנתשכלתנותו,עליותאפיל

מושלמתפשטותאיזואותם,מאכלסיקרםשליופי
דבריםביןשםמתגליםמיסתרדייםיחסיםואילו

בכפתורלעולם.תפענחלאשמינונהועצמים
אצבעותוחמשאחתנרצה'חוטים,בסליליחיד,

בתהודותהנחצהקשהעולםהילדברנהכף-ידו,
מטריד'באופןומתנגשות nהמזדמדרנודעות,לא

לנתחה.צודךשאיןשמחהשלעולםנאותר
הואסבורים.שאנוממהיותרהדנהמביןהילד
שלאבמקרםחדיר,בלתיפירטיעולםבתרךשדרי

לאהחזייהלאואףהסרסרריהדמיוןולאהרטוריקה
זרועהשלמגולים,עצביושמרכזימישרו ;יבואר
בדיל,חצירצחור,שסוסבמקרםכרקב,יופיושל
דבוריםשלכחיללפתע,פצועצונחעשן'חציר
 .בעיניובזעםננעץ
האמרנהאתהילדמשמדמאתגרמארדדחוק

נזרעלאעדייןפגם.ללאשלמהכשהיאהיוצרת
 .ידעןיכןרעלהוא,תםהמהדס.ההגירןזרעבר

לבטאושאיןהמפתחאתמאתנולהביןהואמיטיב
אחדותפעמיםהשידה.שלליבהללבבמלים
השיר.בתרךלהרפתקהילדהעםהאםגםיוצאת
 :שדיםג~tזדךקסבמחוז

~לד, ,ה~~נ ,ה~~נ ,ה~~נ

י~ה R ~לר~ים,כ~~ה
ס~ח~;נל.בת iט~ט R ה~~
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להצטמצםצדיךקררנה.הסכנה .יחדיריוצאיםהם
בחץו .בבשרנותגענההסרכהשדפנותכךילקטרן

אם .מארדעדקטןבמקרםלשכרןצדיך .לנראורבים

בתרךמוטב,ואני.אתהתפרז.בתרךנשכוןאפשר,

 !עיכב

משיטתהפרכהבשיטההשינהמושגתכאן

שכפרשתדדךבאמצעותילדלהרדיםההרחקה.
הגירבקרתרנגוליםלהיפנרטבמקצתדרמהילפניו
מתוקההיאפנימההצטנפותשלזרשיטה .הלבן
נטרחמקלטשמצאמיכשלהואאזאושרר .יותר
 .המבולגועשכשמתחתיוענףעל

רבמ~ךt;כ~הה Rל~א~ 9ב-בספרדדוגמאותישנן
 :ילדהעםמתחלפתהאםשבהן-

:p :;יי:ז~~~ ר :P י יי:ז~~~~י

ימכ~חהלילאמדז-וינכנו : T : •• • Z - T T 

 .ז:iל ה~~~~tזז:ות~ךן
iJ ~~~ת~ח~י- ה~rהכ. 

שלילדומאחדבכוח,הילדתפקידאתגוזלתהאם
להירדםיכמרבןינאלץהואהגנה,אמצעיכלאין
כורחו.בעל
והנפוצהביותרהשלמהשידי-הערשקבוצתאולם
שירים,מאותםמורכבתיהאץררחביבכלביותר
בשיר-הערשיחידשחקןלהיותהילדנאלץשבהם
עצמו.של

אותרמחפשיםבכוח,השירלתוךאותרדוחפים
מעמדיםארתפקידיםעליווכרפיםבתחפושת,

 .כלללונעימיםשאיכם
הספרדיתשתמציתןביותרהמושרותבדוגמאותכך

~~-r l.Ac. 
המקוריותהןושמנגינותיהןביותר,העשירההיא

ביותר.המודגשהילידיהחותםובעלותביותר
"לך .ז;ין:;גיבררךאותרומוכיחיםבילדנוזפיםכאן
צרעניה."היאשלךאמא ;שליילדלאאתה ;מפה
ענייאתה ;עדישהלךאין ;איננהשלך"אמא :אר

דרמה.בנימההלאה,רכן ;אדוננו"ישרכמר
תמרנה.ביצירתארבהפחדהבאיום,מדובראיןכאן

אנידנשק,וללאלבדרהשיר,לתוךמוכנסהילד
האם.שלהמציאותכנגדחסר-מגן
כמעטהיאשיריםשלזרבקבוצההילדשלעמדתו
יותר,ארפחותהמודגשת,מחאה,עמדתתמיד

רגישותו.עפ"י

משפחתיבתרךמקדיםבאינספורנכחתיעצמיאני

נחרץבאופןהשיראתהילדקטעשבהםהגדולה,
החליפהשהמטפלתעדבעט,הואבכה,הוא .

אחד,שברבשירופרצההתקליטאתניכרבאי-רצון
רדדשלהבהמילסומקוהילדשלשנתומדרמה

הבאה,ה"אניאדה"אתלילדיםשריםבטד~::פכ~ה . 1 • T TZ -T 
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 ,ג!~ןטוב~ליז
הרדימהנכשאותי
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 :ךת.~! ?7ס~סה
 "!~ךדוןנ~ם, ה~~נ"

י~דוןז:יi;ז~הדל 1ז:י
~~ילים,~ן~~יל
לחרפתיואני

-:-• : :• : T • 

לים Qןקעוזק,'ה

ח:רף [iו w ~נ;
וקול.~ב wיו

ךץ R~א W:Pךוק

 .~~ ?t ~לינוג;י~ים

ז:ו~יר ה,ל~~
iJ דליםW לוק"ל.~" 

וכר'.ךדון" zנ~ם, ה~~נ"

במחוזהמושרהבא,שיד-הערשאתכעתנאשמער

R נרצדשכמרנדיר,מלודיבטוהרהמצטיין.ךס, 9'א
סברואשדאם,להםשאיןלילדיםמושרלהיות
לשיריותרהואשדרמהעדכל-כךחמורהלירי

 :ראשוןהרדמהלשירמאשדאשכבה

 ,ה~~ני~לידרנ~~ה
 ,ז:iלסל~ה- ה~~~~זקר~י
iJ ל;נת~להR כהrא~~~ת 

 ) 13 (~ע.לה. 7אוסi:זללוות

ובמערבבצפרןקיימיםזהמסוגשוניםשירים

אכזריותנימותשיד-הערשלובששםספרדי
 .ביותרואומללות

נערה,בפיאחר,שיד-ערשמושרא~דנסהבמחוז

הרחשלבראממתיניםעדייןהעירורים 1שדיהאשד
 :החצויתפוחהשלהחלקלק

 ;נ~~ה~לר, ,ה~~נ ,ה~~נ

חול~תדרזVןi:ז~י
~~יר~זאלסד~ם

 ?ת wwקו~~יםזקר ).lו

 :שדרת::פ~ךגוסבמחוזהנשים

~ים,נ~~ה~?דון, ,ה~~נ

 ,םי~כr~גו.רף~~יר

חו;~תסז;י~הך~זקר

w חול~תו·אחיאדרד

האלה.שירי-הערששניביןרבדמיוןקיים
 .הצורךדיברורההשנייםשלהכבודהעתיקותם

אשדיtןןאקוךד f\נאותרכתרבותהמנגינותשתי
ובטוהרבפשטות-.-שלןההמבנהמתפתחבמסגרתו
 .שידוןבשרםלהןדרמהאיןהמבנה
אתמיישנותשברשיד-הערשהואבמיוחדעצוב

כיסבוראיניאולם .ה~ 7ןרי 9שלהצועניותילדיהן
מציגשאניהיחידהסוגזהר .הזרהעירילידהוא
ארתהברושאיןהצפוןהדימאיזוןהמושפעבזה,

מחוזכלהמציינתפגם,ללאמלודיתעצמיות
השיריםבכל .ייחרדואתלהגדירבידרכשערלה
העובדתצפוניתהשפעהארתהאנודואיםהצועניים

במרסיקהגדולדקדקןשהואידידי,גרגרה.דרך
ישירצאצאהואכינדאהאךבסררילה,ארתהדשם
מדהיםבדמיוןמצטייןהמבנה .החרףהדי,עמקישל

 :~ט~.ךד Qממארד'הידועהבא,לשיר
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רחלמורתי
(גריגברג).גבערגיתרחלל-ש-74ההולדתהליום

צביעזה

נתקייםבאביב)היהזהאולי(אראחדקיץ
שהמורה,סיפרולשירה"."חרגשלגרבבית-הספר

רמשםהקיבוציםבסמינרמאדנערצהגריגברג,רחל
חצתהאחדים,חדשיםבמשךרכך,אלינו.הובאה

בדרךבמעופה,כצפורשלגרהאביב)(ארהקיץאת
אחרים.למחוזרת
בבוקריהספרותשיעוריאתאהבנושדווקאאעפ"י

במשגהנקראולשירהבחוגהשיריםהספר,בבית
אחר-הצהריים.באהבתיושיכרוןהתלהבות
המרדהאמרההמשוררתרחלשלשירכשקראנו

הטקסט".עםמלאההזדהותחיתה"זאת :רחל
במשהוגרםאולישלה.ההזדהותחיתהזאתובעצם
בעולמה.מאדנכבדיםרשםצלילכיהזהה, ן~~
כףמתוךבשיריםאותגרהאכילהכאילוהיא
וזיכרוןהפגישהטעםאתלהםונתנהידה,

עםבקיץ,פעם"לאארמדת:נשאגיהפגישה.
הלכתי /הדועך,השקיעהלאור /היום,רדת
זמרתך"לקולהקשבתי /ארוכהרעתאליך

ישנםשתמידהארלטרא-סגרלייםהגוונים-
הואובזכותהאותה,גםכוללים-בשיר
עלהיום"מעריבלבסקישלוהשיר .שליגעשה

תמידלראשונה,אותושמענושממנההאגם",
שבאמצעותםשלההחגיגייםב~ז;כ"יםיהדהד

יום jJ"~~ריב :האוגומטופאותאתלגוהסבירה
:;נתו W ר;: f 1 . ק~;ע~לגום:רדהן~ה iJ Iס~גם~ל

ה~;מא"נגרשרוש;עגוםמה /מלהגםע;פ;ת
: -:-T •: T % • : -,"" 

מתנתה.הואהזההשיר--

איךלחושיכולהעדייןאנירבותשניםלאחר
כמולישחיתהמפיהשבחמלתלשמערחבלבי

כתרים.קושרתהשירה ...הכתרה

שלהתלמידשהיהפגיסדןעללימספרתרחל
בגסיוגותיואותועודדהוהיאהקיבוציםבסמינר

בשירתשבחירתומאד(ייתכןבשירה.הראשונים

בהשפעתבאההתמחותוכנושאהניניםוימיספרד

הוקירהוהיאזובשירהבקיאותהרבהכישעוריה,

היאשירים",כמהליהראהדן"פעםמאד).אותה
ונדהמתייהינשוףעלאחדשיר"והיהמספרת,
לחיותשצריךהינשוףעלקינהנושאשהואלשמוע
מלןהואהינשוףאבל :לואמרתיואזבלילה.
עצמאי.יצורעלקינהלשאתצריךלאבלילה.

השיריםמאוסףהשיראתוהוציאחייךדן-

שלו."
אולריחגהממנהבקשהבעיינות,לימדהכאשר
הן"פאוסט".אתיחדשיקראולתזונה,המורה
משהאתאליהןהביאוזהיחדיאותרוקראוישבו

אשרהואהמעוף.בעלהממציאוילבושביץ,
התגליתהחי.הלחםאתהיתר,ביןלעולם,הביא

שלהפעולהתארוחיתהשלוביותרהידועה
 .למיליונראותרעשוההמצאותהשמנים.קרישת
הגדוליםהידעניםאחדהיה rשוילברשבמסתבר

 .רחלעםלהיכרותוהעילהחיתהוזאתב"פאוסט",
ספרמהארוןמצויאההיא .למזכירתוחיתההיא

סימניםמלאיםהדפיםרקומה.במפיתעטוףתג"ך
יהשטןעםגםאולייאלוהיועםמתווכחאיששל

שרוחואיששלמידובאוהואהספרים""ספר
לגרגילהמחדרילפגיםחדרינפשוואתסוערת
חדשטעםישהידועיםלפרקיםהדפים.עלבציוניו
לקרואלזהזהגתנו"הכוכביםכאילוומיוחד,
לאהזההתג"ךבגלללסקר-שילד).(אלזהתג"ך"

היהאסורכיברוסיה,לרעידה rרילבושבנסע
קודש.כתבילשםלהכניס

(גדינבדג)גבערניתרחל

טוחן"היהברוסיהשבעלומיועליורת sמסרחל
כמושקיםלסחוברצה .טוחןלהישארורצה

באואחדיוםבטחינה.לשיאלהגיערצה .הק~~
והםלעבוד,רצההואקייטנים.אביושללטחנה

אתלהפעילאיךלהםהראההואלהשתעשע.רצו
אליו.קראוקולותושגיהחבלניתקפתאםהמעלית.

קולההיהוזה !מתהאניאמא, :קראהאחדהקול
 !מתהאני:משה,קראהשניוהקלחברתו.של

 .אשתולהיותחיתהשעתידהמישלקולההיהוזה
 " ...התחתנווהםתותבתרגלקבלההיא
קבלהאבלמבוקוביגה,היארחלגםפגיסדןכמו
שהיאארמדתהיאבצחוקבאוסטריה.חינוכהאת

עםאותהשקישרההיאווינהשבווינה.מבוקוביגה

קראוס"גרטרוד :הדברהיהוכךקראוס.גרטרוד

שאגיראתההיאומדריכים.מרדיםללמדבאה
רוטגברג,ביתשלבחורשהלשוחחוהלכנווינאית

"קנקן".בקפהאותילבקרבואי :אמרהוכשנפרדנו
מחולות.להיווצרותעדהוהייתיאליהבאתי

הריקודיםשמרתאתלעררךממגיביקשהגרטררד
תרגמתיואני"הוכמוט"בשםריקודשםהיהשלה.
כאלהתרגומיםשעםאמרשלוגסקי iל"רהב",זאת
גרטררדעםישבתיפעם .עררךבערדצררךאין

גדולה,שחקניתיש :ליאמרהוהיא"דיצה"בקפה
צריכהאתגםלה.לעזורצריכיםואנחנונהדרת,
ואזעברית.ארתהללמד"קרבן",איזהלהביא
הופיעה".פורתואורנהמאחורינוגדולצחוקנשמע
עברית,פרדתאורנהאתשלימדההיארחלובאמת

לצורךהאלה.השניםכלידידותלהשמרהוזר
בצורתשירחיפשתיקראוסגרטרודעלעבודתי

 :השירשם .מורתירחלעליהשכתבהגזלה
השיראתחיפשתיאניהתמורות".שירתלזמחוללת•,~

וכךבבית-החולים.בירושלים,-רחלאתומצאתי
לאהשיראבלשלמים.חייםימיאחריבהפגשתי

עמודי 450אתהמכילההמזוודהלאגםבידה.היה

,אוליאבדה,ואשר , rוילבושבעלשכתבההספר
הלכתיבית-החולים.ממרתפיבאחדאבדהלא

שמהאתהנושאבכרטיסשםומצאתיל"גגזים"
עלשכתבהאחדמאמררקגדיגבדג","רחל-

שלושהב"דבר-הפועלת",לסקר-שילדאלזה
 :כותבתהיאמאמרבאותומותה.אחדיחדשים
בחייםהיהעודכללכדתהשאחוברהברית"אותה
איבדנוואשדלגו)קרובאדם(שלמותועםנכדתה

המיתהעלבשמעי"כעת, :ועוד " ...לעדקנייננו-
הערצתיהאשרלסקר-שילדאלזהשלהגלמודה

נשארתי-הדורשלהגדולהכמשודרתפעם
שאפילוועללנפשה,כךכלשעזבתיהעלמוכלמת

בסמטאותפעםאליהלגשתעוזהרהבתילא
הוקרהשלמלבביםרבדיםכמהלהולומרירושלים

והכרת-טובה".

החוטליונקשרבזיכרוןדבר-מהנצנץפתאום
שהייתילסקר-שילדאלזהמשיריתרגומיםלאותם

היותלפגי(עודילדה,בהיותי·למחברתימעתיקה
משמיטההייתיילדהוכמועמיחי)שלהתרגום

 .אזאותיענייןלאהדברכיהמתרגם,שםאתלרוב
חותמתהיאושיריהתרגומיהעל .הדברזה Iובכן
אותהאתמצאתיאמנםוכךגבעוגית.רחלבשם
שידיאליחזרורגםקדאוסלגדטדודשנכתבהגגלה
בתרגומיה,ליהעניקהשרחללסקר-שילדאלזה
כלעםמילדותיבעל-פהשזכרתישיריםאותם

וצרופיםמובנותלאמליםשלוהמתיקותהמסתורין
 :למחצהמובניםמשתוללים,

 :;ל nל~ז;כךמ;ך

ךrקיrקיםךב:ווא p:גז;כז;tיוז;כלילי tcול n!~ר-וק~י~ום

~ת~ץ tcן /~יש-~זלי~תלוtיז~ז-יךטול / !ז;יגנ:י,זת

t;שו '::וז?שיק,זת.גז;כיזw חלי~יםJ? ז~ה;rוק.רז;יותדןד::
 / ר;: p:ן~ןז:וי~הז~ה~לף / !~ר .vן;לך~זןיזכ'! /

 .ד-~ין-ק,~ר i~זזכיזג.ראיז;tת
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שללמולהעכשיויושבתאניוכך
החוטקצהאתלתפוסמנסהרחלי

החוטבשיחתנו,פעםמדישנעלם
חיים,איןשבלעדיווהנוראהמופז

 : ן;~~למשלאר
 'מךם. Wי i?.1?2$ ~ס.רשך~וע 'ירבו.לחד~שנ:י;~לת~נ:ילי
ר 2$מדי~י .v ~נ:ישול:;נ;ח /עךזךיםת .v~ם::וילנכו:;~ים~נות
ף 9~זון·~~י~ר~יעד / ז~ר-~וךים 1~יךנו t ~ / .~י.ינו

ע.יר Wו.רד /ו?ש W ו::~נכןtול.י::ויד7זווז;יים~ל / Tרו?.ךךמוז
W ד.ו::מך:;דיעלךז:וקודך~ידו ו~~דכות W ,על 1א

::וכוךסותחןז;יינו /ןזו::וכ,~רוןשוןכו•דr:זים~:;~עולי

WK7 ו?~זקדותך~לושו~עזפודים 1או::וככW י. 
האהבה:אר

•ירי:זח~מו 'דז:זשרון ,י Wו?וךךז:זשלlקגNוז;יכעד
::, D וi ו?תI ק~ינו~עלl7זכוןג,ח '~~ 1 / ·~~ז:זדI ~ '<P. את

~כוףיף~גדות.ד.רד 1ם 9K~ןיות·רד.ו Iאו~ק~רוז:ז

 / .ן~ןםז;י~י::וiץדו~ח~ןמונ;וף / י~;:ויז:rןךןרךךiקז:זק /
לlקגNוז;יזעדו .דו .vע,רי~ןמות 'לינו K ~ iדנ:יז:יי.
ך;ך;~נוו~ן·;ז:ול::וtןלום 'דז:זש.רוןי, Wו?וךךז:זש

 .דז:ז~~

מנסה •רחלשללמולהעכשיויושבתאנירכך
בשיחתנו,פעםמדישכעלםהחוטקצהאתלתפוס
והואחיים,איןשבלעדיווהנוראהמופזהחוט
התלהבותשלבגללפעמיםכמתעתע.וחוזרחומק
אבליין'כמשקעיכבדיםפרקיםראשיצצים

"מאזלהאיןכחולפסנתרלהטביע.מאיימים
עםמזוודהאולידקבכל",התאכזרשהעולם
ס~סבה""~ןםרעלמרתף,באיזהאבררכתב·יד

 •יהבה.אתמשליכההיא

' 

ן.

הפעולהשיתוףהידוקאתבברכהמציינתהוועידה

החינוךוהספרות,הרוחאנשיביןוהמעורבות

 .העובדיםוציבורההסתדרותלביןוהאמנות
במאבקיהמובהקביטוישקיבלה ,זומעורבות

בבריתנוסףנדבךמהווהההסתדרות,שלהאחרונים
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 )-15ההוועידה(מהחלטות

בארץ-ישראלהעובדיםשלהכלליתההסתדרותז
ולחינוךלתרבותהמרכז

,,, 
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קדרדורית :העורכת •לאמנותמוריםלהכשרתהמדשרה •לאמנותמדור

שלציוריו
מא nבר-אבנר

אתיונקתהאחרונהוכשזרהפנימיתהעין ,,,עלמעושרתהחיצוניתכשהעין
התרחשותשדרתהתחשים.העולמותנבראים-הנראיתמהמציאותמשאביה
הנודדהמתבונןמבטאתהלוכדתדירמטוטלתזעישלפעולהכדנפעמים,

שנארגוהאחדהגדרהלשםהנבראקרסוגסטיביילקרצררהמתארקרבין
הנגדהבגרפההחררההכתמירתמצטרפתהקרלמורכבותדמיונית.מסה ,,,-לע

ליוצר.הייחודיתהיצירתיותבכורמותססצבעלערמתמתחקהצבעמקבילה.
ממלכדים.פתירנרתנערמיםהאמנותיתההתרחשותשדרתשלהיווצרותםבמהלך

ואולםובעומס,בחסדלרקהפריויהאומלואו,עולםלחיבורהאמןיתאווהאם
יכולתהפרייחסר-כוללממערךבאקראישניטלובפרטיםלהתרכזיעדיףאם

הרקעה.

ומפרידימאחדשהואהעדיןהחוטיציבותעלגדולהבק.נאההשדותשומריםכך
ההפשטה.רזאתולרחשמוחשיותעלמצביעהפנים,עלומרמזהחץואתמגלה
אינטואיטיביתאותןומוביליםעיניואתחושפיםיהמתבונןבפנישנפתחיםשדרת

שהשדותמנירןנפרדים.אבריםמקצבאלהשלםמהדימויהכרלירת,אלמהקטע
לחלושמתעקשיםהםיחידה,אחתיוצריםזכרתהחזותיתבהתגלמותםדואים

אינםומתמידשמאזקטביםהעירום.מצעשלהאיןערלהמצריידהישעל
השניאתלהדגישמנתעלדווקאהאחדבאולפעמיםנהיריםארמוחלטיםכה
ופיןולחילהאיןהופעתלשםהישנסוגכך .כגמולולומחזירהאחרוןרזה

נרשמיםבזה,זהמתערבביםו~סתד~גלההיש.אתלהעשירכדיהאיןנחבא
תוכיאללהימלטניחוחות,בוראיםמתעדים,זורמים,רגישים,גווניםשלהוריה
הוויהנמוכים.בצליליםנעשיםהמעבדיםברמקרםחווי,ללאהדהודיםלפינת
תוכיה,אלחדירהאפשרויותמוחקתחמה,כלבהמבעבעתסועדת,שדוחה

גופם,מצדיםאוהמתעביםגחמנייםבשחוריםמצעהאדמתאתמחתימה

בזויזרמיטשטשותהצבעוניותשהחדירותוישמתפעראופילצרודקאךנענים
הדרךאתמתירותסובלירוךמתוךדימוייםרוקמותרגועות,מתחלקות,

משתלט-האחדתהאמידהלקראת .בגרפןכס.להרוצהשדקלמיפרוצה
המוכרהישעללגבורשואףשהסתמלו,סממניםומעצבהתמצותשלכוחו

מסכתלאתרזוכההצופהעין .האיןשלה~גליםכישוריםבאמצעותדוקא
הדרצהותחושהשלמוחשיים,רבדיםשללהתקיימותםהמודעתהעיןשלנרדפת
היודעאריגשלבק~רמושלמהאמונהושלהדבריםשבאותםבחבוילגעת
 •הקצוות.כלאתלאחד

קיררדורית

וציוראיור
בשירים

לילדיםובסיפורים

רב·שיח

 ;פרנקלאלונה ;קרמןדני ;הללע. :משתתפים
 :מנחה .בן-עמיפיני ;שנהבחיה ;אודמדים

 .קאופמןעזריאל
הכתיבה,אמנותעםהפלסטיתהאמנותאתלקשרזהבפורום:ננסהאורמירם

 ;אחריםבתחומיםאףלהרחבהבסיסיהווהזהרבדה~לה.אמנותהריבוד,אמנות
הדרמה,-כמווהמרובדתהכתובההמלהשלזהאתשממשיךבתחוםלמשל
אמנות.שלאחדותרדיסיפלינותהמחול
בלתי-חלקמהורההכתובה,המלהאתשניםואלפימאותבמשךשמלווההאיוד
טובהדדךלךשאיןאמדהמפורסם,הדומיהסרפדסנקה,הילד.שלמחינוכונפרד

הידעאתמחזקיםויזואלייםהההמחשהאמצעיבאשד .ילדללמדהמחשהמאמצעי
הפדימאררדה-ציורו .כבוטיצ'ליאמןעבודמפתחמשפטהיהזהמשפט .שלו
ציורהיהזהלהתייפות.רצוןאוהפכפכנרתמתוךשנעשהסתמיציודהיהלא-

מבניאחדשלמתבגרילדעבודושנעשהמחנכת,מלמדת,דידקטיקהספוגשכולו
באמצעותהמוסירותההודאותואתהחייםהלכיאתללמדועל-מנתיהמדיצ''
לאוטונומיתהפכהוהתמרנהזאתעובדהנשכחההשניםבמשךויזואלית.המחשה
רביםלשטחיםאלאילדיםלחינוךרקלאלשמששעשוייםהסמליםכלאתבבטאה
אחדים.

מקרםשבתוכםכלשהיבפינהשהשאירופעםלאחשיםאמנים,ובעיקרמבוגרים,
אתהיטבזוכריםאנולכןלידע.המתלווההחוויהאתהדורשילדשבהם.לילד

 .ילדותנוספדיאתשליווהאיודים
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קרמן.דני

לספרותשמתייחסנושאאיזשהולמצותבכללשגיתןמאמיןאינני :קארפמןעזיראל
איזשהולמצואשגיסוכאלההיוכאחת.המדייהלשתישכןכלולאלאמנות,או

הןשלהןכלשהומפגששבמקוםלומרוהאמנות,הספרותלשפותמשותףמנגה
שפה.באותהמדגרות

שישמוצאאיניהללו'האומניותלשתיוהתייחסותעירןשלמעטותלאשניםאחרי
וליצורהללוהשפותאתלהפגישהמהותיתהבחינהמןשאפשראואחתשפהפה

לקבלמעונייןהקוראכאשר :שוגותבמערכותפהמדוברחדשה.שלישיתשפה
שהולךזמן-אומרתזאתליגיארי.זמןשלכמימונמצאהואכלשהי,תמונה

לסוףעדכאשרמסויים,בזמןקריאהמתוךומצטברת"ש"הולכתתמונהומצטבר.
כוליותה.עלהתמונהאתלדעתאיןהספר
האפשרותלכןמיידית.המסראתאליךמשדרהואשוגה.המצבמאידך·גיסא,בציור,

השוגיםהמדייהביןישזאתעםיחדמאד.קשההשפות,שתיאתמהותית,להפגיש,
ימינובתהאמנותלגביהדבריםאמוריםבעיקרבמסר.המתמקדמכגה·משותף

במחול.ואםבדרמהאםבספרות,אם-
אוומתרחבהולךהקוגצפטמשתגים.האמניםמושגימשתגה,ש"הטעם"מובן

שבירת·כליםולפעמיםבלתי·פוסקת,פנימיתתנועהקיימתבאמנויותמעמיק.
ומהפכה.

הטעםאחרות.לאמנויותבדומהשינוייםהתחוללוזהבתחוםגם-לאיורבאשר
ספרים,שלוהפקתםעיצובםהתעשייתי,העיצובדרכיהשתכללוהשתנו.והתפישה

הילדים.ספרותבתחוםבעיקר
שלפונקציההואהאיורבאמתהאם :מנחרתשאלותשלושלסיוםלהציגניתן

 ?לאותולשרתוותפקידוהסיפור

 ?עצמאיבאופןבספרעומדהאיורהאם

בספראיוריםשלגדולהמעדנתבתוךהמאייראישיותמתקיימתמידהבאיזו
 !'מסויים

שנקראמהעלהנדוןבתחוםלדברלמשל,יהיה,קשהנוספות.שאלותכמובןיש
למבקרגםבתמונה,למסתכלגםהמתייחסתסבוכהשאלהזאתאובייקטיביות.

סובייקטיביות,עלזהבמקדהלדברמעדיףאנילכןסיפור.לקוראכמו·גםהאמנות
חדשנות.עלובוודאי

להזכיררציתיהדיסיפליגות,שתיביןשמבדילהרבהשוניעלכשמדובר :ארדמרים
מאיירים,אילמת.שירההואוהציורמדברציורהיאהשירהעל·פיהישגהאימוח
ענייןמעוררתהיארבות.שניםמשךזודיאלקטיתאימוחאמצוומשורריםסופרים
קוטביים,דבריםובלתי·גמגעת.מסריימתמשיכהשלזיקהיוצרתשהיאמשרם

עצםהאיור.שלהגדולהזאתואוליזה,אתזהומשלימיםנמשכיםבדרך·כלל
גדולהיותרתשומת-לבלהעניקלהאיר,-משמעה(אילומינציה)איור-ה7:ללה
בספרותהאמביוולנטיתהתפישהפרחהבהןשבתקופותידועאבלשכתוב.למה

שימשההכתיבהכאשרשונה,במובןדיאלקטיקההתקיימהוהאחרת,השקספירית
עצמואיוראותובהםמקריםעלידועגירסאות.כמהזולתופעה .לציוראיור

וכמהגלגוליםכמהעברנחרשת,בפלטותמודפסכשהואמסרייםלטקסטשהשתייך
כרטסת.באמצעותמתאיםאיורבבית-ההרצאהלעצמםחיפשוסרפדיםספרים.
אחדבמרבןלשמשאחדבקונטקסטהיהעשוימסרייםטקסטששימשאיודעל·כן
מהקשרודברהמוציאכישארמדתהמודרניתהתפישהאתמחזקזהדברלגמדי.
מנוגדיםדבריםשישכך .משמערתוכלאתבכךמשנהאחד'בקונטקסטושרחלו
במסד.שנאמדכפיאיך·שלא·יהיה,הואהמפגששנפגשים.ודברים

ליצירהלהתייחסברצוניהאיגטרדיסיפליגה.בשאלתרבערךרואהאיני :קדמןדני
לכשעצמוזהדבר .כבדגמורהכשהיאכלומדתוצאותיה,עפ"ימסויימתפלסטית

נפש.כוחותהרבהשיפוטיתמבחינהגוזל
חבירהאכןשישטובההוכחהבעצםזוהיאחת.כיצירהעל·ידינתפסיםומללאיור
ההתייחסותלכןוכתיבה.משחקביןומשחק,תפאורהבין-האמנויותבין

געשההדבראםמענייניזהואיןהמוגמרת.ליצירההיאבסופו·של·דבדשלי'
או~רקילגמריבאופןגעשהשזהאומו"ל,שלכהזמנהלטקסט,כגירוימלכתחילה

 .מבחוץגירוילשרםהתייחסותבלי
נובעזהדברלציור.בהשוואה"נחיתות"מעיןבוישהגדרתומעצםשאיורגנון

משוםבטכניקה,מציוריותרתלויאיורא. :מהןבשתייםאדוןסיברת.מכמה
שגעשהלאיורלהתייחסאיןלמעשהמודפסת.יצירהלהיותאמררהואשבדדך·כלל

היהדודהגוסטבתחריט.אוחיתוך·עץשלבדרךושהופקהצילוםהמצאתלפגי
שלואינובאיודיוהבולטהקועם·זאתהזמנים.כלשלהמאייריםמגדוליאחד
המגעעלזהבהקשרלדבראי·אפשרולכןבנחושת,שחרטאדםאותרשלאלא

הנייר.עםהאמןשלהייחודי
ההיצמדותונו'.שוגהההדפסה .הדברכמובןהשתנההצילום,המצאתמאז

אפשרויותבחוסרלוקהשוגה,אמנותבהחלטהיאוככזומגבלהמעיןהיאלטכניקה
שהאיורלומראוליאפשרלכךבנוסףהרגיל.במובנהלאמנותבהשוואהמסויים
אמנםאפשרתקפה.אבלבמקצתחריפהקביעהזרהפיגרראטיבי.בציורבעצםנעצר

בד"כהאיוראבלאבסטרקטיים,ציוריםהמכילכלשהושירהספרושםפהלראות
ספרותיות.קוגניטיביותמוסכמותעלעובדכלומרלטקסט.הגדרתומעצםמתייחס

הצורניותאתהמקרים,בדובלמאייר,שישהאפשרותמכללמוציאיםאנולכן
אבסטרקטיים.לאמניםמאשרלבמאיםיותרהמאייריםאתלהשרותניתןהטהורה.

ציודיםוישטוביםציוריםישהסופית.בתוצאההבדליםדואהלאאנימזהלבד
אתבעבודתולשקףיכולטובשמאיירובוודאיוטובים,גרועיםאיוריםישרעים.

הייחודית.אישיותו

אישיותהואשהמאיירבזהירות,לומד,ניתןשליההוראהשגותניסיוןמתוך
וגירוי.תמריץעבורומהווהשהסביבהלסביבתה,המגיבה
מחייבחלקהעוסקספרלאיירליהציעהדרן·פדרגלילהכאשד :פדנקלאלונה
זהלציוד.מתאיםהטקסטבאמת.שהתרחשהכפיהסיטואציהאתציידתישלי,

שלי.הסיפור
 ?להוצאהספרנותניםכשהםוהסופריםהמשורריםמרגישיםמה :עמיבןפיני
האם ?הפלסטיתבתצורתםרוחםבעיניהדבריםאתלעצמםמתאריםהםהאם
מהמר"למבקשים ?סובלים ?מאוכזבי~ !'הפלסטיתלשפהמהתרגוםחוששיםהם

 ?המאייראתלהחליף

לציירתאחדספרנתתי .למאיירולאלציירלתתרציתי tספדיאתאני' :שנהבחיה
שצריךאחדציורליהביאהזמןלאחד .מאדואוהבתמכבדתאניציודיהשאת
שזהלהלהסבירליהיהקשה .זבמנולהתרשםכדיממנומטר-3כלהתרחקהיה
דומים,בסירנותכמהערדערכתיר·כך nאזאת.יביךלאשילד .אפשריבלתינתרך

לקרואנפשיזמןלושאיךעדשלו,הפנימיבעולמוכל·כךעסוקשהציירונוכחי
ומביךהטקסטאתרגישותביתדקוראלערמת·זאת,המאייד,לו.הניתךבטקסט

לצייךמוכרחהואנימוחלטפעולהחופשנותנתאניכזהלמאייר .יותרטובאותר
מהתוצאות.התאכזבתילאאף·פעםשכמעט

 .פרנקלאלונה

 .שלוהפרשנותישנהאחדולכלנכונותלאדרכיםומלירןנכונותדרכיםמלירךיש
כאשרהמאיירעל·פינעשיםשאיוריהםמוכחעל·כל·פנים,ילדים,עםבפגישות

אחרת.אינטרפרטציה"ממציאים"ולאכמעטהם
לקולנוערקבעצםאופייניזהצירוףמדר·קירם.נהניםוהמולחןהמלחין :הללע.
לספרטרטאלית.אמנותזאת .דברנגמדוהיכןדברמתחילחיכךיודעיםאיןבר

ציודברשאיןילדיםספדאבלטרטאלית,אמנותלקרואכמרבןאי·אפשדילדים
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מקודשלהיותצדיךספדילאמודכריכות,שתיביןשכדרךדברכללא :פרנקלאלונה
טובות.יתד-על-כן,טלביזיהותכניותגדועיםספריםישבטלביזיה.מתוכניתיותר
שהועלתהזוכגוןעתידיותשאלותעםלהתמודדיכולזהשפורוםסבורהאינני
המוגדרלנושאאתייחסלכןהחדש.עםלהתמודדמתקשהמטבעו,האדם,כאן.

שלנו.
וראשונהבראשכיאותולהביןמנסהאנינקודת-המוצא.אתמהווההטקסטבשבילי

מאיידתואני .ללביקרובשאינוטקסטלאיידעצמיעלאקחלא .אותומשרתתאני
משלדבריםמוסיפהבד-בבדאם-כיהטקסט,בתוךהבכתי,על-פישקיים,מהאת

בתחוםליניאדיזמןשללאי-קיומוהטוענתקאופמןשללדעתומסכימהאני .עצמי
 .ראשוןבמבטנתפסיםשאינםרבדיםמספרומערימהמחביאהאניבציודי .הפלסטי

הזמןמימךאתלכלולשידעוגדוליםציידיםשלבדדכםמממשיכהאניבכך
ויזואליעדךבהדואהשאיניעל-אףהכתובה,האותלגביבציודיהם.המתפתח
קריאה.תמידשתהיהמשתדלתאנילעצמו,

פרטזה .ממשיהסתכלותזמןומצריכיםמאדגדוליםכיוםהציודים :שנהבחיה
הראשוניתלהסתכלותדק .ציודאותובתוךלפעמיםהקייםהפדספקטיב;תלשינוי
שלהחווייההיאההסתכלותשלזוכמוהקריאה,וחווייתליניאדי.זמןמשךנחץו

 .ליניאדילאבהחלטשהואהסך-הכלשליהאחד-כך
מעוגנתמאיידיוביןומשודדסופדביןבכל-זאתהמבדילהחשובהנקודה :הללע.

עלכלומדלהם,שהיוורשמיםרגשותחוויות,עלמתבססיםשהראשוניםבכך
מחייו.חלקבעצמההמהווההיצירהעלמתבססשהמאיידבעודחיים,חומדי
עלבשניתחוזראניולכןהוא,בכליוקדימהאחדצעדעודעושההמאיידבעצם
המדיה.שניביןשבשילובההכרח

שתישביןיחסיםלהיותצריכיםוטקסטתמרנהביןהנכוניםהיחסים :גרברזיאיר
הופכיםלאינכוןטקסטלקרואלומדיםשאםחושבאני .פרשנייחסלאשלמויות.

עררךאיוד,מבצעראח"כדמיונילציודטקסטשמתרגםמידמיוני.לציודאותו
 .כמאיידגדועהפעולה

בבחינתהואהאיודעל-פיהיהסימפוזיוןלאודךשהועלתהלדעהבהמשך :קרמןדני
אםשהדיהנחרב.הספדלגביגםזהטיעוןשלהגיונואתלהחילניתןדמיון,חוסם

 • .בושמוצעממהיותרהדנהלדמייןהיהניתןכתוב,היהלא

קרמן.דני

נפרדות,אמנויותשתיכאןדואהלאאניטקסט.ללאילדיםספדכמרהואתואם
 .נהרלאותוהמתנקזיםנחליםשניאלא

שלהפיגורטיביבתחוםההישארותאוליילדיםבספרות :קארפמןעזיראל
בתחוםנירםלהישארהאפשרויותעם-זאת,המציאות.מחרייבתהיאהאילוסטרציה

מהפיגורטיביותלצאתבהחלטואפשראחרת.ארזרנצרדהנפרצוהפיגורטיבי
אלמנטיםבהכנסתמדוברהילדים.ספררתבתחוםואפילוהאילוסטרציהבתחום

הדמותבהגדרתארבקרלא-דווקאיהאיודלתוךמופשטיםאפילוארמרדדניסטיים
שלהחופשמידתמהי-האחת :לנושאמתקשרותשאלותשתיבצבעים.אלא

 ?בספראיורארעיצובשלהצלחתואתבודקיםכיצד-והשביח ?המאייר

כזאתחלוקהילדים.לספרותספררתשביןבחלוקהמכידאינניאני :קרמןדני
איורשביןלחלוקההצדקהגםדואהאינילכן .בלבדשיווקייםמטעמיםנערכת
 .שווי-ערךבבחינתוהאיורהסיפורשאיןגםסבוראניילדים.איודלבין"סתם"

בעיקרון,גרטמן.נחרםכמובעצמו,סיפורואתהמאיידסרפדלגביבהבחנהזאת
מהםיש-לאיודיםבאשדמלווה.איודללאגםלהתקבלעשרייהכתובהיצירה

זהבענייןההעדפהעצמם.משלהמאיידיםהוסיפושבהםוישלטקסטסשצמודים
האישי.בטעםכמרבן,תלרייה,
אלההנם ,-20ההמאהלסוףהמתקשריםאחדיםחשוביםהיבטים :ארומירם

חלקהמהוויםהקולותבעידןחייםאנושכן .ולווידאולטלוויזיההמתייחסים
שלמנת-חלקואינהשכבדמצולמתאילוסטרציהבעצם,צורכים,אנו .מהאיוד

הקוליתבתמונהלצפייהשמתלווהחלקלהיותהופךהסטאטיהספד .סטאטיספד
כאילויהמסךלפנישערתמבליםשילדיםמהעובדהלהתעלםאי-אפשרהנעה.

יחליףלאאיודשלזהסרגאמנםבספרים.להםהחסרהכלשהיהשלמהדורשים
אפילו .ברגוברצודךומסתמןהולךבשטחאבללעולם,הספידםשלמקומםאת

ירודהלהיותעשרייההמסךשעלהמסדשאיכותוהעובדהלומד,ניתןמאיים,צורך
מקדהבכלוגתרנה.דירןהמחייבנושאלכשעצמהמהורהשבספר,לערמת-זאתמאד

זה.חשובבמדיוםלהשתלבומאיידיםסרפדיםיכוליםכיצדהשאלהנשאלת

 !האחרוןברגע

 " 7 7"עתרןמערכת
ישראלילסרפדיפונה

ולכלהאקדמיהלאנשי
האמניםמשפחת

למעןלמאבקלהירתם
עםשלרםשיחרת
 .עכשיואש"ף
אסרןלמנועבידינו
נוסף.מלחמה

ההזדמנות.תבוזבזבל
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יוםקרב
ברטובעמד .. . 

במעלהוטיפסושברהגשםואגליהקפה,ביתבחלוןהצליףעזדוחמשב
סיני .המזחיםעלקצףבתמורתהתנפצושחרדיםגליםהלחים.מסלוליהם

העבירהכרסבדופןהכפיתנקישתוקולמשים,בליושובשובהתהאתבחש
העבה.הגולףלסוודרמתחתצמרמורתבנולי
השולחןבמפתנערצותנותרועיניהממך."מבקשתאניכבד,תפסיק"אולי

 .והחווירשכחשבפרצופהיותרערדגדולותהמשובצת,
"בסדר."

 "?קדהמהלילומדמרנןאתה"עכשיו
בהפתעה.בוהביטהנוליביובש.סיניאמרהעתרן",אתעוזב"אני

 ,, ?להתפרנסמתכונןאתהבדיוקוממה ."יופי
התה.אתלכחרשסיניהחלשרב ,,מושג.לי"אין
זה."אתלסבוליכולהלאאניכבד,"די

החרף.לאודךלאיטרשסיידהגבולמשמדשלג'יפאחדעקבסיני"סליחה."
מעשריםפחותכזרמהפכניתלהחלטהארתךהביאמהליתגידאולי"אז

 "?ממילואיםשחזרתאחדישערתוארבע
 ,, .שליהמאמראתלפרסםמרנניםלא"הם
נולי,במטבח.הכתיבהמכונתעלהפוגהללאסיניתיקתקאמשלילכל

ממושכרקםהואאךשיפסיק,בפניוהתחננה •הסמוךבחדדלישרןשניסתה
אחד-הצהריים,שקבעולפגישהנוליכשבאהלמעדנת.נסעומידבכרקדדק

מטרהללאבוההבידר,מאמדואדונה,שעהמזהשםיושבסיניכיהתבדר
הנטוש.בחרף

?"שאלה.לא"למה
לראשונהאחת.בלגימהלפירהצונןתרכנהאתורוקןהכרסאתהריםסיני
עורפהעלהאסוףשכשעדהלעצמווצייןבההתבונןמולוהתישבהמאז

ארתה.משזכרמבוגדתיותרהרבהנראיתהיאהלאיםופניה
 .חדגוניבקולאמרהמלחמה",עלמספיקכתבושכבדליהסביר"העורך

ערדמעונייניםהםזרועהובסיפוריגבורה'מפרשיותנמאספשוט"לאנשים

בגללבעניינים,לאאנימבינה,אתלי.אמדהואבעניינים,לאאתהפחות.
 .הציבורשלליבולרחשימודעלאאץ', ;tא;ף~אוטאניבמלחמהשהייתי

שלרשמזההריפלא,ולאהיטב,כתובאינופשוטהמאמרמזה,וחרץ
במילואים,אדוניםחודשיםאחריפתאום,ולפתעבעדינהעוסקאנישנים
ובמיוחדדב,ניסיוןהדורשרבדזההרי •מאמרלכתובמחליטאני

לפגועלי.מדועכךכלקשיםובזמניםכזה,בעייתיבנושאכשמדובר
אבל .ליקוראיםאיךיודעבכללמישהוכאילוהטוב,שמי ?הטובבשמי

עיתוןשלעורכושבתרדלהביןמוכרחהדיאניאיכפת,לאעצמיליאםגם
ציבורייםגודמים,שלדבמספרבחשבוןלקחתחייבהואתפוצהרב

נמצאתכולהבאץרהעיתונותכיודאיידועליגםוהדיופוליטיים,
ראםמארד,קשהלתקופהנקלענוכילהביןצדיךביותר,עדיןבמצבכיום

לנהרג.ישמעמדנועלולשמורזכויותינועללהגןתקשורת,כאנשי •ברצוננו
הענייניםכאןאחרת,הרבדיםנראיםמדחוקראםשכל'ובשרםבתבונה
כללעדייןבדודאינוהכלליוהנירוןרביםשינוייםחלובאמת,סבוכים
מחדש,לכתובאוליהנושא,אתולשקוללשרבליהציעהואאזועיקר.
יותרנאותהלהזדמנותלהמתיןזה,ברגעהעסקכלאתלזנוחאוליאחרת,קצת

הישנהועבודתיכה,ביןצריךאיננילכתובוהריהקורה.לערביכלקודםרלהכנס
 ".זהו .כתמידליממתינה

מאזבזרזהשנגערהראשונההפעםזרחיתה .זרועועלידהאתהניחהנולי
שב.

שהגעת."מאזרגעישנתלאהרילגמרי,תשרשאתההביתה,ברא"דרבילה,
הכסף."שיגמרעדלפחותשארצה.כמהלנוחארכל"עכשיו

פורעתהרוחהנטושה,הטיילתלאודךחבוקיםהולכיםוסינינוליבערד
העץאתבחןדירתו,בחלוןחביביניצבןאלידצעדיהם,עלומקשהכשעדם
משנחצושעתה,וחשבהרחוב,שלהשניבעברושהיטלטלהעירום

כלשהינעלמהיד'כאילובחוץארבפניםהוא,היכןיודעאינושרבהגבולות,
ומבולבלים.קודחיםביניהםמתרוצציםואנחנוקוריםהרףללאמשרטטת
אוליארשלרבים,כליםמעיןזה:כאןהצוננתהזגוגיתאלמצחואתהצמיד
'נדחקתישליהגבולמןשבשההואברגעשהדיאוסמוזה,שלתהליך

ומשהדחיק ;העירבאותהכולנונותרנוזאתובכלהשני'העבדאלחזרהאני
חוצץודומם,לבןאחיו,סעידשלפרצופוממנונשקףהחלוןמןפניואתמעט
חזרוההואהרגוהםאותרקרועות.עיניוברוח,החורקהשחורהעץוביןביכר

מכתימההפרושהמטרייתההרחוב,במרדדנחפזהצעירהאישהפגע.ללא
אףנוליאליושבהשאוליקיווהולרגעהמתים,אחיופניאתצבעוניתבדוגמה
 .עודתבואלאשלעולםשידע

משתעשעתידונולי,שלירכיהעלמוטלתאחתרגלגבר,עלסינירבץבערב
עלאדמדםנוגההטילחשמליותנודבדוח,נקשרהעץתריסיכשעדותיה.

 .הצמרשמיכתאתעליהםמשכהנוליהכתלים.
נשימתוסיני,אמדשם",קדהמהלהביןמסוגללאעיניובמרראהשלא"מי

מהתעלסות.עדייןכבדה
ממנהסינישלגופרנרתעכיצדחשהנולייותר."לשמוערוצהלאאני"די,

לפייסו.כדירגלועלבידהוהחליקהתשובתה,למשמע
רוציםלאשםשהיולה_"אקצרה.שתיקהלאחדאמדהבעיה",בדיוק"זאת

קדהלאכאילונמשךוהכללשמוע,רוציםלאכאןשכשאדרואלהלזכור'
ככה."אתרגםרבד.

מספיק."כבדשמעתי"אני

.נולי'רבדשרםזהבעיתוניםשכתבורמהרבטלביזיהבדדיוששמעת"מה
 " ...מושגלךאין
 ".מארדטובמושגלי"יש

 " ...אמיוחצאישקדיםהכלזה"נולי'
ברגלייםוהתיישבהסינישללדגלומתחתנחלצה!"נולימספיק"די'

באפלה.הבהיקהעירוםגרפההמיטה.עלמשוכלות
גמדת"בקרשיצעקה.אחד",לרגעאפילולזהלהניחיכוללאאתה"למה
יודעתאני ?להגידלךשישמהכלרזהזמן'הרבהכךכלאחדיאיתילשכב
הישראלים,עושיםמהבדיוקלילדררח.דאגריוםכלשם,קדהמהמארדטוב
זה",אתעזובדי, ...ושלךהרובהעםשםמסתובבארתךראיתיהזמןוכל

 .נמרךבקוללפתעהוסיפה
 "?לךלדווחדאג"מי
 ".עכשיולאסיני'"די'

 "?מהם"מישהו
 ".ןכ"

 "?ימ"

מהאוניברסיטה."שליחבר"ןאליד,
 "?איתר"שכבת
 ".ןכ"

 "?שםהייתישאני"בזמן
 ".ןכ"

 "?שםעשינושאנחנומהלךסיפר"והוא
 ".ןכ"

 "?אותרניחמת"ואת
מספיק."סיני,"די

 ".לישרןהולךאנימספיק."באמת

כל ךא,"! ! !אשאשאש ! !אש !"אשהמלההדףללאובצעקהשבהבשנתו
הזרהמלהדווקאמדועעצמואתשאלאחתרבעונהובעתמקוד'רעדגופר
לתהותמסרגלשהואשאףכזהובאופןיותרעמוקאוליארבתודעתו,צפה
שדירארדופקכמרפעימותיהאתלהפסיקיכולהואאיןמשמערתהעל
מדחפיםאותםדאהוהואהאפלההתבהרהבתשובה.כאילורצונילא

יכוללאמקודהשעלמלחותדביקותידיררוטטים,חרםגליעלבמרבד
שעלהככלולשםלכאןופזלו •לונשמעולאכללועיניוהואיללעמוד'היה
יעזורלאאחדאףפה,ליתדרםשלא:דקבאוזניואמדזד.קולדוחןעל
הודהחולם,שהואהעתארתהכל.שידעסיני .לעצמואחדכלכאןלך'

לונשמעוהפעםוהמשיך'ממנוהתעלםשהקולאלא :מזהלחדוללעצמו
מהחראלצאתזהשחשובמה :שאמדשלוקולרזההיהואולימוכר'מארד
התעקשונוחר'כלאתשאימץלמרותהבאה.הפעםעדלפחותבחיים,הזה

היושהדיהצליחלאאותןלעצרםבאופק,הנרעדיםבבתיםלהינעץעיניו
שהחוש;תלהיותיכולזהאיךעצמו,אתושאלשבודקמלכתחילה,עצומות
קרהודוחגופררועדזאתובכלכזר'בערצמהברעדותהאלההעלובות

הארד.אתולהדליקלקרםהחליטחלום,שזהשידעומשרםבבשרו,רוקדת
 ?משהרארכולנואתלהרוגרוצהאתההשתגעת, :באוזניוצעקהקולאבל
שרואיםכמהבחרשך'זהאתלעשרתעדיףכה:ביןהטעיםאחדוקול
ולבדרלקרםוהחליטושבבנקישותהבחיןעתהדק .לזכורפחותישפחות
מהלדעתבליכךולשכבלהמשיךיתכןלא.הדיסביבומתרחשמה

ערדהםזה,מהלבדדצדי;לשאול,רצההאלההדפיקותזהמהקורה,
דופקיםאנחנוזהתדאג,:אלאמדהקול-אבלהשינה,באמצעאותנוידפקו
עלההואמרבדהדוחותלכלמהתההוסיני-המשיךהיפנים,אותם.
להם,כואבלאובכלללוהטיםגחליםעליחפיםהולכים- ?היפנים
בכללזהמהאותרלשאולרצהסיניהרגליים.עללהסאיןכרויותאפילו
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טרפוד.דרלאן :הדפס

כאספואבריורכלהכגמ"שמצריחפנימהההואכפללפתעאבלקשור,
:זהביובשלוהסבירוסיניהחוטים,אתלהשניתקוברבהכמרסביבו
דווקא.בךלפגועהתכווןלאאחדאףבמצח,לךנתקעתרעהכדררסתם
הרצפהממגעכצדנוהיחפותודגליוהמיטהמןזינקרגענאותרממש

במסמראותרוסגדבדוחשדפקהתריסאלהגיעפסיעותבשתיהצוננת.
היודגליוכפרתאבללמיטהלשרברכיסהשעבדבחורףברשתקעהמעוקם
אצבעותהמיטה,פינתעלוהתיישבבשמיכההתעטף .לחלוטיןקפואות

שלאמשרםאליהםלקרבוערדהיהניתךשלאבתנורכמעטנרגעותדגליו
דווקאליפנים,קשורבכללזהמהעצמואתשאל,ושרבמאריךחרטקנו

 .האחרוןהיהגםבמקדהולגמרינאמד,באמתמשפטשארתומשרם

וזבניםהתחנה,סביברגוזים .מתגודדיםחמשקרנוסעיבערדבבוקר,למחרת
דיזנגרףרחובשלהדביקהמדרכתוקטעיאתבמרץאטאים"מטחרוצים
החם,התרדבורקסבאכילתאנדרהילדייריוהתרכזבחנויותיהם,הגובלים
ירוקהצעירשהציתעדלשולחך'שככרשלמנוכחותולחלוטיןמתעלם
אתלערותלאמריקנישגרםמעשהעשנה,אתלעבדווכשףסיגריההעיניים
בהותירוהכיכר'לעבדהארכנייםבצעדיוולהתרחקדגליועללקרםפרצופו'

 .לשולחךמתחתלבנהפלסטיקושקיתבצלחתוהבורקסזנבאת
מספר.רגעיםערדהשחורהקפהמןוללגוםלעשךהמשיךחנגינגיןאליד
השנימעבדוחדישמשדדיםבניךלעברלאיטרופסעהשקיתאתנטלאחד
לכיס :השקיתתרכךאתובדקהשירותיםבחדדעצמונעלשםהרחוב.של

קראבמעטפהשמצאההודאותואתהשטרות,צרודאתדחףמכנסיו

המים.אתפעמייםוהרדידהאסלהלתוךהשליכךלגזרים,קרעךאחדבעירך,
"אליטליה"התעופהחברתממשדדיואלוייצאמכךלאחדקלהשעה

קצרה.לשיחההסמוךהטלפוןבתאוהתעכב

 .מסנוורארדנשטףוהחדרלרווחההתריסיםאתנוליפתחהבצהריים
האתמול,יוםכלשידדוהגשם,מענניםהשמייםהתבהרוהלילהבמהלך

כותנתהללטפה.הקרירהלדוחוהניחההחוצהרכנה.נוליהאוויראתזיקק
ונהםבכריתראשוקברסיניזעירים.תחתוניםזרגוחשפההתרוממההקצרה

בצרידות:

 "?דיברתמי"עם

ומשכהלצידוהמיטהעל'התיישבהדבריואתכנראההבינהשלאנולי'אך
 .מפרצופוהכריתאת

 "?המ"

 ,, .מישהועםמדברתארתךששמעתי"חשבתי
בקרשיבלילות.לפטפטןהפכתממשאתה .עצמךאתשמעתבטח ?"אותי

לנאום."נאוםביןנימנרםאיזהלחטוףהצלחתי
ועצםגבראתאליההפנהמדברתנוליובערד ,אמשבלילסינינזכרבינתיים

עיניו.את

אחוריה.עלרכהכהוהתנועעהרךבקולאמרהברקד",ארוחתלך"הכנתי
"אז .פרצופואתבהותקעושבהכריתאתאליומשךסינירעב."לא"אני
תפוזיםמיץתמרים,דיבתבולגרית,גבינהטריות,לחמניותישככה,

 ,, ...אמיתיאספרסועכשיו,ממששסחטתי
הכרית.לתוךסינירטןקם",אניטוב,"טוב,

 ,, .החלוןידעלהשולחןאת"ערכתי
חולצתואלבאנחההתכופףהמיטה,מןבכבררתעצמואתמשךסיני

שמאל.ידשרוולאחדלשוואתרבחלון,עירוםונעמדהרצפה,עלהמוטלת
אותרחיבקהנוליהכחולים.השמייםאלהצביעהזה",האווירוןאת"תדאי .

 .מאחוד
בלשונה.התנוךעלוהחליקהבארזנולחשהלחר"ל",ניסעברא"דרבילה,
טרמפ."אותנוריקחאלינוירדאולי ,לו"תנפנפי

כרסו.עלזרועותיהאתוהידקהנוליאמרהברצינות",סיני,"לא,
שלאהמילואים,עםשגמדתילמחשבהלהתרגלקודםליתנינולי,"בחייך,
 " ...העיתוןעללדבר
אידיוט."כמרלהתפטרבמקרםחופשה,לקחתיכול"אתה

 "?הכסףאתניקח"ומאיפה
במלחמה."בסי.בי.אס.שעבדתילךאמדתיכסף,קצתגםלי"יש

לךחשובשהכימהזהשהאוניברסיטהחשבתי ?שלך"והלימודים
לו,קוראיםאיךשלך,הזההחברעםמהתגידי,לי,שמזכירמהבחיים.

לפניהאחרוןבלילהבעיראותרשדאיתינזכרתיפתאוםמצחיק, ...אורי
למילואים."שיצאתי

וידיהבשקט,כוליאמרההמלחמה",שלהראשוןהשבועמאזכעדר"הוא
 .סינישלמותניועלקפאו
נורא"אניכאלה.במצביםלהגידמהידעלאפעםאףסיני " ..."נעדר

 ".ידעתילאמצטער'
נהדרצהרייםבהפסקתאנשיםהחרף.עלבמטקותלשחקהתחילונעריםשני
גשם.שלרביםימיםלאחדבשמשלהתחמםהטיילתאל

סיניהצליחלאדמעות",מדייותרעליוהזיללאודאישלךהחדש'החבר'
בדוחו.לשלוט

 ".ברבת-עמוןנהרגאחיו .סינילבכות,משלוסיברתמספיקלו"היו
שם."עשההואמה"מענייך

הארץ~"אתעוזבהואבינינו,נגמדהכלמזה,"חרץ
ובפעםאליו'סיניארתההידקאחדבים.בשתיקההתבוננורגעיםכמהערד

היזהרוהגרמיכדררחבטות .לוחסדהכמהעדהדגישחזר'מאזהראשונה
החדר.בחלל
לסייסטהלפרושכךואחדהאוכל,אחדיהחרףעלקצתלטייללך"בא

ממושכת?"

שם."לבקררציתתמידדרבילה,לאוךנגינר,ניסע"ברא

שוחחלאואףכתפר,עלסוף-סוףשנרדמהלנוליןאלידהניחעתה
יחידקשראמצעיששימשההרצוצהבאנגליתהנהגימר Qא 7tעםערד

שעשהכפיבמחשבותיו,אליהלדברהמשיךזאתלמרותביניהם.
דיאלוגשלבמסורהמונולוג :סעידמרתעללונודעמאזהדףללא
עכשיוידיעתה.ללאה~ךיוםבתפקידנולישימשהברהמתאחיועם

אתהציוניםהרסושרבשהדיסעי,:שלבקוללעצמואמר ,בךהכלתלוי
בתינו'אתופוצצושדותינואתשדפו ,ובילדינובאנשינוטבחו ,גונינואיד
מוכרחים.תמידקיפדוחייאת;גםהמאבקאתלהמשיךנותרתאתהודק

סעיד'ער,דלהתחילתרכללאכבדאתה(אבלההתחלהמןולהתחיללשרב
שכלמשרםחיובי,צדגםלדברוישנגדר),להטיחןאלידרצהאתה,לא

,שכךהכשלרךאלשהובילוהמשגיםמןמטוהרתמקודמתה,טובההתחלה
לרחמיכלשלהאמיתיתמטרתםהכלככלותוזרוברנה,מזככתהתבוסה
העם,רוחאתמחדשלעצבגםאלאהגרף,אתלשחרררקלאהחירות:

תוותר,אללעולםתתייאש,אללעולםמנהיגיו.דוחאתמכךויותר
ואופךפנים'ובשרםדעתךנחישותאתלערערלרגשותיךתניחאל
 .רצונךכוחאתלדכארליסרדיםלצערתניחאל

אינספורכאמדוכברהאלההדבריםכלכיהיטבידעשןאלידלמרות
תיקווהוהתמלאשב ,ונפטליןעובשריחנדףהברהומכלפעמים,

ןאלידצדק.לקיבדרמעבדסעיד'עםהצדקהיהזאתשבכלמשרםוכוח
אתפגשמאזלושהציקוההיסוסיםכלאתממחשבותיולהדחיקטרח

מיאתידעשלאאף ,הודאותיואחרומילאבבית-הקפההאמריקני
אידגרניעםהקשראתחדש :והגיוניותבדודותפקודותמשדת.הוא

עדייךהפלסטינייםהחידותלרחמיכילהםהוכחהאירופיים,המחתרת
 .הציוניהנרכשנגדבמאבקםלהמשיךמתמידיותרולהוטיםקיימים

וכמרךעומדיםאנולצידךכיבמכתב,'נאמדקשרעלעימךנשמוראנו
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לאאישכיכולהלאנושותולהוכיחעולםסדרילשנותחותריםאנו
בנמל-התעופהפגשאותרימאסימרהזרוע.בכוחלהכניענויצליח

כיוהודיעוהאדומות""הבריגדותכאישעצמוהציגפי~מיצ'ינר,

הואילאךב{$.ךצר.האידגרןאנשישלסודיבכינוסחלק.ליטולהוזמן
"הבריגדות"בצמרתסוכניםהשתילוהאיטלקייםהביטחוןושידרתי

במקרםלמפגשלהמתיןרצוימאסימר,אמדאיש,עללסמוךאיןוכבד·
לנסועלהצעתוהיסוסכלללאהלהמשנעתרהופתעואליו .יותרנידח

תרכלישראליתשכיהרד;הטמיר.נוליאתאליהםולצדףלאורכינו
המדינהנגדמערלהמיקוחקלףלשמשואףיבאידגרןרבותלהםלסייע

בראשוואליושחבטלאחדלצרוחנוליהחלההמזללרועהציונית.
ולהסבירמורפיוםבזריקותלהרגיעהאלאבדידהנותרהולאסיני,של

בארץכבדשהדייהראשוניההלםעלתתגברבמהרהכילמאסימר
לאיטלקיאמדלאןאלידבפעולה.עמםלשתףנכונותהאתהביעה
גםעצמו.אתהצדיקמשנה,זהאיןהכלככלותהדיאךכמרבן.מדוע,
חששותיואתהגבירשדקדבריעורריןללאמאסימרקיבלזההסברואת
נסיגה.דדךכללונותרהלאכבדהמבצעשלזהבשלבאךןאליד.של

אתלשכנעןאלידטרחל{$ןצרמאורכינוהאדרנההנסיעהכלבמהלך
בגללדווקא .הלאומיהמאבקלמעןובראשונהבראשפועלהואכיעצמו

להקריבנכרןהואכיוטעןשב •להתרחשהעלולמפנישנמלאהאימה
שלאהרףללאבאוזניוסעידשינןנעוריוכלשהרייעמולמעןחייואת

לחוללעומדיםשהםבמהפכההאנושיים.האישיים.רגשותיואתיערב
בחוסרכתפרעלנולישלראשההיטלטלעתארתהכלהפלסטינית.באומה
לחייה.שערה.עלבאצבעותיווהחליקאליו.ארתההידק~ןאלידאונים.
תינוקשלריחוהדיפההמסוממת.בתרדמהנאנחההיאושפתיה.עיניה

יטיעוניואתועירפלרנחיריואתשמילאוריחותאישה.שלמתוקוניחוח
בערדבמיטהארוכותשערתכשנשארובמלחמהבקריםבאותםכמר

בחרדהממתינותרגשותיהםלגבול.מעברשםאיבזהזההורגיםהגברים
אלחםבמהעצמו.אתןאלידשאלאפשר,איךשם.גםכאןגםלשרבם.

יתקיףעיניולנגדריחףסעידשל?פרצופוייןתדרמההרוח.אתאמיתאם
שהיוהחיווריםפניועלומרירלעגניחיוך •בחייומשהיהיותרוהחלטי

האמריקנישלפניוהבעתאתחיוכולוהזכירמהומשרםשזופים.כהפעם
מלכודתהלהלוטמןשמאבחששומאימהנשימתונעתקהשרב .בדיזנגוף

הסוכניםעלכזהבביטחוןהמדברמאסימובדמותשתולסוכןאליוושלח
ישראלי.בכללהואאולי"הבריגדות".שודרתאתהממלאיםהשתולים

הקשראתמהוויםאלהשניהדיזאתובכל .ןאלידנבהל ?המוסדאיש
כלל.מנירוהואשאין:מאסימר,החייםעםהמאבק.עםלושנותרהיחיד
מקרםאתואףמת.סעידאינם.כבדהיתד _אהובה.מזרועותשחטףונולי

כפי •לחסלוולאלסינילהניחהאיטלקיהסכיםומדועיודע.איננוקבורתו
שעדיף •ןאלידשלטענתואתלקבלמיהרמדוע ?לעשרתהיושצריכים
תוךהישראלייםבכלי-התיקשורתקשריואתולנצלבחייםלהשאירו

ארתה.חטפוכייחשובשאמנםהיהכדררשכן ?נולישלשלרמהעלאיום
ממרפסתהישראליאתלהטילאםשוקליםהםבערדעת.ארתהכל

מאסימרשלהחזקהזרועוהלכהתחתיה,הפעורההתהוםעלהארמון
ידיה •מחוריהןעיניהיצאושכמעטעדנוליישלגדרנהעלוהתהדקה

ארהצגההיהשהבליתכןזאתובכלאבדה.והכרתהגרפהלצידינשמטו
הדברישרתאםישראליעיתונאילחסלגםהלההיהמוכןהמוסדשכאיש

מהיעצמועלואליוהתכעסילעזרתונחלצתיבכלללמה .מטרתואת
 .ביאושוטען •לאישלהאמיןכבדאפשראי ?ימותאריחיהאםליאכפת
שאמרהכלאחרימכולם.פחותלנולילנולי,לאגםאיננו.רסעיד

אפשראילירגםאחי.רוצחאל-ההואאלחזרההנהוהבטיחה,
נרכלזאתובכל-בנקמהולא-מכליותררוצהאניבהשהרילהאמין
ונשיםבמאבקנלהבתכתומכתאמצעי-התיקשרדתבפניארתהלהציג
ונימוקיהנימוקיםכלהתערבלוכךחטיפתה.עלהדיווחיםאתללעג
גרברתאימהברועודדוושברןאלידשלבמרחווסתירותיהןהטענותהנגד.

נמצאהלאמשאלותיואחתלאףבדודיהיה )lלכבדדבר.שרםמהבלוהולכת
היולסעידדקלבטוח.היהיכוללאאותרהסובביםמןובאישתשובה,
הביטןאלידמת.מת.רסעידקרשיה,כלעלוחד-משמעירתברורותתשובות
שריחפוובענניםזעיריםמיםפלגישהזילובצוקיםהמכוניתלחלוןמבעד
הסיטוומידבמראה,מאסימרבעיניעיניונפגשולרגעבגאירת.תחתם
האר;נלמהירותאתמתאיםנהגרכיןאלידהבחיןלאלכןמבטם.אתשניהם
ל'הלאפשרמנתעלהעת,ארתהכלאחריהםשעקבההא~נרשללזרהכבדה
העירצריחיהתנשאוכברלמרגלותיהםבעמק .ל{$.ךצרעימםיחדלהגיע
 •לערפל.מבעד

"ייום"קרבהרומןמןפרק

בקרובאורלראותהעומר
פועליםספריתבהרצאת

אלפודוגל

 ·-ץ:!ק·

דt•iז~י ~ iקיכב~ף
רפאיםר~חבכמוהפליגי nמ·

• • 1 • "(> 1 -1 '1" • 

 ; fftlל ?i ~ t .,~~{$ןם,י iונ, ...צו~פיר, .uד,נ~:כ~י~י
הלילהפל'ערנשאר  ז~-- ~ ..-'"-·-·.

 ,ים f .ר~כ!ים· t1ז~ר•בולים~ג~ס.;
עצמיעלהזפים·את nלהדימנi:כה

- t ~ '1" 1 • -••• -י--• - -.i t -• 
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הספרדייםהערששירי
36+ 

ליתר •שלוהצפונילמבטאביחסספקכלאין
מפני •מכירשאנישירזהר .גרנדינידירק-ו;יבטא

 •נופרכבתרןממש •רבו •אותררשמתיעצמישאני
 .התפוזעםחשדן •המעייןעםהשלגכשלרםגרים
לנקוטישהאלההדבריםכלאתלאששכדיאולם

 .ה~ן~-ה,ד ל~~נ~טעןשניםלפניוקן~ית.זהירות
הראשוניםבכפריםששריםאחדנדנדהשירכי

אסטרריאני.ממקררחרא~;אןה.~ן.ה 9הבמעלה
r:זזקרלושהנאגרהשרביםהתעתיקיםספק.כלבלי
השיראתאוזניובמרשמעאחדיוםאן .סברתואת

מדוברכיהבחיןאותר.ובחןשרשםולאחרהזה.
איןרכי,,~~יזקךי~י"המכונהעתיקבמקצבבשיר

המטריקהעםארהטרנאלירת.עםכל~םולאלו
התיקשלנרהתעתיקאסטרריאס.חבלאתהמאפיינת

 .לאסטררייאניאותרוהפןממקומרהריתמוסאת
בעלישיריםשלכלרםאוצרשלגרגרהספקאין

לכןהודרתאסטררייאנית.ארגליסייאניתנימה
בהריהתיישבוהאלההמחוזרתמשנישאנשים

רבותאחרות,השפעותקיימותאולם ;~ןפ~rכארןה
הזההנוראהאיפורבשללאתרןשקשה •לאינספור
המבלבלמקרמי","אופיוהמכונההכולעלהמכסה

כהמרמחיםרקלפענחשיודעיםהמפתחותאת
בחרשלידעבנוסףשניחןדה-פליה.כמרמעמיקים
ראשונה.ממדרגהאמנותי

כמהמלבד •הספרדיהמרסיקליהפולקלורבכל
שרדרת·אנדדלמרסיהמפוארים.הכללמןיוצאים

אפשרמנגינות.לתעתיקהנרגעבכלגנרלללא
לאכאלדנותסרבנותלמנגינותלהתייחס
בסיסההקצב.מןיותרעדיןדברלןאיןמערתקרת.

שלמקולריותרקשהדברלאאףמנגינה.כלשל
 •ורבעי-טוןי wשליהאלהבמנגינותהמשמיעעם

האמנותית.המרסיקהבחמשתסימניםלהםשאין
העכשיררייםהשירוניםאתלהחליףהשעההגיעה

לתרעלתםעדרןשאיןתקליטים.באוספיהפגומים
 .רהמרסיקאיהחוקרעבוד
כיאם •התורעלבשיר-הערששישאווירהארתה
 •יותררפאתיטיתרציניתמנגינהובעלתיותרדלילה
~דו~זק,'ןה.לה.ןהבמודוןהנפץרבטיפוסשורדת
נאספוושניהםבאוס~גה,קייםממגרשרנהשמעט

 .הדגולדדל 1:!ידיעל
יותרהמייצגיותרלרהטשיד-ערש ם;,·שננ'ננחד

זהבמטבעכמרמצטלצלישהיהשידקשטיליה.את.
 :הדיצפהבאבניאותרהטלנולו

 .ה~~נ .ה~~נ~ז R:לי
 ;~יגי,ק~חות:;כי .ה~~נ
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א,תח.ישמעשח;ל, _כייבעלהעל rמתל,ננ,
שיכורים,גבריםמוקףבדלת,ומכהפוץרהבעל
האישההזה.החבלמלילותוגשרםאטוםבלילה

הצובעפצעברגליה.כשפצעהילדאתמנענעת
 ) 15 (הספינות.שלהאכזרייםכבליהןאתבדם
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תאורהוגסעצובשירכולהבספרדלמצואקשה
מזה.

שירי-שלאחדסרגלבחרןלנרנותרעדייןאולם
קיימותזהמסוגדוגמאותבמינו.מיוחדסרגערש,

זהאיןרליארן.ברדגרססלמאנקה,באסטרדיאס,
בצפרןסובבהוא .מוגדרלמחוזהאופיינישיר-ערש
חאשחשלשיר-הערשזהר .חצי-האיובמרכז
עםנדברתלילדהזמרהכדיתוךאשדהנואפת
אחרנה.

ואירונית,מיסתרדיתבכפל-משמערתמצטייןחרא
אתמפחידההאםהשומע.אתתמידהמפתיעה

האבלהיכנס.לוואסורבפתחהעומדבגברהילד
אסטרריאסשלהגירסחזאת.ירשהולאבביתנמצא
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- .שיעםהפגישה 'לפניערד
עינתעמלה

שהתאבדשישלבסיפורונערציםהדבריםשלוסופםשתחילתםיתבררבהמשך
בקפיצההשישה-עשרהולדתויוםלאחרשברעבאבתשעהבערבברורבמכוון
 .עירונירב-קומרתשלהשמיניתמקומתוחרטהשלאפשרותשרםאחריהשאין
למארגשחלחלוכפיהסיפורילמארגייכנסורמותו,חייורסנךשהואאלא
להתפרשיתחילועצמהשלהשסבכיהאחרירקיותר,מא~חרמלישלחייה
ספוריםשברעותהגלריהמדרגותמעלאיז'רשלהגחמנידילוגומוללה

בכרבדירעים-פשוטאדםהיההואההיא.הרחוקהמהאץרשרבהלאחר
ברתיעתאחורניתמועפתבצדעיההמכסיפהבלוריתוהדרום-אמריקני.היגויו
שעלהנרגע-לא-נרגעחםמשבואותרהרחב-בוהק,מצחואתמגלהמיומנת,ראש
הקבעשבכורסתג'יישלהמאופק.המכנסכסרייתמירכוהכלבתחילתשםאליה

שלו.הכחולה
עלסדורלאבמבטשחולפיםהקפהבפינתמורלישלהחלקים-מרצדיםפניומול

עיניואתועוצרהמליםאתבמהירותמדרדר-האימאז'יסטיאופייםרישומיה.
והחוצה.החלוןזגוגיתאלשפניואיז'רשלעורפועלהתרזזרת
לאצפוניםלחלוטיןאלהכלהיושהתחילמהכשהתחיללכןקודםשניםשלרש
שלחרירכלשסתםהאווירשלהעכורהבנזילותוהעטוףבתוכהערדצפויים
הרתרע.בעררהסינרי

הקירותגרבהשממחציתהרחבהחדרשלהעליוןחלקואתגדשהסמיכהאנינות
להזיזלאנזהרהמלישנגיע.מהכלעםבמגעהמכספתלצמיגותהפכהומטה

תתחכךבירךירךארחזהעלזרועה~ניםיחלוףשמאבתנוחתה,אבראף
המאווררמולשכבהאבריםפשוטתנסבלת.בלתיתהיההגועלותחושת
הזרימהאתושטרחותמהירותבנשימותשואבתמוחלטתתנועהבדממת
שנותרמהאתלגמרייסתוםשלאעכירותהציפוימתוךכנפיוביןהנעההדקה
לאורךהמקלחתאלשיכוריםדידוימדדהזמןמדי .הפעורנשימתהקנהמפתח

והנסגריםשאינםהאווירמשביאלהפתוחיםהגבוהיםהחלונותפרוזדור
שמיים .פתאומיגשםשלפרץכלעםהקבועההעוזרתנארהעל-ידיבזריזות
לביןקעורהכחלתלהיותשאמררמהשביןהמרווחערבילכלעזק,ןחללסתומים.

העליםפרועתהירוקתגריסתבשחרים-קולותהאדומים-טחובים.הבתיםגגות
 .החשמלעמודיהכבישים,המדרכות,אתלדקהמדקההגודשתוהתפרחות

שקטשלברגעיםשבלילה,טעןכאן,הזריםילדיכלשללצרפתיתהמורהג'יי,
מרושלתבאיטירתהשחרומכסחיממש.הצמיחהרעשאתלשמועאפשרמוחלט
הפוקעיםהדרכים,שלאורךהענקטרפיאתהצורמניותהידבמכסחותמגלחים

אתהעוטותהאטיםהליחשכברתדרךהזולגהחרםעםדקרתשתוךירוקמרוב
חדשה.ירוקתמפרהלרקבויהפכויצהיבוהנסתרת,השמשנגע
הזה.במקרםלנשרםיכלהלאמלי

לראות-הוקסם.אוליקאבל .לכאןלנסיעההנתגדותבהחיתהמלכתחילה
ככהלהתרוצץמסוגלותהןאיךבכללתופסתלאהיאוהבנות, .אחרעולם
בחדריםפוסקלאבשקטנארה .להןשארגנוהמקומיותשובלכלעםבחצר

המיםבתרךאיטיבדשדושכורעתקשה.קצףבמברשתהעץצופתאתמשפשפת

הילידיםאצלאחרמטאברליזםממנה.זולגתלאזיעהטיפתאףהחלביים.
שערכוהפרטי'סלכלקבועבאופןשהחמןהיהודיהרופאלמליהסביר-

במרפאהקבעאורחתחיתההראשונהבתקופהבתורנות.המשלחתמשפחות
ביבשתלעצמושקנההרשרלבשקטלהאמרחודשים,כמהלוקחזהשלו.
פעם.אףפההיהשלאלמיהזהלאקליםלהתרגלהשנים,במשךהזאת

לההזכורסנקלאותודרמהלאבלתי-נסבלתחיתההחונקתהמועקהתחושת
ללאהתפוחבית-חזהכלאתהפתאומיתבשררקנירתרשהשניקילדותה,מימי

עדזכרללאוחלףהתחילבהמפתיעהדרךבאותהושהשתחררמוצא,
שאריתאתעקשניתמעלקתהתמידיתהמועקהחיתהעכשיוהבאה.לפעם

לארליקהסופית.הנסיעההחלטתלפניהאחריםלכלחששהאין .העצמיגיחוכה

הפדלארתאצלרווחיחקלאיענףלהקיםכזאתאחריותעצמועלשלוקח
לאלגביהרקתשתלבנה.ולאהשפהעלתשתלטנהשלאולבנותהאלה,

המתסכלתמההוראהלהתזכהסוףשסוףהמנוחהלגביספקות.לההיו
עדהילדותאתשירדוףהחפוזיםהטוגניםריחהאחרונות,השניםכלשל
כשהבלמה,בשבילשאיןהאלההבקריםשפל-ועכשיובטח.ימיהןסוף

באופטימיותאומרשאדליקכמרחייהשלההזדמנותממששזאת-פתוח,
פשוט .קצרזמןתוךהקרוביםלחבריוכולםאתשהופכתשלוהתמימה

עברהדברשלבסרפר,;' ..פהלהםלהסבירלושישוהסבלנותטובבחור
ויתורסףעלהיוכשכברמועקתה:;ןצתמתוךשבקעהעדכמעטשנהחצי

שרקחוהתרופותנזכרתאולינשימתה,התבהרהטיפיןטיפיןבחזרה.ונסיעה
במסעותהתחילהבחששהסתגלה.באמתואולייהמקומיהחוליםבביתעבורה

יכולהלאשהיאתרגישדקרתתוךשמאיהצמודהנהגעםהראשוניםההתמצאות
בהתחלה,בגפהלנסועגםביכרהזהבגלללחזור.חייבתשהיאיותר,
אתלהסבירנטתהשלאומאחרהמשלחת.נשרתביןנהרגהיהשלאדבר

שמליוהאמת,והתבדלות.התנשאותשלפרושהתנהגותהאתפרשועצמה,
והציעההבריאותמפחדישהשתחררהואחריהזה,בלבדלמדינוחהרגישה
לביקוריםאליהלהצטרףיציאה-ידי-חרבהשלהצערתמספרמהןלכמה

מקרמייחתונהטקסמרוחקת,בכנסייהתפילה-עליהןמקובליםלא
בדידותה,עלשמחהפניותיה,אתדחובנימוסהיו,זוליםשורקיםשמכורותוהן,
קטנה,מרירותארתהונעוריה.ילדותהלסגירותחוזרתעצמהאתמצאהולאט

מאזטעמםאתשכחהשכמעטהשבועיותהפניםבקבלוחלשרןחידודיחכמנית.
ומשלחתלהשבחרההיוםלשכונתהנהגעםמגיעהחיתהלארליק.נישואיה

מוניתועוצרתהיזרע,בחרםהגפ~rכהסףעדפעורותבעינייםומשוטטתאותו

קמעשער,מסמראלילינססיפוררקומה,בדפיסתעםוחוזרתחזרהשל
בידיההמרגשתלארוחהבצהריים"קופץ"וכשאדליקבפרוטות,להשנמכרה

האנשיםעללולספרמאדקצרת-רוחחיתהנארה,שלהשקטות-חפויות
הסלחניחיוכואתאליההנידהואאבלהעתיקים.הסודרתמלאיהפשוטים-חמים

לעשותמהלהןשאיןמרובכאןש'סנוהנשיםשלהילדותיותהגחמותלכלמראש
בולע .זהר .כברבריאהשאתהעיקר .אולישלהןבחייםהראשונהבפעם

עדגדולהבשפיעהלהומחמיאמגישהשנארהמהאתובתיאבוןבמהירות
בכתההיאהנבוכות.עיניהלברקריסוסיואתמעבירז;ןיק Qהבלתיפניהשעור
כעתבמקומם.כנהרגשלאובכתההגיעהשדה-התעופהעדעזיבתם.בזמןבגלוי
קפדניתבנאמנות-שערןהדלתלידהואוכברממברנתהמעטלאאדליקנהנה

קוץר ?לא-הזהבמקרםלנוהעניקהשהמדינההמשוגעיםולתנאיםלמשרדו
 .איננווכבריציאהשלמצחלנשיקתאליהוחופןונזכרמהפתחלמלי

באמת.אותרהיכרותהמידתמהלבינהבינהבגלויאזלתהותהתחילהמלי
והיאמשרדו'מטעםשלוהתכופיםהחץומסערתביןהקודמותהשניםכל
חשהלאעדיין ?ביניהםהממשיתההיכרותמידתמהוהעבודה,הילדותעם

התהייהיסודאבללעצמה,שהרשתהאלהבהרהוריםממששלסינרן
בתרךתופחפעפועומעיןבהונחרתוהלכועכ'פ,המקום,רישומינוצק.

קולטתממרססות.בניעותלעררהמתחתאלשחודרהחץוחרםכמרהחריתות.
החדשות.פקיעותיהםסףעלהיצמתרתםעדהלוהטיםהפרחיםצבעיאת

בעלותהציפוריםהפרפרים,כנפיבוהקהמטפסים,עלישלהמכסףבשרם
אחריההמתרוצצותהילדיםעינישרוקי-האוכל'העצומות,מוטות-הכנפיים

התלחשופה.מתעניינתשהיאבמהמוזרממשהשונים.פניהםמתוךערניות
תמיהה.רקחיתהאדליקשלבמנטרחודרני.גובר,לחשהמשלחתנשרת

לקשריםזמןיותרקצתשתקדישיהיהכדאילפרקים,העירבכל-זאת,
הזדמנותפעםלןכשנותניםבעצםלךמ'כפתקלרב. ?לאבריבה,יששלנר.
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רקהיהבהשעלהמהכלאבלילהסבירהנכרכותהמליםאתחיפשהמלי ?כזאת
שה"תררץ"קלטהאמירתהתוךלה.שערשהמהזהבעיניה.כאןשיפהמהשזה
ויצא.להסלחומראשממילאכברשהואאלאהראצירנאלית,ארזנואתמסברלא

היההטקסייםהערבובאירועיעיניהאלזרמולעררה,מתחתפשרהחרםתפיחות
מכרתק.חתרם,נ-ימוסיןנחירךמתחייךפיה

מררהג'יי,היההיומיים,במסעותיההגוברתסקרנותהלתסיסתהיחידהשותף
 'עתירהמתחלפות.המשלחותכלשלההוראהלנכסשנחשבהבכרתשלהצרפתית

הלרטפני-מחרייך.קולרובעיקרשלדרה,שופעירחביםפניםשוקולדי,עררקרמה,
למשעי.אירופאיץ iJג-ר:;ררשלהבו-פנימה,שב~יחריגמעיןכולו

וקיבלהבשגרירותביקשהלה,נוחההיכרלתוויתהפכהשכברמוזרותהבתוקף
שנברהילדותשלהקבועשיעורןאחריכשברע,ופעםהיא,אףצרפתיתללמוד
לימודלשיחתאתרישבההמצרחקקים,צרכיהןלכלכמעטהנכונהבעגהשטפו

לעיתונותמפתיחותוהתפעלהנארה.שלהקפהספלימולהסלוניהשולחןליד
ונתרןבר.שתססהראשונימהמשהואלהכל"ובצדהעולםלספרותהזרה,
ולצביעתלרקימהלהשמצאההשכונתיות"מדריכותיה"ולהגישיטוטיהשערת
שבאוזניוהרשמיםלהחלפתאתרילשעתהסבלנותחסרתצרפהחיתהבדיi:נ,

ידיהןתנועותעפ"יהבינהשלאהדבריםלהמונילהסבריוהסבלניות,
קודםפעםאף .דברגעורכמותמידיתהמנומספניולעררמעברהמעוגלות.

רעדהידו .כמרךאחתלענייןיכולשלנרבחייםשמשהרבדעתיעלהלא
תכננהאליומקרםשםכראוילהשירשוםכדיהעטאתלוכשהעבירהקלות
התכלתבמכנסהדחוסהמירכואליהעלהיבשחרםשלדקמשבמחר.להגיע

היהלולאהמתכנס.מנטראתמרדדתנרתעהבמהירותבקפידה.המגוהץ
שבראפילובהשעוברבחייההראשונההפעםלהשזרקלטה ...כל-כך.זר

סינריכלחסרחזייהפירורעצמה.עלכעסהלאמשרם-מהזה.מעיןהרהור
כלפההניח.לאשחדר,משרםאבל ...כבר?מהאזממילא,מימוששל
 ?פעםלי,גםבעצם,שלא,מדוענרטטה.-תופתכזאתבמהירותדבר
המתגרשות.פנים-עררהתפיחותלתוךהמשמעתחסרהשביבהדדחל-

מתחילתוהכלדבר,שלבסופראדליק,עםעקרונית.אבלברור,זה,עםלא
האניניםלילותיהבשאריותלונעתרהעייפותבעינייםשיהיה.שראויכמרהיה
כסירנותיהב~ירבעדנהמכההעצומים,עפעפיהבאחוריחל~םהדוכמריכאן

ברחששוקע .שאחריהנינוחהברחימרתרחרא- ?אתךבסדרהכל .החלול
הלהטבזרימתהזההמטרףבחרםהחלונותמעבריהנוסקיםהלוחכיםהפרחים
פתורים.הלאעררהשבסדקיהאיטית

ברורמודעבבחינתאלהכלכברהיוהביתה,תקופהארתהאחריכשחזרו
לסידוריםעצמהאתשערכהותרןהמתבקשת,הידיעהחשיפתם.נזקקותלה.

הביתארגוןלילדות,הישן-חדשהספרבית-מחודשתהסתגלותשלראשונים
המודעהאתשמצאהעדהכואבתראשהבכיפתהאחרהחיפושתססלמגורים,
חיתהעצמויוםאותרשלהדגושהצהרייםובאחריהעתרניםבאחדהמתאימה

עדדקרתכמהשתמתיןביקשלהשפתחכבד-הגרףהממושקףהאיששם.
באוזני-הפניםהתלחשוהרוחשתקרקעיתהומנבכיהשאר,מכלשיתפנה

שהלוואי,בה,שקיימיםהאמינהלאשמעולםרנדר·יםתפילותשלההמופתעות
 ...לאשרקרק,שאםשאלוהים,

המשלחתנשרתאליוכשפנושםהתחיללחלוטיןסתמיתהענייןכלוהרי
לארגןהקבוצתית,המסורתזכריעלמרחקיםשלבהתרפקותשהחליטו

בית-הספרבעלוןהממושךעיסוקהעלשידעוומשוםמשלהן'פסחהגדת
הנבחרים,הקטעיםאתהעתקתהתוךלנושא.תרומתהאתביקשועבדה,בו

עלקודם-ניסתהוהיאכלשהם,מלוויםבאיוריםהצורךלההסתבר
מידההופתעהבצילום.שעוברברפידרגרףעצמםהדפיםעלראח"כטיוטה

אם-גםהמחמאות,אחריומידהספרנטאני,קרויהברצףקלותהמהלכת
כמעט,מודעתכנוןללאהמארגנות,שמפימסריימתשפתייםבקפיצת

סקרניסבלנותובחוסרגראשושפרפרותמכחוליםוכמהניירחבילתקנתה
לנכרת.שקנתההלוחכןעלראח"כהרצפה,עלראח"כהשולחן,עלפרשה

ילדים.ראשיסימטארת,פרחים,ראשית.מולההנוףפניאתלנסותחשבה
בסילראטרתשהשתדלה,העליםסבךובתוךידה,התמרדה-זהלאזה

גדרותאתבאץר'עירהמבוארתאתלפתעזיהתההסימטארת,ילדישלפניהם
נשימהגרפה.בכלהנפרדת.בכפה~חדמפחידריטרטהישנים.שברחובותהאבן
שצףכלאליה.המוטיםאביהפנימרתה.במיטתהמ!רותיםסבתהפניתכפה.

שמעברהסומקרוחשותהנחשבעינישלהמרתהחרדתהעזה.שלאגעגועיה
גדושהמתגברידהברעדלעצורערדיכלהלא .החלוןשלהמרמזלשרטוטו

נשלט.לאהררהטהצבע

 !מוכרחמוכרח.אתה-אדליקאתמשכההצהרייםמדלת

 .חייך-יכוללאבטחלהזיק .שמעתיבציור'נתקפותפההנשיםכל
הדביקה.בכף-ידונאחזה-אוליאותימפחידזה
 .יעבורזהלאכול'בראיימליתצחיקי'אל

אני- ?האמתהאלה".הדפיםל"כליותרמאוחרקרא-שלךהגרפיקה '
הכלבשבילי ...ש~תהמשוגעיםהקוריםבתרךבמשחרמבחיןכל-כךלא

דבר.אותר

עמודיה"עלשרבכשהסתכלהגוררת.בבעתהכעת.תזזיתכאחוזתציירהמלי
לא,איךידעהלאאבלהמיותר,הצבעבגודשבמפורשהרגישהיום,כלבסוף
כן.מה

אתסוקרבמבטהאחתעינושמצאה.המודעהאישכעתמלמלבחומרמשהריש
שפתירמקצהאליההפזורדיבורואתמחזירשמסביב.רהגראשהשמןפרחיכני

שישהמבקריםשלהאבאלמורלי,תגשישלאלמההנכרייה.המקטרתמשוחרר
 .שלונירםלקבועבליאפילואפשרלמעלה.שםלנר

עיניו-כןכן'הפיסוק.סימניחסרהדק-מהירבדיבורוזהאליהנפנה- ?כן
בעלממשהוא-איז'רשללחלוןהמוסטעורפוואלדפיהעלרוצותבסקירה
צריכה.שאתהגלריה

מרננהוכבראליושחדרקולההיסוסאתהברדקניכורומולנצטמררה- ?כן
סביבושהצטופףקהלולפיותמעלאבליהעניןמכלמלאהנסיגהלהיסרג
לשבתארתההזמיןוהואשצעק,מהמורלילוצעקממנה,כשהשתחררכעת
-הראשונותהמגומגמותהמליםאתמעצמהלהפיקשהספיקהלפנירעוד

כולםמהרמתתוך-כךוכברמציירת?את-מלגלגתבישירותקטע ...אני ...זה
ועוצרת,נגררת .בראיבראי' .שעל-ידשבגלריהלפתיחההתכופה'ביציאה
"הוא :מולההמדרגותמעקהאלשרבבני-מחליף-פניםבדילוגהואולפתע

כסופתבלוריתוהרועם.הדרום-אמריקניבמבטאו-פשוט"אדםהיה
עיניו~זיקדקאדכמרשכ~חחםיובשראותומיומנת,ברתיעת-ראשהצדעיים

מפגשיהעלנברךנחירךלארליקכשסיפרהאחר-כךגםנפוגשלאאליההמתגחך
היום.המוזרים

בעיניופניהאתמקיף-שםכמר ?זוכרתבמעברים,מתקשהתמידאת

מהר.שיותרמהלעבודהשתחזרישחשובמהשם.כמריעבור.התומכות.
שקעברהשילומיםבנושאלעצמושהכיןלניירותיווחראלחדרןהבנותכשפרשו

היהמסרגללא- ?כזאתהחלטהפהלהחליטיכלואיך-שרבםלאחרמיד
וחראבנושאלומרמההרבהלוהיה ?כסף-האלהמהחיות-להירגע
א~תיאווירקצתלנשרם-החוצהמלייצאה ;זהאתלהגידהתכונןבהחלט

עליוהסוגריםהמרובעיםהטלוויזיהכלרבימולהמעגליברחובורק .סוףסוף
המתפעם.עררהחריריאתמאיידיםהחראהדחוקהלהטגעגועימתוכהעליהעטר
 • .שיעםהצפיריהפגישתהלפניתקופת-מהערדכאמור'אלה,כל

מנובלה.קטע
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א

למרגלותיומרפאת-השדה.באוהלהצבאיתהמטהעלשכב-שמשרן
שתההמרפאהלאוהלאחדבוקרשנכנסריפהגדולזאבכלביסואץשכב
הטפשיהרומןאתהשליך.שמשרןלאדוןשמשרןאתלוואימץמים

מילגםהחניק.החרםהמטה.עלוהתיישבנדרםיהשולחןעלשקרא
סידרשש-כש.לוחוהוציא.קםקטןשרפרףעלשניצבהמהכרסקרח
שדניטובכמה .לדניחיכההקרביות.אתהדעתבהיסחוזרקהכליםאת

הסדירהשרותאת .העממימביה"סחבריםבמילואים.יחדירמשרתיםוהוא
כחובששמשרןלמילואים,יחדנשלחוגםרעתהכצנחניםביחדעברו
ולדברסואץעםלשחקאפשר.בינתייםוגמרנויוםעשרים.ערדכתותחןודני

 ?דברשלבסופרלאשהארתההישאאורה.עלעצמךעםכמרדניעם
אהבת .התיכוןביה"סמימיערדשמשרןשלהקבועהחברתוהיאאורה

מכונאות.לומדדניהרפואה.לימודיתקופתתוךאלשנמשכהעזהנעורים
וארדהנשרי.למעשה,רווק.שמשרןגםהיהרשמיתנשים.מחליףרווק
שיצאלפניכךעללוסיפרההיאאוהבת.בתשוקהילדממנורצתה

למילואים.
כועס.ומעטנפגעמעטנדהם,מעט?"שאלבהדירן"את
המילואים".בשיעמרםלחשובמהעללךשיהיהרציתי"אבל,ענתה"לא"
 .בררךהיפיםפניהאתוליטףצחקהוא

יששלבראו •שמשרןהרגישילאדוןאותרואימץלאוהלסואץכשנכנס
אבא .ונרצמאלרוותחיתההכלבשמטרתלעובדהמעברמשמערת

המלאה.להתחייבותמרנןהואאםכדררהיהלאכלל.אבלסואץשל
המקצועיתדרכובתחילתעדייןכשהואיכךכלצעירבגילאבאלהיות

לדניאחרות.נשיםהיומזה,רחוץשלישית.שנהלרפואה,סטודנט-
ידעלברבתוכניהאחרות.יהןאיךלדעתתההוהואאחרותנשיםהיו
דבר,שללאמיתררכילאשהאורהאתישאהמילואים,שררתימיתרםעםכי
לדני,מחכהכשהואהמרפאה,באוהלכאן,עכשיו,אבלשרצה.מהזה

יהמעשהאתלשקולרשאישהואחשיסואץשלהיפהראשואתמלטף
ההחלטהכנגדלהתקומםרגםאחרותאפשרויותעללהזותלהתחבט,
הבעדעלדניעםלדוןהואיכולה!;גיכה,היאעדייןהפיכה.הבלתיהעתידית

כליאתמרבניתמסיעיםשהםתוךהתרגשות,בלידעת,בישובוהנגד
השש-כש.

המחנה .נאוירוהעיפוהמרפאהאוהללידראשוןפגזהתפוצץלפתע
התפוצצהרכבהעלהתותחיםסוללתבהירה.בפלצותשמשרןבפנינפרש
שהתווספונפץבקולותלהתרסקוהחלההתלקחהתחמושתבאש.רעלתה
ארבעתמטריף.נורא,רעשהאוויר.מןהרףללאשנחתופגזיםלפצרצי
ובערברהלםשחרר,שרוף,בשרוריחבאשעיןכהרףעלוהתותחניםאוהלי

מאימהקרועותבעינייםוציד.אימהבתנוחתלחולנדבקסואץבריאותיו.
ברעדגופרבכלמרעידבכבדותמתנשםהשדה,מיטתעלשמשרןישב

סביבו.המתרחשאתקולטראינוכמעטלשליטה.ניתןבלתיהיסטרי
חדהשריקהפוסקות.בלתימזמזמותבצמרמורותשטפוהועזהחולשהגלי

שאחזרולהברתמימינוהתרסקוטיליםאחת.וערדראשומעלעברה
צרורות .ומשחירענקיאשלכדרראחתבבתהתבהמוהתותחיםבסוללת
בתרךאיומהצווחהנשמעהמטוסים,בחטף.חולענניהרימוקליעים
אחורנית.פסעובאימההרוטטותרגליועלהתרומם !מטוסים :ראשו
השחוריםהעשןמענניומשתעלמשתנקמרעידי.קםונפלבמיטהנכשל

אשנהמותרק .דברנשארלאהמחנה.אתולאפוףמטהלנשורשהחלו
צרורות.להמטירהממשיכיםחולפיםמטוסיםושריקתהתפוצצויותמכלה,
כשפירההגנהחפירתאלללכת-לרוץהחלוהואאותרתקפהנוראהאימה
יבב.והואאין-סופילונראהלחפירההמרחקונאקות.צרחותפולט

להנמסבחול,הפניםעםלשכבוינצל.לתוכהשיפרלרקלתוכה,שיפרלרק
ויחיה.שינצלרק .להינצלהצהובים.הגרגריםכינרתלהיעלםיבתרנו
מחשבותאחרות,נשיםעליחשובלאלעולםלאשה.אורהאתישאיחיה.

הפקפוקים,עלמחילהממנהלבקשארתה.ורקארדהאתלאהובאחרות.
ולפקפק.לשקולהחטאהההנאהעלשבהיסוס,התענוגעלההיסוסים,על

בקררהצתמררוגופרעיניואתשטפהקרהזיעהבכפרה.לחיותילהינצל
לחפירההגיעמחנק,בחזהו.אותרלפתוהנוראוהעשןהחרםהאימה.

כבהתקףמרטיטיםכשאבריונוחרתבאפיסתמתחלקדפנרתיה,עלונפל
רץדניאתראההחפירהשלהאופקמקרראשונעלם.בטרםאפילפטי
דני"דני".בתרנוצעקבפחדומכרוץיבשגררנוחול,מלאפירבשפיפה.

היהמקלע .ברכשהבחיןדניצעקחי"אתהי"שמשרן .לרץוהמשיך
חזקהשריקהנשמעהתחמושת.ארגזסחבהימניתובידרחזהועלתלוי

בירכיים,בדני,פגעוהכדוריםנורא.ברעשינמרךלפתעחלףסילוןומטוס

הריםפניו.עלנפלהואמדיר.עלוהולכותמתרחבותבשלוליותפרץודם
הראשוןוהמטוסונגוזההלכהכשהשריקהנפגעתי".י"שמשרןוצעקראשו
מרותשני.מטוסשלוהולכתגרברתשריקהמהצדנשמעהלמעלה,נסק
שמשרןלי".עזור"נפגעתי,בשניתדניצעק"שמשרן"בא.ומרותהלך
"חובש".כוחובכלדניקרא"חובש"משותק,ענה.לא
ניבטוסואץשלהבורקותהעיניים .בחולשוחהבאיטירתידיראתהניעדני

שלרקעעלמעיקשקטומרמה.בנביחהונסגרנפערופירבזעםבשמשון
בזעם,התכהוסואץעיניתאוצה.צוברבמהירות,,ג;בךהולךחדצליל

והחזקהגדולגופרדני.אלראשואתהפנהוהואבחמלהבהבנה,ביאוש,
השריריםאתמבליטהגוף.נעצרכבירבמאמץבהחלטיות.באיטיותשועט

רגליוארבעתאתשותלהשחורה,לפרווהמבעדהרוטטיםהגמישים
לאט,אחדאחדלתוכושחדרוכדוריםבצרורבהלמה-דנישלגופתובחול.-",

באשדראשואתומפצחיםגרפואתמרקידיםגופר.אתפרלחיםלאט.
 .הכרתונבכיכלאתששטףאדירבגלהבכיבתוכופרץ"דני"ומרח.דםשל

 .כמדברריקהומשאירהוהרצונותהמחשבותהרגשות,אתמתוכהעוקר
הפההעיניים,האוזניים,דרךהחוצההווייתואתודוחקדוחףדוחס,

סואץקרועות.יבשותקמות,ועינייםושמלאהבכיקולרק .העררונקבוביות
 .שמשרןעלוהעיפוהתחמושתארגזהתפוצץבהבשכיחבדיוקלאחורפנה
קרקעיתה.עלונחתוהחפירהלתוךנפלו

מעטלומקרינותסואץעיניובערד .סואץעינילתוךעיניואתפקחשמשרן
גחרר*סואץ .להתאבדבלתי-נשלטכבדרצוןאחתבבתברוהכהעלהחיות,
כשעיניובפחדאחורניתנרתעהואוזועפות.קצרותנביחותשתיונבח

 .עצמולתוךמצטנףבשניתמרטיטהחלגופרהכלב.בעיניממולכדות
מתרפסת.ביללהשמשרןאלמתקרביהבעתןאתשינוסואץשלעיניו
החולרעלכבתההאשהחפירה.מןרעלהטיפסרגליו,עלקםרפה.הרטט
כשאדירתמעוקמיםתרתחקניבהתקועיםשחררה,צלקתנשארההצהוב

הכירה..לאדנישלהמתהגופתוהתערותהמולושרופים.גפרוריםשל
עםהתיישבונפל.בהשנכשלעדעיגוליםחגפעמים,מספרסביבההלך
המפוצחיםהמפותלים,התרתחבקניקמותבעינייםמתבונןהגופה,אלגבר

יבבהערלהמגרונוהזה.המקוםומהרהואהיכןמביןלאוהשרופים.
עםוחזרבהנברהחרוכה.באדמהמרחרחרץסואץיבש.ושערלצרובה
תשפך.לאהחמיםהמיםשיתרתכדיבפיה,אחזההואשרופה.מימיה
שקשוקקולאתשישמעכדיהמימיה,אתונענעשמשרןמולהתיש:;~
ובחוסרבטרוףהכלבשלפניועלנחומנטרנעולאזעלאוכשזה ~המים
מהרתופסלאהמימיה,אתבחןשמשרןידיר.לתוךהמימיהאתדחףהבנה,
המררפשיםמכנסיועלנשפכווהמיםארתההפךאצבעותיו.שביןהחפץ
תוהה,ספינקס,בתנוחתאחוריועלמתיישבבאכזבהילל.סואץרשתןבבוץ

ששמרוהכלבההכרהאטוםהאישויותר.שעהישברכךיעשה.מהלעזאזל,
לעשרת.מהידעולא

 .בחולזרוקרובהשלפלדהקנהעלברקהארדרקדןשרקעתהחלההשמש
אתהניעשמשרןלרווחה.הפעוריםעיניואישונילתוךהוחזרההקרן
בראשוזמזםבלילהפנסשלכערפיליתבהזרההאורברובה.ניבטיראשו
צרודהקריאההשמיעבנשק.הבחיןושמשרןפסקהצלילהרף.בלי
ן' Jמתבראחריועוקבסואץהרובה.אתוהריםפסעמתנדנדממקומר.רקם

בבריחמשךידיה.נשמעהההדק.עלולחץאוטומטיתבבריחמשך .בפניו
וכיורןבבריחבשלישיתמשךנוספת.ידיהנשמעהההדק.עלולחץבשנית

חדרןרושפותעיניוסומר.השחורושעררגחררסואץראשו.אלהקנהאת
שבקעוהגחרררמקולותנבעתשמשרןנדרכים.גופרושריריבחרדהמהול
 .הרתיעושבהןוהברזסואץבעיניפגעועיניוהכלב.שלהפעורמפיר
הציפההאשמהומעלה.מטהראשואתמניעבהתפייסות,יללסואץ
מנתקיעיניואת.עצםוכבדאפלבכאבגאתהההתאבדותותשוקתאותר
לסחוטועמדראשואלהרובהאתבמהירותהריםהכלב.שלמבטואת
הרובהעליו.בזנקוקורעגחרורקולהשמיעסואץכאשרההדק,את

שומעירגליובשתיחזהועלנשעןסואץ .גברעלנפלושמשרןמידיוהרעף
.הרכיןשמשרןשלהכרתואתומציףופורץגואההנורא,הדומם,חככיאת

במבטבכלבוניבטעיניואתפקחשמשרן .פניואתלרקקוהחלראשו
ואטום.יבש

ב
הכירוהשתזף.מעטרזההואטוב.בריאותבמצבשמשרןאתמצאהארדה

עלתנועהבליהיהיושבבה~העצרלמבלידרכהעברמבטואךמידיארתה

 .) to growl (הכלבשלהמאיימתהווקליתתגובתואתהמבטאפועל-לגחרר *
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 .הצבאיההבראהביתשלהדשאכרבפינתכיסא
כאילוטבעית,להיותטפשיכבסיוןואמרהאליוכשנגשהגיחררהכלב
אליה,פניואתלהפנות?".בלינשמעמהש, 7tשי:"חיקרהלאדבר
לגחררהפסיקהכלבאורה"."חיהשיבמתותובעינייםאטוםבקול

אתוהניחהדמעותהבליעה .שמשוןשלבעיניומתבונןיושב,ונשאר
מחניקשקט,באימקומועלנעהכלבאךהגיבלאשמשוןידו.עלידהכף

יללה.
שמשון'עםבסדרלאאמנםשמשהומפחידהוהכרהבלבדוקרתצביטה
ונשאבהנשטפהנשמתוכאילונבוב,ונשמענראהלו.קרהנוראשמשהו
חשהוחלולים.יבשיםקצרים,היועמהשהחליףהמשפטיםמגופו.החוצה
כלבהזאת,המאוסהשהחיה .שמשוןעלהשתלטוהמכוערהגדולשהכלב
שמשון .אותווניווטבאישהשלטומדובלל'שחורשערבעלמצחיןרחוב
איזשהומכורחאולםנרתע.הכלב,של.בעיניולהתבונן'יראממנומפחד
לושהפרישלפניאכלולאמהכלבלהךפרדסרבאימה,ומעוררמסתוריקשר

לשרותים.גםכצלולרוחוממנומשלאהכלבממנתו.מחצית
להקראהצבאי'ההבראהבביתיוםיוםאותושבקרהלאחרוחציחודש

אתלבקרשהתחלתמאזכילצייןשמחאני:"אורה,ואמרהפסיכיאטר
כבסיוןאחתפעםאפילואותותפסנוולאבהתנהגותורבשיפורחלשמשון

בשלבלהתחילהזמןשהגיעחושבאנילדבר.התחילגםהואהתאבדות.
הרפואה".וללימודיהביתהלהחזירו-הנפשישיקומושלהשני
בעיה".לייש"אבלאורההשיבהזאת"לשמועמאושרת"אני

 "?"והיא

"הכלב".
חוזרואנירבותפעמיםכךעלדיברנוואמר"כברנאנחהפסיכיאטר

המקצועיתהספרותבכלהכלב.אינהשמשוןשלשהבעיהלךואומר
לאהאםשלנו'ובמקרהבכלבים.קשורותנפשיותשהפרעותתמגlאילא

אבלמדוע,בדיוקאותיתשאליאל ?עמומיטיבהכלבעםשהקשריתכן
משפרהחייםבעליאלשקשרמקריםעלמדווחתאכןהמקצועיתהספרות
בהרהוריםושקעהפסיקהואהחולה".שלהנפשיתהרגשתואתמהבמידת
מפריעכךכלמה"בעצםאמר"בואי"ושפמוזקנואתהדעתבהיסחמלטף

ענייןשלבסופוהריעמי,גלויההיי?אנא,לכלבשמשוןשביןביחסלך
שמשון".שלבטובתומעונייניםשנינו
 "?לשמשוןולאהכלבעםבעיהיששליחושבאתה"האם

"יתכן".בכתפיו.משךהפסיכיאטר

אניכחודשיים.לפנישחלמתימוזר"בחלוםבהיסוסאמרההתחיל""הכל
תחושההיאזוכרתכןשאנימהאבלהחלום,פרטיאתבדיוקזוכרתלא

המדיםבתוךצףשמשוןבטירוף,שנובחכלבומחנק.סיוטשלמעיקה
שהואשהבנתיכיווןכלשהיחשיבותלחלוםיחסתילאאברים.מרוסקודני
כיפור.יוםמלחמתפרוץעםודנישמשוןשללגורלםהרבהמחרדתינובע
 .משם.שמשרןעםשחזרהכלבאתשראיתימרגעהשתכרהדבריםאבל

מהתחושהלהשתחרריכולהאינינתגשמה.נבראתיכאילוהרגשתי
שטני.קשרמסתורי,משהרלכלב,שמשרןביןנוראקשרשקייםהעמוקה

באמצעותולהביןנדיזה,חלוםבפרטילהיזכרמנסהשאנינמהוכל
לךשסיפרתיאתאלאבזכררנילהעלותמצליחהאיניביניהםשקרהאת

מקודם".

מברססהכל"רבכן' .כחלחלעשןענןונשףמקטרתואתהציתהפסיכיאטר
 "?שחלמתחלוםשלברוריםלאזכררנרתעל
לי'ארבדששמשוןחשהאנינוספים.דבריםגםכאן"ישהשיבהולא""כן

שהכלבלכל'ומעל .שהיינוכפיביחדונהיהנחזורלאשלעולםמידי'נשמט
בכל".אשםהזה

דאגהשלדקהנימהלהחביאמנסההפסיכיאטראמרלרגע"לכלב"הניחי
 "?מידךנשמטששמשוןבמאמרךמתכוונתאת"למה
מלה,כלבהדגישהדברהולבסוףהנכונותהמליםאתמחפשתלרגעהיססה

מתמוטט.עולמי.כלארכוןחשה"אניבבית-דיןאמתהצהרתשמוסרכמי
מהחיים".ונשמטהולךששמשוןמכיורןתקורהשמץבליונהרסנסדק

 "?הכלבבגללזה"רכלבאנחהעשןענןנשףהפסיכיאטר
אניאבלומשכנע.הגירניבנימוקזרטענהולהצדיקשכןלומריכולהלא"אני

הנפשילמצבוקשורנוראה,דרךשהיאבאיזוהזה,שהכלבשנן'מדגישה

 "?החלוםאתלפרשאפשראיך"אחרת .ונדמהאמרה ,, ...אחרת .שמשרןשל

איךאחרת"אבלהשיבה"נכרן"מחשבתה.קראתהפסיכיאטרהמשיך
שלנרהתלותואתבשמשוןמעוררשהכלבהפחדאתלהביןגםניתן
 "?הזאתבחיה

ג

אותר'מחבקתלצידושכבהאורהבתקרה.בוההגבר'עלעררםשכבשמשון
מתבונןהחדרבקצהרבץהכלבדמעות.מבליעהחזהו'עלמונחוראשה
 .שמשרןשלבפניו
מנסהברכיהעלנרומהענה.לאשמשרןלחשה.בי"חושקאינך"כבר
"לא"בקשיחות.?"שאלהאותירוצה'אתה'היבשותבעיניומשהרלקרוא
לפניהחלוק.אתבכעסולבשהמהמיטהקמהקצרות.שמשרןהשיב

גחררהכלבהכלב,עלהמכנסייםאתהשליכההשינהחדראתשיצאה
הערב.ארוחתאתלהכיןוהחלהלמטבחנכנסה .ממקומרלמושמבלי

מקרםאתלתפוסהחלהאשמהותחושתהרגיעההארוחהבהכנתהעיסוק
לעררך?החליטההמסכןאשם'הואמה .עליולכעוסלהאסורהכעס.
שהתרחצה.לאחרמיוחדמתכוןעלטרחה .וייןנרותעםחגיגיתארוחה

הסטיקאתלשנייםחצהומידלשולחןהתיישב .לשמשוןקראהתיפתחרה
 .עלהניחהשגיחהמחציתואתבצלחתהותירמחציתו .והעסיסיהגדול
אתליקקהנגיסות,בשתיהבשראתבלעההחיההכלב.עבורהרצפה
ואיבהמיאוסשלאילםגל .שמנונירוקכתםעליהוהותירההרצפה

השמפניהאתמזגההחשופות.נתפיחרעדרגלהמכףאורהאתעבר
עלהכלבישבממולמרבנית.ובלעלעסשמשרןיקירי"."לחיינוואמרה
הרצפה.עלרירומטילמתנשםמשורבבת,ולשרנופעורפיראחוריו

שיחה.לעוררבנסותהציינההתחילו"נברבאוניברסיטה"הלימודים
ביובש.אמד"כן"

התלהבתכךשכלהמחקרלעבודתללימודים,לחזורמעונייןאינך"האם
 "?ממנה
קצרות.השיב"לא"
עצבנית.נימהבהבליעהשאלה "?לעשרתרוצהאתהמה"אז

השיב."כלרם"
השינה.לחדרנכנסההמטבחאתולסדרהכליםאתלשטוףמשכילתה

עיניוהכר,עלמונחראשוהכלב,שכבלצידוישן.גבר,עלשכבשמשרן
שלהמעופשבריחההסריחהחדרהחתומים.בפניםמתבוננותהפקוחות

והלכהההפרשותאתניקתהבפינה.שהפרישהוהצואההשתןובריחהחיה
שרכבתלעצמהמלמלהמסריחהחיהאשפתות,.כלבבסלוןהספהעללישון
בחשכה.בוההפקוחותבעינים

הצהריים,אחרשנתאתממשיךשמשרןבערדערבלפנותלמחרת,
בסלוןהכררסאעלישבההכניסה.דלתאתעליווסגרההכלבעלהערימה
הדלת.מאחריונובחמגחררהכלבאתשומעתאצבעותיהאתפוכרת
להיפטרמוכרחהאניעיניה.עתעוצמתידיה,בכפרתאוזניהאתאטמה
שהחיהאסורממנה,להיפטרמוכרחהאניבתרנה,צעקההזאתמהחיה
אמדהאשבר,גררנו,אתקורעגחדר,הכלבלבינו.ביניניצבתהיאלכאן,תחזור

ביןראשהאתוהכניסהבאצבעותיהאוזניהאתפקקה .אשברלאאניבעקשנות
עלקופץהחלכשלפתעפלצותמעודדיגחרורקולותהשמיעהכלבברכיה.
ביאוש,ומגחוןנובחהדלתתוךאלוץראחורניתנסוגמשקלו.כובדבכלהדלת

נוראיםנחוהנביחותהגחדודיםדמות,כההיוהמהלומותושרב.שובבטירוף
הדלתאתוקרעהמיהרהסיכלהנחמשנשל .יתעודדששמשוןלחשששהחלה
ורמסההדיצפה,עלמפילהשחראתוךדםמקפיאבגחדרדזינקהכלבלרווחה.
צרודנשמע,ואדרךצרודגחדרדהשינה.לחדדושועטבכתפהנושנהבדגליו'

ראתההשינהחדרמפתחנשברת.כרסוצלצולמהירותנביחותשל
שמשרןצהובה.באבקהמהוליםמיםבשלוליתכרסשבריהרצפהעל

שעטגחררלאחור,נסרגהכלבקמות.ועיניוהחדרבפינתבאימהמכרוץ
כשומר,הסףעלרהתישבחזרלמטבח.והניסהפניהאתשרטלקראתה

בכירלכלקרשב .שמשרןשלהאימהמוכרתבעיניוברחמיםמהולבברזניבט
הדומם.

לנקותכדישקנתהשרציםנגדרעלקופסתמהארוןהוציאהבמטבח,
הערב,ארוחתאתלבשלהתחילהבהחלטיותהכלבית.הטינופתאת

אבקהעליו'בוזקתאתמולשהכינההמיוחדהתבשילעלבשניתטורחת
לבראלשמשוןקראההבישולמלאכתלכשכילתהמהקרפסא.צהובה
נכנסהכלבאךבא,ולאענהלאלברא.מסרגלשאינובידיעתהלאכול

אתהכלבבלענגיסותבשתיהרצפה.עלהסטייקאתהניחהלמטבח.
אתהרעידוחזקותעוויתות .ונפלקרסבלשונו'ריצפההאתליקקהבשר'

ולשרנובאלםנפערהגדולפיומזוגגת,הבעהקבלו.עיניורטטו.גפיוגרפו
מתיבש.ריחמטיפהנשמטה

בנטותועיניוהקירעלנשעןהמטבח.מפתןעלשמשוןהופיעלפתע
קורסלחשושי'חכרךקולמשמיעהקירעלמחליקהחלגבר .בפגרבפלצות

אוזניהבמנהרותומתפתלזוחלליחשש,המונוטוניהחנוןקולאט.אט
 :זראחרבזרקרסוכנחשמתפתלותדומינוקרביותשלסוףאיןהדוממות.

באיררשה ...ותמונתהשמשרןהכלב,;תמרנתותמונתהשמשרןהכלב,תמרנת
 •גרונית.חדמחניקה,
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פרסומימדור

בשעתהמהפכניתיוזמה"מבטחים",המקיפההפנסיהקרןבזינוק.היאהאחרונותבשנים
קרנותבצמרתטבעיבאופןהתברגהבישראל,העובריםלרווחתהעוברים,הסתורותשל

יותרהיוםבחשיבותהמכיריםמבוגריםרגםצעיריםלמיניהן.הגמלוקופותהפנסיה
בישראל".ביותרוהיציבהאמיןהטוב,כ"פתררןארתה,הגויררפנסיהמומחימתמיו.
להםשמציעהרביםומשרותיםסוציאליותמזכריותנהניםכברעובריםאלפימאות

ראיון."מבטחים".להםישובטוח.ברורעבורם,הכלכליהעתירהקרן.

/תדמיתבן·גלתמי

הביטוחנושאמתקדמת,מדינהכלב
רבות,שניםמזהנחשבהסוציאלי

ב;שראל,הציבור.כללשלעניינו
העובדיםהסתדרותזאתחיתה

העבודהבתנאילמהפכהשהביאההכללית,
שליסודה :היוזמותאחתהעובדים.ציבורשל
-בארץוהגדולההמקיפההפנסיהקרן

ליציבותדאגה :העיקריתהמטרה"מביחט'ם.'
העובד.האדםשלהכלכליעתידוובטחון
להקיף"מבטחים"הצליחהייסודה,מאז
ענפיהםעלומפעלים,עובדיםשלעצוםמספר

יציב,למפעלמבטחיםאןרהפכוואלההשונים,
שלבטוחכלכלילעתידמשענתהמהווה
עובדים.אלפימאות

העליהבזינוק.היאהאחרונותבשנים
הפנסיהלקרןהמצטרפיםבמספרהמתמדת
עלספק;ללאמצביעה,מבטחים,שלהמקיפה
בישראלהעובדיםציבורשלגבוההמודעות
אתבעתיד.כלכליובטחוןיציבותלהבטחת

להיערךאפשראבללצפות,אפשראיהמחר
שללחצםאתשמגבירמהזה .לקראתו
גםזהעבודתם.במקרםההנהלהעלהעובדים

רבותהנהלותשלהצטרפותןאתשמגבירמה
 . ,בקחהעובדיםשלוביטוחם

הפנסיהקרןאתמנידיםפנסיהמומחי

אותםדנות.שניםכבדמכסחיםשלהמקיפה
 .לקרןהמצטרפיםשלהגוברהגלמפליאלא

האמיןהטוב,הפתרוןהיאמכסחיםלדעתם,
ימיבכלהעובדאתהמלווהביותר,והיציב

כלכליעתידולמשפחתולוומבטיחהחייו
הזהב.בגילסרבחייםוהמךשבסרח

חסדיהמנכ"לעיימח,עיימןבעםנפגשנו
משמשהואשנה, 21ל·רקוב ."מכסחים"של

ובקימכידומגוונים.שוניםבתפקידיםבקרן

היהמבחינתנו,הבא,האריןוולפנים.לפניבה
 .הקרןמגמרתאחרמרקובלעמודחשובבסירן
תשובותכאןימצא ,מצידו ,עובדאדםכל

ואולי-לזמןמזמןאותושמעסיקותלשאלות
לעתידביחסאי·דרארתשלימיםחירם,במיוחד
כולנו.שלהכלכלי

קרןשלהזינוקאתמסביראתהאיד •
והצטרפותןמבטחיםהמקיפההפנסיה

 ?רובתנהולהתלשתותרכ
כמוצעיריםהעובדים,..ציבור :עמירן

קרןשלבחשיבותהלהכירלמדרמבוגרים,
הםמתמיד,יותרהיום,הצורך.לשעתהפנסיה
סוציאלייםתנאיםעבודתםממקרםדורשים

יודעים,עסקרבתימפעליםמנהלימשופרים.
וחזקגדולציבוריגבעםפנסיהקרןשרק

לאורךהסוציאליותהתחייבויותיהעלתשמור
שמסרתןאחרותמתוכנירתלהבדילזמן,

 .כספי"חסכון :העיקרית
 ?ביתהרבלויהתילובדהאלכ •

עובדים,קבוצתאר ,יחיד,,עובד :עמיח

בליהפנסיהלקרןלהצטרףיכוליםאינם
גםבהחבריםיהירבמפעלהעובדיםששאר

אולםאישית,היאבמכסחיםהחברותהם.
 .המפעלעובדיכלשלהיאאליהההצטרפות

במביחטם?-מקיפהבפנהיסמובהט.ייונ

-400כבמכסחיםמכוסחיםנירם .. :עמירן
אלפיםבשמונתהמועסקיםחבריםאלף

ומגזריהתעסוקהענפימכלעבודהמקומרת
עשיהחתהאווירית,עשיהחתעובדי :המשק

תיכוניים,מרדיםצה"ל,עובדיהצבאית,
עשיהחתמפעליגבוהה,השכלהמוסדות
התעשיינים,בהתאחדותהמאורגניםהפרסית

ואלפייהלומיםמלטשותואירוח,בתי·מלרן
מכסחים,שלהערצמהנוספים.מפעלים

בלילשכרו,בהתאםשוטפתהכנסהמשפחתו .. .. .. .... ..,. .. ,. .. .. ,. .. :-- .. .. ........ ........•: ....... ~ ... ~::
התוכניותבפועל.לזכותםשנצברלסכוםקשר

החזראתלעובדמבטיחותלהבדיל,האחרות,
עליוהרווחיםבצירוףלמעשהשצברהכסף

בתוכניותאיןאךוהצמדה),ריביתבדרך·כלל·(
סוףערשוטפתהכנסהשלהבטחהאלה

מבטחים.שלהפנסיהבקרןשקייםכפיהחיים,
·~חכריהסוציאליותהזכויותמהן •

 ?להןזוכיםמבטחים
בביטוחים nמ:וטמבטחים,,חברי :טמיון

פנסיוניביטוחאודיקנהלעתביטוח-פנסיוני
מקבליםלזהבנוסףושארים.נכותגםהמקיף
תאונה,לרמיהשלמהמחלה,דמיהקרן,חברי
מענקיפיטורין,פיצויחגים,דמיחופשה,דמי

למטרותהלוואותהבראה,מקומותלידה,
להסכמיבהתאםאחרות,ולמטרותשיכון

העבודה.

פנסיותמבטיחהמקיפהפנסיהקרן •

כסףסכוםלקבלכדאילאהאםחודשיות.
גמלמקופותלמשלהניתןגדולהד·פעמי
 ?אהדות
שניםכמהשיודעבן·אדם,,יש :עמירן

מקבלשאדםנניחאחד.אף ?לחיותלונותרו
לסגוריצטרךאזגםגדול.חד·פעמיכסףסכרם

לחבויה"מכחטיםכיןהקשו,,הלבגיר :עם•ןועם•כן

להסיש
מבטחים

יוזמותיש
חדשות?

במבטחים,חדשמנכ"לעמירן,עמיבן
תכניותוגםאנרגיההרבהאיתרמביא

הענקיתבקרןשנים 21חדשות.ויוזמות

ממש.שלמקדמהלונותנותרקהזו,
שבועכללבקרמתכוון,,אני :עמירן

שלהסניפים 40מתוךבארץאחרבסניף
שלהבעיותאתללמודבמטרהמבטחים

נציגימרביתעםולהיפגשומקרםמקרםכל
א•זור,באותומבטחיםשלהמבוטחים
מתנהלתכיצדלבדוקולשמוע.להשמיע
במידתולתקןללמודבסניפים,העבודה
מבטחיםביןהקשרלהגברתאפעלהצורך.

אתלהגבירהשונים,במקומרתלחבריה,
הניתןוהשירותהעובדיםשלהמוטיבציה

שלעבודתהכיווןאתולחזקידםעל
כלכלי".סוציאליבסיסעלמבטחים

שמאורגניםהתעסוקהענפישלהרחבבמיגורן
מבוטחיםשלקבועהזרימהלקרןמבטחיהבה,

 •הקרן"שליציבותהת nמובסרכךחדשים
כדאילמהלפניו,חהייםכלציער,והבד •

 ?במבחטיםמובהטלויהתול
האחרונותבשנים,,המציאות :עמירן

מצדלנושאגוברתמודעותעלמצביעה
במקוםההנהלהעלהלוחציםרבים,צעירים
גםישתגמולים.דמיעבורםלהפרישעבודתם
שאיןעבודהלמקוםיכנסולאשמראשכאלה

בעלצעירמלאים.סוציאלייםתנאיםבנ
גםהיוםכבדה.באחריותנושאמשפחה

אתלהבטיחשחובתם-יודעיםהצעירים
אועבודהכושרארכוןשללמקרהמשפחתם

אחרים.אסונות

חשוב.הצורן,לשעתכספיםלהפריש •
 ?מבטיחםווריא~להמאלב

שנותנתהזכויות,,מיכלול :עמירן
לאמבטחים,שלהמקיפההפנסיהלמבוטח
לפנסיהבסך·הכל,אחרות.בתכניותקיימת

כמורביםיתרונותמבטחיםשלהמקיפה
דיקנהופנסייתגילבכלושאריםנכותפנסיית
בפנסיהחייהם.ימילכלומשפחתולמבוטח

כסףסכומישיקבללעובדמובטחגםכזו
חייםרמתעללשמורלושיאפשרוחודשיים,
אחרותלתוכניותבניגודחייו,כלבמשך

זמןתוךהאוזלחד·פעמיכסףסכוםהמעניקות
ולבנילעובדמובטחתבמבטחיםקצר.

 ...פוטרתאסוהיה
באנשים.בפרטים,גםנוגעיםסגירה,סףעלאובקשייםמפעליםבמשק,השקסחוסר
גםמוכןלהיותוצריךלקרותיכולזהגםפיטורין.משמעותהסימפטיתהפחותהתוצאה

שקט.יותרלהיותצריךלמשל,,,מבטחים"פנסיוני,לביטוחשדאגמיכזאת.גדועהלאפשרות
עבודתםממקוםהמפוטריםאנשיםעםקורהמה :מבטחיםמנכ"לעמירן,בן·עמיאתשאלנו

 ?במבטחיםמבוטחיםוהיו

החברותאתלהמשיך :אחתאפשרותמומלצות,אפשרויותשלרש,,קיימות :עמירן
עבודהתחילתעדהזכויותאתלהקפיא :שכיחאפשרותאינדיבדואלי.באופןבמבטחים

החלוארםבמידה-בזכויותרציפות :שלישיתאפשרותהפנסיה.למועדעדאוחדשבמקרם
בפנישעומדמבוטחכל :מבטחיםעםרציפותבהסדריהקשוריםמהמפעליםבאחדלעבוד
אושפוטרולמימסבירים,אנחנוהשונות.האופציותעלומפורטמקיףהסברמקבלזהמצב

הכספיםהוצאתשלהמשמעותאתהתגמולים,דמיהחזרומבקשיםפיטוריןלפניעומדים
זכויותלאבדאולםמצוקה,בעתכסףלהוציאלהחליטמארקלהפנסיה.זכויותוארכון
ביותר".חמורדברזהפנסיה,

חודשיכסףסכום,,,לחלוב"הכסףאת
הפנסיהמסכוםבהרבהנמוךשיהיהלמחייתו,
 .חייוסוףעדממבטחיםשיקבלהחודשית

גםיכולידועה,לאהחייםשתוחלתמכיוון
חד·פעמיבאופןשנמשךהכסףשסכוםלהיות

אדם.לאותושנותרוהחייםלשנותיספיקלא
אתמעדיפיםרביםשעובדיםהסיבה,זאת

להםשמעניקההנפשיוהשקטהכלכליהבטחון
מבטחים.שלהפנסיהקרן

 ;המבוטחיםלכלאחידהמקיפהפנסיה •
אחריםביטוחיםקיימיםזאתלעומת

האישיים.לצרכיםהומתאמים
שהיאכךבנויההמקיפה,,הפנסיה :עמיח

אדםלכלביותרהטובהבצורהמותאמת
שאםיודעהמבוטחמקיפהבפנסיהכמעט.

(האשההמשפחהתקבלצעיר,ימותחלילה
אחוז 80עדשנים,במשךוהילדים)
לעומתאחרים,כיסוחיםהקובעת.מהמשכורת

נוסףריסקביטוחגםלרכושצדיךהואזאת,
במקרהתקבלשמשפחתוכדי ,מארויקר

שמעניקההפנסיותלזרםשווהסכוםפטירה
מבטחים".

והסברהיה" t ::ע"עללספריכולאתהמה •
במבטחים?

במשך.מבטחים,עורכתשנה,,מידי :עמירז

מנהליפעילים,לחבריםסמינריםחודשים, 5
במהלךופנסיונרים.והנהלהאדםנח

עלמקיףהסברלנוכחיםמעביריםהסמינרים
במסגרתהניתנותהסוציאליותהזכויות
ידעמבוטחשכלמאדלנוחשובמבטחים.
בההקרןיתרונותומהןזכויותיו,מהןבמדוייק

גםהזמןמנוצלזובהזדמנותחבר.הוא
העובדותהמבוטחים.הערותלשמיעת
והלקחיםאלו,ממפגשיםשכתוצאהמצביעות
מעט.לאסיפרנושהופקו,
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 Jפ~ליאתיללצינורותרים rב;אמשווקתפלסאוז
 11למהייועדאתהבעולם.אחרמפעלכלמאשרייותר

1יי .. .1, ~ ... 

פלסאוןב.זנרההאחרוןבעשור
אביזריםמיליוניעשרות

ביותרפוליאתילןלצינורות
 ,.העולםברחבימדינות-30מ
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