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לאואףטבעאסוןשאיננהמחלה
 •-11ההמכה

ובני-אדםארתה,חוללובני-אדם
זהואתה.להתמודדוחייביםיכולים
מהשלוהמשטרהמנהיגותמבחן

כמוואצלנו,רווחה"."מדינתשנקרא
חברתי-זעזועשלמקרהבכלתמיד'
הואהמשלםהקרבןבטחוני'כלכלי'
בימיםשגםזה .העובדהאיש

לבטאאםדבש,מלקקאינוכתיקונם
ההמעטה.דרךעלזאת

הארץשועיהאם-והשאלה
אתהפאר'מסעדותאתהגודשים

אתמחרמשי-הכוכבים,בתי-המלון
האם jובעולםבאץר-הקזינו

לכיסיהםנשרוהמפוזריםכספיהם
רעדתומשהראשעלהמןכמו

סיני?משמי

~~ 
 ~אלה!בימיםמופיע

רודריגזאריה

המארחים
נובלותארבע
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ל~זiקדמ!tכ ) 2 (פורזה
ביתפרחהםזnנלבוגרי
 ,;חייםקניוק.יורם :מנחים
בסtלייזס:בימי ,לשבעואחת

מיותרת.נקודה
"חבל"מליםשתיבעברית

שרנה.רבתינרעשרנותבמשמעויות

בשירזרלצדזרמונחותשתיהן
שנתפרסםלהפוך","ואפשר
צריךזהכך . 11 'ע,-114הבגלירן
להיות:

עללהתלונןישמה-"אז
iJ ריפסקישי ל,?:.ח? 
על-ריפסקישתלויההס~לעל

נקיה.כביסהתלויההס~ל

במרפסת."

שונים.ענייניםשניכאןישז"א

היפר-הגהה,כאןחיתהלצערי,
 .איכשהוהשירונפסד
-להפוך""ואפשרבענייןרעוד
בההפרךבמרבןלהפוךאפשר
גםואפשרבה,ונוליהבה,והפרך
ריפסקיש,אתבפשטותלהפוך
 •.סטנדארטיתמראת-כיסבעזרת

רביביתומינגח

ברתנאאורציוןלידידנו

מותעלבצערךמשתתפים

תוו~ uהאם
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 .ישראלממשלתאתכנראהמדאיגיםאינםעבודהקמוםהמבקשיםהעובדיםורבבותהדוהרתהאבטלה
 .זרעבודהכוחלייבאאישוריםשלה .rהמ•נותנתמדועלהביןאפשראי-אחרת
הממשלה.משרדיבמגרותשנתייםבכר"שוכבת"באבטלהמה nלמ,רתכניתמדועלהביןאפשראי-אחרת
עבודה.מקוםכלעלמלחמהעבורוולנהלהעובדעללהגןההסתדרותרקנשארתאלה,קשותבשעות

מקומותעללשמור :העובדיםשלהאינטרסיםעלכזונ:שעהלהגןמסוגליםוראשיה,ההסתדרותרק
המעבידים.ידיעלהמצבניצולאתלמנוע'וחשדים,עבודהמקומותליצורהעבודה,

מדיבוריםלחדולהזמןהגיע !זריםלעובדיםעבודהאישורימהנפקת~rניידלחדולהעבודהלשרקוראתההסתדרות
במעשים.ולהתחיל

הכלליתההםתדדות
אבטלהנגדהמאבקמטה



והחולשההכוחשפה-חיתוך

 ;דיבור""חיתוך :משמדתמר
- " 77"עתרןספדיחוצ'

עמ'. 48 ; 1989 ;צ'דיקובד

רחבה",בידעצמיאלאפתח"אני
"קיץבשירמשמדתמרכתבה

כבדשפרדסםבתל-אביב",ראשון
אלאפתח"אנישנים.מספרלפני
הכחל·כר.חברחבה,בידעצמי

קץווערמההנמשךחזהומבטח

אתמושיטמקריראווהחלון
תלת-ומערבלפנימה,החיצוני

שיניים'חשוףמוחשי'מימרי'

כמדוזהלחחו~סחיהפךר,.יעב
(עמ'מלא".מר.לחהרגליים/חסרת

24 (. 

מהורהשאינוהגםזה,קטע-שיד

הואמקרםמכלפואטית,הצהרה
לאראולי ;כוונותהצהרתמהורה
גםאךשידית,כוונותהצהרתדווקא

המשמשחלרן·הדאררה, :שידית
עוזרפניו'עלהעובדתעבודכראי

אתהפנים,עםהחוץאתלהפגיש
 ;הסובייקטיביעםהאובייקטיבי

הלחה,לעיסהוצררהשםלתתעוזר
לפחדים,לרגשות,לפנים,

לתת-מודע.למאוויים,
אתהפותחהשיראינוזהאולם
פותחדיבור""חיתוךאת .הספר

אםשגםדיבור","חיתוךבשםשיר

שברהפואטיותהכוונותהצהרת

רצתההריחד-משמעית,אינה

כמיןשישמשהסתם,מןהמשוררת,

הללו'השיריםבמצפןהמגנטמחוג
מסוים.במרבןלפחות
יותר(השיר)דיבור""חיתוךואכן'

בתל-אביב"ראשון"קיץמאשד
המשוררתשלגישתהאתהולם
כפישלה),לשיןrז(לפחותלשירה

עצמםבשיריםביטוילידיבאהשזר
 114בגלירןשפרדסםעמהובראיון

 ." 77"עתרןשל

אמרההיא(המונח),דיבור""חיתוך

עלובראשונהבראש"מרמזשם,
ואכן'בשפה".מודגשעיסוק

שלהןלשימושיםלמילים,המודעות
הןבהלדרךשונים,שפהברובדי
מאדמורגשתונשמעות,נכתבות

 .הללוהשיריםבקריאת
שהםשירים,קטעיארשירים,יש

כמרבמובהק,ארס-פואטיים

במקומרת .) 7(עמ'דיבור""חיתוך

ושלמהיפהבדיקהנעשיתאחרים
בשירלמשל' ;שגוריםביטוייםשל

נפתחהשיר .) 29(עמ'יעקב""סולם
יצא".יעקבמסולם"מלאךבשרדה
מלאך·לביטויאנושרגיליםואנחנו'

אחת,כיחידהמסולם-יעקב
יעקב""מסולםאלמתייחסים

לקרואומצפים"מלאך",שלכתואר
אותריצאלהיכןארמהיכןהלאה
-הבאההשררהאולם,מלאך.
מבהירה-הבד"מןיצאה"~פור

(כשםהסולםמןיצאשהמלאךלנר
הבד).מןיצאהשה~פרר

"מותחת"שבהםשיריםישאך

בחינתאתהמלים,אתהמשודדת

משמרתמר

 .הנחרץלגבולמעבדאוליהמלים,
יעקב")("סולםעצמושירבאותו

כרובים"קרבים :כותבתהיא

תוספתרואהאיניגבוהים".בעקבים

לשירשישכלשהיערכית
ישלהיפר' .זרצליליתממשחקיות

עלנכפהכאילואילוץ'שלהרגשה
שאינהמסיבהיחדלהיותהמילים

 .לשיראימננטית
 ) 27(עמ'היינו""מזמןבשירגםכך

בין"תותה :השוררתמופיעות

הקטניםהשטוחיםכתותים/תותים

מאשדיותרכלאשנראות-שלנר"
הבא,הביתלערמתבלשון'תרגיל

רחוק"הטבע :שידבאותוהיפהפה,

מדמנואנחנואודןשנותהארץמן

חבלעלכלבנים/ך;נרתאורןשנות
כלילי".
מיתומותהלבנותהאורשנות

רקולא-לייבושתלוייםללבנים
כאןברנהמשמדתמר .צבעןבשל
הארדשנות ;דימויעלדימוי

מטאפרריתהמחשהמשמשרת

מעצמו'מדמו'אדםשללריחוק
ניתןהאורלשנותאולם .מטבעו
מאופיינות,כשהןנוסף'מימו

(כשברקעהלבןבצבעמטאפררית,
לבנים)לילותלבנים,ימים-

עלהמתייבשיםלבגדיםומדרמות
הכביסה.חבל
היאבר'לדוןכנושאהשיר'שפת
ביותרהחמקמק"החומר"אולי
הרחבהאמנויות,"חומרי"כלמבין

שפת .ביותרמוגדרוהבלתיביותר
למטא·שפה,ליהפךעשויההשיר

ובשלבמשמר'תמרשלבלשונה
למטא·מטא·תיהפךאוליהבא
מנiנסואינניהלאה.רכן ;שפה

להלעיג.ארלהתחכם
ראיהעמידשלאמשוררכמעטאין
אתלהביןבניסיוןשלו'השירהמול

בפועלמשתתפיםשברהזה,האירוע
עדהיא,השאלהוקורא.שפהיוצר'
החשיבות(עלחשובזההיכן

מנסהאיניהבסיסית,הראשונית,

שברהרגעמהר ;בסדק)ולולערער
אתלסובבממשיכהאמנםהדוח
טוחנתאינהכברזראךהטחנה,כנפי

הילדיםבפישמכונהמה ;דבר
למעשהשהואמהריק",על"נסיעה

באותולהמשיך(אםמיםטחינת-

תמררחוקה .עקרהשירהאר'דימוי)

עקרה.משירהרחוקה,מאדמשמר,

עלמדברתהיאהשוניםבשירים
וקטנותארכוןעלחרדות,רעלכאב

אהבהעליופי'על ;("הדרקון")
על ;הממש")("בתרךוארוטיקה

נשיםכסטדיארטיפ,נשיםנשים,

("קריעתדחויותנשיםנאבקות,

לוט","אשת"הדרקון",מסך",
כניריה").ל)"(פזמון
לעניין"ניטפלתי"בעצםולמה

נושאירביםכל-כךאםהשפה,
משרםראשית, ?הללוהשירים

כנושאעליוהצהירהשהמשוררת
כזה.אכןוהואבשיריה,מרכזי

שלצדלישנדמהמשרםשנית,
משמרשתמרהמענייןהשימוש

הרימסריימים,במקומרתברערשה

כיסויאלאהואאיןאחדיםבמקומרת
כנגד-כיסוייםמכמהאחר-

רחבה"ביד"היפתחותארתה

זר'רשימהבתחילתשהזכרתי
מספרלפניהמשוררתש"הבטיחה"

שטרלפרועאליהבאהואיננישנים.
חתומההיאשבמקרהמשרםרק

שטר'אותראתמזכירהאני .עליו
ייטיבשפרערנרלישנראהמשרם
ואופןפניםבשרםשיריה.עםמאד

פשוטים,שיריםלכתיבתכוונתיאין
 ;מיידייםשיריםאחד'ברובדשירים
כוונתיאיןואופןפניםבשרם

שמתפענחיםשיריםלכתיבת
כלטורחתמשמרתמראולםבקלות.

כיעדשיריה,רובאתלכסרתכך
בהםלהיאבקכמעטצריךלעיתים

 .מהסבךאחדחרטלמשוךכדי
איןעדייןביד,כשהחוטזה,בשלב
להתחבראפשרכבראךמרבן'השיר
כזהבמאבקרואהאיניאולם .אליו
מעולםשידהלשירה.אמיתיצררך
רקשפנושיריםוישלהמוןפנתהלא

שלשיריהבקריאתאבלמעט,למתי
פעםמדיביהתעוררהמשמרתמר

אמנות,כמעשההשיר'שלאהרגשה
אלאהרבים,מפניעצמואתסוגר

מראש.זאת,ערשההמשוררת

עוסקתאינהכברלמה,והשאלה
לה.אניחלכןבספרות,

תמרכותבת-נח"בזהרואה"אני

ואנידיבור"."חיתוךבשירמשמר

בהםוישמשיריה,ברביםכוחרואה

 ,הקמוצההידאבלורגישות.יופי
מדי.קמוצהאותם,מגישההיאבה

ידלהיותהשירהצריכהלאאולי
עלהכיסויאבללרווחה,פתוחה
משמרשתמרכיסויעלכיסוי

אתלעתיםיוצריםבהםמשתמשת
פרטית,בשירהשמדוברההרגשה

בההקוראואשרעצמה,אלבשירה
 •לפולש.כמעטנחשב

שפדספי ... . ... ... 
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הצידה,ולקפוץ"ל~ר~ר
בזהירות"ולשתוקלצרצר

 ;כאבישלכקנח :מרגוליסאסיח
עמ'. 48 ; 1989 ;המאוחדהקיבוץ

השניפדה Qשלשמרזהכאב.ישלנקבה
מעיןברשישספקואיןמדגרליסאסיהשל

שתישליחדירמהידוקןהנובעתהתרסה
ניתןבנוסףוכאב.נקבה :טעונותמלים
ניסתהכאילוזהשםשבכחדהלומד

אשדל"מאבק"אותנולהכיןהמשודדת
הספד.דפיביןלהתחוללאמוד
אותרמהרלבחרןהראוימןזרהכרזהלנוכח
שחשוברמה"נקבה",דווקאומדוע"כאב"

אי-יוצקיםהשיריםהאםלבדוקהואיותר
לאמידהמעבדנוספותמשמע~ירתאילו

והישירה.הפשוטה

מבהירבספרהראשוןשהשירדומני

 :ב"סכסרך"ועקרוניאחדצדלפחות
של /זיכרון /לזכר /כאביש"לנקבה
 /לזכרומתאמןוהוא / .לוהיהשלאהכאב

החותכים/בכדודיםבאבנים,בחרבות, ...

הדגלאר /הפתוחהחזהכאילו /הגרףאת
 .) 5 (ללדת"יכולים /הכרותה

השיר,אומדהמינים,ביןהתהומיההבדל
לתתהיכולתאתיששלאישהבעובדהנערץ
מ"ידזיכרוןדקלוישאין'ולגברחיים

כךבשלשכןדע",כל"שורשוזהרשנייה",
המנסיםמלחמתייםלמעשיםהגברנוטה

מעוותתבצררהואףהצלחהבלאלשחזר
כאבאותראיננוהכאבהלידה,חווייתאת

 .לחלוטיןשרנותתוצאותיו-מכךוגדוע
אוליוכדאימעניינתמארדהשקפהזוהי

גברבידישנכתבטכסטעםלעמתה
שלשלשיריהמשרםבעמיחי(ובחרתי
וזאתעמיחיים),סממניםהרבהמדגרליס

שימחישסמרידר-שיחאיזשהוליצורבכדי
לגמדי.אחדמכיורןהפעםהבעיה,את

 /חייאליצאתיפעםושתיים"שלרשים
פחות /לאמיפחותמכאיבפעםבכל

טועןעמיחי ,, ...לעצמייותר /לאחדים
מסריימתהמשכיותבעלהואשהכאבאמנם
פרטייםהיבטיואךממנולהיפטרוקשה

גםהכאבאתמעתיקהמדגרליסלגמדי.
בהיבטיםאותרכורכתואףלאחדים
 .בהמשךאליהםאשובשערדפוליטיים

מטפלברלהתמקדשבחרתיהשניהשיר
המשךהמהווההילדשלעיצובובתהליך

השומרהדק:"הקדוםהלידהלחווייתישיר
גםעוטףהטלאגלשלהמבריקעולמועל
שלפשוטהדקירהבנישלעדישתראת

לדברשלאלחותלסתםאותרתשפוךמחט
לשםלחדורהיכוליםקרקעקרקעטיליעל

בקלות".
אנואחדיםשיריםובהרבהזהיפהבשיר

פןבמשודדתשמקנןהעצוםלפחדעדים
ישירכהמשךנתפסהילדדע,לילדיהיאדע
המרוכזתהאהבה"כמרתאמנםהרדיו.של

כבדתשתנהלאילדישלהקטןבגרפו
בעליאחדיםדבריםישנםאךבחייו",

שימומשולדאוגשצדיךדבפוטנציאל
אתלהמחישכדי .ביותרהטובהבצררה
המשודדת,לכךשמייחסתהעצוםהמשקל

"מלחמתמהשירבחלקנציץאםדי
הבאהש"המלחמההיאטענתההעולם".
עלקטנהמלחיצהלפרוץחיתהאמורה
אחת-עשרהבתנערהשלחולצתהכפתור

על-פניביותרהסודיהמידעאתהמתקתקת
יפהכאןערלה"וההגזמה"החלב".שביל
עלמשוחמכוונתנאיביותשלשדרךמשום

נשאריםעדייןשאנוומשרםהשררות

השידה.שלהבטוחיםבגבולותיה

הדימקברם",המתיםאתל"ערדדהכותבת
בפצעיםלטפלגםכיצדלדעתחשוב

אתעתהלהצדיקליקשהלכן'פתוחים.
ההבדללנוכחדק"נקבה"במילההשימוש

למציאות,והתייחסותםהמיניםבין
ולקפוץ"לפרפרהרשימה,בפתחכמודגם
מעידהבזהירות"ולשתוקלצרצרהצידה,

 .כךזהיןאאךעצמהעלהמשודדת
היאלחמהמ"ההמפורסמתהאימרה
אחרות"רכיםכדהפוליטיקהשלהמשכה

לשדהלאאךהקרבלשדהאולינכרנה
 •השידה.

דרתןאייל

ופחדכאבאותרכיערלה tהשידיגמשאד
כגרןקונקרטייםיותרמדינריםגםנובעים

של"הטרגי"ומצבההזמןניטלהמכלהכוחו
רזהאכזריתלהתפכחותנהישנידוהילדות
הפוליטייםהשיריםלחטיבתהישרמובילנר
שבספר.

לכתובשחשובבכךהמנידשידהכקורא
עםלחלוטיןומזדההפרליטי·תשידה

שמחתיהכותבתשלהפריליטירתעמדותיה
בנושאדווקאאךכזה.סזירימבעלגלות
אתכיאותהמשודדתרתמהלאזהקריטי

מידיה,נשמטוהדסןהןזzידייםכשדונותיה

הלכוד"הזיכרון :הבאבשירכמודגם
 /לבטחמוברג /הזיכרון tבירנ /כהלכה

 /ביבגד /זיכרוןבזדיוננעץ /לאנדרטאות
 /הזההאביביביום /לארמיתבגידה
 .) 33 (ערבית". ,·לדברנזכרתי
 :בשירדואהאניעיקריותמכשלותשתי

של"הבדוק"במתכוןימרשיהש-האחת
ללאהזיכרון)(יוםקדושותפדותשחיטת

ערדשאצטטכדאיזהבשלביוהבחנה,שרם
 :שנהשלרשיםלפנישכתבעמיחיאתפעם

זכירה",מדיפחותזיכרון'ימי'מדי"יותר

דקאלאקצביםלסכיןנזקקלאוהוא
"יוםבשירישבנוסףרמדרייק.חדלאיזמל

שטחיתאמידתירתעודףהזיכרון"

השירגםבחידות.לאסיפתיותרהמתאימה
-, nבמעידהמדובר'שלאמראההבא

"לך :הידועבפסוקפותחהשירפעמית.
אשדהארץאל /אביך~ביתמארצך'לך

הודה".שמה/ותרקודזכחני vתרשםאדאך

הפעםהפסוק,חוזר:-שיד tשלובסופר
בפתרוןעסקיםאחסלובקרוב :בסיומת
לאאםכאןישרמהפרדט" tרבטדנכהסופי
"שמידירת-ליכרדנקירת"בטכניקותשימוש

הפרכהמטרהלשםהפעםמובהקות,
עלעובדזהאךצודקת,אם-כילחלוטין

שירה.קוראיעלולאמשולהביםמרכזצידי
נבדלתפוליטיתששידהלזכורצדיך

פרבלציסטיים,וממאמריםבחידותמנאומי
והכואבתהאישיתהזוויתל vבנהשאר,בין
אמררהקוראשאתהרב:ערבדההכותב,של

שמישהולחכותולאהכתובאתלממש
בכפית".הדברים:אתאותר"יאכיל

מצד-חצרינותרתיבספרי rהעירסירםעם

יפהפייםשיריםכמהברמצרייםאחד

בנושאיםבלתי-אמצעיתבצרו·ההנרגעים
שליחותחסדיוחינםהכותבתשלפרטיים
בערדשהוא,סרגמכלפוליטיתחברתית

שידית.מבחינהלמדידלייםשהאחדים
שהצעקהלומד,אנימחריי~בבנוסף

הספדשלבשמרהמובעתהבראשיתית
מעטליכדאיתבר'ניכריםובחלקים
כלמה"עלמביןשאינניויאזהארכאית,
אךכאב",לנקבה"שישובוודאיהמהומה"

תקשורתי-שידיפריטשרם ' ITבצעקהאין

התכוונהלאאםרגםשiדוא,סרגמכל

ילנערההמאהב
ולהיפר

קסזאריה

 1954 ;שירים ;נכחל :זקסאריח
 , 1988 ;שוקןהוצאת ; 1987-
עמ' 82

- 11(עמ'הממטרה".סגירתאחרי

מזוקקאכןשהוא,ארספראטי,שירהשיר).

יופיוהמרה,בטיפהכמרהשיר, .ל~: iככ
השיריםזקס,אירהאצלבמידה.כשהוא
 :לעייפהלאאבלתרבות,בסמליעמוסים

אך /מתעייף' ,מזייף /נגינה'כלי"קין
ענקיתצ'לנית / /חלום.בידמנרגןתמיד

קשתעליומעבידה / ,מעליומתנוססת
לוחשת:פניו,~יה.רי/אלמשמיםרוכנת

רק 1סוף,לאבסדר,זה 1א, Wא W"קין 11
קין).- 19 ,'מע(כמעט".כמעט,

 :מזייףארמחטיאשהואגםישעם-זאת,
עם /היוםזהאתלהעריךיודעים"לא

זה.וזהו /לשקעתקעמכניסיםהחשמל.
זההמנראלה,עם /אז,יודע,אתה ?איפה

עשויכזהשידזה).- 34(עמ'יופי"היה

מןהרחקהיאפגיעתואבל ,חיוךלהעלות
/שיתוקיש"לאורה :לזיוףובאשרהבול.
 /קבייםעלהולכתהיא / . 9מגיל /ילדים
את /גדולהאהבהאוהבאני / / .בקרשי
האםאורה).- 46(עמ' ".בטלפון /קולה

מצדיקיםהשירשלרהסארקזםהשובבות
שלכתיבתושנות 34לתמציתצירופואת

מדגיםזהשידדעתילעניות ?המשורר
תחושתואתבפואנטההשימושאתהיטב

מעלממריאהואאיןאךהגרוטסקה,
להדגמה.

 ,כמחזרגםלעצמוהמודע ,המשודדעבור
ובפרט ;החייםכיבושהואהאישהכיבוש

שחררה/תולעתדמוית"חרדהכאשר

 .) 14(עמ'מזג-האדיר"אתמכרסמת

יחדיוחובריםוהאינטלקטהתאורה
הלשון,אתמשחיזיםהםהכיבוש.למסעות

והמחוזרתארתה,משחררהאלכוהול
מכניעהואףאותהמתסיסההנחשקת

כשפותחיםנפתחת/אתרשקה,כ"כ .ארתה

הנמרי .v: ~ /דורסת.חיהאת / .ארתך

י .v: ~ג;:מעורבבים /העשבעלנשפכים
/כשסוגריםנסגרתאתבברשקה, //היעל.
היעלי ?v.7: /נדרסת.חיהאת / .ארתך

י ?V,7: ג;:מעורבבים /העשבעלנשפכים
דפוס .)ר:ז~בברשקה- 36(עמ'הנמר."

ואףמעורב-זאתרעםשכלתני,סכמאטי,
מערב.

השטניוהגס,"י iהנבהגברי'המאצ'ואת

שואףוהמתיז,המתבוססבחירה,מתוך

אלאותרתוחבשהואבכךלזכךזקסאדיה
ישזהלצורךמהוקצעים.דפוסיםתוך

 16אשרהסונטה,במסגרתבוחרשהוא
רהמיקצבהשררות .בקובץנכללותמסרגה

המוצלחעירובםאתמאפשריםהקבועים
גבוהיםודימוייםלשונייםחומדיםשל

שאיפתואתשהולםעירובונמוכים,
 .בתאורתולהתרומםהבשרשלהרוחנית

 /ידךעלשרקהיכבו"ירח :למשל ,כך
 / .מלוכלךיםמולרידינג,ברחבת

שרק/ראהבמקרה,עברהמרותהליקופטר
והשיר ) 71(עמ' ".ארתךלאאךוידך

מלוכלך'יםמולדידינג,ב"בדחבתמסתיים
 .)םש(נכדך"בנד-לילהשמלתךשובל /

"קמטיך :מזדקן"למאהב"הנערהומתוך
הניארןהחזר/מעליךאפוד.הרקעגלויים.
מחירך /רחוקבורחערנילילכך / /הילה.
נבטחבינתיים ... // ... /המראה,לפניורוד

 ".ל~;נש~זכ. Rךזכ,_פ; .ס~~ iהגואל,בבשר
 .) 77(עמ'

גםמובאהכאןמתבקשתזר'ברוחל
ציפורהשיר /ועמוק,רחביםא"השיר

שהשירהגםלנערה",המזדקןמ"המאהב
 /שנותרובשלוליות /משתכשכתדרור

כתםשלמתעגל"בקפלב"כ"הל".נכלללא

"שכחיכשנמניםהמראתומשפרהספר

 .) 3 5(עמ'מכרכור"נערה ,שמןדינה

החוף,/~טלנפלאהבשדשלולית"דמותה
 /ומבהיק.אפרד /דאיאושר,ביםאבודה

זעתהכמלחתמתובל /רטוביםעשביםריח
בעץ':קפרי-מנגר /~גץהמתוקורחמה /

הבית(שם,ירוק."בארפל /זהובפנס
השני).

//שטרף'מאריים,זקןאביר p:אחוג /הדם,

הבוגרתלשוניאך /המאוסה.שנותיזירמת
 ".בעשןרזיקנהנעוריםתעלה /השושןבלב

 .) 22עמ' , 81דביר,הדרור","הספד(מתוך

• 
כיסיםקובי

פלדעודד

רכבים-כנושקזם

נכר~:;גיr;נ 9נרזvקי

~שי~זכי.
 ,.-:-לאפר
לפחד

ר (iJ ~~ iל~;ף.
tזרוז::וש

:P ~ T!? · מ·~ w וז:יי;

ס~י ל;~

דילו:זיםנוזז1רים

~זכי~זכי
 םי~;:~~

~ i דם.~
f זכזסך~נוןת

8 l 15- l 16 , 77ת1ןU 



כמשלוהמוותמעטעוד

 1985שירים :שדהפנחס
 57 ; 1988 ;שרקןהרצאת ; 1988

עמ'

הוא / ?באהואאיךרואותאתן"המרות,

מבקשאינוהוא /עצובה.כברבהבא

הוא /איתנו'יחדמתהוא /בנר'לפגוע
הואאנחנו,זההוא /איתנו,יחדסרבל

חרטה,מורת, 46(עמ'איתנו"

המרותפחדזר'שבנקודהדרמהגעגועים).

אתלמצואלונותןלאבמשורר'שמתעורר
תפילת-שלבדרךאלאהשיר,סוףאלדרכו

להניתןהעולץשאופייהפירטית,תחינה
השםנמרת,"יחד .הקלילמקצבהמכוח

 /משיחנו,הימיןלקץ:~לח /יוחמנו,
עדי-עדבררך /חסדוברובאליחייהמתים
שם). , 46(עמ'תהילתו."שם

"אכלתי :הנפשלחשבוןהשעהגם,זוהי'
קראתי /אחדות.נשיםאהבתימעט.לחם

 /המנורה.לאורבלילה,אחדיםספרים
עירום / .ידעתימאשריותרהיוםיודעאינני

באתי."אליושעירוםכפיהעולם,מןאצא
שדה,פנחסמעט).לחםאכלתי- 50(עמ'
שלו'הידיעהבחוסרהכרתוטי'פאתעדין

דרמה .אנושיויותרליותראותרהופכת
פנימה.ויותריותרמקשיבהואשעכשיו

קולותדרךלא ;במישריןלעצמומקשיב
פנחס,בכית,"איךהאדמה.שלההדהוד
שלהרדודהבפריחתוראיתןכאשר

עתהואולם ... // 9דמאתבחלון'גרגירםה
 .) 30(עמ'ברוגע." /חינךיושב

הקיוםשלהגדולותבשאלותהנגיעהאת
בטבעכמעט,כלותעדהמשוררשחיפש

כשכברדווקאעיניולומביאותובהשכלה,
 /עובר.שהזמן"איך :החיפושיםמןכהר
אניכינר./תן ,'ה /נוהר.שהזמןאיך

שרבמעט).ערד- 51(עמ'עירור."

והמקלהכמו-מתיילדבמיקצבהשימוש
 :הקשיםהדבריםשללידתםעלבכך

מהואניאנימיאך /הנשמהאללב"שמתי
ואנימעטוערד /לנחמה.להבינה, /

עליושעברהזמןשם). , 51(עמ'רימה."
שלהאנושעיניאתששחקהואבחיפושים,
שגםמשמערנוהר",ר"שהזמןהמשורר.

לנהור'שיפסיקברגע .מאירושגםדורם
נרגעהשירה,בדרךכך,לנהור.יפסיקהוא

מאשריותרהזמןבהווייתהמשורר

המחשביםאנשישלהארצינס .f ו:;"ב
 ; ) 23(עמ' " 86אוקטוברהאומה,בבנייני

בראוהזמןהיות"עלשהרצהלאחרשם,
אתוהחמיץשבהמרות",שלוהולךהקרב

זהובה,"נערה :נעוריואהבתשלומרייה
 .)םש(ואיבותיה."כחלום,

 :נר""לאור-חודרתלקריאהראוי
לך / . 9ללךלאברהם"אדוני"ויאמר
יםאחרת.אדמהשםלך.לארסטנדלמליח.
 .) 13(עמ' " ..שםtזבףךלך~שtז~יכלאחר.
בהליכהשעוסקהשיראתפותחזהבית

יחיד-עברישלבגורלוובחיפוש,
שם",tזבףךלךשtז~יב"כלוארמה.

הםאבלבדה,זהוהעתידהעברמתערבים
 'תפקידיםמחליפיםאלאמתמזגים,אינם
 1יאהכזה .הזמןשלאירונימשחקבמין

לשיריאהוכזאתהמקראית,ההיפוך ,,,-ל
אדוני":"ויאמרבהפותחאמנםוהואהדה,

מחדש.עצמהעלשחודרתאמירה-
 :והאחרוןהשלישיהביתאל'נעבורומכאן
ה~ה/לךהכל.מןז;י~הלך'אברהם.לך"לך

Q סומאה~הלןתבינני.אוליבעולם.~ל/ 
זר.רשהיהלך /ז:יראני.אזאולילעולם,
קולי/אתקולי.אתתשמעאזאולילקולר,
עזובכותלרקבחרשך.אברהם.הדק,בגשם

שדהפנחס

לאורינודינועכהים.מיםעלינוע, /לצידך
אתשטעםהראשוןהעברי .) 13(עמ'נר"

אבל ;לפיכחוןזכהבאלוהים,ההכרה
משתקפתחייותנועתהגדול,בחרשך
 .לצידוהעזובהכותלעלצלליתשלכתזזית
החיים,במהותשדהפנחסעוסקבההכנרת

שלהקודרתבמהותכברגעוגםמשכנעת
שהעיסוקקררהזאת,עםיחדהמרות.

השיריתבדרכםפוגעבמהויות,הטרטאלי
מסכמותפניותהגיגים,ריבויביטוייו.של

מעלהציטוטים,ואףביאוריםומכריזות,
דווקאהדבריםהבאתעלתהייהאחתלא

חלפוכיבדעתיערלהמשים"בלי .כשיר
אב:משתומם /שנה.שלרשיםכבר,

 ".יומיןעתיקהעולםכמהעדלמחשבה
בפרודהשהשימושגם,ויש .) 39(עמ'

יפההואבהםבמקריםגםכשירה,מקרטעת

הואובכךדבר'מוסיףנויאכשלעצמו'
תחתהארץ'עלשכבראנשים"קצתגורע.

ידידות.מילותהחליפושכנים /הרקיע.
חיתהשררההכלעל /וערבירדו'דמדומים

 .) 41(עמ'מוחלטת."ענווהשלהרריה

שלמוחלטתענווהזה,כגרןבמקרה
הפרוזאיתבצררהשנכתבמשמעההכתוב,

ובליהקוראשלמעיניואתשתרכזביותר'
 •הכתיבה.לצורתמשים

גיסיםקובי

יעקוברחוח

סטאליןבימימלחיןלהיות
זכררנרתירעדרת, :ררלקרבסרלרמרן

 ;שרסטקרביץ'דמיטרישל
ספרית ;ריטרמןגרשון :עברית

עמודים. 376 ; 1988 ;פועלים
מופיעשרסטקרביץ'שלהדכררנרתספר

היהיכולאךמרסיקה,ספריבסירותאמנם
בימירוסיהעלספריםבסירותגםלהופיע

ימצאומרסיקהשחובבימרבן' .אליןסט
שרסטקרביץ'שמעלההרביםבפרטיםעניין

ושמרתואמניםמלחיניםעםמפגישות
חצ'טרריאן'פררקרפייב,כגלדרנרב,
ורביםזמנומבנימאיאקרבסקיולד'מאיידה
ייהנורכן ;וחוזריםהמופיעיםאחרים

אתשאופףמהאךיצירתו.עלמדבריו
שבההכבדההאווירההיאכולםהזכררנרת
אדםגוזרבראשרמשטר'עםירצדמתמודד

סיפורומורת.חייםפהבהבלאחד
לסיפורהזמןכלמקבילהמרסיקה

המאיים,השלטוןסיפורהטוטליטריות,
לצרכיוגסהבידבמרסיקההמשתמש

קובעשיקוליםאותםרעל-פיעיניו'כראות
המרסיקה.יוצרישלהפיזיגורלםאת

רעםהמרסיקהעםהמתמודדשלישיגררם
המקוריתאישיותוהואיחדגםהמשטר

שרדשרסטקרביץ' .המלחיןשלוהמעמיקה
תקופותעליושעברולמרותסטאלין'בימי
זכהואפילווהחרמה,ביקורתשלקשרת

ככך'ליישבהשניתןסתירה-להוקרה
עולמישםבעלהשפעה,בעלשמלחין

כלי-רגםסכנהגםהיורהכשרסטקרביץ'
נפתוליבתרךאחת.רבעונהבעתטובשרת

ונפשיתפיזית-המלחיןשרדהאימה,
רעם-זאת,אחדמצדאי-כניעתובכוח

אם-גםשוניםשירותיםלעשרתיכולתו
פרשתלמשלבחריקת-שיניים.

יצירותיובהבתקופהלארה"ב.שליחותו
לצאתהנודעז'דנארבעליולוחץמוחרמות
רכששרסטקרביץ'לארה"ב,רוסיתבמשלחת

להסבירלויהיהשקשהבטענהמסרב,
ליצירותיוהשליליהיחסאתבאמריקה

רזהמסטאליןישירטלפוןמקבלהואבבית,
רגםלנסועלקרת nבדברי-עליולוחץ

מקבליםאנולשכנעו.כמרבן,מצליח,
הנובעיםרשמים,סיפור-העדותלאורך

טרכצ'בסקילמשל,-העיליתאלרבה Rמ
רמחייהמלחין'של "קרובידידהיההגאוני
עלהרוסי,המרסיקהעולםבתרךיום-יום

אלהרכלובעבר'בהורההנודעותדמויותיו
r עצמאי' ,מקרריחושב,מלחיןשלפיר

רב.ענייןיששבתגובותיו

קודםאךרבים,מהספרהערליםהעניינים
בדיקטטורהאמןלחייבית-ספרדהרכל

תוכןשלמכרוןסילוף-למשלאכזרית.
חיתההטראגית,"השביעית"יצירה.

שלהגורלהשתקפותדברשללאמיתר
בפרטשרסטקרביץ'ושלבכלללנינגרד
-(הדגשתילמלחמהשקדמהבתקופה

יותרהיה"נוחשלשלטונותבערד ).א.ש
נגדהמאבק'ל'סמלהסימפוניהאתלהפוך

הדגישהזדמנות"בכלהגרמנים".
בראשהיאשהיצירהשרסטקרביץ'

מדבריוהתעלמואך-רקוויאםוראשונה
החוץ-ובתחום .) 36 'ע(תחילה"בכרונה
שהרכנונאומים,קראתיואפילו ... ":יצירתי
מלחינים,של'גאוניות'יצירותעלעבורי,
 'ע(וכולי"וכוליאותם,לסבוליכולתישלא

07 l (. 'עללפרטיומספרשרסטקרביץ
נאמןמיוצראותרהפכובאמצעותוהמהלך

ביקורתמאמרישניאיךלאויב-העם.
ובאותונחרץ"."גורליוכברב"פראררדה"

 .הצורךבשעתניצולוממשזמן
שרסטקרביץ'מעלהובחריפותבגילוי-לב

הדורות,פערשלהנצחייםהנושאיםאת

 ' rשרסטקרבדמיטרי
ביןהקנאה-קירבהיחסיאת ;וחדשישןשל

שלדוגמההיהודים.אלהיחסואתיוצרים
שלצ'ייקרבסקי""תסביך :קנאת-יוצרים

ליצורעליוכשהיהרימסקי-קררסקרב.
היהמסרגללאצ'ייקובסקי,שלבזמנו

מותררק .אחדתרלכתוברימסקי-קררסקרב
עשרבמשךאותר.שיחרדצ'ייקרבסקישל

אחת.אופרהאףכתבלאלכןקודםשנים
תוך-כתבצ'ייקרבסקישלפטירתולאחר
אחת-עשרהשניםעשרהחמש

שליחסראר .) 117 'ע( " ...אופרות
לדוגמהלמרסיקאים,עצמושרסטקרביץ'

מעוללשהוא"מה :טרסקניניאתשלילתו
 .) 70 'ע(לדעתי"נורא,הואלמרסיקה

 :מאיאקרבסקיעלהערתוגםמעניינת
רעלפריזעלורוקברזלהטילנהג"בשיריו
לקנותהעדיףחולצותיואתאךאמריקה,

מוכןהיהאמריקאינרבעעטולמעןבפריז'
 .) 92 'ע(לשולחן"מתחתארבעעללזחול

אני ":ישן-חדשעלכלליתהערהאר
אנירעל-ידי-כךחדשהלמרסיקהמקשיב
 .) 128 'ע(הישנה"אתלהביןמיטיב

העבריהקוראעבורקייםמיוחדעניין

שרסטקרביץ'היהודית.המרסיקהעלבפרק
המרסיקהשלערכהעלבהרחבהמספר

"גם .עליוהשפעתהרעלהעממיתהיהודית
העד'הרושםאתמשקפותעברדרתי

 .) 219 'ע(עלי"עשתהיהודיתשמרסיקה

אתגםזהביחסומשלבשהואמעניין
אדםאניברחן"לעתים :המוסריתעמדתו
 .) 219 'ע(היהודים"כלפיעמדתועל-פי

אימררתהרבהבספרישאלהלכלבנוסף
שלחייואתלהיטיב"כיצד :כללירתהגרת
לאעדייןזאתאדם,הואבאשראדםכל

"אוליאר .) 223 'ע(לגלות"אישבידיעלה
-להביןכדילאדם,דרושיםשלמיםחיים
 .) 232 'ע(לא"רמהאכןחשובמה

טרגיות,מהןהרבות,האפיזודותלמקרא
ביטוילתתשרסטקרביץ'שלהצורךמרבן

זרמבחינה .לשאתןבכוחושאיןלחוויות
אין .שלודכרונותיואלבגישתוענייןיש

הדבריםנרשמושגםזהבהקשרלשכוח,
עלמדוברשעדייןהריאלין'סטמרתאחרי
להעלותהפחדומרבן .דיקטטורימשטר
שרסטקרביץ'התגבראםבכתב.דברים

בעיקרלכךגרםהיסוסיו'עלבכל-זאת
שתופעותכדיהאמת,את"לרשוםרצונו

לאעד-ראייה,הייתישלהןיוצאות-דופן'
 .) 230 'ע(הנשייה"לתהוםיצללו

שברמשפטלהביאאוליראויולסירם,
המרסיקליתאמיתראתהמלחיןמביע

ארטובהמרסיקהשאין"כנראה, :המסכמת

אותך'המרגשתמוסיקהרקיש-גרועה

הכל".זהאדיש.ארתךהמשאירהרמרסיקה
שבשוליוההסברים,הביוגרפיותההערות

להתמצאהקוראעלמקליםהדכררנרת,
 •ידועים.פחותובנושאיםבשמות

אלוניםש.
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אדםלהיות

לויפרימו

 :?תירגםארם:חזהולויפרימו
 ;עוברעם ;גרטייצחק
עמ' M ; 188תשמ"

כחץ?"נשלחתאדם"הזהר-השאלה
מבני-האנושאחדכללעברנרקב

השראהשלהאימהבמעגלחלקשנטלו
הנסירןבעומקמצרייההיאהנאצית.

והסיבותהמניעיםעםלהתמודד
כלשלצלםלאבדהגרמניםאתשהביאו

אינןחיותאףשהריבעל-חיים,

מכךיותראךמינן'לבניכךמתאכזרות
שלבפגעיהכלפיבאומץמופניתהיא

אתשעברואלההנוראה,השראה
שבמאבקםאלהמחנות-ההשמדה.

לרמותגםהסכימולהישדדהנואש
ערדשישיגוובלבדולהלשיןולשקר
להתקייםשיוסיפוובלבדמזרן'מעט
יום.ערד

כיצדלהביןמבחוץלמתבונןקשה
בתרךבהיותולויפרימרהיהמסרגל
הביקורתמידתעללשמורהתופת

מעשיראתהעתכלולבחרןהעצמית,
הפריזמהדרךלגורלשותפיוושלשלו

מידתשלכל-כךברורההבלתי
לנרקשהבהם.הגלומההאנושיות

מסרגלהיהלויכיצדלתפוסבכלל
היהשהרג"מי :נחרץבאופןלקבוע
רמיאי-צדקלסבולשנאלץמיארם.
היההואגםאחריםעלאותרשכפה
אתשאיבדמיבן-אנושהיהלאארם.
גוריהשללצידהושכבהעצמיכברדו
ימותששכנושחיכהמיהמיטה.באותה

אףמנת-הלחם,אתממנולקחתכדי

מצלםהתרחקבר'היהלאשהאשם
הסאדיסטזאתמשעשהיותרהאדם

הפרימיטיבירבן-האנושביותרהאכזרי

 .) 186(עמ'ביותר".
מערעריםשהםמשרםקשיםהדברים

ביחסשלנרהשיפוטמידתאת
היכולתאתמבטליםהםלמאורעות,

השראהלאחרבנרנותרהשערדהיחידה
היהרמי"הטוב"היהמילקבוע-

"לאהיהרמי"הצודק"היהמי"הרע",
המטורפותההתרחשויותבתרךצודק"

קשיםהדברים .רחסררת-ההגירן

שהמסקנהמכיורןשבעתיים,

מעמודיאחדכללמקראהמתבקשת
מירקכיספקאין-הפרכההיאהספר

אכןולחיות,להמשיךכדיהכלשעשה
כהמטרהולמעןלהישדד'הצליח
תהיהדרךרכליוכשר,אמצעיכלנעלה,

עלהפשרותחסרבמאבקלגיטימית.
לעצמוהאדםמסגלההישרדות

כלעלהנלחמתחיהשלאינסטינקטים
אי-אפשרולפיכךבדרכה,שנקראטרף

לנורמותבהתאםמעזזzיראתלשפוט
בדרך-עלינושמ(~רבלרתהתרבותיות

הקוראאלפונה..זבצמר'לויפרימר .כלל
הגבינותאתכז.תארשחראאחרי

"כעת :במחנהנחוגותשהיווהרמאויות

מהלהרהרהקורא jמ'מבקשיםאנו
משמעריותבמחנה,להיות,יכולות
ו"בלתי-"צודק"ו''רע""טוב" :המלים
התמונהעל-פיחד·אכי~ישפוטצודק".
שהבאנוהדוגמאותועל-פישציירנו

המקובליםהמוסרממושגיכמה
להתקייםיכוליםהחופ:ןזניבעולמנו
(עמ'גדר-התיל".ל 1vהשנימעברה
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מהואיפראקובעות iמידדאמרתאילו
הנאותהההתנהגותדרךומהיאדם

כאשראדם","להיותהואראוישבגינה
סיטואציהבין?\השרותאפשרותכלאין

 ?אושוויץשלהכז.ציאותלביןנורמלית
ביותרהמתומצתוח t:1הניאתכידרמה

"במקום :כשאמרהלללנונתןלכך
יאיש",להיותתרל uהואנשיםשאין

כשאתהשגםהואהדבריםשלופירושם
נוהגיםשאינםאנשיםבחברתמוקף

וכאשרמקובלות, rלנורמורבהתאם
נורמלית,שאינהבסביבהנתוןחינך
כאיש,ולחשובלהרגישלשאוףעליך
אדם.להיות
להיותשנאבקוהיויץיאושררשלבתופת
אותםבעצמם,מקדו rשהובכך"אדם"

אותםחייבהעצמי·ם 1כבוששרידאלה
הסמלכמוווותם, tגעללשמור

האוסטרי-הונגריהצבאמןשטיינלאוף
 'להמשיךיוכללמעןלהתרחץשהתעקש

כבהמהולאזקופהבקומהוללכת
עלשמרשתמידל'אלפרדארמושפלת,

מכובדשמראהמשוםנקיים,בגדים

שיכבדוביותרובה tה(הערובההוא

להיותשעבורםכ:אלהגםוהיו .אותך
ולהעניקמעצמםצאת·לפירושו"אדם"
לאחרים.לבת,זz;ךמתארדאגהמעט

שלגילוילכללבשםלויפרימו
-קטנהמחררהלכלהתייחסות,
נערשלרימה,שלהעדיןלחיבוקו

ביומוהכירלאשכלליהודי-פולני
ג'אן'שללבו'לטובבאושוויץהראשון

שביקשכימיה,קומנדושלח"פיקולו"
ועודעודלצרפתית·שיתרגםמלוי

משוםוכטח,של :מהתופחקטעים
מיטיבהשירהדברידיקלר·םכישהרגיש

שלהנבוכהלiזתכצלותוואפילו .לויעם
המטורפתהצעידהבתרךקראוס

אתבטעות(זi'ליכלךעלבשלשות
לאהללוהגילוייםכ:ל .לוישלמכנסיו

לוי.שלבעיניומאוייהםמרבניםהיו
משרםהצלהכבקרשבהםכאחזהוא
לכברדאחרוןשרידבעיניוהיושהם

 .באושוויץלחלוטיןדוכאשכברהאדם,
בהםרגעים .משבררגעיגםהיואך

באושוויץבמחכה שי-~~איןכיהיהכדמה

מספרלויאדם.רארנבהלשאתהראוי
שלבתלייתולצפותכולםהוכרחוכיצד
למרדקשרלו:ןזנחיחהאסיריםאחד

-מותולפניקראהלח .כאוכבירק
אחדאףאבלרון", rהאזאני"חברים

לפצותחעיזלאבופים lההאסיריםמבין
שלהאחרוןהגילויזהחיה .פיואת

וחלאהוממנונ:מחכח,אנושילבאומץ
ראוייםכנועים,ארם"שברירקכותרו

 .) 162(עמ'שמצפה".הבזוילמוות

כלאיןכיחיהרומחהמחכהכשבתוך
כשמכלאנושית, rלהתנהגווסיכוי

פירורעללהילחםחמוו:יםרצוהעברים
שעדייןלורכצוהוכיחכבהמות,מזון

פועל-אותובעולם.אנושיותקיימת
יום,מיריללויהביאאיטלקיאזרח
העניקלחם,מעטים, 1vחררשישהמשך

למענווכתבטלאיםשכולהחולצהלו
תשובה.לווהביאלאיטליהגלרייח
לקבלוסירבדברביקשלאזהכל"עבור
ולאופשוטטובארםשהיהמשום ;דבר
 ,מחירתמורתחסרלגמולשאפשרחשב

במקור).ההרגשה . 130(עמ'כלשהו".
חיתהלורכצושלהחומריתהעזרהלא

ללוישאיפשרהזוהיאאם-כיהעיקר,
שהתנהגותוהעובדהאלאלהישדד'
שעדייןהוכחההיוולכווטובהפשוטה

"שעדיין-בעולםאנושיותישנה
השנימעברהוצודקאנושיעולםקיים
ישכםלמחנהשמחוץ .גרר-התילשל

טהורים.ערכיםוישברי-לבבאנשים
עולםשקייםואכזרי.מושחתהכלשלא

שכדאי ...בוזריםוהפחדשהשנאה

לחיקם".לשרבכדילשרודלהתאמץ
 .) 132(עמ'
לורכצועלהסיפוראתחותםלוי

אתהמעמידה-קשהבאבחנה

בחוסרהמחכהעצוריואתהנאצים

לררכצרואתהאחרהעברמןאנושיותם
המתוארות"הדמויות :האחרהעברמן

רשירתם·אכבני-אדם.איכןאלהברפים
טמכרהעצמםשהםאואי-שם,נטמנה

בהםשעלבואר .עלבוןבגללידיהםבמר
האס.אס.באחרים.עלבושהםאר

 ;פרהקא ;והכסיליםהמרושעים
 ;והפלילייםהפוליטייםהעצירים

 ;והקטניםהגדוליםהפרומיככטן

צלם-אנוש.בלאעברים-ההפטליכג
ההיררכיהדרגותשלשלםעולם

בלולותהגרמנים,שהמציאוה.רקובה
השולטפנימיביאושפרדוקסלי'באורח
אנושיותואדם.היהלררנצראך .בכל
עמדהואמושחתת.ולאטהורהחיתה
הודרתרוע.שכולוהזהלעולםמחוץ

עצמיאנישאףשכחתילאללררכצר
(שם)ארם".

ביןקשרשלדקיםחוטיםלטוותניתן
"עץהנובלהלבין "?ארם"הזהרהספר

ג'אכגהסיניהסופרשלהמשי"
ושלרשכעשריםשישב ' 2שיאכליאנג

משרםריכוז,ובמחכותבבתי-כלאשכים
הנובלהימניות.בכטירתשכחשד
שיאנליאנג,שלחייוסיפוראתמספרת
שנשללהאדםשלמצוקתואחרועוקבת

הפךלהישרדותוהמאבקחרותוממכר
"בימים",בחייו.המרכזיהמאבקלהיות
ההישרדותיצר"היההמספר'אומר

כלולניצולהתרפסותליריאותימניא
חיתהבלילותשבעולם.תניויררלה

ושאט-חלחלהאותיממלאתהתנהגותי
אתומקללרעדהנתקףהייתינפש.
שפללאיזהידעתיהיטב .עצמי

 ) 27(עמ'שקעתי".

חיתהחדשארםלהיותלושעזרמי
פשוטהכפרייהאשהעץ-המשי'

בחרםבדרכהשנקרהמיכלשעטפה
ג'אנגאתהאכילההיאוחביבות.
לכךמעבראךמחסורו,בכלוטיפלה

ולקרואלהמשיךאותרעוררההיא
משכיל.כארםייחרדואתולשמר
לוראיפשררחברויסודותשלרשה
הואהעתשכלהעובדה-אדםלחיות

דין-וחשבוןולתתלחשובהפסיקלא
העצמיכבורר ;מעשירעללעצמו
אדםרקהואגאהאדםכילושחררה
להםהאנושייםהאהבהוגילויי ;עמל
עץ-המשי.שלמצירהזכה

אתגםמנחיםאלהיסודותשלרשה
הסיטואציהוחרף ,"?אדם"הזהרהספר

היסודותשלרשהשלהישנותםהשרנה,
הבסיסייםהמרכיביםאלהכימוכיחה

לאדםשמאפשריםביותרוהעמוקים
אדם.להיות

מתעוררותרבותשאלותכיאין-ספק,
במציאות "?ארם"הזהוהספרלמקרא

דוחקתשזרמשרםחירם,שלהישראלית
המתוארביןאכאלרגירתלעררךבנר

המתרחשתהמציאותלביןבכתובים
כלעםכילחרש'ניתן .עינינולכגר

שלהנוראההווייתהביןוההבדלהשוני
בההפוליטיתהסיטואציהלביןהשראה

 "?אדם"הזהרהשאלה-נתוניםאנו

הנתוניםאלינו'ביחסגםרעולהשבה
ההישרדות.עלבמאבקעדייןבעצמנו
במתןהצורךהואדבריםשלפירושם

מתוךמעשינו'עלמתמידדין-וחשבון
גםאדם,לתוארראוייםלהישארמגמה
כןכאז .קיומנועלהאכזריהמאבקתוך
 "?ארם"הזהרהשאלהמופניתעתהגם

הנוטליםהגורמיםמןאחרכלכלפי
להתחמקיכוללאאיש .בסכסוךחלק

לחזורהגדולההמחוייבותואוליממנה..
פעםובכלמקרםבכלזרשאלהולשאול
שלהרוחניתצוואתםהיא-מחרש
 • .מחברוושלהספר

ודלףתמי

הערות:

ו:משנהב'פרקאבות,מסכת )ו

שלושהמשיעץ :שיאנליאנגג'אנג ) 2
 ;ברטובחנוך :מאנגליתתירגם ;נובלות
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חדשאיןעגנוןחקר
 ;שוקן ;עמדהעדיאלשבחי :מוקדגבר:יאל

יהודית ;שוקן ;ולקחההבגידה :שטרןדינה
פפירוס. ;כמעגלותיועגנון :הלוי·צוויק

א.

עגנוןשלהתגלותושנותהיווהשישיםהחמישיםשנות
זובתקופההעברית.בספרותהיוצריםמגדוליכאחד
סיפוריו","כלשלהכרכיםשמונהמהדורתאורראתה

שהיוסיפוריו,עותקים.אלפיבעשרותשנמכרה
כסדרנדפסוכתבי-העת,בכלמאודמבוקשים
וזכואחרים,ובכתבי-עתהארץ"ב"לוחב"הארץ",
זוחיתההביקורת.ושלהקוראיםשלרבהלשימת-לב

והופעתהעגנון'ביצירתהמחקרהעמקתשלתקופהגם
מיוחדענייןרבה.במידהבהשגילגלהפרשנותשל

שכונובבדיוניותם,המפליגיםסיפוריואזעוררו
המעשים","ספרסיפורי-"מטאריאליסטיים"

והרוכל","הארונית"המלבוש",אמונים","שבועת
זכואלהסיפוריםואחרים.עולם""עדועינם","עירו
מאודהפליגורביםפירושים,שליחסיתגדוללשפע

יצירתובהבנתמפנהמעיןראוובפרשנותםבהערכתם,

לסוגהביותרהבולטיםהפירושיםבין .עגנוןשל
שנים'מאותןעגנון'שלבסיפוריוהמטאריאליסטית

ואחרים,שקדברזל,טוננו,קורצווייל,שלאלהמצויים
בסיסושימשוהאקדמית,בקהיליהרבלפרסוםשזכו

ספור.לאיןרביםאקדמייםולמחקריםלעבודות
אחד,כלשהוקדשו,ספרונים,שניהשאירורברושם

הואהאחד .עגנוןשלאלהמסיפוריויחידלסיפור
ב-אורשראהמוקד,לגבריאלעמדה"עדיאל"שבחי

הסיפורשל"אסוציאטיבי"בפירושהואועניינו , 1957
ולקחה""הבגידההואוהשניעולם","עדהפנטאסטי

דרךעלומפרש ,-1964בשהופיעשטרןלדינה
אלה,ספריםאמונים"."שבועתהנובלהאתהאליגוריה

ראוהספרים,בשוקיותרמצוייםאינ'םרבזמןשמזה

עםביותר,נאהבהוצאהמחדש,אוראלהבימים
הסיפוריםשלהמלאהנוסחועםותיקונים,תוספות
בעיצובהספרים,שנישלהזההצורתםבהם.הנדונים

לאורלהוציאכוונהעלככל-הנראהמרמזתמאוד'נאה
עגנוןשלהשונותיצירותיובחקרשעניינהספריםסדרת
 .לברךהראוימןועל-כךהמתאימים,לטקסטיםבצמוד

ב.

כאליגוריה.טוננומשולםעל-ידינתפרשעולם""עד
אותםומסבירהסיפור'שללפרטי-פרטיויורדפירושו
מהםאחדלכלוחד-משמעיברורנמשלהצגתעל-ידי

אתמאודרבהבמידהמחמיץאךבכללותו'ולסיפור
לעומת-מוקד,גבריאלהסיפור.שלהבדיוניתכוליותו

אותולהביןומנסההמעשה,סיפוראחריהולךזאת,
אסוציאטיביתמערכתעל-יסודשלו'העלילהבמישור
הממלאתואקסיסטנציאלית,ספרותית-מאודרחבה
עלבכךאותומרחיבהשבסיפור,הרביםהפעריםאת

אתלהסבירומנסהמוקדמות,פרשניותהנחותיסוד
ככלהיוצראולי'מטא-היסטורי'הפנטאסטי'המימד
סיפורבנושמותירהאניגמאטיתהתחושהאתהנראה

המתמודדקפקאי,כגיבורכאןנתפסעמדהעדיאלזה.
מרכזמוקדלהתאיינות.אותוהמוליךייעודו'עם

ובהבלטתהסיפור'שלהמודרניבצדמרובהתשומת-לב
שכך'כיוון .בת-זמננוהמודרניסטיתבסיפורתמקומו

שלהכמו-ריאליסטיתבמסגרתופירושומתמקד
הצליחשלאעמדה,עדיאלשלמחקרובפרשתהסיפור,
האגדיתהעירשלבחורבנההמיסתוריןשללסופםלרדת

המחקר,אתלפרסםמאמציובכישלוןגומלידתא,
שחיתהעתיקהבמגילההנסתרתהאמתשלובגילוייה

חתוך'בסיפורעוסקמוקדאיןבבית-המצורעים.גנוזה

שלמחקרונושא-גומלידתאהעירשלסיפורה
עמדהעדיאלשלבגורלועיסוקואגבאלאעמזהעדיאל
ואלמהויותאלהמכווניםהרמזיםעשרות .עצמו

שלהמפורשהאליגורילסיפורהשמעברמשמעויות
שלבמסתומתפענחיםאינםבסיפור,המצוייםהעיר,
לונתפסבסיפור,רואהשהואהסמלניהמימדמוקד.

צודקמוקד .עירבאותההמעשהשלבכוליותובצדק
קורצוויילשכינהלמהמלהיכנסנמנעכשהואבהחלט
האמן",שלפרטימיתוסשלללבירינטשנהפך"חידון

נוסחהסיפור'פרטיבפיענוחהתשבץמשחקשכן

הסיפורשביסודהחידהלפיתרוןמובילאינוטוננו'
עלהמעשה,סיפורעל-ידיזאתלעשותמשאפשריותר

במחקרובולטהאחר,מהצדכשלעצמו.השונים,רבדיו
עגנוןביצירתוהמקיףהרבהידעשלהיעדרומוקדשל

אינטנסיבי.מחקרשנותמשלושיםיותרמשךשנצטבר
מיצירותיוכמהעםעולם""עדאתאמנםמקשרמוקד

איןאךלמשל,ללון",נטה"אורחעגנון,שלהאחרות
אתלתתבלאלעומקוהסיפוראתלהביןנוכלשלאספק

"שירה",לרומןשלוהמובהקתהזיקהעלהדעת
לשתיהמשותףהצרעת,לנושאהנוגעבכלבמיוחד

פרקלהיותהיהאמורכידוע,עולם","עדשכןהיצירות.
על-כךבטענותלבואשאיןוודאיהגדול.הרומןמפרקי

כשמהרומןונדפסהנכתבהמסתושכןמוקד,לגבריאל
ככלועיקרוראשונים,פרקיםכמהרקנדפסו"שירה"
כךעללתהותישאבלעדיין'נכתבלאגםהנראה

מבואמסתעםחדשה,במהדורהמופיעהכשהמסה

שהרומןבלאהספר,אתלעדכןהאמורותסיכוםומסת
אחת.פעםגםולוטועה,אינניאםבהן,נזכר"שירה"

עגנוןש"י

ג.

מחקרההואמוקדשמציעהמחקרשלהגמורהיפוכו
אתלסמןיכולהואאמונים".ב"שבועתשטרןדינהשל

המטאריאליסטיתביצירתוהפרטניהמחקרשלשיאו
אמונים"ש"שבועתמספריםדבריודעי .עגנוןשל

הארבעים,שנותבראשיתלפרסומוסמוךנתקבל
לאפשרותרמזקריבאברהםכפשו.נטאהבהכסיפור

סדן.דבאחריווהחזיקביסודו,אליגוריהואשהסיפור
הואבסיפורלדעתםהצפוןלמשלשהציעוהפירוש

הסיפור.שלפרטיולפרטינכנסואינומאוד,עדמתון
ימותששתאתמסמלותהנערותשששמניחקריב

יסודאתבבנותמראהסדןהשבת.אתושושנההשבוע,

עומדיםהםהאחדותי.הגורםאתובשושנההריבוי,

אינםאךהסיפור'גיבורישלהייצוגיאופייםעלאמנם
ולמעשהשבהם,האנושייםמהמימדיםאותםמרוקנים

שלהעלילתימהמישורהרבהמתרחקיםאינםגם
הפרשנותאתמוליכהזאת,לעומתשטרן' .הסיפור

שיטתה,שלה.האבסורדיהקצהאלהאליגורית
ועינם"ל"עידובפירושיוטוננושללזודומהבעיקרה,
באינטנסיביותאותהמפעילההיאאבלעולם",ול"עד
נשאראיננוהסיפורמפרטיפרטשוםכמוה.מאיןרבה

רמזדרש,ומראהשטרןרואהמהםאחדבכלבפשוטו, .
ולמקורותלמשמעויותוקישורפיענוחהטעוניםוסוד

המלאותאתמאבדותהדמויותהקורא.מעיןנסתרים
חלולות,כפיגורותמוצגותוהןשלהם,האנושית
למציאותשמעברמהויותשלבייצוגןמתמצהשתפקידן
לכלמעברהרחקולמעשה,הסיפור,שלהבדיונית
על-פיחורג,המעשהסיפור.גםכלשהיאנושיתמציאות
העלילהאתהבונההאירועיםמרצףשטרן'שלפירושה
לאבמידהמגובבתלמערכת,והופךשלו'הגלוייה
שללזיקתוהמתייחסיםשוניםמקורותשלמעטה,

שביןהסיפוריהקשרולתורה.לשכינהעם-ישראל
רופףכפשוטההנובלהשלעלילתהלביןהמוצעהפשר
ספקללאזוהי .מקריגםאולישוניםובמקומותביותר'
לו'חיצונילפשרהסיפוראתהכופפתיתר'פרשנות

לאפירושרביםבמקריםעליוואוכפתמראש,מוכן
פירושבכוליותו'משכנעשאיננווודאיבפרטיו'משכנע
שלהיפהפיהבבדייההרוטטיםהחייםאתהמחניק
ומשעממים,יבשיםהגותדבריבמקומםומציעהנובלה,

 .וכלמכלמפוקפקים
כלנעדרתשהנובלהלהניחאפשרותכלאיןעם-זאת,

בלאיובנולאהסיפורבגוףרביםפרטים .גוריאלימימך
אבלובאירועים,שבדמויותהמייצגהמימדאתשנראה

עלילתהכנגדהולךשאיננומתון'פשרמעדיפיםהיינו
במישוראותהמניחגםועם-זאתהנובלה,שלהגלוייה
בסיפורשישדומניועוד,שלה.הבלתי-אמצעיהבדיוני

למבקרהמחברשטמןמוקשיםמכשלות,אי-אלהגם
שמואתלקרואהצעתיעצמיאניהמידה.עליתרהחריף
בתרגוםאהרליך'גוטהולדהקונסול'שלהגרמני

אחדשהואנאמן'יקותיאללעברית,אסוציאטיבי
רבנו.משהעםכידוע,ומזוהה,שלימה","פתמגיבורי
בושלימה",מ"פתבפסוקגםזולטענהחיזוקמצאתי
לוקוראיםרעהרגלשמפניהנביאים,"רחוב :כתוב
אתלהעמידאולישעשוימההקונסולים",רחוב

אבלנבואה.שלבמדרגהאהרליךגוטהולדהקונסול
מצאתילאהנובלה,שלבגופהזוהנחהלאששכשבאתי
גוטהולדשללזיקתושבקליםקלרמזגםבפרטיה
ומאידך-גיסאהנביאים,אדוןשללדמותואהרליך
 •זרגוריתאליהנחהנסתרתבהםמקומותכמהלינמצאו

באלוזיההקונסולאשתשלתמונתהמתוארתלמשלכך
שמלה"לבושה :כביכולאלוהית,כמהותאותההמציגה
יכולאיניהתמונה".קצהאתממלאיםששוליהארוכה
שלאדומניבקוראיו,משטהשעגנוןלומררשאיואיני
 .בחוקריולשטותמרבהשהואאומראםהרבהאטעה

ד.

באותואורשראהעגנון'יצירתבחקרהעוסקאחדספר

שלספרההואהנזכרים,הספריםהופיעובולערךזמן
לאכאןגםכמעגלותיו"."עגנון-הלוי-צוויקיהודית
כוללהספר .עגנוןביצירתחדשיםמחקריםמצאתי
ביצירותהעוסקיםחמישהמהםועיונים,מסותתריסר

ורומנים,נובלותסיפורים,-מיצירותיוואחרותאלה
מהעזבון'המאוחרים,בספריוהמטפליםשלושה
כברהמסותכלכלליים.בענייניםמחקריםוארבעה

במותמעלהספר'בפתחהמחברתכדברנתפרסמו'
שנה.כעשריםבמשךשונותספרותיות

מאודשונהעגנוןשליצירתולחקרצוויקשלגישתה
הטקסטחקר .שטרןדינהושלמוקדשלמגישותיהם

זה.מושגשלהרגילהבמשמעותפרשני,איננושלה
שלהכוללהחשבוןאללהגיעמנסה"אני :כדבריה
ברקמהוהקפדניהצמודהעיוןדרךעגנוןיצירת

עיוניהמרכיביה".מקטוןהחלזו,יצירהשלהמילולית
החול"וב"גבעתזקני",ביתשל"ש"סהסופר",ב"אגדת
שלהשוניםנוסחיהםשלקפדניתהשוואהעלמבוססים
ו"פרנהיים"פשוט""סיפורעלומסותיהאלה,סיפורים

שלומעמיקמפורטניתוחעלבעיקר'מתבססות,
הקצרהמסתההיצירות.שלהלשונית""הרקמה

הרומןאליוצאתלובלין"מרשל"בחנותועלוהמרוכזת
למשל,הנה""עד-עגנוןשלאחרותמיצירות

שלו,גרמניה"ל"סיפוריהרומן,כמוהמשתייכות,
 .שלוהצורניהמבנהבבחינתאותותפיסתהאתומסכמת
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והעוזרתהעוזר
גנוסריאירה

צדכתר,קאוברינה:אפלפלד:אהרון

 1989 ,עייי 132החפה,

יצירהאיננהזו .רעיוניספרהוא"קאטרינח"הספר

בהנדונהאלאעולם,מפינותפינההמעצבת
כמכלולהיהדותשלשפיטהזוכמהות.היהדות

נודעיוצרמוגבלותלאחיים.וכאורחערכי
אתואףהתיאורים,מוגבלותאתקובעתכאפלפלד

שלהרעיוניתהתפיסהאלאהיצירה,רדידות
שאבד,נוראיופילתעד-לתארהמבקשתהיהדות,
אטומה,דלה,רדודה,"יהדות"מתארתונמצאת

עליבותה,מחמת .סיפרהלזמןאףאנאכרוניסטית
טריוויאליים.אוברחלקחיאף

"מותהואהנושאהיהודים,האדם,בנילרצחמעבר
הרגשיתהחוויההיאהיהודיםהיעלמותהיהודים".

היוצרשלהחומררקמת-והאינטלקטואלית
חוויתהרצח.אתלאה"העדר",אתביצירהמעצבת
אחדיהודי-בתחילהנעלמים.היהודיםביןעולם
חוויתאלאמתוארהרצחלאנרצח.נעלם,

-ושובנעלמת.אשתויאחר-כךההיעלמות.
היהודיםהיעלמותהיאהיצירהשלוחתימההואיל

בטקסטההיעלמות.סביביהיההטקסטמיקוד-
 .יהודישלהירצחותיאוראין"קאטרינה"של

מתההיאהמתבוללת.הפסנתרניתנעלמתאחר-כך
ידידה .המוקדזהלאאךייותר"נורמאלית"בדרך

יאחר-כךונעלם.מתנצר-המתבוללהיהודי
קיים-מתבוללאודתיאחריאוכזהבודדמיהודי
יהודיםהמעבירותלרכבותהמעברבטקסט

ונעלמים.-ל"שם"ההולכים
קאטרינהבושברגעלהזכירכדאיהשוואהלשם

כמוה,גרי,והוא-להשהתנכלגבררוצחת
.גםעצמוהרצחמעשהאתמפרטתהסיטואציה-

יכולתביןלהבחיןמבקשתאניזודוגמהבאמצעות
חוויתאתלרצונו,המעבירה,אפלפלד,שלהסיפור

אתהמציגהרעיוניהמכלוללביןה"היעלמות",
מחוותבלווייתשנעלם,מוזרכגמדהיהדות

זה.מוזרמגמדהתפעמות

קאטרינה.שלהיאהאמנותיתהתצפיתנקודת
וזמןמקוםציוןשבהעדררומניה,גויהעוזרת

מלחמתסףעל-כהכללהאירופהלהיותהופכת
ואחריה.בתוכהשניה,עולם

היאהיהודיבעולםקאטרינהשלהפיקרסקיבמסע
העם,אחדלפולמוסיהמתאימהיהדותפוגשת

סוףשלביהדותקצוותנגד"התחיה",ממבשרי
אודתי""גטושלקוטביתיהדות- :-19ההמאה

תמונההתבטלות-עצמית.מתוך"התבוללות"
התוססהעולםמחיקתמחמתהנוצרתילבןבשחור
העם.כאחדדמויותשהצמיחזההיהדות,בתוך

העולםבמלחמתשנעלמהאירופהמזרחיהדות
"הרתה"שבחיותהכהוויהלאכאןמופיעההשביח

בבתיהעוזרתלקאטרינהיורשיה.אתו"ילדה"
יצירהכוחעלוידעדעתאיןהיהודים

לאומיותעלחברתיות.תנועותעלאינטלקטואלי'
לסוגיו.יהודיסוציאליזםעלאוהמפולגיםלסוגיה

ולאשיקוםלא"גאולה".לא"גלות",לאוכר'.
שללגיטימיתיורשתאיננהישראלמחדש.בנייה

כלאירופה.במזרחבאירופה,היהודיתההוויה
והערכיתהאינטלקטואליתהיוצרתהמערכת
היחזות.שבמותחטוטאליותאתלעצבכדינמחקה,
סדום.במידתאיבריםקצוץכארםאוכגמריחרות

אפלפלדאהוון

"מותהיאחתימהשאםזוביצירהנקבעכאילו
בזמן"בחייה",לגמדההכרחיחריהיחזות",

המלחמה.שלפניבעשוריםונכחמוזרגמרחסיפר'
אנאלפבתית,הכמעטהגויה,העוזרתלקאטרינה,

להמהשבעולם.המוגבלויותכלותדות:מ
 .הענייןזהלאהרי ?היהודיתהתופעהמורכבותריר

חלקהיאהמוגבלתהעוזרתהיצירה.איננההעוזרת
איננההנובלההנובלה.שלהיצירהמעשה:מ
מסוייג.במבטקאטדינהשלמוגבלתהאתגישה:מ

מראש,מוגבלתקאטדינהשלהתצפיתביקורת
המחברשלמחשבתמלאכתחושב,עשה:מ

עלמבחוץעדותמעיןבהיותהביצירה,המובלע
עדותאתמגישההיצירהאבלכתופעה.היהודים,
להחריד'מדוייקתהיאכאילוהגויההעוזרת
מסוייגמבטלקוראמקנהאיננההיצירהמתעדת.

קטדינהשלדלותהביןמתח.איןמקאטרינה.
איננההמספרת"קאטדינה".שלו,זבונת-האמת
אירונימבטאיןמהימנה,בלתיואוליאינטרסנטית

לאהיצירה,לכןהאובייקטיבית.מוגבלותהעל
המתיימרתעולםבתמונתמביכההעדה,המספרת

אתממיתההיאאךואידאיערכימכלוללהציג
ביןבמסעמביכהחי'בעודנוהיהודיהפלורליזם

לזוזוקוטביותסטדיאוטיפיות,שטוחות,דמויות
הקולקטיב,לאהפרט,לאמלאכותית.כמערכת

v בהיעלמההבחירהעצםאמינים.אינםוניהם
כנקודתהיהדותשלה"סופי"במותההטוטאלי'
להעשירהבלי-ביצירההמספרתשלהתצפית
לרידודהמשךהיא-ביצירהאחדיםבאמצעים
כתיבתגםהפנים.רבתהיהודיתהמהות

אתמציגהעברייוצרע"יבעברית,"קאטרינח"

כמופרכת.קאטרינחשלחתימה

מוזרה,מחיקהזו .שכןנראה ?נעלבתאניהאם
אין.לדידיאותימעליבהעלובהיהדותוכז.עליבה.
באיכותהמשוקעהרעיוניהמכלולמןלהתחמק
נופלאוקםהספרותישהטקסטבטענההטקסט
היצירהגם .חומריושלהאסתטינעיב;,

הענייןלדידי,כך.זהשאיןממחישהקאטרינה"'"
החיבוראתכולליםאיכותו'הספרותי'בטקסט

למכלולהעיצובפרטיאתהמצרףהמחשבתי
ספרותי.

ספר-מחווהשהואב"קאטרינה"נחשודלאהרי
שלהפיקרסקיחייהוסיפורדמותהלהעלאת
כוסטאלגיתהיזכרותהחד-פעמית,קאטדיכה,
 ?הנאמנההביתבעוזרת

אני"בלילההמספרת.הדמותשלחיים""יומןזiזו
 ...היוםמאורעותאתורושמתמיטתיעלשבתייו

אלאבעולםליאיןועתהאותינטשויקירי
מסודרות,ובלתירבותושימרתי ...ושימרתי
אניזאתובכלהכתבאתלקרואקשהכברבאחרות
רגע ...עייפה"כשאניגםרושמתאניבזה.ממשיכה

 ...בגופיצמרמורתחלפה
שמקורימה ...בגופי"צמרמורתחלפה"רגע

אתהמספרתכדמותולחוצהלעגנוןומתאים
אנאלפבתיתלגויהמתאיםאינו-ימיה""בדמי

לשוןביןהזיקהמהיוכתוב.קראלמרוחשיהודים
מןנהנים"האיכריםמת~י","שינסתיכוסחגבוהה

מנקודתהיצירה,עולםלביןוהמימכר"המקח
דומני ?כפרילידתגויהמספרתדמותשלתצפית
החציחתימותביןהקשראתלחפששניתן

 .לזמןהרגישותחסרתהשפהלביןמיתולוגיות,
יישרתליהודירוצחשלקבועהיישרתישגויל

איןהיסטורית,דיכאמיקהאיןכרצח.שלקבועה
בתוךהתרחשותאין-מקוםציוניאיןתאריכים,

חומריםלהעבירהנסיוןישנוהיסטוריה.
איןאולי,לכן'ריק.לחללמובהקיםהיסטוריים

העבריתהלשוןשלולחיוניותהלמעמדהזיקה
ההיסטוריה.בתוך

במחכותהיהודיםורצחהשנייההעולםמלחמת
רכבותבהםישוזמנים.מקומותלהםישההשמדה
הרואיםאדםובכיהשמדה,מחכותאלהמובילות

עלומגיביםעיניהם,רואותמהיודעיםאלה,רכבות
כאמור."יומן",זהואךעיניהם.מראה

הגויה.העוזרתקאטרינה,שלאוטוביוגרפיה
היהודיתהיסטוריהבחומריעוסקתהיצירה

אךמוגדרים,ובזמניםבסרביה)(רומניהבאירופה

מקוםשלממשיזיהוימכלכאמורינמנעת,היא
קביעותשלצורהכךלובשיםהמאורעות .וזמן

עלינוקמיםודורדור"שבכלמיתולוגית.
ותמים.כליםהפעם,יואנו-לכלותינו"

להזדהותלקאטרינהשגרמההיהדותשלכוחהמה
אתעליהשהביאההיהדותשלחולשתהמה ?עמה

לעצבהיצירהכורכות ?הטוטאליתהכלייה
יפה.עולותאיכןאלה,שאלותעםהתמודדות

בתהאנטישמית.ברומניהגדלההעוזרתקאטריכה
היאלפתעביהודים.וכתקלההעידה,שעברהכפר
לכאורהבתוכה'מכילהוהיאהיהדותבתוךגדלה

שכחשבמהכלאתפרימיטיבית,מבולבלת,בצורה
עכשו-בחוץשהיהמהלאויב.אתמולעדלה
הזר,הוא(היהודיזרשהיהמהבה.מרפכםהוא

שלהאינטימיבשטחלאטומסתובבכמובן)
להיותהופךלמגעניתןבלתישהיהמהתודעתה.
יידיש.מדברתהיאבכהעםהאינטימית.שפתה

היהדות, .)רש~שלכפילוהואביצירה(ובכה
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היו-עבדהולמענםשרתהאותםהיהודים,
-אנטישמייםגוייםבתכגריהלשיפוטהנתונים
עדתהלבניזרההיאלכןמאישיותה.חלקהםרעתה
אחרונת-היהודים.היאלכןכיהודיה.ממש

"הזר"הם :היהודיםאחרונתקאטרינה,

נאשמתהיא"המפלצת"."הזר"היא"המפלצת".
המיתולוגיישרישר.ברצחנאשמיםהםברצח,
חציבנההיהודית.הדתרבןהאלוהיםבןהואיחצרי
התינוקבנה,הואשלהישרנוצרי.חצייהודי

בחיקכתינוקאותרמעצבותהתמונותשנרצח.

עלמקפידהלאקטרינהגםלמחצה.זונהמדיה,
מחילהלהאיןברצחהנאשמתכאשהצניעותה.

שליהודיםכשם-הכפריתקהילתהבעיניוכפרה
היהודיםכמרסולחים.איןלאשהמחילה.אין

מכלליצאהשחטאהאשה-ישר""רוצחי
בנהרצחעלהגיבהאםגם"הנורמלית",הקהיליה
עיצובעצמה.עללהגןנאלצהאםגםהתינוק,
בצדעקבבנריליהודיםכאנאלרגיתקאטרינה

 .הספרמהישגיוהואובמלאות,בפירוטאגודלי

סופרעצמורואההואאיןכיאומראפלפלדאחרון
הקרואהיאני .בישראלהחייהודיאלאישראלי
אברייינדונותיבישראליאם,כשפתעברית

מתוךישראלי.יהודיהזה,הנחרתלסוגלהשתייך
עצמייעםגםימלחמרתיאתמנהלתאניהזרהזהרת
הרחוק,האירופיהעברעםגםהורה,שלכיישרת
הישראלישלקשרומהר .אברת-אברתישלעברם

להשתמשמותר(אם-יהדותלאותההעכשווי
"האבותאתשיצרעולםכולל).כמושגזהבשם

אוטו-ביוגרפיעולםרעיונותיהם.ואתהמייסדים"
היסטוריהומרחק,קירבהושנאות,אהבותעתיר

 .ומפוצלמורכבתרבותעולםומפוצלת,מורכבת
שהורישההעשירה,העבריתהספרותרקעעל

עבריתספררתלקוראקשה"ההיא",אירופה
שלהרדודיםלתיאוריהבסלחנותלהתייחס
הדמותבמוגבלותאינושרב,העניין,קאטרינה.
תצפיתמנקודתנכבתותהציירותמיטבהמספרת.

של"פלאש"הכלבגם- .מוגבלמספרשל
היצירהאךמוגבל,ייצררהיהודלףרירגיניה
עלהכלבשלמבטואתגםמגישה"פלאש"
ברארנינג,ברטאליזבטהנכה,המשוררת,יארוניתו

כלבואףאדם,בקומתאשהמקבלשהקוראכך
 .ההיפךלאאדם.בקומת

כריחות-הדתיתהיהדותחייאורחותתיאורמביך

ריחותלפיהנחלקיםהחלליאתהממלאיםמטבח
המלווההאידאליזציהמביכהושברעות.פסחחגי

עיצובידעתילעניותמשרתים,התיאורים .אותן
למבטתיזהאנטימעיןיסטריארטיפידיוקן

שלמשפחתהרבניחבריהלא.ותריהאנטישמי
יהזרהיהודישנאתאנטישמיות,אפופיםקאטרינה

קאטרינה,-ישר"אדוננו"רוצחימרבןהלא
אלא"רעים",היהודיםלא :נגטיבמציגההעוזרת,
לנרמגלה-"הטובים"הםהיהודים !הגויים

נעלמים.הםלכןמדייטוביםהיהודיםקאטרינה.
המוגבלתהדמותשלהתצפיתונקודתהואיל
יהדות-שבקצורתהקלישאותאתרקמציגה
מתבוללתויהדותהמטבחמןהערלהכריחדתית
המלאותי-מרבןלאמאופיהערלה riכרר

דכאעדרדודהזהקצורתמקישורהנוצרתהמדומה

איהזרהרוחרעלהזההריחעלאלה,שניעל-
"דיינו".לאמואפשר

הדמותדמות.שללאתיזה.שלספרזהריאמרתי
זה,בספרהתיזההאםלתיזה.משועבדת .

הכנעניות,שלגרוטסקיהיפוךאיננה t"קאטרינה"
ז"ל? 1

התעלמותארתההחמצה,ארתהכאןאיןהאם
עמדהלבססכדיהמציאות,שלהקשהמהגרעירן
אתכחתרןאמרההכנעניות ?גחמנית

 .ארץ-ישראלרקישנה .רצוננופיעלההיסטוריה

אירופה.אין .התיכוןהמזרחרקישנוועתיקותיה.

(רקאירופאית,חיתההיהדותאומרהזההספרירק.

 .התיכוןהמזרחאיןמתבוללת).ארדתיתנוכחות
ירק.ישראל.איןויהודיו.

 !עולםהשקפתממש !מארדמרשים-לכאורה

כבעלת ,, !"חזקהאמירהזר-היצירהובתחום

אתיודעתאנילשליטתי'שמעברכנעניות,נטיות
למרותחווייתית,"חזקה",עמדהשלכוחה

ארתהבהשראתשנכתבוהיצירותאבלגבולותיה.
חולשתןאתחירם,חושפות,טרטאליתכנעניות

הכנעניותכנענית.עמדהארתחמחמתהאמנותית

היסטורית,לאקשתובחרההואילכישלוןחיתה
והתעלמהלהיסטוריה,זיקהבעלתאמנותלעיצוב

נוחרתעל-פיהמציאותשלהקשיםמגרעיניה
 .בדיעבדשרירותיתאידאית,

מקוראימתחילאמנותיתיצירהשלהיעדקהל
היצירהזהקוראשלעולמואלשפתח,וקוראיזמנה

דיאלוג.מנחלתהיאהזחהקהלעם"מדברת".
לקריאהמקבלב"קאטרינח"חירםהקוראהישראלי

חמיבדח,עלבכריחהאמנותיתשמסגרתועבריספר
מחרבעולם.יהודיםיותראיןלפירהמעניין'
 ?המתבקשהדיאלוג

מתים,ככלאלח,שמתיםהרוחניתהמורשתמהי
היומי-לנראבדמה ?החילקוראמותירים
"להיפטר"היהאפשרלמה- ?ההםהיהודים

מיתולוגיתושנאההיהדותשלהיעלמה ?מהם
"עובדיםהיהודיםחיובהםהעמיםבקרבכלפיה
גילוי.רגישות,ברישאםאלאנושאאיננהזרים",
הואילאנטישמים,הםהגוייםבההשכיחהחתימה

"לאוהאנטישמיותמטעה,דתבנינוצרים,והם
גלוי.רגישות,בהאין-צודקת"

אלפונהעברית,שנכתבה"קאטרינה",אםגם
סביב ?אמרללהישמהישראלי'הלאהקורא
עולםבמלחמתהיהודיםרצחשלהעובדתיהגרעין
בריתשלהתפיסהבספרנרקמתכן'ולפנישנייה,

בריתביניהןנרקמתוהיהדות.הנצררתקדושה.לא
ליהודירוצח.שליישרתלגרי :עבודהוחלוקת
שלהאישיאופירמהחשובלאנרצח.שליישרת

יישרתןהיאהיהודיםשנאת-הנוצריהמאמין

אר.דתיהיהודישלעמדתומהיחשובלאהעמוקה.
והנצררתהיהדותאבללמרת.נדרןהוא-מתבולל

אתהמענייןמטאפרריארסמליגלגולכאןעברולא
 .הזמןבןהקורא

להתפעלנוטהאנימרפת.יצירותכתבאפלפלד
עולםשתערואפלפלד'שלהמוקדמיםמהישגיו
יכולהמספר .הגדולהמוראבתוכניוקירםפחדים

העולםביצירתו ."םש"ילד'ביצירתולהיותהיה
דכא.עדל"כאן"ומגיעמבוגר,היה

המuר

צעירבספרהיהדות.עלאפרלרגטיספרפעםקראתי
ע"ילהיגאלמבקשמצוא,לעתגבנמוצא,דל

"לחזורהרצוןאליה.להתחבראמת,אמונת
הדלה,הווייתובתרךאותרממלאבתשובה"
מצואלעתוגנבמוצאדלצעיראותרהגנבית.
נקלע.הואאליהבת-משפחה,בצעירהמתאהב

לצעירכמטאפררה.לאממש.גריגמור,גריגרי.הוא
שללמשפחתונקלערפראנקפראנק.קוראיםהגרי

למרריס"העוזר"פראנק, .היחרדיהחנוונימרריס,
הכמעט"שלו",שהיהודימגלההמכולת,בחנות
חראהמכולת,חנותבעלחזה,גיבורהאנטיעלוב,

הגוייםביןנדיר .בסביבתונדירמזןהרמאניסט

בר,איןהיהודים.ביןנדירחשבונה,אתהמאכלסים
יהודייםחייםמאורחותהחנווני'במרדיס

מצורתמילויודרכיאמונותמאותןאראופייניים,
ביתבןאינומרדיס :היהודיותבקהילותכנחוג

בזמןחיהואבהחיחרדית-חאמדיקנית,בקהילה

הקהילהאתמנציחאינוובאישיותוהסיפור'
היגרממנה-אירופהבמזרחהאופייניתשחיתה

היהודי,המכולתבעלמרריס,לאמריקה.מרדיס
איננוכללהחד-פעמי,הזה,המתמוטטהיהודי

שהתנהגותולגרי,לו,מסביראךמעצמו,מתפעל
 .בעיניויהדותוהיאהקורא)בעיני(ההרמאניסטית

מגלהמלמוד,לברבור"העוזר"ה"גוי",פראנק,
חד-פעמי'יצודהמודרני'הזמןבןהקטן'האדםאת

פראנק,האנושית.יפעתובכלסטדיארטיפ,לא
לחיקלעבורמנתעלהכלערשהוהמפותל'המורכב
יפיםואנשיםקטניםמאמיניםשהצמיחההאמרנה

עםודם,בשריהודיעם"גרי"נפגשכךמרריס.נוסח

ובמהלךהשראה,אחדיהיiרדרת,עםיהודים,
יתרוןאתלהכירלומדהואהמביכהההכרות
האדםעלהיהודיהאדםיתרוןהנצררת,עלהיהדות
הנוצרי.

אתשכתבאמריקני'היהודיהסרפדמלמרדיבדנרד
זהה,אינואמריקני,יעדלקהלבאנגלית,"העוזר"
יהיהודילמרדיסולאחגרילפדאנקלאכמרבן'

-התמודדותמעבירהואשניהםבאמצעות
שלובעיותיהירפיהעם-יהודית-אמריקנית

האדםשל .הזמןבתאמריקהשלהזמן'בתהיהדות
היום.החי

חייםפינתעלקוראבידר,ספרהמחזיקהקורא,
הדחוקהחייהםפינתשביןהזיקהאתוקולטדחוקה

הקוראשלשלו'ושאלותיוחייומרקדילבין
התקבל("העוזר"הישראליארהאמריקאני

בעברית).גםבהערכה

על-פי"לא-ירצלחית"יהדותבחדמלמרדבדברר
המחפשתהחומרנית,האמריקנית,החברהערכי

"החלוםאתהמגשימותבדמויותמרפת
"כישלון",שלסיפורהואשלוהיהודיהאמריקני".

יהדותממחישב"הערזר"היהודי .אנושיוגרבה

שנייה,עולםמלחמתאתגםשעברהדלה,שוליים
שלהתצפיתנקודתביןהמרחקהרמאנית.ונותרה

שלהתצפיתנקודותלביןביצירההמחבר-המובלע
מוגבלותאתלקלוטשנרכלכדיהכרחיהדמויות
 .ויופייןהדמויות

 nהשזר
צעירהבספרהיהדות.עלספרערדעכשיוקראתי
בלאשגדלהכפרבתמצוא,לעתגנבתמוצא,דלת

להתחבראמת,אמונתע"ילהיגאלמבקשתאהבה,
בתרךארתהממלאבתשובה""לחזורהרצוןאליה.

מוצאדלתצעירהארתההגנבית.הדלה,הווייתה
בעלצעירבגברמתאהבתמצואלעתוגנבת

גריהגריה.היאהצעירהנקלעת.היאאליהמשפחה,
הגויהקאטרינהכמטאפרדה.לאממש.גריהגמורה,
 .היהודיהחנווניבנימין'שללמשפחתונקלעת

מגלהבנימין,שלבכיתר"העוזרת"קאטרינה,
הזה,גבורהאנטיעלוב,הכמעט"שלה",שהיהודי

עיניים.ריפהפאסיביאישהואהמכולת,חנותבעל
היאנרצחכשהוא .בחשאיבר'מתאהבתהיא

היאהארוכיםחייהבמהלך .באשתו"מתאהבת"
הייחוד .תדברשוואהאנטישמיותכיומגלהחוזרת
לאנטישמיות.נגטיבהיאלה.קרסםהיהודי
לכאורה,מקביל'העוזרת,שלהזההגוייהמבט
גיבורהאנטי"העוזר"אךהגרי.העוזרשללמבטו

וכתיבתוהאמריקנילקוראפנייתולמרות-
העכשריהקוראלי'רלוונטיעולםמעצבבאנגלית,
היהודית,הגויה"העוזרת"ואילו .הישראלי

ש"חזדההגשמית-הרוחנית,הקדשה-הקדושה,

לא-היהודיםאחרוןלהיותכדיבתשובה"
בעברית.עכשר'שנכתבהלמרותקיימת,

חיות,מלאקיים,שהיהנוראיופיאבד.נוראיופי
בנישלעולמותפלורליסטי,יופיהזה.העולםבתרך
עדיםהיורשיםגםיהדות.יהודים,לארם,אדם,

לאועדיין .כאןמצרייםהםולאהיאלאאךלאבדה
 •שם.קדהמהכדרר
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מערבשערמזרח,שער
 :מתרגמים ;לחלוםקבועמושב :ח'ירכזי

שמאס.אנטרןתברריררג'חיעריידינעים

 . 1989 ;עכשיוהרצאת ;עררך

בדירדרוזידירמתערבבח'ירכזישלהכתיבהבעט
הםונרפיםבדליית-אל-כרמלמתגוררהוא .ישראלי
אינהשירתו :טעותתהיהשלאאךגעגוע.לפעמים
צילוםהםהדרוזייםוהחומריםפולקלוריממלמלת

מזהיםזהצילוםשלגברעלהנפש.שלרנטגן
שלו,הייחודיתהאצבעותטביעתאתבבירור
שירהיוצרהמטאפרריתבעטהדירוערבוב

רבת-יופי.

לדעתימציגהנושא,שירלחלום",קבוע"מושב
 :הפתיחהשררותהנה .כולוהספרשלהזינוקקראת

בלבינצבטמה"דבר
שניםלפניהודיעועת
המזרחרכבתכי

מפסיהתפרז

האחרונההפעםזו

באמתבהנסעתילאמעולם
ראשונהבמחלקהבקרונה,שקעחלומיאך

 :הקבועבמושביואניהחלוהמסע
עינימולאלמשקשקהנוף
חולפתאשרבמסגרתנושא
ודחליליםקשסוכות
לגשםתפילהנושאיםשדות
מסנוורים ...לבןעוטיםכפריםבתי

במחבואיםילדיםושעשוע
הזיתעץמתחתזה

 ,, ...לופתשקדיםכרמיוזה

הםאלהברורים.משפחהשמרתישהמזרחלרכבת
לבנים,כפרבתילגשם,תפילההנושאיםהשדות

הדורנוףשקדים.וכרמידחליליםזית,עצי

מציוריואחרתברראריאציההמוכרנוףבמזרחיותו'

כזיונעלם.הולךנוףורבין'ראובןשלהנ:רקדמים
המזרחרכבת .בעקיפיןהזההנוףעםמתכתבח'י'ר

הופכיםהממשייםהגעגועוקרונותמפסיה,דתיירר

לנגיעתהחברתיתהנגיעההופכתכךלמטאפרררת.
ממש.שלתמונותממנולפסליודעח'יררכזינרןו
הפותחובשירמסוכסך'נוףהואכשלעצמו'ף'הנ
אפשרמדם"אשרבגיר"מעגלהשיריםמחזור (אח

 :שברהפנימיבדר-קרבלפגוש

בגדרגן-ביתיאת"גזירתי

התקנתילינשופיםוקןממוקשת,
בארשתמראותיוהחלפתיגגו'על

הדוראופנתאחראפגרפן-אחרת

המזרחישערוקשתעלוחריתי
 :המערבישערוקשתעלוחריתי

 ,, !לנצחון ...לנצחון ...:חון .1לנ

נבנותהמערביהשערוקשתהמזרחיהשערקשת

אני ... "כותבהוא"זהרת"ובשיראבן'מאותה

שקרים/לאלףדעות/אלףשביןהמוזרההסתירה
הזרהפרוצההגדרמן ." ...הפרוצותהגדרותבכל
 :הערב"עיתוני"מוכרגםיוצא

הרחובאתחוציםנדידה"קולות
לערובנוטהוהיום
האחרוןהקולולקצב
חדשותידיעותהעינייםנושאות

מקוםבכלהאנשיםולבבות
הקצוותמכלכובתפצעם

 .העיתוןניירעל
הילדות,צערימוכרקולך'
נודדלדלתמדלת
ונכרדאבההרחובאתוזורע

בדברכאוביםוסיפורים

בקוציםקברותהחופרתהיד

בידיך'כנפייםלהעושההמותידיעתמדוע,אך
 ,,לנשרים.האנשיםנהפכים

דווקאאךבעיתון'למליםמתגמדתהמלחמה
התיפוףווליוםאתמגבירההמינוריתההנמכה

המאז'ררי.

והאנשיםפצעים,למוכרהופךהעיתוניםמוכר
הזההכאבעםלעוףאפשרשאיברורלנשרים.

שירעלפראפרזהלעשרת(אםבעיקרמקרם,לשרם
אלהרגםבירדןהוטבלואשראלהשגםשלו)אחר
גגותעלשבכראלהרגםבגשריםנפלואשר

ב"מקרםח'ירכזיארצי"."זאתאומריםירושלים
אתגםאחתבאדמהלשתולהצליחלחלום"קבוע
היד"אתרגםהזיתעץאתגםהכרמל'כרמי

הפרנהחלוןהואהחלוםבקוצים".קברותהחופרת
 • .יחדגםולמערבלמזרחיפהיפה

סומקרוני

הrי"עכשיו"אפל
אלתרמןתנן
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שקםסופרסופר.היותומעצםסופרכלשמעסיק
דברימביןהואאיןהכלשאחריומודיעאחדיום
הואשההיפךספקאין ?בכישלוןמודההואהאם

ואמיצה,אנושיתנאמנה,הודאהזוהיהנכון.

שאיננומרגלהואעוז'שלגיבורוייואלבאמת.

משקר.

עיישאברהם :איור
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מקבלעולם,חידתהיאהאדםשנפשהטרואיזם,
במינו.יחידאמנותיביטויעוזשלהחדשברומאן
מורכבחלקםבהם,רווישהרומאןהסמלים
וחד-מימדיחשוףוחלקםפניםלכמהונז.תפרש

מזהוכבאלימזהיקר-מציאותמידעכאותו(כז.מש
והחזרהנסיעה)מידיהביתהיואלנושאיש

וחלקםשחרחסריחלקםפרטים,עלהאובססיבית
ביטויגםשנותנתואובססיהחזרה-משמעותיים

הגיבור-מרגלשלחייולדרךטקסטואליימוחשיי
ביטוילתתיחדמצטרפים-יוצרו)(ו'הסופר

גםנעשתהוכעתתמידחשובהלוש"היתהשאלה·ל
זה,עלזהאדםבנייודעיםבאמת"מהדחופה",
ותוכןצורה .) 151(עמ'קרובים"בני-אדםונ:ייחוד

שהספרות,השאלותשאלתאתלשאולמצטרפים
לאניגמהבה.עסוקהאחרות,דיסציפלינותגםכמו

עולםשלמגופונמשכים,אנחנובתוכנוהרובצתזרי
היאודממהלסתריםהשאיפהכיעורגים,סודואל

יחד.גםהפשוטוהאדםהאמןנחלתבחיים,הטעם
יצאלאפעם"אף .אופישלמרגלהואהמרגלאל·,,
דמויותאחרלעקובמסתוריבמקומותלצלוללו

אוגברתניםעםלהתגוששסימטאות,שלבסבך
עניינואחרים.עשוזאתמכשירי-האזנה.להטמין

לשכךפגישות,ולתאםלתכנןקשר,לפתחהיה
חשדנותועללוותרמבליחשדותולפזרפחדים

v אלומושחזתקרהובעיןחדבאיזמללחדור ...ולו
פיענוחאיןהאם .) 31(עמ'הזר"שללעורומתחת
לעולם,ביחסעצמךופיענוחבן-הזוג,הזולת,
הענייןתמציתהםלבן-הזוג,ביחסונ:עיקר

והקוראהסופרשלעניינוהחיים,ותמציתהספרותי
כאחד?

הצהרתואתעוזעמוסניסחאשה"ב"לדעת
שיצאהמוסדאיששלבמסווההאמנותית.
עלמסרטיםהמשועמםאיש-לגימלאות
חשאיים,שירותיםשלעלילותריגול,עלמחתרות,

הואהנסתריםולמניעיוהאדםלהתנהגותרקכי
כמוהושלו.עניינועלהסופרמרמז-מרותק

שלברומאןאוצ'כובמאתקצרבסיפוריכגיבורו
הריגולשסיפוריתעלומותמוצאהואבאלזאק
ביוםגדרעלציפורים"שתי .אותןחסרותוזrמתח
בתחנת-האוטובוסעצמואלמדברזקןאדםגישם,

מכליותרמרתקיםנראווכאלהאלהעזה,ברחוב
אתראהבעצם .בעבודתו(יואל)בושהתנסהה.מ

סחורהשלוקנייןמעריךכמיןעצמו

ביןהאנלוגיהכאןעד .) 30(עמ'אבסטראקטית"
ש"הרהרהגיבור,כמושלאאבל,לגיבור.הסופר

סיפור-מרגליםבעצמולכתובבאפשרותמהזמן
מצאשלאמפניהרעיוןעלויתראבל ...קטן

לאעוז ,)םש(מסעיר"אומופלאצדשוםבעיסוקיו
מעיןהואאשה""לדעתהזאת.האפשרותעלויתר

שלוהקנייןהמעריךעוז'כיקטןסיפור-מרגלים
זהבעיסוקולמצואממשיךאבסטראקטית,סחורה

ומסעיר.מופלאצד
סיפור-שלאנטי-ז'אנרלמעשההואאשה""לדעת

בונ,ולג'ימסאנטיתיזההואשיואלכשםהמרגלים,
לאברומאן'הטיפשהכלבישאיירונסיידוכשם
הטלוויזיהמסדרתהשנוןלבלשכללדומה

הרומאןשלהאנטיז'אנריותלכאורההידועה.
שבויוםבאותומתחילשהסיפורמהעובדהנובעת
והופךמרגל-גיבורלהיותהמרגל-הגיבורמפסיק
לשיגרהכולושמתמסראנטי-גיבורמעיןלהיות

מכליותרבהמפליגואפילואדם,לכלהמוכרת
ספקללא-שברומאןהמוותמקרישניאבלאדם.
הואהמרגלים(שרומאןבלשלשרתשעשויחומר

הםלהםהמיוחדוהטיפול-שלו)תת-ז'אנר
לסיפורזויצירהביןההבדלאתמבליטיםזוכים,
שניאתהאופפתהמיסתוריות .אסיקלמתח

שלאשתועבריה,שלמותהמקרה-המקרים
חברויאוסטאשינסקייקנעםשלמותוומקרהייואל

התפתחותעםמתבהרתלא-יואלשללעבודה
הקשרמזה,יותרמעמיקה.אפילוהיאהעלילה,
ברמהקשרהואהמוותמקרישניביןשמסתמן

מותמקרישניביןמקשריםמאדשונהאחרת,

ולפתרוןהאשםלגילוישמוביליםהקלאסי,בבלש
עודשמוסיףפסיכולוגיקשרהואהקשרהתעלומה.

המוקדשהרומאןשללחידתיותסוגסטיבינדבך
עיוןזהויהיהיהעיוןותהפוכותיה.האדםלנפש
בלבואיפואיפגעלאהמקריםשניביןבקשרחלקיי
גורמיאבלבלש,כמוקריאשהואהרומאןשל

לנושמציעהמתחמגורמישוניםשלוהמתח
האחרון.

הרגשהשליואלבכךמסתייםברומאןמ"דפרק
היהונעים:"טובלעשותעליומהיודעהואטובה,

המחשבות,התנגנותעםיהגוףעםיעצמועםלו
אתששברמפניאולירבים.ימיםזהחשלאכאשר
ואוליטעימים,מאכליםהרבהואכלהעצוםרעבונו
דרוך.הקוראלעשות".עליומהבדיוקשידעמפני
בהתעסקויותימיואתממלאאשתומותשמאזיואל

מוקדמיםכוונהאותכנוןשוםוספונטניות,זףמ;ת:

שלו,שאינוביתלמופת ק:ז:ז;rכג??-אותםמנחהלא
ולשימושהפרחיםלשתילתהדשאגיזוםובין

מקשיבימשתזףובמשמנת,במקדחההמוגזם

משוטטבטלוויזיה,מסתכלקורא,לרדיו,
למחלקואורבהשכנהעםמתעלסיבמכוניתו
לאחרלעשות.עליומהיודעלפתע-העיתונים

לקוראמתבררמ"הבפרקהשהייהאמצעיכמה
יקנעםשללאביומועדותיואלשלשפניו

במקומובבאנגקוקלשליחותשיצאאוסטאשינסקי
חבריושללבםלמגינתיואלונהרג.ייואלשל

שקיווהקוראים,שללבםולמגינתלעבודה
יהיהבבאנגקוקיואלשלהמיוחדתשלחוויה
חברולשליחות.לצאתתוקףבכלסירביהמשך

שב.ולאבמקומו,כאמור,יוצא,לעבודה
ז;נ~ז;נסיאחתהיאבבאנגקוקיואלשלהחוויה
פעםפוגשהואשם .הרומאןשלוהקסםהמתח

שם ;בהלהתאהבמוכןשהואאישהבחייוראשונה
שאינהמרגלתבחייוראשונהפעםפוגשהוא

עםהפגישהבעקבותודווקאשםדווקא ;משקרת

מתבהרימאשתוכל-כךהשונהאסיאניתאשה
כמהעדמזוככת"חלוםבהירות"במיןליואל
הקועלהמתנודדתזוחוויה .לחייוהכרחיתאשתו
חושיםשעירפוללמציאות,חלוםשביןהדק

וקירבתאחרותשראשוניות,דברים,ובהירות

בעירבוביה,בהמשמשיםמנומקתלאנפשות
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הררמאןפרקירובמעלועומדתתלויהכשארת
שלהיומיוםבחייובפרטנותבחריצותהעוסקים

אובססיבייםובפרטנותבחריצותהעוסקייואל
שידעהקוראשלו.בעיסוקים-לא-עיסוקים

במאוחרארבמוקדםתוזכרבבאכגקרקשהחוויה

מכךהתאכזבכזכרהוכשזרהספרימפרקיבאחד

האשהשלטיבהלבררלבאכגקרקיצאלאשיואל
עמוקה-מתוקה,מברכהארתהעליושהמיטה

המרגלשללאביריואלשביןבעימותיכאןמקורה
המקרה.שלהמיסתרריןמצעיפיכמהלהסירהאחר

חוטיםאבלמתממשת.לאהקוראשלזרתקורתוגם
הבלתימקרי-המרותשכיביןשקושריםדקים

עלמסריםארדשופכיםייואלאתשאירעו~יםתלו
ובחייבחייויואלשחוללהמהפכהפשר

 .בכי-משפחתו
ביתיארסטאשיכסקילביתיואלשמגיעהרגעמן

שדימהלהזנחהמשרועבניגודלהפליאמטופח
 םגר":~,דז'השלהרגשהאותרמלווהלמצוא,יואל

במקרםפעםהיהכברכיגעגועים,כצביטתהרגיש,

ונעים"לו,היהטובההיאבפעםרכילזה,דרמה
כי"אףליואלמניחהלאזרהרגשה .) 173(עמ'
הצליחלאפכיםבשרםכיזכררןשרםהיהלאבעצם
הדרמה".המקוםאתולאתרזרהרגשתואתלמקד

לפענחמצליחיםלאליואלבדרמההקוראיםגם
אליואלשלההימשכותכלאבלזריפלאיתהרגשה
על-ידירקשג~דלליואלקשראוליבהישהאב
פוגששהואלאישיואלכשמציע .אמראחדיהורה
גררתשםבכיתרלהתגוררלבראבחייוראשונהפעם
ממשיךשיואלההרגשהיוחמרתואמרבתריעמו

בסוףאישהיותראףעלאב,שלדמותלולחפש
עשוייםהזההפרקמןמתחזקת.הארבעים,שכרת

ברמהישאררכולםכיאםדברים,ערדלהתברר
מעין-ורמאןשלהגדולקסמונערץוכאןהכיחרשית,

לביתוחמרתואמראתאסףאולייואלזה.מרגלים
אלהאימהותרשתיהררים,בשנירצהתמידכיאחד
לשאלתוהתשובהגםאולימוכחתכאן .המצריהן
יקפטן"אגב,ייואלשלגיסוילדבליןכקדימוןשל

ככה,אתם,מהבשביללי,תסביראולימה,בשביל
באותוהחמולהכל ...ביחדכולכםפהנדחפתם

האבאליואלשלההימשכות .) 124(עמ' "?החרד
אשרימי-ילדותשלקסמים"האפוףביתרואלהזר

אתאולימסבירה ,) 177(עמ'לו"היולאמעולם
ברמת-הביתאתהמוגזםלטיפוחשלוההתמכרות

האבעםמוזרעימותמאותריואלכשחוזר .רטןל
אשר"אדםיהמלךרדידעלרדיותכניתושומע
בשררות-לוהביאוהארוכיםבחייורבותפעמים
קינותונושאבגדיואתקורעהיהוהואמרת

חיתהמרותבשררתכללמעשהכיאףקורעות-לב
רווחלוהביאמרותשכלמפכיטובהבשררהלו

זררדיותכניתמאירה ,) 176(עמ'הצלה"ולפעמים
שאירעוהמרותמקרישכיאתיואלשלתפיסתואת

בעצםבחיים,זכהשיואלכאןכרמז .אותר
חברושלמותרבזכותרקלאמחדש,בהיוולדות
אשתו.שלמרתהבזכותגםאלאלעבודה,

ולובחייםבחירהעלסיפורהואעוזשלהררמאן
אפשר"איךהמשפטלדעת.עלהוויתורבמחיר
שלמרתהלגביהאפשרויותשללאתמסכםלדעת"
"כךנחרצתכמרבאמירהשמתחילהפרקעבריה.
אףיהיהאפשרשאיבידיעהמסתייםהאסון",אירע

ששלליתבררהררמאןכהמשךלדעת.פעם
"כךבמיליםהפותחבפרקהמועלותהאפשרויות

מכלולשלקצהאפסרקהואהאסון"אירע
ולכןיוגורמיוהמרותאתשאופפיםהכיחושים

עלגםאפשרית.תהיהלאלעולםנחרצתידיעה
יואלעליהיהאוסטאשיכסקישלמותוסיבותידיעת
אוסטאשיכסקיאתלשלוחשכאלץהפאטרון .לוותר

 :ככקמהומבטיחייואלבמקוםבבאכגקוקלמשימה
בעצמיאניקרה.זהאיךתדעלאאתהפעם"אף

עםלחיותתצטרךאתהתדע.לאפעםשאףאדאג
איך.ועודזה,עםחיאמכםויואל .) 147(עמ'זה"

"שמחתאירע,מהלדעתהגדולצמארכרבצד
 ?מתה .שככשלסימן ?"מת :בחזהו"זורמתסתרים

 "!שצדקתיסימן-חיאנימאד.צרהפסידה.

-כקבהללשוןזכרמלשרןבמעבר .) 152(עמ'
מקיים-הנוכחיבקונטקסטמקוםלהשאיןלשרן
שללמרתהחברושלמותרביןאנלוגיהבתרנויואל

לבמים"שאםמתחזקתזראנלוגיהאשתו.
יואללפעמיםגםהפיקש"שמחת-סתרים"

תבוסתהאתמסמןעבריהמות"כימהמחשבה

 .) 112(עמ'מכצחים"לבסוףיצאו(בתר)ונטעוהוא

גםערלהחופשיתכבחירהוהמרתהחייםתפיסת
לדבליןכקדימוןכמומשכהדמויותשלמדבריהם

יאחותועלאומרכקדימוןהאב.ואוסטאשיכסקי
היתההיאאולילהמשכההיהעודמשהוש"אם

גם"והריבכו,עלאומרוהאב ,) 123(עמ'כשארת"
כלמחפשואםהיה.טיררריסטדרכועל-פיהוא
הרינו,לו,חירפההפרטי,מותואתמותו,אתאדם

עבריהשלמותה ".ימצאכוהימיםברבותסוף-סוף
יאותומביכהשהיאליואלאמרהתמיד-היודעת
מביכההיאואיךמהמותהיוםעדידעלאויואל

חרהעלאביהשלהליצנותבדברימומחשים-
השכלהיהאיפהכזאת,מפגרת"חתיכת :אמנו
אבלהשני.מהעץתפוחלאכולצריכההיתהשלה,

לאכולהשכללהשיהיהשבשבילזההבדיחה
 .מהראשוןלאכולזהלפכיצריכההיתההשנימהעץ
 ,השניהעץמשמע, .) 101(עמ'נדפקנו"כולנורככה
הדעת.עץיהראשוןהעץעלמועדףהחיים,עץ

יהראשוןעללוותרולמדהשניבעץבחריואל
עלוויתרחופשיתבחירהמתוךבעצםואולי

מסויימתברמהפירושושלדעתידעכיהראשון
גן-עדןזהויהאימגן-העדןמסולקלהיותאולמות,
לאמידע,יואלדוחהברומאןפעמייםטיפשים.של

מומחההיהשאותהמודיעיניתאינפורמציה

שלכאורהיהיותווידיעתאשתוידיעתאלאלהשיג,
קשהכךשכלזועבריה,פעםמכל.לויקריםהיו

(אחיההמילהשלהמקראיבמובןולאאותה,לדעת
הצדדים")מכלככיסהאיןכ"מלאראשהאתמתאר
ייואללי".טובלא"תשמע.ואמרה,יואלאלבאה

וענההתחמקפיזייבמשהומדוברשלאכשהבין
מלדעתפחדוהאם .) 151(עמ'עבריה"יעבור"זה
אפשראיךמהחיים.עבריהאתשהעבירהוא

לדעתחשבוןעלבחייםהבחירהיכןואם ?לדעת
סככות-מרת.מחוסרתלאפרובלמטית,בחירההיא

 .היותוידיעתהיאשנדחתהלדעתנוספתהזדמנות

אמו,לוארמדתיואל",ימותאניזמןכמה"ערד
ממכילשאולתרצהנוראאתהפתאוםזה"ואחרי
לשאולשתתחיללךטוביותרלא .מיניכלשאלות
לאאחדאףיעליךיודעתאנימהדברים ?עכשיו
אפשראיךלדעת.רוצהאיכר).יואל 191(עמ'יודע"
יואלשלהמתמדתהשאיפהביןהסתירהאתליישב
הזדמנויותדחייתולביןחידות,לעצמולברר

איכהזוסתירה ?חייומהותאתלדעתכדירות
אתלפתורשיצאמרגליםורמאןכימתיישבת
אוליבתשובה.להסתייםיכוללאהכפשתעלומות

ואסוראותולהחמיץשאסורחטוףב"הבהוברק
מסמןהואשאולימפכיהדעת.בהיסחבולהיתפס

התפעמותזולתלנו.ישמהלככחדאשראת
וענווה."

עולהזהאזעוזשלברומאןפוליטימסרישאם
כדי ...לוותר :תמידמטיףשהואמהעםאחדבקנה
הגדהמןרמת-לוטןהיאחזותבחיים.לזכות

שכי"הרימוןושםתל-אביביילפוכרמועתקת
ם, wגם;כך~ם.נותנים ) 169<עמ',התמר"הזיתים

יואלוחלוציות.להתנדבותמקוםישיהכרךבלב
שבועמדילילותחצאישנילעבודשהחל

ובהתעלותבדומייהמתמסרכסאכיטאר-מתכדב

שביתהקודםעודלהשמצאהלהרגשהפנימית
המתים"ולא .משתתףאניכןעל .חי"אני :בלבו
אתועזבלבאכגקרקנסעלאיואל .) 196(עמ'

טמוןלארגוןשבהשתעבדותמרגישהואכיהשרות
וכולםוהםהוא"אבל :במרתהרואיקהואיןהמות

שלהחייםוכלחייכלמאשרבפחותיסתפקולא
אםגמרנו.נותן.לאאניזהואתנטע,שלגםכולם,

הלאזה,וכלהחייםלקדושתקודשהםהחייםכל
חוזרויואל .) 188(עמ'מוות"אםכיחייםהםאין

שבהבמינהיחידהבתמרנהוהגינה.הביתלעבודות
אלפנימההחוץמן"מתקדםשתיליםשותליואל
שותלתמולובתופתאוםוהנההבית,פתחעבר

מקוריתוריאציה- ) 102(עמ'החוצה"מבפנים

"מבפכיםהבית,מפתחהיוצאתיפתחבתשל
עוזתומך-אביהשלפניולקדםהחוצה",
להימנעיבתואתלהקריבלאיואלשלבהחלטתו
החייםקדושתבחיים.לבחורשווא,מקורננות

עומדתאשה"ב"לדעתיואלשלהאינסטינקטיבית
שלהקרהאנליטימחקרו-המותלקדושתבניגוד
"קופסהעוז,שלהקודםהרומאןגיבוראלק,

היצירות,בשתיעוזשלהמסראבלשחורה".
 • .אחדהואימזוזהמאודהשונות
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המיםייגדותייעל
 iמלותשנתיים-קובנראבא

דרורמרים

אבניבמנייןהעשיריתהאבןהיאהמים"גררת"על
הפואמהצלל"."המפתחהפואמהפרקי) :(אר

הגיטר,מןהיציאהסיפוראתבמרומזמספרתכולה
רכללצעירים.בלבד,למעטיםשניתנהנזכרת-חיים
ולמרות,לחייםגורלבהטלתהכרוכההטראגירת

אם :דמויותשתישלבמאבק-אהבהכאןמרוכזת
אחתכלאותןהמושכיםנוחרתשניושלרבת,

מןאחת ,"הד~ iJ "מןאחתהיאה~םהוא.לעברו
" iJ בגיטר,העצורמקהל-היהודיםאחת ,"ף.ל5ז

היאוהבתבחוסר-אונים,לווממתיןלמורתהנדון
שנטלוהצעיריםמןאחת"הקבוצה",מןאחת

הנהרמעלשהוטלהגשראתשחצרבידיהם,גורלם
היאתקרות-חיים,ישאםללחום.היעראלויצאו
ככלה~ם,רגםללחום.היוצאיםשלבעולמםקיימת

כןרעלזאת,יודעתלחיותהמבקשבן-תמותה
אפשרותכלאיןאבל .ז::סינ;:אללהצטרףמבקשת
מגדת-"האלף"כלאת"העדה",כלאתלהעביר
רעל-כןהנהר,שללגדת-תקורת-החייםהמרות
טראגילמאבקהנוחרתשניביןהמאבקהופך
יכולאיננוב"קברצה",נכללשלאמיכל :כל-כך
ולוהשיר:במילותינסה.אםגםלדרך,עימהלצאת

כלולותיו,שמלתאתילבשכשערר,סרטיכרוךגם
 .צעירלהיראותוינסה
אלאספררתי'אינטלקטואליבתרגילהמדוברואין

אבאשלמדבריוזאתמסיקהאניאמיתית.בחררייה
הגשר("על~:;כארב" iJז;נןי;ה w "במסתרקרבנו
ששאלתירשאלהעלומתשובתו ,) 154ע'הצר",
 :הזרהמסהאלאותיהפנתהואשרזה,בנושאפעם
לי.אמרשם",כתובכך,עללומרלישישמה"כל

דבריו:ואלה

ששמעו,שראו,עיניים,זוגות~ל.ףחיוחםאך ,ף.ל~חםכפואמה
עראךסכין".שלחררהעלכ"טיפהלהתקיים.ניסרגםחםשתהו.
.נלעגיםתרצו.אםחיוחםשמים.לחםחיוערר-חיא~שאלכראם

לעברבהיזרקםלתקורה,יאושכיןבהיקערםאךלהערצה.וראויים
להיאחז,וכנסיובםכוזב,רגםממשישלושהסכלסמרי,הצלחגלגל

נדרסרר .vכראשים,~לףפתאוםחםהזח,חרקכחבלכמאוחר,
שנים·כמעמדזאתקטלניתתמרנהמתרחשתאיפרא,מרוע,ודרדס.
אתחזגלתימרוע ?הגרמניםכמעמד-נאמר-ולא ?הנעריםעשר

על-ח~ל.ףשלוהאפלהארוךהמבטעםהזח,הנוראהעימות
שמצורח,זהלצאתצריךמתרכםדווקאומרוע ?הנעירםקבוצת
ומרוע ?למורתרמילחייםמי-וגוזרלשניים"בתל"חרצה •פוקר
חאמיתי?האשםשלפניועלולאלרגליהםשפ~כיםהרירםרמי

האחרת,והחוויהההיסטוריהמאורעמתפלגיםשכאן •לינרמה
שכקוראי •אר~ראםאחטאאולי .השירכלשלמקורר ה;~שו;וג?נה
אתברוריותרמביןשאניפתאום,לימתבררשנח, 20מקץחירם,
לומראם-מביןאניחוזרת,בקיראהחירם,שכתבתי.השירלשרן
חאמיתיהאשםכיהיא,והאמתא~ת.כתבתישאז-גילרי·לבביתר
המפורש,בשמרשהוסגרזהלאבבתי·משפט;שנירוןזהלאחרא

אתשישאזה,יהיהחאמיתיהאשםההיסטוריה.ספריאלכפושע,
לצמיותת.חייושלהאשםסיטראצית

על·ירימחילה,על·יריעוונותמחיקתישפשע,עלבעונשריצוייש
איןחיים.כסירןלמחוקאיןאךחזרח·בתשרבח.על·יירצדקה,
שבהכערותוהמרושעתהנרקבתנוכחאין·ארניםעמידתלמחוק

הזח,בכסירןהתנסוהשנים·עשראםלמורת.רמילחיים:מיהכפריות
מחוץשהואהאפרר-ב~רים,ולא-חםחייהם.כלזאתישאר

הזאת.לפואמה
חםחשנים·עשראלחראםח~ל.כידרמהכעולם.ונרנעךן Kלאכי

חםבלבם,האשמהאתאר"ישוהםבעולם,ונריםנעיםחםבני·בניר.
כמראחתשעהוחרך •מגנרתלוייםשחייהםילרים·נערים, .אחרולא

הם-גכורלחייהםאחמעליםהםוערר •בגורלחייהםאתהעלו
כ~רההישזולתם.שלגורללחרוץעליהםנחלסיטואציהנקלעים
כאלה?לחיים

 ?לשירהופךזהכלכיצד

הבתביןדרמטייםדיאלוגיםשליחדשילובע"י
"ס~ןה"עמדותשלוסמריעקיףתיאורעםוהאם,

 ."ה~~ב Rרה"ז5ל.ף> iJכ"
המים.שפתעלההמוןקולשלבתיאורנפתחהשיר

t אחקרבנומתארהקולות,אתלתארבמקרם~ך
~ל ,ק;5ז~ iJ~ל iJ~ל"~לליםעלמדברהואהמראות.

ההתרחשרחנרמזת-13על-יךי ,,ה. ryדרך~לז~וזכק
כביכולהואהמאבק :~~ןה iJשלבדרךצפרייה iז

ההמוןבתרךולאהנהר'בתרךאיתניםנז.אבק
גדת-הנהר'עלעומדיםאניהריזאת,רעם .אנרשי iז
 .ברהנאבקיםהגליםמןיותרטבעידבראיןין
והבתב:;ביס::ז,הדוחקתוהיאבדיבור,פותחתאם iז

ז5~ברר"י.דך 1"ן .ז::~י~אתהדוחהוהיאלה,זבובה
השלילהכאשרבשלילה,עונהוהבתהאם.נז.תחננת

t אמתוכולההריאליה,תיאוראלא~יננה: 
" w רוסךך~w ,ךך~?!: ~~ןקי"י;ה w ,ינ;ז~י;ה". 

להוציארגשות,מתיאורנקיהקשהדהידיאלרג
ארכללאנבכי".r-וגידי:"אלמרמזרתמיליםוזzלרש

מקראיותרמיזותש.ללתיפקרדןזרבמסגרת,~הכניס
t ז"אתששומעמיאבלהזה,בשירספרותיות~ר:tל 

אנימהעליביןהטקסט,מןערלה "ת~ f ~די~~,
(ז.וכרת.

הדמויותמןקרבנואותנומעבירזרנ:נקרדה

אתשמזכירמשהר'-הרקעאלפרעלרת iז
כאןהעתיקות.היווניותבטרגדיותמקהלה iז

שלהתפקידאתר"הקברצה""העדה"נז.מלארת

קרבנואבא

אתמתארהז,נtו;?רמדבררת.אינןהןאבלהמקהלה.
בדרךהשיר,בפתיחתכמרהמתרחש,כלפיעמדתן

ההשאלה:

ס~ם.~תן~rכה .ת~ז:;~תה 11;:זקבן~rכה

ם. w ב;:ס 1קןאךלאצ;ת, 1קפה 11::זקבדי.ך

א 1ה~ר"ך ה~~?.ז .ה~ 1~פ,ךת ?.7ע;ךס~ןה
- 1ךא .אד 7tל .Pך~
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!~ R זק.~הק;ל,:;ו~לףה! 

 .ה~~ב~ iJןה R ~~ז .י~~

וכמרהאם,שלההערמהניסיוןאתמגלהה"~דה"
עםלהשליםמרככההיאאיךאחרים,מקריםבהרבה

 .:.קול";נ~לףזועקתהעדה :היוצא-מן-הכלל
לצאתה~םעלפוקדתוהקבוצה- ,, !ךק.;ה

מתוכה.

 :כךקובנוע"ימתוארזהמעמד

 .תס~ז::ם fל:;כין Q~יגי .ף~~~לע 9ן::ז~~ים
ךט._י;ך~לש;~ט~ל~ין
 :;נתזp,ל:;וש~לז;יל~~ה~ם

הגלהסלע.פכיאלאמתוארים,האדםפכי:לאשוב
הופךה"דוסה"הגל ;ל"שו~ט"הופךה":ווכק"
בת"שלבשכלל"ז-רלויההופכתוהאםל"יו.רט".
ק-שו~קונוטציות Tצוברת"תלויה"כשהמילה

נוספות.

 :קולותבשניהמתנהללמונולוג,קרבנועוברכאך
ליבה.ובעמקירם,בקול-הדוברתהיאהאם
 :אומרתהיארםבקול

~לי:;כי~י 0~יזןזאת, fן~ת
 )? ת~? ת~(

:;וח.יקיז;י R;:;זחז~ז;רמרלדק ,~ז;רמ;ל
 )ת~ ת~(

-ז:ויrןל:;גיע;דוזדי.

שואלת-היאבסוגריים,המובאותבמליםובלבה,
 ת~(" ,")ת~ ת~(" ,")?~ת ? ת~( ":קוראת-זועקת

 ••• ")ת~
 :הקהלאלבקריאההואהמונולוגסיום

היאיחידתינלנ~אחיםאנשים !אדםבנגי
~ f 7לT ~נR •י-  • • TS T •: f , •- •ז 1

אנשיםמלאה"וסגדה :זאתומאשרחוזרוהזקtו~ר
tt r:לעזודיכוליםהםאיךאבל ,"םיזT : "ם~~~:קן T רןז~

שהיאקודםנאמרשעליהה~ם, ".ל P.2$1הוא
עכשיואחריהגוררת- "ת~זק.ל;נש~ל"ז;ולו~ה

 : n:;ביסאת
 1983הסופרים,אגודתורעידת-קרבגראבא

כ;זקל.~~ןהןקךי;:ו..ןr$/;נס~ל f~ת iJס~ם.!$חורtזז;כ~ה

השתיים,שביןבדיאלוגהעלילהמתרכזתושוב
הבתשלהקשיםדבריההטרגדיה.שלשיאהשבו
 ,"~זקךי.:;בזק~ךם,מוסכול=זטוב q " :האםאל

 :האםשלוהוויתור

יל:;כי .קןלו:רי~ל~זןלא
 .~ר 6לימ~ר w יק~ך$/~

משוםביותר'מענייךהואזהקטעשירית,מבחינה

אתיחדכורךגםהואעלילתי'שיאהיותושעם
הלירי-סיפוריהתיאורעםהדרמטיהדיאלוג
בתרךבמשולבומרכאהאם,בדמותהמתרכז
אפקטכאךנוצרהסוגריים.באמצעותהטקסט,

אבלהבת,דבריאתשומעיםאנו :אמיתידרמטי
האםמתוארתהבת,דבריבראשיתהאם.אתרואים

אבןכלומר, ."םך~ iJ~רות~ל~יל~ית ך;~"כ
"ס~םהיאבהמש,ךאדישה.פרי.נושאתשאיננה

 :הקשההשאלהוכשמוטלת ."םך~ iJ~רות~ל
" q ל"אםהופכתהיא- "?:;בזז,י~ךםמוסכול=זטוב

יידועללאמופיעהכשהיאו,ו;קא ."ם~~ iJ~רות~ל
 :הבתאליהזועקתסתם),ם ttאלאם, ttס(לא

יר~י !א'לה ?7 ~
 .~ר zליי~~ים::ז;נח~רים .tזטל ר,pז~ז::

ברגעהאם.שלוהוויתורהשבירהנקודתוזוהי
דווקאאם,ככלהיאהאםהמוותרת.היאהאחרון
 ,, !"אמא'לההיותהבשל

נפשה,בתוךהמתרחשאתלתארקובנווהיטיב

עלאומרשהואמהכלקטנה.תיאוריתבאבחנה
אםאמתזואיךוהרינולות". w"~י~יסכיהוא,האם
האמתשזראלא !לחייםיוצאתהיאהבתאכן

הואלבתהוויתורהאם.שלהעמוקההפנימית
איךשובכישכולות.עיניהביניהןהקשרעלוויתור

לחייהטעםאיךכיתער'להשמורובאבוקהבת.לה
הבת.ללא

דרךעלהמתרחששלחוזרבתיאורמסתייםהשיר
מישרו"הגדהחיתה"אז :גדת-הנהרעלההשאלה

ואב;ברקע, T ,;,וש;~ליב~ 7iס"ךס~האתשומעיםאנו
מאדם/"אדם :הנוכחיהגליםרו~עאתמביכים
 :ומוסיף , Tקרבכראומר ".ה 9חו;~ןה ,לס;~

"זקאוסר".

כיומעידשיודעקובנו,אךלזרום.ממשיךהנהר
סיטואצייתאתשיישאזהיהיההאמיתי"האזקם

שלהאחרוןבשיראומרלצמיתות",חייושלהאזqם
האםזמיאת /בת.סמז-ריני' !ז:י tt"ו :הזאתהפואמה

~ w ·קi ~-~סף.~ל;א י~i ם~~יל~ג~ ;~ז;והול:?,ת. 
 .) 2שיר ,ונג~;:י"ב:(אבן ".ף~ ttזק iJ I י~~

אך .ובמחירוהוויתור 'בזכותלמישור'הפכההגדה
בידיעההיא ,השירשלוהדרמטיתהלירית,האמת

קובנואבאשלכדבריואר ;"זקאוסר"כיהאנושית
 :צלל""המפתחהפואמהאתהמסיימותבמלים

לוטןאורח

דברשלננס;פן
 T ~~כ~•~~~לכ~

iJ ~ן::זז:וי .ת." • 

------
כאיגראםרציפור

ק.ז,;הזפוד

:p גןלi ב,ף: 
~פןה

מיחדתצפור"לא  ·~.-·,ז •

~פר~ק rli 9ז~
ז;נע'לא~ק 9
:p ךזך~ל.יזק~נ~ולQ יQ זזר,לףיםrצוןס, 
R סה 7סטזה

ק.ט;זזזפוד

לעף~זקס~זה
:p תוןןi ןע.~לזקלז,יניןן 9גז

 ה,ל~~ס-.ד 9ס~ילב~ל
גועשיםמיםמפלישל

 •ר •- •• 1- ...

:p יג,~~סו~

רועדת

 '~·יראי hמל~
ז '..(·ז • ••יי

:p סזק'סדוס~גיi זה
ק.ט;הזפודרוזכ

הודוחה•פיעצמתמףל~ל
- ..ו ~ם;•ח~נ~מח~~ול~

 •-- •נ • 1
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 tרצחתוגםהכתבת
ושו"תניטשהפרשת

גולומביעקב
הוגה-שלהמוסדיתבאחריותותעסוקזורשימה
שימושתוךשכעשוכפשעים,למעשיםדגולדעות
וכתןיכביכולשהצדיק,עיוותיבכתביומעוות

בהגותושעשוהעט,קלגסילאותםלגיטימציה
אחריותומידתמה :אחדותבמליםכחפצם.
ומקודימתסיסמהפכניידוחאיששלהאישית
תלייניםעל-ידיבשמושכעשוברברייםלמעשים

שלסירוסיהאתנכוןיותראויתודתואתשתלו
לשדותמעלשהתנוססאידיאולוגיכדגליזותודה
המניע ?עםורצחזוועהומלאיעקובי-דםקרב

הואאלהלהגיגיםהיחידי)לאכי(אםהמיידי
(ב"האדץ",אוחנהדודשלמאמדוהופעת

בעבדה".מביטה"אירופה :) 12.5.89

היטלרשלתצלומיהםמופיעיםשבוזה,במאמר
עםניטשהשלענקתצלוםומתחתםומוסוליכי
ניטשהכיהמחברטועןההשראה",:"נותןהכותרת

הטוטליטריות",של"דרכהאתהכשיר
הניהיליזםשלהאפשריתוש"משמעותו
הופעתהיאהמוכרחת"ו"מסקכתוהכיטשיאכי"

לאלשודהאוחנהמצטרףבכךבאירופה.הנאציזם
מחברעלהמטיליםכיטשיאכיםפרשניםשלמעטה
מבוטלתבלתיאחריותזדתוסתדא"אמד"כה

העשריםבמאהביותרהמזוויעיםלאירועים
י

"מאבקי".מחברשלהישירפיקודותחתשכעשו
שלבדהביליטציהבהרחבהכאןלעסוקרוצהאינני

זקוקהואאיןזהמסוגפרסומיםלמרותכיניטשה
העומדתיוהגותומפורטיםלכתבי-הגנהיותר

והחיוביתהעצומהוהשפעתהעצמה,בזכות

היטב.מוכרות

סרחמכלהאישלכיטשההדהביליטציהבעניין
לעסוקכבדהגדילהנאציםבושתלומעוותעודף

 :"ניטשה :ספדואת(ודאהקאופמןוולטדבשעתו
ישוקןהוצאתאנטיכריסט",פסיכולוגפילוסוף,

הצנועהתרומתיאתהוספתיאניוגם ,) 1982ת"א

לעוצמה""הפיתוי :לספריבכספחזהבנושא
בציטטהאסתפקכאן .) Tתשמ"מאגכס,(ירושלים,
ילאחותוניטשהשלממכתבואחתאופיינית
אחיהשלמחלתואתלדעהלכצלהראשונהשחיתה
הנאציםשללשדותיהםהגותורסיסיאתוגייסה
 :בעלה)(בכללם

לעצמך-ביותרהגדולותהשטויותאחתאתעשית"את
ביותרומנוכרזרדברמבטאתלאנטי-שמירתהתחברותך !ולי
ומרהרבהטינהבימעוררזהועניין-חייאורחלכל

וחד-משמעילחלוטיןנקילהיותבשביליהואכברדשחררה.
שאניכפי-להכמתנגדלהופיעדהיינולאנטי-שמירת,ביחס
מופיעזרתרסתראשלששמרהעובדה ...בכתביזאתערשה

ללאאותיומחליאהבחילהליגורמתנפרץאנטי-שמיבעיתון
שלי).תרגום , 1887המולד,(חגנשוא"

מקדהדקכאןישמשבושדיונייעצמוניטשה

הדוחגדולישלאחריותםלנושאמובהקפדדיגמטי
באפשרות,חזהבכתביהם,כיפשעיםליישומים
"מסוככים"שימושיםשללדידו,המחרידה
 :בספריוומעוותים

אלהקצהמןיהפךולבריאותלנפששערכםספרים"ישנם
אתהשפלה,הנפשאת-משרתיםשהםמהלפיהקצה,
נוחרתואתהגבוהההנפשאתאריותר.הנמוכיםהחייםדחפי

מסוכניםאלהספריםהראשוניםגביל :יותרהאיתניםהחיים
הם,אתגרכרוזי-האחרוניםלגביממיסים,מפוררים,הם,

עצמם"שלהםהאומץאלביותרלאמיציםהקוראיםקולות,

 ;מ):!רניטשה

שרקן,אלדד,ישראלתרגם , 30ע'ולרוע",לטוב("מעבר
תשכ"ח).

של(כמדומהמבדיקהמימרהמזכיריםאלהדברים
קוףאם-דאיכמוהואטוב"ספד :לה-דושפוקו)

מהאולםמתוכו".ניבטלאקדוששוםלתוכוהציץ
המתמיהההעובדההיאלענייננוכאןשחשוב
בספריושישתמשוניבאניטשהכישאףמשהוי

ולכתוב,מלהמשיךממנומנעלאזההדילדעה
בעלילובדוד .חיבוריואתולפרסםמלהמשיך

להרבהיפלושספריולעובדהעדהיהשהוא
כלחםשבהםבכות-זמנו,גרמניותשפלות""כפשות

לאזהדברהאםרבה.בחריפותוביקדםללא-הדף
שכעשוהנוראיםלפשעיםלאחראיאותוהופך

שאשיבלפכיאולםספריו?שלכביכול,מטעמם,
אחרתדלבכטיתבשאלהלעסוקתחילהאניחייב
עלהקלשכהאלה,בספריםהיהמה :והיא

בהםהמזוויעהשימושאתאיפשדומהסירוסיהם

 ?הכציוכל-סוציאליסטיםבידי
הנאצייםהאידאולוגיםדווקאאלההיושהדי

הקשההפגיעהאתניטשהעלראשוניםשהנחיתו
שלהם.הרשמיכפילוסוףאותושהכתירובכךמכל

התמוכה-זהבהקשר-למדימפורסמת
פסלומולכבודביראתהיטלרעומדשבההידועה,

גםהופיעהאגב,יזו(תמוכהבווימאדניטשהשל
 DER SPIEGELהתפוצהדבהגרמניבשבועון

כקדושמועדץהיהניטשהוכך .) 1981ביוני-14ב

שמואתוזקבנחוביותרהגדועיםהטעמיםבגלל

ושלמעשהבטעות,לזכותושרשמוטענותבגלל
 .ביותרכבזויותוכלימכלעל-ידיונדחו

-ממנוהנאציםשללהתלהבותםכתגובת-כגד
:;~קשו-השכיחמלחמת-העולםלאחד

הפילוסופיהאתכליללנקותרבים,אינטלקטואלים
מטורף""אישכאלאליולהתייחסוהחלומשמו

זקקפה,שלוהבשלהשהפילוסופיהוכהוגה
וש"שגעוכוהמדורדרהנפשימצבואתיכביכול

והדימחשבתו".שלגולת-הכותרתהואהוא
דקחייו,בפרשתשבקימילכלכידועהיה,שגערנו

שנבע,אורגני,כללישיתוקשל"גולת-כותרת"
ממאדת.סיפיליסממחלתהנראהככל
ניטשה(ואחותהנאציםה"פדשכים"מקוםמכל

הממושכת,מחלתועובדתאתהיטבניצלובכללם)
לחייוהאחרונותהשכיםבעשרמח·כצחישבעטייה

בלאשכעשולסירוסיםלהתנגדכבדהיהיכולולא
שכלקטוקטעיםאנומוצאיםכך .בכתביוידיעתו
כדיהנאציםאתושימשומכתביווכגזרו

שלכלהבתומךהיהשניטשה"להוכיח"
 :למשלרעיונותיהם,

איןהאדונים"ב"גזעהעוסקשלוישלרעיוןבעוד
לאומנותועםהביולוגיהגזעמושגעםכלוםולא

י

הנאציים"האינטלקטואלים"בידיזהמושגהפך
 .העליוןהאריהגזעאתכמייצג
 ,) MACHT (-העוצמהניטשהשלהמרכזימושגו
גדולבאמןהמצויותנדידותכפשיותאיכויותמציין

עוצמהבמפורשמכגידניטשה .אותנטיובהוגה
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במונחעל-ידיוהמצוייןגסגולמילכוחזורוחנית
-KRAFT . ללאסורסעוצמהשלזהמושגאולם

הרייךאתמצייןהואכישחשבוהנאצים,בידיהיכר

הנלוזהביטויאתניטשהראהשבוהמיליטאנטי'
 .הגרמניהעםשלביותרוהרה-אסון

-הגרמנים ...מטמטםהשלטוןהוא.יקרהשלטון"מחיר
 ?עדייןהםהוגיםבכללהאם :ההוגיםלעםנחשבוהלאפעם

ענייניםלגבירצינותשלטובהחלקהכלבלעההפוליטיקה ...
שעםחוששנילכל",מעלגרמניה"גרמניה,-שברוח
("שקיעתהגרמנית"הפילוסופיהעלהקץהקיץזרסיסמא

תשל"ג).שרקן,אלדד,י.תירגםהאלילים",

דומהזרתוסתרא,על-ידיהמוצג"על-אדם",ושוב,
אישיותשהואבכך-עצמולזרתוסתראבמהותו
לשאתהיכולהאיתנהנפשיתבעוצמההמחוננת
יצירתיבכושרמתייחדתוהיאגדולהבדידות
ולאאיןזהניטשיאנילאידאללב.ובנדיבותמעודן
שלהדםצמאיהאלימים,הגיבוריםעםכלום

אן nג'ינג'יס-יטליה,_אכמוהצבאיתההיסטוריה
שמטעם"הפרשנות"שעל-פיבעוד .עצמווהיטלר
ל"בסטייההעל-אדםהופךהנאצית,המפלגה

לכיבושההמזנקתהגרמניהרייךשלהבלונדית"
בההלשוניתהמטבעלמעשה,אירופה.של

מתייחסתהבלונדית""הבסטיה :ניטשהמשתמש
עצמית,להתגברותסמלשהואל"אריה",

כלללהעלותואין-קיומיתולחירותלאוטונומיה
הבלונדיהאריהטיפוסאתמייצגתשהיאהדעתעל

בהשראתהנאציםללו iJשאותוהעיניים,ותכול
 .השחרחרמנהיגם

התפטראשרשניטשה,בכךעצומהאירוניהישלכן
לפילולוגיהכפרופסורההוראהמתפקיד

תביעהמכללהתחמקעל-מנתנאזל'באוניברסיטת
כלשהן'רשמיותלדוקטרינותהגותואתלהתאים
נלהבכתומך-אנובימינוגם-לעתיםמזוהה

כהשחיתהביותר'הדמגוגיתהפוליטיתתנועהשל
 .עולמוהשקפתולכללחייולרוחו'זרה

אחראיהיהניטשהכיטועניםאףבודדיםפרשנים

ושהדרךבהגותושנעשולעיוותיםמסויימתבמידה
פיעלהיא-העץאתלשפוטביותרהטובה
האם :היאכאןהמתעוררתהשאלהאולם .פירותיו

הםשמאאווטבעייםלגיטימייםפירותהםאלה
 ?מלאכותיובאופןמבחוץהעץעלמושתלים

שהיאכפיזוסוגיהשליותרמאוזנתתמונהלמען
לפגושניתןאכן'כי'לומרחשובבניטשההתגלמה
היבטים,כמההחיצוניתבצורתהובעיקרבהגותו

בתהליכילהםוסייעוהנאציםעלבמקצתשהקלו
בליעשן'איןכיאומריםהריו"התאמה".הסירוס

השאלהמןכאןשנתעלםאסוראך-אש'
המדורהאתומפרשיםרואיםכיצד :יותרהמהותית

שריפדתאתכביכול'להצית,אמורהשחיתה
הנאציות.השואה

בספרילבססהשניסיתיכפילניטשה,פרשנותי
אותםאתבספריולראותיששאכןהיאשלעיל'
אלביותרלאמיציםהקוראים ...אתגר"כרוזי
לראותישדהיינועצמם".שלהםהאומץ

להעידהקוראלפיתויחינוכיאמצעיבהתפלספותו
היצרית-יוצרתהרוחניתעוצמתואלולהעפיל
חייםובדפוסייצירתיבמעשאותהולחשוף

לעוררנוהמבקשזה,חינוכיייעודאותנטיים.
בחיינוממשיתולמטפורהבאישיותנולתמורה

 META-PHORAשלהמקורית(במשמעות
הפיוטית,הצורהפשראתמסבירכשינוי-צורה),

אתבהעוטףשניטשההפאתוס,ורבתהמתגרה

החדהאפוריזםהבוטה,הצורהבמתכוון'מסריו

השימושהפיגוראטיבית,הלשוןוהמלוטש'
מיועדיםנועזותובסיסמאותבתוויותבמיתוסים,

בתהליךשיסייעורגשייםומהפךהיענותבנולעורר
המסכה"אתאוהבעמוק,שהואדבר"כלהפיתוי.
אתאוהבלחנךהמתעתדדברוכלניטשה,קובע

"הרבהמסתתרשמאחוריההערומה,שלהמסכה
 .) 40סעיףולרוע",לטוב("מעברלב"טוב

בהכרחשנבעואלה,לשוניותצורותג-עקא, t-ד
אתוהפכוהתפלספותושלהמוצהרמייעודה

הןבמובהק,פילוסופי-קיומיייעודלבעלתפרות tהכ
הסירוסשמלאכתלכךהעיקריותהז~חראיות

האפוריזמיםבשעתה.הצליחהכההנאצית
והדחוסיםהקצריםהבלתי-שיטתיים,הכ!זורים,

הנכונהההבנהבהשגתלעתיםמקשיםשלו~וד tמ
דבריוהוצאתעלומקליםהאמיתיותכוונותיולגבי

למעיןוהפיכתםמשנתושליותרהרחבמזזקשרם
מןובניתוקכשלעצמם,-ודגליםסיסמאות

מעוותלשימושניתניםהםכולוההגותיהכז.ערך
ופלילי.

ניטשההיהאור'רשופנהקירקגוראפלטון'ככזו
הצגהמוקרבתולעתיםומבריקמחונןסופר

האינטרסיםלטובתטיעוניושלבהירהפילוסופית
הטוןאתלחלוטיןמשוללהוא .שלופרותיים tהכ

הפילוסוףשלוחמור-הסברהיבשהזהיר'
(כמו'רב-העוצמההספרותיסגנונוהכז.קצועי'

אחדשהואזרתוסתרא",אמרב"כהלכו.של,
ספרותו)מכלללפיענוחביותרהקשיםפרים tהכ

ושאיןלתפיסה,קלהשבשורתוהאשלייהאתמ(~נה
כלשלגיוסהאתהקוראמןתובעתאיהי
כמובן'זוהי' .הבנתהלמעןשלו~ינטליגנציה tה

קירקגור,כמווניטשה,הואילבלבד,אוזzליה
בסופיסטיקציהדקה,באירוניההרבהמ,זzתמש

קוראיואתלפתותעל-מכתבלתי-ישירהובמסירה
למעשה.הלכההגותואתלעצמםלזזמץ

כסל,כרכריתשמענההעילאיותשתפיסותינוהואההכרח"מן
ללאמגיעותשהןאימתכלנפשעים,אףמסויימותוכנסיבות

("מעברלכך"נועדוולאהוכשרושלאלאוזנייםרשות,נטילת
 .) 40ע'ולרוע",לטוב

הספריםאתלשרוףיכמובןאפשרי
יהנאצים)בחגו(כךהסופריםואת

ספריםבאמצעותלשרוףגםאפשרי
הספרדית).האינקוויזיציה(דוגמת

לגיטימיאם :כאןלומרחשוב)גולם
השימושמידתעל·פיספריםל'שפוט
ספראיזה-בחםשעשולרעה
אלחנקלותלמטרותיותרנוצל
הגיעהלאוהאם ?חתנ"ךמאשר
בגללהקוראןאתגםלשרוףהעת

למיניהםקנאיםוסייעיםחומייני
 ?בצילושצמחו

הקיומיתמתרדמתםקוראיואתלעוררע~ל-מנת
לשינויוהעוזהרצוןאתבהםולהפיחהנינוחה

כתביואתלעתיםניטשהצובעעיצמי'
גבוהרגשיטוןהטעונותררמטיזציות-יתר·ב

על-המסורתית.הפילוסופיתבספרותמהמקובל
אינטלקטואלילהלםהקוראאתלהכניסמנת

משתמשעזהואישיתרגשיתלתגובה,ויעוררו
("הבסטייהרבותציוריותבמטפורותניטשה

גםיששאליהמהן'אחתרקהיאהבלונדית"
מולהעבדים"מוסר :כמולשוןמטבעותה~וסיףל

לעוצמה""הרצון"העל-אדם",האדונים",מוסר
שניטשהמשמעויותישאלהמושגיםלרובוןנוד).

מודעהיהכיאםאליהןהתכווןלאוכללכילל
באהמכאןבהם.לעשותשאפשרהשלילילישימוש
מבשריניבוייושארלגביכמושלגביהנכ:ואתו,
העלהאוששיערממהיותראףצדקהואהשואה

דעתו:ע~ל

בכךניטשהאתברצינותלהאשיםניתןהאם
יתר-על-המידהרבותזה,מסוגרבותש"אוזניים"

 ?בגרמניההנאציזםשלעלייתובשחרסביבורחשו

פרשניםשלאוזניהםשגםחלילה,כאןטועןאינני
מאזינישלכזהלסוגשייכותבימינומסויימים
הצורהאחרישוללהולכיםלאהריהםניטשה.

מוצאיםאלאהניטשיאנים,המסריםשלהחיצונית
ההשראה""נותןהגרעיןאתהפילוסופיבתוכנם
לכך".נועדוולאהוכשרו"שלאהנאציות,לאוזניים

מצוישכביכול"הניהיליזם",לדידםהואזהגרעין
הניטשיאנית.ההגותשלהעמוקיםבשורשיה

קוראהואבדיוקלמהומפרטמגדיראינואוחנה
ומגווניםרביםביטוייםישנםשהרי"ניהיליזם",

הקובעמטאפיסי'ניהיליזםלמשל'מצוי' .משלו
כלמשוללכאוסבבחינתהואועולמנושהואיל

לאיזושהילהגיעכלליתכןשלאהריוצורה,סדר
עלתקפהמשמעותבעלתאובייקטיביתאמת

חכרתיניהיליזםגםמצויזה.עולמנו
והטוען'ספקנות',בפשטותהקרוי(אפיסטמולוגי),

להשיגהמוגבלהאנושיהשכלשלביכולתושאין
מהותועלזהעולמנועלהמוחלטותהאמיתותאת

רובלדעתהחזיק,ניטשהוהכרותינו.תפיסותינו
על-ידיהיתר,ביןניהיליזם,שלזהבסוגפרשניו,

ש"איןהקובעתשלו'הפרספקטיבותתורתטווייתה
ושאיןבלבד",פרשנויותאלאעובדות,

דהיינוהאחרות.מןיותרככרנהאחתפרספקטיבה

עולהמהןאחתואיןלגיטימיתזכותאותהלכולן
על-פנישבה)כביכול,"האמת",(מבחינת
השאר,ביןזו,תורהנועדהניטשהאצלהאחרות.
את"לפתוח-היצירתיתהפתיחותאתלאפשר
והעזהמעשי-יצירהלאינסוףהשמים"

ביטויהיאניטשהאצלזותורהאינטלקטואליים.
העמוקה,הבלתי-דוגמטיתלסובלנותועליון

אתהלוקחתתיאורטיתעמדהכלכנגדהיוצאת
כתורהעצמהאתורואהברצינות-יתרעצמה

האפשרויותשארפסילתתוךומוחלטתבלעדית
נשגבאבלוקדש'.ראה'כזה-בחינתהפרשניות,

האידאולוגיותלביןזהביןמהמבינתי
מדבריםשעליהןוהדוגמטיות"הטוטאליטריות"

ניהיליזםגםמצויביניהם.קשרהמוצאיםהפרשנים
תבונילביסוסתיאורטיתאפשרותכלהשוללאתי'

ערכינושלואובייקטיביתתקפהולהצדקה
בדרך-כלל .תרבותנומושתתתעליהםהרווחים

הקודם.הסוגמןישירותניהיליזםשלזהסוגנובע
לאהמוחלטת,האמתאתלהשיגניתןלאאםשהרי
והנורמותהערכיםביסוסלשםבהלהיעזרייתכן

כזהבסוגניטשהדוגללכן .חברתנושלהמוסריות
ניהיליזם.של

העמדהנגדהיאזהבהקשרטענתיעיקראולם
(במהגםלוקהשניטשההקובעת,הפרשנית
כלומר"קיומי","ניהיליזםמכנה)שאוחנה

שרירותיבאופןהאדםאתההופךמעשי'בניהיליזם
אתידיוובמובפועלהדוחהפסיכופאטלמעין

טורפתכחיההפהאלהידמןוחיכולם,הערכים
לחנךביקשלהיפך,ניטשה,החיים.שלבג'ונגל
אפשרותבפניעמידהיותולכדיהאדםאתולחסן
בעיניו"תמיד"שנראתהכזומחרידהקיומית

של("חולדתההאמיתי"המכשפות"כשיקוי
כך ,) 27ע.תשכ"ט,שוקן,אלדד,תרגםהטרגדיה",

לאימוץיביאוהולאהקודמיםהניהיליזםשסוגי
מאמציוכלגבר'.ואלים'כלשלהתורה

להכשיראיפוא,נועדו,ניטשהשלהפילוסופיים
הטרגית-דיוכיסית""ההכרהבעלהספקןהאדםאת
אלוהיםמשוללתבחברהיצירתיתחייםדרךאלהזו

על-פניגם"לרקודיוכלבהלמיניהם,וקומיסארים
תהום".
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הוגיםנגדגם .בלבדבניטשהכבדמדוברלאוכאן
אלכדסאדטד.ז'אן-פרלכמראכסיסטנציאליסטים.

אםצרופים.ניהיליסטיםהםכיטענוירעודקאמי
אינטלקטואלית.כעמדהמוגדרהאתיהניהיליזם

להצדיקביכולתנועקרוניבאופןמאמינהשאינה
נכרןאזייכלשהידצירנאליתבדדךערכייםשיפוטים
רקידקגרדניטשה(עםאלהקיומייםשהוגים
ניהיליזםאולם ..גמוריםניהיליסטיםהםבראשם)

אתלוגיבהכרחגורדאינוכזהאתי-תיארדטי
ואחדיםקאמיסאדטד.ניטשה.המעשי.הניהיליזם
ומתוךידירבמרלכרנןהאדםשחופשמאמינים.

כארסלרצח.יובילולאעדנ-יר.אתגמורהחידות
ניטשה).(נוסחאותנטיתליצירתיותאלאואנרכיה.
והומניסטיתחדשהפוליטית-חברתיתלתודעה
כלפיהמלאההאחריותלתחושתאר(סאדטד)
דייד"דאצללמשל,המופיעה.כזרהחברה.
אתדאהזהעניין(לפירוט .קאמישלב"דבר"
סאדטדשללחיבורושלידבר''אחרית

י.רעדךתרגםהומניזם".חרא"חאקזיסטניציאליזם
תשמ"ט).י"ם.יכדiכלהרצאתגרלרמב.
שניהיליסטהסבוריםבינינו.כאלהישאםאולם.
הקדושותבפרותינולפגועהמבקשאדםכלהוא

דרבנועלהמקובלתשלנרהעצמיתובתדמיתביותר
הדיהרווחים.ערכינואתולרענןלערעררןאר

הםהלאכיכאלה."ניהיליסטים"וידברשהלוואי
האינטלקטואליתלהתקדמותנוהעיקרייםהאחראים

השיפור-שלהלפידנושאיוהם-המהוהתרבותית
מהפכניםמחדשיםנפסולאםהבלתי-פוסק.העצמי
ילחברתנומגאוניותםלתדרםמהםונמנעכאלה
השמריםעללקפיאהמוחלט.לקיפאוןעצמנונדרן

תרבותנו.ולחניטת
שלהאחריותלסוגייתדהיינולעיקרימגיעאניוכאן

שנעשיםהפסוליםהשימושיםעלהגאוןהכותב
כילהסכיםשנרכלכמדרמה .בכתביוהסכמתובלא
נרתעיםהיומהפכניםמדעניםארהוגיםאם

עלולהשהיאמהמחששתודתםאתמלפרסם
עדשומעיםהיינושלאהרילבני-האדם.לעשרת
אנושותשפגעקופרניקוס.תורתעלהיוםעצם

היקוםממרקדאותנובסלקוהאנושיבנרקיסיזם
היינולא ;האינסופיהקוסמוספוכריאלהסופי

אותנושהורידידאררריןלתורתמתוודעים
אלאותנווהעלההבריאה'כ'נזרהרםממעמדנו

ששיקעפרויד.בתורתמתברכיםהיינו;לאהעצים
באהבתנובכךופגעה'לא-מרדע'במרתפיאותנו

שהרדידמאונס.עלגםשומעיםהיינולאהעצמית.
וכר'.הקיבהאלהעצמיתהערכתנומרקדאת
המרכזיותהשאלותאחתאתלשאולניתןכאן

להיותמסרייםדעותהרגהיכולהאם :זהבעניין
האנטי-ולשימושכתביולפרשנותממששלאחראי

האם ?רשותונטילתללאבהםשעושיםהומניסטי
לאחריותודרמהעיוניוהרגהרוחאיששלאחריותו

בדיוקלחזרתהמקריםברובהיכולמעשיימדעןשל
המצרייההאפשריתההרסמידתאתסביר

הפילוסוףאשרבערד-רבאמצארתירבתגליותיו
שלהפנימיהגיונםמתוךזאתלנבאתמידיכולאינו

 ?בלבדוהגרתוכתביו

רקהורגים :הורגיםלא-כשלעצמםספרים
הנבלהמעשילהצדקתבהםהמשתמשיםאנשים
אתחייורבדםבבדידותוהחוצבהרגהביןשלהם.
ההמוןשלדוגמטיולהגהמלחמהלהטלביןהגרתו

יהפסארדר-אינטלקטראלמפרידברחוב
מצפרןללאהשאפתןהפוליטיקאייהמאניפרלאטרר

האיששלהגרתואתלצרכיו)(ומערותהמפרש
ביןוהדוקישירלוגייחסשרםמתקייםלא .המזהיר
לביןכלשהו)(מטיפוספילוסופיתעולםהשקפת

שימושלעתיםבההעושהפוליטיתאידאולוגיה
'הימניות'(הפרשנויותהצריםלצרכיהציני

יעידו).למשליהיגלילהגרתר'השמאלירת'
הסופריםואתהספריםאתלשרוףיכמרבןאפשרי

באמצעותלשרוףגםאפשרהנאצים).נהגר(כך
אולםהספרדית).האינקוויזיציה(דוגמתספרים
על-ספריםלשפוטלגיטימיאם :כאןלומדחשוב

ספראיזה-בהםשעשרלרעההשימושמידתפי
 ?התנ"ךמאשראלהנקלותלמטרותיותרנוצל

בגללהקוראןאתגםלשרוףהעתהגיעהלאוהאם
 ?בצילרשצמחולמיניהםקנאיםרסייעיםחרמייני

לכתובעלינושחרבהנרבעלעילהאמורמכלהאם
ללאברוחנוהערלהכלולפרסםלכתובלנרומותר
הסתהולא.לא ?אישיומצפרןפנימיצנזורשרם

האמוציותאלבוטהפנייהופרועה.ישירה
הייצרייםיסודותינועוררותשבנר.ביותרהנחרתות

יכלשהיאידאולוגיהשלהגשמתהלשםביותר
זאת-מסרייםבציבורומרושעתמכוונתפגיעה

ולחזקהגאוניתרוחםאתלעודדמארדרצויאךלא.
הדגולים.הכותביםשלהמחוננותידיהםאת

פתוחים""שמיםמפריעבאיןבפנינושיפתחו

הרוחגםהחירות.כמרמרתקות.רוחלהרפתקאות
אתלהגבילשינסהמיכל :לחלוקהניתנתאינה
החומר.שלהסוהרבביתבמהרהעצמוימצאהדוח

• 
רוכנוכייכגני

• 
." Nieht einen Band, mein Kind, ein Kapitel " 
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 :באואריהודה
הסופי"ה"פיתרוןתוצאות

הוכרעולאעדייו
בסדיעקב

,עלה 1926פראג,ילידבאראריהודהפררפ'
המחקריעיסוקותחום .-1939בלישראל

מזההעכשווית.היהודיתההיסטוריה-

האנטישמיותבנושאמתמחהשנה 25

והשראה.

זךנתןשטעןכפיילרעתךילטעוןניתןהאם
חנאצר·פאשיסטיתתקופחשחואחרים,

חבלככלותחיתהנח,הכרוךרכלבגרמניה
חתרנותשנותאלפיבתרךהיסטוריתאפיזודה

האירופאית?

ישטעןמהטעןשהואשטובחושבאניראשית

עליהלהשיבמאפשרתכזאתשטענהמשום
מיסודם,מופרכיםאלהשדבריםכמהעדולהוכיח

השנייהמלחה"ערצינייהיסטוריבסיסכלחסרי
בגללפרצהלאהיאאידאולוגית.מלחמהחיתה
-1939בפוליטיות.אוצבאיותאוכלכליותבעיות
אייםלאאיש .העולמימהמשברגרמניהיצאה
במלחמה.רצהלאהגרמניהקפיטליזםעליה.
אמנםרצההצבאממנה.חששהגרמניהצבא

לכל-היותרהיהכלומר , 1914גבולותאתלהחזיר
אתלשפרכדיחלקית-מקומית,להתמודדותמוכן
משוםפרצההמלחמהגרמניה.שלמצבה

אתראתההנאציונל-סוצאליסטיתשהאליטה
הגזעשלהנורדייםהעמיםאתכמייצגתעצמה
ובעולם.באירופהלשלוטוחובתםשזכותםהארי,

אזוריםעלהשתלטותעל-ידירקלעשותניתןוזה
על-ידירקבמזרחה,בעיקרבאירופה,נרחבים
שכולםגרמניה,שלבאויביהנחרצתמלחמה
יצאכךהיהודים.על-ידי'הגרמניםלדעתנשלטו

מלחמההשנייהמלחה"עחיתהמאדרבהשבמידה
הסתכמההיאדברשלשבסופואלאהיהודים,נגד

מיליוןוחמישהלשלושיםשלושיםשביןבמספר
נגיעהרחוק,המזרחאתלזהנצרףואםהרוגים.

שזולהגידניספים.מליוןוחמישהלחמישים
הנוראההמלחמהזוהימוגזם.נשמעאפיזודה,

מבחינתגםעד-כה.לאנושותשאירעהביותר
שולייבענייןמדוברשלאברורהאחרותתוצאותיה

במבנהבעקבותיהשחלוהשינוייםמבחינתלא
בתוםאירופה.שלוהחברתיהכלכליהפוליטי,
מליוןאחד-עשרגרמניהשלבאזוריםהיומלחה"ע
שלספוריםאלפיםמאותרקביניהםעקורים,
שנעקרואירופה-תושביוהשאריהודים,

התנדבות.אוכפייהמעבוי:דותכתוצאהמבתיהם

 .כךבשלמהפךחלהאירופיתהתרבותבכל
חלולאימי-הבינייםסוףמאז-הגבולותובנושא

מלחה"עלאחרשאוערלאלהדומותתזוזותבהם
האזרחיתהפלישהרוסיה,גרמניה,י:פרליןהשנייה
רומניה,שלהתזוזותהבלטיות,למדינותהרוסית
ההונגרים.שלהבעיות
ודוגמאאחאיןלמזלנו-ליהודיםביחס

מןשלישלארנוןהקודמתהיהודיתבהיסטוריה

באואריהודהפרופ'

ארנוןרצח,שלוחצישנתייםמשךהיהודיהעם
לעםשהיההתרבותיהמרכזאתלחלוטיןשד:רס

 .כאןחיינואתלחלוטיןוששינהאזיעדודי iהיז
העםחיפשהשנייהמלחה"עלפני-נוספתדה·נקו
שמצאאולחפשהפסיקהואאחריהבית.ודי iהיז

(בעיקרבישראלאותושמצאאובאושוויץאווזו
העםבארצות-המערב.אואסיה-אפריקה)יהז·ות

למסקנההגיעהשנייהמלחה"עשלאחרודי iהיז
לושיש .לוהמובטחלביתיותרזקוקלאוא:שד

שאלהזולא,אואשלייהזואם .משלוביתבמערב
יהודישלהעצמיתהתחושהאבללגמרי,אחרת
נצעקאםגםבבית.אנחנו-היאהמערביהעולם

יעזור.לאזהזה,נגדפה
עםשלקררי·ארפיבמעיןמאמיןאתהם;חא

 ?גורלואתרבה,כמירחהקובעים,

כלעם,שכללומרניתןבאואראוטובעקבות
מסויימיםאופיקורימפתחתאתנית,קבוצה

זו.בהגדרהמכרעתנקודההואהשינוישתנים. iשכ

מסויימיםאיפיוניםמפתחיםעמיםזוגישהעל-פי
המצטברת,מתרבותםחייהם,מתנאיובעים 1שנ

איפיוניםיורדיםההישתנותתהליכיתוךכאשר
עוליםואחריםנעלמים,ארבחשיבותםמסריימים
חלילהחוזריםהמוקדמיםולפעמיםבמקומם

היאכךותוךומצטברתמתפתחתשהתרבותמעורם

.עלכמובןבלתי-מודעבאופןמעברה,גםשואבת
קבוצהבכללמצואניתןילכןשנעלה,איפיוןכל

קובעמה-היאהשאלה .הפוךאיפיוןאתנית
מסויימת.בתקופה

 ?הגרמניםאצלאלחקוריםמנתחאתהנר tכי

שקוריםהדבריםקוריםשםדווקאמרוע

 ?היסטוריתבמחזוריות
הרוסיםהצרפתים,אצלגםאצלם.רקקורהלאזה

דומיםדבריםלמצואאפשרהאמריקאיםואפילו
לאינדיאניםעשולמשלישהאמריקאיםמה .מאד

שוניםהיושהתנאיםלמרות-בצפון-אמריקה
אידאולוגיהלכךבקשרחיתהלאושאף-פעם

הדימיוןהאכזריות,מבחינתממלכתית,רשמית
אובדרום-אמריקה,הספרדיםאומדהים.

ונו'היפניםאואסיה,עמיעלהרוסיתההשתלטות
רקלקרותהיויכוליםזהמסוגשדבריםלומרונו'.

בגרמניהקרהזהא-היסטורית.ראייהזובגרמניה

היינובצרפתקורההיהזהאםשם.קרהשזהמשום

מבטיחואנייהצרפתיהספציפיברקעמתעמקים

שם.גםלזהמקורותמוצאיםשהיינו
רחבההתפשטותבגרמניהחיתה-הגרמניםלגבי
ניכריםשחלקיםלומראפשראנטישמיות.שלמאד
אנטישמיותהשקפותבעליהיוהגרמניהעםשל

להתנגדמהםמנעהזועובדהמסורתיות.
אבלהנאצית.ההנהגהשלהקיצוניתלאנטישמיות

אנטי-גרמניותתנועותגםשהיולזכורצריך
הגרמניתהסוציאל-דמוקרטיהלמשלאנטישמיות.

למרותיהגרמניבעםקטןמיעוטהיוותהשלא
המפלגהבעדשהצביעמיכלשלאשברור

התנגדיהיטלרלפניהסוציאל-דמוקרטית
לאהרשמיתהאידאולוגיהאבללאנטישמיות,

המצב-הקומוניסטיםלגביאנטישמית.חיתה
לומרבמפורשאפשראבלימסובךיותרקצתהיה

בגופיםתמךשלאגדולמיעוטהגרמניםביןשהיה
לשלטוןהגיעלאהיטלר-מזהיותראנטישמיים.
לשלטוןהגיעהוא .הבוחרפתקבאמצעות
החופשיותהאחרונותכבחידותתככים.באמצעות

המפלגההפסידה , 1932בסוףבגרמניהשהיו
מקומות 34-קולותמיליוןשניהנאצית

דווקאלשלטון.עלתהזהובעקבותבפרלמנט,
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הימיןהעמידמסוכנת,פחותשהיאשחשבומשום

 .השלטוןכראשהיטלראת
-הלאומייםהאופיקווישללנושאנחזוראם

הטובהסדרשלהמסורתחיתהלדוגמהבפרוסיה
דיהובבוראובווירטנברגבבארןאבל .לכלמעל

בסופוהשתלטה,עליהןהמקומותובכלובהנובר
וכשפסיכולוגיםכזאת.מסורתחיתהלאדבר'של

במלחה"עהגרמניתהמשמעתאתלנומסבירים
ובד-בבדהפרוסיתהמורשתמןכתוצאההשנייה

היוהפשעיםממבצעיגדולשחלקעל-כךמצביעים
 ?הקשרמה-השאלהכמובןנשאלתאוסטרים,

ניטשהתורתשלחאמיתיתהשפעתהחיתהמה
 ?הנאציזםהתפתחותעל

הגהשהואכפיניטשהשלדבריוזהבעניךישנם
הנאציונל-לדבריושנתנוהפרשנותוישנהאותם

אלאהדברים,ביןמתאםואיןסוציאליסטים.
מהעניין'חלקאלאניטשההיהלאשממילא
למצואהיויכוליםלניטשה.היוזקוקיםלאהנאצים

ספנסר,אצלפיכטה,אצללתורתםתיאורטיבסיס
אידאולוגלדרוויניזם.שנתנונכוןהלאבפירוש
יותראוליהנאציונל-סוציאליסטים,שלמובהק

עלמכריעבאופןשהשפיעואגבר'היהמניטשה
בניטשההחד-מימריתשההיתלותכך .היטלר

נאצו-שלההגדרהאתגםמקבללאאנימסוכנת.

עלישבובסוריהשלנוכשהשבויים
למטה,הראשעםכפותים,הברכיים,

מהיהודיםאחרתהתנהגוהםהאם

בבחוריםמדוברופה ?בפולין
 .הישראליהחינוךפארשהיוצעירים
הגבורהעלה"סיפודים"כלאז

דח.-9עודבא-הכלהארץ-ישראלי

מאד .מאדכוללנימושגהואהפאשיזםפאשיזם.
האיטלקים,אתמכניסיםזוכותרתתחתמדוייק.לא
היולאהנאציםהבלטים.אתהנאצים,את

בראשהמדינהאתמעלההפאשיזםפאשיסטים.
המדינההמטרה.אתבמדינהרואההואמעייניו.

אתבדיוקגרסהנאציונל-סוציאליזםהשולטת.היא
בעצםהמפלגה.משרתתהיאהמדינה :ההיפך

בצורהמדינהנגדהיההנאציונל-סוציאליזם
המדינה.אתלבטלרצההואוקיצונית.מובהקת
כדימכשירבמדינהראההוא ...לניןכמוכמעט
החברה,בידיאח"כשיהיהלשלטוןלהגיע

תרדשהמדינהוככלהמפלגהעל-ידיהמונהגת
המפלגה.עלהחוקשלטוןיפחתכןבחשיבותה

המדינה.ולאהחוק,הואהמפלגה,כסמלהמנהיג
נאציים.בחוקיםלאאפילובחוקים,רצהלאהיטלר

ההנחהכלומר .בלבדבהוראותרצההוא
אינהחופפיםמושגיםהםוהנאציזםשהפאשיזם

אבלמסויימים,מקביליםקוויםכמובןישנכונה.
כותרתתחתהללוהמושגיםשנילהכנסתועדמכאן
לדעתי.ארוכה,הדרךאחת,
כמירחעזרוהיחרדי'העםשלהאופיקרריהאם

 ?להשמדתורבהארמסריימת

האופיקווימה-שלא-היושלא.חושבאני
לשלטוןרצחניתעיליתהגיעהבוברגעהיהודיים,
לאאועושהשהיהמהומודרנית,אדירהבמדינה
להחלטתקורכןנופלהיההיהודי'המיעוטעושה
שלהצלהשלדרךכלחיתהלאכלומר .כזורצח

שינתהלאהיהודיםשלוהתנהגותםהמיליונים,
שולי'פקטורהיהזה .דברשוםמשנהחיתהולא

שראייהייתכןמיעוט.שלהצלהלגביאולי,
גדולההשפעהיותר'רבהאחדותיותר'מפוכחת

עודשללהצלהלהביאהיויכוליםוכיו"ביותר
ה~מ~נההיהודיתומנקודת-המבטיהודים,קבוצות

הצילכאילואחתנפש"המצילשלמורשתעל

ובאשרעולמות.בהרבהמדובר-מלא"עולם
משמדוברשיותראומרהייתילקווי-אופי,
המיעוטשלהיסטוריותבתגובותמדוברכשכאלה,

נקלע.אליהםלמצביםהיהודי
עלמשא-ומתן'עלאמוניםהיוכמיעוטהיהודים
מתוךתומכיםגיוסעלתחינות,עלשוחד'

 .עזרלאפשוטזהוהפעםהסובבת.אוכלוסיהה
קו-אופי'אוליזהגםלאחדות.הגיעולאהםבנוסף'
כאשרהמיוחדים.חייהםתנאישלתולדהשהוא

היהודיתהקהילהחיתהפוליןאתכבשוהנאצים
להתאחד.הצליחהלאוהיאומפולגת,מפורדת

אנטי-באופןכזה,איחודהיהשלומאדייתכן
שלהצלתםעלמקלאולי,היה,בעצם,היסטורי

יהודים.עוד

בגיטארת.-המצוקהבעתקרחכזהאיחרד

 .שהוכתבההנהגהחיתה
עלאלאחיררנראט'עלמדברלאאני

המחתרות.

בשולייםמדובראם-גםשולי,ענייןהיוהמחתרות
למשלווארשהשבגיסולזכורצריךאבלחשובים.

מתוךובחורותבחורים 750דברשלבסופרנלחמו
ארוכת-טווחהיסטוריתמבחינהיהודים.מליוןחצי
ברוארשהערגבאותואבלמרכזית,חשיבותלזהיש
גופיםבעווקהירדנראטקבעקבעה.המחתרתלא

יודנראט.היוולאמחתרתהיושלאאחרים
רוארשהגיטועללהשתלטהצליחלאהירדנראט

בתוךסוכניםמיניבכלהשתמשושהנאציםמשום
 .סמכותואתלערערכדיהגיטו

אחריחבריםשניבחברתבאושוויץסיירתי

ברגעתת·אלרף.בדרגתצח"לקציןמחם
הסתכלתי-אמרכך-לאושוויץשנכנסתי

עצמיאתושאלתיהגדרותעלאינסטנקטיבית
לעצמינתתיאחר·כךמפח.לברוחאפשראיך

מחשבתיתפועלאנישבעצםרין·רחשברן
יהודיםחיולו .מארץ·ישראלשבאכיחודי
האםישחיומכפייותרכזהמחשבההלךבעלי

 ?משתבחהתמרנהחיתהלרעתך
אין-ספקלצאת.היהאי-אפשרמאושוויץ
פעלובפוליןהיהודיותהמחתרותחברישהיהודים

חיתהזאתבדיוקשתיארת.המחשבההלךעל-פי
 .ואופןפניםבשוםלהשליםלאלפרוץ' :גישתם
הגדוללרובזה.מורדמיעוטשלחשיבותומכאן
אתהכאשרכזאת.גישהלפתחאפשרותחיתהלא

מסתכלאתהקטנים,לילדיםהורהמשפחה,בעל
הזאתה"ישראליות"כללכןאחרת.זהכלעל

כשהשבוייםאינפנטילית. .מאדילדותיתלינראית
למטה,הראשעםהברכיים,עלישבובסוריהשלנו

מהיהודיםאחרתהתנהגוהםהאםכפותים,

פארשהיוצעיריםבבחוריםמדוברופה ?בפולין
מאדקלמסריימיםבתנאים .הישראליהחינוך
בדוקיםאמצעיםהםוצמארעב .ציבורלשבור
עלהסיפוריםכלאזהתנגדות.כללשבירתויעילים
עורבא-פרח.הכלהארץ-ישראלית,הגבורה
היהודיותהמחתרותעלאלתרמןשלטיעוניו

 ?הפתיעוהאם-בגיטארתחיררנראטיםועל
התלבטות.תוךדבריואתאמראלתרמןראשית,
היודנראט,שלבגישתואמתחיתהשנית,

שהיאחיים,שלאלטרנטיבהנתנהלאשהמחתרת
המחתרתוהרימרות.שלאלטרנטיבהרקנתנה
זוחייםשלשהאלטרנטיבהטענההיאזאת.ידעה

אברר,שהעםבין-כה-וכה,מיותושכולםאשלייה.
על-למחותלפחותחשובלכןאותו.להצילשאין

שיותר'כמהזהלמרדשיצטרפווחשובמרד'ידי
להצלחהסיכוי .גדולשיותרכמהיהיהשהואכדי
שלא.בוודאיבזה.אין

המחתרת.עמדתנגדהיוהיודנראטיםכללאואגב,
היוהגרמנים,נגדשמרדויודנראטיםבהחלטהיו

נגדשמרדואנשיםהיושבתוכםיודנראטים

מסרולאאבלמרדושלאיודנראטיםוהיוהגרמנים,
.נכוןעל-כךבחייהםושילמולגרמניםהיהודיםאת

היולאובווארשה ' Tובלודובווילנהשבביאליסטוק

וכשאבליהיה,בקרבנהאבלכאלה.יודנראטים
למשל'בקרבנהמקומות.ובעודובמידובמינסק
ראששהיהאלקסיוחנןעםהמחתרתהזדהתה

היהודיתהמשטרהאיתה.הזדההוהואהיודנראט,

נגדהמזדיינתהמחתרתמרכזחיתהקובנהבגיסו

הגיטובתוךלמרודלאשהחליטהוהיאהגרמנים
שהיהיעראוגיטו-הוויכוח .ליערלצאתאלא

אותוופרשאלתרמןהסתמךושעליובביאליסטוק,
לאובקרבנה .היערבכיווןבקרבנההוכרענכון'לא
אי-אפשרכלומרבווילנה.מאשריהודיםפחותהיו

אבלבמחלוקת,שנויותהדמויותבהכללות.לדבר
טענהלאברשעלבדבריהגרוסמןחייק'האפילו
 .בגישתושטעהאמרהאלאמנוול'היהשהוא
איןעל·פיחריזלשלטענתועלרעתךמה

כשמתייחסיםהמפורטהחייםבוקרקםלעסוק
בגורלובעיקרבהכללה,רקאלאלשואה,
 ?שבמרותובחדר

על .אושוויץשלעדהוא .בגיסוהיהלאדיזל
שאנחנוכשםקראהואהגיטושלהפרובלמטיקה

אניאחרות.למסקנותהגיעוהואעליה,קראנו
לכןהפרטים,אתלבדוקכןחייביםשאנחנוחושב

אתגםבנושא.סרבולשלההצגותאתמעריךאני
קטלניות.לביקורותשזכה"אדם",אתוגם"גיטו"

האמיתיותבבעיותנוגעשהואשטובחושבאני

-אותןלפרשעשוישאמןכפיאותןומפרש
ובכללבגיטאותלגיטימי.-ולכןאפשרי,פירוש
וכמוניכמוךבני-אדםהיוקדושים.היולאבשואה

מעלהשאתהברגעאליהם.להתייחסצריךוכך
כללמעשהמבטלאתהקדושים,לדרגתאנשים

בעליבבני-אדםמדוברכאןאותם.להביןאפשרות
בתנאיםשחיוויאושיםתקוותרצונות,יצרים,

היועבורם.יצרושהנאציםהבלתי-אפשריים
וכי .וההדרההודשהםאחריםוהיומנווליםביניהם

ובכלהתנאיםובכלהעמיםכלביןמנווליםאין
לסיפוריהענייןאתלהפוךצריךהאם ?המקומות

דווקא ?אחר-כךבהםיאמיןלאשאף-אחדילדים
כלומרשהיו'כפיהאנשיםאתרואיםכשאנחנו
לנו'לקרוביםהופכיםהםמאד'כאנושיים
ספרותכאלה,שמחזותמאדחשובלכןלמובנים.

 .כיווןבאותועובדזהבנושאהמחקרתיכתב.כזאת
פרטים.בודקהוא

"שם"שחיהלמישרקחראריזלשלנוסףטיעון
בנושא.ריעחלהביעזכרתיש

אחדיםמטורפיםמיניכלאונחבא
יכוליםהם ?מהיטלרללמודצריכים
בהילכותובדמב"ם, .מהתנ"ךללמוד

ובעוד ?כאלהדבריםאיןמנוחה
אתאצלנוקוראיםרבים.מקומות

אתקוראיםלא.- ?קמפף""מיין
 .התנ"ך

כזאת,קיצוניתלעמדהמתכווןשהואחושבלאאני
מירקזהאומר,הואהרגשי,המסראתאבל

איןמסריימת.אמתבזהויש .להביןיכולשהתנסה
להביןאפשרותשוםאיןהשואהניצולישבליספק
סרבולגםהרישם.היהמהלהביןלהתחילאר

על-כךוכותבשםהיהשלאמיכלעליהם.מסתמך
שהואהעד-הניצולשלהעצומהחשיבותואתמבין

שחיתה.המציאותשלהאפשריהיחידהמתרגם
ומהכלשהי'עדותשתישאררצולאהנאצים
אנשים,שלבזכרונםעדייןשקייםמההואשנשאר

ככלקרובאותנומובילההעדויותוהשוואת
אלהשלחובתםלכןעצמם.המאורעותאלהאפשר

אתיצירותיהםלתוךלהעתיקשםהיושלא
מהשיכחהשאפשרמהלהצילהללו.הזכרונות

המוחלטת.
שלהאדישהעמדתוגנררבותטענותלנריש
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גםאבלהשראה,בתקופתה"נארר"העולם
בדרמהירבחר"לבארץהציוניתהמנהיגות
רבהבמידההתעלמהיהנאורהעולםלמנהיגות

התאבדותולאחראפילורזהשם.שקרהממה
 .-1943בזיגלברייםאותרושל

לאמתיםמיליוניםכאשראחדאיששלהתאבדותו
על-'כל-התאבד'.כשהואאף-אחדעלרושםערשה
ובתרנההיהודיתההנהגה 1943במאיפנים,

מאמציםועשתההרצח,עלכברידעההציונות
יכלה.ולאהעולם,שליטיאללהגיעאדירים
בעיתוןעבדתי 43בראשית-אישיתעדרת

קטנהידיעהשםאזוהתפרסמה"הצופה",

משפחותששבעיהראשוןבעמודולאמאדי
זהאחת.פולניתבעיירהמבתיהםגורשו

לאכבריהודיםרחצימלירןכאשר , 43בראשית
בחיים.היו

ליישובהגיעוהשראהעלהרשמיותהידיעות
שפורסמושמוערתהיוזהלפני . 1942בנובמבר

שמדוברמשרםראשיות,בידיעותלא .כולן

כשהסכנההמערבי'במדברההתקפותשלבתקופה
טבעיבאופןתפסההיישובעלשאיימההמיידית

שרקשמוערת,רקהיוזהלפניהכותרות.את
יכוללאשזהטעןהגדולהרוב .בהןהאמינומעטים
חמורבוודאי'קררה,משהרהגזמה.(tזזרלהיות.
כשהגיעורקשאומרים."מהלאזהאבלמארד'
שוכנעהנובמבר'בתחילתמאירופההחייםהעדים

משרםזה,אתלקלוטמאדקשההיהההנהגה.
אתלהרוסשעלולותלידיעותמתנגדאדםשנפשית

והארץ-היהודית,וההנהגה .היותרכלאתחייו'כל
מבחינהחסרת-אוניםחיתהזה,בתרךישראלית
אליה.לבשםלאאישמוחלט.באופןפוליטית

חיתהלאוהאנגליםהאמריקאיםשלההתייחסות
רביםהיושלאהיהודים,לתומכיאלאליהודיםכלל

מסהיהודים.אלף 350אזהיובאנגליהביותר.
לכן'חיתה,כלפיהםוהגישה .משקלכלחסרת

במהלהתחשבאבלברגשותיהם,מלפגועלהיזהר
גםכך .ואופןפניםבשרם- ?אומריםשהם

האמריקאיתהמדינהמחלקתבארה"ב
חסר-גבמיטרדמיטרד.כאלהיהודיםאלהתייחסה

אדירהאנטישמיתאזשחיתהמשרםבאוכלוסייה,
יכלו"הםשלבנוסחהסיפוריםשכלכךבארה"ב.

חוסר-מולהראשוןבשלבנשבריםעשר"ולא
גררםשרםכימוחלט,חוסר-אוניםלאהאונים.
שלשולייםאיזשהםקיימיםכזה.איננופוליטי
יכוליםאלהבשולייםהאםהיאוהשאלהיכולת,

אישיתאניהוויכוח.בעצםזהעליותר.לעשרתהיו
טיפהלעשרתהיהשאפשרשחושביםלאלהשייך
 .שניסרברוראבל .אדירבמאמץיותר'
יודעואני .בן-גוריוןעלזהבנושאיצאהקצףעיקר

מכיר,שאניהחדשיםהמסמכיםלפישבן-גוריון,
זהזה,אתפיוסםלאהואאדירים.מאמציםעשה
שמפרסמים.הדבריםמסוגלא
עשה?הואמה

פוליטיקאיהיההוא .לאשררוהמצבאתהביןהוא
שהביןמשרםלמתווכים,פנהולכןממולח,

בעלתהיאלמשל,הגרלה,הפולניתשהממשלה
שהיהקרט'עםאין-סופיותשיחרתלווהיוהשפעה

בסיסעלחיתהאליוופנייתומובהק,אנטישמי
הרירוציםאתם-בבחינתשלו,האנטישמיות

רוציםלאהריאתםלארץ-ישראל'יבראושהיהודים
אחריאםיהיהטובלא-ובנוסףבאירופה.אותם

 .שום-דברעשרלאשהפולניםיאמרוהמלחמה
הפולניתהממשלה .ופעלהושפעבאמתוקרט

שיחותעקבבעלות-הבריתאצלהתערבההגולה
-17בשפירסמההברית,בעלותשלוההצהרהאלה,

אירופה,יהודיהרגאתהעולםבכל 1942בדצמבר
בן-הזאת.הפולניתמההתערבותכתוצאהבאה

למרותלבריטים,וגםלאמריקאיםגםפנהגרריון
היההואאצלם.מאדקטןשלושהסיכוייפהשידע
אבל .ועודרעודתזכיריםכתבהעליון'הנציבאצל
תרכנירתניסהואז .הלךלאזההצליח.לאזהכל

להעלותניסהילדים.להציללפחות-קטנות
בולגריהמרומניה,ילדיםאלף 194.3-29ב

פעלהבארה"בהצליח.ולאזהעלנאבקגריה..והרג
לגייסשניסתהקוק)(היללברגסרןקבוצתב:ענייןאז
האנטישמיות,למרותהאמריקאית,רעת-הקהל:את

באנטישמיותלהשתמשמסויימתבמידהאףראון~י
הקטלניויכוחשהספקאין .המימשלעלכלחץ
ברגסון'לביןהרשמיתהציוניתהתנועהביןשהיהי

מקבילהפעולהאפילואו.תמיכה,לענייןייע t:1לא
במשהו.תורמתאולי,חיתה,ברגסוןשלרלתו:לפע

ההצעה ?ברגסרןהשיגבעצםמהיחד-עם-זה,

ליהודיםלסיועמיוחדתאמריקאיתרעדהלהקים
לפניערדהלבןהביתבמסדרונותתרבבה":"הס

שגםספקאין .לענייןבקונגרסנוחרתגייסשהו·א
היהמידהבאיזואבלמשהו'לתרוםהצליחהוא
שההנהגהלומרישלסינרם .ברורלאהקובע,הוא
קצתלעשרתאוליחיתהיכולהעשתה.כןמית tהרס

יותרקצתלנהוגחיתהיכולהספקובליירחן"'
להאשיםאי-אפשראבלמקומרת,בכמהבתב:רנה
בהחלטאפשרלעומת-זאתבאי-עשייה.אותה

משרםהתייאשהוהיאביאוש.אותהלה~גשים

אף-אחדעזר'לאשרם-דברעבד'לאששרם-דבר
עלבהגנהאותישמאשימיםיודעאנישמע.לא

שותףלאפשוטאניזה.לאזההישנה,ההנהגה
שהיומשוםרקהישנותבהנהגותלבעוטלאופנה

שנולדושהחכמיםמשוםרקאומפא"י,-אל:שמ
חיתהקיימתכאילובהן"מטפלים"מעשהלאדזר

השפעהאזחיתהקיימתכאילוז.:דינת-ישראל, tאז
לא .האמריקאיהשלטוןעלהנוכחיתזרכמר~ית rיהר
בז.דברהיה

 ' 42בסתיוהשואהעלנודעעצמםלאנז.ריקאים
 .בארץליישובכךעלשנודעלפנימועט'זמןבלב:ד
 ?ידעולאבאמתיאיר

עלוהסתמךעלובהיה '-42בהאמריקאיהמו·דיעין
שלהםהידיעותאתקלטרוהבריטיםהבו·יטים,

הגרמניתהמשטרהשלהקודיםשבירתעל·ידי
שהיאמשוםבכרונה,שלאאותםשהיטעתהירח rבמ
כךשלסילוקםעלאלאיהודים,רצחעלדיברהלא
הובן .אחרארזהממקוםתושביםאלפיוכך

ביהודים.גםאוליאוקראינים,ברוסים,שמדובר
שביןבוודאיהלאה.הבריטיהביוןהעבירזהר 1ומכ

ספקובלייהודים,גםזהב"קהל"נמצאיםהשאר
רצחשלבתכניתלאאבלמאד'חמורבדברמדויבר

לא-ידועהיהלאזהאירופה.יהודישלטרכזאלי
למעשה .' 42סתיועדלאמריקאיםולאגלים.לאב

 ,' 42מאיבסוףאליהםהגיעההראשונההידיעה
נגדנהדרתתעמולהשזראזטענונגלים iןה:)

-ידיעותכמההגיעוהזמןבמשךרקהגרימנים.
אתהאמריקאיםבדקוואזהשנייה,אחרית rהאז

 .הבינלאומיהצלב-האדוםבאמצעותהנושא
-7בחיתהבצלב-האדוםהמכרעתהשיחה

שנרצחוהיהודיםרוב ' 42ובסוף , 1942נמבר 1בנר

פשוטהגרמניםהחיים.ביןהיולאכברבשואה
רעדאםהשאלההוכרעהלאעדייןולדעתיהצי~יחר'

העםנגדהטרטאליתבמלחמתםניצחוהם iכמז
היהודי.

כלרימר?
 .והמרכזיםבמספרר'ויורדהולךהיהודי tהענ

עלמשפיעהבוודאיחיתההאיטיתשהתפתחותם
הדבריםאחדאינם.היהודיתהפזורהיתד

שלזוכמרהצהרההיאפעם,בכלאותישמקפיצים
 :כשנתיים-שלושלפנישאמרלמשל'שררןקיאדי

מיליוןבתעירירושליםתהיהשניםרכךכךנעו·,
העולם.מכליהודיםנעלהאנחנויהודים.תו~ז~בים

כיבשואה,שנרצחוהיהודיםעלעדייןמדברהר~ג
והיהודיםיבואר'לאהאמריקאיםהיהודיםיהרי

שרצוהיהודים ?יבראמי .יבואולאהסו·בייטים
לאאנחנוכיוםכלומר' .יותריבראוולאלבוא

שלובניינומניינורוב"ריכוזעליותרלדב!יכרילים
כיוםהציונותבארץ-ישראל".היהודי tהענ

השואה.תוצאתרזואחד-העמית,להיותמוכ:רחה

בגיטו .שוליעני~זהיוהמחתרות
בחורים 7 50רקלחמ~ווארשה
בווארשה .מיליוןחצימתוךובחורות,

היודנרטקבע~קבעה.המחתרתלא
היושלאאחרים,גופיםוקבעו

יודנראט.ולאמחתרת

תלויהבכללהיהודיהעםשלהישרדותושאלת
שלתוכההזאתהתהוםעלבהתגברותובהרבה
לפתחירכלהאםכלומר'אירופה.יהדותנפלה
מרכזיתבצררהברגלומיםשהיוהנוחרתאתבתוכו
באירופה.למדי

לאשהגרמניםלזיעהשותףאתהיכלומר
אבלהסופי","הפתרוןאתלבצעהצליחו
יהיהודיהעםשלגבואתלשבורהצליחו

לאשהעםסבירהסכנהישנהמכךוכתוצאה
ערד?יקום

רקטועןאני .כזרבקיצוניותזהאתאומרלאאני
לאאםלהיותעלולשכךכזאת,אפשרותשקיימת
זה.נגדמשהרנעשה

הלאומיתההיסטוריהמבחינתייתכןהאם
 ?מהרוצחלומדשהקררבן

ללמודיכולהואמהרוצח.ללמודמוכרחלאהוא
על-כךלקרואאפשרמעצמו.רגםמאחרים,גם

המדיינים.כיבושבסיפורב"ריקרא",ל"אבפרק
בשםמשהובאהגברים,כלאת"רק"הרגושם
אבלקייםלאשאמנםלנו'שישהזהה"נפלא"האל
גםהרגתםלאלמה-וטועןצרות,המוןלנוגרם
אתמתקניםומהר ?הזכריםהילדיםואתהנשיםאת

כלארנחבא,אבלאגדה,שזרמקורהאני ...הטעות
 .מהיטלרללמודצריכיםלאאחריםמטורפיםמיני
בהלכותוברמב"ם, .מהתנ"ךללמודיכוליםהם

רבים.מקומרתובערד ?כאלהדבריםאיןמנוחה,
והיאגדולה,כל-כךשלנווהמורשתמאחרכלומר,
השאיפהמיטבכוללדברים,המוןבתוכהכוללת

העיקרי'הדברשהיאופרטית,לארמיתלאתיקה
 ?מהיטלרללמודצריךאזכאלה,דבריםגםוכולל

אתקוראים?לא.קמפף""מייןאתאצלנוקוראים
טרטאליתהתנגדותמתנגדאנירעם-זאתהתנ"ך.

שקורהמהלביןשםשקרהמהביןהשוואהלכל
שאף-זרמבחינהייחודיהואשםשקרהמהפה.

בינתיים.-מכןלאחרארלכןקררםקרהלאפעם
אחריםהדבריםכאןואילוהראשונה.בפעםקרהזה

עלפיסת-עמיםשנישלבמאבקמדוברפהלגמרי.
כלעםבעתיד'ושיקרהבעברשקרהדברארץ'

בזה.שכרוךמהרכלהרצחההתנכלויות,הסאדיזם
האיריםביןרהסינגלזים,הטאמיליםביןקייםזה

אחרת,רלוונטיתדוגמהבכלארוהאנגלים,
בעתיד.ושתהיהבעברשחיתההיום,שקיימת

שלגבירההיא,לתקופההשייךאחרנושאישנואבל
רזהללמוד'ניתןושממנוהשוואהלערוךאפשר
שלסימןתמידשמהוויםוהדיכויהאפלייהנושא

אודיקטטורישלטוןשללכיווןהתפתחות
בחברהנירםקיימיםכאלהוסימנים .טרטאליטרי
הדר-שיחדרךנטישתכלומרהישראלית.
הדמוקרטי.

במישטריםחיהאנושותשלזעוםמיעוט
בהםחייותרעודזעוםומיעוטבאמת,דמוקרטיים

חלשמאד,חדש"עסק"היאדמוקרטיהבעבר.
ממכרלחזורמאדוקלמאד'ומסובךמאד

הנאציםעלייתקודמים.חשוכיםלמישטרים
קררהאיךמראההגרמניתהחברהעלוהשתלטותם

שישללמודוצריךללמודאפשרומזהכזה.מהלך
אליהםלבשמיםשאםלמדי,בולטיםאזהרהסימני
ליצורלכסרת-בזמןמנעפעולתלפעולאוליניתן

הפוליטיקאיםאתלהנחותשתוכלפרידגמה
קשרתסכנותמאיתנולמנועכדימעשיתלפעולה

 •זה.מסוג
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חולהחברה-מובטלתחברה

עבודהכתלש :קניספלגרשון

 .-1988מ 100%שלעלייה . 15-24בגילאים-מהמובםלים 35%

 65,000-עבודהחדשים . 19,000-הזמנות

קיסרישראל :בהשתתפותדיון
יובלשושנהההסתדרות).(מזכ"ל
 ;סוציאליתלעבודה(ביח"ס

 ;ירושלים) ;העבריתהאוניברסיטה
ללימודי(החוגיעקובסוןדןד"ר

פרופ' ;ת"א)אוניברסיטת ;העבודה

החברתית,המגמה(ראשנדלואריח
אוניברסיטת ;לפסיכולוגיההחוג
(החוגפרסיוחנןפרופ' ;ת"א)

 ;גיחולאנתרופולוגיחלסוציולו
 .)א"תאוניברסיטת

 . 1989יוני :כללייםנתונים

יסודמושגי

היותםעלשהצהירואנשים :בלתי-מועסקים
המרכזיתהלישכהשלהסקרביוםעבודהמחוסרי

 140,000-מספרםלסטטיסטיקה.

כמחוסריכלישנהשנרשמואנשים :מובטלים
הראשוניםהימים 5 (ומעלהימים 6משךעבודה

 23,000(לעומת 44,500המתנה).כימינחשבים
 ) 100%שלבעלייהמדובר .-1988ב

מתוךהבלתי-מועסקיםמספר :האבטלהשיעור
 9%- 1,597,000המונההכלליהעבודהכוח

באבטלה).לשיא(נחשב

עבודהדורשי-

דדך(שעבדו

התעסוקה)שרות

65,000 

מעסיקיםהזמנות

דדך(שעבדו

התעסוקה)שדות

19,000 

שסופקוהזמנות

עובדיםע"י

ישראלים
13,500 

סטיקה)לסטטיהמרכזיתהלשכה(נתוניי-מועסקיםחבלתמאפיינימספר

עבודהסרבניעבודהמחפשימשפחותבעלי 15-45גילאיםכשיםגברים

-5ממעלה(ל

שבועות)

בקירוב 2% 82% 59% 35.6% 49% 51%

) 2,600 ( 

מקצועותצותקבולפידמי·אבטלחמקבלי

בכיריםמכהליםמקצועייםםדיעובמקצועותבעלי
אחדיםבענפיםוטכנייםחופשיים

14% 19% 8.5% 

 48,300-אבטלהלדמיתביעותסה"כ

שנותרואליםישר
תעסוקהללא

51,500 

שרותיםעובדי

4.5% 

לאהזמנות
מאויישות

4,500 

מקצועייםלא

23% 

 :אזוריםלפיחלוקה
המרכזאזור

דן)גוש(כולל
14,300 

צפון

13,000 

אילת(עדדרום
-כולל)

7000 

(כוללירושלים
בית-שמש)

2500 

הפיתוח.יבער-ציהארהמובטליםמסה"כ 20%
-130,000לקרוב.ב-יםמהשטחהמגיעהעבודהכוח

 13,000-מהשטחיםשלאזריםעובדים

 :חסריםנתונים
לאומית.זהותמוצא,ארצות ,שכלההרמתעפ"יומובטליםבלתי-מועסקיםהתפלגות
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יקרהלאזהלנו
לנתונים,ספציפיתשנכנסיםלפני :יעקרבסרןרן-
לגביכלליתהעדהלהעידשצדיךחושבאני

 :שלהםהמשמעות
המצבשבסך-הכלפעם,לאשנשמעתטענהישנה
של-9%ביותראופחותהיוםמדוברנורא.לא

אחוזוזההאזרחי'העבודהכוחמסכ"המובטלים
מתועשותלארצותגםמתאיםמינוסשפלוס/
 ,-16%לקרובשלאבטלהישנהבהולנדאחדות.

 ,-10%להגיעושנתיים-שלוש,לפניעדבאדה"ב,

רוצהואנינורא.כל-כךלאאוליזה-9%שכך
שונהמאדמאדהיאהישראליתשהמציאותלטעון

 ;טעמיםמכמהוזאתאחדות,בארצותמהמציאות
קייםשנים 4-5לפניעדשבארץ,משוםראשית,

מיתוסאיזשהופההיהאבטלה.עלעדניטאבוהיה
עודששורשיומלאתעסוקתיביטחוןשל

מצבבאבטלהשדאתההיישוביתבהיסטוריה
הציוני,בחזוןקשותשפוגעלידידה,לגדוםשעשוי
כלומד,וכד'.הקונסטרוקטיביבסוציאליזםששולב
.גםמחירבכללמנועצדיךאותודברחיתהאבטלה
זהיחסבלטהמדינה,הקמתעם ,' soה-בשנות
בכללעסוקמהעוליםשדרשפטרנליזם,עד-כדי
בהםיושרשושכךהנחהמתוךשהיא,עבודה

הנכונההדרךנראתהשזוומשוםעבודההרגלי
במשךלעבודה.מוטיבציהבהםליצורהיחידה
המיוחדהחברתי-כלכליהמבנהבשלהשנים,
נמנעהשבו'ההוןובסיבסודבריכוזיות-לארץ
מיתוס,איזשהוונוצרלחלוטין'אבטלהכמעט
נתפסהבעבודההקביעותלקדות.יכוללאזהשכאן
מכךנובע .הציבורבתודעתלחלוטיןמוצקכנתון
באבטלהקודמתהתנסותכלבארץקיימתשלא

ברמתלאסובייקטיבית,ולאאובייקטיביתלא-
פותחולאכלומדהמוסדית.בדמהולאהפרט
בארצותכזה.במצבהתמודדותכישורישוםאצלנו

קדהזהאישית,לךקדהלאזהאםאחדות,
מודלאיזשהולךישבקהילה.אובמשפחה
התמודדותכישוריעל-פיולפתחאליו.להתייחס
כלשהם.

אינםהדבריםעובדתית :קיסרישראל-
אדונהתקופהחיתההמדינהקוםלפנימדוייקים.

שלתפישהעפ"יפסיכולוגיתהיישובהתארגןבה
בני-הזוגלשנילמשל,אז,היהאסוראבטלה.
תעמולהחיתההנוספות,השעותבוטלולעבוד'
עברית.עבודהלטובתיתוצרת-הארץלטובתכבדה

באבטלה,המלחמהשלמסימניההיהזהכל
המדינה.קוםלפניכרוניתשחיתה
-אבטלהתקופותלנוהיוהמדינהקוםלאחד
בימי-והשנייההגדולה,העלייהבזמןהאחת
נולדהאבטלהביטוחחרק .-1965בהגדולהמיתון

המיתוןשלמהתוצאותאחתהיההואזה.אחדימיד
הזה.

כדאיהיסטוריתאנקדוטהבתרד :יעקרבסרןרן-

היוהאבטלה,לביטוחשהמתנגדיםכאןלהזכיר
חדותאנשי-והמצדדיםתנועת-העבודה,אנשי

נחזוראםאבלהמעסיקים.חוגיודווקאומ"קי
חוסרשלשליהטיעון-הקודמיםלדברים
שללדודמתייחסאבטלה,עםלהתמודדמוכנות
האישיתההתנסותיתולחוריה '-80השנות

מאחדלכ,ךבנוסף .שלווהקהילתיתוהמשפחתית
נחתוהענייןומאחדקודמת,התנסותלנוחיתהולא

יכוללאכזהשדברהידיעהרקעעלפתאוםעלינו
הנפגעיםשלמאדגדולהנטייהבולטתלנו'לקדות
שלזווהטלהאחדים.עלבמצבהאשםאתלהטיל
הפחתתמשמעותהאלאכעסדקבהאיןאשמה
-כלשהושיקומילתהליךביחסהאישיתהירדמה

וכד'.להצעותהיענותעבודה,חיפוששל
שבארצותמכךנובעתלנוספציפיתאחרתבעיה

רביםתחומיםקיימיםאבטלה,קיימתבהןאחדות
אנגליה, .ביטחוןשלוודאותהמקריניםאחדים

ואילו .תריוארפחותתשכון,לעולםלדוגמה,

קיסרישראל

אחראימי-לשאלה,:תשובח
את :לחלוטיןברורהי,~אבטלה

היא .הממשלהיוצרתאבטלח iד
אחראיתוהיאלח,אחראית

ילימיןקשרבליוזה .נח,~פתרו
מדובר .למערךאולליכו·ז· tלשמאל

ביטחוןלמינימוםהחברהבמוזוייבות
 .לאזרחוהשכלתיחברתי tכילכלי

מופיעיםוהעיסוקשהעבודהמהתשובותמסתבר

פגיעההיאזהבנושאפגיעהכלומדמזהותו,כחלק
האדם.שלהעצמיוהדימויהעצמיתההערכהבלב
קשה,כל-כךלהיותעלולהשלהההשלכהולכן
שברגעמשוםאחדים.לחץמצבימאשדיותרקשה
והעובדהדבר'שרםשורהלאשאניחושבשאני

אנידבר,שרםשווהלאשאניארמדתאותישפיטרו
ופה .עצמילמעןדברשוםלעשותיותרמסוגללא

הנבואהמענייןמסוכןמאדקסמיםמעגלמתחיל
זהרתיצירתשלתהליךנוצרעצמה.אתשמגשימה

ארהמרננותחוסרהואבהחשובשמרכיבחדשה

 .לעצמולעזורהאדםשלהיכולת
כזהרס.~כ;tשלמצבעםחיוביבאופןלהתמודדכדי

-הא.חד-עיקרייםגודמיםבשנילהיעזרהכרחי
היכולת-והשניהלחץ'מצבשלהגמדקוצפיית

האבטלהבענייןוהנה .בוולשלוטעליולהשפיע
לאשהואוודאיתיגמר'היאמתייודעלאאף-אחד
בה.לשלוטמסוגל
סבירשיהיהלינדאההפסיכולוגיתבדמהכלומד'
מאדחריפהלפגיעהמביאאבטלהשלשמצבלומד

גדולבחלקאליהשמתלווההעצמית,בהערכה
היכולתמחוסרגםהנובעתלחץ'תחושתמהמקדים

שללנתוןבאשד .המתוארהמצבייגמרמתילחזרת
גםישזרשלעובדהלינדאה-האבטלהכיסי
מעניקכזהמצבהיתרוןברמת .חיסרוןרגםיתרון

מובטלכשאניטבעית.חברתיתתמיכהשלדשת
לדברהאבטלההופכתמובטלים,אנשיעודוסביבי

שיכולמימידישואזיותר,אופחותנורמטיבי
-העבודהלמעגלמחוץתמיכהלילהעניק

 :מהיתרוןנובעהחיסרוןהאחדים.המובטלים
אתתגדירשלמהשקבוצהסכנהישהכללברמת
שלאמיתיחברתיניכורשלסכנהמחדש.עצמה

אי-וודאות.תחומישלארוכהשודהישנהאצלנו
לומדאפשר .הביטחוניהתחום-להםרן uודא,

הפרט,לגביאצלנו,בטוחשנדאההיחידשהiזברגן
כפימתערערזהוכשענייןהתעסוקה,עוגןהיה

מתערערהאחרונות,השניםבשלוש-ארבעשקודה

 .שנותרכז.הכל
המצבבתיאורדקלהסתפקאין :יתד··על-כן

כיסישללנתוןלהתייחסחשובאלאהכרי~לני'
חלוקהעללדברשאי-אפשרבדודהאב:טלה.
 9%השטח.כלפניעלהמגמהשלשרויירנית
אוכלוסיות,שלמסריימיםבסוגיםפוגעיםהאב:טלה

באוכלוסיותשישבכךדקמסתכםלאוזה
מובטלים,שלגדוליותרהרבהאחוזמסריימרת

הרבהסביבןהמצריהאנושישהמעגלבכךגם ;אל~
אלהאוכלוסיותשדווקאמכל,.והחשו~גדוליותר·
אחדים,מטעמיםגםיותרופגיעותרגישות · rשה

מיגזדיםכיוםיש .אי-ביטחוןשללמצבערת tניקו
אושחוותמאד,גדולותאוכלוסיהקבוצותשלכז.ים,
אי-ביטחוןושלאי-ודאותשלבתחושהמתנסות

פעםלאהנשמעתלטענהבתשובהזהכלרקתי. 1תעכ
אמנםדומה.המצבאחדותשבארצותומותינר jבמו

צריכיםשאנחנובדידה'לנרשאיןלהיות tיכרו
לפתחגםצדיךאזאבלזה,מצבעםלחיותללכ;רד

נאותים.התמודדות:רניומנג

יעקרכסרןדן

העצמיתבהערכהחריפהפגי'עח

שאלותעלדן'דיברת,אתה :נדלואריה-
כמהלומדאנסהאני .ה~קדוברמתהקןזzרדרת

ברמתהמצבעלחושבכשאניבי'העוליםדבריים
 .המובטלהפרטברמתקדו'ימה

 .מאדמרכזימרכיבמהווהוהעיסוקהעבודהנושא
הואמזה,יותרמאיתנו.אחדכלשלהעצמיבדימוי

 ?אתהמי-אדםשואלכשאתה .מזהותנוחלי~

בנושאלדוןלדעתיאי·אפשר
 .אחריםמנושאיםבמנותקהאבטלה
אתזהבענייןלראותצריך
במשקאונחכרה :כולוהקונטקסט

שניםבמשך tממקורותיוגדולשחלק
ולאלביטחוןהוקצבמאדירבות

סוגייתאתלנתקאי·אפשרלצמיחה,
אין .הכללימהקונטקסטהאבטלה

מבלילדעתילצמיחהסיכוישום
גםסבירשיחיהשלוםהסדרשיושג

מקודרתהפנייתשלמהבחינה
השגתמבחינתוגםהמשק,לצמיחת

 .מחו"להשקעות
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בגלדאדיה

ההחלטותשמחליטילהניחישעצמו.המובטל
מוטלתלפתרוןשהאחריותהפרכה,הנחהמניחים
רמהפהיש .עצמוהמובטלהפרטעלרבהבמידה

להבנתמרעילהשלאבתשובותהלימהחוסרשל
 .תיקונולקראתולפעולההמצב

מסוגללחעבודהבכללעבודחובה
קשרבליבריאותית,מבחינההאדם

חובתהבמקביליהקודם.למעמדו
מילכלעבודהלספקהממשלהשל

אדםשלתפקידו .לעבודשמוכן
תפקידהואמשפחתוכמפרנס

לזמןלאאפילויבולפגועשאסור
אחתאתהורסשהואמפניקצר,

בחברהביותרהחשובותהרקמות

הישראלית.

עצמיתמהערכההנובעניכורשלמרת,קבוצות
ואחד .מכךהנובעיםהסיכוניםכלעלכמרכה,

מחפשתכזרשקבוצההואהעיקרייםהסיכונים

יהירלאבוודאישחלקםקיצונייםפתרונותבד"כ
בכללותה.החברהעלהמקובלים

במצבאנשיםהמעסיקותהעיקריותהשאלותאחת
ישלכךלמצב.הסיבותשאלתהיאאבטלה,של
מכירוןהבאההאחת-עקרוניותתשובותשתי

החוריםאלהמצד-והאחרתהאבטלהיוצרי
האבטלה,אתיצרהשהממשלהלרגענניחארתה.
ממנהלסרבליםנתנהלאזר,"יצירה"שבצדאלא
חוליםאנחנו-שלנאמר,בנוסח,הסברכל

תרופה.ומחפשיםקשהכלכליתבמחלהכחברה
זמןתוךבהבראהעוזרתאולםכואבתהתרופה
בציבורהתחזקהלכןיניתןלאכזההסברמסריים.
ללאאבטלהמאלוהים"."אבטלהשלהתפישה

יותרהרבהשהיאשליטה,ללאהגיונית,סיבה
פחותגםלכןצפרייה.פחותשהיאמשרםמאיימת

לאואוליבמובלע, .להיגמרעשרייההיאמתיצפרי
הסתכלותישנההאבטלהיוזמימבחינתבמודע,

אנחנו,-כלומרילדים.כעלהמובטליםעל
תהליכיםעלמכםיותריודעיםהמנווטים,

התרופהאתניתןאנחנולכןחברתיים-כלכליים,
כמהלומרמבלימשמערתה,אתלכםלהסבירמבלי
טוב,תרגישובסוףבגללה.טובלאתרגישוזמן
מוסיפהזרגישהיודעים.אנחנורקזהאתאבל
ממילא.הקייםלזהלחץמאדהרבה
אתיצרמי-היסודיתלשאלהנחזוראם

מי-ובהמשךלה,אחראימיכלומרהאבטלה,
שלתשובותיהםיכמרבןתהיינה,לפתרונה,אחראי

שלהםהטיפולמרשאיושלבאבטלההמטפלים
שהאחריותחושביםהמובטלים .לחלוטיןשוכרת

באהלאלמצבשהאחריותכפיבידם,אינהלפתרון
גרפיםרעלהממשלהעלמוטליםהדבריםשנימהם.

הפרטשללמסגרתומחוץהנמצאיםציבוריים

ונגדבעד

כולנושלשהנטייהחושבאני :פרסיוחנן-
שלהןמאוזנת,לתפישהלהגיעהיאדברשלבסופר
צריכיםבמיוחדשלפנינו.הפתרונותשלוהןהבעיה

ברצוניראשיתאבל .מאוזניםלהיותהפתרונות
ואתאבטלה,בעדהתיאררטיהטיעוןאתלהציג
וחד-צדדית,קיצוניתבצררהשכנגד'הטיעון

אתלהבליטעל-מנתובמודע,כמרבן'
בטיפולעומדיםאנחנושבפניההאמביוולנטיות

הזאת:במחלה
המלצותיהםכלכמעט-ראשית-אבטלהבער
השנים 10-15במשךשלנרהכלכלנים,של

יאותןמקבליםהיואםמוליכות,היוהאחרונות,
תנאיהיאהכלכלניםרובלדעתהאבטלהלאבטלה.

מבנייםלשינוייםמספיק,לאאם-גםהכרחי,
אנשיםמדישיותרלמשלחושביםאםבמשק.
ובייצוריבתעשייהמדיופחותבשרותיםעובדים

שלהרצאתועל-ידיהיאזאתלשנותהיחידההדרך
אחרים.למקומרתוהזרקתואחדממקרםכוח-אדם

 .סימולטניבאופןלעשרתניתןלאלרובכזהומהלך
ההנחה .תעשייתישקטשלזרהיאשנייהנקודה
עלפעמיםשלרשיחשבופועליםשרועדיהיא

הכרזתעלואפילועיצומיםארשביתההשבתה,
ארלסגורעלולשהמעבידידעואםעבודה,סכסוך
 .עובדיוכלאתלהחליףארהעסקאתלצמצם
התעשייתי.אי-השקטאתמצמצמתלכן,אבטלה,
ערךעלייתהיאלשנייההמתקשרתשלישית,נקודה

אחדכל .העובדבעיניהעבודהומקרםהפרנסה
אי-ידיעה .עבודתובמקרםכזהבמצבנאחז

למאמץמביאההמשרהלהמשכיותביחסמסריימת
 .יפוטרהאחראלאיאנישלאכדיאינדיבידואלי

אדםכאשר .האישיהחיסכוןהיאנוספתתוצאה

שלאסיבהאיןמובטל,יהיהאולי,שמחר,חושב
אפילואבטלה,שלבמצבשרנות.רכישותידחה

כולם,שלהאישיהחיסכוןמאד,מצומצמת
ערלה.העובדים,שלובמיוחד

 .היצרןבעיניהצרכןערךעליית-חמישיתנקודה
מאדמתבלטתהיצרןאתמפרנסשהצרכןהעובדה
רצוןוירדדהחיסכוןגוברכאשראבטלה,בתקופת
לגביהןיותרומקפידיותראזברדקהצרכןהקנייה.
עללוחץהוארכךהאיכויות.לגביוהןהמחירים

יחסרושיפורעצמיייעולשללכירוןהיצרן
וסחורתו.

על-הסמרייההאבטלהביטול-אחרונהונקודה
גדולחלקכלומר,גלרייה.לאבטלההפיכתהידי

למעשהמייצריםאינםהשכרוממקבלימהעובדים
מצוקהשלמצבמועסקים.הםבהבמסגרתדבר
ומדרבןזריסמרייהאבטלהלביטולהצדקהירצד

ופסיכולוגיים,פוליטייםאירגרניים,נוחרת
מעשירתמסקנותולהסקתלחשיפתההדרושים
מסטירתכולונקיזהשטיעוןאומרלאאנילגביה.

כלכלניםנשמע.טיעוןהואאבלומשגיאות,
שאבטלהוהריעהישל;אחרארזהבחלקתומכים
אלאהמשק,להבראתרקלאדרושהמסריימת

תופעתשזריכלומרבריא,במצבלהחזקתואפילו
נפרצה.זיעההיאמשבר,במצביהמתחזקתקבע

בניגודכוח-אדם,-ראשיתהנגדי.הטיעוןוכעת,

וכדרמה,מכרכרתקרקע,כמראחרים,לגורמי-ייצרר
מתנורןבלתי-מוגבל,זמןמשךלשימורהניתנים

במצבשמכרוניםתהליכיםכמהוישנםבמהירות,
גםאלאעצמוכוח-האדםאתרקלאאבטלהשל
מבוססים,רביםנישואיןבסביבתו.שנמצאמהאת

לפירכתובארבלתי-כתובהסכםעללמעשה,הלכה

יהבעלהוא,ואילויולילדיולבעלהדואגתאשהה
אב-המשפחהמגיעאחדיוםוהנהאותם.מפרנס

למלאיכולאיכריבאשמתוולאשלצערוומודיע
אזמודיעהרביםבמקריםבהסכם.חלקואתערר

אתלמלאחדלההיאשגםרב,לאזמןתוךהאשה,
נהרסות,משפחות-כלומר .כלפירתפקידיה

הקדומההדוגמהנהרס.בקהילההאדםמעמד
 .והבלקיןדוגמתהיאזהיבענייןאוליביותר

התמרדהבענייןשקופחטעןלאקיןלהזכירכם,
לאקורבנושלבכךרקאלאילמאמציוהחומרית

החברהכאשרמיותר.הרגישהואכלומר,שער.
מגיעלתת,מסרגלשהפרטלמהזקוקהאינה

ליאוש,ובמשפחתו,בעצמולפגיעההאחרון
באחרים.פוגעהואברלמצבגםלפרקים
הערביהפועלאתהמובטלרואהבמיוחדאצלנו
בוודאיבאסרנו.כאשםואולימקומראתכתופס
יותרולגיטימייותרפגיעיותר,נוחלעזאזלכשעיר
מכאןהישראלית.והחברהממשלת-ישראלמאשר

ותיגבולרעתישתלךהימניתהראדיקליזציה-
הקרובה.בתקופה

דחףהואאצלנומהאבטלההערלהנוסףגררם
יהושע,א.ב.בעקבותילטעוןאוליאפשרההגירה.
תמירהיאההגירההיהודי-הישראלישעבור
תנאי"."עלבארץשוהההואאפשרית,חלופה
קיימותבהןאחרות,במדינותשגםנזכורמאידך

בצידןהגירהוהזדמנויותומצוקהאבטלה
אלה.הזדמנויותמממשיםרביםאירלנד),(איטליה,

מלאה.תעסוקהלביןציונותביןקשרישילכן
נגדהטיעוןשלהעיקריותהנקודותכאןעד

אבטלה.
ופעילהרגהכלאצליוצריםביחדהטיעוניםשני

לאבראמביוולנטי,מצבהישראליתבחברהאחראי
מלאהתעסוקהעלכשמרדהבה :בקלותלומרניתן
כלכליים,בעיקרמחירים,ישלזהכימחיר,בכל

הבה :גםלומרקשהשנימצד .ביותרגדולים
עדארמבקשתשהכלכלהכמהעדאבטלהנאפשר
כלכליתהבראהלשםשדרושלנרשנדמהכמה

להגיעצריךהארוךשלטרוחמפנייהארוךלטרוח
נגיעלאזרשבדרךלהיותריכולהקצר,הטורחדרך

 .כללאדרךלטורח

פרסיוחנן

אתהמובטלרואהבמיוחדאצלנו
מקומואתנתרפסהערביהפועל

כשעירבוודאי .באסרנוכאשםואולי
יותרפגיעייותרנוחלעזאזל
ממשלת·מאשריותרולגיטימי

מכאןהישראלית.והחברהישראל
שתלךהימניתחראדיקליזציה-

הקרובה.בתקופהותיגבולדעתי
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לעבודוהחובהחזנות
ההתמודדותלדדך-הבאלנושאאותימביאוזה
יסודיתנקודהלהדגישלדעתיישכאן .הדילמהעם

אבןשהיאלעבוד'והחובהלעבודהזכות-אחת
לאסוציאליסטיתחברהכלשלהיסוד

זה.רעיוןלי:זעתילאמץעלינוכעיקרוןאוטופיסטית.
יעבודשלאישמזהבמובןולאלעבוד'היאחובה

החברהמשוחררתעבודהסדכןשלגביאלאייאסר,
לדיוילפיכלאאולימהתחייבויותיה.ניכרמחלק
מסוגללהעבודהבכללעבודחובה .כלפיואבל

למעמדוקשרבליבריאותית,מבחינההאדם
לספקמשלההמשלחובתהבמקבילהקודם.
אדםשלתפקידו .לעבודשמוכןמילכלעבודה
בו,לפגועשאסורתפקידהואמשפחתוכמפ~נס
אחתאתהורסשהואמפניקצר,לזמןלאאפילו

הישראלית.בחברהביותרהחשובותהרקמות
צריכהבעבודההקביעותשזכותגםאומדזובדוח

פיטורין'זמנית.כלכליתנסיגהנוכחגםלהישמד
דקולאלמ:.;ןזgד,גםמכאיביםלהיותצריכיםעכ"פ

הכרחישאםלפטר.למעבידקליהיהאללמפוטר.
 'המעבידאבלזאת,לעשותישבדבר'כלכלי
לו.גםקשהשזהלהדגישחייבהמנהל,
אינםבעבודהוהישגיםעבודהתנאיזאת,לעומת
חינם,חשמלכמוהטבותמקודשים.להיותיכולים
עדהילדיםבחינוךועזרהחופשהקבלת

יתכןלאמקודשות.אינןבכלל,ועדהאוניברסיטה
ולאחדיםמהםיגדלאחדיםשלעבודתםשמקום

דהוותנאי-עבהטבות .זכויות-יתדתישמדנה

שהתרגלשאדםייתכןלאגמישים.להיותחייבים
בהנהלתשעוסקתממוזגתבמחלקהלעבוד

עבודהלסכסוךאולתביעהעילהידאהחשבונות
שתנאיאחרתלמחלקהלעבודלויגידואם

עםלהתמודדיתכןלא .יותרגדועיםבההעבודה
שהושגוההישגיםעלבד-בבדולשמורהאבטלה
השפע.בתקופת

שנדעבמידההאבטלה,עםלהתמודדנצליח
לההמיוחסותהכלכליותהמטרותאתלהשיג

 'החיסכוןהגברתבמשק,מבניות(תמורות

בלעדיה.ומקדו)מיקדוהתייעלות
המכונההמחלהלחומדתיותרמודעיםשנהיהככל

תקופותעצמנועללקבליותרנכוניםנהיהאבטלה,
מרות.

והעבודההשלוםאנשי
תעסוקהענףשוםכמעטהיוםשלבמדינת-ישראל

תיירותלאיהלומים,לאחקלאות,לאמשתלם.אינו
אסוןלנוקדהלאחרונהאלקטרונית.תעשייהולא
שגםכךהפרסים,עםהשלימוהעידקים-נוסף

תודתלפימשתלמת.לאכבדהנשקתעשיית
לכל .יתכןלאבבחינתהואכזהמצבהכלכלה'

סבוראניכלשהם.יחסייםיתרונותישנםמדינה
שרמתאלאלנו'המשתלםאתעדייןמצאנושלא

שומטותשלנוהצבאיותוההוצאותהביורוקרטיה
מתחתבריאיצרנימשקליצירתהתנאיםאת

לכןלאבטלה.אינפלציהביןתמידננועכךלדגלינו.
העבודהאנשישלהישנהלסיסמהלחזורמציעאני

אם-אומדהווה-סדרבהיפוךאבלוהשלום'
 .עבודהגםתהיהשלוםיהיה

נמצאבמרחבהשתלבותושלשלוםשלבתנאים
 .בכבודאותנושיפרנסוהכלכליותהגומחותאת

עבדזומובטלתמאוכלוסיהגדולשחלקבח·שבון
והצליחכשעבד'גםמאדנמוכהמחיריםבדכז:ת

במשפחה,אחדיםחבריםשגםמשוםדקקיים r1לה
עכשיו,ואילו .הרוויחוהמשפחהלאביבנוסף
גםהאם,גםפתאוםתוח,הפימעיירותגדולבחלק
 .דברמרוויחיםאינםאמשוחרר-הצבהבןוגםהאב

 .הכספילנושאבאשדזה
ההאשמהעניין-המודאליענייןהקייםזה-;לצ

 :לעוניהמוכרתההתייחסותאתהמעלההחברתית
והםבמצבם,בעצמךםאשמיענייםים iZאנו

גםנופלתכך .מזהלצאתדדךלמצואייבים iשר
דדךלמצואשצדיךוהואעליו'המובטלמת·אש
לו,מגיעשלאכנראהמצליח,אינואךזאת.וד r ,לפ

נשאלתוכאןעבורו.להתאמץחייבלאד n-א r1או
היאמסויימתשאבטלהנאמדאפילו-אלהי vה

אתמשלםמיהמחליטמיהובריאה.לכלכלהתנ:~י
ובעליהפוליטיקאיםהםשמחליטיםאלה ?מחידה

והחלטותיהםלאבטלה,מועמדיםשאינםף tהכ(
לנושאבהשוואהלגמדי.שרידותיבאופןנקב:עות

חוץ-בעולכולההחברהנושאתבוטחון'··הב
בנושאיםהשיתוףלגבימאד,חריגותמקבוצות

כאלהיאשלמיםלסקטוריםההתיחסותהכילכליים,
אםעבורםקובעיםשאחדיםמפגרים""ילדים
העוגה".ב"חלוקתשתתפוילאאוישוזתפו

כוחענייןהואבחשבוןלקחתשישאחדעניין
אבטלהכיסשהואביישובכשמדובריה.יהקנ

כוחממעגלגםהמובטליםמשפחותנופלות
רקלאהםהאבטלהבכיסיהסובליםכלומדהקנייה,

השרותיםמערךכלאלאמרוויחים,שאינםאלה
בכלוהאבסורדבחנויות,שיקנהמיאיןסביבם. iשכ
העכשווי,המפולתשמצבכמובן, ,הואזה

משוםקרולאכשלושמפעליםוהזבובדה
ניהולבגללאלאכראוי,עבדולאפועלים;שר

עלדברמשלמתלאהמנהליםשיככתאבל .כווזzל

עומדיםלדוגמה,היוםלהיפך.ואפילומחדליה,
כדיבאור-עקיבאשפיראשללמפעלכסף:ניס~לה
למההעובדים.ארבע-מאותאתכביכול:ציל:לה
שיחןכדימלידנושללמפעלכסףלהכניסךיצדי
בצורההמפעלאתלהחזיקיכולאינואם ?·דה 1עב

שהשכבהיתכןלאהדיממנו.אותושיקהונכונה
הכלכליותהנפילותמחיראתשמשלמתהידזידה

הפועלים.שכבתתהייה

יוכלשושנה

בוהביטחון'לנושאבהשוואה
חוץ-בעולכולהברח nחנושאת

השיתוףלגבימאדיחריגותמקבוצות
ההתייחסותהכלכליים,בנושאים
"ילדיםכאלהיאשלמיםלסקטורים
עבורםקובעיםשאחריםמפגרים"

ישתתפולאאוישתתפואם
העוגה".ב"חלוקת

קהילתיתאבטלה
במצבהמרכזיתהנקודה :יובלשושנה-

המובטל,הפרטשלעניינואיננההנוכחיהאבטלה
מוצאותשלמותאנשיםשקבוצותהעובדהאלא
הןהקריטיותהמשמעויותעבודה.מחוסרותעצמן

בהםמהמצבים ,האבטלהמכיסיהנובעותאלה
לקחתויש .מובטליישובחציאושלםיישוב

העתירולקראתבחווהושילובשי'תוף
היחידהבסיסהמצב,שלכוללנילתיקוןבאשד
מובניםבשניוזההחינוך,לדעתי,הוא,לתיקון

לאבטלהוהמועמדיםהמובטליםשיתוףהאחד-
-ושניתוהתוצאות.התהליךהסיבות,בהבנת
ובעיקרהכלליתההשכלהרמתלהעלאתדאגה
על-מנתלפורענותהמועדיםשלכנולוגיתיהט

עבודהבמקומותבהמשךלשלבםיהיהשניתן
החינוךמערכתתורמתכעתומודרניים.וחכמים,מח

ובכמותיומיות,לימודשעותארבעעדושןשו

עובדיםלעתידלהכשיראפשרותכלאיןכזושט:ות
איןזהבתחוםעתידות-ידע.לתעשיותמקצועיים

לאאםאבלבין-יום,דבריםלשנותאפשרותכמובן
עצמנואתנמצאמעכשיו,בנושאמעשהכלייעשה
היום.שלבמצבבדיוקשניםחמשבעוד

החייליםמצבשלזוהיאלחידודנוספתדה· 1נק
שניםשלושתורמיםישראלאזרחישוחדדים.,המ
הםאחד-כךקונצנזוס.ישזהעללצבא.י"הם iמח
קונצנזוסששוםלהםאומדיםושםלשוק,איםייוצ
ישלדעתיעצמם.בכוחותשיסתדרו .עליהםחללא
כשמדינהמושחת,ואפילומעוות,משהופה
 .מאחריותהכךנעדת:מח

חוליכדיןהאבטלהןידי
האבטלהבזכותשמדבריםאלה :קיסרישראל-
להיותאחרלנדבהחוכמהמההלא-מובטלים.הם

 .גדולהצביעותכמובןבכךיש ?מובטל
הםאבטלה.עללדברמעידיםלאהפוליטיקאים

חוליכדיןאבטלהשלדינהבהם.יפגעשזהיודעים
אשדהמובטלשלבאשמתואינההמקדיםברוב-

היאאבטלההחברה.על-ידיהקיפוחלמצבנקלע
גםאניזהובצדמוסרי'בלתימצבלכלראשית
היאהעובדהכלכלית.תדומהבהשישבכךכופר

שנהזובמשק.התפוקהידדההאבטלהשלמרות
אםהיגיוןבכךוישבמשק.גידולשאיןשכיח

בכוחביותרהפורהשהחלקבחשבוןלוקחים
בחלקםשהםהמשוחרריםהחיילים-העבודה

ברמתהתעסוקה.ממעגלמףצאמקצוע,אנשי
ברמהאבלתעשייתי'שקטאכןנוצרהמפעל

לפעמיםשניתןנכוןמהומה.נוצרתהחברתית
לדעת,ישאזיאבלמשברייסודעלשינוייםלערוך
עלשינוייםלבנותלדעתייותרנכוןגבוה.המחיר

חיזוישלמראשי~~יהשלהידברות,שליסוד
לתודעתזאתולהביאמשברלצפותניתן .משבר

ליצורשכדיהתיזהלדעתיוההנהלה.העובדים
נכונה,אינהמשברים,ליצורישבמשקמיבנישינוי

בצדדיםלגעתמבליהמישקית,מהבחינהלאגם
למצבעכשיוהיגענוהריוהמוסריים.החברתיים
כדימכווניםלמשבריםמטיפיםאנובואבסורדיי
הפכההישראליתהחברהבמדינה.ישתנהשמשהו
שלאפשרותללאלחברהעימותים,לחברת

להיותצריךהכלל .נורמלילאמצבזההידברות.

ישלהידברותאפ·ז~רותאיןבובמצברקהידברות.
אצלנוואילוונו'.הפגנהשביתה,שלבדרךלפעול
לחברהאופייניותשאינןאחרות,נורמותניבנו

בריאה.

ברורהלאבטלה,אחראימי-לשאלההתשובה
היאהממשלה.יוצרתהאבטלהאת :לחלוטין
קשרבליוזהלפתרונה.אחראיתוהיאלה,אחראית

מדוברלמערך.אולליכודלשמאל,לימין,
כלכלי'ביטחוןלמינימוםהחברהבמחוייבות

לאזרח.והשכלתיחברתי
קוטרשלהבחירותבמסע :האבטלהלאופיבאשר
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יותרשיתייחסכדאילמההכלכלייםיועציונשאלו
התשובהלאינפלציה.אולאבטלה-בנאומיו

שידגישכדאיבבחירותלזכותברצונושאםחיתה
 10%סובליםשמהאבטלהמפניהאינפלציה,את

שבישראלמפניזאתהזכרתי .בלבדמהאוכלוסיה
ביטחונןאתלחזקשכדיאוכלוסיותויותריותריש

אניזולתם.קורכןאתלהקריבמוכנותהןשלהן'
כאלהקורבנותלתבועסיבהשוםשאיןחושב

המנהליםאתמהענייןולהוציאכולה,מהחברה
ואומריםשקל 24,000שלמשכורותשמרוויחים

שגורםהואשלהםהמינימוםששכרלפועלים
לאבטלה.

לעובדים,המנהליםביןהמשכורותלפערובאשר
איןריק.בחללנמצא.אינוההסתדרותיהמשק
 .המחיראתמעליםוהטוביםטובים,מנהליםהרבה
בבנק-הפועליםהשכרמערכתאתנשווהאםאבל

בנושאגדוליםהבדליםנמצאלדיסקוכט,אולבל"ל
היסודותבגללוזההפועלים.בנקלטובתזה

שישכריעהאניעקרוניתברקעו.הקיימיםהערכיים

הגופיםבכללמנהליםמקסימוםשכרלקבוע
לומראפשרקייםלאשזהזמןכלהציבוריים.
ה"כעבעכיםשיהיובחברת-העובדיםלמנהלים

משכורותיהם.מבחינתהלאומיים"

אבטלהסוגי
-נוראשאיכראחדסוגישנוהאבטלה.סוגילגבי
עובריםכשאנשיםהחינוכית.האבטלהזוהי

קיים.עבודהבמקוםלענףומענףלמקצועממקצוע
בינייםתחנותמעיןהמסמנתבריאהאבטלהזוהי
אועצמוהמפעלבתוךמקצועיתהכשרהשל

שינוישלממהלךחלקכיכרבזה .אליובהקשר
לבית-הופכתהבינייםכשתחנתאבלבמשק.מבנה
כיום.המצבפכיואלהבעייה.מתחילהמלון'
מקומותכיוםמייצריםלאעבודה.מקומותחסרים
מזהצומח.לאהמשקהמרכזית.הבעיהזועבודה.

רקעעלוזה ,אחדבמקוםמדשדשיםאנחנושכה 13
תשתיתפיתוחמבחינתרבהעשייההמאפשר

להגי~שעתידיםאומריםבתי-ספר.מפעלים,
אי-אפשרמדועעולים. 50,000הקרובהבתקופה
דברדיור,יחידות 10,000מראשלהםלהכין
 .גם-יחדלעלייהוהכנהלמובטליםפרנסהשיאחד

אםואפילו ?מהאזתקציבים.נדרשיםשלכךככרן
הרי , 2%בעודבשל-כךתעלההאינפלציה

וקשהמסובכתאיך-שלא-יהיה,האלטרנטיבה,
בנושא,מגמגמתשהממשלההיאהבעייה .יותר

שלפעולהושיתוףברורים,דבריםאומרתשאיכה
עלשתיקחבתנאירקאפשריאיחההאוכלוסיה

לאעודישראלממשלתוהנה,אחריות.עצמה
אחתאגורהאףהיוםועדמפברוארהוציאה

אדישותהפיתוח.באזוריתעסוקהמקורותליצירת
 .בבית-שאןהייתיקצרהתקופהלפכיטוטאלית.
חיילים .עליהתנפלוהעובדיםבחפירות,

החפירותאתלהםשהפסיקואימהות,משוחררים,
צעקהאחתאשההאבטלה.בתקופתעכשיו,דווקא

ארבעהעודליישאבטלה,דמירוצהלא:אניעלי
מעבודה.בכבודלהתפרנסרוצהואניבביתילדים

 40שלמזג-אוירבתנאיבחפירותבעבודהומדובר
הפכהשלנוהחברהאדישה.והממשלהמעלות.
שללסבלםקהיםאנחנוחושים.לקהתלגסה,

ובמקוםלהתפלסףפחותלדעתיצריך'לכןאנשים,
ואי-אפשרהבסיסיים.האנושיים,לערכיםלחזורזה

מפכיאחרותלארצותשלנוהמצבאתלהשוות
מדוברלמשל,משוחררים,בחייליםשכשמדובר

וכברהמדינהשלהעינייםהיואתמולשעדבאנשים
המדינה.שלהפרזיטיםהםהיום

היואםדעתךלפיקורההיהמה :יובלשושנה-
 ?מהומותפורצות

כסףאזנותנתחיתההממשלה :קיסרישראל-
לפיתרונות.

שלפיתרוןנמצאשהיהונניח :יובלשושנה-
 ?שכהבעודיקרהמהיזומה,זמנית,עבודה

בתקופתשמדוברהיאההנחה :קיסרישראל-
ביניים.

בפתרוןמתחיליםאיךהשאלה :יובלשושנה-
 .יותריסודיבסיסי'

המשק,גלגליאתלהניעצריך :קיסרישראל-
תמורתכסף-אבטלהביטוחפעילות.להגביר

ישזהבמקום .אינפלציוניגורםזה-שום-דבר
ליצרני.האדםאתלהפוך

 ?איך :יובלשושנה-

מספרלממשלההעברתיכבר :קיסרישראל-
יצירתובתחוםהאבטלהביטוחבתחוםהמלצות
מקבלי so,oooכ-ישהיוםלמשלתעסוקה.מקורות
לחייללהציעאי-אפשרמדועאבטלה.ביטוח

מוצעיםפתרונות

דרךכלומרלמצב,הפתרונות :פרסיוחנן-
לאותןלהובילצריכיםאיתר'ההתמודדות

האבטלה,לתתאמורהאותןכלכליותפונקציות
איום.פחותנפשיובמחיראחריםבאמצעים

לעבודהזכותעלדיברתיאלההמלצותבמסגרת
לעבודמוכןשהואבתנאיהאדם,שליסודיתכזכות
מינימום.ובשכרעבודהבכל

שלא .לפיטוריןיקרמחירשיהיה-שניההצעה
אלאבלבד'המפוטרשליהיהוהמשברהעומסכל

זהאם-המפעללבעלגםאישיתאחריותשתהיה
ציבורימפעלזהאם-ולממשלהפרטי'מפעל

' 

גתמשה :עץחיתוך

ללמודלשבתאבטלהביטוחהמקבלמשוחרר
שילמדזה.תשלוםתמורתבשבועפעמיםמספר

בנושאאוהכללית.השכלתואתשירחיבמקצוע,
חוזריםשתלמידיםהזכירוכבר .והסיעודהחינוך
בירידה,סים"שהמתנ ,-11,30בהביתהמביה"ס

טועניםבמד"אבצרה,וגריאטריהסיעודמוסדות

אי-אפשרמדועאמבולנס.עלאחדאדםרקשיש
שרותמתןהאבטלהביטוחממקבלילדרוש

 ?בתמורהוולונטרי

פועליםשללהחזרתםמתייחסתשליאחרתהצעה
חלקתוספתעל-ידיבנייה,לעבודותישראלים
זהעל-ידילשכר-העבודה.האבטלהמביטוח
לאותםלשלםבמקוםהמערכת,אתלהניעאפשר
המצב.שינוילמגמהכלללאאבטלהביטוחאנשים
רמתאתלא .הביטוחחוקאתלשנותגםאולי,ניתן,

 ?נוספיםרעיונותהקריטריונים.אתאלאהביטוח,

מפעליהם.מניותלעובדיםלמכור-
הצעתי .דינמייותרגמיש'יותרלהיותהעיקר

שהעובדיםכחוק,התקבלהדכ;.רואמנםלממשלה
לענייןהצעתי'בהמשךממס.ישוחררומניותשיקנו
והמעסיקיםהעובדיםאתלהפוךהתעסוקה,הגדלת

מס-ההכנסההפחתתעל-ידיבעל-כורחםלשותפים
ביןהרווחיםחלוקתהתפוקה,לגודלישירביחס

בחזרההעודףהכסףוהשקעתוההנהלה,העובדים
זאת.קיבלולאאצלנו .כךנוהגיםבאירופה .במפעל

חייביםהנוכחיחדרםהבמצב .מסובךשזהטענו

רוציםאםחדשיםבמושגיםולחשובלהסתכן
שינויים.לעשות

ייתכןנכונה,שלךהדיאגנוזה:אםיעקובסוןרן-
על-מנתרצינילמשברבמכווןלהוליךשצריך
להביאיהיהניתןואזהסיפים,אמותאתלזעזע

לשינויים.
 ,במאבקלהמשיךמתכווןאני :קיסרישראל-

פוליטיקהשזאתשיגידובטוחשאנילמרות
שיגידו.להסתדרות.הבחירותאתשמקדימה

לכך ?האבטלהלעובדתלהתכחשיכולמישהו
ענייןכאןשי ?בנושאמאדמעטעושהשהממשלה

ניפוח.ללאהגזמה,לאאמיתי.

ביןזהבענייןמבחיןואנילמנהלים.-וכמובן
אשמה.לביןאחריות
על-ידיעבודהסיבסודהיאשלישלישיתהצעה
למקומותלשלםכלומר,האבטלה.מדמיחלק

לשלםבמקוםאנשים,שיעסיקועל-מנתעבודה
דבר.עושיםשאינםלאנשים
בתקופתרמת-החייםגמישותהיאאחרונהנקודה

אנשיםלהעסיקעל-מנתצריךאםכלומר,אבטלה,
אחרותמקבוצותלשלוללאינפלציה,לגרוםמבלי
בעמלשהשיגוכאלהגםיתרות,זכויותעובדיםשל

הדבר.אתלעשותישכבד,מקצועיובמאבק
כולם.שלמשברלהיותצריךהמשבר

כולוהקונטקסטראיית
בנושאלדוןלדעתיאי-אפשר :יעקובסוןרן-

לראותצריךאחרים.מנושאיםבמנותקהאבטלה
במשקאובחברה :כולוהקונטקסטאתזהבעניין
מאדרבותשניםבמשךממקורותיו'גדולשחלק
לבנון(מלחמתלצמיחהולאלביטחוןהוקצב
במשק).הושקעושלאדולרמיליארד 3-4עלתה

מהקונטקסטהאבטלהסוגייתאתלנתקאי-אפשר
שיושגמבלילדעתילצמיחהסיכוישוםאיןהכללי'
הפנייתשלמהבחינהגםסבירשיהיהשלוםהסדר

השגתמבחינתוגםהמשק,לצמיחתמקורות
 .מחו"להשקעות
משקיעכלדוחהמדינת-ישראלשלהנוכחיהמצב

מדועמטורף,אלטרואיסטלאהואאםבר-דעת.
שלמוחלטבאי-ביטחוןהשרויבמשקשישקיע
אתלראותישלכן ?וכר'אינתיפאדהמלחמת
מאדלהרבהבנוסףחברתית,כפתולוגיההאבטלה

נוספות.פתולוגיות
לצפות'היהשניתןמהאתעשתהלאההסתדרותגם

רוצההייתישלה.בביתהשלאבוודאיממנה,
מתןהעובדים,בחברתבהסתדרות,ראשיתלראות

אםכלומר' .המפעללעובדיראשוניתזכות-סירוב
השקעותסוגישניישסגירה,בפניעומדמפעל

שלאוהמפעלבעלשלהאחת :לטמיוןאזשיורדות
אחרת,אוכךהונם,אתבושהשקיעוהמניותבעלי
העובדיםוישנםממנו,חלקלאבדעומדיםוהם
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מהכלאתשלהם,האנושיההוןכלאתהמאבדים
דקלאלכןארוכות.עמלשנותמשךשהשקיעו
לשיפוד,הסיכוימבחינתגםאלאהצדק,מבחינת

הראשונה.הסירובזכותאתלעובדיםלהציעיש
מקום-אתלרכושלהםלהציע-אומדהווה

בחברת-לדעתילהתחילצריכהזוגישההעבודה.
הגיבויאתלהיתןבנק-הפועליםכאשדהעובדים,

לשינויקפיצהקדששנרצדהמצביהווהאז .הכספי
כלשהו.חברתי

חדשחברתימודל
יצירתתאפשרלעובדיםהעבודהמקוםמנידת
חברתייםמודליםיצרהשלאבחברהחדשמודל

חדשמודלהאחרונות.השנים 50במשךחדשים
שהעובדיםהעובדים,בבעלותהנמצאמפעלשל

עובדיובפניחייביםשמנהליוימנהליואתבוחרים
אם-גםהענייןאתלנסותלפחות.כדאידין-וחשבון

 .להצלחתוערבויותשוםאין
העבודה,זכותבדברפרסיוחנןשללהצעתובאשד
מינימום,לשכרוגםעבודהלכלמיידסייגשהוא

ביסודשעומדשמהמשוםזהמענייןמסתייגאני

יתרום,יעבוד,האישכלשקודםהואההצעה
העבודה.עדךועלהעבודההרגליעלישמור
איוםתוךיאדםעלעבודהכפייתדעתילעניות
מוטיבציהיוצרתאינההרעב,אוהמצוקהבשוט

ובאשדהעבודה.עדךאתמעלהשאינהוודאי
אלוהאבטלה,דמיאוהמינימום,שכדלהורדת
דמישכביכולכיום,מאדהרבהששומעיםדברים

ריס-מוטיבציההיוצריםהםהגבוהיםהאבטלה

לגישההתנגדותיעומדתזו,בנקודהכאןלעבודה.
שמדאיבמחקריםהיוםלנוישמוצקה.דיקרקעעל

שאינםשאלהנכונה,לאלחלוטיןזושתיאוריה
מוטיבציהבעליבעליאינםאבטלהדמימקבלים
מקבלים.שכןמאלהעבודהלחיפושיותרגבוהה

העבודהתפישתהואהמוטיבציהעלשמשפיעמה
מרכזיתלאאומרכזיתהעבודהמידהבאיזה-

עצמואתהפרטדואהמידהבאיזוהאדם,בעיני

הצורךלביןשבינםדבריםועודלמצבוכאחראי
 .קשרמאדמעטישהכלכלי

שהעבודהכךעלמסכימיםשנינו :פרסיוחנן-
משתלמת.להיותצריכה

תרתי-משמע.מכובדת, :יעקובסוןרן-

שצדיךמהעלדקויכוחלנויש :פרסיוחנן-
 .כזועבודהלאדםשתימצאעדלהיות

להשיגרוצהאתהמההשאלה :יעקובסוןרן-
 .זובינייםבתקופתהעבודהבאמצעות

המובטליםבעזרתלסלולרוצהאני :פרסיוחנן-
נוספותשעותבעזרתםללמדכבישים,שבינתיים

זמנםאתלייעלרוצהאניהיסודיים,בבתי-הספד
 .יותרטובהלעבודהשלהםההמתנהבתקופת

גרתמנחיללאשלטון
משוםנוחהלאהכלליתהדגשתי :נדלואריח-

איננובהםמדבריםשאנחנומהאנשיםאחדשאף

משקפתשאוליטעותשזוחושבאני .כאןנוכח
פטרנליזםמעיןשלנו,מהקטגודיזציהמשהו
המובטלים.לגבימסויים
חושבאני-כאןעדשנאמדולדבריםבאשד

שאדכמואלאכלכלית,בעיהאינהשהאבטלה
שלבעיהזוהזו,במדינההזו,בחברהשלנוהבעיות

כפיתחום,בשוםמנהיגותלנושאיןוכפימנהיגות.
מנהיגותגםלנואיןמדינית,מנהיגותלנושאין

פנינולאןיודעלאאחדשאףכשםכלכלית.
שלטווחרוציםודקהאינתיפאדה,בנושאמועדות
מהיודעשמישהונדאהלאכךשקט,יהיההקצר
שלאדונהלשודהמצטרףזהנושאבכלכלה.קררה

שלטוןלנושישעל-כךבדודותהמעידיםנושאים
שנאמדומהדבריםאפילומנהיגות.לנואיןאבל
בעיהבפניעומדיםאנחנואםליברורלאכיוםכאן
מהעלמדבריםואםזה.מצביזםבדיוקומילאו,או

ברמתלעשותמהיודעלאבאמתאנילעייa.;ות,
לעשותצדיךכןשאולישמהיודעאניהיום-יום.

פשר,תחושתלאנשיםלתתזההעקרונית,ה .rבד(
ישמדועשיבינוכךהנתוניםאתלפניהם·וש 1לפ

חושבלאאניסובלים.אנשיםמדועאבטלה,
לכךישאבלפגעלכלהתרופההואשההסבר
שלעבודהלדברים,פשראיןאםרבה.העוינות
כאשדדחק.כעבודתלהיראותיכולהבינתיים

תיראהיוהתהל"ךהסיבותלעומת-זאת:נים 1מו
כלומד,הכלכלית,מההבראהכחלקכזועבודה

חשובה,מאדתמונת-המצבאתהעוטההמסגרת

צורךישמתאימהמסגרתלבנותעל-מנתאבל
מנהיגות.איןולנובמנהיגות,

הקדימויותבסדרראשוןנוי~א

היאילדעתיהעיקרית,הבעיה :יובלשושנה-
החברהלגביבינתייםנשארהשר:אבטלה
שלולאהמובטליםשלבעייתםהי,זLראלית
הנושאאתלהעלותישכלראשיתלכןהמדינה.

ואחד-כךהלאומי,הקדימויותבסדראשון:כד
שלנוהבריתכעלימיהםעצמנואתלשאול

האויבמיהויבמיבעצםנלחםמי .הזאתבמלחמה
בלי-סוףישיתרוןפישלתכניותגביל .המשותף
ישנו ;מקצועיתובהסבהבחינוךהשקעה :תכניות

כמע:בקטנים,מפעליםשלהאיטלקיהפטנט
מפעליםהעבדתעלשמדברתוהגישהיים, rביו

היאהשאלהועוד.ועודקואופרטיביים,לארגונים
כלאתאחתמשמעותיתלחטיבהומארגןאוסףמי

שלהיאהכלליתההדגשהכרגעהאלו.הרעיונות
שאנחנואדירחברתימחירושלאו·ולת-היד

שלמצבלהיווצריכולשכןנשלם,ושעודלמים tמט
החוצה.יפרוץהכלואזבארץאנוימיה

המובטלים,כיסישמתוךסיכויישהאם :שאלח-
 ?חדשהפועליתמנהיגותתקוםשהזכרתם,

יבארץהעבדכסירנותעפ"י :יובלשושנה-
והפטרנליזםהחברתיהלחץהקיפוח,כללמרות

וואדיפעםהיהלעוררשיכולנומהכלפה,יו iשד
אצלנוישמאד.מעטוזהפנתרים.ופעםסליב

גםהחלשות.האוכלוסיותעייפותשלעה t ,תו
מסיימיםוכשהםבצבא,נשחקיםשלהןעידיםיהצ
למהומות.לצאתמכדיעייפיםכבדהםהשדותנאה
המובטליםעםהאחדים,עםומה :שאלה-

 ?החלשותלאוכלוסיותשייכיםש,וינם

דחוף,פחותולאנפרדדיוןזה :יובלשושנה-
שלאפרטייםאנשיםהםאלהאבליככ;ובן

קהילה.מהוויםאינםהםביחד,מרבחבדים
בעיירותכלומדבקהילות,המצב :יעקובסוןרן-

הקולקטיביתבדמההואשעה,לפחו..תלפיהפ!יתוח,
סיכויחוסרשלהדגשהחוסר-אונים.שלמצב

לתוצאות.יביאוכלשהםקהילתייםשכז.אמצים
הנובעתפוזיטיביתחברתיתתמיכהעלדוברקורם

אבלמובטלים,מסוייםבמקוםשכולםמהעובדה
שליליתחברתיתתמיכהגםצומחתזהדילצ
שאםכיוון .לעבודלא-שלוהגישהכיוון iמד

פרס,יוחנןשלבמונחיםודווקאילעבודהולךארבה
ויותר"פראייד".אתהזולה,בעבודהעבודה,ל:בכ

להיותרוצהומיערבים.שלבעבודהעובד-מזה
כזה?

לכיווןחזקכיוםלוחצתהחברתיתהתמיכהכלומד,
שאלהנשאלתוכאןהברזלים".ל"תרבותהוזנלילי,

שעומדיםלהתמודדותמשאבי-הכוחותמהם ·
והכוונה ?מקבליםשהםהתמיכהמהיל~~נשים,

מה-ועוד .בלבדחומרייםלמשאביםלאכמובן
רכושםאוהשכלתםמבחינת"למכור"להםיש
ליישובם.שמחוץבמקומותהאחרוחנייהר
חברתית-להתעודדותהסיכויכלומד :שאלח-
 .ביותרקלושראית·אי
הראשוןהתנאיאבלסיכוייש :נדלואריח-
שלופתוחהגלוייההעלאההואתעורדותו:לד

הציבוריהיוםסדרעלופישרוהנןצב

 .במדינת-ישראל
לפני-ממשזהבהקשרלדוגמה :יעקובסוןרן-

תקציבהגדלתשלהשאלהעלתהשבועותמספר
 400דורששהואהביטחוןשראמדואז .הביטחון

בראיוןאז,אותושאלמישהונוספים.שקלמליון
כעתלדרושיכולאתהאיך-דומנירדיופוניי
והואחריפה,אבטלהבעייתכשישנהכזאתתוספת

אינהשתהיה,ככלחשובההאבטלה,שבעייתענה
בדם,מדוברכאןשהדיהביטחון,כבעייתחשובה

אמצעישתוספתלהביןמבליוזאתושם-בדמים,
אוהנוכחיתלמצוקתולהתייחסמבלילחימה

בעייהבהחלטחינההלוחם,שלהפוטנציאלית
הראשונה.המעלהמןבטהרנית

העובדהגםעוזרתהענייןלהדחקת :נדלואריה-
חיתההאבטלהאםהאבטלה.בכיסישמדובר
ייתכןובמרחביה,ברמת-אביבגםמורגשת

לגמרי.אחרתחיתהשהתמונה
שהוזכרהנקודהלחדדליחשוב :יעקובסוןרן-
דמגוגישימושבהשנעשהמשוםקודם-לכןכבד
תעסוקתיאי-ביטחוןשלשמצבבטיעוןמדוברדב.
אנשיםבמקומות-העבודה.חזקהמוטיבציהיוצר

עצוםמאמץועושיםלגורלםכביכולאזחוששים
הנתוניםובכןבהם.הצורךאתלהצדיקעל-מנת

נהפוךכזאת,תמונהעלמצביעיםלאהמחקריים
יביותרהטוביםדווקאהמתוארבמצב-הוא

תקופתאתלעבורכדיהמפעלזקוקלהםהאנשים
לחפשעל-מנתשעוזביםהראשוניםהםהמשברי
אותםשיתפסולפניבחוץזמיניםעבודהמקומות
האפקטיביותאבלשביתותפחותאוליישאחדים.

 .בדרך-כלליורדתתפוקהשלבמונחיםהמפעלשל
-לסיכוםאופטימיתמילה :פרסיוחנן-

הזדמנותהזדמנות,וגםמחלהגםהיאהאבטלה
חלקאחרים.בתנאיםנעשושלאדבריםלעשות
כלכלית,מבחינהכל-כךאולימשתלמיםלאמהם
שהואהחינוךכמועצומה.חשיבותבעליהםאבל

בתי"ס,בנייתכיום.המרכזיתהמשימהלדעתי
כללימוד,שעותתוספתאחה"צ,ילדיםהדרכת
שימושבעזרתלהיעשותיכוליםהאלההדברים

כלומדלדמי-האבטלה.ובתמורהבמתנדביםנכון
לפחותאוקודבנותמחייבהואאבלחיוביכיווןיש

מסויימת.לנתינהנכונות
חברתיתסולידריותשהיאאיזו :יעקובסוןרן-

 .התפרקוחישוקיהשכלבחברהמחודשת
המצבעללהסתכללאהעיקר :יובלשושנה-

באיזשהוהקרדיתהתרחשותכעלגודליגזירתכעל
השפעה,לנוישעליו.השפעהלנושאיןחלל

ההחלטותאתלעשותוחייביםואחריותשליטה
 • .בהןולהשתמשהפוליטיות

גתמשה :עץחיתוך

עינתעמלה :לדפוסהביאה
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 :צבןיאיר
מפגרמשק--נמוךשכד

 ?כיוםההסתדרותשלמצנחאתרואהאתהאיך

גורמיםבגללקשהלמצוקהנקלעוהנהגתה,ובמיוחדשההסתדרות,ספקאין
 .גם-יחדופנימייםחיצוניים
ההסתדרותעומדתשנים,שחים-עשרהשמזההואהעיקריהחיצוניהגורם

ובמיוחדפעילותה,תחומיבכללפינהארתהשדוחקערייךשלטוןמול
ההדדית.העזרהמערכותושלהמשקיותהמערכותשלהכואבותתובנקוד

 , 1984מאזהאחדות-הלאומית,ממשלתשדווקאהוא,הטראגיהפרדרכס
ממשלותשתימאשריותרמסריימתבמידהלהסתדרות,עדייןשלטוןמהורה
ההסתדרות,בהנהלתאחריםוחבריםקיסרישראלגםלה.שקדמוהליכוד
היומממשלת-האחדות,ספגהשההסתדרותשהסטירותפעם,לאאמרר

מפלגת-אלהלסטירותשותפהוכאשרמהליכוד.שספגהמאלהצורבות
מכפילהבהסתדרות,הדומיננטיהמנהיגותגררםהםשחבריההעבודה
הרסנותה.אתהסתירה

מבחינהלעשרתמסוגלתאחדותשממשלתשמההיאזה,למצבהסיבה
שלהמדיניות-למשלמסוגלת.חיתהלאאחרתממשלהשרםחברתית,
פגעהבחלשים,פגיעה'אי-הבנוצרתשהתקשטהשלמרותהאינפלציה,בלימת
נשחקהבלימה,תרכניתשל,בעיצומה 1985באוקטוברדורסנית.בצררהבהם
ושרםאפריקני,שכרממשזהלחודש. $136שללרמהעדהמינימוםשכר

חיתהאםזאת.לעשרתמעזהחיתהלאממשלת-אחדותשאיננהממשלה
בחמת-זעם.עליהמשתערהיההליכוד-זאתלעשרתמנסהמערךממשלת

היולאההסתדרותעםהמערךזאת,לעשרתמנסהליכודממשלתחיתהאם
זאת.מאפשרים

היאהריעליה.לדברלאחרונהמרבהשפרסהרצחניתהריביתלמשל,אר,
וריביתפרס.בימיאלאכיסים,בימילאקיןאותלראשונהמצחהעלעטתה

ההסתדרותיובמשקבכלל,במשקההרסמגורמיאחדשהיאזר,רצחנית
הנמוך.לשכרבחיבוראלאלהתקייםיכולההייתהלאבפרט,

בלתי-אפשרייםפעולהתנאיאלהבשניםשיצרהחיצוניהגורם-כאןעד
עםשעומדומי .האוצרבפתחכפושטת-ידהנהגתהאתוהעמידלהסתדרות,

יכוללאחיוניות,מערכותשלהתמוטטותןלמניעתסיועלקבלכדיפשוטהיד
למאבק.אגרוףלקפוץ
לחוללמרעדבערדעוזאזרהלאההסתדרותשהנהגתבכךנערץהפנימיהגורם

וכדיהחדשות,לנסיבותאותםלהתאיםכדיההסתדרות,במוסדרתרפורמות
חבריה.לביןההסתדרותביןהניכורחומרתאתשאפשר,כמהעדלהפיל,

חדשה.להסתדרותמפ"םשלקריאתהאתלראותצריךזהרקעעל
 ?"םמפמדברתעליההחדשהההסתדרותמהי

לסכנותמענהלהרותשאמוריםצירים,בשנימתמקדתהצעתנושלמהותה
כלליעפ"יתפעלשלאכלכלית-חברתיתמדיניותהראשוןהצירהמרכזיות.
שאינםכלליםבישראל'ובחברהבכלכלהבמשק,כיוםהנהרגיםהמשחק
אתולאוהעם,החברה-הכללשלהאינטרסאתלאבמרכז'מעמידים
אחרים,ואינטרסיםגורמיםואחדאלףאלאהעובד'-האדםשלהאינטרס
כיעדים.ולפעמיםכאילוצים,לפעמיםשמוצגים

התפיסה-כוללותתפיסותשתיביןויכוחנירםקייםהמערביבעולם
הארצותכלכאשרשני,מצדוהשוודית-נורווגיתאחד,מצדריסטית'התאצ

שאיןלייאמרוואלהקטבים.שניביןנערתהתעשייתיבמערבהאחרות
משררהאני .לישראלשוודיהביןמשררהאינני .לישראלשוודיהביןלהשרות

תפיסות,שתיאררינטצירת,שתיביןכלומרתאצ'ר'שללאנגליהשוודיהבין
ראם' .שלנרהאוריינטציהלהיותצריכהתפיסהאיזועפ"י :עצמיאתושואל
עלקבלתועלאזידוברשלאברורהשוודי,המודלעלההמלצהתהיהוכאשר
כמההישראלית.למציאותמתאימיםאינםממרכיביוכמה .כרעיורעלקרבו
בכךבלבד'הכלליתבמגמהמדובר .פרתיהשקאתהולמיםאינםמהם

מכתאיננהשאבטלהשלם,דורשלתקופהולאורךבעלילהוכיחהששוודיה
תעסוקהשלמדיניותלנהלבפועל,שאפשר,אלאגורל,גזרתואיננהטבע

ביןבשכרשהפער , 3-2 ½%עלערליםאינםהאבטלהשיעורישבהמלאה,
ביןהפערבישראל(כאשר 1 : 3 ; 1 : 4עלערלהאינומיומניםועובדיםמנהלים
משקלבנותושאפשר ; ) 1 : 48הואהמנכ"ליםלבין"כלל"במפעליהעובדים
המגמהולמרותהמלאההתעסוקהלמרותוחופשי,יעילמתוחכם,מודרני,

השוויונית.

נסתיימושלההשנים-10שברורונירםהפרכה,בדרךללכתניסתהתאצ'ר
במפח-נפש.

להצליח.יכולמחלה,עלכלכליתהבראהשברנהשמימאמיןלאאישיתאני
היקרהחברתיהמשאבאתומנורןשמשביתמיתרופה.ולאמחלההיאאבטלה
הארוך.בטרוחלהצלחהלצפותיכוללאהאנושי,הכרח-ביותר
'רעםכאןלהבטיחעלינועתידנוואתואפריקה,אסיהשלבמפגשחייםאנחנו

מרכזשללרמותוחברתיתכלכליתמדעית,מבחינהלהתרומםעלינוזאת,
למעסיקיםתצעיהמפ"ם,שלגישתהעפ"יהחדשהההסתדרותלכןאירופה.

תוצר :עידי·עלשלרשהעבלתמשולשתחברתית·לאומיתאמנהולממשלה
אירופית.ברמהחברתייםושרותיםרווחהאירופי'שכראירופי'

כיצד?

אותסוניצררהעובדים,שכראתנקדםאםאופטימליתתוצרלרמתלהגיענרכל
כתרנההעולםמפתעל .למאמץהוגנתתמררהשלהוגנות.שלחדשחברתי
שכר .מפגרמשק =נמרךשכר .אלינואדומיםבארורתלנצנץשחייבתנוסחה
ואתהניהוליהייעולאתהטכנולוגי,השכלולאתקדימהידחוףלעובדים,הרגן

שלנוספתהגדלהאח"כשתאפשרהתוצרלהגדלתיביאזהכל .הפריון
ובפנסיה.ברפואהבתרבות,ילדיו,בחינוךחייו,ברווחת-לעובדהתמרדה

חלקו.אתלתדרםצדכלכמרבןיהיהצריךתצליח,כזאת,שאמנהכדי
והממשלה.המעסיקיםהעובדים,כלפיתופנינההתביעות

בלתי-להשתכללותמקצועית,להסבהלהתייעלות,ככרכרתתיתבעמהעובדים
אתלשנותהמפגרת.הניהולברמתמפנהלעררךיצטרכוהמעסיקיםפוסקת.

לגביגםוהעונשהשכרגישתאתלהפעיללפועלים,מנהליםביןהשכריחסי
 ;מפסיד)ארמרוויחהמפעלאםביןגברההמנהלשכר(בינתייםמנהלים
עובדיםלשיתוףביחסוארגוניפסיכולוגימהפךלעבוריצטרכוובעיקר
שלומשערותיונזרקגרובופיניקורסת,כש"אתא"נירם,המפעל.בהנהלת
ארצה.אחתנופלתלאאייזנברג

וקידוםהעבודהשררתלצורךהרןגיוסשלמדיניותלנווטתצטרךוהממשלה,
שפחותהןוהעבודההטכנולוגיהברהיוםשללמצבבניגודהטכנולוגיה,

 .להרןנרצעות
בהםאבלמפ"ם,תרכניתשלהכללייםקררי-הן:נתאריותר,ארפחותהם,אלה
אגתירםמציגהמפ"םעצמה.אתלחדשחייבתההסתדרותלטעמנו.דילא

שלוחותיה.כלעלבהסתדרותדמוקרטיותלרפורמותביחסחדשהלחשיבה
 :הקיימותהמחשבותמכללאחתמחשבהזהבנושאאעלה
 200בתפרסונליתא~ניהמהורהעל-פיהמאדמחדהלתופעהעדיםאנוכיום

נגזר,זהמצביחד.גםהעובדיםחברתמינהלתואתהפועלהרעדאתחברים
חברתרגםמקצועיאיגודגםשהיאההסתדרות,שלהכללימהאופילכאורה,
איש, 13ההסתדרותשלהרעה"פמנה-1926בברור.לכךוהרקעעובדים.

הםהיוטבעיבאורחהעובדים.חברתאתלהקיםמסרייםבשלבשהחליטו
הואזהארגונישמבנהאלאזאת.להביןהיהניתןאזהחברה.אתשניהלואלה

חברת-שלמצבהעלדיוניםלקייםכיוםייתכןלאכיום.אבסורדבבחינת
שיאמרומבליבהם,נוכחיםיהירהמפעליםכלשלשהמנהליםמבליהעובדים

לבצעירכלולאשמנהליםברורתכניותיהם.בעיותיהם,אתשיעלודברם,את
חברת-מינהלתיואכן .קבלתןלתהליךשותפיםהיושלאהחלטותברצינות
חברתשלייחודהמסתמןבמה-מזהוחשובלפיקציה.הפכההעובדים
ייתכןאיך ?עצמםלעובדיםישירייצוגאיןשלהבמינהלהאםהעובדים
שיתוףיהיההפרטישבסקטורכךעלתיאבקשההסתדרותהדעתעללהעלות

 . ?כזהשיתוףאיןשלחבהנחלתהכאשרבהנהלות,עובדיםשל
הכלשכןריקה.נוסחההיאהעובדיםכללשלכנציגותהכלליהרעה"פהצגת
כלרם.לאבעצםהוא

מינהלההקמתהשאר,ביןלכלול,לכןצריכהדמוקרטית,רצינית,רפורמה
האידאולוגיהגורםאתלטשטשלאכדילרעה"פ,ייצוגאכן'בה,שיהיה

המנהליםמרכיבלתפקדחייבזהלידאבלהעובדים,הסתדרותשלוהפוליטי
בדיונים,ממשיתתפניתתחולאזהעובדים.שלהישירההנציגותומרכיב
וכר.'החלטותבקבלת
להיותעשרייהמחציתקבועה.כולהלהיותחייבתלאהעובדיםונציגות
עפ"ימחדש,ישיבהכללקראתלהיבחריכולהומחציתה,השנים,-4לקבועה
ייערכוררעדי-חערבדיפ,ביןפעםבכליופץזהנושא .לדירןהעומדהנושא
ל.שהקבועיםלנציגיהםבנוסףאז,ייבחרוונציגיםבמפעלים,דיוניםעליו

ההחלטות.קבלתבתהליךעובדיםשלאמיתיתמעורבותתהיהכךהמפעלים.
הואלכולןהמשותףשהמכנהזה,בנוסחרבותהצערתערדלמפ"םיש

ודמוקרטיה,חדש.דףשינוי,בבחינתרפורמההדמוקרטית.הרפורמה

שלהעובדים,שלהממשייםהחייםאלהמימסדיםקירובשלבמשמעות
 .הניכורחומתקיעקרע

היאחפצת-חיים,ההסתדרותשאםבטוחואניהחדשה,ההסתדרותבעיניזאת

דחייהכלעללכן,חבל,זה.מסלולעללעלותבמאוחר,ארבמוקדםחייבת,
לחכותיהיהצריךהשינוי'לרגעלהגיעשכדירוצההייתילא .יקרשמחירה

קשה.למכה
קודם.אחתשעהטובח

--יt------- ........--------------פירסרמימדור
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מובחרות.וחנויותרשתותכוכבים,

 · o·נ 92נ 1ss2ובלישיווקדלתאשיווק:מחלקת



ישו"עלממפריםכ"חכויםמקומימיתום
ליטווקמידי

והטלתתודעהמשבדבישראלהסתמן-70הבשנות
הקודמיםהדרמיננטיםובערכיםבאידאולוגיהספק

הספקוהשלכותיה.המלחמהמאורעותבעקבות
שלובאמנותבספרותביטוילידיבאיםוהביקורת
גםנרגעיםהתודעהמשבדשלהסממניםהתקופה.

בתיאטדרן.

"היהודיהישראליבתיאטדרןמופיעיםדרדרתשני
השנימולאחדהניצביםהגלותי,והיהודיהחדש"
"היהודיפחות.אריותרמובהקיםשונים,באופנים

החדשהסוציולוגיהדודמודלמהורההחדש"
דודזהרמאבהיים.קאדלשלקלסיפיקציה(עפ"י

חייםוהשקפתעולםתפיסתהמפתחביולוגיי
הערכיםמןשרנותועצמאיות,ייחודיות

מהירותתמורות .הישןהדודשלהדומיננטיים
לפעריםתרדמותהמודרניתהחברהאתהמאפיינות
הסוציולוגיםהדודותשלהעולםשבתפיסות

שלבאידאליםהאמיןהמייסדיםדודאםהשונים.
המאבקבצלוהתחנךגדלהחדשהדודוצדק,שלרם

תודעתושלחשובחלקשמהרריםוהמלחמה,
והשליטההכוחניותהתרבותית-לארמית.

לשנימשותפיםלעצמאותהשאיפהאתשמגלמים
האבותדודשלהאידאליזםביןהניגודאךהדודות,

החדש.הסוציולוגיהדודשלהפדאגמאטירתלבין
האידאולוגיהמאבקאתלעתיםמעליםמחזאים
מתרכזיםהםולעתיםובוטה,ישירבאופן

הסוציולוגיםהדודותשלאחדיםבמאפיינים
יוסףיקינןעמוסשלביצירתםספציפיות.ובבעירת

יחסיםלדאותאפשרלדיןוחנוךמרבדי
לביןהחדש""היהודידמותביןאמביררלנטים
מהשלושהאחדכל .הגלותיהיהודיהסטראוטיפ

אצלאם-כישרנות,בצוררתזרמהותיתבעיהמציג
הדמותביקורתית.בהתייחסותמדוברשלרשתם
באופןמעוצבתהציוניתהמיתולוגיהשלהמרכזית
הדמויות,שתיביןהיחסכאשדונלעג,גרוטסקי
וניגרראנטגוניזםשלאיננווהחדשה,הישנה
לדאותרוצההייתהשהאידיארלרגיהכפידווקא,

זאת.

הואישועלמספריםחבריםקינןעמוסשלהמחזה
הבעייהאתהמעליםמחזרתמאותםאחד

הפדגמנטדיהמבנהדדךחריף.באופןבמורכבותה

תחנותהכוללמסעקינןמעצבהמחזהעלילתשל
היהודית-ובמיתולוגיהבהיסטוריהעיקריות

כהמשךאצלומופיעהחדש""היהודיישראלית.
דקלאשלוהמתארקרריהגלותי.היהודילדמות
אלאיהגלותיהיהודישללאלהמנוגדיםשאינם
אותם.המאפייןהואהדימירןדווקא

החדש""היהודי-הדמויותשתישביןהיחס

שלהמרכזיהנושאאתמהורהיהגלותיוהיהודי
שירשכמיקינןמציגהחדש""היהודיאתהמחזה.

שמקבלותוהפסיביות,הכניעותתכונותאתמאביר
מןלחלקוהופכותכמעטמיתולוגימימוכאן

לידיבאהדברארוכת-הימים.ההיסטוריתהמסורת
עלגרוטסקיותובתחרויותהחולשהבהעצדתביטוי
במחזה,שרנותבסצינרתהדמויותשלהסבלכמרת

מעיןהמזכירההראשונותהסצינרתבאחתבמיוחד

רדיפותידינריסבלי :העבדמסורתשלהעבדהטקס
והתעללות.

בתחבולהקינןמשתמשתיאטדרניתמבחינה
למעשההיאבמחזההמרכזיתהדמות :מעניינת

במשךהמחליפהה"איש",דמותאחת,דמות
ההיסטוריהמןחלקהמהוותותדמיותפניםהמחזה

, . , 
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ישר"עלמספרים"חברים :ההצגהמתוך

עלהאישפעםהואה"איש"הציונית.והמיתולוגיה
הואהיהרדיה.האםשלמפונקילדפעםהצלב,
כחיילרגם ,פוגרומיםשלכקודכןגםמופיע

רבת-השרשרתאתשמסייםישראלבמלחמות
ומוכללותותמאוחדאלהדמויותיוכלהמשמעות.

ארפסיכולוגיםאיפירניםהנטולההאחת,בדמות
דמות-מיתוס,ארדמות-סמלזוהינאטרדליסטים.

התעצבותשלהדרךציוניכלאתבתרנההמאגדת
השימושהאבות.לדודהדומיננטיתהאידאולוגיה

הדמות"התפלגות"שלהתיאטדרניתבתחבולה
שלאדכיטיפיתהכללהשלמימויוצרתהמאחדת,
החדש"."היהודי

היאהמדוברתהדמותשלובשתמהצוררתאחת
ארההיסטוריובציבירנכאןמופיעשאינוהצלוב,
"ישר"בשםמכרנהאינועצמובמחזה .הדתי

הקשרמלבדמיוחדאיפירןכלנטרלהואולמעשה,
לצלב.

שעודדהמחזה,שלכביכול,הנוצרי,האספקט
מופשטת-דמהמשמשסועדות,כהתגובותבזמנו

דמותצירוףעל-ידיהתחנות.שרשרתשלרוחנית
מפתחנקודותהמייצגותהדמויותלשרשרתהצלוב

ביןהקבלהקינןירצדהציונית,במיתולוגיה
 .האדכיטיפיקררכןהלביןהחדש""היהודי
וטהורייפהכקודכןיאם-כןמופיעהחדש""היהודי

המוקרבארעצמואתוחגיגיהרואיבאופןהמקריב

 .זולתועל-ידיזהבאופן
כחפץ'המחזהבתחילתמוצגהצלבעלהאיש

ב"מרזיארןמיוחדבאוסףהנמצאכאובייקט

המבקרתלאורחתהתיכון".במזרחביותרהמודרני
אתמעצבקינן .עצמידיוקןשזהרמוסברבמוזיאון

מזכדרנרתשניזוןומאובק,מארבןכמוזיאוןישראל
יו'עכשללא ,מציאותללאבתהילה,ועסוקגבורה
חיים.ללא

שרנותבצוררתחוזרולגבורהלתהילההברזמרטיב
שביניהןביותרוהמשמעותיתהחריפהבמחזה.

התהילהמקררשהואבמורת,העוסקתהסצינההיא
נפגשיםהוותיקיםהלוחמים .כמרבןהעיקרי,
עללאזכדרנרתמעליםהםבהגסיסה,במסיבת
באופןלקדרתהיהשצדיךכפיקרבות,רעלנצחרנרת
ב"איךובגאווהבעונגנזכריםהםאלאמסורתי

המצריינרתפעמים ;הקודמות"בפעמיםשנהרגו

 , 1956ישראלמלחמרתעלהמצביעיםבתאריכים

המצ~יתאריך , 1974גםמופיעהוביניהם 1967

כך . 1972בשנתשנכתבמחזהלגביהעתידבתחום
המלחמה,שלואינסופיותהנצחיותהעלקינןמרמז

לדודחדשיםגבורהוציוניתהילההמשכפלת
המלחמתית,הגבורהלמיתוסצוחקהואהלוחמים.

שעבדההנצחיהקרדבןשלהמיתיתלדמותולועג
לקודכןהפוגרומיםמקורבןטרנספורמציה

הריבונית.המדינהשלהמלחמות
שלההתיישנותרעיוןמבוטאמהסצינרתבאחת
ערכיםלמעןהסרבלהחף-מפשע,הקרדבןמושג

שלפגישהמוצגתזרבסצינהקינן.לועגלהןנעלים,
שםהנקוטההלשוןרומאים.חייליםשניעםהאיש

הכרח.בעליעםאנונימיתמשרדיתפגישהמזכירה
הקבלהאיפירנםידיעלהיוצריםהרומאים,החיילים

לאישמסביריםהחדש","היהודילביןהצלובבין
השתנתה.ושהתקופההסתייםשתפקידו

נוספיםפרטים,מופיעיםהשיחהלשרןמלבד
קררכןהלדמותאיןשםיהחדשהזמןעלהמצביעים

מהולהברצינותכאןומשמערת.מקוםהנצחי
שלמשמערתהחוסראתהמחברמציגבציניות
למציאותאי-השתייכותהואתכזאתהרואיתדמות

החדשה.

בסוף-הבאהבסצינהנקשריםוהישןהחדש

ספקישר,ספקהאיש,שםהראשונה,המערכה

שהואלאחדונעלם,ידומתפקנפרדהחדש,האדם
קינןלתאי-גזים.כניסהעלהמרמזטקסמשלים

בתקורהמחדשפעםבכלגיבורואתהורג
חזרה"זאתמגיעה.שאינההטוטליתלהיעלמותו

המחזה.עלאמד-הסוף"לפניכללית
שניביןניגודיםמערכתירצדאינוכאמוריקינן

והבנים.האבותביןהסוציולוגים,הדודות
בלתיאחת,כישרתשניהםמופיעיםשלובתיאטדרן

עמוסנצחי'כקודכןמוצגיםשניהםנפרדת.

התרבותבתודעתנערץהצדקה,ללאסבלבזכררנרת
ישר,לביןהחדש""היהודיביןההקבלהוהלאום.
החדשהאדםדמותאתמחזקתהאדכיטיפי,הקררבן

עמוסעפ"יהלאומיהגיבורדיוקןהר.זנצחיכקודכן
 •.קינן
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והטוב.היקרילדי
ולמרותמגליד.:~יכווהואיגלידשהפצעחשבתיואנינסעתחודשיים,לפנירק

לכתוב.והתחלתיבכרקדהחמישיתבשעהקמתיאכתוב,לא-שאמרתי
כשיהיהילדיייראהאיךעצמילפנילתאריכולתיולאלפניתמרנתןאתשמתי

 . 18בן

 .לפניעומדיםילברליןאמךעםונסעתשקמתכמריעכשיושהםכמרפניךרק
כתבתי.לאלפניתמרנתןשחיתהזמןרכל

לא-אמרתיהריראניילכתוב.והתחלתיתרמיליבתרךארתהשמתיאחר-כך
ארתךאראהלאכאילו ,-6הבןילדיאליךכותבאניוהנה-צוואותאכתוב

לעולם.יותר
הארגזאתיפתחיוכשיגדיללעצמייאומראניכותב,שאניאלהדבריםאפקיד
אחריםיבראוואלכתב-ידו,היהרכךשהיה,כמרהיהומדועאבירהיהמיויידע

מהשברתי.הןאלואבי.היהכיצדליויספרר
ביניהיהמהלואכוזרבולאחיי.סיפוראתלואכתובלאאומר,אניהזמן,כל

ולאארץ-ישראל.ליעילשישהשלילותכלאומרולאיצטער.שלאאמררבין
 .אותרשיצערדברכלולאימחלרתיעל

שייתןמאביךשיםמניקהם .מדייותרשלילהבעלאניכאן'רביםאנשיםבעיני
להסתיראי-אפשרהאמתאתאבלשחוררת.תמונותרקולאוצליארדלהם
ילדי.

אותישיציירוכמר 1רכרעכזועףהייתיימיכללאשתדע.גםמבקשאניעל-כן
שמחהשלימיםלישהיורגםחוליםבמיטתהימיםכלשרכבהייתיולאבפניך
וצחוק.

לגרראלךארלעין-גניםארהעבודהלגדודאלךאםיןןי.יום~לדמהיודעאיני
 .עכשיולךלספרמבקשאניכךעללאאבללתל-אביבמחוץבפרדס

 .שברדברשרםעל .עליומתחרטשאיניעבריעלקצתלךלספרמבקשאני
יותררומנים.בשבילאינוחייסיפור-לךאומרחייהצליחו'אםתשאלאם
מאשרולצדדים,אחררנ•~תקדימה,-הסרטןשלמהליכתוב"חיי",בהם,יש
וערשהנקודהאלמנקודההולךשאיניעלי,שאומריםרמהמרוצים.סרסשל

הוא.נכרן-לנקודהמסביבהולךאלאאחדיקרבחיי
סרס.מאשרסרטןיותרהיהאביךבקצרה,

צירן.עלבתנ"כית tנלהבינמכתביםוכתבתינלהבציוניהייתי , 13בןכשהייתי
 .ייאושרגעיוידעתיספקןהייתיכבר , 18רבן

חיינובכישלוןלהודותשצריךכרבד-ראש,מתוךמוסיף,אניבסוגרייםוהנה
באץר.כאן

זהגםהרי .לךאכתובהפרטייםחייעלגםהפרטיים.חייעלכרגעמדברואיני
 .בארץכאןקיומםבליקירםלהםאיןהפרטיים,חייכישתדעביקשתי,

ילדי.זה.ברגעלומרהתכוונתילאזהאבל
 .לךלספררציתיעבריעל
והחלטתיישבתיציבורי, .בגןבאוסטריה,למברגבעיראחתבשדרהאיך

לפלשתינא.לנסוע
 ?כאןלימה ?אנירמהאנימי .עולמיחשבונותוחשבתיכך'ע;וספסל'ישבתי

מאושריםזוגות-זוגות-טייליםוהמוןבאירופה.יהודיצעירחיימהם
 .נזלו .עברימכלהשתפכו

נולדוהם:הרילעצמיחשבתירכךארתה.מסובביםשמיםאבןהייתיכאילו
דבוקיםוהםואבניה.עירםעציואתעירםאתואוהביםהזאת.בעירכאן.

אורח.עובראורח.עובר ?מהואניועליזים.לעירם
מחליףרקאניהזמןרכלרשם.שםבעירשנהולפניושלשרםאתמולהייתיכך

אילעצמי,אמרתיברירה""איןטוב.יותר-חדש " b"שכלכאילומקומרת.
וכברברנדיסטוהייתיצירניסטהייתיכברלפלשתינא.מלנסועלהינצלאפשר
ילביבדםספררתיעיתוןערכתישנתיים .בלונדון"המעורר"עיתוןאתערכתי
ילדי.

 .הולדתייוםאתקיללתירשםללברב.וחזרתיהעיתוןמןנפשינקעהואחר-כך
לעצמי,אמרתיבאירופה,כאןלעשרת.מהאיןכברכאןשכמרך,עובר-אורח

העולם.מרכזשכאןחושביםהזבוביםהאנשים
הכלעבריים,מאספיםעבריים,קוראיםכלרם.כאןאיןגאולה.תבראלאמכאן

ותיקוןהעולםתיקוןעלרעודערדלדבראפשרזמןכמהלנסוע.צריךפיקצייה.
אמרתילשם,אלךצירניסטבתרדלאואניולנסות.לשםלצאתבליעצמי
לשם.אלךציונילאבתרד .לעצמי

פאתרסמלאייושביםהםלשם,לצאתובמקרםבקונגרסים.יושביםהציוניםכי
אתבזיעהולרחוץלשםלנסוערוציםאינםהצירניסטים.כיבודים.ומחלקים
 .היהודיבעםבנר'שדבקההנוראההחנררנרת

אתלהשירכדיידיים.עבודתלעבודכדיצירגי,לאבתרדלשם,אסעאנילכן,
לעבוד .האידיאלזהרהגרלה.בארצותבנרשדבקוהחנררנייםהנגעיםכל

להחזיקכדילשםאסעבשדה.ולמרתלשתותלאכול,לעבוד,עבודת-ידיים.
ביד.מעדר

אנשים.שלערב-רבעםבאביה.ונסעתי.ילדי.חשבתי,כךעצמי.אתלגאול
 .לארץ-ישראל

 .מאדנאהחיתהמרחוק,יפראתוכשראיתי
מלכות.הרגשתהרגשתיאפילו

דמעות.בעיניהיובכל-זאתעצמייעםקשהלהיותדורששאנייאני
לי.היהרטוביהודהארץאלבאאניהנההנה,מרגעה.איזוכיפרחיתהמרחוק
זהב"צפור ?הספינהעםלחרףכשהתקרבנולראשונה,שמעתיצליליםואיזה
"ערפימזרחיתמלרדייהבאיזהנשמעוהאלההראשונותהמליםחרגי".ערפי
בן-זרגי".ליובקשיחרגי

כל-והכל-הכלהקריאהפשראתהבנתי.לאמנהרןרוח:רוח,צעקומישהו
למרגעה.הפכוהצלילים

יהודה.לארץבאאניהנה
ביהודיםמיושבתאחת,עירכמריבדימירניאזהצטיירהארץ-ישראלי

שיבראואנשיםלערדשמחכיםריקיםריקיםשדרתומסביבםרבים,חופשיים
במעדרים.ויעבדו

חיתהרעודבחיפה.ירדנוכיפר.ירדנולאהסוער,היםבגלל ...אחר-כךאבל
עםערבייםילדיםוכשראיתי .לארציבאתי :אצלימחלחלתגדולהאמונה
עצמיאתלהשלותניסיתיערדמחיפה,בדרךאחתבמושבהנפוחיםכרסים
לגועל-נפש.אותיהביאהכברשאחריההמושבהאבלמולדת.ארץברגשי
המושבהפקידיאתראיתיכברמערביים,יהודיםשספגומכרתעלדיברוכבר

ובעיניהםומלוכלכיםערומים-מילידי-הארץכמהראיתיוכברהמפוטמים,
ביהודית,ומדבריםיארכלדברימיניכללנרלמכורמבקשיםוהםמרגלה'
בארץ-ישראל,הראשוןבלילהלישרן,כששכבנוובלילה,שבררה.ועברית
חיכההואכיצדלשניסיפרהאחדובחרשךקודחים.פועליםשנילידינושכבר

עליהםמפקחהיהכשהואדם,זובעדתפרחי-זהבאורזיערבייםפועלים
במושבה.

 .שליהראשוןהעבודהמקרםאלהגענובארציהשניביוםלמחרת,ובכרקד
 .שברעדנשמתיהוכנעהארהתחליתי'ארבארציילראשונהחליתיברהמקום
ליוםעדתשובהמבקשותשאלותיךגםואוליושאלותיה,אימןעיניברמקרם

זה.

לויהיהמה ?במושבההראשונהבעבודהלהצליחלאהיהכל-כךנוראמדוע
 ?אחדמיוםיותרמעדרבידרלהחזיקיכולשלאלויהיהמה

אצלי.הלכהלאבאמתוהעבודהאצלו.הלכהלאבמעדרשהעבודה
רגליוכפרתמגורדותידיהחפירה,בבררשרכבאותימצאאכןוהמשגיח,
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רבית-חוליםודיכאוןחולירעד .פניאתלטמוןהיכןידעתילאואנינפוחות,
הגעתי.

באמצעוהואלתקועמסרגלשאינובשופרתרקעכמרילדי.הברשה.בגלל
 .הייתיבית-הכנסת,

ידיים.בעבודתעצמיאתלרפאביקשתיהריואני
ירושלים.עדבאתיהמושבהומן
 ?מהראיתירשם

ירושליםמיןוראיתינדיבים.ומחסדיהשנררררתמןחייםהאנשיםמן 90%

אתשרבראיתי .ילדיברעב,מידתמותהצדקה,אתממנהלוקחיםשאם
עובדלאלשמים.מתחתשםאניגםוהנה,והמבוהל,האוויריהסרסורהיהודי

פרוטות.כמהעבורכתבןשרבדקהאדמה.את

 .חליתיפשיטא. .חליתיואניאחרת.יהיהשברמקרםאיזהשיהיהחשבתיהרי
להיותוביקשתיבראש.מעדריםכמרמחשבותאליובאוחליתי.כוחאיןעד

חולה,הידועהסרפדהנה :אמדחוליםבביתאחדומבקרבאבנים.מסוקל
בבריאים.להתנקםומבקשכותבהואובמחלתו

ליפשיץאורי :ציור ;פורטרטברבר

n שניכת:נ

 28.9.20תרפ"אתשרי Tט"והטוב.היקרילדי

כשתגדל.מרגועלךשיביאודבריםאלאאליך,לכתובמבקשאניצוואותלא
תשמענהולאבאמת,הואהיהמהאביך'שלבכתב-ירותקראנהשעיניךכדי

ישראל.ושונאזועףהימים,כלמד-נפשדקהיהכאילואוזניך
 .ילדישתדעמבקשאנינכוחיםדבריםתכלת.שכולהטליתשהיהלארגם

אופןבכל .בארגז-עץאר .כשתגדללךרתחןאימןבידיזהמכתבאפקידואולי
שאתהניסן'אורימילדותידידיעםמדברשהייתיכמראיתןלדבראנימבקש
שמר.עלקררי

והואיגלידשהפצעחשבתיואנילברליןאמךעםעזבתמאזבלבדחודשיים
מגליד.אינו
שהסתתרואביךשלהאחדותבפניואלאעסקינן'אנוהדיבפצעיםלאאבל

רבים.בבקריםשמחותהיואבלרבים,מעיני
וצחוק.דוחקורתשלימיםלישהיוילדי'לךדע

הואבארץכאןקיומנוכיואםמדייותרבעל-שלילהאנירביםשבעינילמרות
התרוממותשלוימיםרגעיםישנםכילךלומדמבקשאניגדול'שאלהבסימן
והנפש.הדוח

הנפשאלאגס,וצחוקגסהואכילהגסהשתייהאינהוהתרוממות-הדוח
חדשים-בריאים.יהודיםלהםגדליםבגלילכישומעתכשהיאהמפרפרת

כפלחיםממשמצוייניםפועליםמופתיים.אמיתיים.עברייםאיכרים
חדשים.שמיםתחתהאדמהאתעובדיםוהםהערביים,

כאשרבעין-גנים.אחדותבשערתלישהיוכמרוהנפשהרוחהתרוממותויש
הנצרים'סלסלו'עםהעבודהמןשבהזקן-הצעיר'הפועלרן'גורדאתראיתי

ואשתובבטלה.עברשלאיומרעלשמחוהואזהב.תפרחוכתרנוהפועליםסל
בלבד.שלושהןתפילותכמהאומרוהואוזיתים,לחםלומגישה

 19.7.1914תרע"דבתמוזכ"ה-אותרזכורנולדת,ברהיוםכי ,ילדילךדע
בעבורי.היהרווחהשליום-
בכל-זאתטוב,כישנייוםעלבתורהכתובלאכיואףהיה.כשברעשנייום

התורה.עללסמוךאיןכישמלמד,מההיה.יום-טוב
עדבחדרי,ולשבתללכתרציתילבית-החולים,אימןאתשהבאתילאחר

לבוא.נרעזתילאבית-החוליםדלתאל.גםהלכתילאאבל .לילקרואשיבראו
מחשבהכל .קיץביוםמקרמיעלקופאממשבית-החולים.שערלידעמדתי

אותה.וסילקהיותרדאגניתאחרתבאהשחשבתי'
קודח.וגרפךגברה,בחוםחולהארתךראיתיוכברתיראה,כיצדידעתילא

וצוחקמבריאאתהוכיצדרופא.ואיןבזררערתי,ארתךמחזיקאניכיצדדאיתי

תינוק.בעררךמדברשיניים.מלאבפה
בנייקבלכיצד :שאלתיוכברתיוולד'בתארבןליייוולדאםידעתי'לאעוד
וכיצדאבי'עלחשבתירעותמחשבותכמהזכרתי .אותיכלומראביר'את

מדוע :ואמרתי .בעירושכנירעםעסקכאשרקומתונמיכותאתתיעבתי

אבלממני.שידחקטובואוליממני?ידחקמדועישנא,לאואםבני?ישנאני
שלידואצלזההולכיםבארץ-יהודה,במושכרת,יחדיר,ללכתנוכל ...אולי
ואנייהודיםופועליםשדרתומסביבנועלינו,זורחתתהיהוהחמהובנר,אבזה,

 .רכךרכךכךראה,כך :לךאומר
הידיעהאליהגיעה"ערבית"אחריהחולים.ביתשערלידעמדתישערתשש

התמלאהוירושליםהדוחנשבההיה,שקיץלמרותאתה.זכר.בןלישנולד
הנה :והרגשתיזמזומיה.וכלירושליםשלכיעוריהכלממניוהשתכחואוריד

 .במשהולאדםירווחאשריש
היאהגדולההשאלהרכלנותנת.וידמרחצתאחתיד-בעולםישידייםשתי

אליךלכתובהמבקשתזרהאחדת.אוהזרהידאתנוטלים.אנחנוידאיזה-
 :לכתובמבקשת-לכתובהמבקשתזר .הנייראתלקרועהמבקשתזרארילדי
יקר.ילדשאתהכמרך,ילדלישישמאושראני

 .ילדישתדערציתיבאמת,זאת,הנה'
פרידתנוחיתהשמרהולמרותשמר'עלקדרישאתהניסןאוריאותרהיהמי

מיוםאמיתי.שורשייחסתמידהיהבינינושמר.עלארתךקראתי-האחרונה
לאהיהאי-אפשרמצידי.אופןבכלאהבה.היהוהיחסרעהואתאיששהיכרנו
חיתהרבהפשטות .בבחרותובייחוד .ניסןאודיהזההעדיןהאישאתלאהוב

הטוב"."אחי :במכתביוקראוליורכות.שש.בתילדהשלכמרביישנותבר.
צווארך"עלליפולרצוניחיים,יוסףהריעולמים,לעולמי"אחיךלי.קראכך
בתוךמצאתי-עשריםבןכבדוהואליכתבכאשראחת,ופעםכתב.כך

דמעתי,נפלהכאן:הנההכתםלידכתבוהואכתם.אחדבמקרםאלי,מכתבו
היה.כזההנייד.אתהיאשורפתהנההחיים.ארכוןשלדמעה
 :ביאליק .שלשירבעל-פהאומריםזה,מולזהעמדנובוורשה.אחדולילה
יבקשעתהיום,כתנורתלהטהרקיעממרום,שמשעתחרם,יוםקיץ"ביום
עייף."רעאלי.בראאלי,בראלחלום,שקטפינתהלב

מרהיהכברראיתיר'שלאלאחרשניםעשרבלונדון'אבל .ריחפוועצמותינו
ומיואש.נפש

 .ללונדוןיבראכיביקשתילא
ואיןלכלוםכבדמחכהאינךאםאבלהמקום,בשבילך:לאבפירושלוכתבתי

בא.והוא .ללונדוןברא-להפסידמהלך
תקופה.באותהבינינורבץואסון

אפילוהרחובות,באחדופעם,רצה.ולאבדירתי,ולגרדלבואאותרהזמנתי
 .מכידניאינוכאילוהתחפש
באמתשהיהמהבמציאות,הנאהאיזולמצואכברביקשתיתקופה,באותה
בשתיקתו.הפריע!והואראחייהלחיותתנומעשי:בכלכמתחנןהייתיקשה.

 .באי-דיבורו
לחמראתלהרוויחשירכלוכדי .ידעתילאואניבלינומאדחולההיההוא

ואניבעברית.העיתון"המעורר".עיתוןאתלעדרךלונתתיעסוק,ויהיה
 .לחמיאתלהרוויחכדייידישבעיתוןנפש""בחירוףעבדתי

עליוהתייסרתירבותשכה"המעורר",עיתוןשלהאחרוניםימירוכשהגיעו
החוברתאיחרדעללחותמיםהתנצלותמכתבכתבתיכחיי'ליחשובוהיה

אתבסליחה,אותהנאיקבלו :כתבתירכך .העיתוןהפסקתרעלהאחרונה
אחרונהחוברתלהסדירהיהצריךניסןואוריכוונתי.חיתההאחרונה,החוברת

היהכידאיתיהדפוס,מביתכששבתיאבל .התנצלותידבריאתרגםזאת
כתוב:

בסליחה".אותינא"יקבלו
זאתיקבלוכךמדועמרה.חיתהונפשיהחוברת.את-אותהלאאותי'

לדאותצדיךהיהניסןואוריבסליחה.אותישיקבלוביקשתיכאילוהקוראים,
התנצלותשלצחוקצחקדקמפיו.הגההוציאלאוהואאותר.שאלתיזאת.

סליחה.ובקשת
לשכוח.קשהמבטוואת
לזרא.לוהיוכברצעקרתירכלתקופהבאותהחולההיהכיידעתילאואני

ארבדאישלפניךומתרעם,חיים,יוסףצועקאתה"מה :אמדכאילוומבטו
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איזועלבטיפשותקצועכביכולידידוראתהיסררירמיטתעלמתהפךוחולה,
מילה."

 .לילאאךידידיו'לכללכתובהוסיףהואמלונדון'נסעוהואוכשנפרדנו'
כל-כך.לייקרשהואמשרםשמר,עלקראתיךואני

פרשתעלעומדאניוהנהסוףבליארתךאוהבואני .כל-כךלייקרראתה
 .מחרללכתלאןיודעואינידרכים

הפרןסים.באחדבביתלגוראוגניםלעיןאולגלילאר
ומעבודהמהגההרקואתפרנס .לכתובאשובשלאוהחלטתינמניתיאופןבכל

בבית-הדפוס.

ומוטב .חסראיזהבישישעליוהאמת .אמרתילאעדייןהאמתאתאבל
והחייםשאשתוק.מוטב :בסוגרייםאניכותבהנה ?לאעכשיו'שאשתוק

 .שתלמדמהתלמדואתהיגזלו'
איזהבישישהאמתאבלחשבון.בליקובללהיותטובלאילדי,יודע,אני
ירימולאאלוודברי .מנקרהיתוש .מנקרוהיתוש .מלאותוליכולשאיניחסר
רוחך.את

ובכל-זאת.
 .אימןלנישואיפרשתהנה
שאנואלהשחייםהברורה,הידיעהמשוםרקזו,בפרשהאיתןמדבראני

אלי.טובהחיתה:איכז.ךשתדערצוניורבהעכביש,קוריכמואלאאינםחיים,
היאוסבלה .ליל1ז:זוראימןביקשהיהאחדהשבילאלדרכינושנפגשומיום

-יסודימפניאותהשהזהרתיועל-אףעל-ידה.משאנייותרהרבהעל-ידי,
איוב,כמומתגולל ,,חולה"לא-"ולאלה,אמרתימשונה",אדםאני"כי

מרננהוחיתהלי,לעזורביקשהתמידיכאב",-אותימשכיביםשלאואיך
 .ייסוריאתלרפאובלבדבעבורילסבולהרבה
סרניהכמרלילהיותהיאשמוכנהאמרהזאת,ליכשכתבהאףופעם

עצמיאתמאשיםאיניכיואם .לדוסטוייבסקיועונשו"ב"חטאלרסקולניקרב,
וגילוייחלותימאתלשאתכוחהכשלאםהאשמהעליבכל-זאתקלקולייבכל
הקשה.ואופיילבי
 .לומראולי:צריך: .שאומרומוטברציתילא .ממנישתלכורציתילאאבל
שהיה.כמרשהוא.כמרלפניךמוטלאביךשיהאלומר.צריךמכךיותר

 .בורבתחתיות
טהור.זהבלא
דורשתאהבהבייף. Jוערוםתמידהיההאישהאליחסי ...לומרצריך ...אני

עייף.תמידהאישהאלהיהיחסיואניגדולה,אמונה
עייף.לא

קשה.אופי

 .דחויגופיהרי .לומרוצריךלומרצריך
דחוי.גרפי

צורתבגללרחקים rמו .גופיצורתעלצוחקיםאנשים :תמידעצמיאלאמרתי
 .הגוףכיעורבגללהגרףריחבגללהגוף

רותח.דםכשהחסדיםלימבקשואינני
כךלומר'צריךכךאיומות.גניחות-עצמותיוכלבשריוהנהעצמיהנה
לומר.צריך
 ?זאתכלאומראנימדוע

 ?מהבשביל ?זאתכלאומראנימהבשביל
 ?ה .r ,בשבילמעלים.שהייסוריםכאילו ?בייסוריםלהתעלות

n שלישיכת::נ

תרפ"אתשריט"זהטוב.ילדייקירי,אורי

 .עברוימים 1000כאילווכבריוםשישיםשהםנסעתםחודשייםלפנירק
 "מגלידאיכרוהואבמהרהיגלידנסיעתכםשפצעחשבתי

אי-אילולךלמסוראנימבקשאבלצוואהבזאתלךכותבאיניילדי,אורי
ילדעדייןהריעכשיוכיעכשיואלהדבריםלךשיקראומבקשואינידברים.
ביןאהיהלאאם ,יכשתגדלזהמכתבלךשתיתןמאימךאבקשאבלהיכן.

החיים.

 .בוולשמוחהרגעאתלחטוףאיךלדעתהיאהתורהכל :שתדערוצהאני
על-כןשחורות.ודיינךשחורותראהשאביךותקראבחייךעודתשמעבוודאי

עללא .בוולשמוחהרגעאתלחטוףאיךלדעתהיאהתורהכל :לךאומראני
הנפש.שימחתעלאלאמדבראניליציםמושבשימחת

שמחה.שלחסראיזהישאצלי-חיישנותותשעמשלרשיםלמדתיזאתכי
שואלוהואציציות ,,בחלוםאצלי,מחפששהואאביעלחלוםחלמתיאחדיום

לאמדועעצמי'אתשאלתיוכשהתעוררתיציציות.לובשאינימדוע :בחלום
שימחה.שלציציותלובשואינישמחאיני:מדועושאלבחלוםאביאותיפקד

מרגעירבותהכז.כאובשעות-מחיילמדתיזאתגם :ילדיאכתובעל-כן
מהמקבלבניויהאוהלוואימאלה.וגםמאלהלושישאדםואשריהשמחה

 .החסרתישאני
אבשאיןדבריםישכאילואני.שואלכך-אומר?לאומהילדילךאומרמה

 .בעיניכאןחיינובזהותדעשהייתיכמרשתדכדכימבקשאניאבל .לכנראומר
במרות.קיומנוסוד

.ראםבחייליהיורביםונפשרוחסכסוכיחיים.אנוהמרותשללכברדולאאבל
הראשוניםבימי :לךאומרחיי'שלההיסטוריהאתלךלספרמבקשאיניכי

לבקשלירושליםוכשבאתיכשל'וכוחיהאדמהאתלעבודבאתיבארץ'
 :שתדעמבקשאניעל-כןנפלה.ורוחיקבצניתירושליםליהתגלתהעבודה,

הםהצעירים,הצעירים.הארץילידישיעשובמהתלויותכאןעתידותינוכל
צריךלשנותם.עודאפשראםחיינו'אתלשנותתרכלו-אתם-הםורק

עובדאדמה.עובדישליסודלנוושיהיההיהודייםבחיינוגמורשינוישיהיה
להתגשמותהכרחיתנאי !שאכתובמוטבאולי !הכלמתגשםבזה-עברי

 !עבריעובד-החדשהיהודי
עובד-אנרכייודעכאילווכותבקריאהבסימניומרבהכותבאניזאתכל

לידהמושבהגנים,לעיןכשבאתילזאת.!ונניחטוב!כךאדמה!עובדעברי
שמעונרביץ'לידלהיותביקשתישנפלה.רוחיאתלרפאביקשתיפתח-תקרה,

 .המופתיהעובדגררדרןולידמכיר'שאJiת
לפניךאנימרדה .אותייבריאגניםעיןשאווירכדיבמקומםלשבתליקראוהם
בוקרכלשהלכוהפועליםובקומץרבשמעונרביץ'בגררדרןהתקנאתיכי

לעבודתם.
אחרת.בעבודהארבהרכבותאועציםבקשירתבפרדס,חיתהעבודתם

שלעדהכאילולי'היהונדמהמחלוניאותםראיתילעבודתםבבוקרכשהלכו
ביניהם.לבראיכולאיניטמאכמצורעואניהקודשעבודתאלהולכתכוהנים
פניהם,עלעייפותשלונחתבידיהםסליהםהעבודה,מןחוזריםוכשהיו

בושה.התמלאתי
ולקחתלשובעליכיליאמרוהוא .גררדוןאליבאמעבודתםכשחזרואחדייום

אצליהראשוןהניסיוןכיואחרים,הואיודעיםכיאמרהואביד.מעדר
כפרתאםדבראיןלכך.לבלשיםצריךאיניאבל,יפה.עלהלאידייםבעבודת
תעבודיעברו.הפצעיםבסוףאמר.הואפצעים,בהםויהיריכאבוהידיים

אחרת.צררהיקבלווחייךשבוע
 .מדוברבחיירקכאילואחרת.צורהיקבלורחייךשברעתעבוד .אמרהואכך

שאנידברכלוכיגופניתלעבודהמוכשראיניכילו,להסבירביקשתיואני
רקלא :לואמרתיתלמודית.סוגייהבאיזודניםאנוכאילומתקלקל'ברנוגע
 .פועלינושלהיהודיבטבעאלאמדוברשבייוצלחהלאהפועלעל

בבוקרלקום-כמוהרמוכשרלהיותרוצהשהייתיילדי'לפניךאנימודה
השדהועשבהפרדסיםניחוחולהריחהאדמהעליחףולהתענגלעבודה
כמועכשיולהיאמרצריכההאמתאבלבשמים.תכלתאיזושישכמוהרולומר

 .אזלושאמותיה
הגאולה.אתיביאולאהםיהודיים,פועליםחמישיםשישהחמישהישאםגם

בעתיד.ארתהיעשואולירגםהעבודה,אתעדייןכאןעושיםשהערביםמשום
מזיזהייתילאעדייןהכפיים,לעבודתמוכשרהפועלים,גאוןאניהייתילורגם
ובעל-בית.מתורך'סוחר'להיותשהואהיהודיהטבעמןיהודינואת
אתלשלוחמבקשאחדכלבארץ'כאן' .ילדיבמחבואיםלשחקמהאיןהרי
וחושבבפסנתר.לנגןשילמדלפחותאורופאשיהיהכדילחוץ-לארץ,בנר

יעבדו.שאחרים

לאלוהיםואומריםהארצותכגוייעשאנולאאלוהיםכיחושביםהרייהודינו
יכולשאינוומיעובדים.ולאומפקחים,משגיחיםלהיותבחרתנואתה-

שם,העשיריםהאנשיםעל-חוץ-לארץעלחולםלחוץ-לארץ'לנסוע
באמריקה.הרחוקות.בארצות

אץר-העשיריםהםשאילמלאיודעיםוכולםעשירים.-העשיריםשםכי
גםילדי,אניוגםהגדולה.הפואמהכלוזאתכהרף-עין.נחרבתחיתהישראל

כיבמלים..רוכלכתבןהנני .כתבן.נעשיתיעצמיאתהכללמןמוציאאיני .אני
 .יכולאינילקטוףנפצעות.רגלי .מדירךעורי .יכולאינניהריממשלעבוד
בגיטוכאן.הגולה.בארצותכמוכתבןנעשיתייכול.איני-בוררתלעשות
הזה.הבינוני

שבר.בעלשלפרזיטיותפרזיטיות.היאעבודתי

וכברדפוס.בביתלעבודהייתייכולרציתי'שלואימןלטענותתשמעאל
גם ?ההבדלמהעבודת-כפיים.עובדיםדפוסבבית :בזהישתלמודיפלפול

השרירים.יכאבוכאןגםמתלכלכים,כאןגםהזיעה,נוטפתכאן
שמבקש'למישנחרץכמואדמהעבודתכאןאיןבשדה.עבודהזאתאיןאבל
 .עצמואתלרפא
כאןעצמנואתלרפאביקשנוהריואנועצמי'אתלרפאביקשתיהריואני
 ?המהומהכלמהלשםהמהומה.כלמהלשםאחרת .בארץ
הרוכלותתהיהאו ?בנפשותיכםלאחריםתהיוארצנווצעיריילדיאתהוהאם
אנשיםיצאוהבאותבספינותשיבואומאנשיםויותר ?צעירהלרוכלותהזקנה

 ?היוצאותבספינות
תהאהשנרררות.תהאואזשנודרות.בליכלוםייעשהלאובארץ-ישראל

הוטלים.מיניבכלוישנוקונגרסיםיעשושהציוניסטיםוהעיקרהשנוררות.
אתלכסרתוכשיצטרכופסנתריםעליפרטוובנותינומשגיחיםנהיהואנחנו

צדקה.קופותלנונחפשהדפיציט
מצטייניםשאינםאנשיםאיזהשלהזההקטןהיישוב :לעצמנושנאמרמוטב
למיליוניםמרכזלשמשיכולאינואחרים,עלבמאומהלהצטייןיכוליםואינם
העולם.מכלאחיםשל

 .להיאמרצריכההאמת
כל .תועי-דרךשלאלאכובשי-דרךשלתנועהחיתהלאהציוניתהתנועה
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הזהוהחיזיוןצדקהובקופותשקליםבמכירתדדכםבסוףהתגלומעשיהם
אליהישובמארצו.גודשאשדעם-בהיסטוריהבעולם.דוגמתושאיןילדי.
יישאר tבני-ישראלבחיידוגמתושאיןהזההסוף-שנהאלפייםאחדי

 .דוגמתושאיןחזירןלעתידגםבהכרח
 .מיוחדעתידלאיזהפהולחכותלשבתצדיךולא
מחכהבתרדפה.לעשרתמהאין :יידעמיוחדעתידלאיזהשמחכהמי

בפרלניהגלות.ברוסיה :שחושבמידקלעשרת.מהאיןהציוניותלהתגשמות
לאהגלות.מןמוצאושאיןגלות.בארץ-ישראלגםגלות.באמריקהגלות.
יודעתמהנדאהיודעת.שהיאמהאתתעשהגלותכלמזרייף.מרכזלנרנחרץ
לעשרת.ארץ-ישראלגלות
אבבמכתביארתךאטרידמהרעלאתאונןכילימה-יקירישואלאניושרב

 .לבנוטובדקהמבקש
הנה.הנה. .ילדיהנה
הטוב.ילדי
היתדכל .צוואתיכלזאתדקאולי .ימימבסירנותילדישהרצאתימהזאת.הנה
צררך.בראין

כך:הנה

דע.המרותסודיים.תמידאבלרעיםהחיים
יפה.ולפעמיםימגורןגםאבלימסוכסךהעולם
 .נהדרוהואישאבלאומלליהאדם

 .עתידאין tההגירןחרקימצד tלעם-ישראל
 .לעבודזאתבכלצדיך
נשגבים.מעשיםישב.ךשנשמתךזמןכל
מדוממים.רגעיםויש

 !האנושיתהעבריתהעבודהתחי

י 111י 111•כת:ב

רביעי•כת:ב

ולחיההששבןילדילאודי

אכתוב.אבל 18לגילכשתגיעלקוראושתרכלמכתב,אודילךלכתובחשבתי
חיה.ולךעכשיו.לך

 .בפניךתקראחיהאימן-ילדיתביןשלארמה
חשוביםלאדבריםשיש tלזכורמכםמבקשאנישאלותיכםעלשאענהלפני
 .לסבולבגללםכדאישלא
תה.רשותהוצמחיםפידרתבעיקרארכלאני tרבכןחי.אניאיךשואליםאתם

ושרתה.התהבתרךתאנהשםאנילפעמים
טעים.לךגםהאםליוכתובלנסות.יכולאתהאודייתאנים,שםלכםישאם

 ?בברליןלךקדהאםיקד.אודי
ואניחולההייתרבותפעמיםשנתיים.בןכשהיית-לךלספררוצהאני

רכךהלילה.כלהתחממנורכךבידיארתךהחזקתיהנדנדה.כסאעלישבתי
לא .כשיגדליהיהמהבידייהואהיוםשנתיים.בןאודיעכשיוהנה. :חשבתי
זזתיולאמאדחולהאפילוהייתפעם .חשבתיכך .יותרלהחזיקוארכל

שלמים.יומייםממיטתך
להם.ארתהמסרתיכשנסעתםליכטנברים.משפחתאצלעכשיונמצאתמיטתך

בחזרה.בקבלהכשתחזרומידאך
שמח.מאדאניעל-כך .אותיודואהבלילותחולםאתהשגםכותבאתה
גנים.לעיןאלךארלגלילאסעאםיודעאינילהסתיר.מהאיןהאמתאתאבל

י 111•כת:בתןני

 .היקרילדיאודי

החלטתיזאתבכלאבללשולחם.חשבתיולאזרקתיהמקומטיםאלודפים
לשולחם.

ממהיפהלהיראותמבקשאינילכסרת.מהשאיןאשלחם. :ואומדחוזרואני
 .משהייתימכרעדלארגםשהייתי

תקדאם.וכשתגדלאודי.לפניךומכאובימהשברתיכל
 .יכולואינימסודריםדבריםלךלכתובביקשתי
שתרצה.זמןכלבזכדרנךחקוקיםשיהירמשפטים.משפטיםלךאכתובעל-כן

וזרוק.כרצונךעשהילבךלוחמעללהשליכםוכשתרצה
לגליל,ללכתלהתבדות.לאמבקשאניעכשיו.לגלילאלךאםיודעאיני

לאלעין-גניםרוצה.איני-פלשתינאאתולמצואארץ-ישראלאתלחפש
שחרדה.עננהגםאךבעבד,דוחנחתשםליחיתהאם-כיאלך.

נרגילה.ולעשןקפהמשתייתולהיכרתהרגעאתלתפוסכידידיויכולתיהלוואי
 ?נרגילהמעשןאביךאתלעצמךמתאראתההאםצחוק.איזה

יודע.איניולפעמיםמרכהכלבכמרמדגישאנילפעמים
 ...והפרדסיםהשדותאורידשפת-הים.עלישיבההןשליהנחתשערת
כמרנס.קרביאלנרשםשאנימדגישאניישליהנחתרגעיאתנרשםאניכאשד
מתעודד.שאניעדחלום.שורש

הזה.הבינוניהגיטר .בארץ-ישראלהחדשהגיטראתודואה
כלהחיים.אתאוהבאני :ההיפךלךאומדהחיים.אתשונאשאניאומדים
בר.ולשמוחהרגעאתלחטוףאיךהיאהתודה

סיפוריםיפרסמובעולםהעיתוניםבכלאחדשיוםביקשתיהייתי.כשבחוד
קיומנוסודלהסתיר.אי-אפשרהאמתאתהדוח.שרבבותזאתחיתהמשלי.
במוות.

לעולם.ברכותליאיןתפילות.ליאין
אישמרפת.לךלשמשארכללאחושב.איני ?בחיימרפתלךלשמשארכלהאם
 .אנינרגזמדייותר

 .כלבבךעשה .אחדמאףגמאדרתיקחאלובכלל

 .תמונתךאתעינימולשםאניהנה
ספק.מעודדתעצמהוהלחישהמאדטוב ;לךלרחשאניהנה

 28.9.20תר"פאתשריט"זיפו.

 .ויקיריאהובי tניסןאודי
שמחתימאד.עדברושמחתי-21.9.20המיוםמברליןמכתבךקיבלתי
מיםלשמירתבקבוקליששלחתשמחתייותרוערדבתיאטדוניםשביקרת

שמעונוביץ'.ידיעלחמים
טוביהיהאוליחשבתי.דקים.ועצביךרבההיאתבונתךכיאנישיודעבגלל
 .שתגדלעדאימןאצלשמרדויהיההפעםארוךמכתבלךאכתובאםיהדבר
זה.מכתבתקבל-סיבהמאיזהפניםנתראהלאראם

 • 18בןתיראהכיצדלדאותאניומתאמץלפני.הששבןילדיתמרנתתמונתך,
ובכיסיוהולךהיהתמידטוב.אישהיהאימימצדסבךאבי :לדעתעליך

קוראאותישראהפעםכללימחלקהיהוהואודובדבנים.אגסיםשזיפים
מרתו.לפניגםאותרעזבהלאהטובהרוחובספר.
אחרים.בצעררגםצערבכלדמעותזלגועיניהפשוטה.אשהחיתהאימי
 .שמרעלקדרישאתהניסןאודיידידיאתלזכורעליך
אתלשאתערדיכלהלאוכאשדדרכהבכללילעזורניסתהאימןכיילךדע

כלליהיולאיממנילהיפרדביקשהוכאשר .גמורבצדקזההיה tאיתיהקשר
עצות.

גדולה.תקורהבהם jאיבארץכאןחיינו
אדמה.לעבודתיצלחולאכתבןהיהאביך
מחד.אעשהמהיודעואיניהימיםכלשוכבאני
נחת.איןשיש.מהזהנחת.ואין

 .לךלספרשוכחאניאוליהעיקראבל
חיתה.שבתאתמול

 .סגודהיהובית-הדפוס
 .החצראלבארהילדיםכלאבל .סגודהיהלחלונימעבדבית-הספדוגם

שלעליזותבעליזות.לביאתמילארעשםנעימים.וילדיםחביבותילדות
דמעות.התמלאואפילווהעינייםליחיתהבחזההתכווצותסבתא.
טוב.רזהמתי,ולאקמתימחלימה.שינהשחיתהמשנתיקמתיארבעהבשעה
התהמכרסרשתיתיירקתייהשתעלתיהטוב,בחדדיאחדיםצעדיםעשיתי

יהשניהחלוןומן .רעשועדייןוהילדיםהחלוןאתפתחתיוהקדה.המתוקה
היםשפתעלדאיתיכברקד .הסועדהיםמדחוקנראההזמןכלפתוחשהיה
רמההגלים.מןמוקאפגרלהיותהיאאי-נעימותאיזו :.וחשבתיאילשלפגר

 ...צדיךלאכלומד ...אדםוצריךלחיות. .כןלחיות.נעיםמהההרוייה.נעמה
אחדיבמקרםשורשולהכרתלשבת .אחדבמקרםדירתולקבועלאדםטובאבל
 !לנדודצריךלא !לנדודלא

גדאנישברהמקוםטובים.מלאכיםאותריפגשויחשבתיילכאןילדיכשיברא
כאןאבללחירזז,אי-אפשרשכאןמאדאפשר .עד-בלי-קץליוקרוביקדנעשה
יפגשוהטוביםהמלאכיםוכאןאחדמקרםאיןלמות.צדיךכאן .להישארצדיך

בילדי.
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הזהבאביב

~
ןצינ ~~--- לט

~~~ --------------------
\ 

לילה.כלמתעמלתשאנישניםשמונהזה
עושהאניבעמידה,תחילה,השנים.במשךשונהולאקבועהתרגיליםסדר

ולבסוףבישיבה,גמישותתרגיליאחר-כךלצדדים.וכפיפותמתיחהתרגילי
אניאזהנשימה.קצהעדוכפיפות-בטן,סמיכהשכיבות :כוחתרגילי

שעהמכווצת,ככה,ושוכבתבידיברכיאתאוספתצדי,אללאט .מתגלגלת
ומכווצת.ערהארוכה.

וממלאבאגבר-נקטעתהזאתהשיגרהבדרך-כלל,באביבלפעם,מפעם
היווקצרותספורותההתעמלות.תרגיליאתמפסיקהואנילילדתיאת

בסדיני.נשארהלאגופםטביעתומהירים,קליםוהפולשיםההפסקות,
לכולם.היהאחדטעם
בעינייםצידייעלמכווצתשוכבתואניבכבדות,וישניםבקלותנרדמיםכולם

הםובבוקרלנגוע,בליבזהירות,אותיועוקפיםשטיםהםבחלומםפקוחות.
שבהואניבסדיןשייטבעולפנינעלמיםהםלכולם.פניםואותןבחיפזוןקמים

גופייוהולךמתחזקוגופיכפיפות,גמישות,מתיחות, :לילהכלילהתעמל
לשנה.משנהומרקשה
ומפסיקהבלילותמתעמלתאני :בהםשאיןמשמעותלדבריםליrכסאין

בינעשים :שמחהאוצערבלימתעמלת.ושובבאביב,בעיקרלפעמים,
עושה.אניוגםמעשים

טעםמהידעתיכבראלישדיברלפניאבלאלמוניי .גברבאהזהבאביבגם
משהולקרואמנסהואניבבוקרעל-ידיישןלראותויכולתיכברועורו,לשונו
כבראלישדיברלפני .יותרעודנעצמותוהןבעקשנות,העצומותבעיניו

גדולה.עייפותהתמלאתי
 .כאןהיהכברעצמו.הואכאילונכנס,והואלילותשישהלהתעמלהפסקתי

 .הכלידעתי .יורשושליקודמושלוידיווריחוקולוהיווידיווריחוקולו
עיניאתעצמתי :מעולםראיתישלאתמונהאותיהפתיעההשישיבלילהרק
ילדהעםשמשייוםאלמחדר-מדרגותיוצאיםשנינואתראיתיופתאוםרגע

ולבנים.ורודיםבגדי-חגולבושיםצוחקיםשלושתנושיער,בהירתקטנה
חלקים.היווהסדיניםהיה,לאכברהואלמחרתעיניאתכשפקחתי

גופיאבלהצבעים,רקנשארותמונהמאותהבלילות.מתעמלתאנישוב
בסקרנות.עצמיאתבוחנתהראי,מולעירומהאניבוקרכל .מאדמתעדן
שחרך-תמונותקירותיושעלבאולםישבתילבית-החולים.נסעתיאחדבוקר
לאימהותעיניים.ועגולירכיםהיוהתינוקותכלתינוקות.עםנשיםשללבן
וקצץו).שחורשלי(שעריישנה.אופנהלפיונפוחות,מסולסלותתסרוקותהיו

וחיכיתי.עץספסלעלישבתיהחולים.ביתשמולהפארקאליצאתיאחר-כך
פתאום .מאדרחוקיםרכב,כליקולותנשמעוהירוקההשיחיםלחומתמעבר
האדיראתומילאוגננות,שתיעםילדיםשלגדולהחבורההפארקאלפרצה

ונפלמיהראותודחפושלאומיזה,אתזהוהפילוהדשאאלרצובציוצים,
הרף.בלימקומותוהחליפוהספסליםעלוהתיישבוקפצוואחר-כךבעצמו,
חלקהיההחוםשיערהמתנשמת,קטנטונת,אחתצנחההספסלעלעל-ידי
לה.ונתתיאותוהורדתינפל.וכמעטגלשאותושקשרהאדוםוהסרטמאד
היאעכשיואבלאותושאיבדהחשבהשכברואמרהבשמחהחייכההיא

לבשהוהיאקרהיהבבוקרכישםשלההסוודרשגםהתיקבתוךותשיםתיקח
לקחושלהההוריםקטנההיתהכשהיאמצרפתעודלהשישהזההסוודראת

קארןקוראיםעכשיושצועקתלגננתשנהאולישםגרהוהיאלצרפתאותה
 .מישלקוראיםולה
מאדיבהיריםהיוהשמאליתעינהשלוהריסים.הגבהביוהציצההשתתקהאז

אחת;גבהחןלההוסיףרקהואאבלמלידה.פגםהיהזהואולי .~,~~כאילו
אור.מלאותגדולות,אפורותועינייםבהירה,והשנייהחומה
לה.מתחשקתמידלאאבלטעיםנוראזהשתפוחיםואמרההוסיפהמישל
פצעלההיהופעםאתמולפההיוכברהםכיהזההפארקאתמכירההיא

 .תגעיאפילוהנהיקטןסימןעודשםונשארבמדרגותשנפלהאחריבברך
והתנמנמה.כתפיעלראשהאתהשעינהאחר-כך

ולאחור,הצידהידיאתומתחתיהשטיח,עלבפיסוקתמידכמועמדתיבלילה
מתוחותברגלייםישבתיאחר-כךהרצפה.אלרבותפעמיםוהתכופפתי

והתחלתיידיעלנשענתיבסוף .בברךנגעשמצחיעדרגלכלאלורכנתי
 .סמיכהבשכיבות

הספריםמדףעלשישבהמישלבסקרנותשאלה- ?עושהאתמה-
רגליה.אתונידנדה

 .עניתי-התעמלותתרגילי-
אוהבת?את-

לא.-
 ?עושהאתלמהאז-
לחשוב.בליעושים,ככהפשוט,-
 ?יכולהאניגם-
כפרתאתתחבתיגבי,עלהתהפכתי-קטנה.עודאתקשה,זההתעמלות-

 .בטןלכפיפותלהתרומםוהתחלתילמיטהמתחתרגלי
 ?קלאחדהתעמלותאותיללמדתוכליאתאולי-

מהמדףלאטאליצנחההיא .ידישתיאתלהוהושטתיהמיטהעלהתיישבתי
הבהיריהדק,ושערההקטנותבזרועותיהצוואריאתחיבקהאותהוכשקלטתי

פני.אתליטף

כשניכנסתי .בשחור-לבןתמונותקירותיושעלבאולםחיכיתישובבבוקר
מעלאלימציץהיהלפעםומפעםבטלפוןדיברהואהרופאשללחדרו

אתתוצאות.לנוישכבר- :ליאמרהשפופרתאתשהניח.לאחרלמשקפיו
שולחנוקצהעלשישבהלמישלשם-לבלאובכלל-להירגע,יכולה

בהירה.והשנייהחומההימניתגבתהבפליאה,בווהסתכלה

לפניריחפהמישלהדרךוכליפה,אביביוםהיהכיברגל,הביתההלכתי
 •בעליזות.לעצמהופיטפטה
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בעיירההבית
רודריגזאריה

העיקשבנמנוםאבק:נוגדליהחדגוניבשיקשרק-גלגליםדוהרתרכבת-הבוקר
חרשים.בעירפרלשב·חרהואהנוף,אתלהחמיץחבלעליו.להשתלטשמאיים
מולורואההואעפיר:עפאתפעםמדיובהגביהוהמושבמסעדעלשערןעורפו
עליהם.הנסוךיהמתרחהמבעואתהקרוןזקמשתאלהמצודדיםפני-אחותואת
לכתפרהמחוברתזר iדשהאבןאלאלחיה,אתוללטףידלהושיטרוצההוא

 ..שמהבהגייתומסתפקמוותרהוא .לולהיענותמסרבת
תרמילםמתוךבננהלעצמהושולפתבת-שבעשואלתלאכול",רוצה"אתה

המשותף.

כל-כךמתקשההידהלאיהידאבל .לומרגדליהמבקשיליגםאחתתני
להתרומם.

תפרח.לומציעההיא ,"חק"
בהחלטיות.ונוגסומתנערכוחאוזרהוא

מהנהןוגדליההמין,ב;ךיםשיפולי-ההריםעלבת-שבעמרןה ,"הנ.;י"כמה
הבוקרלנסועאותרדירבנההיא-לההודרתהכל :בהכרת-טובהבראשו

ממנולגזולחיתהשעתידההמרגיזההנמנמנותמןעכשיואותרתלשהגםוהיא
כולה.הנסיעההנאתאת

בחייהאיןשלה.רל rהמדולעסקילומהכילרוחו,זרהנסיעתהמטרתאמנם
לנוכח .המוניטיןלת,בעוחרה''אדםללהקתההתקבלותמןיותרחשובעניין

גדליהעומדהזרהשאיפהבהגשמתמשקיעהשהיאהמפרכתהעבודה
 .משהרלמעןררפים tמ(מאמציםאלהבימיםלהשקיעאפשרכיצד :משתאה

מראשויתורומתוך j 'ברפירמרחוק,לדבר-מהלהתאוותהואיכולהיותרלכל
להשיגו.

ממנוהצעירהשבת-שבע,בשעהותשעעשריםבגילרווקעודרכךמשרםאולי
גדליהמחדש.אישלאותוולהינשאלהתגרשהספיקהכברשנים,בשש

ממקרם-ככספיתרת:ערבאחותוואילונולדשברבביתלבדרלהתגוררממשיך
אנשיםלטעמה.נ:יתאחרימתפשרבלתיבחיפושלמשנהו,אחדמגורים

חונקתלאהיארים, 1ארכהםלחיות,יודעתהיא :בהתפעלותעליהמצביעים
עללחנוק,מוכנהנהיאימה-בכךשלחלומותראםראשה.בתרךחלומותיהאת

המחולללהקתההצטריפרת :בiךא-הידיעההגדולחלומהוכמהכמהאחת
היוקרתית.

שררתולאחרהאחרוןהמבחןשלבסיומוההכרעה.יוםהואהיוםיכןכיהנה
אזהבוחנים.חלטת iזלהתימסרבעבריבהםעמדהשכברהקשיםהמבחנים

מיכיבהצלחתה.להעציבוארבכשלובהבעלהאתלשמחתרכלאםתדעגם
לגירושיןהדברהרכילאףכשנתייםלפנישלה.לשגערן-הריקרדמתנגדכ~סים
הגרןחלקלאבדלוףיעדיחיים.אינםחייושבלעדיהמשרםנכנע,לבסוףואולם

כליל.לאבדהמאשרהמחולבמרתעלמבת-שבע
אחותו,שלהזרלהתעסקותאישיתהתנגדותלושאיןמרבןלגדליה,באשר
אתעובדומלואוכשעוילםהנפוצה.לקדחת-ההישגיותסמלבהרואהרקהוא

בצלחת.ידהאתדווקאבת-שבעתטמוןמדועוהתהילה,הפרסוםאלילי
שלהההתרגשותני iבסיכמבחיןהואבקררן-הרכבתלערמתהכעתכשבתר
אםתגובתהתהיהבז.ההיטביודעהוא .בגיחוךמהולהחמלהברמעוררוהדבר
משפטרקובעצם .בעב:ררבותפעמיםניסהשכברכפיעיניהאתלפקוחינסה
אחריהאוויליתהרדייפהאתהפסיקי :להולומרלחזורמבקשהואיחיד

היאכדרכה,הקיום.טעםאתבנחתלטעוםוהתחילישלךהזוהרתהלהקה
היאלה.קוסמתאיו:הבחייםבעררהלהיקברהאדיבהשעצתולותשיב

מיגדליה,להאמר"ירקדי,לרקוד.פירושולדידהולחיותלחיות,משתוקקת
אחריהזההסוחטהחיזוירמהלשםאבלישלךהאמרתבד'לרקודלךמפריע
להיכרתלומוטבנרסכ!ת.שיחת-חירשיםביניהםתתפתחרכךלהקות.עסקני

 .הללווהתלוליםהשגיביםההריםממראותבשתיקה
ליתעניקהמבחןומןיבשלך"הנוכחות :לשתוקמכדינרגשתשבת-שבעאלא
 ".~תי tלנסועשהסכמתשמחהאני .אחראדםמכליותרכוח

ארתהלשמחכרונהםשרלואיןשבאמתלמרותבנעימותלחייךמשתדלגדליה
מןמאולפני-המחול,בעצמולהתרשםהיאהעיקריתכוונתובנסיעתו.
עיניובמרלראותח;.נץהואשם.האנשיםמהתנהגותבהם,השוררתהאווירה

עללהגילהלאזוראדבררחצידבר .אחותועלקסמיםשמהלךהעולםאת
נעיםהסתםמן .צפונותיואתמנחשתאינהגםהבנתוולמיטבמניעי-נסיעתו

 .: 1טררצוןשלכמחררהאליהמתלווהשאחיהלחשובלה

לה,אומרהואזה", iזמהנוףההנאהעללהעיבהמבחןשללמתחהתני"אל
בוחניםאי-אילויני 1בעחןלמצואבדאגההעצביםאתלךתמרטי"אל

עיישאברהם :איוד

לכך."ראוילאאיששרםשלך.העצביםלמריטתראוייםלאהםמהוללים.
ברשבועראדםמרגיש"מהבת-שבע,לואומרתלהבין",מסרגללא"אתה

 ".אמןלאאתהכילהט-היצירה
אתההצלחה,להט"אלאלהגיב,גדליהמזרדןבך",בוערלהט-היצירה"לא

באיזומתנוססשמךאתלמצואבתקורהכולם.כמרלמחיאות-כפיים,צמאה
והבעלבדרכים,ושרבהלוךעצמךאתמטלטלתאתיעיתוןשלדחוקהפינה

הצרכיםאתלמלאאיכשהונאלצתשאתמשנייםלענייניםנהפכיםוהבית
 ".שלהם

מהרהרתהיאישנים,סיפוריםמדבריו.נפגעתארמופתעתנראיתלאבת-שבע
יחסםלנוכחמהכלים.להוציאהכדייותרקצתדרושהחוצה.מוסברתבעיניים
והיאמנגנון-הגנהלהפיתחההיאלמאמציה,וגדליהנסיםשלהשלילי

זה.פתגםלאוזניהע_ךבמהעוברת,השיירה-נובחיםהכלביםמצפצפת.
חותריםצרות-עיןמתוךפג.אינווטעמולעצמהאותרמשננתהיאושרבשרב

ביוםמנחתיתמוגגושניהם .האפורעולמםאתעליהלכפרתואחיהבעלה
שהםמהכלזה .חסרי-מעוףחייםכמוהםלחיותותתחילללחציהםשתיכנע
שלנר,האוהבהחיקאלהיצמדייותר.לאהאלה,החביביםשניממנה,מבקשים

באושר.יחדשלרשתנוונגסוסבה,מפציריםהם
כברלהיזדקקכשייחולמבעלהיותרמאושראדםיהיהלאלמשליכך

לבקרים.חדשיםמעדניםבהכנתטורחתארתהוימצאאקראיותלמסעדות
לאזק,נתה.שמחתידייך.תבורכנהריר,נוטףבפהלהירדההואבת-שבע,
מרחב-נשימה.אםכילה,נחרצותמחניפותמחמאות
כזרבסגירותהנה,מתקדמת.בת-שבעשלורוחהמנהרהלתוךחודרתהרכבת

כבדהתחושהמתפשטתבקרבהועמוק.אטוםהכלסביבהעליה.מאיימיםהם
הקוסםוהאתגרבמהירותמתפוררתבמטרההדבקותמרזא.בלימלכודתשל

להתגברמצליחההריהילבדה,נוסעתכשהיאבדרך-כלל,נידף.לעל,הנהפך
שלקרבתוהיוםאבליהזרבמנהרההמעברלהשגורםאי-הנעימותעלבנקל
שלאכפימדכאתהמנהרהכךומשרםלהתגברממנהמונעתדווקאגדליה
מהכלובולברוחבבכילפרוץלהישחשקאיזהמעולם.ארתהדיכאה
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אותרלשאתיכלהאיךגלגלי-הרכבת,שלהמטריףהרעשרגםהזה.האפלולי
רב.זמןארתהתקףלאשכמוהריאושלכדימצטרףהכלכה.עד

גדליה.שואל "?הולכתאת"לאן
פתחלעברואצהבשארן-הנסיעההנבלעיםסתומיםדבריםמשמיעהבת-שבע
 .הקרוןשלהיציאה
שלאההרגשהברמקננתבעקבותיהלבסוףקםוכשהואמעטמתלבטגדליה
נותרובלבדדקרת:כעשרבשערנוומביטצעדיםכמהצועדהואארתה.ימצא
שנייםאררגעבערדהקרונות,ביןלהשתרךלומהלתחנה,הרכבתלכניסתעד
ישיבתם.במקרםבסבלנותלהיחכה-תשובבוודאיהיא

אישהרקבתנומה.שמוטיםראשיהםהנוסעיםומרביתלמחצהריקהקרון
הרהוריםבגדליהמעוררתשלוהשרקקניתוהיניקהתינוקהאתמניקהיחידה

יצאהאילובמה.יודעשאינואלאמהם,דעתואתלהסיחרוצההואחושניים.
מןלהשתחררמתקשההיהלאהואהפתוח,האדיראלהרכבתסוףסוף

האשהשלהחשוףזvןהאלנמשכותעיניוהזה.המפתה-המגרההמראה
בהמית.תאורת-בשרים .לונעימהלאהזרוההימשכות

מנצנציםבמרחו .באכילתולהתרכזומשתדלכריךמעלההואהתרמילמתוך
אמרהאמן'לאאתהבת-שבע.עםדקרתכמהלפנילושהיוחילופי-הדברים

אינההאמתלמראית-העין'מעבראבלצודקת,היאלכאורה,בפשטות.לו
הואבדמיונוואולםמרקדארמפסלארמציירהואאיןאמנם .כךכלפשוטה
כדיבמהעלבריקודארבפסלבציור,צררךלואיןגם-יחד.אלהכלאתערשה

מתרחשהכללהט-היצירה.אחותובפישקרוימהאתההמוניםלעינילהפגין
הכרחמןיצירי-דמיונואתלהוציאיטרחמהלשם .בכךלורדיבסתרי-נפשר

ואחיזת-ממוסחרתזולותשלכבדהצחנהנרדףסביבוכשהעולםהפועלאל
 .ראשובתרך-וטהוריםזכיםאותםלשמורלומוטב ;יומרניתעיניים
רבת-שבעהכריךאתלאכולגומרגדליההמנהרה,מתוךיוצאתהרכבת
בנייניהמזוהריםהאביבית,השמשתחתשבאופק,ההריםפסגותעלחוזרת.

מחדשארתהמציפהובמקומרנמוגהרגעיהיאוש .העירשלהבהירים
ניחוחי-האולפןבאפהערליםשכברלהנדמהשלה.הניצחתשמחת-החיים

חידודיםבשרהאתערשההתרגשותשלורטטמתמתחתהיא .למחול
המרצףהמרווחבאולפןעצמותיהאתתחלץהיאקלהשעהבערדחידודים.

לזעוקאםכיעכשיו'להמתחשקלכנרתלא .ב~לאזיעמודהשאררכלאור
פיה.אתבולמתהיאשהגיעה,איכפתלאכאןולאישהואילאך"הגעתי".

אומרת"ברא",לתחנה.הרכבתהתקרבותאתמבשרתמתמשכתצפירה
לשבת.מסוגלתלאשכברבת-שבע

הסכיםאילומנשקהיההקטרנהגשלרגליוכפרתאת .רצוןבחוסרקםגדליה
להתעוררהנוסעיםמתחיליםרשםפההביתה.בחזרהברגעברלהסיעו
נעיםפחותיהיההפתחים,עלכשיצבאומעט,ערדמטלטליהם.אתולאסוף
ומשכהליציאהלהתכונןשהקדימהבת-שבעאתיצדיקהואאזבהם.להביט
אחריה.אותר

שהםלפנילואומרתהיאהמבחן",בזמןאותילעודדמתנורןלאאתה"אם
רעה."עיןביתיתןלאשלפחותמקורהאנילרציף,"יורדים

הםמעגלים-מעגליםבאהדה.מתקבלתרבת-שבערקדניםהרמהכברהאולפן
מתמקםגדליהואיחולי-הצלחה.דברי-תמיכהעליהומרעיפיםארתהמקיפים

 .אליולבשםאינואישלשמחתוומקשיב.מתבונןוהואבירכתי-האולםלו
הרושםלווישהנוכחיםלפנימלהציגושתמנעמאחותוביקשלכאןבדרך
התנהגותהאחריעוקבהואישיבתו.ממקוםמבוקשואתלמלאמקפידהשהיא
תנועותיההקצרצריםובמכנסיהההתעמלותבחולצתהזה.הרבהציבורבתוך

מראשמחושבותשלההושטת-ידרכלפסיעהכלכאילווחינניות,קלילות
היא~יה, qב;לפנילרקדכשתתחילקצר,זמןבערדהסובבים.בעיניחןלשאת
אישגיסו:עלחושבגדליהראש.רעדרגלמכףלראווהעצמהאתתציג

ביקשלאמעולםנסים .הגדולהעולםאשתשלבעבותותהלכודמצניע-לכת
לוותרמסוגללאאניהכללמרותאםבת-שבע.עםההדוריםביישורעזרתואת

ערדהוסיףולאפעםאמרציבורית,בעיהלא-שליאישיתבעיהזרעליה,
כצרפהאלאבצער'השתתפותמתוךעליוחושבלאגדליה .כךעללדבר

מרוחק.כמשקיףמנותק,

מיפניו:אתמסבהואמשמאלו.אותרמפתיעומוכרנמרץקולטוב","בוקר
"אלבאיפוק.אליומחייכתקצוצה,נעריתבתספורתמאירה, .ייאמןלא .זר
חיוכה.אתמרחיבההיאהנה",לבראכדישלךהכרךמןשיצאתליאמר.ת

שפע :שלההחדשהלחזרתלהסתגלמתקשההוא .חיוךלהמשיבלאגדליה
נראיתהיאבעיניונלעג.קיפודיראשנותרותחתיוגסהבידנגזזהיפהער wה

יצורבלתי-מזוהה,לכריהונהפכהנשיותהאתכלילשהשחיתהכמיעכשיו
להאימצההיאאחרות,במליםנקבה.לארגםזכרשאינומסליוכלאיים
בליברמתגנדרתוהיאהרחובשלהמכוערפרצופואתפתוחותבזרועות
הנה,מטופש.פזמוןקצבבשצףהיורקטרנזיסטורבידהאוחזתהיאהיסוס.

בני-אדם.שלעולמםלתוךשובנפלתיגדליה,בלבוחושב
כךמשוםמארסה.פחותלונדמתההיאאחריו,מאירהכשחיזרהשנים,לפני
ספוריםחודשיםשנמשכהביניהםמסריימתהתקרבותוכלמכלמנעלאהוא

ממאורתוהבודדהזאבאתלהוציאלשוואהשתדלהזהקצרזמןבפרק .בלבד
אתלסבוליוםאחרייוםהתאמץהואואילופלאי-העולםאתלולהראותכדי

העדיףשהואבערדסואנים,לבתי-קפהאותרלגרוררצתההיאקרבתה.
חרמותיועלולהשקיףבשעת-הדמדומיםרמהגבעהעללטפסכמנהגו

מוכראינושםהכלואים~ין ?iאישדבר. ?iהשבפאתיבית-הכלאשלהמוארות
ואנין-דעתרגישאסירשלערטילאיתדמותמכברזהנרקמהבמרחואבללו'

ערב-רבבתרךעונשואתעכשיוןצה ?7והואזעםשלבהתקףאשתואתשהמית
עלולהכלל,מןיוצאבליאדם,שכליודעגדליה .גסי-נפשבריוניםשל

הבצורותחרמותיואלבהביטועל-כן' .דמיוניאסירנאותרולהמיתלהיכשל
קיומו .מאחוריהןכלואעצמואתלדמייןמתקשההואאיןבית-הסוהר'של

ל!?גיהמקוםאתהכירבאמתכאילובפרוטרוט,לעיניומצטיירשםהעגום
בליעצמולביןבינומטפחהואבית-הכלאעםשלוהכמוסהקשראתיל!?~ים.
רוח.לפניכמרץיתנדףהטרגיהקסםכלכןלאשאםלאיש,לגלותו

אניבךמסתכל"כשאנילמאירה,גדליהאומרמארד",ארפנתישלך"המר~ה
בורח."אנישממנוהעולםאתמולירואה

לגלגניגםולו-חיוךשלצלפניועלכמחפשתאותרבוחנתמאירה
לההזכורההנוקשותבהםמשתקפתזאתשבמקרםאלא .ברלהתנחם-

 :ברתכונות-יסודשתישלהמוזרהעירובלהזכורהיטבימים.מאותם
החדיםהמעברים-לזרזררביןהמופלגת,והרומנטיותהעיקשתהנוקשות
ומתנשא.ומרוחקקרופעמיםלהפליאוענוגרךפעמיםצפויים.והבלתי
בשבילךשתפורהמישהיכאןשתכיררוצה"אנימאירה,לואומרת"שמע",
תכירו."לאאםנסלחתבלתיהחמצהתהיהזרממש.

 .לפניוהאלמוניתמובאת:;נן-רגע
שהיות.בלימאירהמסתלקתאחר-כךדברו."חמדה.זוהי"גדליה,
בגדי-ריקוד.לכרשההיאגםהבחורה.שלהנעימותבפניהומתבונןקםגדליה

השחומותרעמת-השערותמתיישבת.והיאמקומראתלהמ;ינההוא"שבי",
עמוקעצבהמשקפותפניםחיוורון-פניה,אתמטעימהעורפהעללההאסופה

חולםהואאלהברגעיםממנה.ירפהבנקלשלאלוברורכברחסר-תקנה.וכמו
נידח.בישוב~תהברלחיותורעועצרביתעל

ביןהזה,המצועצעהעולם"בתוךכארתהשואלהואכאן",ערשהאת"מה
 ,,זה.אתזהלהרשיםששואפיםהאלההאנשים

שנשאלת"השאלהחמדה,לועונהעצמי",אתשואלתשאניהשאלהזר"לא
 ,, .בכללהזהבעולםעושיםאנחנומההיארביםכלשרןמקרםבכלהיום
נצאאוליאבלועלובות.דלות,,והתשובותמחשבתה,אתגדליהמשלים ,"ןכ"

 ,,הפתוח.האווירשלהזרהדחוסההסגירותמן
שבעזיבתההפסדגודלאתכשוקלתולכאןלכאןפניהאתמסבהחמדה

בגדים."להחליףאגש"חכה,האולפן.
ארכוןעםלהשליםמתחילכברהואוכהרגלוגדליהחושבהתחמקות,תכסיס
שלרםלהלומרמבקשאחותו.הואאחרבחיפושהאולםאתסוקרהואנוסף.

ביתראותוהמדרבניםזריםפרצופיםהמונילעיניונגליםכךובתוךולברוח
הואהחדשבלבושהחוזרת.חמדהשלהפתעתואלאהמקום.אתלעזובתוקף

רחב-קשכרבעראשהרעלשחררהחצאיתלבנה,חולצהלהכירה.מתקשה
כהביןמדי,רחוקאותיתוליך"אל :בארמדהאליומחייכתלאהיאשוליים.

יוצאים.והםאחותומציאתעלמוותרגדליה ".הדבראותרהכלבחוץגםרכה
ישרבחשק .לחלוטיןזרהבסביבההזר'הגדולהבעירארתהיוביללאןוכעת

אלאהרחובות.שלגסותםמפניחסותואתעליה .ולפרושארתהלחבוקלו
כחיזורכזרהושטת-ידתתפרשבני-האדםשלהמתוקןבעולמםכילושברור

מחוצף.

משתוקקאנירבזמן"כברלה,אומרהואמפותלות",במליםארתךאלאה"לא
יודעאניאבלבילדותי.שאהבתימקרםשכוחה,אחתבפינהמקלטלילמצוא

 ".ית~סעיערגמה.רקליתגרוםלבדילשםשהנסיעה
ביחדארוכים"חייםחמדה,שואלתלשם",שניסעאחרילנרמתכנןאתה"רמה
 "?האחריםכמרהלב,אתלזהזהנכרסםשבהם

ביכולתוואיןנכוניםלונשמעיםשהםמשרםדיכדרך'גדליהעלנוסכיםדבריה
לאיתןאםאתרזרצעירהלגרורשיתעקשהטעםמהזאתובכלאותם.לסתור
אחרת.לתקורהביטוי

הקלתמידהואוהרוערעיםדברים"הםלה,עונההואשאמרת","הדברים
הקשה."בדרךנלךאנחנוביותר.והמפתה

כרבעה,לשולימתחתמוסתרבמבטחמדהשואלת ,"לנסוערוצהאתה"לאן
 "?לשםהמרחק"מה
 :מקרם-עומרםאתלשאתקשהולגדליהמוניותתחנתבקרבתנעמדיםהם

הואומשחירים.גבוהיםבנייניםטורישניביןהחנוקפיח-מכוניותרוויהאוויר

 .מכאןאותרשתסלקהראשונהלמוניתלעלותמרנןמצרר
עצמהאתלהפקירבפשטותממנהמבקשהואשאלותיהעללהשיבבמקרם
במרהכלג:יראהוהיאשיקחלאןארתהיקחהואשערת.כמהבמשךבידיו
פירושים.רכלישיכנרעבלי-עיניה

שתביאעדלוותרולאבילהיאחזמתנורן"אתהחמדה,לואומרת"הבנתי",
סיפוקם."עלשלךהחלומותאת

במקרםבילהיאחזואמרהעדינהלשרןשנקטהטובהלהמכירגדליה
לפנקהמחודשחשקברנוטעתמילותיהשבבחירתה~רהזהירות .בילהשתמש
מוניתעוצרהוא .הממשיבמבחןלהעמידההרגעהגיעאופןבכלבליטופים.
אתשמחה.זעקתבקרבוכרכשהואפהלפצותבלילתוכהחמדהוכשנכנסת

המושבעלמתיישבשהואואחריבנ;מך-קרללנהגמוסרהואהנסיעהיעד
אלאאינוהזההקשרכלהאםהשאלהברלנקרמתחילההבחורהבצדהאחורי

טובפתאום.עליומשתלטתמעיקהתחושת-ניתוק .מגוחךמעשה-משובה
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לצאתמגומגמתהתנצויותיתנצלפושרת,סליחהאיזוממנהיבקשאםיעשה
אילומקטרגות:עינייםאליהמלכסןהואלנפשה.אותהוישלחחובהידי

לטווחנשכריוצאליאכקצרלטווחנפגעהיהבנחישות,מלכתחילהלוסרבה
ארוך.

פניםלהפגיןשלךהמאמ'ןהזאת.הקדרות"מהאומרת,היאלך",קרה"מה
היהאותךשראיתי · rהראשוברגעשעה.מחצייותרמעמדהחזיקלאשמחות
 ".אזכמולינראהאתהעכשיוגםדמעות.בליבוכהשאתהלינדמה
רתיעה."אואהדהגדליה,"שואלבך",מעוררזה"ומה

חמדה,אומרתהרגשת-ביטחון",תמידעלימשרהעצובאדםשל"קרבתו
החודריםומ,זz.בי-הרוחכובעהאתמסירההיאאימה."עלימטילה"העליזות

שלריח-היסמין ת:~גדליהשלאפולתוךנושאיםהמוניתלחלוןמבעד
תשוקהשלורטט · rהרענהבושםאתריאותיומלואשואףהואשערותיה.

השד .רוחואתמתעתעיםספוגי-מיניותטרופיםדמיונות .בואוחזבשרית

שיתענייןהראוימןמהם.דעתואתלהסיטימהרלאאםיגיעהיכןעדיודע
לפגוםחוששהואאבוישלה.במקום-המגוריםבתולדותיה,במוצאה,מעט
הםמענייניםכמהלו.ידועיםאינםאלהכשכלעכשיו,אותההאופףבקסם

קנקנם.עללתהותמתחילשהואלפניהאנשים
יהגואלנז.קלט-הרדיואתמפעילהואמכנית.בתנועהבקולמפהקנהג-המונית

חללאתממלאמיייאשפיטפוטהנסיעה.תחילתמאזמשום-מהנשכחאשר
עיניהאבלה(ז.קוממת,ההפרעהעלחמדהשללמחאתהמצפהגדליההמונית.
בקצווי-הפיטפוטמושמ1.י:כאילומרוחקת,כל-כולהוהיאהחוצהמוסבות

לנעשהשלההו·גישותמידתזוהיהאם :חשדבומעוררתשלההשאננות .ארץ
סביבה.

בעצבנות.לאוזנהלוחשהוא "?לךמפריעלאהזה"הרדיו
מבטחמדהעליומשההאחר",מכוכבאחדליוםאורחשאתהלחשוב"אפשר
נהפכולאמסביב :tהחייוכאילואחרתאוזוהפרעהעלמדבר"אתהלאה,

גדולה."אחתלהפרעהבזמננו
שחוקהכאימות-כנףלונשמעיםהיוהםמפיה,אלהדבריםיצאואילמלא
רת.:מעורעבלתימוצקהכאמתמצלצליםהםבפיהורופסת.

בליבהכנעהלהירמסלעצמךמניחה"אתהמתוח,בקולומגיבהואכן","אם
תבלעיואתכויאחר-ידזוהמהעליךלהשליךיכולנהג-מוניתכלראש.להרים
 ".ציוץבליאותה
בכךמצטמצםבינינוהיחיד"ההבדלברוגע,לועונההיאריקות","מלים
מהבהשלמה.:~ותהבולעתאניואילובזעםזוהמת-הרחובאתבולעשאתה
לךשגורמיםמכרסמתמעצבנותכתוצאהלחלותמאשריותרמשפיל

האנשים."

.דמוההגיוןעלהן~גשגוברשאצלואלאכמוה,חושבגדליהגםהאמתלמען
הנסיעהשלוותאתומשביוזהשקטאתלפתעקוטלכזהכשנהג-מוניתמתלהט
 .שלולשעמוםכסם-רפואהלוהדרושרדיופוניבלהג
הג..הנאלגדליהרוכןהרדיו",אתלכבותממךמבקש"אני

רדיו,אשמעלאאםעייף.אניהלילה.כל"עבדתיהלה,לומשיב"אדוני",
בתאונה."כולנואתאגמור
המליםנפלטות ," tהחייכאתלנולסכןבמקוםלישוןהלכתשלא"חבל

גדליה.שלמפיומאליהן
כזו."לרמהתרד"אלחמדה,לואומרת ,"יד"
"רקהקדמי,הראי rבאמצעוורצחנימבטהנהגאליושולחלך",קורה"מה
 ".הדרךבאמצעאותךמורידלאאנישלךהגברתשלהכבודבגלל

שעהחצילפנירקהזה.הרוגזכליועיל"מהחמדה,מפצירה"מספיק",
שיראהמי .במרץזהאתזהרוט"לששרווליםמפשיליםאתםוכברנפגשתם
לעולם."באתםזהשבשביללהישבעיוכלאתכם
היאחמדהשלחונ:תההצדקשמבחינתספקלואיןמרות.מאוכזבגדליה
פתאיםלצמדמוסרהמטיפהמחנכתפנילהעמידולאבמפגיעבולתמוך

זכותהעלגםלהגןיצאהנהגעםשבהתנצחותולהברורלאהאםשובבים.
מקלט-הרדיו.שלהמטמ~גתהפרעתובליבשקט,מחשבותיהאתלחשובשלה

צריכהשחיתהמהי:כבקולימבטאלאהואהאלהההרהוריםמןשמץאפילו
 .באילוץבהלהחדיריטרחלאהואבטבעיותלתפוש'
רקעעלשלושתם.משתתקיםאחר-כךגידופים,כמהעודממלמלהנהג

מחייךגדליה .גלי-ה~סרמחדשוגואיםעוליםשלהםהמתוחההשתיקה
והואסרוחיםצינוקיםבדמיונומציירהואלהתנחםכדייאוש.כלאחרלעצמו
המרגישחף-מפשעאדםמהםבאחדכלואזהשברגעלוודאיקרוב :חושב
הלא .אותוממלאשמחה:של~.ךץופתאום .זומוניתבתוךממנייותרגרוע

ואזחפצולמחוזי~:יעמעטעודהעולם.סוףאינהעדייןאומללהאחתנסיעה
אהוב.מקוםשלירתו·ובאווזושלבחברתהנחתשללשעהיזכהזאתבכלאולי

עיירהבאותהןזגביקרהאחרונהבפעםכיום.עליולוידועמההאהוב.המקום
מריםודודתויצחקדודוחיועדייןויותר,שניםשבעלפנינידחת,הררית

קסמובכללהעיירה 'שלועליבותההביתשלהרבהדלותודווקא .הדלבמעונם
ובפגרות-הקיץהק~ברותהלימודיםבחופשותלשםאותוומשכובנעוריולו

מןמגוריו,שכונתשו~המרובעותהגינותמןלהיפרדשמחהואהארוכות.
אללחזור 'ו~ש'למשעיהמסוידיםוהבתיםבקפידההמטואטאותהמדרכות,

לשתולאצבענקףליאמעולםדודוהעיירה.ממרומיהנשקףהפראיההריםנוף
והיוצאהבאכלהוצרךהביתאללהיכנסוכדימגודרתהבלתיבחצרושתיללו

למדי,נחשליםתנאי-מגוריםשוטים.עשביםשלסבךבתוךדרךלפלס
הנאה.בית-הוריועלערוךלאיןהעדיפםשגדליה

בשנהואשתוהדודמתראשרעדבתכיפות,העיירהאתלפקודהמשיךכך

המאוכלסביתםשמראהידעכימשם,רגליודיר jJהיוםרעדמאזאחת.
בשאט-נפש.מהולכבדעצבלויסבחדשיםבדיירים

כדיאבררגן-עדןאותואלעמהומסתחבגבועלזוחמדהמעמיסהריהווכעת
שנים.לאורךשהודחקרצוןלהשביע
בשעונה.מציצהבת-לווייתואתבראותואומרהואנגיע",דקותכמה"בעוד

תמידמדועכזר.ברוח-נכאיםלאהנסיעה,זמןאתלבלותהתכווןכךלא
נאמרילי~חול 7ז;יר<~ריס~דrכ .השטןבנצחוןהדברים~צלומסתיימים
גםאבלהנסיעה,אתלחמדהלהנעיםביותרהטובותהכוונותלוהיובתהילים.

שi:זייתםשבשעתלהשתדלאלאלונותרלא .לז;ןסק,ד~חולהשטןהפךהפעם
מזימותהאפשרבמידתייכשלושםשלפחותכדישלוםביניהםישרורבעיירה
השטן.

וגדליהארתהפותחתהיאמחברת.מתוכוומעלהבתיקהמפשפשתחמדה
הסקרנותמכריעהלבסוףקוראת.שהיאמהאלמבטלהעיףבדחףנאבק

לאמעולם .לעיניונגל,הסתומיםסימניםשלבלילהרשום.עלנוחתומבטו
כמותם.ראה

הואזה",את"עזביקל.בהימהוםמאשרתוהיאשואל?"הוא"כוראוגרפיה
עםלהידחףתתאמציאלשלהם.הריקהלהצגהידתתני"אללה,אומר

הירכייםאתמנענעתשאתלךיספרואםגםהבמה.מרכזאלהאחרים
 ".וקצרשטחייהיהמהםשלךהרוחניהסיפוקבהצטיינות,

חמדה.אומרתמבני-האדם",קשהשנכווהכמימדבר"אתה

מןהאפשרככללהתרחקלמדתיאני"אבללה,עונההואנכווים","כולנו
האש."

"אתהפניה.אתממנהומגביהההפתוחההמחברתעלידיהאתמניחהחמדה
הייתלא"אחרתלו,אומרתהיאלכרויות",מקרררקאיננהשהאשהיטביודע

הלב."אתלךלחמםכדישליהקירבהאתכזהבתוקףמבקש
החמההקירבהאתלבקשמתפתה"אני :בדבריהגדליהבתל.השניהרהורבלי
עלמכההואבדיעבדנוספת."בכווייהיסתייםשהענייןברורהבידיעהשלך
יעלהאיךאבלמעט,אותםלרכךרוצההואבקול.בוטאושהדבריםחטא

 .הרדיושלהמטרטרתהדברנותרקעעלענוגותמליםבדעתו
למבואותהמוניתכשמגיעהביניהםמנסרעדייןשלוהאחרוןהמשפט
מהרכבויוצאלעצורלנהגמורההואלהבליג,ערדמסוגללאגדליההעיירה.

בוערת.חביתמתוךשנחלץכמיחמדהלפני
חצאיתהשוליאתמבדרתקלההרריתורוחהדרךבצדכתועיםנעמדיםהם
שלה.המעודןהנשיהמראהמןומתמוגגבהמסתכלגדליהחמדה.של
שואלת.היא "?המקום"זה

מלפנילוהזכוריםמקולפיםדו-משפחתייםבתיםאותםמזדקריםומכאןמכאן
שהיו.מכפייותרמלרכלנותלו~דמותהפרוצותהחצרותשנים.שבע

התרבה.הלכלוך-גדלההאוכלוסיה
מאז."פחותהיוםאותואוהבלא"ואניבהתרגשות,מתבונןהואהמקום","זה

צריכיםשאנחנולאן"נלךיתירה,התלהבותבליחמדהאומרת"בוא",
ללכת."
כל-רבותציפיותבושמעוררלביקורוהענייניהפושריחסהאתלסבוללוקשה
 .הללובמראות-ההזנחהראשוןממבטלהתאהבממנהלדרושגםקשהאך .כך

עלמצביעהואשם",נמצאאחרדברכללפנילךלהראותרוצהשאני"הבית
בחבלנגררהכאילואגודלבצדעקבאתולפסועמתחילהוהיאמעל.ה-הדרך

סמרי.

דבוקהקרושהשנזלתיעשרכבןיחףילדאליהםפל ?t ~קצרהכברת-דרךאחרי
 .לאפרמתחתלו

לדעת.תובעהוא "?מחפשיםאתםמי"את
 .ממנופניואתמסבוגדליהבסלידהבומביטהחמדה

שלהםהזולגתשהנזלתנוספים,ילדיםשניהראשוןאלמצטרפיםמהרהעד
קצתלי"תן ;שליף"השם"מה ;אתם""מאיפה :להתקרשהספיקהלאעדיין
מרפים.ולאהדרךאתלזרגחוסמיםהםכסף".
עללקפוץהוריהםעלוליםנחת-זרועו,אתלהםיראהאםמתלבט.גדליה

מיהסוף-בהטרדהלהמשיךלהםיניחואםחמתם.אתבוולכלותהמציאה
ישודכו.

פרוטותכמההעלתהחמדה :מתפזריםוהפרחחיםפרועהצהלהופתאום
מןמדוכדךיוצאאינוגדליההמדרכה.עללאחוראותןוהשליכהמארנקה
 .יותרטוביםלדבריםמצפהלאהואמבני-תמותהשהריהתקרית,
להתעשהשלךהנדבנותעלשהשמועה"לפנילה,אומרהואשנמהר","כדאי

כנפיים."

בעל-כורחה.כמרלהשתרךמוסיפהוהיאלדיונוןנעניתלאחמדהאבל
אתמניעהסתמיתסקרנות .עיתוןשלקרועדףברוחמתנפנףהכבישבצד

השונותהידיעותמ~יןחטוף.מבטעליוולהעבירברגלואותולעצורגדליה
המבקשתסופריםקבוצתאודותעלבמסגרתשהושמהאחתעיניואתצדה

השתדלותם .בעיתוןובועטמגחךגדליהראש-הממשלה.עםלהיפגש
לונראיםשהםאלאיללבותמידנוגעתהעולםאתלתקןיחידיםשלהתמימה
עצום.גולםלנערהמתאמציםמצחיקיםכננסים
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תלועלעומדשעודולהיווכחנעיםכמה . ;,;,-תיבבמבחיןכברהואממרחק
ישנה.דלותבאותה
ארמון-פלאים.לפניההציגמשלאומרהואהבית",שם"הנה,
שכונת-עונימולהרואההיאשלו.להתקסמותשותפהמלהיותרחוקהחמדה
לא.ותועלובה
 ,, .בוהמיוFזד"מהשואלת,היאההוא",בביתיש"מה

שלההאדישותולנוכחהביתברשמעוררמהאתלהלתאררוצהגדליה
 .מפיוהמליםנעתקות

מתחמק.הואלך",אספרמעט"עוד
המוזנחותהחצרותביןאותהלהוליךמתחילוכשהואהכבישאתחוציםהם
 .סרבןלפרדבדומהלפתענעמדתהיא
עודמרשיםכיעורלילהראותכדיהלאהללכתמתנורןשאתהמבינה"אני
ראיתי."שכברבכיעורמסתפקתאני"אבלארמדת,היאמזה",יותר

הזהשהמקוםהמחשבהבמרחוניצנצהלאמעולםצורמת.מילהאיזו .כיעור
ראשונייופימקופלכאןהמצויההכלליתב~ס~נותהוא.נהפוך .מכוער
ולאהוב.להוקירהיכולתאתאיבדושתושבי-כרכיםמהסוגפשוט,
כדיהנהעדהדרךכלאותךהבאתי"לאמתרתח,הואזה",אתליתעשי"אל

 ".הכלליתהרסיהאחרוןשברגע
רתיעתהאתמגביררקשלוהכעס~פלט.כמחפשתאחורהמביטהחמדה

מהמקום.

סוף-עונה"מכירותתוקפנות,באותהממשיךהואכאן",למצואקיווית"מה
 ".כאןלא .מיתיהאהכיעורנמצאשם ?נוצצותבחנויות

אתמשכלהואעל-ידהבעומרו .עצביואתמורטתושתיקתהמגיבהלאהיא
אלימה.להתנהגותיגלושכןלאשאםלהירגע,ומשתדלידיו
אליהמדברהואולרע",לטוב-זהברגעחושבתאתמהלשמועמבקש"אני

באיפוק.

הנהאותיהבאתלשנינו.ברורים"הדבריםלו,משיבההיאלומר",יש"מה
מעיזהכשאניזעםמתמלאראתהשלךמעורפלחלוםאיזהלהגשיםבשביל
גםאתהעכשיו .שלומהכיעורולסלודפקוחותבעינייםהמקוםאתלראות
 ".הסוףעדשלךהאנרכיותאתשאשרתמצפה

שגחליםבשעהשלוהאנרכיותעלשיחה~תהלפתחחשקשרםאיןלגדליה
הליכהדקותשתיבמרחקנמצא ;,;,שלהנכסףהבית .רגליותחתבוערות

עללולטפוחכדיזו,בחררהשלבדמותההפעםבדרכו,השטןניצבושוב
פניו.

/ 

/ ~ , 

~ ~ i ~~~ 
עיישאברהם :איור

העירה."לחזוריכולה"את :שטר-כסףלהמגישהוא
הבית.לכיווןאחריווהולכתממקומהמשההיאהמושטתבידולהסתכלבלי

השרשרתאתבזעףלקרועומאייםכלב-זאבמרבצומזנקהחצראלבהגיעם
אתומדמהבהןמתבונןגדליהמחרידות.מלתעותחושפותנביחותיו .שלו
נפתחמשמאלםמוגפים.וחלונותיוסגורההביתדלתדם.וזבשסועעצמו
מזוקן'חיילאליהםניבטפה".נמצאיםלא"הם :השכניםמתריסיאחד

"נסעו."

שאלתרתישמעבית,באותוכעתגרמיהחיילאתישאלשאםיודעגדליה
הנוכחיים.הדייריםהםמילואיכפתלאבאמתזאת,ומלבדוחשודה.תמוהה

אתכליללצנןחמדההצליחהכברכאילואכזבה.בלבואיןלהפתעתו
הרצוןמןאפילורצון'מכלומרוקןסחוטמרגישהואעכשיו .התלהבותו

לביתו.לשוב
החייל.שואל "?הודעהלהםלמסורמעוניינים"אתם
"מסור .מרבצועללהשתטחחזראדונוהוראתשעל-פיבכלבמביטגדליה
 ,, .בוגרושהםלפניערדביתםאתאהבאשרמישהוכאןשביקרלהם

חמדה.עםמשםבדחקולהקשיבטורחלאוגדליהדבר-מהמעירהחייל
שלךמצב-הרוחבעיירה.רבזמןלשוטטמתכוון"אנילה,אומרהוא ,י""שמע

 ,, .בעצמךהחליטי .אתילהישארלךלהציעאותימעודדלא
צמאהאניהזו.המדכאתהסביבהמן"נסתלקאומרת,היאשאחליט","לפני
יופי."לקצת
משתדלהוא ; ;,;,התגוררשבוהביתאלפניואתמטההואאחרונהפעם
מסוגל.ואינולמראהולהתרגשמאוד
חמדה.אומרתרעבה","אני

הניגריתהראשונהבמסעדהומתיישביםהעיירהמרכזאלפוניםהםבשתיקה
מלקרחות.הריקההקטנההמסעדהבתוךשוררתנעימהדממהבדרכם.
ורקלהםחיכהארוכהשעהכאילואבהי,בחיוךאליהםלגשתממהרהמסעדן

מוסיקהבקצתנתחילאולי .הנחמדלזוגלהציעיכולאני"מה :לבדםלהם
 "?רומנטית

גדליה.לואומרטריים",וירקותחביתותשתישקט,מבקשים"אנחנו
שבועוןשולחנםעלמניחהואובשובוהדלפקאללרגעמתרחקהאיש

הואבעולם",קורהמהלראותתוכלוהארוחהאתלכםשאכין"עדצבעוני.
מעושה.בחביבותמצחק

לאזה"אבלהשבועון'אתגדליהלומחזירבעולם",קורהמהליידוע"כבר
 ,,בעיתונים.כתוב

מובנת,לאבשפהמשונותהברותששמעכמיבובוההבעל-המסעדה
חמדה,אומרתעכשיו","עדלנפשם.אותםלעזובבטובומואילהואאחר-כך
שלך'בדמיונותכולןקשורותהיומפיךשיצאוהיחידותהחיוביות"המילים

לאשלךשהדמיונותהעובדהאתלעכללךקשה~מציאות.אחתלאאפילו
הייתיכאילושלךהחלומותעולםאתלילסגלמתאמץאתהלשלי.זהים

 ,, .בראישלךהבבואה
לה.אומרהואשלי",האינטימיותהפינותבסודכאןאותךלשתף"רציתי
לצלם."אוהביםשכולםהציבוריהיופיאלנמזק~ת"ואת
שואלת.היאלגביך",האנשיםהםמההא.נשים,"אבל

עצמית.אהבהשלכבדהפרווהלבושים"שלדיםגדליה,להעונה"שלדים",
אתמולירואהואניבמות-כב;,עלויושביםחשובותבאסיפותנואמיםהם

 ,,להיות.עתידיםשהםהערומיםהשלדים
לבעל-"שלום :גרבוכובעבבגדי-פועלמשופםגברתןנכנסהמסעדהאל

הדממהאתהורגהואחדהסכיןובנעיצתברמהקולואתמשמיעהואהבית",
הטובה.

אתאכלתייומיים"כברהמטבח,"~~תחהמסעדןמזדעקהיית","איפה
 ,, .בשבילךשבישלתיהקציצות
הסיכוייםשקלושיםאלאהחוצה,חמדהאתולמשוךלקרםלגדליהמתחשק
הםצריכיםהעולם,שלפרצופויהיהאשריהיהיותר.מוצלחתמסעדהלמצוא
וכשמובאהמטבחאלמרותקותחמדהשלעיניההיכן-שהוא.כרסםאתלמלא
מדי .ס~; nמפניעליהכמגוננתשלההצלחתאלרוכנתהיאהתפריטסוףסוף
בארוחהמתכבדתלראותהלוונעיםסמוימבטאליהמגניבהואפעם

שלכךכלמלבבתבחוויההתנסהלאשמעולםלונדמה .בכספושתשולם
הואכךועלנדיבות-לב.שלכזוהרגשת-סיפוקטעםלאמעולם .לזולתנתינה

שנא;תיםמזדמניםחתוליםלאותםטובהמכירשהואכשםלה,אסיר-תודה
 .שלוהלילייםבשיטוטיםלליטופיוגופםאתלהפקיר

לפיהדלפק.צדימשניעכשיומסתודדיםשלוהוותיקוהלקוחבעל-המסעדה
קולותיהםיתחילושבוהרגעלקראתדרוךגדליהאבלשקטים.הםשעה

ולשלם.צלחתואתלרוקןמזדרזהואמחדש.לרעום
להתאוורר."יוצא"אנילחמדה,אומרהואבנחת".לאכוליכולה"את
להלאפשרמבורךרעיוןזה •אכןלרווחה.ונושמתבצאתובומסתכלתהיא
היאעליה.השרתהשקירבתןהנפשיהמתחמןומרגועבדידותשלדקותכמה

מניעאפלדחףואולםאחרים,דבריםגםלהאצילבכוחושישבוודאותיודעת
כניעהזאתמכנההיההאדוקסבהרדומים.שדיםהפסקבלילעורראותו

להישאכילהכדיותוךמהשולחןעיניהאתמרימההיאהרע.ליצרמחפירה
מדועכן'אםגדליה.שלהמעיקהמדמותומשוחררתסביבה,להתבונןפנאי
משוםזאת.להשהציעאחרימידהעירהולחזורממנולהיפרדהסכימהלא
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לתמיכה.המשווע tיתונילדכמומתהלךהואהזהבעולםעליו.להשצר
כוסותשתיולוגמתשבצלחתההאוכלשייריאתאוספתהיאבפרוסת-לחם

מפריע.באיןבהולiזבייןמחברת-המחולאתשובלשלוףהרגעזההנה,מים.
שלנוכחותוכיוכנן',המחמןיותרתימשךשלושההתאווררותלקוותרקנותר
הלהיטותבובוערת .בלבדקצרהולשעהלזמןמזמןרקנסבלתכמוהואדם

נמנעחהיאמביא.הואבשורהואיזועולמומהואךעולמו,אתלכפות
עוסקלאהוא-מיותרתשהשאלהמשוםעוסקהואבמהאותומלשאול

להגשיםשבאחלום iזומןזומנסיעהשרדמההקיום.לשלילתפרטדברבשום
מעלעלתהיאעוגמת-נפש.שלגדושהומנהרצון-טובשלפירורים-כאן

ממנהגוזלבהיעדרוגםבה.להתרכזמצליחהולאלפניההמונחתבמחברת
מנוח.להנותנתולאעליהמרחפתהסוערתרוחוהשלווה.אתגדליה

אחת.ובעונהבעת tוקסעליהומהלכתאותהמפחידהשלוראיית-השחורות
היאהא.ועלראעלאותהלייסרומוסיףגבהמאחוריהואעומדכאילודומה

והשאיר ?להתנפשיצאהעכבישוכעתןה tJשהואקררי-העכבישביןמתחבטת

לכודה.אותה
עוגותלנו"יש .השולחןאתולנגבהכליםאתלהסירבאבעל-המקום

מפתה.בקוללהאומרהואטעימות",
תסרבאםעוגות.כמהלמכורעכשיומבוקשושכלזהבברנשמביטהחמדה

בפניוכלוםרואהילאהיאלכךמעברבקשתו.כמושטחיתאכזבתותהיהלו,
המשפיליםלאלהבלבה,חושבתהיאולשכמותו,לושייךהעולםהליצניים.

ונשאריםלידהבאמכירהזולליםלאלה .מסחריעסקשללדרגההחייםאת
תמיד.רעבים

ש~עה."אני"תודה,

משד"חקת. iבדאגזהמסעדןשואל "?בעלךהואאתךשישב"האיש
לשלילה.ראשהאתמנידההיא

ליענה"והואסעדן';הפממשיךנעימה",בצורהמליםכמהרקאתו"דיברתי
 "? tכולנעםמתנהגהואככה .מזמןאותישונאהואכאילו
החוצהומסתכלתח rהפואלניגשתהיאלתיקה.המחברתאתמחזירהחמדה
הגעגועיםמהר~:ליה.תחתבוערתוהקרקעלגדליהכר 1איןואנה.אנה

בעל-המסעדהשלו rבטרדנוולהתנסותצריכהחיתהפתאום.האלההמשונים
לגדליה.להתגעגעכדי

"אם :חומדותבעינייםאותהובוחןהפתחאלהואאףמתקרבהגברתןהפועל
 ,, .אותךלהסיעיכולאנימקום'לאיזהלהגיערוצהאת

צחוקםהמדרכה. ל;~נמלטתוהיאבזרועותיועצמהאתמדמיינתחמדה
מלהגיםהםגסהה 1בנינהמסעדה.מתוךבוקעהזכריםשנישלהמבודח
עלומתיישבתאותםתשמעלבלמעטדוחקתהיאאבלאודותיה,עלדבר-מה
סמוך.ספסל
ינעםאוליהחמהבמיטתהכשתשכבגדליה.שלעיירת-החלומותהנחיובכן'

מכל .מהחמץהלב jשעלפיאך .הללוהעלוביםהמראותעללחלוםלהגם
להתרפק.מהעלו~האיןכימצטפדתוהנפשהנחשלות,כאןזועקתפינה

הואאיפהממנה.מו~:אשאיןצפופהרשתכמועליהסוגרמדבקשיממון
אילולהתנדפות.יותרלדמותמתחילהשלוההתאווררותהמושיע.גדליה
עללהשתומםבליהעירהילחזורממהרתחיתהמפניה,שברחנביטתהידעה

לאנחות.אותותפקירלאהיארע,מקרהלואירעאםאבל .מעשהו
ובפיומכוניתמכ!גיעתבחוסר-אוניםמוטלאותורואההיאבעיני-רוחה

היכןלבררמנסיםסביג:ושהתקבצוסקרניםלעזרה.להקוראהואהמדמם
לבית-החוליםאותומפניכ!וכשהם .להסבירמסוגללאוהואזוחמדהמצויה
מעמיסיםהםינותיו r1לתל~עותבליאליה.אותי:קחורפהבקולמתחנןהוא
 .רן.לסקשחדלאחרילטורחנהפךאשרח.פץכמואותו
החרדהבהמקננתעמוקה.נשימהונושמתלשמייםמבטהאתמגביההחמדה

לעזרתוה.חלץלא,וםרגםממשית.מציאותזהברגעהןהקודרותשהזיותיה
עדופוסעתקמההיאהמתבקשת.החמלהמתוךזאתתעשההיאאהבה,מתוך
כבר ;שערנהאתופת vוחוושמאלהימינההרחובאתסוקרתהמדרכה,קצה
אלפניהאתמסבה ~ tהיאחרונהפעם .יחזורלאהואלכאן-ספקלהאין
ושובשובמוגדר.בלתילכיווןרגליהאותהנושאותאחר-כךהמסעדה,פתח
עוד,לותצפיואלהל:וiהלכיבשמה.קוראשמישהולהנדמהכינעמדת,היא
לעצורבפיתוינז~בקתהיאמוניתשחולפתאימתכללעצמה.אומרתהיא

במוסרות.אותהכ:ובלצעדיואחרילהתחקותשהדחףאלאולהתעופף.אותה
הביתלו,היקרה(ז.:קוםאלעצמהבכוחותלשובלנסותההחלטהבהגומלת
ללאלשם.פניהיזz;מההיאבאפלהכמגששתהמנוח.דודואי-אזהתגוררשבו

להלסייעיכולאינואישהדודשלמשפחתושםוללאבאמתחתהכתובת
חוש-ההתמצאותעלורקאךסומכתהיא .הדברשכךוטובהביתבאיתור
אט-אטזרה.אויכלוסיהבתוךאבודהולהרגישלתעותלהונעיםשלההמוגבל

גדליהעםקלהעה vנלפניעברהשבהםקטעי-דרךלזהותמתחילההיא
מבניםשורתעוקפתהיאלבסוף .הסמיךהערפלבהדרגהמתפזרובראשה
היאהמבוקש.בית iדאלשהגיעהבהיווכחהמשתאהונעצרת.נטושים
בהעדרושם.לההאוו·בתנסתרתסכנהמפניכנשמרתהביתלחצרמתקרבת

מבפניםהדלת.עלקיולדפרלחצרלהיכנסעוזמרהיבההיאהגבתןהכלבשל
,,היאשבאת.שמח:"אנימו:פרקולשומעתהיאגבהמאחוריאבלמענה,אין

דודו.ביתאלפניוהנטושים"המבניםביןיושבגדליהאתומגלהנפנית
אוהדת-חדשהימך;נעניכרתבדיבורו .לידומתיישבתהיאבשתיקה

ונינוחה.

הנחלה.ואלהמנוחהאלשבאכאדםאומרהואכאן",נשאר"אני
 "?האלוהאורוותאחת"בתוךחמדה,שואלתכאן",פירוש"מה

העיירהאתעזבו"הבעליםדודו,ביתעלמצביעהואהשכנים",אצל"ביררתי
 ,,הזה.מהמקוםעצמיאתלקרוערוצהלאכבראנילמכירה.מוצעוהבית
היהלאשבלעדיהולהזכירלחזורצורךמרגישהואקצרהאתנחתאואחרי
הנה.מגיע

היאאבלבלבה.המחשבהעולהזהב,ל~כרההגיעשבזכותילשעראפשר
ביניהם.ללעגעכשיומקוםאיןכימיםפיהממלאה
עצמו,לביןבינוכהוזהמוסיףהואבו",שישמהומכלמבית-הורי"אפטר

 ,,פ"ה.הקנייהלאחרבידישישארומהכספים"ואתקיים
שואלת.היא "?עבודה"ללא
בפסקנות.עונההואעבודה","ללא
 "?לרשותךשיעמודהזמןחללבכלתעשה"והמ

מניה-וביה.תשובתובאהילדותי",מימיזכרונותואעלהבעיירה"אשוטט
במאוחראושבמוקדם"עדחמדה,אומרתשלך",הזכרונותעלתתרפק"אתה

שבורה."שוקתמולתעמודואזאותם.גםתסאבהמציאות
עלולהמהלשמועמעונייןשאינומשוםלשלילה,ידואתמנידגדליהאבל

עתהלעתבשעתה.לצרה.דיהשלוהענוגיםלחלומותלעוללהגסההמציאות
מעצורים.ובליחשבונותבלי-התמימיםלדמיונותיוכולומתמכרהוא

בחריקת-שינייםהחייםאתיוםיום"לעסתילה,אומרהואהאחרים","כמו
 ,, .רענןמזוןלקצתרעבאני .דיטעם.ובחוסרחשקבחוסרגרהוהעליתי
צריךלךולאהמעשיות.לעולם"שייכיםלהגיב,ממהרתהיאשלך","הדברים

סביבוהאנשים .ה: wבמעכמולתומולחיותשמבקשמישלסופומהלספר
 ,,הלב.אתלולעקורכדי;נתוריעמדו
התקווהמתוךדווקאכזובוטהלהתבטאותגולשתשהיאלגדליהנדמה
מקום.מכלכאןאליולהצטרףאותהשיעודדוהפוכים,משפטיםמפיולדלות

ליפולעליהאתו,תישארהכלככלותאםברמז.אפילוזאתלהיציעלאהוא
 .מצידואצבענקיפתבליבשל'פריכמולידיו

תתאמציאל .עכשיולינחוצותלאהחיבבשרשחותכותשלךהאלו"המילים
היאשלךהרציניותבעינייםאםגםבה,לשקוערוצהשאניהאשלייהאתלנפץ
רקשמשקפותרציניותעינייםמרובשבעתיכברמגוחכת.כמעשיהנראית

בנשמה."מוות

כמתכוננתארמדתהיא"טוב",חצאיתה.שוליאתומנערתקמהחמדה
בשעותכאןלעשותמתכווןאתה"מהממקומה.ה w ~ולא-להיפרד

שואלת.היאהקרובות",
מעבר .האבודהעבראתאלישמחזירהזהבביתומתבונןיושבאני"בינתיים

חשבתי.""לאבכתפיו,מושךהואלכך",
ודבקותופיקפוקבהשאיןעצמיתשלמותמתוךכנובעיםלהנשמעיםדבריו
באולפןעתהבהרהרהלבה.אתשובהלעצמושבחרבדרךמסוייגתהבלתי
גדליהשלהביקורתיתהסתכלותואתומאמצתהולכתשהיאלהנדמהלמחול
עםההואהאולפןמכאןלהנראהומסליומרוחקכמהחריפותה.במלוא
היקום.שלבטבורונפוחיםכטווסיםהמתהלכיםהשאפתנים,רקדניו
לעשותחושבתאת"מההדופק,אתבעדינותלהכממשששואלהוא"ואת",

יקרותשעותלבזבזלךמרשהלאבוודאישלךלוח-הזמניםהקרוב.בזמן
 .אחראדםשלילדותואחרישגיוניתברדיפה
"הייתילו,אומרתהיאשלך",הילדותאחרירקרודףשאתההרגשתי"אילו
המנוחהאתגםשטורדמשהואחרירודףאתהאבלהיסוס.בליאותךעוזבת
מעטהמתאימה.המילההיאנקיותאוליאותו.להגדירמתקשיםוששנינושלי

 ,,הרב.הלכלוךבתוךנקיות
פושר.בקולעונההוא"אולי",
 "?לומרלךשישמהכל"זה :במפח-נפשבומסתכלתחמדה

כדיולאמשוחררבאופןלהרגיש"כדיקולו,אתגדליהמרכךהנה","חזרתי
 ,,מכופתרות.הגדרותשלילרגשותלהדביק

מה"יהיה :לפניולהתוודותדוחקדחףמתוךאומרתהיאשתדע",רוצה"אני
התחלהשזוהיספקבליחושבאתהאחזור.לאכברלמחוללאולפן-שיהיה
 ,, .כאןלילהציעלךישמההזאת,היפההמחשבהמלבדאבלטובה.
לנשום"להשתדל :גדליהלהמשיבלעצמי",מציעשאניממהיותר"לא

 ,,החיים.אתלחנוקבליבחופשיות
מרפה.לאהיאחייך",אתתמלאבמהלימבהירלאעדיין"זה

 .קלבחיוךפניםלהמאירהואחופשית","בנשימה
הכוונותשלגורלןלהנהירשגםאלאאותה,ומכבדתכוונתואתמבינהחמדה

משולכאןלומדמייןשהואהקיוםךעות-רוח.עלהמבוססותהטהורות
 .לצייריודעשאינותמונהבשבילנאהמסגרתלהתקיןהע~ללאדםבעיניה

בגידהפירושהכזוהינתקותכייכולה,לאהיאממנולהינתקואף-על-פי-כן
נשארתאנישלה.חלומהגםהואשככלות-הכלשלובחלום-הנקיותבזויה
האמידהלביןהחשיבהשביןההבדלאךבראשה,המליםמהדהדותאתו,
מצוקקפיצהלביןמתונה-זהירההליכהשביןההבדלכמולדידההואשלהן
גבוה.

האםדודו.התגוררשבוהנעולהביתלתוךלהציץהסקרנותבהמתעוררת
 ?השכניםאצלמפתחלהשיגאפשר
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היאמוותרת:לאוחמדהסיפוקועלשבאכמיכ.דליהלהעונהנכנסתי","כבד
בעצמה.המפתחאתלבקשתיגשהיאמבפנים.הביתאתלדאותרוצה
כריהאיזוחיתהכאילואחריהעוקבהואהנטושיםהמבניםביןיושבבעודר

יושיטשאםלובדודואולםחםרגשכלפיהלהרגישרצונודב .לחלוטיןלוזרה
 .קולבי-עץכמרעליהתלויותתישארנההןלחבקה,ידיראת
 .המזוקןהחיילעםדבריםומחליפההשכניםשלביתםסףעלעומדתהיא

שמסרביםרםבקוללגדליהמסבירההיאלבסוףסתום.ויכוחביניהםמתפתח
לבדהמהביתלהתרשםמעוניינתדווקאהיאואילוהמפתחאתלהלמסור
מתלווה.-בלי

וגםבלבדחטוףלביקורפנימההתלוואליוגםפה.פוצהולאבהמביטגדליה
להלייעץאובהלתמוךכעתמוכןשהואאומרתזאתאיןהדבר,הפריעלו

לנהוג.כיצד
לפניוויוצאתהשכןהחיילבעקבותהדודלביתנכנסתהיאבלית-ברירה

 .קצרזמןכעבור
למקוםבשובהלגדליהאומדתהיא~פנים",שהייתיהמעטות"בדקות
נשמה."בליביתזהורוח-ההמון.את"הרגשתיישיבתו,

נשמתאתלהחיותהיאומשאת-נפשולה,אומרהואדרדר,כשחיהיהכךלא
אותה-חשופיםקיררתאותםדל'ריהוטאותו :הביתשלהרחוקהעבר

חמודה.צניעותאווירת

במקום-כתובתוואתמשפחתושםאתממנוומבקשתרגעמהרהרתחמדה

בהקדם.לוותכתובהדבריםאתתעכלהביתה,תחזורהיאהנוכחי.מגוריו
הוא"שלום",הסתייגות.אושידולמילתבלימבוקשהאתלהמוסרגדליה
מבטיםמאותםאחדפניועלמשההוכשהיאלדרכה.ארתהכמשלחאומר
דוחקת.מלראותהונמנעממנהעיניואתמסירהואשלה,נוגים

וגםהמציאהעללקפוץממהריםהמוכרים .קלחישלונמכרבעיירההבית
קושיבלינפטרשהואאחדילהםהמגיעאתלתתמתמהמהלאגדליה

מלכתחילהלמחייה.הגוןסכוםהרכישהבתוםלונותרכצפרימבית-הוריו.
חודשיצאלאוהנההמעברסידורילהשלמתחודשיםשלושהשיידרשוסבר
היהלאכילחדריוריקיםבינתייםאמנםהבית.בתוךהואממוקםוכבראחד
שבהנשמת-העבראבלדרדר'מתקופתהישןהריהוטאתלשחזרבידוסיפק

במעונוהראשוןלילושלאחרהבוקרזהובדנות.אותואופפתוהיאלתחייה
ותשעעשריםבכלמאשדיותרחזקהבוהמקננתותחושת-הביתיותהחדש
מיטתולדגלייושביםואשתושהדודלונדמההקודם.בביתושהתגודדהשנים

דוחםליושנה.הביתעטרתאתשהחזירעלבאסירות-תודהבוומביטים
אחרוניםסידוריםשלושהשנייםולסייםמהמיטהלקוםאותומעודדת

סוףשסוףכדימנוס.איןמיוחדת.רתיעהבוהמעודדיםציבורייםבמשדדים

להתחכךעליושלו'החלומותבעולםומסוגרסגודכאוות-נפשולחיותלויבחן
נוספים.פקידיםבכמהרשםפה

שהוקםפנימיבקירלהתבונןוניגשהשמיכהאתמסיטהואנמרצתבתנועה
ליצורשנועדזה,קירוהמטבח.הטרקליןביןהקודמיםהדייריםעל-ידי

דינואחתהבית.עםשלוההיוליבקשרהפוגםזדכגוףלומפריעפינת-אוכל'
הק.ןאתשיהפכומגושמיםלפועליםכפויההזדקקותלאהדילההדס.-

מתלבשמשרעפיו'מתנערהואמהרחוב.נפרדבלתילחלקשלוהשמור
ויוצא.בחיפזון

אל-שמאלהלפנותאנוסהואאבלההדים,אל-ימינהאותרמושךלבר
לעצמוומבטיחההדיםאלמביטהואעורגותבעינייםהציבוריים.המשרדים

במהרה.בהםלטייל
בהיכנסוצורמניתצריחהאוזניואתפוצעתכולם",כמובתרדתחכי"את

וזיעהסיגריותשלמעורבתצחנההמקומית.המועצהשלממשרדיהלאחד
לנשימה.כאווירכאןמשמשתחמוצה

יאוש.כלאחדשואלהואהאחרון",ה"פ"מי
פורציםאחדיםושנייםשלוהסיגריותעשןאתמישהואליונושף"אתה",
בינה.שופעבצחוק

הפקידמן-הסתםיושבשמאחוריואשנבבצדמצטופףרועשגוש-אנשים

נושאבנדותמחפשיםשהםיודעוגדליהכולםאתכאןמכיריםכולםהנכסף.
ויתעלםיבליגהואלבידוד.הנושאיהיהלאהואז,נתנה. iJכדיתוךלבידור
שבליאלאבפרוזדור.ולחכותמהדוחקמעטלכדולמתפתההואלרגעמהם.
איפראנותרתרדו.אתלתפוסהשןגחהנוספתאוכלוסיהפנימהזורמתהפסק

כזרונותעכשיוהמעליםשלוגברבריםשלרשהלאותםבנאמנותלהיצמדרק
הדומהאחדמשדדהואעומדוממקוםהנשקףהנוףקלפים.ממשחקנרגשים

אבלבעגלותיהם,תינוקותמתייפחיםהמשרדיםבשנימים.טיפותכשתילזה
כאילולונדמהעצמית.בחמלהכולושקועהואכיעליהםחומלאינוגדליה
עגומותחפרפרותשלציבור-שמייםפיסתעלמעודוכאןשמעלאאיש
מצהיבות.נורותתחת

הפקידמשתתק,הקהלמחשמלת.אווירההמשדדעלמשתלטתופתאום
בכרסתןמביטגדליהלצורח.ממשיכיםהתינוקותודקקםהאשנבשמאחודי
בכרזת-הברנששלהמבוגרכאחיונדאההואנכנס.שזה-עתההמעונב
סביבוהמתקבציםהנוכחיםהמועצה.יושב-ראש :הקירשעלהבחירות
עםמדברהואמצלצלות.במליצותאותםמפנקוהואחיכוכיםעליומעתידים

מהלושישומכריזכיסאעלמטפסוצנוםגוץגברמשפחתית.באחורהכולם
 .במרכזוהיושב-ראשעיניהםאתאליונושאיםהאנשים .להגיד
שלנרהמועצהלראשלהגידרוצה"אניקולר,אתהגוץמדיםכולנו","בשם
 ,, .שלנראבאהוא .שלנוהמנהיגלאשהוא

מוסיףוהואמתרגש.שהואומודיעהכפייםמחיאותאתמהסההיושב-ראש

 ,, .אותרשאוהביםלדאותלאדםנעים"תמיד :הגותיתבנימה
אתתשכח"אלהחגיגי'המעמד'אתהגוץמנצללנר",ישאחתבקשה"דק

 ,, .לנושהבטחתהחדשמגרש-הכדורגל
ידיואתמגביההיושב-ראשקצובות.במחיאות-כפייםהאנשיםמגיביםהפעם

שואלהואעלבונואתשתובעוכמימחוצבותפניוזה.אתזהמשתיקיםוהם
קיים.שלאהבטחהאיזוזוכריםהםהאם

המבוכה,אתלהפיגבתקווההגוץמחייךמהיום",לאאותךמנידים"אנחנו
 ,, .לנוחשובהזההמגרשכמהשתדערצינו"אבל

הרצינותידות nשבמעדכת-ביודעוהואמנוסהמועמדהנוהיושב-ראש

לאוהדלספרצריכיםלא"אתםחיוכים.להפריחחוזרהואכךמשוםמזיקה.
מפטיר.הואשלנר",לקבוצהמגיעמגרש-כדורגלאיזהכמוניותיק

באחתמקלטלעצמומוצאוגדליהבצאתואותומלוותנלהבותקריאות
ונוצרתהולכתאט-אטאקראית.מהלומת-מרפקיספוגלבלהמשדדמפינות

רקעעלקולנייםסיכסוכיםמתלקחיםובד-בבדהאשנבמולהצטופפותשוב
לחיגרות-ידיים,מקומםאתמ;נניםשלרחי-רסןגידופיםמחדש.התורקביעת
 .בונפשרעודכללהימלטממהרוגדליהאשנבואתסוגדהפקיד
שאחריומתוודהמודההואאבלתכולים,והשמייםהשמשזורחתבחוץ

אמת,עיניים.באותןהמקוםאתלדאותלוקשההמועצהבבנייןטבילת-האש
התושביםבקרבלמצואציפהלאוהואוזכדונות-הילדותהנרפיםעדייןקיימים

באותוושמעשדאההדבריםואולםבהתגלמותה.הרוחניותאתהמקומיים
מאשדיותרעודכאןאותרשתחנוקהכלליתהקטנוניותאתמשקפיםמשדד

רבהביעילותחונקיםהאנשיםיותר,קטןשהמקוםככלהקודם.באזרד-מגרדיר
יותר.

דקליםארבעה-המקומיתהמועצהגינתלהיותשאמורהבמהמשרטטהוא
מלבב,אינוהמראהסוג.ומכלבשפעפסולתופסולת,נובלתמדשאהערופים,

עדלהמתיןלוכדאיהאםהשאלהאותוטורדתכעת.לושמציקמהלאזהאבל
לומוטבשמאאוהאשנב.אתמחדשלפתוחיואילוהפקידהדוחותשיירגעו
מהיום.שונהיהיהכייאמיןפתישדקאחדביוםלחזור

באלותמצויידיםשוטריםושניהמועצהבנייןבפתחנעצרתניידת-משטרה

קרשיושלושתשמתוךספסל-עץעלומתיישבמגחךגדליהפנימה.נבלעים
בהצגהלחזותההזדמנותעלמוותרהוא .בשלמותואחדדקנותרהמקוריים

חובבי-כמההחוצההשוטריםיגרדומעטעוד ..מתפרעהמוןשלנדרשה
מהשיגדה,יציאה-הביתהבשרבםלספרמהיהיההאחדיםולכלכדורגל

הנפוצה.בשפהקדרישזהכפי

פחדיםבונוטעתממנההחריגהאדרבא,השיגדה,מפריעהלאלגדליה
הצהריים,לארוחתצלחת-איטדיותארתהבוקר,מדיבגדיםאותםמעיקים.

מאחדארהתפריטאתמשום-מהמשנהכשהוא .לישוןמוקדמתשכיבהאותה
ובנדודי-שינה.עיכולבהפרעותמשלםהריהומשכבועללעלות

שלושתאתהעצוריםביןמזההוגדליהמבית-המועצהיוצאיםהשוטרים
מהםאחדזועקהניידתלתוךנדחפיםשהםלפנישלו.הצעיריםהקלפנים

 .מצטייןקרביחייללעצורהזכרתלמשטרהשאיןניחרבגדרן
הפלאההוא.במשדדהענייניםהשתלשלותאתלבדוקוהולךקםגדליה
עדמהאשנבמזדנבממושמעיםאזרחיםשלומסודרארוךתור :ופלא

בזכויות-ינידמיכיהתור,בסוףמתמקםהואומענותטענותבליהפרוזדור.
 .כאןשלוהעבד
הקורארחבהשחודהכיפהוחבושלבנהחליפהלבושישישעלנופלמבטו
יושב-ראששלכרזת-הבחירותתחתכיסאעליושבהישישתהילים.בספר

 .סביבומהמתרחשכלילכמנותקונדאהזקנואתחדלבלימחליקהמועצה'
שפתי-ממנו.עינואתממיששלאלגדליהקוסמתשלוארשת-הפרישות

המסוגלבד-מזלהנהחדגונית.בלחישהמפיונפלטותוהמליםזעותהישיש
בעצמיאנסהאםגדליה,בלבוחושבהמיידית,למציאותמעבדלחיות

לודי .דעתיאתיסיחווישורשרכלתנועהכלכלשהי'בקריאהלהתרכז
אתלהשביתכדיבישישכרגענועץשהואזהכמרמבטבוינעץשמישהו
עליומשדההישיששלדמותוהמתוחים.עצביואתולגדותהיחסיתשלוותר

אספסופית.המולהבתרךנאצלרוגעשלבודדאי-רוגע
"שלרם."אליו:וניגשהתרדאתנוטשגדליה
להגיב.הישישמזדרזובדנה","שלום
גדליה.לואומדבך",להסתכללי"נעים
הדפים.ביןתחובהכשאצבעוספדואתהישישסוגדהכבוד",ליישמי"עם

אילוגםאבלכאן.חדשתושב"אניגדליה,לועונהכלום",לךי"אמדלא"שמי
-עכשיויושבשאתהכמולחוד.חיאניאותי.מכידהייתלאותיק,הייתי

לחוד."
אניכילחודיושב"אניטוב,בלבהישישמצחקאלי",עצמךאתתשווה"אל
צדיךאתהלמהאתה..אבלבמקומיבתורעומדתהנכדהולכןוחלשזקןאיש

 ,, .לפניךפתוחומלואוכשעולםלחודלחיות
אתעליולהרחיבלאמעדיףאניאבלגדליה,"לואומדפתוח","העולם
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הדיבור."

הישיש.שואלעוסק",אתה"במה
 .חיוךבליגדי~יהלועונההאנושית",מהטיפשותמתמדת"בבריחה
הכלהבליםהבלאדםמכלהחכםאמר"כבר :בהסכמהבראשומהנהןהישיש
האדם."כלזהכישמזידמצרותיוואתיראהשםאתדבר:סוףומהרהבל.

נשאראניעוזר.לאשלמההמלךלי"אבלגדליה,אומרלך",רטוב"אשריך
מהאמונה."רחוקאניכיהיפותלמלרתיראטום
קרובעמדתרגע"לפני'כלבכירת,הישישמחייךעד-כדי-כך",רחוקלא"אתה
תביןבאמת,עצמךא;תתחקוראםבר.להסתכלנעיםלךוהיהמאמיןלאיש
-לגשמיותשמעברמשהראלאאלי,ארתךמשךשליהמקומטהאףשלא

שלי."האמרנה
לוארבדרפיון'עליומשתלטלפתעואולםנכוניםשהדבריםמשערגדליה
במרחוהמחשבותק. jמשתרוהואכקודםבישישלהביטורקלדברהחשק
ירעילמהפעמים,פרר tאינכאותןביטאשכבראחריובכלל,ומסורבלותכבדרת

מליםשלנאהךרפעם 'כלמקבלהואבתגובה .נוסףאדםשלבאוזניולבטאןלו
ריקות.בידייםיךיתמנשארוהואזהאחרבזהנובליםהךריםמסוגננות,

אלנפשריוצאתאחדמצדלעשרת.מהבדעתוהישישחרכךהשתיקהלנוכח
סועדת.לידכמייחלימולולעמודהצעירמוסיףומאידךדפי-הספר

לבסוף.אומרהואועצוב",מוטרדשאתהמרגיש"אני
גדליה.לומשיבכזה",משרדבתרךלשמוח"קשה
באההאמיתית;ךשמחה"אבלהישיש,אומרשטחית",שמחהעלמדבר"אתה

בוודאיהזה.זבהמשרד 1גרועיםיותרהרבהבמקומרתגםהשםעםמהתחברות

 ".כךעלסיפוריםקראת
סיפורים.""קראתיבעגמומיות,גדליהלואומר ,"ןכ"

כמעט"אנחנו :הכתובתלווכשנמסרתהישיששואלגר",אתה"איפה
לקבללנרוקשהשניםהרבהחולה"אשתיבקורת-רוח.מוסיףהואשכנים",
הערב."נדרבליאצלךאבראאותי,תזמיןאםאורחים.

יתרה.התלהבותבליגדליהלועונהשבע",השעהאחרי"לא

כריךלעצמוקרנהגדיליהבבית-המועצה.הסידוריםגםהסתיימו-ייאמןלא
האםעמוקה.ושמחתובאמתשמחהואעכשיובהרים.אותרלאכולואץ

לפימבודח.בחיוךעצמואתשואלהואהשם,עםשהתחברתיהדברפירוש
חיה.נפשסביבושאיןהפשוטההעובדהמןהשמחהנובעתדעתועניות

להימצאנאלץשהוא rאימוכלאךמונח.במקומרכברדם-היפיםהסיפורים
 .הדיכדירךמןאותרגואלאינועליוןכוחשרםאנשים,בין

שכרעיים.לפניחמדהלוששלחההמכתבאתמעלההואחולצתוכיסמתוך
אותרשקראאחרילכ!חלהשליכוחשבלרגעשכןכולוממררטטהמכתב

שניתברלעייןהראויימזכיהחליטשניבהרהוראבלהקודם.ביתרבטרקלין
בריתעוררהנוספתהקרי:~הלאחרגםראם .הללוההריםשלהפתוחבאווירם

בפזיזותבהנהגלאנהפחרחשלכליידעלה,להשיבבלילהשמידוהרצון
ובקלות-דעת.

גדליה,"שלרם
לשמךאצרףלאשלנר'הבלתי-נדרשהלרוח-הפגישהנאמנהלהישארכדי

המאוחראתאקדיםתחילהבהם.כיוצאארחביביקר,כגרןנדרשיםכינויים
הזההפותחשהמשפט•מקורהאניבעיירה.אתךלחיותאבראשלאלךואודיע

כאןכרתכתשאניהדבוייים .ההמשךאתלקרואהנכונותאתבךיקטוללא
וקראלקוצר-רוחהטב:עיתנטייתךעללהתגברהשתדלכךמשרם .ביברעדים
 .הסוףעדבסבלנותאותם

רחוקהזהבעולם,זz.לךהסבלתאומות.נשמרתאנחנוגדליה,רבות,מבחינות
כמעטשעה-שעה,בשויייעלאותרחשהאני-בעינימופשטמלהיות

בניגודאדישה,אותי :משאירוחלאהבהמיותהעדריות,הכסילות,רגע-רגע.
בחררהאנילפחותאחז·שבמרבןאלא .יצרתישאוליהמוטעהלדרשם

תמימותשלשמץכלבילהמיתהספיקוככרשליהקצריםהחיים :מודרנית
ולוותרהרגעאתירת rלדהמטיפההנפוצה,בציניותאניגםנדבקתיוכנראה
העולם.אתלתקןבסירןכלעלמראש

שםשגםידעתיאשלי'רת.היולאלמחוללאולפןלראשונהכשנכנסתי
זה.אבלבעצמךזאת rשהגדרוכפיהבמה,מרכזאללהידחףכולםמתאמצים

העולם.אתלשכוחכדיולרקודלרקודלרקוד'רקרציתיכיאותי'הטרידלא
שחזרתילדעתשתתאכזבספקליואיןהיוםגםהעיקריתמשאת-נפשיזוהי

זכררנרת-אלבורחה rאוכמרך.בורחתגדליה,אני,גםהכל.למרותלאולפן
מהיעצמיאתראלת tסכשאניהמחול.אל-ואנינידחתבעיירהילדות
ארחיבהאהבה,זזיננההתשובהכלפיך'שרתידגאתבאמתהמביעההמילה
אחרות-לרחמים,הכ:יטרימשקלעלאחרות-הבורחיםאחורה.אלאהערכה,
שנישביןהניגודיותכמראיןהבריות.כפיהשגורמאוצר-המליםהלקוח

החייםהרחוב.לביןבינינוהפעורההתהוםאתלהמחישכדיהאלההביטויים
לךלבילכי .ההמוןוזzלהפרוצההצעקנותלערמתשלנרוהחרישייםהמכונסים

הזרהנאורהכחברהךילפניפתוחהתהיהדלתאיזושכמרתך'לא-יוצלחצעיר
למצלמותהמחייךאיש-עסקיו~:ולאעיטור-מלחמהכעלקציןכשאינך
לילותהעושהמתוסכלעיתונאילאואפילובמעילהשנתפסאחריבגבורה
מתרברבשאינךכירוןצמא-דם.לציבורפרשיות-שחיתותלספקכדיכימים

לאאישפשוטכיינר'נבמקרמרחמבוקשחתןלהיותתצפהאלבראש-חוצות,

 .קיומךעלשומע
משהרלךאומררקמתבגרת.נערהשלרגשניתבהצהרהאשתפךלאולסירם
 .ארתךלפגושלינעם :רביםלאנשיםלומרנוהגתשאינני

חמדה."

ההרים.אלמבטואתגדליהמגביהלשרוד,וארייהשלאפיסת-נייראכן
מיותרות.מליצותגיבבהלברא,מתכוונתשאינהבקיצורלולהודיעבמקרם
הרוחות.לכלאותרומפזרלגזריםהמכתבאתקורעהואהפעם
בדרכומצערתכמעידהלוייחשבבהנוסףהרהורכלחמדה.סדרחסל

הנה,באשלמענםלזכררנרת-העברפנוילהיותצריךראשובעיירה.החדשה
טוענתבת-שבעאחותונשים.עםבקשריורביםמניאחדלכישלוןולא

סינרישמסתמןפעםבכלהללוהכשלרנרתאתכעצמויוזםהואשבתת-ההכרה
לתת-ההכרה.מומחהשאינומיכךעללהשיביכול'מהיתכןלהצלחה.ממשי

אפלות.בהשערותלכחרשבלי-המפוכחיםבלבטיולודימבחינתו
קשהאבלוקשה,קוצנית.הקרקעצררעלושרכבהשמשאלגבראתמסבהוא
נועץהוא .בתרדהממושכתהעמידהמןכתוצאהברשהצטברההעייפותגם

מניחהואנעימההיכנעותומתוךמאליהןנעצמותשהןעדבצמח-כרעיניואת
 .אותרלכבושלנמנום

לוהזכוריםלמקומרתאיטיתבהליכהעליועוברותאחר-הצהרייםשערת
מספרהוכאןדודתועםבהלקנותשנהגמכולתחנותכאןהימים.משכבר
לזמןפרטהשתנהלאדברהללובמבניםגםשלה.קבועלקרחהיהשדרדר

בעלי-העסקים,אתמאזמכירשהואלונדמהרשםפה .יותרערדבהםשכיוסם
לראותומארדישמחוכולםלפניהם.ולהזדהותלהיכנסענייןשרםלואיןאבל

אותרשיגלועדבחוסר-מעש.המסתובבהבטלןעללרינוניםיצטרפוואחר-כך
בקנאות.אלמוניותועלוישמוררגליובהונותעליהלךהואהרעותהלשונות

מרוצה.אינוהכלככלותמדועעצמואתושואלהביתהחוזרהואלפנות-ערב
הזכררנרתתילה,עלעומדתהעיירהמפורשת.סיבהעללהצביעלוקשה

זאתובכל .שלולדמיונותכאןתשתווהשהמציאותחשבלאלרגעואףקיימים
אתלהרגיעמנסההואחבלי-הסתגלות,טובות.מבשראינוהירודמצב-הרוח

נקישתו-הדלתעללנקישהוממתיןיצועועלמשתרעהואלשווא.עצמו
גדליהאליוהתייחסכשנפרדוהמועצה.במשרדשפגשהאדוקהישיששל

הואנפשרבעומק .גואלשללבראוכמרלומצפההואעכשיוואילובקרירות
 .לוכדררלא-במהאךלו'לעזורירכלשהאישמרגיש

המאכליםהםרביםלאהמטבח.ארוןאתופותחמהמיטהקםהואבנחישות
בקערהאותםומניח~טעמיםבקפידהמלקטהואאבלהמדפים,עלהמצריים

נוקפות.הדקותארזןומטההקטןהשולחןלידמתיישבהואלישיש.כיבוד-
החצר.אליוצאוהואפוקעתסבלנותוקרבים.צעדיםשלהדואין

כתועהראנהאנההמתחבטתבנערהמבחיןהואהשמשותשביןבאפלולית
עםהבוקרשדיברהבחורהואהאםושואלתניגשתהיאאותרבראותהבדרכה.

בבית-המועצה.שלהסבא
יבראהואבעזרת-השםחולה.סבתאכימסבירה,"היאלברא",יכוללא"סבא
אחר."ביום

זר,בשעהמשרועהואהשםשללעזרתולאמרה.באכזבהבהמתבונןגדליה
ביתר.דלתאתונועללהאומרהוארגע","חכיהזקן.האיששללעזרתואםכי

סבה.אללהוליכוממנהמבקשהואאחר-כך
ה..קשה-תפישאדםאלכמדברתמלרחיהעלחוזרתהיאחולה",סבתא"אבל
אני.""גםגדליה,להעונהלבעלה",עכשיוזקוקהשלךסבתארק"לא

ללכת.ומתחילהבתימהוןברמסתכלתהנערה
 :לפניופנימהממהרתוהנערהמגיעיםהםשתוקההליכהשלדקרתכמהמקץ

לברא."לואמרתילאאניאתי.בא"האישקוראת,היא"סבא",
:"מההאורחשלשכמראתולרפתבנועםהישישלהאומרהביתה,"לכי"לכי,
 ,,יעקב.שמיגדליה.ב w ?שמף

אתריאותיומלואושואףקרועשריפודהעתיקת-יומיןספהעליושבגדליה
הבית.אתהממלאהקטורתניחוח
חשוך.חדרבתוךונעלםיעקבלואומרמיד",אתך"אהיה
הלבניםהקירותהרמב"ם,שלגדולהתמונהמלבדסביבו.מביטגדליה

לישיבה,הואגםכנראההמשמשארון-מתיםדמויארגז-עץמולוחשופים.
ברקעלאקולשרםשקט,הביתסתום-עין.חתולעליורובץשכעתאלא

באואניגדליה,כלבראומרערש-דורי,עלשםשרכבתאשתומחדר-השינה.
 .שליהמפונקותהמועקותאתלפניולהציג

שלומך'"מה .החתולשלעורפואתללטףמתעכבהואמהחדרהזקןכשיוצא
ארגז-הקבורה.עלכשבתרשואלהואצעיר",איש
גדליה.לומשיבטוב","לא
 .בטחוןהרגשתגדליהעלנוסכתהאילמתותגובתוכמביןבאיפוקמחייךיעקב
שרחוקמיכגרןשחוקרתסיסמארתמאותןאחתדיקלםלאשהזקןלונעים

יקרם-זהמעיןדיקלרםכאןשישמעברגעטוב.להרגישיכוללאמהשם
ויסתלק.

פניךעלרואהאני"כייעקב,לואומררווק",שאתהלילספרממךאבקש"לא
היארחוב.פינתבכלנמצאתלאבשבילךהאישהאבללאישה.געגועים
האמרנהאלארתךלקרבכדיחזקהועדינה.חזקהיראת-שמיים,להיותצריכה

ללגךב."במקרםארתךלהבריחלאכדיועדינת-נפש
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מתכוןאבלרבות,בפינותנשיםחיפשכבדהואהמפהק.בחתולבוההגדליה
 .לוהיהלאערדאישהלחיפושכזה

לדת."ההרריםיחס"ואתהישיש,מבקשגדלת",שברהביתאתקצתלי"תאר
מהלי.איןמדמ.ןלאנמכר."והביתגדליה,לוערגה•גמורים",גוייםהיו"שניהם

 .להוסיף."
קל."יהיהלא"זהמהורהר,בסבריעקבמגיב ,"ןכ"
האורח.מסתקרןקל",יהיהלא"מה
ארתךדואה"אנייעיניואתיעקבאליומישירהבוקר",שלגרהפגישה"מאז
אני .הראשילכבישמעבדשגדהוכשדהצנועהצעידהעםהחרפהתחתעומד
בבית-המועצה,אלילפגרתארתךדחפושמשמייםלךאגידאםשתגחךיודע
 11 •קליהיהלאזהאבלביניכם.שאשדךכדי

שאישגשרי,חרטםובעלתזה nפחרםת-חיוורת,בחרדהגדליהדואהבדמיונו
הואשמה","מהכזר.בת-זרגבמחיצתעצמואתיקבורלאהואבה.חפץלא

שואל.
"עליזה."

"ישזה.בשםאישהאחדילהימשךשירכלבנפשודימהלאמעולם ...עליזה
 "?שלהתצלוםלך

אומד,הואהיופי",והבלהחן:"שקדשרטהלילדשצוחקיםכפיצוחקהישיש
אתשופטים.הםהיוונית.התרבותשלגאמ.ןב.ן.אתהגם,הרביםגותיגו."בערו
לאיליהיהאםואפילותצלוםליאין .יהודיאתהאב.להחיצוגירת,לפיהאדם
פגים."אלפגיםשתיפגשולפגילךמראההייתי

ארתך."צריכהאניאתך.נמצא"מיהחדר,מחרךדע~ךקולנשמע"יעקב",
גדליה.גםובעקבותיוקםהישיש

יעקב.מסכםבערב",מחדאליךאותה·אביאהשםירצה"אם
 :האפשרככלמוקדםולראותהסקרנותואחלהשיבעמעונייןשגדליהאלא

בבוקר.""מחר

יעקב.תוהה "?לעבודהתלך"ולא
עבודה."לי"אין
להתפלל."דק"צדיךהזרוע,עלהישישלוטופחתמצא",תדאג,"אל

גדליה.ממגרנפטר"להתראות",
להסתגרהתכוונתמחונה,הלינהכדיתוךבלעגלעצמומחייךהואלך'הרי

היאהחרכמהבעסקי-נשים.טרודאחושרבשלךלרמרח nבקרנכיית-הכחילזון
נוסף.בסירן-סדקלהיותשעתידממהמיותרותשהיותבלילהשתחרר

חוזרוכשהואהביתה.דרכואתמאדיךוהואלונעיםהפושראוויר-הערב
הרכה.מיטתוטעםאחבעונגטועםהואמעייףשיטוטאחרילבסוף

סמוקה,אלאחיוורתלאהיאבכרקד.אליומובאת.ועליזהמתמלאתבקשתו
 .סולדהוא-נשרימלחיותדחוקואפהשופעאםכיפחוסאינוחזה

עדיןשפמפםגםזהובכללהעגולותפניהאחמעטרתכההפלומת-שערות
הבשרניות.לשפתיהמעל

כבדהשתיקחבה.להסתכלמתקשחוגדליהארמדתהיאכאן","נחמד
ההדים.אלמתגעגעוהואמשתררת

אתכמרךאוהבגדליה"גםהמצב,אחלהציליעקבמשחדלרואה","את
הפשט~ת."

זמנהשהגיעומודיעהקמהשעליזהכךכדיעדבאמת,אבודשהמצבאלא
ארתחמבדךהישישואילומערשהבחיוךממנהנפרדגדליהלקניות.ללכת

לבבי.כשלום
לאוב nחחרל-דאל .ואכזר"קדצאתה,אחרייעקבאומדאנזר",אדם"אתה

שערתוארבעמעשריםפחותאוחךמנידאניאליה.שהתייחסתכפימתייחסים
ראשרעדדגלמכףשקועאתהכילאהוב,מסרגללאשאתהלךלומדיכולואני

 .חזרלכחרדהראוילאאחה :הכג~חבכלמשהרלךאגידעצמית.כאהבה
 " ...אתה
כאלהדבריםליאמרר"כברגדליה,לומשיבארחך",קרטעשאנילי"סלח
אותםלשמועלרצותלאזכרתיאבלאוחם,להשמיעזכרתןפעמים.מאה
 ,,ואחת.המאהכפעם
התיבותמשתימורכבתאכזר"שהמילהיעקב,לואומדלך",ידוע"האם

באכזריות."אחרמתנהגגםחראאזלזולתוזדדקהואכשאדםר. 1-1 ~
כמרךחושבאני"אבלגדליה,לועונהשלך",בהטפת-המוסדמזלזללא"אני

אחרתאדגישהימיםבאחדאם .אתילעשרתשרציתלחסדיםהיוםראוישאינני
 ".אליךאחזור-

יוצא.שחראלפניהישישמאחלהשם",לך"יעזור
נישאמקומטדףכאילוסתמייבמבטאחדירועוקבהמפתןעלנעמדגדליה
מעיניו.נעלםשהואעד-חלאהומתגלגלקמעהנעצרכרוח,מולו
לישישאחמולאותןכשאמדבקול.המליםאחמבטאחראלחרד",חי"אני
והקולעהמתומצתהניסוחוכעת .מפירכךיצאושחןהראשונההפעםזרחיתה
 .עליוחביבהזה
הכלמבחינתויכןאםהחדש.במעונוולכאןלכאןופוסעחדלתאתסוגדהוא
בחייםלחםיבושםריקים.חייםמכניםשהאנשיםבמהלפתוחומרנןעררך

חראובתמררההעולםגודלאחבידיהםמפקידהואשלםבלבשלהם.המלאים
לזהזהלהעניקברקדמדייוצאיםכשחםביתרעללפסוחרקמהםמבקש

 •אהבה.מלוא-חופנים
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יחודולבנקזקוקשאתהלמסקנהתגיעחשבוותעשהאם

דלרשיותךיעצמוים 1מת~שךלהבנקהאםובנדוקיחדרגענחשובבוא
עקסיםזכאיש

שךלזהמיוחדיםלצרכיםערהואהאם
עסקיזמוקדהואחשבונךמתנלחבוהסניףהאם
ומיומוזמקצועיצוותע"ימטופלאתההאם
עמלות ,האשראיאני.חבתחוםהחלטותלקבלרשאישלךהסניףהאם
ועודז

וקשריםומעודכניםנרחביםמיזעמאגרילרשותךעומדיםהאם
קסעיםזלפיתוחבינלאומיים

אבשראיחולמיםת~ 1פתרונומקבל ,אישילטיפולזובחאתההאם
ובחשקעותז

עבולם,גדוליםמ~נקיםכמוהטכנולוגיהחדיושימכלנחנהאתההאם
לכךזמעברואף

 .וליותראלח.לכ'~ראוישאתהחושביםזיסקונטברקליסבבנק
 .שנחן oמ-יותרזהבישראלבנקאיתסמורתזיקסונטברקליסלבנק
 BARCLA YS BANKשלעוצמחרבשילובחיכוזיסקונטברקליסבנק

שילוב.אבץר,מהגדוליםזיסקונטבנקושלעבולם,,מהגדוליםהבריטי
 .וחדשנותמקומיתהתמחותלצדבנקאיוניסיוןיציבותהמבטיח

אךואיתנות,אמינותלהבטיחכזימספיקגדולזיסקונטברקליסבנק
 .אישיויחסכמישושרותממךלמנועמכדיגדולאינוזאת,עםיחד

קשתמכללקוחותף~אל-100וכסניפים 70דיסקונטנרקליסלבנק
 .אבץרוהמקצועותהענפיםהמנזרים,

לניהולנוסףבנקשלבשרותיולהשתמשהאפשרותעלחשבתהאם
עסקיךז
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