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טוח.ילב
 3מ·נאחדאותםלבטחלךמאפשראדדטצמד
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בעתידהרכבלשילובפתוחה

מהמסלוליםאחדנבל
 :תוזזיח-שתנחו

המקובלותלהנחותבנוסףמיוחדבונוס *
 !אחדותבפוילסות

תתבעלאהביטוחתקופתנמשךאם
מיוחדבבונוסתזוכההביטוח,חברתאת

שנחרת.למסלולבהתאם
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תאונהלאחדהרכבעדןתדיירבפניביטוח *
מחיר!תוספת.ללא
נורא.לאירד?וערכובתאונהנפגערכנך
המבטחתהיחידההפוליסההיאאדדטצמד
תארנהלאחרהרכבערךירידתמפניאותך

במיוחד!נוחיםתשלוםתנאי * !מחירתוספתללא-
הטוביםהםאדדטצמדשלם·התלשותנאי

 .ביותרוהנוחים

לידדהטרודנזקימפניביטוח *
המעניקההיחידההפוליסההיאאדדטצמד
(מהשקלכחדשהרכושבשרריכספיפיצוי

נזקישלבמקרההדירהלתכולתהראשון),
טרור. במועידםמתחיליםוהדידההרכבביטוח *

שונים?
ללאעבורךאותםתאחדארוס ,בעיהאין
קרשי!כל

ש"ח 250,000ער ·ברירהשלישיצדביטוח *
נפניהמבוטחאתלכסרתמורחבתהפוליסה

 !ש"ח 250,000עדשלישילצדנזקים

להצטרףהזמןעכשיו
אודטמבוטחיאלפילעשרות
 !והדזזיחופנושכנו
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 22קניוקליורםדוד""אהבתעללריחןעמוס

 28אלתרמןנ.לעניים"ב"שמחתהדרמטיהיסודעל- !ועשהראהזה :שקדגרשון

לויתן:עמום

קניוקליורםדודייייאהבתעל

 32לשלרנסקיהדרשיח""משירי :קדמייחיאל

 34חלפילאברהםמצחך""עטורעל :גנרסריאירה
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לותרבותלספרותירחון
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עינתעמלה :עורךעחרת

סומןששוןשמיר,זיוההראל,אהרן ,גורנייוסףכלס.שמעוןמערכת:

כסרמיכההמערכת:מזכיר

רגולנטשמואלניקדד:

אהרןהדר,יוסיבלס,גילהאורפז,אוורבוןיצחקמערכת:מועצת
שמאס.אנטוןשוהם,גיוראש.רבין,עוזריהושע,א.ב.זיידנברג,

-כישראלוהתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמר"ל:
עמותה

הסתדרותולאמנותלתרבותהמועצה ,והתרבותהחינוןמשרדביסעו:

 .ולחינוןלתרבותהמרכזהכללית,העונדים

 03 " 456671לט·תייא, 16452תיידוהמנהלה:העמרכת
המודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת

אלאידכתכימחזירהואינהכובתיםפניותעלככתבעונהאינההמערכת

 .מכויילתמעטפהאליהםצורפהאם

 . oנ 456671-למס'רוקךאללטןפמתנקשיםלמערכתהפונים
שלאחדצדעלכפולכרווחמודספכשהוארגיל,דבאררקלשלוחישחומר

 .מראשלתאםרצויהעורךעםגפישות .הנייר
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vv ;;P 

 ~~לב.ו~

ITON 77 
Literary Monthly 

-- ..,,~ :!..)~ 
.:,~ ~!, :i.ג&LJI •.;.,.,.וו 

•.,j.;ץ. ...i.-.1'! .__,.~ .:,;~ '..ח,......;JI y 
J,-:;.;!. .:,;ץ.נl .~ ~:נ •c-:-ץ~ ץיL.. -

Editor: J<1cob Besser 
Assistent Editor: Amela Einat. 

Managing Editorial Board : 
Shimon Ballas. Josef Gorni, 
Aharon Harel. Sasson Somekh, 
Ziva Shamir 



BOSCH 
SUPER 

. -~· 
רתוי ~:· ם•בוט םיעוציבל

. ·Ji ~~z.r.~~ .. ,~ר__,..ן~._ .. ן 
·•;~·-·~, • . ... -  ,i~,· .. '·~,ז·.;•)~:!י\:'"-~~
.-~~:i.t':·='.!rli;,~·, .. ~tt.~l-.;-:~,,lf'·~~-1.t{,ג-~ 

1~\. -~ 
~ ·. ~,~ --- ~_,.;_~ב:~,ג ~ .:.· ... ,~·-,. .:J.:-יT~~ז:י·~--- .. ~ ·~"'~6,; ... --.. 

~~.};' ~-·c,~ ~\-ו.;5~~ ~ , ~~·r---:ז"~~~נnr;:;נ~; ~---., 
~J~ ... "גj'ג~:~ו, ·. ;~~-•. 
tד·\~ ;!i;;,;~ : .. ;;~f.!-~~ .... ----,, 
t'•,י·-L~~~ c4ג~~~-:;,\~..iנzיר, 

a\:'>f:. u-צ'fJ:.ז ..,-~J,,.__ , ~., 
',':)ן" .... ..,ג"ן'-";{  . ·~-י··,,,.~~.
 ,· ....:,-r] ,. :~-י;f_t,~l,':jt.ך'.\'
~C •~A.יזי•~l~•"~, -!; ,,'7-
~'·"ז':: · -\" .ר'-.-נ, ;נ ~:נ,
"lז~ג-:,J>.•n~-- ',lv,  ;.vי,:'
:f!11כיי. ,., י,:.~·-r,,'\,:;.. • .....:,,,_q 

}
-:..1: -- :.J ~,..,__.., . -· ,·~~ - ,-,.;,~,~.x.r.Jr:,--נ'l ר,--< .. ·:ז -
~J-..!. ~ • .,,. ....... . .... . 1.,.j 

..,~:,'w)_ .... ;,:.,ו.•!~•  rן~-
 '.,,)iי .,.זtי.:ל' ,(_ ,.,, ~., .• ,, ;,, ~:.,, ..--~·"'$:..נ-+·•:i. .-:.ג .. ~
רז-'-~ 1, .1 :.ס,.\1~•-=-~ · 
C"f~ה: K•f~.~;~...;~~:: 
· -r;-י ~-נ .י'_,..ף,• •.· י, ----~ 
·~·_:..t'"-':ג-: ~?. י--- ~--. t''נ::~: ז.
,ד •• ~ ... ·•,..,_ ~, • • , r';~ 
f'·~;'~1~t• •• , .. .,. ~1; 
-~~: .. ,..",(!![J:':..,ן:.., i. ~ 
 ~.K,-,.•r :' ....... •~ 1-ז.;י' ,·,,,;!
't-.-·,·' -  ~f "r ..... ~lו-1~~,

;;-.:נ:<ז ~:~~- .. - '""•~ ן:
 ~ :!T,~ ... ·,;1-ני:"· ~ ....
c-ג,j~ , (. ~t~:. 

i;r ::~ "" 
.:~-:-~:;~:;~ ,. 

האחרונה ilלם'לנחשבסופרי·כושםצת

חלקהלה 11פנםאפשרהםצחים.נtככנולוגיח

כנסיעהוהזא'ט'חבנסיעההזהםנועשר

 • Jזם(~אורך-סופך··בושםצחםהירה.
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קומצב

הסופרחביב.שאפיק

 .הישראלי"ןהפא
העברי.

הזכורהצבאיממשל
דווקאולאוהיטב,

לתחיה,קםלטובה,
עלהצנזורהשלבקטעלפחות
עלמבוססהואערביות.יצירות
ההגנהתקנותשל 101סעיף
 . 1945משנתחדרםלשעת

לעובדההמודעהצעיר'לקורא
חיתהטרםהנ"לשבתאריך

חיתה,שלאושלמדינהמדינה,
לשעתתקנותהיונחוצותלא

"מה-לכןושישאלחדרם,
להסביריהיהצריך- "?פתאום

המנדט'בתקופתשמדובר

מנדטוריחוקחוקקוושהאנגלים
שלטונםעללהגןעל-מנתזה
הראשיהצנזורגם ?אבסורד .בנו

זאת.יודע

(עלערביתספרותעלהצנזורה
ועודפעם,אףחיתהלאעברית
לפנילמעשהבוטלהלכך),נחזור

כאשרעכשיו,אבלשנה. 20
החלוהאינתיפדהרעיונות
הקובתחוםגםגובהצוברים

(וקלשנזכרמיבהנזכרהירוק,
אתגסהבידוהפעילמי),לנחש
האנכרוניסטי'המנדטוריהשוט

שמוחובישראלאדםכלהמביך
 .וממייןקולטעדיין

נכלא,נעצר'חביבשאפיק
אולי .לדיןיועמדשאףוכנראה

משוםלאזה,כלייענש.אף

רעיונותעםהזדהותדברישכתב

שהואמשוםאלאהאינתיפדה,
דברישכתבערבי-פלסטיני

האינתיפדה.רעיונותעםהזדהות

שיריםכתבועבריים,משוררים

זהבנושאיותרחריפים

רוברסלייםטקובבנושאים_ך
אמנם"זכו"והםאחרים,

חברימפיעל-כךקשות rלתג,בי
במשכנםמהימיןמסויימיםכנסת

הצביעושריםאפילובירושלים.
מסויימיםשידייםטקסטיםעל

העיתונותהממשלה.בישיבות
"כסאה",עליהם"ירדה"הימנית

הכמ,-האחרת,העיתונותוגם

טענוכתביהאשרמהוגנת,

חופשבעדכולםהםשבעיקרון
"דווקאאבלוהיצירה,הדיבור
אלה,טרופיםבימיםעכשיו,
 ,, ••• ?למדינהחמורכל-כךבזמן

הנבל,שלהאחרון(מפלטו
 . ) ...לזהעודנזדקק ...כזכור

שלבסירנותגםהיופעםלא
ליוצריםממשיתהיטפלות
 .פוליטירקעעל-עבריים

פרשותואםידועים.והדברים

בקראבווחאולהחביבשאפיק
על·מחקרשכתבהעכו(תושבת

שלהפוליטית"הסוציאליזציה
באמצעותהפלסטינאיהילד

הפלסטינאית",הילדיםספרות
נערכומחקרהובעקבות

הישןבנוסחבביתהחיפושים

קלבשקט,יעברו-והידוע)
המשוררהסופר'יהיהמילנחש

עלשיעלההתורןהעבריוהחוקר
 .שתתחדשהצנזורהגיליוטינת

אףהיהלאזה- ?משטרהאבל
בלבד.לערביםשמורזהפעם.

סתימתגם :כפולההיאהעוולה
תוכןבשלמשוררשלפיו

ברמתכעתדן(ואיננייצירותיו'

ולאערביתקוראאיני .כתיבתו
שלמוסמכיםתרגו~יםראיתי
מילוליתרגוםרקאלאשיריו'
וגםבלבד.)תוכנםאתהמשקף
רקעעלברוטאליתאפלייה
שלקלאסימצב-לאומי

המימסדשלגסההתערבות
התערבותדמוקרטית.במדינה

הקיוםעצםאתהמסכנת

המצדיקאסיקלמצב .הדמוקרטי
פא'ןארגוןשלהתערבותואת

היצירהחופשהגנתעלהמופקד
~רודיםעל-ידיולאהסופר'של

שרשלנאוריועץעםנינוחים
 .אחרפונקציונרעםאוהביטחון'

לשלטונותרשמיתבפנייהדילא
הטבעית,בזכותוהפוגעים

לחופשיוצרשלהאלמנטרית
חייב,הישראליפא'ןיצירה.

מוסדותאתלגייסלדעתי,
אם .לעזרתוהבינלאומיהארגון

כפיוינהגהפעם,כךיפעללא

ידיים'ברפיוןבעבר'שנהג

היוםלסדרעברכמעטכאשר
סופריםמעצרישלבמקרים
באינפורמציהוהסתפקערבים,

הביטחון'משרדמטעם

בימיםהמתנהליםשהמשפטים
האמינותטיבעלמצביעיםאלה
יהיההמצב,יהיהזהאם :שלה
עצמו'בכוחותלהתחסלעליו

פא'ןאותויוציאשאם-לא-כן
 .שורותיומביןהעולמי

על-כן'מאד,ממליץאני
עלתתגברהנוכחיפא'ןשהנהלת

ביחס"לויאליות"עודף
נוגדניםועלהצבא,לשלטונות

ותצאבה,הקיימיםאחרים

שכעתמשוםגלוי'למאבק
חביבכשאפיקרקלאמדובר

מדובראלאבקר'אבוובחאולה
היוצריםבציבורמדובר .בנו

 .אפונשמתהואהיצירהשחופש
מדינת-שלבדמותהמדובר
תהיה,לאאושתהיהישראל,

היצירהחופשבהמדינהשכן

איננהמאליהמובנתזכותאיננו
על-כל-לטעמי' .מדינת-ישראל

 •פנים.
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ספד : 'פאכיץמילואדד
 :מסרבית-קרואטית ;הכוזרי

 .מעריב ;בן-ציוןקטןדינה

לתולדותמאסף ;העפלה
ההעפלה ,חהיהבד ,ההצלה
 :עורכת ;הפליטהושארית
 .עובדעם ;שפידאאניטה

 ;מישוריסיפור :יזהר .ס
 .זמורה-ביתן

 .כתבים :עליכםשלום
 :מיידיש ;תועיםכוכבים
םיפועלספרית ;אחרוניאדיה
 ;באהבהשירים :יונתןכתן

 .פועליםספרית

-הדומיולאהשורשמעון
 ;הקיבוץאתלספר :םיעורכ
ספרית ;ורתיקובמחקר

פועלים.
 ;למכסהאגדות :בוודאומכס
 ;עובדעם ;יקמחב"ד :תרגם

 .חדשהמהדודה ;חסכןדן

 .)ילדים(
מסעותיו :ורןז'ול

טןיקפשלוהרפתקאותיו
מיכה :מצרפתית ;הטרס

 .)לדים(יןזמורה-בית ;פדנקל
 ;שאלולחתול :סוסדוקטור

כתר ;נאורלאה :עבדינוסח
 .)ילדים(

אלמד :גאכטסטילסרות
דרת :איידה ;והדרקון

גלית :תרגמה ;קריסמן
 ;פהיחהטליגסט ;יקמח

 .ילדים

5 
 1990יולי
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~ 
תגובות •

 • 1וילנהבגיטומרדחיהלאהאם
ילצרומרירות.שנאהזרבךשכשאר

 • . ..יצחקעליך

רהב.(שרסטר)בחמקה

• 
הגתובותסררת

זחבנושא

חרירןאתמסיימת

לאודךשנמשך
חגלירנרתשלרשת

(ואחהאחרונים.

שלמסתרגם
בעמ'אדיח

_ -26 24 (. 

6 

(שרסטר)בחמקהמי-
וילנהילידתתאנירהב.
כרברגררדסקהברח'(גרתי

הריאליתבגמכסיהלמדתי ) 6/49
הקומוניסטיבכרעדחברה;הייתי

השתייכתי,בגיטר . 1939משכתהחל
כלשלהנרעדקבוצתבמסגרת
לפ.פ.אר.התנועות,

הקמתאתמתארזוהריצחק

בזמןצופים)(כמשחקהמחתרת

אלאבגיטר,האקצירתהתרחשות
מיולי-האקצירתשבתקופת

לא- 1941דצמבררעד 1941
רקהיומאורגנת.מחתרתחיתה

לאמתומאמץראשוניםגישושים
שקורהמהעלהשמועותאת

בוגרישלהראשוןהמפגש .בפרכאר
רק .-1.1.42בכערךתכרערת-הכרער

-קרבנואבאשלהכרוזיצאאז
"אלכלךכצאןלטבח".מדצמברעד

אקצירתהיולא 1943אוגוסט
"מיעלאזהתקייםהגיטר .בגיטר

גבס.יעקבשלבהנהגתומנוחרת"
מרדעלההחלטהכפלהלינואר-1ב

ולמעןהגיטרבתרךרהתגרככרת
זוהריצחקיודעמכיין .הגיטר

דיןשגזר"ידעו .הפ.פ.ארשמנהיגי

האם ?היהודים"כלעלכגזרמרות
עלגרמנימסמךקיבלקרבנואבא

נמצאשלא(מסמךהסופיהפיתררן
 ?הזה)חירםעצםעד

עלזוהריצחקכותבזלזולבאיזה
לררארשההשליחיםשליחת

מהלספרמכתעלרלביאליסטרק
עתידשזהולהזהירבררילכהשקרה
לאותןכברדקצתמקרם.בכללקדרת
כל-תפקידשמלאוקשריותנעדרת

כדיבחייהןושילמוחשובכך
ביןקשרוליצרווכשקמידעלהעביר

בררילכה.נבטהמרדועירןהגיטארת.
יגררסמןחייקהיטמןאלרטרסיה
הםאחריםרוביםוילכדאריה

ואתהאירבבשוררתאתשהביאו

אחרים.לגיטארתההתגרככרתועירן
הנשקעלכותבאתהזלזולבאיזה

- ?רציתמהבנשק.האימוןרעל
ומטורחאששטחאמונים,שדה

למדרבנשקהשימושאת ?בגיטר
כלחיתהולאחוברותמתוך

הכלים.אתבגלוילכסרתאפשרות
שלהמושגאתמכירלאאתה

ובאיזהוכיצד ?קולקטיביתאחריות
אתההמצחיקהנשקהושגמחיר

בחייהםשילמואנשיםוכמה ?יודע
שלמהמחסניםכשקגבינתעל

חבריהיה(ביניהםהגרמנים

עלויברחלהיותיכולזיאמקה).
עלהפ.פ.ארמכחיגרתשלההחלטה
 .הגיטרלמעןיהגיטרבתרךלחימה

ברריכרחמלרוחחיתהההחלטה
לאחרבדיעבד,המחתרת.בתרך

החלטהחיתהשזאתייתכןמעשה,
שיקולים.מכמהנבעההיאמוטעית.
הצעיריםשלהקושיראשית,
-ובנוסףהמשפחות,אתלהפקיר

היוצאים.עלשהוטלוההגבלות
אפשרותאתמתארזוהריצחק

פשוטכטיולהפרטיזניםאלהיציאה
סמרנהחיתהשווילנהמשרם

חיתהבודדיםשליציאהליערות.
מעטהיולקבוצותאפשרית,אולי

היוזהמלבד .ליעדלהגיעסיכויים
הפרטיזניםמצדחמורותהגבלות
עםלהגיעצריךהיהלרחםהגויים.
רצולאהםכחשב.לאאקדחדרכה.
היהוהתנאיבחרדות,לקבל

תחתהקיימותלקבוצותהצטרפות
לא(הםליטאיארסובייטיפיקוד
יהודים).במיוחדאחבר

כמר(לאלעניךערהיהגבסיעקבגם
התנגדחראמתאר).זוהרטזיצחק

(השראהלגיטרכשקלהכנסת
ביציאתרואה ) 361עמ'בתיעוד,

יעבודמיכי .אסרך-ליעדצעירים
גורליהיהרמהיסתלקוהצעיריםאם

הגיטר?

בגיטרלחימהעלההחלטהיסרד:ב
שרחפותשליהודיתגישהמדה:ע

גישההגיטר.שאריתעםגורל
אישיתלהצלההמתנגדתמוסרית

לצאתהיויכוליםשלאאלהלסיכרןיר
נכך.

שבווילנהבקביעהצודקזוהרצחק:י
כפילתולדעתי,לחימה.חיתהא'ל

גורלאתחרצהריטכברגאיציקס~ל
בגללרקלא .בגיטרלחימה:ה

רקלארגםכפלי .הפ.פ.ארשמנהיג
מןמהלוחמיםחלקהרצאתנגלל
ה-וכמהרימריוםנאותר .הגיטר

43 • 7 . 1 s , באנשימוקפיםכשהיינו

התחתרן)מהעולם(בעיקרגבס
יהודי-המרההאמת:רתגלתה

המחתרתאתאחברלאוילנהגיטר
 .דמנואתלהתירמרככיםרה:יר

בהרגשהחייתירבותשכיםב:משך

יהודיםארחםבגללצרובעלבוןשל
החצרסביבמקלותעםשעמדו

היינושבה , 3נארשמיאכסקה

איציק .בידכשקעםמרוכזים

לאספגהוהמחתרתככנעיטכברג·ר
 .החידלוןמכתאזראלאעלבוןרק
שלהמנהיגותאתשופטהייתיצד:כ

לרחמיםהיואםזוהר'מר;ןפ.פ.אר'
 ?יהודיםכגדהנשקאתבופעילים

עמישבכילמדתי 1943ביולי s 1-:ב
אבלגמוירם.מנווליםלהיותיכולים
לאללוחמים,שלכר'גםלמדתי
להיותחיתהיכולהולאחיתה

 .הגיטרלאוכלוסייתונשרכה
להבטיחהיהיכוללאפ.פ.אר iד

מרותרקלהבטיחיכולנוהצלה.
ב:כברד.

וכאםמבוגרתכאישה,זימים,
מורתשלזאתשדדךהבכתי,זילדים .

צעירים,לאנשיםהתאימהב:כברד
מטופלותלמשפחותלאאבל

לתקורהזקוקותהיואלהב:ילדים.
גבס.יעקבלהםהעניקזרואת-·

יכולהאיכהמחתרתאףילכךב:כרסף
ואהדתותמיכתוללאלחימה,ופתח

בווילנה.קדהלארזההציבור,וסל
אינניוילנה.יהודיעלנירםבלביאין

התפתחותזרחיתהאיש.מאשימה

נולדברבמקרםשדווקאטדאגית

לחימה.חיתהלאהמדד,ועירן
ולכלהפ.פ.ארלבגידתבאשד

למען- .השניהבטלירןעלהסיפור
להעידיכולהאיננייהאישיהיושר

 6סטדאשרןברח'שקדהמהעל

 .השנילבטלירן
תפסנו .סטדאשרןברח'הרצנתיאני

 .צדדיומשכיהוחרב,לארוךעמדות
הנודרתארתךעלממרבההייתי

זרחו(שיצחקהחומצהמלארח
בדחרברת .כל-כךבהןמזלזל

היינוגברים.צידכעדךהסמוכים

שהגרמניםברגעלקרבמרככים
כככסלאגרמנישאףאלא .יתקרבו
לפגרת-ערבדק .סטראשרןלרחוב
שבה , 12מס'בביתידיהכשמעה

שלבפיקודורדודקבוצתחיתה
במהירות,ואזשייכבארם,איליה
לביתמתחתהנפץחרמוהוכח

כללאכאשדיפוצץוהבית
חיתההאםלסגת.הספיקוהלוחמים

עםקרבנואבאשלקברניהכאן
שהגיטר-הגרמניםרעםהירדכדאט

נישאראנחנורוקלעזאזלילך
 ?בחיים

המליםבאוזניימהדהדותחירםעד
חירםבפקודתקרבנואבאשאמד

זאל"פאדשרלטן :האקציהשלאחד
זייכעןמידורעןטאגרעדורעדן

זייכעןאידןארןיגעבליבןלעבן
יהיה(מקוללטריט"צרםגעגאכגען

ויהודיםבחייםכשאדברברחירם

למרתם).הלכו
משודדשלפרזהזרחיתההאם
שכולנולמהאמיתיביטויארישקדן
חשכו?

היהכדררהזאתהאקציהאחדי

שלחימהלהתחסל,עומדשהגיטר
מסקנהרה .יותרבלתי-אפשרית

אתלהוציאשישחיתה
אני .מחוכרהאנשיםמקסימום

אנשיםביכינושמהלכיםיודעת
"פסל"קרבנואבאאשדממורמרים

 •-23.9.43בליציאהכביכולארחם
הביובדדךהיציאהעלידעתיאני
מתוךהאיסוףלמקרםהלכתיולא

רציתילא .שליאישיתבחידה
 .רמאחירתימאמילהיפרד

הפרידודרסה,בכיכר ,-24.9.43ב

לאאמיואתרחליאחותיאת .ביכינו
השכייהאחותיעםיותר.דאיתי

מחכה-לקייזררראלדנשלחתי
ריגה,לידשבשטרסכהרףעבודה
הבלטיהיםדרך-שכהרכעברד

המרות.ולמצעדלשטרטהרף
שרםבלביאיןאלהשבכלאלא
ובגידה.הפקרהנטישה,עלטענה
שליהמחברתשכרתשתימשך

 ,המתכותאחתאתבתוכיכשאתי
שאתהאנשיםמארחםשקיבלתי
הגאווהאת-זוהרמרימשמיץ

אתהעמידה,ברחאתיהודיילהיות
ואתהרעות,החברות,תחושת

ברגעיםאדםצלםלאבדלאהיכולת
יצחקליכדמה .טרטאלייאוששל

הצעירהשומראישהיותךשלמרות
רמהערכים,מארחםמארםספגתלא

חברהייתי
השניבבטליון

N עברתי,יסטל.לייבקהכי.
זהר(רילרזכי)יצחקעם
במחתרתיחדיהדרךאת

דארטמרגןהריכוזובמחכה .פ.פ.אר

ויחדהשתחררנויחדשבגרמניה.

לחברינוהגיענועדגבולותעברנו
באיטליה.הפרטיזנים

חברהייתיזהרייצחקכמריאני

שכלכד ,.פ.פ.ארשלהשניהבטלירן
-1היוםנאותרבדוברוגורש

העבודהלמחברת 1943לספטמבר
על-ידילמסופרבאשרבאסטוניה.

יבגטוהמשטרהעםהסכםעליצחק
כביכולארחנושדלהריטקהכאשר
לרחובמסודרתבצררהלצאת

הנניינשוחררששם 6ררדכיצקה

הייתידברים.עלילתשזרבזהמעיד
זוכרואיננימקרםרבארתרזמןנאותר

עםיחדהייתיכזה.רבדכלל
במחברתציפלביץגרישקהמפקדנו
דארטמרגןובמחנהאסטוניה

קובעוהננירבות,שוחחנובגרמניה,

עלתהלאהטרגיות,הנסיבותשבכל
אשמהגדישקהשלשפתירעל

כלשהיהאשמהלא-כל-שכןכזאת,
-זמןנאותר .ה-פ.פ.ארמפקדעל

שכלמכירוןפשוטיקרבנואבא
המשטרהעםהסכםעלהסיפור

בשקרהגרמנים,קריהיהודית,

כך,עלידעתילאשאניכמריסודה.
ולאשמעתלאאתהשגםנטרחהנני

בגמרהשחרוראחריאפילוידעת.
הזההדברהרעלהלאהמלחמה

פריחראהסיפוררכלבשיחותינו'
הזדוניתשכוונתומארחופיבררק

קרבנובאבאלפגוע-כדררה
הלוחם.בארגוננוובכללובמטהר,
למחנותלגירושנושהגרוםבטרחני

ראששליוזמהחיתהבאסטוניה
ומנהלשאחיוגבס,הירדכדאט
הגרמניםאתהובילוהיימןהעבודה

אותגרהוליךמישהואם .אלינו
אתשהביאואלההםהרישוללי

הכרתילמיטב .אלינוהגרמנים
הנשקאי-הבאתשלהמחדלסיבת
לרחמישלגורלםשחרץדבריאלינו

בידהזמןקרצוהיהיהשניהבטלירן
לכידתנורביןבעמדההתייצברתכר

משטרהרההגרמניםעל-ידי
פעולה.אתםששיתפההיהודית
ענייןהוזנחבכללכילטענהבאשר

"קרטוניםומלבדבכשקההצטיידות
שריטקהחומצה"מלאותועששיות
 ;דברהיהלאהביאווהכנרת

אתזוכראינילכשעצמי'
היאנחרצתעובדהאך"העששיות",
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לאבחצרישהותנושעתשבמשך
מחסניעלהממוניםבידיסיפקהיה

שלעדותולפישכןילהביאוהנשק
הדרכיםהיוקבת,שלמהיהמחסנאי
גרמניים.משמדרת ,,,-לעחסומות

בסתירההדגישלאיצחקהאם
ריטקהנגדשבעלילתוהנוראה
האמיצותמהדמויותאחתשהיתה

דבריושלפיוהיאהמחתרת,של
מסודרתבצררהללכתאותגרשידלה
היחידההאמתלדרדניצקה.בדדך

פנההגסטפרשמפקדהיאב"סיפרד"

"אלואמדאדיבהבגרמניתאלינו
קציןשלמלתרעלשטריות,תעשו
להשמדה,מרכליםלאאתםגרמני
אבללעבודה.אתכםצריכיםאנחנו
הםבהקשרשנאמדוהדבריםשאד

היהלאמבוססים.ובלתיתפלים
שלאמשרםלהתנגדבאפשדרתנר

סגוריםשהיינוומשרםנשקלנרהיה
שגילוהגרמנים ,,,-לעהרמטית

המשטרה.הלשנתבגללאותגר
אתהפעלתמהיצחק,יודע,איני

שדרבנואנייודעאבלבמחתרת,
נשק,בהברחותחיינואתסיכנו

מלחמתיבציודמאסיבירתבחבלות
היינורכבת.במיקושואףגרמני

לסכנותהמודעיםמבוגדיםאנשים
גרלדשטייןבדרךהאם .לנרהאורבות

הואואשדימזמןלאנפטראשד
שיחקוהאויבבנשקחיבלווחבריו
 ?צרפי""משחק

תרבקלותלהדביקיצחק,מעז,אתה
אבאומפקדנולמחנכנומגרנה,
האמתדדךאתלימדנואשדקרבנו

הלאומיכברדנועלהלחימהדדךאת
המלחמהולאחדבווילנהבמחתרת
הנקם.בקבוצת

ובאתימצפרכןהתעודדפתאום

בדברשטניותהאשמותלטפול
היהודיתהמשטרהעםשלוהסכם
בפשרתואתנפשראתלהצילכדי

למטה.חבריו
לקבועשיכולהאישאתהלא

לאמתדרתהמברגעובדות
העוקביםלחוקריםדקההסטרדית.

תהיהוהמקוררת,התיעודאחדי

אנילאמת,להגיעאפשרותאולי
הסכמיםהיושלאמאמיןלכשעצמי

ברדהכךעלהמספררכלכאלה
 •.שחדחסרתעלילהמלבר

נכתבהשלאבמסגרתמופיעים
על-ידי.

עורריןאין :העקרונילהיבטובאשד
מדדהיהשלאשלמרותיעל-כך
בעצםגבורההיתהוילנה,בגטו

אניעם-זאת .לקראתוההתארגנות
מתאיםנשקשבהיעדרכךעלעומד

סינריכלהיהלאצבאית,והכשרה
המלחמהמכרבתבפנילעמוד

אלהבדבריהמשומנת.הגרמנית
דבריועלחוזראנידברימחדשאיני
טיעוןאבלבנושא.קרבנואבאשל
מעשישהיהיהנחתיאתמאששזה

ולהצטרףמהגיטרלצאתיותר
אשרביערותשחיולפרטיזנים

שלבסופרשהריוילנה,אתהקיפו
הלוחמתההנהגהגםהצטרפהדבר

עמההלוחמיםושאריתבגיטר
השאלהאלה.פרטיזניםלשוררת

קודם,זאתעשרלאמדוערהרריכרח
 •.פתוחיםנשארו

זהריצחק

 •תגובות

הערה:

פרקהופעתלאחר
שלמה"שאה-נאמה"

שלבתרגומופירדרסי
 .מסבגלירןכגןאליעזר

עבורןבעזמעיר ; 123

מתוךנרחבחרוזיםשמבחר

כלל(שלאל"הנהיצירה
כ"עתרןשהופיעהפרקאת

אותרשלבתרגומו ,)" 77
בהרצאתיצאמתרגם,

בתמיכתפועליםספרית
ספרילתרגוםהמפעל
מרפת.

דיסטל(לייכקח)אריח
יקוםקכוץ

לאחיה
בגיטו?מרד

קברניה .הגיטרמשטרתעםקנוניה

השתתפהלפועלשבהרצאתה
שלרעייתולימיםיקמפנדריטקה
נאסרוממנהוכתוצאהיקרבנואבא

 .ה-פ.פ.ארשלהשניהבטלירןחברי
(אליהשלהםהריכוזבנקודת
-הכוננותקריאת ,,,-לעהוזעקו
על-מנתחאתדרפט"),"לידה
וירכלוייפגעולאהמטהשחברי

מפריע.באיןהגיטרמןלהסתלק
כותרת-ניתנההאמורל"חלרן"
קרבנו"של"הטעות-עבהמשנה
במפורשמופיעההטקסטובתוך

יותר,מאוחד"בגידה".המילה
הודפסוהעותקיםמןשחלקלאחד
במערכתשמישהוכנראהכבדי

זרישכותרתלבשםהעיתון
קרבנואבאאתמפורשותהקושרת

 .הסאהאתמגדישההבגידה,עם

באחרתהוחלפההכותרת
והעיתון ,, .פ.פ.ארשל"הטעות

הגידסארת.בשתיהופץ

כשלעצמה,הכותרת,החלפת
היאיגידסרתירבשתיהעיתוןוהפצת

מארדמשרנהעיתונאיתפרקטיקה

מצפרןעלעדיםכמאהומעידה
 .נקילאעיתונאי
זהר'יצחקעםלנרשהיומשיחות
שניבהשתתפותאחתשיחהמתוכן

מאותםלנשקחבריווקבוצתבניר
למאמרוכתב-הידמבדיקתרכןימים
ז·ה,יצחק ,,,-לעלנר(שנמסדהנ"ל

שלו'מפורשתומהצהרהעצמו)
לאז"הדיצחקכיהיום,לנרבדוד
אתלהאשיםדעתועלכללהעלה
ה-למטהוחבריוקרבנואבא

סרגמכלבגידהארבקנוניהפ.פ.אר.
לחלוטין'לנרבדודשהוא.

גםכמרהמאמר'בגרףשה"חלון"
שלועטרדוחופדיאינםכותרותיו'

ז"הר.

הדגשתשניםמצ~זהרליצחק
בהחלטהלדעתו,שהיתהההחמצה,

 .יותרמוקדםבמועדליעדלצאתלא
ותמימותו, .סעדת-דוחוטענותיו,

 :המערכתהערת

 " 77"עתרןעררךעל-ידינוצלו
לאזהריצחקאותםדברים,לכתיבת

במלים .התבררןלאואליהםאמד
הבגידהאשמת :יותרמפורשות

על-ידיזהרשללפיר""הוכנסה
הכתובתאפוא,זוהי, !העורך

לטענותינו.
האשמההעלה " 77"עתרןעררך
המואשמים,ממנה.חמודהשאין

להתגונן'יכוליםאינםכבדבדרכם
רבני-הםבחיים,ערדחלקםאך

תשרנה.דורשיםוהםמשפחותיהם

מקרםיששלבידודההאשמה,זוהי
הה,-הןהיכןמשפטירת.בערכאות

"עתרןעררךלהאשמותיך'בחרת
היסטוריותהוכחות ," 77

 ! ?כאחדומשפטירת

אבאעלזר'במסגרתלהגן'נבראלא
 .בכבוררפגיעהזרתהיה .קרבנו

יותרשדשםבאדם,מדוברהדי

המדדבתולדותשחיםארמשרדה
במל-בפדטיזנקה,בגיטארת,היהודי
שלהרוחובחייהעצמאותחמת

 .מדינת-ישראל
לאשהפרסוםלהסיק,עלינוהאם
לעגלתנוסףסרסלרתוםאלאבא

שלבמחזהוההיסטוריהסילוף
ניתוץלעגלת ?"אדם"-סרבול

עררךאצלהפכהשאוליהמיתוסים,
 ?עצמהבפנילמטרה " 77"עתרן

היודעכלשכן,מקדה,זהאיןושמא
הקשרעללעמודיתקשהלאקרוא

 ?המחזהלבמאיהעודךביןהקרוב
איפרא,ירכל,לא " 77"עתרןעררך

-, nרמלפרסוםמאחריותולהתנער
קוראיו'בפנילהתייצבבתר

קרבנואבאשלוחבריומשפחתו
 :משתייםאחתלעשרתובאומץ-לב,

לאמיתותמוצקביסוסלהביא
העלה,אותןהחמודותההאשמות

אנושיתבטעותלהודותאר
 !ולהתנצלכאחת,ועיתונאית

• 
"מורשת"מזכירותבשם

אציליאברהם

לאאוהיה
 123מס' " 77"עתרןב

"לא-עדרתיהופיעה
וילנה",בגטומדדהיה

באשחלקהסעדה,עודדהזרעדרת
ברצוניבמכתבי-תגובה.ביטוילידי

אבאנזכרלאשבמאמרילציין'
כלברהיתהלא .כללז"לקרבנו

שהנהגתלעובדההתייחסות
אלהנושאיםבגדה. .הפ.פ.אר

 '' 77"עתרןשלניסתרכ
ההיסטוירהמחקרלתחום

מען-השראה,תקופתשל
שזריסברנולתומנותמיהות.דרת
רהבהספרותית-אמנותיתבמה

ש"ז'אפרילבגלירןלגלות,הופתענו
-זהריצחקשלבחתימתומאמר'
ברילנה,השומריהריכוזמאנשי
השנייה,העולםמלחמתבשגרת
חבראףולימים, .ב-פ.פ.ארחבר

שלבפיקודוהנרקמים,בקבוצת
 .ז"לקרבנואבא

שניביןלהבחיןישזהבמאמר
רבור"חלרן"המאמרגרף :חלקים

 .ה-פ.פ.ארלמטהמיוחדתהתייחסות
אישית.קרבנוולאבא
ויברחמחדשערלההמאמרבגרף
ההתנגדותארגוניבמרביתשעלה

זירתתהיההיכן-בגיטארת

 ?ביערארבגיטר-הלחימה

אח"כ,רביםבמקומרתכמרברילנה,
שעל ,.ה-פ.פ.אוכידועהכריע
בראשלהתרחש,הנאציםנגדהקרב

מאמרוקוראעל-כך .גביטרוראשונה
יניתן .ריטרואקטיביגתךזוהרשל

הרלבנ-מידתעללהתווכחכמרבן'
כל-כךכזאת,קריאהשלטירת
איןאךמעשה.לאחרשניםהרבה
אדםכלשללזברתובאשרספק,

ואחריםאלונושאיםלהעלות
היהבכךלומחודשת.לבדיקה
היהונמצאיתכןהעניין'מסתיים

להתמודדותיוצאשהיהמישהו
שלא.ויתכןהמחודשתההיסטורית

במרכזשהוצבב"חלרן"אולם
אשמת :נוסףדברנעשההעמוד'

מטהכלפיהופנתהחמורהבגידה
אישית,קרבנואבאוכלפי .ה-פ.פ.אר

כביכול'רקמו'הכתוב,כדבריאשר'

והמוקלטיםהכתוביםדבריואתלהדפיסההחלטהא.
בדברההנחהמתוךורקאךנבעהזהר'יצחקשל

לגביהם.הקייםהציבוריהעניין

יצחקשלמפירנרשמובמסגרת,המופיעיםהדבריםב.
 .העורךועוזרתהעורך :אנשיםשניבנוכחותזהר

קרבהבשללעררךאלהדבריםלשייךהניסיון
ראויואיננומכרבד'ניסיוןאינואחרתארזרמשפחתית

להתייחסות.משרם-כך
עמדהלנקוטבררנהכל " 77"עתרןלעררךחיתהלאג.

כשראהשרנותתופעותלגביההסטרריבוויכוחכלשהי
כלחיתהשלאובוודאי .בפרטוילנהובגיסובכלל
קרבנו'ובאבאבכללבוויכוחבמעורביםלפגועבררנה
- " 77"עתרןשלהקבועיםמשתתפיוביןשהיה
בפרט.

התבטאויותיופגעואם-לעילהאמורכללאור .ד
עתרננרשל 123בגלירןשהתפרסמוה,·זיצחקשל

יקרבנואבאשלרבמרקירירבידידיומשפחתו'בבני
 .על-כךהעמוקצערהאתהעתרןמערכתמביעה

שהואכפיבנושא,התגובותלכלפתוח " 77"עתרןה.
 7 •.פורסמושכברולאלההמצ"בלתגובהפתוח .
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םפדיםביקורת •

•שירה

קסטלאורלי
רחוק"לא :בלום

עם ;העירממרכז

פרוזה ;עובד

 ; 1987אחרת

 ;עמ' 167

מרגש.רומן

לשון
אנורקטית

 ; ,,עוינת"סביבה
זמורה-ביתן

 ;עמ' 145 ; 1989

אני"היכן

זמורה- ;נמצאת"

 ; 1990ביתן

עמ'; 113

8 

Q · . רחוק"לא 'ראשוןקובץ
19 ( "העירממרכז ~ 87 , 

 )אחרת""פרודהעם-עובד'-
עשרהקסטל-בלוםאורליפרסמה
נאמרמאוד'קצריםסיפורים

שםאתהנושאהסיפור .רזים""

יצא"הוא :כךמסתייםהקובץ

עצמואתואכלמהדירהבשקט
שלושהחייםידעכימבפנים.

אפילווהואהרוסים,פשוטהרוסים,

לא" ,הגיבוראבישי, ."למהידעלא
ידעהקסטל-בלוםאבללמה"ידע
לדעת,הקוראגםהיהיכולולכן

למדיהפומפוזיהמשפטאתולקרוא
לשוןבאותהמנוסחכיאםהדה'

ולא ,שהואכמו "יומיתו"יום"רדה"
מרומה.לחוש
מי,משנהלאנועה,סמדר,שפרה,

הןהיכןיודעותשאינןנשיםכולן
ולקוראלהןוכשמתבררנמצאות

במהאין ,המקוםהואוהיכןהואמה

מכוערעולםהואזהלהתנחם.
לובשיםסיוטיםשבועולםונזיל'

שהחוויהעולם ,ופניםגוף
וכלנטישה,היאבוהדומיננטית

אפשרית.נטישה

ערךלקובץנלווהפגמיו'למרות
הנושאתרעננהכתיבהשלמוסף
בליקיומימחנקשלקללאעול

מדכאות.

סיפורכברהואנמצאת"אני"היכן

אתממירהקסטל-בלוםלגמרי.אחר

שדואלאברומן'הקצרהסיפור
רומןדהובערבון-מוגבל.המרה

שמאפשר,ז'אנררסקי,פיק

שלפרגמנטציה ,כופהולפעמים
ושלושהשלושיםואכן,הטקסט.

חלקםשבוהקצריםהסיפורים
והלשוןדלים.וחלקםמבריקים
קסטל-בלוםאתששרתהה"רדה"

כאןלוקהבעבר'יפהכל-כך
 .באנורקסיה

סופואלמתקדםשהרומןככל
האווירואוזלהולך(הפתוח),
הלשוןקסטל-בלום.שלבריאותיה
חשודה,בקנאותדיאטהעלשומרת
הקוראוגםהדוברת,היא,גםכאשר

מןהכתיבה,מןמתעייפים

בהתאם.הקריאהומןההרפתקאות,

הואנמצאת"אני"היכןובכל-זאת,

 .ומענייןחשובמרגש'רומן
תודעההמתאררומןדהו ~פניועל

צעירהלאאישהמיוסרת.
תל-גרושהמאוד,וישראלית
להוישכסףלהאיןדפוקה,אביבית

מעשנתלאהיא 'הומוסקסואלאח
היאסיגריות,להמציעיםהזמןו<:ל
לאאחדואףאחדאףאוהבתלא

עלשערותגםלהוישאותה,אוהב
ואולישלההגדולההשאלה .הפנים
היאמעניינות,היותרהשאלותאחת
כיצדאלאנמצאתהיאהיכןרקלא
הרומןזהבמובן .זאתיודעתהיא

ויכולפילוסופיתקריאהמזמין
ובעיקרנוקב,כמזעזע,להיתפס
קיוםשלומדויקחסכוניכתיאור

 .ופשרגבולות-חסר
שאינהמציאות :כגוןרכיבים

סובייקטיביתמציאותציאות,מ

1Zl גדולממאגרעצמהאתמכלכלת
שלמוגבלבלתילגמרילאכיאם

ושברן'קלישאותפרויקציות,
המבעיתה,והתממשותןקלישאות

סיבההיתהלאהטיולאחרי"'(
חברהמשתתפים,אחדואכןות,ילח
v בנסיבותמת 'בעליזל
מתפרקתמציאות ,)"ות.יסתורמ

באותוומתאחההשבהלגורמיה

לפרוק,שגרםשרירותיאופן
הדוברתמטעםמפוקפקותהצהרות

ובעצםאינסופית,מוגבלותלגבי

רצוףלמדי'וחופשיארוךסעמ
הרפתקאות,היתקלויות,פגישות,
מטמורפוזות,ארצות,גברים,

שיבהנאות-אפקה,אלושיבה
ll שאפשרכיווןשיבהבהכרחזאינה

משםיצאהלאשהדוברתלהניח
 .כדימשםלצאתצריכההיתהו•לא

כלעליו.שדיווחהמהאתלחוות
בקלות,תמידלאמתארגנים,אלו

 .למדימשעשעתלתמונה

ברומןהדיבוריםוישירה.מלוכלכת,
וההתרחשויותלעניין""דיבוריםהם
ולא.רקהדה,הפערסבירות"."לא
שלכתיבתהאתמכלכלהוא,

חושאתובעיקרקסטל-בלום
שלה.ההומור
הרומן'אלהקצרהסיפורמןהמעבר
ושיכלולכהרחבהובצדק,שנתפס,

אינוסופר'שלהכתיבהיכולתשל
כנראהקסטל-בלוםועבוראי'ממיל

עצמהאתפוטרתהיא .קללאגם
שלקונגלומורטבעיצובכאמור'
לרומןשמתחזהקצריםסיפורים

מזהסמיךיותרקצתבדבקונעדר

סיפוריםכללבדרךשמדביק
לכתיבתהנוספוזאת,ובכלנפרדים.
וליטוש,ברקפארודיים,רכיבים
לכמהשרידפיוטיים,היגדיםונותרו

יפיםהיותרהקצריםמהסיפורים

שלה.
ואניבאווירוןטסהואחדרה"בדרך

הגיעהואדמןכמהתוךבאוטובוס.

אני.זמןכמהותוךלרמת-אביב,
כמה .לארוזבשביללוהיהדמןכמה
פשרואתלעכלבשבילליהיהדמן
הריק."הארוןשל

שמוסרותויפותעדינותשורות

וקרהנקייהוחדקה,מדויקתתחושה

ניתוקוניתוק.אדכדךשלמאוד
לעורהמבעדלחדורשמצליח
קיומההדוברת,שלה"שעיר"
והאומניפטנטילכאורההתלותי
תוךאללהסתנןובעיקר jלמעשה
שלמעיקרוהפארודיהמארג
מהקרי-נפרדתהדוברת .הרומן

"בעלככותרתשמסומנתקטורה
מןפחותלאונלעגמשוגעשני",

גברשלוריאציהעודהראשון'
בליאבליום-הולדתשקיתשהוא

לאבאמת,לרגע,בודדה,הפתעות,

שאיןחבל .מוכנהלאמצוידת,
הזה,הסוגמןפסקאותיותרברומן

 •לשירה.קרובהקרוב

אחתהואלירושלים""הדרךפרק;ך
לאסטרטגייתהמוצלחותדוגמאות;ך
הדוברת .קסטל-בלוםשלכתיבה;ך

הדודניותשללתביעתןנכנעת
קועלועולהאצלהמתארחות vנ

40S כלמתרחשיםבדרך .לירושלים
נוסעהנהגהאפשריים.;,שיבושים

הישןבמסלולעצמודעת .על
וכאשרהעצמאותמלחמתמתקופת
לנסועיכולהואשאיןלומסתבר

במסלולולאהדכרונותמסלול:ב
האוטובוסאתנוטשהואך;חדש,

עלמשתלטתהדוברתקפיצה.:ב
מחבל,על-ידימותקפתהגה,;ך

ניצלתהמשטרה,על-ידינרדפת
התחנהאלהאוטובוסאתומובילה

אלו,כליחסי.בביטחוןמרכדית;ך

פנטזיותשלהקרנההםאםבין
התרחשותהםאםביןוחרדות,

קצרצרבפרקנדחסיםממשית,

אימתשלפארודידציהגםשהוא
מעיןלירושלים,באוטובוסהנסיעה
בימיםלמצאושאפשרפרועדיווח

 .עיתוןבכלבמיוחד'עגומים
 .אמיןקולהואברומןהדוברהקול

ל"אמותהודותמושגתזואמינות
ביחסהדוברתשמציבההמידה"

תופעותישנןעולמה.לגבולות
אולגביהן'תמההפוסלת,שהיא

מערערתאינההיא .בהןמפקפקת

המוסדשלמנהלהעובדהעללרגע
"שתיקת(בפרקלתיאטרוןהגבוה

שערות"ש;כעת :ישהמבקר")

לכובעומתחתכל-כך"דוהרת
מתמרדתבהחלטהיאאבלהעצום,
השמלותבחנותהמוכרתכאשר
לךמה"בשביללנתר.ממנהדורשת
לוקופצת.כשאניזהאיךלדעת
זהאיךלדעתמבקשתהייתלפחות
 ." ...במדרגותעולהכשאני

 ,פעילותהללוהמידה""אמות
לדוברתאמינותבהקנייתאפוא,

הןראשית,נוסף.ת;כקודגםלהןויש
וביןוהסובב,החיצוניביןמבחינות

לדמויותכלומר' .והפסיכיהפנימי
האוטובוסנהגכמואחרות,

"אסור"והמוכרת,לירושלים
אחרת,ובלשוןמיוזמתן'להתפרק
אועולמןמגבולותלצאת

נאלץהנהג .שלהןמהסטראוטיפ
אתלהולאפשרמר:;<בולקפוץ

במצבוהשליטהההשתלטות
ורקואךלדוברתבעולם.העניינים

אתולהרכיבלפרקמותרלה
חושבת,שהיאמההמציאות.

שלמעמדמקבלווה-האומתארת
ההפרדה .ואמיןנכוןוממשי'תקף

אתומנציחהמקבעתהזוהעקשנית

לסביבתה,שלההבסיסיהניכור
(כשםעוינת,כבסיסהשהיאסביבה

 ,-1939באורשראהסיפוריםקובץ

היאהדוברתזה).לרומןוקדם
לאשכלוםאישה"דפוקה"אישה
מצליחולאמסתדר,לאלה,הולך

באינטראקציהקשורהואכל-עוד
יודעת.היאםוצמהאתסביבתה.עם

גםהדההרומןאתתופסיםכבראם

אי-אפשרהקיום,תוגתאתכמתאר

תודעתשלהמכונןמכוחהלהתעלם
קטנה.לאנחמהככרוזוהדוברת

הואכזאתכתיבהשלכוחהעיקר
והפארודית.הקומיתבעוצמתה

הקרנהלפעמיםהןעיתוניםמערכות
ובתי-ספרמגלומנית,פנטזיהשל

שלצרוףלפעמיםהםלמשחק
 .דחיאללרחיומוריםלחיוךמורות

שלאנתרופולוגיהכמעטרונה wכ
למיצוימגיעלשפה,קסטל-כלום

היאהללו.בפרגמנטיםנוקב
בציוןב"רישום",במיוחדמצטיינת

שלגבן"מאחורי :פשוטהעובדה
ארבעשליאמאלינתנההדודניות

אותהמשמששקלים",מאדה
תיאורשליעילות .באותה

שלומפורטארוךאופציונאלי'
משפחתה.כתוךהיחסיםמערכת

שימושלעולםהםהדיאלוגים
יום-יומית,עדכניתבשפה

גור·אריהיהודה

הצפוןציר

פ;ן 1 ז:;~יד~ל
~לים.:ק.יף
 .ב~ק:ז:;ךס~~בק"~ב~ל
f 7 י~~ 1זג~ירi לום
~ n 9ל;גf ג;ו~ךגז~

מוי, 9~יר-ז;ונו~הךה.זגג;ו

tזזכת~פ;ך~ךיןת~היב

ךr:זיןה

;:זקר'tזךצ;ת~ל
נו~ית 9שום ם~~
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זכל;~ף.~ל
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 •םפריסביקורת

ליהדותנוספתעדצבת
ואיכנהשחיתהפולין
המקיפההמונוגרפיה .עוד

יובמאעיתונאיגרוס,כתןשל
שינחהשלחללסותמת ,קולנוע

בתרבותםנוסףפןבעלילוחושפת
 .פוליןיהודישלואמנותם

אפיטפיוםמהוויםהספרשערי

ואחריתראשיתשלרחב-יריעה
כאשריהיהודיוהקולנועהראינוע
אחדיםקוויםגרוסמשרטטבתווך

המהוותהאמנות,מריותשארשל
האירילסרtגמשלימהקורלציה
בפולין.
היכרגרוסכתןשלמחקרו

הואאיןאךלרוב,י.היסטוריוגרפ
האמנותייהאסתטיההיבטעלפוסח
בחינות .היהודיהקולנועשלגרידא
קולנועית,באסתטיקהאחדות

שלהגותואלאותנומחזירות
יט;קיןב;סק;היוגוסלאביהקולנוען

בראש-וראשונהבקולנועהרואה
מציאותשלבתנועה"צילום

הקולנועשלאופיוכאשרריאלית",
 .בסמליו"וקוסמוגכי"ריאליהוא

בכללהמחישהשכילגרוסכיכדמה,
תיהיהודהמציאותאתואתראתר

סרטיםכאשרגםבסרט,המשתקפת

אלהדמיוןבמחוזהפליגורבים
הסרטיםברובברם,האחר.האתמול
למלודרמותפרטהיהודים,
ללאוערגהכמיההבולטתשדופות,

מגלותואחרשוכהלמשהוגבול
 .פולין
מהוויהבריחההאסקסיזם,אותו

ב"עיןבוראיםמקשיי-יום,אפלי
"דיבוק",וכמסרטיםיוצרת"

מיסטיציזםרווייכף","תקיעת

התיאטרוןשהשפעתליטורגיי
שורהוילנאית"כ"להקההיהודי
בהם.

היהודיהתיאטרוןכי ,לשכוחואין
שלמזוכמהפיגבוההרמהעלעמד

תיאטרוןושחקנייהיהודיהסרט

ימורבסקיטורקוב,כאחים

הוסיפווהבת,האם-קמיכיסקה

שלאלסרטימיומןתיאטרליהיבט
הקולנועשלהצרכיםאתתאםתמיד
אתלקפחמבלי .ושפתוהצרוף

מבליושפתו.הצרוףהקולנוע
הסרטיםשלראשוניותםאתלקפח

לטובהלצייןישיבפוליןהיהודים
שנוצרוהסרטיםשלאיכותםאת

יוצריהםשביןבברית-המועצות,

באבלאיסאקאתלמצואניתן
כצלםטיסהאדוארדיהתסריטאי

איזכשטיין)סרטישלהנפלא(הצלם
פירייבכאיוואןבעלי-שםובמאים

 .ך;שלגוריוגרי

יבפוליןהיהודילסרטורנחזאם
שתרמוהשראה,-רבייםבמאנמצא

הסרטשללהתפתחותואףרבות
יוסףיסקיוישיבכמיכאלהפולני
בארץ-העבריהסרטויוצרלייטס,
 .)"אובס"(פ;ךךאלכסנדרישראל
ביותרהקרוביסקיוישיבמיכאל
למורוהאקספרסיוניסטיבסגנונו
יוסףמורנאו,פרידריךהגרמני

הקאמרה""משוררלייטס
ביותרטיהריאליס ,פוררואלכסנדר

rרוראתביצירתםהניבו ,מכולם
בשנותהיהודיהקולנועשלהזהב

ים.השלוש
הואה~הודיהקולנועאתהמאפיין
במיוחדהבולטהחד,המוכטאז'
בשינוייאוהחולףהזמןבסוגיות

בסרטיכךהדמויות.בחייגורל
העיירהכלכאשר"פורימשפיל",

שלהתעשרותועללפהמפהמוסרת
פראזהמתגלעתר,הסנדל
מתקריבי-המורכבתז'יתמוכטא

נענועאתביותרהמבליטים ,פנים
השפתיים.

אנשיםמנהבראשונהבמציאות".

איזנשטייןקולשוב,כגאנס,
מרובאו,ובשכייהודומיהם

שידהנראה,לי .ורנוארונהייםשט
העליונהעלהשנייההמגמהשל

אחדות,קפנדרי;תלמרות
כ"דיבוק"בסרטיםמונתיות""ת

הספקטרוםכף".ו"תקיעת

חומריואתשואבכאןהקולנועי
מציאותלאשורה,מהמציאות

ואושרהזיותלעתיםהרוויה
פידעל").רעםמיט("יידלמדומה.

החידותאחתועודזאת

האומרתקולנועית,בסמיוטיקה
אמנותבחזקתהואשהקולנוע
שלאלמנטיםהמאחדתסינתטית
מרביתאתתואמתאחרות,אמנויות

השפעות .היהודיםהסרטים

יצירותשלכתיסרוטספרותיות
יאוז'שק;יאופט;שויקיאנס

מהתיאטרוןהבאותהשראות-חוץ

חוזרות ,כאחדוהפולניהיהודי
הפסק.ללאכאןונישכות

עלמקרובלעמודהשכילגרוסנתן
שלהסינתטיתהפנומנולוגיה

דוגמאותמתןתוךהיהודי,הקולנוע

עשירה.ופילמוגרפיהרבות
היהודיהקולנוע"תולדותהספר

במסגרתשהופיעבפולין"
פןהואפולין"יהודיעל"מחקרים

 .זוליהדותהאמנותיביזכורנוסף
כאןמצטרףהמקיףהמחקר

אותרו~ריקשלדומיםלמחקרים
 " (A World History ofגולדמן

Yidish Cinema "( ולאסופה
שיצאהמאמריםשלקולקטיבית

 Das Judishe "בפרנקפורטלארד
Kino "( לוירונישלבעריכתו. 

מוצל,ארדהםהיהודיםהסרטים
שנותרופילמאיתהישרדותהדי

שלאמנותיכעיזבוןלפליטה
 .פרליןיהדות
בעידןהאמנות"יצירתבספרר

רלטרכותבהטכני",השעתוק
הם"ההמונים :השארביןבנימין

נולדותשמתוכומרקם-אם
ההתייחסויותכלמחדש

האמנות".יצירתאלהמקובלות
פרליןיהדותשלהאםמרקם
יצירהשרםחי,לכלחייםשבק

לאחדשהיהודיתקולנועית
 •לעולם.שםתקרם

שירה•

 :גרוסנתן
"תולדות
הקולנוע
כפולין"היחרדי

1950-1910 ; 
הספדיםהוצאת

-מאגנםע"ש
האוניברסיטה

 ;י·םהעברית,
 ;תש"ן

עמודים 160

אפריםעליזה

ראשוןפרסום

מקדישרב-חשיבות,נרחב,מקום

דוקומנטריים,לסרטיםגרוסנתן
ביןהואאףהיההמלחמהשלאחר

שלתיסרוטעלמדובריוצריהם.
בתי-ציוניות,נוערתתנועוהווי

מקדישחמותמלים .ועודתומיםי
שתרמוושומנו,לדז'יגןהמחבר
בפוליןהאיריהסרטלשגשוגרבות
השנייה.-העולםמלחמתאחרי

הקולנועכילשכוח,אין ,עם-זאת
בתנאיםפעלבפוליןהיהודי

ולאיביותרקשיםוטכנייםחומריים
אמנותליצורהיהניתןתמיד

ויהיובמאיםשלכחפצםאליטרית
יהיו.כאשרטוביםכישוריהם

הפולניהקולנועייתשתעשלמרות
ם,היהודיבידיככולהרובהחיתה

עבורפולניסרטליצורהיהיותרקל
איריים.סרטיםמאשר ,המונים

כלאתבקפידההבוחןגרוס,נתן
היהודיהקולנועותהתהושלבי

בלטומלבקרבצדקנמנע ,בפולין
םשהדבריו,הסרטים.אתלרעאו

טיםציטואומרם,בשםדבריםלעתים

הנםפולנית,ועיתונותמביקורות
ואיןבחלקואקלקטימחקרבחזקת
 .יקרוןבעערהדבר

מבקרהציבהחמישיםבשנות

באזןאנודההמהוללהקולנוע
שתיביןדיכוטומיהבדברהיפותיזה

ראשונהבמגמהקולנועיות.מגמות
בתמונה"ה"מאמיניםבימאיםראה

ה"מאמיניםאלהאתובשנייה
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יטרלקיןשלהגדולאפרסה שתורגםהטבעות","שר 1

לבביתרותעל-ידילעברית
בהרצאת 1979בשנתלארדוהוצא
דוגמהמהורהימרדןביתןזמורה

בדיונית.מיתולוגיתליצירהקלסית
טרלקיןמתארהטבעות"ב"שר
שלמה,מיתולוגיהמתוךאחדאירוע
ניתניםהסיפוריכדיתוךכאשר

בגודש(ולאפרטיםמספיקלקורא
המלאהמיתולוגיהאפוסעלמעיק)

שירכלכדיכמרבן),קיים(שאיננו
האירועשלמקומראתלהבין

מספרשלם.מכלולבתרךהמתואר
אורכולמרותמצומצםהגיבורים

יכולשהקוראכךהספר,של
מהם,אחדלכלאישיתלהתוודע

חרותהאותםהאירועיםאתלזכור
האישייחסראתוליצורדמותכל

כלפיה.
טול-על-ידישנכתבךילי;ן", 7?7"הt;כי
מתקרפזזרבות,שניםבמשךקין

רעדהטבעות""שרלכתיבתקודמת
בנרעל-ידינערךממש,מותרלפני

שניםארבעיקיןטולכריסטרפר-
למעשההואזהספדמרתו.לאחר
התחלתהמיתולוגיה,שליסודה

הזמנים.

להשוואהניתןהטבעות""שראם
לתיאור-בתנ"ך"שופטים"לספר

ספציפייבזמןספציפייםאירועים

ניתן"הסילמרילירן"שאתהרי
מבריאת--לחרמשלהשרות

העמים.שלהתגבשותםרעדהעולם
תולדותמתואריםשבחרמשיאלא

לך""לךפרשתעדכולוהעולם
התיאורמתמקדוהלאהרמשםבלבדי

אחדיעםשלבדברי-ימירהמפורט
עלינולשמורמנסהטרלקיןואילו

באשרהספרכללאורךמעודכנים
סרגיכלעלהעובריםלתהליכים
ה~ינור-האלים :בעולםהיצורים

-האלים""עוזריהרלאר,אר
שנקראו(אותםה"~ל;כים" :המיאר

ל"שרלבביתרותשלבתרגומה
כלעלבני-לילית),הטבעות",

בית :השונותוקבוצותיהםפלגיהם
 ,ך;ך~~ההסי~דר,האלדר,פיגורה
העלפיםהאפורים,לפים.העהאכדי'
אתגםמתארטרלקין .וערדה~רוקי;

אתהגמדים,את-בני-האדם

תולדותאתשוכחראינוהקוסמים,
-עצמוהארפל:שרהארפלנוחרת

אור;ן 9-הבכיריםעוזריומ;ךג;ת,

שלצדוהיצוריםהעמיםירהגךגול
וערדך;~ים 7ה~הא;ךקים, :הארפל

 .וערד

מתוארותאלומקבוצותאחתבכל
מיתולוגיתהיסטוריהשלשניםאלפי
אתפועליםיצורים,נולדיםבהן

שחינםמביניהם(אלוומתיםפעלם
(ארשםישאחדלכלתמותה).בני

רש,-נישואיןוקשרישמרת)מספר

לקוראכדאיאלוכלואתשלת,
יימצאאחרתשכןולזכור,רת tלנכ
לגמרימנותקלפתעעצמואת

 .הסיפורממהלך
ספר :.-בראשיתבספרו'ה'קיםיפר

וכאפסכאין;:זנםהאדם,תן,~ךרת

מ"הסימריל-מסוימיםחלקיםליד·
אינו(טרלקיןהפירוטברמתהן ,"יון

והןלמשל),הנשיםעלמרו·תר
מלךהיהךה.~יכ;" :הדמויותבמספר

נ;ך 15pהיופיגרהרבני .לך;ך·הנו

אםאבל :ר;כי~ך;כין~ג;ל;,ין·•,;ר
ואילוקך~ןה,ז,ןךי~לחיתה.פאנרר
חיתהרפינרפיןפינגרלפיןשלאמם

בנישבעת ... י:~ 1השמןיסיד~:

 :הקרמהגבהמיד'ך;סהיופאנרר
נישאשקולרהאדיר' ..הזמרמגל;ך

לג;ךם R :ביםביבשהלמרחקים
קורו;,ין :הכההד~היר Rר ,הבהיר

אתאבירמאתשנחלהמעשה,חכם
~ז,נך;ךבהםוהצעירים :כפירזותיזר

 11 ••••היופינגרלפיןבני ....יר~ז,נןס

 .) 59(עמ'וכר'וכר' 'ונו'

מההאינדקסלפילבדוקניכויתי
המקומרתושמרתהשמותמספר

שלאמרדהאניאךבספר'המופיעים
בלבדא'באותבמשימה.עמדתי
 90מקומרת,שמרת 99מצאתי

המת-שמרת-19ןיצוריםשכז.רת

שרנות.אוכלוסייהלקבוצותיירזסים
מניחאניקטנה,אקסטרפולציהעם
לפחותהואבספרהשמותך-כל tשכ
מהיאלוממספריםעשרהפי

כל-כך"נתקעתי"מדועלישכז.סביר
קריאה,תוך-כדיפעמיםהרבה

ממהלךמוחלטנתקשלחושהתב
לילה.:ה1ז

פרטים,שלכזהגודשכייירגכן
קייםואירועיםמקומרתשכז.רת,

מיתולוגייםבאפוסיםטבעירפן iב~
ישאךבעולם,שוניםעמים ~,ש

במשךנוצרואלואפוסיםכילזכור
דורכלכאשרשנים,ואלפימ~~רת
אתהקודמיםלסיפוריםמוסיף

להתעמקשמבקשרמי .הואסיפוריו
נירם,אלהממיתולוגיותחת i }'ב

שנותלכךלהקדישלכן'חייב,
רבות.ז.רד 1לי

וההבנההלימודבניסיון-וערד
ערךקייםאמיתית,מיתולוגיה ~,ש
שפהתרבות,היסטוריה,לימוד ~,ש

הערךמהאךעם.שלואמונה
שמקורהבמיתולוגיהבר;תעמקרת

 ?אחדאדםשלמירנריבד

לקריאהקלספראינוילמרילירן tהכ
כאמור,בר,קיימתמרתק.אר

מיתולוגיים,אפוסיםשלהג:עייתירת
אתממנןלהפיקניתןשלאא lאו

להפיקשניתןוההבנההמידעררן:מג
 •.זהמסוגאפוסיםשלריאתם jמו

נירםגררקיאומרהיההמ
במתרחשראהלוארצועל
היהשלאלהניחיש ?בה

הטוענתבגישההתומכיםעלנמנה
משערהיהאוליההיסטוריה.לקץ

ה"סן-שלשעתרהגיעהשסוף-סוף
כהדרךלאחרהאמיתי",ציאליזם
ומהתלת.ארוכה

"האוניברסיטאותשלהשניבחלקו
זרלשאלהמענהלמצואניתןשלי",

ההמוןאתואנקרמרכילבהבתמרנה
והאפלהרועשהיערדרךהמותש

האפ-המערהכבמשלהנכסף.ליעד
ההמוןאתואנקרמוליךלטוניי
למערתמחוץאל-התבונהלעידן

שבניגודאלאהחשוכה.הבוררת
הפוטנציאלמצרילפירילאפלטון
הריאדם,הואבאשרבאדםהתבוני

כינראהזה,פנטאסטישבסיפור

ברשותואלאנמצאתאינההתבונה
חיתה"הדרך :המובילהמנהיגשל

ההליכהמןהיגעיםוהאנשיםקשה,
ואולם,ברוחם.נופליםהתחילו
כןרעלבחולשתםלהודותהתביישו

דאב-עלוחדרןבמשטמהערר·השת
ואני !הובלאמרתם'אתם ...קר

אלוהתייצבואנקרצעקהובלתי',
הלבאומץבי'ישהעם.פנימול

 !למנהיגלכםהייתיכןרעללהנהיג
הרשיעלמעןעשיתםמה ?ואתם

ידעתםולאהלכתםאתם ?לעצמכם
כלארוכהלדרךכוחותיכםלשמור

 .כבשים"כעדרהלכתם,אתם !כך
) 164 ( 

האנשיםאתלהביאמצליחואנקר
בנקל.קררהלאשזהאלאהיעד,אל

הואכאן'גםכךמשהכבסיפור

מוחשייםבאמצעיםלנקוטנאלץ
 :ההמוניםכמת 9האתלקבלכדי
עקרידיר,במרחזהואתקרע .. "הוא

מעלגברהוהניפולכבראתמתוכו
עלחייואתמקריבואנקרראשו".
גםוהם,ההמון,שלטיפשותומזבח
הרייהרעיוןאתמביניםאינםאם

במשטרלחיותמעכשיושירכלו
 :הכללרררחוזאתהמבטיחתבוני
שרבמוקסמים.יאחדירנהדר"הם

בתמחרןמניערועש,היערהתחיל
לאהיעררעשאךיאילנירראשיאת

רגלירקיעותשארןבשלנשמע
רבארמ·ן'מהררצוהםהרצים.

הלבשלהפלאיםממראהשיכורים
אבלרבים,נפלועתהגם ...היוקד
כלרדאנקרודמע.תלונותבלינפלו
ומתלקח,ירקדולבבובראשם,הזנןן

 "!וירקדמתלקח

שלבדרכוגרדקימציגכסוציאליסט
הדרךאתואנקרהאגדיהגיבור

השוררתרביןמעמדית,לתודעה
האציליםלמעמדגםקריאהניכרת

 .הכלללטובת-זרבדדךלהליכה
אהבתבדוחהדבריםאתלראותיש

 :גררקילכתביהאופייניתהאדם
בית-חרושתבעלתחיתה"היא
תדמהסוסים,בתים,לההיוגדול.
הקורסיםלטובתרובליםאלפי

לקרר-התחננהוכקבצניתלמיילדות,
 ) 20 (ללטיפה".וחיבה,דרךשלטוב

מעמדשלרחמיםמעודדתהצגה
חברתימחסורמתאדתהאצילים,

כזהיחומדיממחסורשרנהשאינו

"שנאלצהיבדאינרב,האלמנהשל
ילדיה"קיבותאתיום-יוםלדמות

הספד,שלהפנטאסטיבחלקו .) 12 (
כשנעשיתכינדאהלערמת-זאת,

במסגרתחלקליטולשלאהבחירה
על-ידיזהבמקדה-החברתית

האצילמאבד-הנשרבןלדרה
לנשרבןנולדאומנםאנ;ש.צלם

ניתןשמראשולמרותולבת-הכפרי
בנימשאריהיהששונהלומר

לכשפגשרהרשבפועלהריהמקום,
עליהםערלה"אינוכידאולראשונה
כעיניוגאותקדרתעיניודקבמאומה

 ) 147 (עופרת".מלך

השקפתו,דדךכלומד,עיניו,מלבד
מזר,יתדההאנשים.כשאדהיה

כילצייןגרדקיטורחלגיבורכיאה
שחיתהכמריוחסוןיפה"עלםהיה
עשריםהשבט)בת(~מרעצמההיא

כדיבכךישלהערכתיקודם".שנה
יכול~מר,כמרלדדה,שגםלהבהיר

בחראךבמקרם,להשתלבהיה
אחרת.לנהרג

לאוב-הגודםהיאבבדלנותהבחירה
ממנונותרשלאעדאנושצלםדן

 :בלבדצלאלאבסופר-של-דבר
 "!לדדהצועדהנה"הבט,

שהצביעהלמקרםעיני"נשאתי
עקומתהרועדתבידההזקנהעליו

 :צלליםביןשםשטר :האצבעות
האפלמהם,ואחדהיו,מדרכים
יותרמהדלושטמכולם,והסמיך
היהזהצל-מהםונמרךמאחיו

אלבסמרךששטענןקרעשל~לו
וזריזהאחדיםמכלקרובהקרקע,
מהם".

אנרכי".קראתי !איששם"אין

תפיסתואז·ם.אינוהואואכן

שגדמההיאעצמן·אתהבדלנית
מאנטי-סרציא-הדרךלהשתלשלות

למעיןארהומניות,לארנוןלירת
הא-מהקונטקסטמוחלטתפרישה

ורביםגררקילפיואומנם .נושי
מהמסגרתהניתקאדםאחרים,

כאדםמתכונתומאבדזית 1החבד

נותרלכשלאלבסוף,(הומניות).
"הגיע-גאמדצליכי-אםממנו
שנים.אלפיכבדחיהדי !הזמן

דמואתגופר'אתסחטההשמש

לאבקאותםטחןוהדוחיועצמותיו
עלולכךהנה, !עבדלכלוזדה

המת-לאדםלעשרתאלוהים
 " ...ובדב!

חינםחייוהדי .להענישוטעםאין
שיכלומכפייותרגדולעונש

איןרעל-כןבני-האדם,להענישו
 .מרתואתהשבטאנשימבקשים

למישהושאבדהסכיןבהרימו ... "
אך .בחזהונעצה •עמובהתנגשו

 •.באבן"פגעכאילונשבר,הלהב
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עופרעופרהרויכמןטובית

"שתיקח

הולכה
ונמשכת"

פגישה ** •

אהובתעם

המשודר

1 .,. 
;:i 

הנובלהבראשהקדשה·ה
אתשולחיםהכותרת,וכן

לסיפורומיידיתהקורא
מושפעשביטדןיהושע.א.ב.של

יהושעא.ב.שלמסיפורו
בסגנונהואףבתכניהברעיונותיה,

במרכזההמעמידההנובלה,של
שלפניברגעמשוררדמות

התאבדותו.

הסיפוריםשנישלהראייהזוויות
אינטנסיביתכניסהמאפשרות

בסיפורוכאשרהדמות,שללתודעה
בגוףהמספרמדבריהושע,של

שביט'דןאצלואילוראשון'
כל-יודע,מספרחיצוני'הואהמספר

שלוהאינטנסיביותהחדירותאבל
לתארמאפשרותהגיבור,לתודעת

 .בתוכוהמתרחשאת
בנימהמסתיימיםהסיפוריםשני

א.ב.שלבספרויחסית.אופטימית,
כואבתאירוניהשלבדרךיהושע

 :רכהבנימההסיפורבסוףשנמהלת
האורמעטאלהחלון'אלפונה"אני

האירוניהגם .) 154(עמ'הבוקע"

שביטדןשלבנובלהוהכאב
 :הסיפורבסוףמעטמתרככים

אחריו'למשכהמתכווןכמו ... "
אלהאוראלפנימה,להתקרב
 .) 128(עמ'אולי."החיים.

לנמעניםמופניםהסיפוריםשני
נאמריםהדבריםבתוכם.הנמצאים

 .אנונימיהואאםגםז,נשהו'בפני
לקוהדגשמוסיפהזועובדה
שבהם.הווידוי

הווהשלמסגרתישיהושע,אצל
לעבר.חריגותיששממנולסיפור,

השימושאתמשכללשביטדן
עדלעתיד'אףחורגוממנובהווה,
ביןלפרקיםלהבחיןניתןשלא

הניסיוןאצלובולטהשונים.הזמנים
שלהח~ם iJמכשולעלל"דלג"
 .הזמןשלכוליותואתולתתהזמנים
הופךזהעל-זמניזמןשלבמסגרת
השתיקהשלהמטפורהאתשביט

ממשילמוותיהושע,שלוהמוות
מתקייםאינוהואאםגםופיזי'

למעשה.הלכה
סיפורולצוניבהתאם-לסיכום
וב"טכניקות"בתכניםשביטעוסק

ברקעכאשרעל-ידיונבחרות
שלמסיפורוךה~ןים ryמורגשים

 •.יהושעא.ב.

חוקראמריקני'ו"למ
המשוררשלנלהבוקורא .. .

מגלהיפרןאסג'פרי
אהובתוג'וליאנה,כילתדהמתו
הנערץהמשוררשלכמעטהמיתית

ואילךמכאן .עדייןחיהיעליו
דיבוק,כמעטתשוקה,אותואוחזת

כדיהזאת,האשהאללהתקרב
שלעדכונואתמידיהלהציל

בביטחוןיודעאינוהוא .המשורר

משעראךקיים,אכןכזהעיזבוןאם

מכתבים,לפחותאצלהשמצויים
שלדיוקןתמונת :מזהיותראףאולי
לאכתבי-ידגםאולייפרןאס

ידועים.

ממוקדיםהמספרשלמעייניוכל
אללחדורמצליחוהואיזובמטרה
בוונציהשחיההאשה,שלביתה
ולשכורשנים,עשרותכמהכבר

חדרים.אצלה
עםהמספרשלהראשוןבמפגש

שאינוהקונפליקטמצטיירג'וליאנה
 :זונובלהעוסקתבוליישובניתן

לחיים.האמנותביןהקשר
מןכמה"שלהאלוהיתג'וליאנה
שלבשיריווהמפורסמיםהמצוינים
זקנהאשהכיוםהיא ) 18 (אספרן"

וערמומית,יבורדרוהעלמהמאוד'
הואמכליותראותהשמדריךשמה
 ) 49 (כספי".רווחשל ..."חזון

"רוחאלאאינוהמוזרצחוקה
מימים"קולהשל ) 49 (רפאים"
עיניה,המשורר),הילל(אותועברו"
יודעהואהמכשףמבטןשעל

ולמרות .תמידמכוסותמהשירים,
עמוקרצוןהמספרמרגישזאת

אתלשמועהישישה,אתלראות
שלבאמתלאבידהלגעתקולה,

מעיןליצורובכךעסקית,לחיצת-יד
המשורר.עםגופניקשר

שיושבתהאמיתית,החיה,האשה

כללאותומעניינתאינהילפניו
משהוסמל,רקלגביוהיאוכלל.

וגםהשירים,עםאותושמקשר

וכךלביניהם,בינוחוצץ
מאבדתהתקף,עוברתכשג'וליאנה

בנוכחותו,מתהכמעטהכרתה,את

אינואותושמדריךהיחידהדבר

עלידלשיםלהיטותו,אלאשלומה,
איפהמחביאהשהיאאספרן""דפי

זמןבזבזת"לאבחדרה.שהוא
שנשימתהג'וליאנה,עלבהרהורים

לחשובשניתןעדכל-כךרפהחיתה
להושיעה.תוכללאשובאדםשיד

על-פניעיניאתשניתהשטתי
בארונות,חיטטווהןיהחדר

גם ) 71(עמ'בשולחנות".בשידות,
רקאותוטורדותמתהשהיאאחרי

זאת"אין :תכליתיותמחשבות
לדעת,רוחקצרהייתישלאאומרת

הגוןזהשיהיההייתישסבוראלא
להיטותיאתשובלהסגירלאיותר
האסון".לאחרכל-כךמועטזמן

 .) 85(עמ'

היהוכיצדחש,היהמהמעניין

חי,לועצמואספרןג'פרימתנהג
מיןסובלתגוססת,שאהובתובעת
סבלבני-אדם,של"סתם"סבל
יותרלוחשובהיהמה ?גופני
עזרהאושירים-רגעבאותו

למשל'לרופא,לקרואגופנית,
זאת.לעשותמזדרזאינו(המספר

רקזאתוגםימשרתואתשולחהוא
העלמהשלשאחייניתהאחרי

באמת,אותהאוהבת'שאכןבורדרו

ממנו.)מבקשת

אלהדרךאתלמצואכדיאחריה
עושה.הואאכןזאתואתהניירות.

אלאשאינועצמו)(כלפיבאמתלה
שהיאעדחביב.נדיב,מנומס,

הואאבל ?מהאלאבו.מתאהבת
מה :הסוףעדעצמואתמרמהאינו

אתשואלהואשם,להישארהטעם
"לא :מתגלהשמזימתואחריעצמו'
הזהבמקוםלהתמהמה ...יכולתי

לחוסר-ישעאפוטרופוסלשמשכדי
הצילהלאאםהעמידה.בגילנשי
להעניקעלייטובהאיזוהדפים,את
 .) 85(עמ' "?לה

ספרותחוקרתקרוק,דורותיאה

אתכאן(אזכירומעניינתחשובה

הטרגדיה","יסודותהמרתקספרה

מציעההמאוחד)הקיבוץהוצ'

לנובלהשכתבהבאחרית-הדבר
שללקשריפהפרשנותהזאת

קרוקטינה.העלמהעםהמספר
התמונותאחתאתלוקחת

המפגשאת-שבספרהאחרונות

טינה,העלמהעםהמספרשל
משרטט,ג'יימסהנויכיצדומראה

אתקצרים,משפטיםבכמה

האם :במלואוהפנימיהקונפליקט
למספרלונראיתאכןטינההעלמה

כפימלאכית,כמעטפתאום,נאה,
מחליטמשהואאותה,מתארשהוא

אותהולשאתלתנאיהלהיכנע
 ?היקריםלניירותבתמורהלאשה

ממשי,באופןיתפתה,באמתהאם

עליהשעברהייסוריםלילבעקבות
שהמספראולסלוח,נכונותהובשל
לצרכיו,המציאותאתשובמטה

 ?לנוחותואותהומשנה

הסופריםלאחדנחשבג'יימסהנוי
העולמיים,ואוליהאמריקנים
היאהזאתהנובלהביותר.החשובים

שלכדבריהאמן","מעשהאכן
מענייןסיפורגםבהוישקרוק.

למרותנשימה,עוצראפילומאוד,
שאינםבחומריםעוסקתשהיא

מטבעם.נשימהעוצרי

כלליבאופןעשויהעבריהתרגום
שבהםלמקומותפרטכהלכה,
המקור,כלפיכנראה,קודש,חרדת
רמיםלמקומותהעבריתאתמעלה
כלוםספרים,כותבאתה םא'":מדי
או ) 60(עמ'אותם'"מוכראינך

ברעננותועמדכלידו"הפיקניק
לדמותליקשה " ...העתיםבנקוף

בספרותאלהמעיןלשוןמטבעות
שכיחותהןאבלבעברית,מקור
מעיןלעברית,בתרגומיםמאוד

ג'יימסהנויתרגומית.קונבנציה

שלוהאנגליתאךחשוב,אכן
בדיאלוגים,במיוחדלמדי,פשוטה

לשפהמקבילמשהובהואין
מתקבלתשהיאכפיעגנונית,
בתרגום.מסוימיםבמקומות

להביןליקשהאלה,כלולאחר
הוצאתכמומכובדתהוצאהכיצד

שםאתמשמיטההמאוחדהקיבוץ

הואלידישהגיעבעותקהמתרגם.
כתובהקטנה,ניירפיסתעלמופיע
ארעיבאורחשהודבקהיד'בכתב

אפשר .הראשוןלעמודביותר
ביקשלאשהמתרגםמכךלהסיק
לסלוחקשהעילום-שם.עללשמור

 •.ההוצאהמצדכזאתרשלנותעל

םפריסביקורת

$ 

 :שביטדן
מתכוון"משורר

להתאבד";
 ;המאוחדהקיבוץ

1989 

החיה,האישה

חאמיתית,

ילפניושיושבת
מעניינתאינה

 .וכללכללאותו

... 
מצפוןבייסורימתייסראכןהמספר

תופסאחרשמישהונוכחכשהוא

ננזף,עצמי:"ראיתיבקלקלתואותו
הלא-מהוגנותתשוקותייעלובצדק,
הגוועת.ידידתנובנוכחותכמעט

נוסף,מבטשלחתיאף-על-פי-כן

בית-מהולעצמילבררמשתדל
ידלשלוחהחפץשאדםהקיבול

ינסהבורדרוהעלמהשלבמכתביה
 ) 71(עמ'מותה".לאחרתחילהשם

מנסהאכןהואדברשלובסופו
לוכשנדמהמזימתו'אתלבצע
שלמצבהכאשרההזדמנות.שצצה
כל-כךקשהבורדרוהעלמה
נכנסהואבדבר'תבחיןלאשלדעתו
מעצוריםתוךלילה,באישוןלחדרה
לבחוןרצוןמתוךרקכביכול'רבים

שבוהאופןבדברכלשהיהשערה
בלוריתכלומר,המכתבה,נפתחת
אבלעצמיים,תירוציםמאודהרבה
אתלגנובמנסההואדברשלבסופו

הנחשקים.הניירות

תכליתיטינה,העלמהאלביחסוגם
דבר.שלבסופולגמריהמספר

לחזרמחליטהואמלכתחילה

 :ג'יימסחכרי
 ;אספרן""דפי
רוני :תרגום

 ;גבעתי
 :דבראחרית

 ;קרוקדורותיאח
 ;המאוחדהקיבוץ

עמ' 96 ; 1990
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בן·ציוןקטןדינה
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1 ~ ~ 

מפריםביקורת

חוזרתקריאה •

שירה •

 :אפלפלדאחרון
בגוף"מסות

 ;ראשון"
חציוניתהספדיה

ההסתדרותעל-יד
העולמיתחציונית
 1979 ;ירושלים

שיבחתעל

ועלהרעת
הפרודות

היקרות

האותנטיותרסיסיהסובייקטיבי'

זהבמרבןפניה.בריבויהאנושית

שלומאמין"ה"אכיגםהיאעדותו
יפיםשהדבריםוכירון .כיוצר

 :במובאהאסייםכנתינתם,
מהושואליםהמערערים"כשבאים
נתבעיםשבהבספירהלאמנות
משיבאנילשתיקה,ארלמעשים
אתהמחשכיםמןיפדהמי :לעצמי

ואתהכאביםאתהפחדים,

הנסתרות,האמונותאתהייסורים,

חרשתואתהאפסותתחושתאת

האפלהמתוךירציאםמיהנצח.
לאאםוכברד,חרםמעטלהםויעניק
בבחירתכל-כךהטורחתזראמנות

הרגשהבכלכל-כךהזהירההמלים,
.אתייקחמיהרגשה.שלצלובכל
כלבפיהמכונההזההגדולהגרש
ויציבלפרודותאותרויפוררזרועה

עלועילויסבלפחד'שלפרודהכל
אםהאדםכברדמהר .הנכוןמקרמה

אין ...אלוויקרותקטנותפרודותלא
במקרםלבראיכולההאמנות
הריעשייתהבעצםאבל ...האמרנה

ככגדמתמדתתגוקריאתמעיןהיא

האדםאיןהאדם.שלהאכרכימיזציה
בתהליכיםנזילהפרודהרק

מלא,ישאלאאלימיםהיסטוריים
מקומראתרקלאיאושעדהמחפש

 •תיקונו".אתגםאלא

פרסמהשרתסמדר

 ." 77ב"עתוןלראשונה
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ב-יצאראשוןבגוףסרתמ
חוזרתובקריאה 1979

ליחד,כסשלארקלא
זוכיםכאילורחרכמתרטעמואלא

שרכההואעומק.שלנוסףכמימו
שככתבורטוביםרביםמספרים

קשוריםשהיולאירועיםזיקהמתוך
לז'אנרהםאףוהשייכיםבשואה
האוטוביוגרפית-תיעודית.הספרות

קצרות,מסרתשלצנוםקובץזהר
בעקבותה"הרלכים"הגרתפרקי

איכםאבלהביוגרפיים,האירועים
מאורעותשלתיאורעלמבוססים
צררךמתוךלפרטיהן'ועובדות

כלקרה.ואיךמהבדיוקלספר
בהקשרומובאהמסופרמאורע

המנחהלמחשבהוהסמליהעמוק
אישיתעדרתזוהי .המספראת

בדרךביטוילידיהמביאה
שלמאמין""אניאיכטררספקטיבית

יוצר.אמןשלדור,שליחיד,
ילד'שלהנפשיגורלו-במרקד
הרריםהרריו,אתבשואהשאיבד

ואתאנוהיינושלהםש"הפשר
כפילפתור"עלינוהזההפשר
ילדשלגורלואפלפלד'שאומר

הבחירהאפשרותממכרשכשללה
 .דעתועללעמודהיהשיכולקודם

אפלפלדמעלהכדירהבתובנה
חלקומכתשהיהאישי'נפשיניסיון
שימושלכקרטאםבארץ'דורשל

זה,לשרןבמטבעבמקצתאירוני
ארשילדותולדורהיאכשהכרוכה

אליםבאופןנקטעו ,"םש"כערריו
"שם"עלמאשר.ויותרכאןוכמשכר

מהעל"כאן",עלמדברהוא
בעימותהנפשבפנימיותשמתחולל

כשאיןהחדשה,המציאותעם

מהביןרצףליצורכליםואיןתנאים
צריךהחדשה.ההתחלהלביןשחרב
באילולהביןכדיזהספרלקרוא
וזהירות,דיוקרביכה,רגישות

הסובייקטיביות,האמיתותמתנסחות

הואהרבים.שלאמיתות-נפששהן
חייםכעלשםשקרהמהעלמספר

רעםכמוסה"ובאימה"בכניעה

ההתגוננותעללארץ'העלייה
מצעכלבהיעדרוההתכחשות,

שממכראנושיניסיוןשלמשותף
עללספרכדילצאתהיהאפשר

כל-כךשהיווהמחנות,הגיטארת
ההיסוי .אנושיניסיוןמכלרחוקים
האלםרהשיכחה,הבריחההעצמי,

"שינחת-כדבריווההדחקה,

בלתי-כמנעים,היו-אלימה"דעת
כילראשונה"הבנו :נזקיהםגםרכך

בכרחםאיןשרבשלכרכלי-הכפש
ככורמה".הנורמליאתלjולרט
ובשינה,כשינחהנמצאהנזפלט
"עלבעצםמתנהליםהחייםכאשר

 ...התודעהשלהחיצוןהשטחגבי
ידענו' .מידמהאיזועלבנויים

בדרךלכראבדויקר,חםבנר,הר uמו
 :מוסיףוהוא ".עצמנושינחתאוי

 .האניתחושתאתהקהתה"השראה
נמחההחייםלהבכתכמקררה~~כי
התהומיהחיץהכללי".הסבלנדנדך
היההחדשהלסביבתוהניצולשנ:ין
האפרקאליפטיהעולםבין"חיץ
שכמעטבאופןהחיים,עולםרבין

פעילות-פניו".עללגשראי-אפשר
הצורךשלפןהיאגםחיתהיתר
מערכים"כעררים :וכשינחהנרסה 1בכ

לךאיןירפא.לאשלעולםפצעהם
ילדיאתבהתמצאשלאייה vענ
מאפיינתפעילות-יתראיזוראה. vהנ

כולנו."את

נוסכתאפלפלדשלבמסותהקריאה
עמוקותהיותרהמשמעויותעל-,,א

בשניםעובריםשאנותהליכיםשוי
וכחברה,כיחידיםהאחרונות,

עומקעלגםמורחבת,ז.:שמערת 1רב
שלעדיםאנולוהקודחהצורך

כלעלה"שררשים",אלזיבה vה
אוליהמבטאוסככותיה,בעיותיה

העמקתשלאפשרותשכימצד
המרחקיםדרךל"כאן"זייכרת vה

 .מאיתנואחדשבכלהאישיים
אותםשללגיטימציהאולי,ובעיקר,
אפיקלהםנמצאשלאמרחקים

רחוקיםחייםשלמרחקיםחי'רי tביו
טעוןמ"שם"שאדםובזמןבמקרם

ומרחקיםאינספור,בדרכיםבהם

ספרי-שתוקות.מצוקות-נפששל

ובלאבנאמנותהמוסריםרביםרת.עד
קרה,ואיךמהעלאומץמעט

זהמימךמביטויפעםלאכמו:עים
השתוקותהכפשמצוקותשל

והגילויהטורח,ארוכיונזקיהן
אתמקחםכמראחתלאשבהם

מעיןבהםרואהאפלפלדההסתר.
עובדותבהרבהזהיר"עיטרף

צעדהואהקטןספררחיצוניות".

הניסיוןמעמקישלצלולבביטוי
 .ביטויועלבאשטרםהנפשי'
ניסיוןלדובבהאמנותשלבנוחה

בשםמככהשהואמהולגאולזה,
קריהיקרות","הפרודות

הרגעשלהסגולימשקלו

שרתסמדר

ג'ולייטה
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אלוניםש.

היהדות

-המודרנית

לושישעם

דת

הסערהרקעלע
בשלאצלנוהמתחוללת
החש-כסירנותהתגברות

בחייםהןדתיים'גורמיםשלפעה
 ;החברהבתחומיהןהפוליטיים
שלהראייהשמזוויתהתגברות

ריאקציהסימניבהישחופשייהודי

שלההיסטורייםהתהליכיםלגבי
ישהאחרונות,היהדותשנותמאות

עלגראופה ·שלבספרומיוחדעניין
המודרנית.היהדותהתהוות

ארוכותשניםשחימלומד,גראופה,
אחרות,בארצותואחר-כךבארץ

בתוךהתהליךבתיאורמתרכז
מתארשהואלמרותגרמניה,יהדות

תהליכיםלו'הדרושהבמידה
בעיקרכולה,האשכנזיתביהדות
שמעידכפינולד'הספר .בפולין
הרצאותמתוך ,) 9 'ע(מחברו

ועובדההמבורגשלבאוניברסיטה
עלהברורחותמהאתמטביעהזו

הגישהמןבספריש .והתוכןהמבנה

בזהרואהואני-האלמנטרית
היהצריךשגראופהכיוון-חיוב

יהודייםומושגיםתכניםלהעניק
בית-ספרחניכישאינםלמאזינים

 .שלנואוניברסיטהאוישיבהעברי'
המטעןמהויודעיםשאנומתוךאך

שמוענקהיהודיההגותי-ספרותי

גראופהשלשספרוהרילתלמידינו,
למשכיל'ענייןבויש .ביותרקולע
לקורא,גםתועלתיביאהואאך

הראייהמזוויתהרבה.יודעשאינו

להבהירהמצוינתיכולתוובשלשלו
מרתקתיאורמקבליםאנוולתמצת,

מכריעהיסטורימהלךבדברועשיר
מעםהתפתחכיצד-היהודיבעם

הדתי'בעולמובעיקרמכונסשהיה
-הכלליתלתרבותפתוחלעם

וכדומה.לאמנותלמדע,להשכלה,
מודרני,לעםהפךכיצד :בקצרה
שבוהרחבהעולםמןלחלק

השתלב.
בקרקעכמובןחורשאינוגראופה

שמותמצייןעצמוהואבתולה.
אחדיםוחוקריםמלומדים

עזריאל :כמונעזרשבעבודותיהם
שהואאלאועוד.נץיעקבשוחט,
אתרב-ענייןבסיפורמשלב

והאישים,ההגותההיסטוריה,

ספר-משוםגםבהשישבמתכונת

וגםהגותספרמשוםגםלימוד'
אלהכללכסיקון-אישים.מעין

סקירהשלאופילספרומעניקים
סיכומית.

מתחילשנה,נ ooכ-סוקרהספר

היינוהמסורתית,היהדותבתיאור

בלימודבעיקרהמתרכזתהדתית,
אתמסבירומפרשיו'התלמוד
זו,מסורתשלהתרופפותהתהליכי
כאן .סרןולמבדללהשכלהומגיע
במזרחהחסידותלתיאורעוברהוא

ושונהמקבילכגורםאירופה,
מתוארואילךמכאןלהשכלה.

היהדותשלהמודרניזציהתהליך
הפילוסופיהבהתפתחותהקשור

מוקדשמיוחדפרקהגרמנית.

ולהתפתחותוהיהדותלקאנט
בכלאומנםשחלהישראל'חוכמת
ספקאיןאךאירופה,יהדות

("חוכמתבגרמניה.חיתהשלידתה
ג.אומרמגרמניה",מוצאהישראל
ישראל"חוכמתבמאמרושלום
בתוךהזה",ובזמןההםבימים

יהדותשלממורשתה"פרקיםהספר
בקליאומכוןהוצאתגרמניה",
עורכיםתשל"ה,המאוחד,והקבוץ

רקעעלגינת).ויוחנןתרשישא.
והחברתיהמדיניהמשפטי'מצבם

האמנסיפציה,לאחרהיהודיםשל
בעיותאתגראופהמתאר

והחברההרוחבחייהשתלבותם
מיוחדיםפרקיםהגרמניים.

חוכמת-להתפתחותמוקדשים
השניםעלהאחרון'הפרק .ישראל
ברמתעומדאינוהשואה,שלפני
חוסרבגללאוליכולו'הספר

שגראופה,מפניואוליפרספקטיבה
ממסקנותחששהתקופה,בן

אתמצייןאומנםהואמכאיבות.

גרמניהיהודישלכישלונם
אךל"התגרמנות",במאמציהם

אתשביטאהסימביוזה,המלה
אפשרותשלהשוואחלום

היהודיםשלהגמורההתמזגותם
אינההגרמנית,החברהשלבתרבות
 .בספרכללמופיעה

שלהראשייםהעורקיםואלה
מןחיתהגרמניהיהדות :הספר

יחסית,הבינוניות,הקהילות
(תחילת-1939בביהדות.

-7כובפוליןברוסיההיוהמלחמה)

-5כ-בארה"ביהודים,מליון

ובלבנטאפריקהבצפון ;מליון
היובגרמניהואילויהודים,כמלירן

 sooכ-היטלר)עליית(זמן 19נ-3ב
אלף-230כ--1939ךבאלף

היחסיהרוחנימשקלהאך .בלבד
דיספרופורציוניהיהזויהדותשל

התרבותיתרמתםהמספרי.לגודלה
שלפועל-יוצאחיתההיהודיםשל
 .אץרבכלהמקומיתהתרבותרמת
הגדוליםשהישגיהלכן'ספק'אין
כיחודהגרמנית,ההשכלהשל

גורםהיוובספרות,בפילוסופיה
ההגותבהתפתחותומאיץמפרה

-, nהיהלאזהמהלךהיהודית.
חייעלהשפיעוהיהודיםגם .צדדי
קאנט,שללצ~דםבגרמניה.הרוח
אחריםורביםלסינגשלינג,הגל'
צונץ'סרן'מנדלהיינה,צמחו

 ,שטיינשניידרהס,וייזל'לצרוס,
אולר,קפקא,פרויד'יותרומאוחר
לסקר-שילד'אלזהדבלין'צווייג,

רוזנצוייג,פרנץדייל'קורטמאהלו'
ועוד.ועודברברמ.שלום,ג.

בצורהאלהכלעלמספרגראופה

המחייבתרב-צדדיתתהליכית
מתארהוא :יסודיותהערותמספר

ממבנההיהודיםעברוברתהליך
הפכועםהמחזיקהמדת-למבנה
מהפכני'שינויהיהזהדת.בעללעם

היחידשלהתייחסותואתהןשקבע
הציבורשלהתייחסותואתוהן

ליהדותמניחהשאינהלשאלת-יסוד
קררם·ארדתקררם-כלהיאהאם-
חללעםמדתהמהפךלארם.כל

מבליוזאת,היסטוריתכעובדה
היהדותשלקיומהכמרבןשחדל
כדת.

מנדלסרןמשה

יהדותלציונות.היחסהואאחרדבר
מכרעתתרומהתרמהלאגרמניה

הלאומיתהישרתלהתהוות
וההשכלההאמנסיפציההיהודית.

בעיקרגרמניהיהודיאתהיטר

למאמץההתבוללות,לכירון
האנרגיהלהגתרמנרת.הסימביוזה,

מועטה.חיתהשםהציונית-לארמית
גרמניהליהדותקרהזהרקעעל

החלווהנאציםהיותפיזי."נס"
חיתה ,-1933בכברשםברדיפות

להסיקשהרתהגרמניםליהודים
 sooמ·כמחצית ,ואכןמסקנות
 , 1939עדלברוחהצליחוהאלף,
לאץר·(בלבד)אלף-60כמהם

אלהערליםשלנכסי·הררח .ישראל
ומעמיקהגדולהתרומתההיוו
כאן'אףהישראלית,לתרבותמארד

ביחסהייחודית,איכרתםבכוח

למספרם.הפרך
ראשוניליקרישלסיבה,מאותה
ביהדותחלהלאהלאומית,בתודעה
מרכזיתהתפתחותאףגרמניה

שצמחההעברית,הספרותבתחום

 .ופרליןרוסיהיהדותמתוךבעיקר
השקיעוהגדולכישרונםאת

בספרותבגרמניההיהודים

הגרמנית.

דאריהדינגודודשלהתרגוםעבודת
שלבצררךבהתחשבבעיקרלשבח,
לטרמינולוגיהמדויקתהעברה

גרביהם,עלהפילוסופיה,שבתחומי
שנים.מאותבמשך

בבהירותו'גרארפה,שלספרר
שלהגרתםתמציתבמסירת

בתיאורומלומדים,פילוסופים
יכולביהדות,מכריעהיסטורימהלך
 .עצמנולהבנתספר·לימרדלשמש
קשהבר'המתוארהתהליךרעל·פי
ויסתגריחזורהיהודישהעםלשער
הוא-אדרבאאמותיו'בדלת
עולםעםההדדית,בזיקה,יתמיד
מתוךלאהפעםאךהגדול'הרוח

מתוךאלאוהתבוללות,התבטלות
טיפוחותרןהעצמיותשמירת

המקורית.היהודיתהיצירה

שלאליאי·אפשרדברי,להשלמת
אתזה,בהקשרבקצרה,ולולהזכיר,

ט.נחרםשלהמרנרמנטאליספרר
שפיוסםירושלים,אישגידל,

מאויראלבוםובגרמנית,בגרמניה,
אילוסטרציות, ooo 1ל·קרוברבו

בגרמניההיהודיםחייאתהמתארות

כוללהיטלר'עלייתרעדמראשיתם
בספררהמוזכריםהאישיםמןרבים

לסוגיהםהאיוריםגרארפה.של
והספרתמציתייםהסבריםמלווים

היסטררי·ריזראלי'מסמךהואכולו
 .אצלנומספקתלהערכהזכהשלא
חווייתיתבדרךתרדםגידלשלספרר
היהדותלהכרתמראה-עינייםשל

 •.הגדולההגרמנית

~ 
 Eו

 •ספריםביקורת

 •שירה

 :גראופחח.משח
"היהדות

המודרנית

בהתחרותה

שנות 300

ישראלמחשבת
 ;בגרמניה"
דוד :מגרמנית

 ;זיגנר
 ;שוקןהוצאת

1990 ; 396 

 ;עמודים
הערות,(כולל

ביבליוגרפיה
ומפתח)

בושםאילן

(הזמן)ק J)'זכקולות
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זמירשרית

 ~י:ג

~ 
מפריםביקורת •

"המלים •
שצנחו

 . . . . .האלם"אל

 :ערמוןדן •
-"עקבות"

 :.... 1982שירים

1986 ; 
 ;עובדעםהוצאת

 ; 1989 ;תל·אביב
עמודים. 87

חפר:מיכל ••
 ; ,,רוח"פרוצת
תמוז,הוצאת

עמ', 61

 . 1990תל-אביב

14 
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כמיהתואתלגלותחוששהדובר
הנמענתשלעיניהלנוכחותלאהבה,
כצלקיימתנוכחותהאםגםבקיומו.
ושיששיעור,לושישצלזהרבלבד,
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כלבדממה.ואףבפתיחות,::;ג.ז;ןנרעה,

לרומנטיקה.שמעברתכונותלה;~
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 ' 9"לבד :והעכשיוהכאןעלרחן:כ
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מתוךעוברתערמוןשלכ/חשבתו
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שלצידיואדם,אלאדם1.י:רמד

לגבירההדגשכאשרלרנרת, rד
 jכחןשבהלתבוניות,נןתייחס
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נואשת /"הרפתקניתהעזויצרנה
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"דורכמרצירוףלשלבהאפשרות

אתמנמיכה"דולר",עםדור"אל
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בדרךלקשר-ההנמכהמטרתאכן

לביןבינואירונית)(למשל'כלשהי
נאמרכךאחרבשררהה"דרלר".

שלשהרעיוןנכרןנח"."ינפיק
אךכך'ומתבארנפתחהכסףעוצמת

ביטוישהואדור",אלרל"דררלומה
חזרהשלמעברכידועהמשקף

"ינשופיומיהם ?והתעצמות

ארל"דרלר"קשרםרמההלילה",
 ?דור"אלל"דרר

 ,) 33(עמודלעשור"כסה"ביןבשיר

האבן"אתהשניהשעראתהפותח

שוררתבארבעומסתייםבה",מהפך

תקיעהבין /לעשורכסה"בין :אלו
ליוםכפרות /נדריםנדרי /לתרועה
השיר.שבמהלךלאחרוזאתהדין".
(שררהוסליחות""מחילות :מוזכר

שברים /ותרועות"תקיעות ) 2

הגודש .) 7-6(שררותשברים"

יום-הדיןרעיוןעלבחזרות
שירילמבעוכונילאינוואפיוניו,

מיוחד-משהר.רענן,בשל,

"קולהשירלעיל'האמורלערמת
יוצא-דופןהוא ) 38(עמודישראל"

בשלבעיקרהקובץ'שירימכל
כבר .ברהמרבעתהקונקרטיות,

התייחסויותשתיחבריותבכותרתו

התקשורת,לאמצעיהאחת,-
-והשנייהישראל","קוללערוץ
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דרךעשרים".פחות/ששאינטגרלי
אפשרהראשונותהשוררתשלרש
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השירובהמשךשש'לשעהדקרת
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הדוברתמשתמשתבאחרים,כמרזה

תגידו"אלכמרמקראיותבאלרזירת
אשקלו.ןבחוצותתבשרואלבגת,
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בנךאת("קחמקראיובשילוב
הבערה ; 14שררהשאהבת"יחידך

פלסטי,תיאורהשירובסוףבסנה,
 :באלמטאפיזילעיסוקהמתלווה
כבר-לו"שפתייםאין"אלחים
השירקצבהראשונה).בשררה

אח"עקד :שברהציוריבלשוןמואץ
 12-11שרר'-אמרק"/רוץלבך

ה"אגדרה",אוריתכדיתוך .ואילך
מתקבעחאל-זמנית,אווירהשהיא

שלרשח(מככרריאליסטיתמציאות
מועשרכך .) 13שררה-הלכים
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שבר.השונים
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השערלאפיינה.ומנסיםהנשית,
"יותר- 31-7(עמל"הראשון
מהם.רביםמרכזלהגיע")משידענו
פלסטייםתיאוריםמעניקההדוברת
 /רפהריסיםצובעת"אני :לגרפה
הנשים".כדרך /לראימשקרת
 "עמל-הבטחות"מקיימת("אינני

נפשייםתיאוריםגםאך ; ) 7

 /תמידית"אי-שפרייה :לאישיותה
 /מגירותפורמת /לחסרחסדבין
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(ללאממני""משהלכתובשיר .) 12
בביתנאמר ) 15עמוד-שם

נובטת /בבטניילדי"עם :האחרון
מתוך /שבועטיםומתוך /מלחמה
צירי /שפריהאני /דומיהשצפים

בשיריםשגםנדמהאבלאהבה".
רקואוליחדשה.בשררהאיןאלו
 ...ארתהמחפשתאני

נטייהחפרלמיכלישנהלסיכום,
שלהבטוחותבכנפיהלהסתופף

ערשהשאיכהה"קלה",המטרכימיה
לדימוימעבראחתמקפיצהלמעלה
"כמר".הפשוט

נשית,דוברתמעבדת

 (ל'// 126

מאשריותרבטבעהמרופדת

אחריםסגוריםבחדריםארבחפצים

אדמהמים,שמים,צבים,(הרים,

לכצלמשכילהלאאךוערד)רחבה,
היאשיריה.בנייתלצוניאותר
היארככךאמירות,אומרתאיננה

מסריימת,תקיפותלעתיםמאבדת
כאןאיןאםגםמדבריה.הנדרשת

קלושיםכסירנותאלאהיגדים
אהבה,תחושות:לציירוספורים

שתיקות.נמצאלרובבדידות.תוגה,

עלולהבחוסר-הקונקרטיותההפרזה
לכדיהמילוליהציוראתגםלהביא
"קולכמרבשירסתימות.שלמברי

עללדרוךחפרהצליחהישראל"
שררישהואחבלקונקרטית,במה

 .הקובץשיירשאררקעעלבבדידות
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שחולבים
לאיבוד
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 •םפריםביקורת

מרהיבות,צבעוניותעטיפות

ותצלומיםאיוריםבלוויית
לקורא,מוגשתרבים,

שנכתבוביוגרפיות,סדרתבעברית,

אחדיםעלאנגלים,מחבריםבידי
הביוגרפיות,המלחינים.מגדולי
מחבריםבידישנכתבולמרות
שנקבעאחיד,חותםבהןיששונים,

ביקשאשרהמו"ל'בהנחייתכנראה
ככלפופולריתיאורלציבורלתת

הגדולים.האמניםשלהאפשר
ביוגרפיההדבריםמטבעשהרי

מןבהישאםענייןמעוררת

אםאוהדרמטי,מןאוהפיקנטי,

חשובהכהדמותהואגיבורה

טפל,ואפילופרט,שכלונודעת,
ואכן,חשיבות.בוישבחייה,

בעיקרהמוסיקה,לחובבי
בסדרהיימצאשביניהם,למתחילים

עלפרטיםפרטיובורבחומרזו
 :הארבעמןאחדכלשלחייופרשת
יחסמכתבים,קטעיחייהם,סיפור

הסביבה,יחסאליהם,הביקורת
ועוד.זמנם,בנייוצריםעםקשרים

גםאומוסיקה,לחובבידווקאאך
פגםאוליייראהבה,למומחים
שהרילפופולריזציה,במאמץ
ללאעצמם,האישייםהפרטים
ישהאמן'דמותציורשלהעומק
ושם.פהשעמרםאפילולגרוםבהם
כאמור,דנות,שהביוגרפיותאלא

שישעדחשובים,כהביוצרים

עליחפהבגדולתםשהענייןלהניח
מהמגמההעולהשטחיות-מה,
 .לפופולריזציה

בדברשליזאתשהתרשמות •אפשר
מרמתגםנובעתהשטחיות,

שלאמלשון-התרגום,אוהכתיבה,
הביוגרפיותאתלהעלותניסתה

נוסחספרות-ביוגרפית,שללמדרגה
בגדראותןוהשאירהלמשל,טרויה,

אפשריכןתעודות-מספרות-עובדות.

1893 (, 
גדולישל

שכברהגדוליםארבעתעלשהמידע
אתמפיגעליהם,נכתבהרבההרבה
קרובותלעתיםויוצרההפתעהיסוד
קראנו"."כברשלרושם

ביןהשוואותלעררךטעםאין
בסדרהשהופיעומפנירקהארבעה

מןאחדכלאחת.ובעתאחת
בפנישרנהעולםהואהמלחינים

רקהואביניהםוהמשותףעצמו'

 .הכישרוןגדולת
הקלאסי, ,) 1750-1685 (באך

בעוגבהמוסיקהאתשחידש

 , 65בגילמותועדושיצרובפסנתר
אךלכנסייה,מוסיקהשלכביראוצר

איש-שהיהחול,יצירותגם
צאצאיוביןשהעמיד ..משפחה,

בעלימלחיניםבניםשלושה
לוהוציאהשלוהמוסיקהחשיבות.
במאהנגנזהכמראךבחייומוניטין

מותו.שלאחרהשנים
 1809 (יהודי),(ממוצא ,סרןמנדל

-באךשלהיפוכו ,) 1847-
לביצועשגרםהואמבריק.רומנטי,
שלמתיאוסלפיהפסיוןשלמחודש

הדורלתודעתאותווהחזירבאך
הבאים.והדורות

- 1 797 (ולירירומנטיקן ,שוברט

רווק,נפטרלכאךבניגוד .) 1828
השירה"ליד",אמן , 31בןצעיר,

זכהלאחייושבימיהאמנותי'
לאחרמידאךממש,שללהכרה
שלהפנתיאוןאלנכנסמותו

ענקי-המוסיקה.

 1840 (צ'ייקובסקי

בתקופתםשפעל
מוסורגסקי'-הרוסיתהמוסיקה

רימסקי-בורודין'בלקירב,
ידוע-וכבד-נפש,טרגיקורסקוב.

ידידותובעלבנישואיו'סבל
מרוחקת.אשהעםשבהתכתבות

על-כמוביוגרפיה,שכללצייןראוי
מראש,שנקבעהאחידהנוסחהפי

הרקעאתוארייההרחבהמביאה

כיאםהמלחין'פעלבוההיסטורי
לעובדותישמקרהבכללא

והשפעהמשקלאותוהסביבתיות
יצירתו.על

חייםאנוכאשרבימינו' :ולסיום
מוסיקהשלכבדהבהצפה

מזכירהלסוגיה,פופולרית-בידורית
בוודאיפופולריים,כמההסדרהלנו

הם-אחרתוב"כמות"במישור

דנותבהםהגאוניםהיוצרים

העובדהאתרכןהביוגרפיות,

אףלהפוךיכולהגדולהשאמנות
לנחלתלאגםאםרבים,לנחלתהיא

 •ההמונים.

D שלהשביעיהשיריםפר
פותחבנאידרורפרץ

מיפעתהתפעלותבשיר
חיוניותמאותהברשישהעולם,
חווייתיחד-פעמימגערמאותו

הקודמים.ספריואתשאיפייינו

תפנית.חלה ) 9 (השניבשירכבר
שחיל,-הבוסתניםשלהאושר

פעם"של"כגניםחווההמשורר
עכשיומצויגעגועיו","תבניתשהם

ובמקומונהרבתחתיתזהבכטבעת

קשה".כחישוק"עצבותלובשהוא

באוויר","קשרים-א'פרקשירי

אשרומעשיההעתעלקינההם
קינה .) 10 (יקר"נוראדברלי"שדדו

השמיםשלהירוק-כחולארנוןעל
הפכההארץ"כאשרוהעצים,

בתוך ,) 38 (ותעשיה"מכונים

אותוששודדתהאורבניתהבנייה

החיוניהמקורשהםילדותממראות
כחייםנחווההעברהשירה.של

פועליםכמוכהרס.-וההווה
כךבהסכם-העבודה,המרומים

איזועל-ידיכמרומההמשוררנראה
הואהחיים.שלסמויההבטחה
עלפ~ימיתקוהלתיתבנימהתוהה
ירידותעלמקונןהחיים,הבל

מאי-יכולתוומאוכזבשנקברה,
גן-ערנית.אהבהציפייתלממש
מלאכרע,כחררהכולוהעולם

שלכותרותבדרכים,קטלסיכלות,
מיעוטים,דיכויעיתונאיות,פרשיות

להתעשרותהמפתיםאורבנייםחיים
יהיהחבילה"תקרןשברעולםקלה,

 .) 39 (חבלה"פתאום

דרךהפנימיתההתחדשות .

מועמדתגורלואלפנימההסתכלות
שהפיקשהרצאותהתחרשהכנגד

ב"פטישהתקבלומגורלוכמשורר
חשהוא .) 19 (הרע"לשונם

לירי"שירכאשרנבגדכמשורר

המציאוהרס/כאשרבחוט 1שרקמתי

נערבדיוקיומי/נלעגפצעי
עצמומדמהוהואהמערכת".

העויניםהאנשיםמול .לנחליאלי
עורביםקרקורשהם ) 36 (בעולם

אתלקבלמסרבהמשורר .) 40 (
שישמרגישהואוהזיוף. .החנופה

 ,) 35 (לעולםבינופראיתהתנגשות
התם"היחידאותרכמרהואכי

קםונפל,המשגים/הלךאלשהלך
והבדידות .) 45 (ונחבל"הלך

המוות,לפיתוימוליכהלושנותרה
 .ובדןוהאהטירוף
היאבאוויר""קשריםשלהמגמה
אצבעהשולחתבוטה,קינהאיפוא

והחברההעולםאלמאשימה
לו.קורכןשהמשוררהרעכמקרר
האהבה","סעיף-השניבפרק

וריאציהעורשהיאפואמהמובאת

אהבהשלהשכיחהמוטיבעל
בלתי-שורפת,אהבהזונכזבת.

ולאכנכזבתשנגליתאפשרית,
טובעהמשוררלמימוש.ניתנת

בים"כרוחבסם,כמר .באהבה

בלאטובעתחייתורתוכל 1סוף
להיגמלמסרבהוא .) 60 (מודע"

אתהמשלהתופת,מהתאהבות
מעלהכשהואהנבגדהקנאיהאוהב

על-אישית,לרמהאהובתואת
נסגרת.אלוהית,

דרורזהבספרקוראבנאידרורפרץ

מילוליבפרץשירתו'ליצרי
כותבהואאדרלסנטי.אימפולסיבי

פלקטי'בפתוסנמלצת,בשפה
יצקכאלוהמלים,ביםטובעכשהוא

באמונהלמלים,ענות-נפשוכלאת
ולאהשיר,אמתהיאשאמח-ענותו .

הופכיםהאמוציונליותעודפיהיא.
הכתיבהאתלרגשנות,הרגשאת

לעבורשירשליכולתולכתבנות.
הצעקהמכמותנובעתאינהלקורא
ראויהצעקה.מאופןמאיכרתה,אלא
אתולגבשלסנןלעבר,לרסן,היה

כשנוצראפשריזהדברהחוויה.

שזוכדימהסערה,מרחק-מה

השירה,שלהמצרףבכורתעבור
הדירניסאיהתוכןאתהיוצקת

שירתואפולונית.מעצבתבתבנית
כל-כולהאתפורשתבנאי .פ.דשל

כיסוי,ללאגילוי,כולהלפנינו.
שירה.זרהסמויהרובדממנהונעדר

קרבהכאןישוידויי.חומרשהיא

אוטוביוגרפי,לחומרמדירבה
האמנותיתהבדייהכאןונעדרת

השירה.אמתאתהמאפשרת

החוויה,בכוחבנאי .פ.דשל ·כוחו
 •וחבל.חולשתו,גםזואך

דולי:טיס •
באך;

 ;סלעחד :תרגום

 :מושנסקימוזל
 ;מנדלסון
 :תרגום
 ;שלחאביבה

 :סטראטוילסון
 ;צ'ייקובסקי

 :תרגום
שלגי;תמי

 :פגיוודפורד
 ;שוברט
 :תרגום

שדיג;פז

ב"סדרתכולם
חמוסיקח",

 ;דבירהוצאת
1989 ; 
לשוניתעריכה
 :חסדרחשל

חפץ;בשמת

ואיורעיצוב

העטיפות:

כץאבי

•• 
 :בנאידרורפרץ

 ;חיי""כעבור
 ;שירים
 ;פועליםספרית
1988 

~~תנובה·~מגיעשלךלגוף
15 

 1990רן'ןר



יעוזחנה

 sו:וי
ן~
~ 

מפרים.ביקורת

•שירה

מיתוסים

יווניים

ותשתית
יהודית

 :חסיןז'ולייט
ומיתוס"שירח

שלביצירתה
 ;רביקוביץ"דליה
 ;תש"ן ;עקר
עמ' 188

אתפרסמהקמנץליןטוני
כ"עתרןהראשוניםשיריה

77 " 

נדרנו rרביקרבדליהירי-
בדרך-כלל,עד-כה,

שלמנקודת-הראות
והארוסהמקופחתהילדההאישה,

בשירת"עיונים :בררךמירי :(ראה

גם .) 1973עקד,רביקרביץ,דליה
שללעיניובלטההתנ"כיתהתשתית
"דליה :(ראהוהמורההמבקר

מרדכימקוננת",משוררתרביקרביץ

 .) 13.6.69/2.4.69 ,הארץשלו,
מארדמעטהוקדשהלערמת-זאת,
המיתוסלהשפעתתשומת-לב

ז'רלייטשלספרה .שירתהעלהיררכי
ביצירתומיתוס"שירה-חסין

אורשראה-רביקרביץ"דליה
תחוםאתמרחיבלאחרונה,

התנ"כיתהתשתיתמןההתבוננות

"הזוהר"ספרואלהקבלהעולםאל
המיתולוגיהואלמחד-גיסא,

טובהדוגמהמאידך-גיסא.היוונית

אחדשלהניתוחלשמשעשוילכך
שלבזקירתההמרכזייםהמרטיבים

הזהב"."תפרח- rרביקרב

המשוררתשלהראשוןשיריהקובץ
הזהב",תפרח"אהבתמכרנה

בשיריםומופיעחוזרזהרכורטיב

מןהמוכרתהש~רהכמררבים,

היהראשי"אף :"חמדה"ה'זiZיר

ז'רלייטלבלוע".זהבכתפוחביניר rב
"תפרחהמושגאתמקשרתחסין'

 , 12(כ"הבמשליהפסוקעםזiדב"

-כסףבמשכירתזהב"תפרחי ) [ 1 1
רחליזהבנזם /אופניועלדבררדבר

רזן Tאעלחכםמוכיח-ם rכו
הפרשנותעפ"י;המתייחסשומעת"

זרתפיסהעללחכמה.ז.סררתית, 1ה
המרטיבבפירושחסיןתמכת ttמ

אתלכךמסמיכהואףשלפנינו'
ודמנומלרמהשלהתייחסותם

בכוחהאמתאתלגלותליכולת
אבל .) 57(עמ'הטהורההשירה
מקוררתאחריהחיפושעיקר

לדעתהמובילוההשפעהההשראה
היא .היררכיהמיתוסאלחסיןשל
הזהב""גיזתמרטיבעלנביעה rמ

רעליאסרן'שללהצלחתוכסמל
המופיעכמושגהזהב""תפרחי

היארההספרידרת.הרקולסיפרר cבכ
מתקשרשהזהבעל-כך'מצביעהגם

אחרולרדיפההשמשלתמונת
אלוהקשרים .) 63(עמ'הןזzמש

היסודלהדגשתארתהמובילים
מורכבותהזהב,"תפרח :פרליני 2cה

בשמש,הכחולההלטאההןזzמש,
התיכון'העמודמברא-השמש,אץר

כתמיםהחמה,גלגלהזהב,שוישני
אלהארכיטיפים-אור ~,ש

בזכותהאפרליניהמימדאתמגלמים

אדמהאדם, ,ארץ

שור R~שוקקוף

לו;ןצו~ה.
~ i ז.יריםR תר"~~?לים 

~rז.יחיר י~ך

R:iJ זגךם~יי. 
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 י~~~ Q~סי
שפצואדמהאמאפכי

:•• • T :-ז T 1 ... 

9f ו~~ילרן;tקר· 
~יגךםל i ק~~פרת Rו~ז

אחרים.ירחיםחומדות : :•· . :-... 
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הירושימהאפלו
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ןיש-ום /מירושלים
ראשוןפקר

ה 9Rרחו~י p:~רעולים
יהודה.הריעל

-.,. •• 1 ,. 

ת iפרזקוז~יתt;ויןה

זהב.עשביפלומת

~לח. iJ~זים iJ ~~ R-·ו;.ק:י ל~מ~~

שוללתחסיןההתפרטות".עיקרון
הואהזהב""תפרחכיההנחה,את

צירניזית"~יררtקית"לסערהסמל
האסוציאציותלאורזאת ) 68(עמ'
היהודייםהמקוררתמןמעלהשהיא

השונות.המיסטיותומהתורות

מהווהלכךטובהדוגמה
לשירחסיןשלהתייחסותה
לפרשנוטיםבדרך-כלל"חמדה".

הקשור •אכסטטיכתיאורהשיראת

"שבת"והמלהאיררטית,לחוריה
זמןשלכצירןנתפסתברהמופיעה
והתרגעות.חופששלזמןאיכרתי'

אתמדגישהלעומת-זאת,חסין'
"הנהירהאתומזהה"שבת",המלה

מקורעםשבת"שכולועולםאל
דליהאצלהליריתהיצירה

השבתליוםהיחסואתרביקוביץ'
עםהשכינהכ"איחודמציגההיא

הבאזהב"תפוח-דודה"

ןיבאירוטיתכחוויהולאלארכלהו",
 .ודםבשרשניהםגבר'לביןאישה

לגבימקובלתזומעין(פרשנות
השירים")."שיר

ה"אפוליני"ביןההבחנה
שלבספרהמופיעהר"הדירניזי",

שעה ,הדגשהביתרחסיןז'רלייט
האבן"במוטיבמטפלתשהיא

(עמ'רביקוביץדליהשלהראשה"
השירים:אתמנתחתחסין .) 14-51

 ,"ירושלים"סביבמלכים","מתנת
ומקפידהאומר",יביעליוםר"יום
הראשה""האבןהמושגאתלקשר

מחד-גיסאהיהודייםהמקוררתעם

מאידך-היווניתהמיתולוגיהרעם

המסכתאיזכורתוך(זאתגיסא.--,-----------------------י---

שלוזיקתהניטשה,שלהאסתטיתקמנץליןטובי
ל"הולדתרביקוביץדליה

 .הטרגדיה")

האם •לפיכךהשאלהנשאלת
יהדות-הכפולההתשתית

שונותתרבויותשתיפרייורנרת,

אואחת,כמסהמתקבלתומנוגדות,
"שמןבבrבינתמופרדותהןשמא

ספרעלההסתמכותהאם ?רמים"
בקנהעולה"איוב"ספראר"משלי"

"ציוניזי"המוטיביםעםאחד

המחקרבספרכידומה ?ר"אפרליני"
השוניםהחומריםעוליםשלפנינו

הארךיךיציהבזכותאחדבקנה

המייצגתהמחברת,שלהרחבה

שניפקר

QI.:\ ך 9~ה:p ,זית

עוצרתחיילת -:••·· ...... 

בחקרבקיאותשלמענייןשילוב
הספרותחקרעםהאירופיתהספרות

שימזשבושנעשהשילובהעברית.
המצויסמויעולםלחשוףכדי

ד.שירישלהפרגוד"מאחורי"
איננהחסין 'שכן .ץרביקובי

הקשריםבהעלאתמסתפקת
היהודימהתחוםמיתיותלתשתיות

עללהצביעמנסהאףאלא .והיווני
המרכזייםמהמוטיביםבחלקדמיון
שירתועםרביקוביץ .דשירתשל
מוטיבבהשוואתכמומלרמה,של

 "אמיתית"אהבהבספר"החלון"
לפי .האחרוןשל"החלונות"עם

דליהשלהשירחסין'שלגישתה
אתבתוכואוסף"חלון"רביקוביץ

מלרמה,שלמשמעויותיומרבית
במשימתומשתלבתזאת "חלונות"ו

הפואטיותובמשימותיוהפרקשל

שלבעיותהכוללותהספר'של
הגשמהואפשרויותראותנקודות

 .) 150 'עמ( .דרכן

דווקאי,שירמעגלקייםאולם,
שלהפוליטיתהשירהמעגל

עלחסיןמסתמכתשבו 'רביקוביץ
בפרקכך .בלבדהיהודיתהתשתית
כאשרזמננו",ביהדות"סוגיות

שלתגובותיהעלעומדתחסין
במיוחדולבנון'למלחמתרביקוביץ
ושתילה",סברה"לפרשת

 : "ערופהעגלה"לצירוףומתייחסת
הדםוניסויערופהעגלהפרשת"

יכוליםאינםרביקוביץ .דבשירת
עלאלאמשמעית,בצורהלהתפרש

היהודיהעםשלההיסטוריהרקע
לובשיםזהובאופן .לדורותיו
זמננו"ביהדותב"סוגיותהשירים

יפהומשתזריםפואטיעומק

ספרותייםכתביםבשלשלת
 ) 170 '(עמימינו.ועדמהתנ"ך

בנושאיםדווקאכיאפוא, •מעניין

מגלהאקטואליים,פוליטיים
T 'ולאאחתתשתיתרקחסיןולייט

התנ"ךשלהתשתית-שתיים
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דרתןאייל

להחיות
חמתאת

כלומדאותר.ליפותגםאלא
אותםעםהקיומיתההתמודדות

נ1נ. 1גבולעלקבלייםאלמנטים

~ 

u מעט.לאכותבכדמי
שלוהפרסומיםברשימת

שלרשה-עשרמצריים •
ספדיוחמישהבעברית,שידהספדי

אחד-עשרבאנגלית.שידה
ר"חלרם"המלט"ביניהםתרגומים,

אנתולוגיותרכןלשקספיד,קיץ"ליל
בעריכתו.

כבדיצאהנחרשת""נחשספרר

תרשיש,בהרצאת ' 61בשנת

במושגימארדמהודרבפורמט

יוצאהוארעתהההיא.התקופה

וכוללרביד,בהרצאתהפעם,שרב.
אחד"."רבדספררמתוךשיריםגם

בשנילעסוקברצונידרברשימה
עדכם~דוד-הראשון :נושאים

בהקשרזהספדשידישלהאסתיטי
ובהקשרנכתבו'ברהתקופתי

אםבטעם,-והשני .העכשווי

ישן-בלבושזהספדבהרצאתישנו'
קשורים,הנושאיםשניחדש.

אימננטי.בקשרלטעמי,
הנחרשת","נחשאתהופךכדמיט.

שלהראשוןהשערקדרישמרעל
"שניבעלספררתיליצורהספד'
נחשהאחד :טקסטואליים"הרדים

 :מטהרעלמשהשםאותרהנחרשת
אישאתהנחשנשךאם"והיה

 ;רחי"הנחרשתנחשאלוהביט
שפושטיםבשעההנחשקולוהשני'

משלרשתאחדהמהווהעודר'את
כפילעולםאובדיםשלאהקולות
הדוהר.ספדעל-כךשמספר

כמרבן'לכשעצמו'מענייןזה'יצוד
החטאשלהקונוטציותבכלספוג

כמיןבספרמתפקדובכללהקדמון'
שללמדי""מכרבדדימוי-על
בשיחומורת.תשוקהחטאים,

דימוידהרהכלליהאינטדטקסטראלי
מארד'ועשירסוגסטיביתשתית

איךלהניב,יכולברנאותששימוש
יבול- ?במקומותינואומדים
מעיןדברכלרם .למדיעשירספררתי

והסיבהלא.לדעתי ?בספרקררהזה
חתימות.בשילובדווקא,נערצה,
 ;פרדוקסליתסיטואציהמכרנןכדמי

מהנחשדורשהואמחד-גיסא

המסורתי-באופןבטקסטשיתפקד

שלו'מקדאי-תדברתי-קרנרטטיבי
גםלתפקדעליוומאידך-גיסא

אקסיסטנציאליתמחוחכנושא
הינדהנחשמחד-גיסאפשטנית.

של"אסופהבעולם,הרעכלנושא
קדושהעליהםשמואצלתחטאים",

ומאידך-גיסאהאלוהי'הציורימכוח
נסתראנושיפןלשקףאמררהוא
שכלכמרבןארוסים.סממניםבעל

אנועוסקיםשכןאפשרית,סינתידה

גםצדיךאךהספרותי'בכידידן

שנילפנינווכדמיאליבאלשכנע.
באופןלהשתלבהאמורים"טלאים"
"קרע"עללכסרתדקלאהדמוני'

ההשכלה.שידתבשלהייפה
עלמצביעיםאחדיםסגמנטים

בתוספתמסוימת,"ביאליקאירת"
בקיצורמודרניות.שלריקושטים
סגנונות.שלתמוההאקלקטיקה

מצביעה,לאהכוללתהספדבחינת
שלחדשהבקריאהצודךעללדעתי'
בייחוד .ברהמקובציםהשירים

עבדהכדמיששידתהעובדהלנוכח
מאדומענייניםמשמעותייםשינויים

 .ימינורעדהמחבר""התנצלות

אומדהואאםמליםלהכבידולמה
"מורתהיפייפהכשידובעצמוזאת

ארץ"אלמהספדהלקוחרחיים"
השבעים,שנותבסוףשיצאאחרת"

 :פואטימניפסטמעיןוהמהווה
עם /המתכתבער"דכמר /"לנסח
 /כברדרוחש/זהיר' :שלוהמרשה
לכלעד /במשרדה.אךנלבב,

ובליסייגבליולקבל' / ... :הנטיות
סוף / :הדיןחתימתאת /עוררין'

 •.פסוק"

 •מפריםביוקרת

שירה•

נערכתאינהשבהוויה,המיסטיות

עפ"יאישיתגאולהבאמצעות
באמצעותאלאהמסורתית,תפיסתה
(מעשהתחתיהאחרתגאולה

הטקסטואליובמישור .)?האמנות
אלונושאיםוהברחתעיגון-

וניסיוןמקראית",ב"דטרדיקה

מימדיםאלזהממימןלהפקיעם
עכשוויים.אחדים,

כשיד,למשלמוצאיםאנורמה
"טענותשלמניפסטמעיןשהוא
עצבשהטמנתי"אומדים :הנחש"

 / ...עיניךשאיעקדה, tאישהברחם
לא /מערומיךעללנסאכרךאם

לשימושדוגמהדוהי ?לדוח"תהרי
כסמלבמוטביותרהסטדיארטיפי

הקשוריםסמליםבשאררכךיפאלי
הקודש",רל"דרחלאישה.לאדם,

שלה"בדרקה"הנוסחהבאמצעות
שלהעדתהותרןרתנאטרס","אדרס
ברבדטדירריאליתשאלה

בתוליךלידת"אפשרות"
כ"מרסכמה

זה,רכל
חבדתית-אמרנתית".

מצטעצעתכלשרן
מתחכמת.

~דווחאפילומשאידלא ..כדמי"
כה"טעון",כההכלנשימה,
לנשרם.שאי-אפשרעד"דחוס"
"מבליכילטעוןממשיךהשיר

אתה /לריחןורהבעקרב-חלום
נדרשפואטיטיעון-כמת"חשוב

תוךיצירהשלקיומיותלבעירת
פיתדרן .מוסדישאלהסימןהצבת

מקראיאבירים"ב"זקדירןהמכוסה

להתנועע.לומאפשרשלא
גםסרבליםשבקובץהאהבהשידי
והפשטנותהמללמתסמונתהם

"המראה :כגרן~רופיםולדאייה
המשנן"כאדםכדלת",נפתחת

עלאשובאני /שחדעםתורי-פניו
 /בים,חרב"ראשהשתיקותיי",

שנות"כלבסחף",הוכרשפתיי
גרפךאתקורע"בדקארכבר"הארד

המליםאתומלהט /היםממחשכי /
אכן,יכוליםלאודך".אמדתי/אשד
הרבדיםאתשבדיקתיכלפיילטעון

עכשוויות,קונבנציותעלמבוססת
יניבאחדיםבקריטריוניםואילו

אולםאחדות.מסקנותהטקסט
לאהיסטוריתבדאייהגםכימתבדר'
"בשרדהזהספדהיורה

סגמנטים,ברישנםמשמעותית".

הלשונית,רמתםשמבחינת
למקמםניתןשלהםרהדיטרדיקה

ממשות""שמש
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 :שטנצראפרים
ההסתדרותשלהמרכזתחוועדחוחברגבעתיים,פועלימועצתמזכיר

''לרוץ
מחר

- .שבעתיים''
היה,שאילמלאעזל-כ,ךיכחשובגוףהיאכיום,ההסתדרות

אלהשללדעתםבניגוד ,· rכמובוזה,אותו.להמציאהיהצדיו
אותהלהוציאישלותה,~פע•שנותעשרותשאחריהטוענים
לאאבלאותה,לחזקיש-הפוכהנעבידזעתילפנסיה.

לאהןעמים"ואחוותשריון"סוציאליזם'המליםבסיסמאות.
יאמיןלאאיש"קבלות",לצידןאיןשאםיפות,ממליםיותר
יותר.בהן

בשעותההסתדרות.שלשונינובמוסדותלבקרנהגתיבזמנו,
לקופתבתורעומדיםגימלאיםראיתיהמוקדמותהבוקר

המזכירות,דלתשתיפתחממתינים .ובגשםבשמשהחולים'
מועצתכמזכיר,~תפקידי,נכנסתיכאשרמספר.לקבלכזי

ייתכןלאהזה.המצבשיימשךיתכןשלאהחלטתיהפועלים
לכןבמרפאה.שהייהעלשלםיוםלבזבזייצטרכושאנשים
הנושאעל"ישבנו"התור.בעייתלפתרוןמיוחדצוותהרכבתי

המרפאה,צוותעםבשיתוףולבסוף,חודשים,מספרמשן
כניסיוןבכןהתחלנוהמתוכנן".הזמן"שיטתאתקבענו

במרפאההיוזותקופה ,,·לאושנה.חצינמשןאחת,במרפאה
להתרגללחוליםוגםרתילצרגםשסייעויומיים,מתנדבים
לאהטלפוןקווימספר-רבותבעיותהיובהתחלהלשיטה.
כיוםועו.זטלפונית,להתקשרהיורגיליםלאאנשיםהספיק,
אחוזלמאהבקרובחוליםקופתמרכזעל-ידימיושמתהשיטה

הדדית","עזרההיאהסיסמאאםכלומר,בארץ.מהמרפאות
משוםמאחוריה,הדבריםשלמעשיפרעוןלעמודצריך

בתרבותגםעיסוקה~ועי. tמקאיגודרקאיננהשההסתדרות

אלה.בתחומיםמעורבתלהיותחייבתהיאובקהילה.
ומשום-כןההסתדרות,כ\!לה"מחושים"הןומועצות-הפועלים

מעונותנעמ"ת,-כמורבינובתחומיםלטפלעליהןחובה
אניועוז.ועוז"הפוע'ל',והלומרהנוער-העובדתנועתילדים,

בכמהגבעתייםפועלימועצתשלפעילותהעללהעידיכול
על"ללכת"החלטנולזוגמא,"הפוע'ל'לגביאלה.מתחומים

עשרהשבעלנוישכיוםהכדורסל.-אחזייצוגיספורט
אצלנונמצאוכןבוגרים,ועדמילדיםהחלכדורסל,קבוצות

באיםמחו"לאפילוזה.רטילספובארץביותרהטובבית-הספר
תוססת.פעילותקיימתאחריםספורטבענפיגםללמו.דלכאן

באחת-עשרהזכינולנושל,האחרונה,השחייהבאליפות
אנחנוהמשפחה,לכלספוירטענףשהואבק~ת~ת,מדליות.

גםוישלנוער.אירופהואלופיהפועלאלופיהארץ,אלופי
בורואהשאנימשוםזהבנושאמרחיבאניסייף.קרטה,ג'ודו,

לעמידהלהישגיות,ל~רגון,צוות,לעבודתלמוטיבציה,חינון
בהפס.ד

הםגבעתייםמאוכלוסיית 20%-הגימלאיםבנושאאו
פי 2018בשנתמספרםיגדלהסטטיסטיקות,ולפיגימלאים,
הקמנובפעילותם.משאביםהרבהמשקיעיםאנחנועשרה.
מכללההקמנושונות,להרצאותמפגשים""במותארבע

בארץ.אחרתמכללהלאףדומהשאיננהלגימלאים,
יוצרת,לכתיבהקורסיםפתחנו-הילדיםחינוןבנושא
אתללמדשהתחילהראשוןהמוסדהיינו .'ז-א'לכיתות
חייבתשההסתדרותחושבשאנימשוםוזההמחשבים,נושא

שהקונוטציותיזעושאנשיםטכנולוגית,מהפכהלהוביל
וא..זגורזון.היתוך',"כורשברייה,רקאינןההסתדרותיות

הדימוי.אתלשנותחייביםאנחנו
-הגיליםלכלכלי-נשיפהתזמורתהקמנו-אחרובתחום
להקתזמר;חבורתקהילתי;תיאטרון ; 65בניועזמילדים
ושנזמהבינלאומי,בפסטיבלבמדליהמזמןלאשזכתהמחול,

למועצתהשייכתהיחידההמחוללהקתכיוםשהיאלי
כלבלילהתקייםלדעתי,יכולה,לאההסתדרותפועלים.
העדיפויותסדריאתלשנותלכן,חייבת,היאהללו.הדברים

תרוץאםהפלאות":בארץב"עליזהקרוללואיסכדברישלה,
תתגבר.-שבעתייםתרוץאםבמקום.תישאר-

לגוףלהפוךשבעתיים.מהרלרוץלדעתי,חייבת,ההסתדרות
שינוייםייעשולאאםחדש.כיווןחדשות,יוזמותבעלזינאמי

רביזייתלהיעשותצריכהמזי.מאוחריהיהמאודהקרובבזמן
במקבילהעובדים.חברתשלבתפישהלזוגמאמייזית,
לכלאחראיםשהםלהביןמועצות-הפועליםמזכיריצריכים
ולהתאיםיוזמה,"לקחת"צריכהמועצהכל .בתחומםהקורה

עםהידברותתוךהיישוב,לנתונישלההפעילותמערכתאת
שבעריםלמשל,ייתכן,לאהאחרות.המועצותמזכירי
זוהמתחרות"הפוע'ל'שלכדורגלקבוצותששיהיוסמוכות

בזו.

אםלהסתדרות.צעירדםלהזריםחייבים-אחרדבר
שמטבעאוכלוסייהבלב,דמבוגרתחבריםאוכלוסייתתישאר
אפשרותתהיהלאיותר,רביםצרכיםבעלתגםהיאהדברים
 .השרותיםכלאתלהלספק
קופ"ח.היאלהסתדרותלהצטרפותהראשונהשהסיבהברור
שםלשפרעל-מנתוזמן-מחשבהמשאביםלהקדישצריךלכן
קונספציה,לשנות.אלאברירהאיןבנוסף,השרות.את

להמשיךאי-אפשרסוכנים.בעזרתלקופ"חלהצטרףולשכנע
הקופותביןהתחרותזה.ולפני-1960בשעבדוכמולעבוד
מא.זגזולההיאכיום

באמצעותלהסתדרותהנועראתלקרבניתןהתרבות,בתחום
המעברלקראתלמשל,חברתית-תרבותית-וחינוכית.פעילות
תוכניתהפקתמציעאנילימודים,ימילחמישההאפשרי
ראשוןבשלבמיועדתשתהיהתוכנית"עבודה".בשםלימודים
בשיתוףכמובןיותר,צעיריםלגילאיםואחר-כן ,'ח-'גלכיתות

לחלקהבנוסףלכלולצריכההתוכניתהחינון.משרזעם
לכיתות-בבית-דפוסביקורכמומעשי,חלקגםהעיוני

הגבוהותלכיתותובאיגוד-המקצועיבבנקוביקורהנמוכות,
יותר.

רבים,בגופיםשולטתהיארבה,עוצמתישלהסתדרות
לעצמהלקבועחייבתהיאוכספיים.אנושייםבמשאבים

כליופנואליהםביח.דהגופיםכליצעדולקראתםיעדים'
העובדיםשהסתדרותסיכוייהיהזובזרןרק .המשאבים

ואניומוביל.חזקככוחהטבעילמקומהתחזורהעבריים
יהיה.שכןמאמין

• 
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חופמןחיח

מ.סע

מלאותאל
החוויה

שהעיירהלאחרנים =~== זמרהעבתדיוהיה =;§=
לאחרשניםהעולם, ~

הספרותמןגםנמחושעקבותיה

הפלאמתחוללהמתהווה,העברית
כקוסםהטומוז'נה"."רחובשל

יצחקמעלהשרביטואתהמניף
הזיכרוןמנבכיאורפזאוורבוך

הוויהאבודייהודיעולםהלאומי
ומרהיבת-תוססתחיים,רוחשת

יהנושןהנושא .בצבעיהעיניים

ורומניםסיפוריםמאותשפירנס

מתגלהוהיידיתהעבריתבספרות
ונקירענןשונה,בלבושהפעם
אנאכרוניזם.שלמאבק
אורראומאזשניםכעשרחלפו

היוםלראשונה.הטומוז'נהסיפורי
שהתחוללהז,נפנהכיברור,כבר

נתגלושסימניואורפז,שלבכתיבתו
אחד",לאדםב"בית-1975בעוד
תופעההמשקףסימפטוםהוא

הישראלית.בספרותומהותיתרחבה
שקדגרשוןשלכאבחנתויספרותנו
מת-ההיסטוריוגרפיים,במחקריו

משמעותדיאלקטית.בדרךפתחת
הישראליהמרחבמןחזרה :הדבר

בחוזקההטבועיהיהודיהזמןאל
 .הקולקטיביבזיכרון
זומצומצמתבמסגרתלהיכנסמבלי

שציינתיהרחבההתופעהלניתוח

עקרוניתשאלהמתעוררתקודם,
 :אורפזיצירתשללמהלכהביחס
המחיה""מרחבאתזנחמדוע

דמ,-שליכל-כךהישראלייהטבעי
הזרועת"אצפוןאיזור(בעיקריותיר

ופנההשראה),חסרידירותבנייני

היוםהמוכרשגווע,עולםאל

היפההספרותמןרקמאתנולרבים

 ?והתעודית

זולשאלההתשובהאתנחפש
"הצלייןאורפזשלבמסתו

ובצדק,נתפסת,זומסההחילוני".

בידיהנותנתארס-פואטית,כמסה

עולמולהבנתמפתחותהקורא
אתוהחושפתמחברה,שלהרוחני

מושתתותשעליוהאידיאיהמצע
לשבעתההקדמהבדברי .יצירותיו
ההבדלעלאורפזעומדפרקיה

וביןהחילוניהצלייןשביןהמהותי

שלהסיפורתמןהעברי"התלוש"
החילוני"הצלייןהמאה.ראשית

אורפז,טועןמציאות",לואיןכבד

שלמהמציאותהכירלא"מעולם
שונה"התלוש"עצמה".בתוך
מקפלכברעצמוהמונחממנו.
שלקיומהבדברההנחהאתבתוכו

רחוקה,גםולומציאות,איזו

כזיכרוןבתודעתורוחשתשעדיין

 .חי

השבראתחיוהמאהראשיתמספרי

הניתוקלאחראךיהטראומאטי
עולםבזיכרונםנצרועודהפיזי
לנצח.להםאבדזהאף-כייהודי,

השיכחה,מרכ.יידורוולבנילאורפז
למעשהאיבדו,הם .דברנותרלא

אותושלזיכרראתגםיהדחיקו
שלכניסוחויהחילוניהצלייןעולם.
הקיץהואהיעדר.מולניצבאררפז,
לאןלואיןוכבריהישימוןבתרך

ולאבזעםלאמבטו,אתלהפנות
בנוסטלגיה.

חט,-ל"רחובשקדמו ~ביצירות
בדמויותלטפלאורפזנטהמוז'נה"
 .רוחניישימוזבתוךהחיות

שלהשתקפויותכולןהיולמעשה,
שעו-המודרני,האדם :אחדגיבור

במחזור .מאמונהוריקפגוםלמר
ניסההטומוז'נה""רחובסיפורי

שלהיפוכועםלהתמודדאורפז
מלאותלהעמידכלומרההיעדר,

בעולםנטועותודמויותהוויהשל
אתעדייןאיבדלאשלכאורהיישן

 .ביטחונותיו

אךלתחייה,כאןקםהמחוקהעבר
המדוקדקהשיחזורבדרךלא

אלאשהייתה,למציאותוהנאמנות
יהתוהומתוךבריאהשלבדרך

אורפזכדברישבדיתי","זיכרון

המהדורהצאתעםיבראיון

 .הספרשלהראשונה
כמעשההאמנות,שלזובתפיסה
הסיפורים.מחזורנפתחגםבריאה,

קטניםבני-אדםהמגלףהאב,תיאור

ואח"כחוטעלאותםומשחילמעץ
עליית-לכיווןבאוויראותםמעיף
בריאתעלפארודיהאלאאינוהגג,

משוםאכזרית,פארודיההאדם.

יצוריואתשולחשהאמן-הבורא
לאחרמיידילאבדוןהצורהמעוותי
 .אותולשעשעשסיימו

בספרמעוצבהאבלהדגיש,יש

וחסרת-הדרממוצעתכדמותדווקא

שלהמלכותיתלדמותה(בניגוד
עממיתפשטותהמקרינההאם),

ואולםיהודית.עצמיתואירוניה
ההשלכותבעלתהמיתית,בפתיחה

שלתפקידמגלםהואהקיומיות,
ובקנאות.בשרירות-לבהנוהגאלי

הואבמלכודותשלכדהעכבריםאת

"גזראתמבצעואףלשריפה,דן

קדום.פולחניכבאקטהדין",
 ?שונההעץאנשישלגורלםהאם

למעלהוגיםנמאומנםהללו
אחרהעוקבהילד,אולםבאוויר,
עליית-לעברהיצוריםשלמעופם

ביןהקשרעלעומדהמסתורית,הגג
"לפעמים :העכבריםלגורלגורלם

ברע-עכבריםכמומשםשורקיםהם

משלכאןיןהא .) 11(עמ'וים"
 ?אדםחייעלגרוטסקי

כיאפוא,ללמדנועשויההפתיחה
הטומוז'נה""רחובבסיפוריגם

עברעלאורפזשלנטייתותתגלה
אוהמטאריאליסטיהעיצוב

היטבלקוראיוהמוכרהפאנטסטי,
מןוחדובמיקודמות,מיצירות

אנואיןשהפעםאלא .שלוהנובלות
ההפשטות"ב"משחקחשים

אתהמאפייןהאינטלקטואלי,
הטו-בסיפוריהאלגורי.הנוסח

הפאנטסיהיכנדמה,מוז'נה

שלעזהתחושהאיזולבטאמבקשת
ערטילאות.מכלהרחוקהממשות,
המיתוסשללנוכחותוההנמקה
המשחזריהמספרבדמותטמונה

תצפיתוודתקמנילדותועולםאת
הךהילדשלחוויותיו .ילדשל

עולםהואולמועומיתיות,חוויות
ביןשאובים,שמרכיביוראשוניי

המקרא.מסיפוריהשאר,

הבראשיתסיפוריאתחווההילד
לומזדמניםוהםחיה,כממשות
בערבוביההעיירהבגבולות

ומאוחר.מוקדםבהשאיןמקסימה,

אבינויעקביוהמבולנוחיגן-העדן
המרכיביםכל-ירכועלהצולע
בהתנסויותשזוריםואחרים,הללו,

היום-יום.

בסיפורימיתוסיםשלבהופעתם

חידוש.כליכמובןיאיןילדות
לקונוונציהכברהפכההתופעה

הילד-האמןלמיתוסאףספרותית.
ילדות,בסיפוריארוכהמסורת
גםמצטרףאכןהטומוז'נה"ו"רחוב

המיתוסשלסימניו .זולמסורת
שלצמיחתואתהמגוללהאישי'

בכלכמעטפזוריםיהילד-האמן
בדמויותמוקףהמספרהסיפורים.

אתלוהמנחילים"אמנים",של
בעץהמגלףהאב, :האמנותמתנת

האםלחם,מעיסתדמויותוהמעצב
עלשיריםהשרההחולמנית,
בליומצי,הדודהשלה,הדוקטורל
אגבהמשפחהסיפוריאתהמספרת

יטוליןהארוכה,צמתהקליעת
הספריאירקחומבכינור'המנגן

שירים.ושרסיפוריםהמספר

סיפורישליהמיתהעיצוביאבל
רקמשרתאינוהטומוז'נה

הנהוגותספרותיות,קונוונציות

כאןהילדות.סיפוריבז'אנר
שכןיותר.הרבהמהותיתהתופעה

העיירהמתעלההמיתוסבאמצעות
מלאיהודיעולםלמדרגתליפקייב
שללדימוידיוק,ליתראוושלם,
שמורשהואכפייהודי,עולם

נוסחתזוהי .הקולקטיביבזיכרון
לאורפזהמאפשרתהקסם,

הזה.הכאובהנושאעםלהתמודד

היהודיתההוויהאתמקפלהוא

ילזמןמחוץהצפהבועה,בתוך
חסר-שעונולהיסטוריה.מחוץ

על-אתמבטאהאבשלהמחוגים
כשםהזה,העולםשלזמניותו

ושפרהדדייאהווןשלשהכיש;רים

חוטיאתבהתמדההשוזריםישטיי

יקיומואתמבטיחיםיוהכסףהזהב

 .חייודופקאת
ההיעדרמןאורפזשלמסעואולם

אותומפגישההוויהמליאותאל.

העולםשכן' .ההיעדרעםמחדש
גםכמוהטומוז'נה,בסיפוריהיהודי

הגיבור-הילד,שלהילדותעולם
זהוומושלם.מתוקןעולםאינו
גן- .ומתערערההולךפגוםעולם
 .בלבדאשליהבגדרהואהעדן

גםמופיעההצליין-חילוניתהדמות
מובהקת,רומנטיתדמות.האם,כאן

האםשלכארכיטיפאומנםמעוצבת
ברדיצ'בסקאית,כאישההגדולה,
ועםבה,טמוניםאדיר"יםשכוחות

לדוקטורללגואל,זקוקההיאזאת
נתןיגיע.לאשלעולםשלהי

אףאטקה,שלגואלהיאפרסמון
יגיע.לאהוא

מתמוטטיםלסיפורמסיפור

המופלאהעולםשלביטחונותיו
ההיעדרונחשףהולךואט-אטהזה,

עליית-הגגהיפה.לציפוישמתחת

שלמקוםאלאלשמים,שעראינה
סביב"והכליוצחנהאבקגרוטאות,

 .) 83(עמ'אין"ודברומכוערריק
היושבהסב,שלהמפחידהדמותו

יגבותיוובכוחיכסאועלכאלוהים
שואהלהביאמסוגלהואנדמה,כך
ריקה,כקליפהמתגלההעולם,על

אתקובעתבליומצישדודהמרגע
הואשסבאהרפואית,הדיאגנוזה

קוקהשלהשלמהאהבתםצמח.
לסופהמגיעההחולהוכיומההזונה

 .האחרוןשלמותועםיהאכזרי
הגיבור-שלהנואשיםכסירנותיו

עוליםישועהלולהמציאהילד
כיומהשלשמותוודומהיבתוהו

ארכוןאתגםמסמלבזרועותיו
הילדות.

הטראגיתפרידתםעלמספראורפז
"מעשהבסיפורהאוהביםשל

סיפורימשלושתאחדאמיתי",
אתהחותםהחדשים,הטומוז'נה

שלפנינו.המורחבתהמהדורה
שחתםהסיפורהטובים","החיים

עוסקהקודמת,המהדורהאת

ברביםהמפיץאדלה,שלבדמותו
והואהטובים,החייםבשורתאת

בדמותהלגאולה,בצפייהמסתיים
אתלקדםיוםמדיהיוצאתהאם,של
נשמרתהזמןמחזוריותגואלה.פני

לכיליונורומזהחדשהסיפור .כאן
מכת-ומנחיתהיהודיהעולםשל

יהנאיביהאדםשלעולמועלמוות
שבתוךזו"כתולעתבעולםלוהחי

כאןמנדלי.שלכביטויוהחזרת",
המחזוריהזמןמןהסיוםחורג

רצח .ההיסטוריבזמןונוגעהמיתי

ועלייתובתלייההשמשחיליק
הסביבהכפרייבעיניקדושלמדרגת

עודהיוכך"אחרבודד.מקרהאינו

באירוניהאורפזכותבקדושים",

 •.מרה

 =1י
1 ~ 

 •מפריםביקורת

אוודבוךיצחק

אורפז:

"רחוב

 "הטומוז'נה
חדשיםסיפורים

 ;וישנים
סימןספדי

קריאה,

הקיבוץ

 ; 1989 ;המאוחד
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הזכקקנירשלפרו
 .ותיאינטרפרטצלמספר = =

זראיהמכולןהרווחת "
גביעלהמסוכמתפרי'פרופסורשל

עלרומן-דוד"אהבת :העטיפה
י,מלארגיבורשלרמותוחייו

אינות,יוכריזמטחידתיתאישיות

 .כפשוטןהיסטוריהראינוביוגרפיה
למדרגתהאירועיםאתמעלההוא

המציאותיכלפותקפותו ''דימויים
םותח ...יהעקרונכמישורהיא

שכיןהדמדומיםראיזררהכידירן

דלשנוהדור .ילמיתולוגהריאליסטי
סרישנאכרתשלכניםא-כלרם,"מל

היהודיתההיסטוריהמתוךלקפוץ
כהתנחלותומסתייםהתנ"ךאל

המדברמיתוסאתשחידור ;וכדוד

לאעימג-לגיטרגודיכנרהכנענרת
שכשנדחק ''היהודי .שכרונו

 ,הספרכמהלךבינתיים,אך .רעולה
שרקדשהואלמיתוסהמחברננכש

 ."ככאבניפוצועל
למשפטפרטפרי,שלאלהדבריו

ממצהתיאורכהחלטהםהאחרון'
משהררעם-זאתוגיבורוהספרשל

 .הקריאהכתרםכלתי-מפוענחנשאר
תיהחידתאישירת"הלזהקוראפרי

האםאךבור,יהגשל "והכריזמטית

שלהחידתיותאתלהסביראפשר
ומהרחידה,ארתהבאמצעותהספר

כינדמהלרגע ?עצמהלהההסבר

מקבת,שלדבריויאיםזהלסיפור
i ; 1 :החמישיתבמערכה t is " 
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1th i11g ח<g ורil-yi ורI.L11·y , sig ". במלים
שלסיפורוהואהסיפוראחרות
רבכרשגםוהתמוטט,שחרבעולם

 ,והרצחההרגואף "רהחימה"הזעם

אולםההוא,המחזהמןכבציטוט
מהי :היאהמרכזיתהשאלה

 ?ומדועזהכלשל "המשמעות"

פרילנרמספקמהתשובהחלק
ממנהאחרחלקלדעתיאךכדבריו,
רגם(השטחלפנימתחתנעלםנשאר
הסכרודורשאחדים)מכקריםמעיני

ככל 'לדעתיטמון'זההסכרנוסף.
ת-יתשת"כמעיןמתמיה,שהדבר

 .כספרהארוגהמיתית-קבלית",
כמימולהבהירה,ננסהזהכמאמר

 .פרשנותשלנוסף

מיתיתתשתית

תיהיסודהתימהעלמקדימההערה
עשויההספרשלהז'אנרית)(רגם

יכפ .להבנתוהדרךעללהעלותנו
שהבאנובמובאההוגדרשככר

העוסקספרזהרהדברים,כפתח

וכמיתוסהצברכמיתוס-כמיתוס

איננוכמיתוסיםקסועיה .ינציוה

ירק,נקלשבדלכהזלספרמיוחד
בספרגםבדנכקלחתופסרז;-רא
האחרון",ודיהיה"-שלוקודם

םנימיבדוד"כתאהל"הקשור
שם,האחרוןהיהודירככת.ורכ

זה,בספרגםזכרנהעזר,אבנרבויהג

חטיבה-מיתית-קבליתעםרשקר:פ

יוסףשלהנורארויפס"התועבאמצ
אתלהביא(המבקשה"נדייילהו

שלכנפיושבירתידיעללהאוהג
לאגדהזהקשרמאל).סשטןה

מכירוןהןמקרי'אינוליתבהק
גרשרםשלעדותולפילה,בהק tט
להלןאליוהתייחסןי;.ז::וי(כלרםל tט
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מוסד ,"וסמליההקבלההכנת:ב
ת-היוצריבהיא ) 1976ליקא:יב

היהודית,בהגרתהמיתוסשללרדג;ך

שלעיסוקהשעיקרןיורכמוהן
הגאולה,כמיתוסהואהלבהק

J שלנושארגםרבהכמידהראהןן
צדיכלראותננסהזה.פרוכ

 :ריםבהדםישרקת 1נ
דוד",אהבת"כמרכזיהמלס;ן

םיאחררביםלסמליםנרסףב:
שאול,אבנר,שליותיהםכדמו(
שלדמותוכמרבןאהו )הקרבויכל/כ

הקריאהמןהערלהההימתה .ן·ןך

הכלתי-מתפענחתתוומלדסחיב:

t1J דרךבעצםככרטמונהור'בהגיל
מובאהכלמתואר.הואהבהרין;מס

(מיכלשוניםדובריםלשםהינז.פ

דוד"אמרה",חנקה ,"המרא''

מספרשלמפירולא )'וכר "מר"א
נמסריםהדבריםכלומר'ע.רד-יל:כ
כביכול'חיצוניתתראו-דתרנקז.כ
הגיבור.שלפנימיתיאורשרםאל tו

רקלאדודשלדמותוובאמת,
אלאמתפתחת,אינהרעטכמ t1ן

t17 ארעומקלשרםגםהזוכאינה
הסיטואציותלוגית.כויפסוזובנה
 ,חבריוילדיו,שותיו,נעםתנווהש
סתומותשהןרקלא ',רכורדיכ~קר

חוזרותןהשלאא ,משהרמרזררתיר
היותרלכלראי,נוישללאעצמןזבל

תגובה.שלעיםקבודפוסיםבל-פיז

הדמותאתלתפוסוןיהניסאכןיו
 'ןלכישלונרעדלוגיתכויפסנ:דרך

ןענייכאןלנרשאיןןרויכדאתיו
כיהמקובל,כמוכןתיתספרורתמ:ד 1
לחוקיותפוףהכיגולותימלכסמםא

ניתןנויאא,סימחד-גהסמל,:(ז.שלר

ומאידך-גיסאלא,מילמיצו,:עולם

ארפחותקבועלהישארבייחז;-רא
כרהכלולאתלסמליכדותר·•
שלדמותושלההבנהב.ייצ:אררחו

- הארתדרךרקןכלריתאפש ,, 1
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עצמואתצמצםהקבלהתורתלפי

כלכזאת.נקודההיינולנקודה.
עם-ישראלשלריהההיסטו
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כריאתאםהבריאה,מעשה :לכאן

קשורהמדינה,בריאתראםהעולם
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תרוזחוקשה""דיןשלמידרתכבעל
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דבריעללהסתמךאם .ועודועוד
בפתחקניוקשמצטטסטו,ירא

דמותכילומרנוכללאהרי ,הספר
להיות,כללעלולההיתהלאתאזכ

סבירהבלתינראיתאיהזאתלובכ
זאת,לעומתגרידא.אנושיתכדמות

שהיא ,הנ"להקטלוגיתברשימהדי
הקשראתלאששכדיבלבד,תיקחל
לביןבספרדודשלדמותויןב

הגיבורשל "הדיןולם"ע
 .דייןהיסטוריי-וגלתויהמ

קיןועדראשוןמארם

אךהואכאןעדשהובאהתיאור

יותרכוללתבתמונהאחדבימרכ

בחלק .גלויוחלקהסמרישחלקה
מאירועלהתעלםכמובןןיאהגלוי
המשיחיתלידתווהואומרכזיבולט

ברקיםסערה,לילמתוך ,דודשל
כשהגיעהשמיני'ביום" :ורעמים

דעתו.וחלשהבתינוקהביטהמוהל,
ככהנימול,נולדהואקרא,אחד-כך

ביקשאילו .) 23 ( "משיחיםנולדים
ארץ-ישראלימיתוסליצורקנירק

תשתית"עלנשעןשאינו 'בדלב
נאמר,אלא,יותר,עמוקה "קבלית

שלידההריבלבד'המקראיתזועל
גיחוך.אךמעוררתהיתהזרחיתימש

חלום-כולןנסיבותיהכלןשכ
שלמותוהערבים,התקפת ,'חייהש

שמו,עלנקראשדודחבקיךדוד
מתוךולידהאפרים,שלהתעלפותו

זרותהן-כבירקוסמיאירוע

המקראיהסיפורלרוחומנוגדות
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כרובדכאןענייןלנרשאיןלפיכך
מיתוסללאשכןכלכד'המקראי
משיח(שליותרהמאוחרהגאולה

להכינו.איןדוד)כן
כמישור .הענייןתםלאככךאכל

דודשלדמותוקשורהיותרהסמוי
הכלרוצחקין'שללדמותוגם

נהרגעמוס,דוד,שלאחיואחיו.
מתוארוהגיבורכשדהיחדכהירתם

האבזה.לרצחמאחראיכיותר

שרבתנ"ך'פה"הכל :אומראפרים
היה,עמוס .) 36 (הכל"אתהורגקין

ואילוואהוב,תואריפהנערנמרכן'
לגעתחייבש"הראאמררדודעל

למערךחייבוהואאוהב,שהואלפני
ממכר"ופחדו .מתרכךשהואלפני

 .)םש(

אפריםההררים,'דמויותיתר-על-כן
הןולחררה.לאדםמתדמותוחנקה,
סיפורכלמתחילממכרכיורןמהרות

הבגידהחטאכעקבותהראשית.

והחלוצייםהשיתופייםכאידאלים
ארמגורשים,הםהקבוצה,של

כבחינתשהיאעזיבהארתהעוזבים

אמר"הלל :"מגן-העדן"יציאה
מהלעולםיהיהלאאפריםלחנקה,
פה.נשארלולהיותהיהשיכול

תקרםשממכרהגלעיןהיינואנחנו
אוליחדשה,ארמהאחדיום

דובריהיהלאאפרים ...מדינה
 .) 26 (הזאת"התקומה

אתיותרטובלהכיןכדישרב,אכל
שלשלתרקעעלדודשלדמותו
הענייןאללחזורעלינוהזר'הדורות
הפרךשרנה,כאורהמאירהקבלי,

לפי .קיןשלדמותואתמהמקראי,
כשמתרשלרם,גרשרםטועןהקבלה,

גדולה""נשמההיאקיןשל
(הואהשמאליתככתףהואושורשה

ואילוהראשון'אדםשלהדין)צד
האח(הואהכל,שלכשמתרשורש
צד(הואהימניתככתףהואעמוס),

הערהשלרם,שםמעיררעודהחסד).
ישהגדולה"לנשמה :מעניינת
עלהמשפיע-מאגי nשדה-כר

הפוליטיתימינוכלשרןסביבתו".
פשוטלכךקוראיםהיינו

תכרנההיאשגם"כאריזמה",

זה.כספרדודשלמובהקת

שודרורודאובדדוד

קנירקבחרמדועלתהותאפשר
כדמות-כךגיבורואתלאפיין
חרט-שדרהנטרלתאהבה,נטרלת

משלה,אמיתירצוןחסרתמוסרי,
מכניםשהיינולחייםיכולתחסרת

ערכיםככיכולונעדרנורמליים,
הצמידותשלאברורהרמאניים.
שהןאלוהיסטוריותלכרוניקות

כותבהואאיןשהריזאת,חייכו

מהאתאלאשהיה,מהאתכדבריו
שהדברספקאיןלהיות.היהשעלול
שליותרהכלליתכתיזהקשור

הארץ-הדוראתהרואההמספר,

השחרורדורהארץ'ילידישראלי'
הנסיכותכתוקףככזהוהתקומה

אליהןוהמיתולוגיותההיסטוריות
המיתוסגיבורהישראלי' .הוטל

היהודי,עםכאןמערמתהציוני,

ותכונותיוהגלותי'המיתוסגיבור
על-פינגזרותמהםאחדכלשל

"שרפך :מזוהההואעמוהמיתוס

"נשפך",שדמומילערמת "דמים
"מנצח""נרדף",לערמת"רודף"
הניגודאכלוכר',"מרכס",לערמת
לכסוף'נגיעולכךכיותר'המעניין

דורלערמת"אוכר"דורכיןהוא
הנצחי"."היהודישל"שורד"

דווקא,-דמיםאיש-צמאאיננודוד

אדישהואכעיקרון .היפוכולארגם
כתוקפןאךומכיר ,ערכיותלשאלות

הפסוקכמאמרהעוכרות,של
הגיבור(שלכשמרהואגםהקשור

אלאלדיין'"אין-דיין)ההיסטורי
מצבזהכלומר, ,"שלפניומה

"הם :לפעולישרכךהדברים
הדםאתרוצים ).ל.ע-(הערכים
חייבואניכדם,לשלםומרננים
לאחר .) 172 (כמוהם"לחשוב
שכהירדני'ככפרתגמולפעולת
מהרמהרקמהרכיםאזרחיםנהרגו

ואףדודעליהמחפהוכעולם,כארץ
עםוכשיחההצורךכעתמשקר

 :אומרהוא(כן-גוריון)המנהיג
כאןנשפךלאמתי ?דם"נשפך

 .) 173 (מולדת"כרכיםככה ... !דם

אלארע,ארטובשלשאלהכאןאין
"הוא :הפועלתהיאמידת-הדין

שמשרן,אבימלך,גדעון,להם,אמר
היוהםרעים,ארטוביםהיולאהם

אלברטהזאת,הארץמןחלק
טובלהיותיכולכאפריקהשרריצר

צריךלאשרריצראלברטרע,אר
זכאי,היהשמשרןמולדת.לכנרת

כעלדודאכזר,רוצחאבימלך
היהדוד ...ובוגדמירמועתאורה

-כתעםהפרשייהחרףגדולמלך

דודאחרות,כמלים .) 181 (שבע"
אישיתמידהעל-פיפועלאיננו

מידתעל-פיאלאאחרת,ארכזאת

מטבעההכלולההמיתית,הדין
 .זרכשעהוהדרושההבנייןכמעשה

התופעה,שלהאחרצידהרזהאלא,
כידיעירורמכשירכה-כמידההוא

וכרגעההיסטוריותהנסיכות

פעולתהאתמסיימתהשההיסטורי
מרקמתכרכרגעכאמצעותו,

מצריים,עםהשלוםומושגהמדינה
נאותרומתמוטטתדמותוקורסת

שגםזההואשבוראומיתיגולם

 .אפרנשמתאתנוטל

החסרמידתבעל-יאבק
דמות-דודשלדמותולערמת
קנירקמציבהישראלי,הצבר

אנטי-תיטיכאופןאךכשוליים,

היהודישלדמותואתלמדי'מובהק
הפליט,-ההיסטוריארהגלותי
האנושיאךהשורד,השראה,ניצול

יאבק,כספרמגלםזרדמותכך.כל
הראשונהאשתומיכל'שלמאהבה

ההיסטורית),דייןדרת(היאדודשל

לצידהכעלהמקרםאתהתרפס
חשה"לפתע-גרושיהםלאחר
כאישהביטהמשוחררת,עליזה
כחייהלראשונהארתהשחמד
לאהוא .נדירפרחהיתהכאילו
חיפשלאהואכרקע,מתאחחיפש

היהודיהארץ'כקדמוניותקשרים

זרהאשההיתהכאילוכההביט

 .) 243 ( " ...כטעותלכאןשנקלעה

האחרון""היהודיאותרזהר

שלאאכל .הגאולהאתהמחפש
כאמצעיםזאתהעושהכדרר

כמר-היהודימכקשכוחניים,

כספרכרהנזויינה,וילהכסיפור
זאתלעשרת-קנירקשלההוא

אומרהוארוחניים.כאמצעים

שופרליהיהלוחשכתי," :למיכל
פותחיםהיוואנשיםתרקע,הייתי

תרקעאתהמהוצועקים,חלונות
כלילה,כשתייםכלילה,כאחת
אתמתעבדוד .)םש(יודע"והייתי

הפליטים-אתכמרהזההיהודי
אבק-רואההואשכהםהניצולים,

"מי :למיכלאומרוהואאדם,
מיכל,?",אולםהזההמסכןהיהודי
התפכחהכסיפורזהכשלכשככר

ר"הכרכשת""ההרואית"מדמותו

לותקרא"אם :לומשיכהדודשל
אגלהמסכן'יהודיפעםערד

בתורלהםישנרכלאיזהלאנשים
 .)שם(שם,לארמי"גיבור

לדוד,כניגודזה,שיהודיפלאאין
 :רוךלהשפיערגםלאהובגםיודע

להיותהולכתהיתהלפעמים"מיכל
מעטמהגילתההיא ...יאנקעם

אהבהעל 'אמיתירוךעלידעה
אמרההיא .דברמכקשתשאינה

נערעלשניםבזבזתילחנקה,
ועכשיוהציונותשלהשעשועים

מצאתיהאחרון'היהודיאתמצאתי

לאהאיש ...רלכורגשגרףשלהיגיון
הילתרוצהלאקרבות,רוצה

שכעולםרחהכלכלנזקקגיבורים,
כרהיהלאשדודכמקרםלשרודכדי

יפים,רהיטיםרוצהוהואמעולם,

נאה,שטיחחדשה,מכוניתמיקסר,

הואכלאהר ...מרפסתעלשקטערב
לואשיבאםלואכפתלארגםרוצה

 .) 244 (אהבה"

פתחנו'כרהמעגלאתלסגוראם
יאבקשלדמותוכילומרניתן

"מידתאתכאןמסמלתהיהודי
כלעדיוקירםלעולםשאיןהחסד"
שלהקשה"הדיןדת"מילערמת

עפ"יכרוכה,הבריאהדוד.

כאקטכנזכר,הקבלית,ההשקפה
קירםאולםכדין,כלומרצמצום,של

אי-השקפה,ארתהעל-פיהעולם,

החיים .כלכדזרכמידהלואפשר
ואפילוהיומיוםחייהנורמליים,
ארתהכאחריתם,לגאולההשאיפה

מידתאתדורשיםכספר'יאבקמייצג

שלמותרוהאהבה.הפיוסהחסד,

לאהואהספר,שלכסיומודוד
 :המשיחיתמלידתודרמטיפחות
עםכחדרומסתגרוהחולההזקןדוד

הערךיקרהארכיארלרגיהאוסף
מכקשהואהאחרוןכרגע .שלו

לאאולםהמדינה,למוזיאוןלמוסרו
מכיר),איכרזר(מידהחסדכמתת

דולרמיליוןלשניכתמורהאלא
לאדןעדמרכאהכסף .כמזרמן
השטרותאתטומןוהואחלונו
ומעלהכחדרונותרושערדככדים
שהקים,העולםסמליכאש.הכל

הרוחנייםלקשריוכסמלהכדים
כסמלוהכסף,ולעברה,הזרלארץ
הופכיםהחומרית,רלערצמתרלנוחר

הגיבורוחרכים.עשניםלאודים

איכרקנירק,על-ידיהמתוארהמיתי'
המאפשרתלהארהארלתוכנהזוכה

ההיסטורילתפקידמעברלשרודלו

חייו,שנסיכותאפשרממלא.שהוא

ילידידורשלחייונסיכותכמר
לאמסמל'הואאותןהארץ

לערמתו'יאבק, .לכךהכשיררהר
היהודי,המיתיהגיבוראתמסמל

הדורותלאורךסבלותיושדווקא
ולכןיותר'ורוחניאנושיעשוהר
יכולתוכעללחייםיותרמוכשר
הביניים","דורשלנציגושרידה,

החלוצים-המייסדיםדורהואהלל,
אפרים,שלקברועלאומרשכספר,

היקרידידי:"פרויקה,דודשלאכיר

יכולנויחד ...כךכגדררעיךלי'
אצהאכלחדשה,כריאהכאןלברוא

לאולכדיאותיועזבתהדרךלך
הרעיונותמכליצארמה ...הצלחתי

לכ,אמיץחזק,חדש,דור ?שלנר
ממחשכהמכריכות,חףאכל

לחיים"לאכן'למלחמהמקורית,
) 195 (. 

השםמדרשי

אכלדוד""אהבתקרריהספר
להצביעבאהואפרדרכסליכאורח

גיבורושלהאהבההיעדרעל
לנצחאפשראהבהוכלא .הראשי

אי-אפשראכלכמלחמת-תקופה

המשךאתולהבטיחמדינהלכנרת
עולמותכנהדודהנורמליים.חייה

מידהארתההיעדרכשלרהחריכם,

הספר'ככותרתלשמרהנסמכת
מידהארתהשלהיפוכהוכשל

 •ההיסטורי.כשמרהמצויה

1 =i\ 

~1 

 •מפריםביקורת

 •שירה

קרויהספר

דוד""אהבת

באורחאבל
חראפרדוכסלי

עללהצביעבא
שלהאהבההעדר
 .הראשיגיבורו
אחכהובלא
לנצחאפשר

במלחמת-תקופח
אי-אפשראבל

מדינהלבנות
אתולהבטיח
חייהחמשך

דוד .הנורמליים
עולמותבנח

בשלוחחריבם,
ארתחעדרה

הנסמכתמידה

בכותרתלשמו
ובשלהספר,
ארתחשלהיפוכה
חמצוייחמידה

 .ההיסטוריבשמו
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.מםה

(לייבלשרידאריחלוי
פרלין.יליד-גרלדברג)

בין .-1938בארצחעלה

שימש 7-194ל 1945
בפרליןהצלחכשליח

הסוכנותמטעםובגרמניה

 .המאוחדוהקיבוץ
ספרריצא-1979ב

ותנועות-הנוער'~'החלוץ'
בשניםבפרלין

עב-יבהוצ ," 1917-1939

עלעובדהואכעת ,עובד
לאותוהמתייחסהמשכר
 . 1939-1949בשניםנושא
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N 911וi ;11 ~--וו •• 11 ו•~ס !~ JJ וו ll~J 
סברכ:הלבעיהפשטנייםפתרונותא)
היאבווילנההמחתרתעייתב

שכ:תכועתהסבוכותמהפרשיות

בהמאוחזיםהיהודית.ההתנגדות

-ההיסטורי :שוניםבתחומיםהיבטים
לאחרבווילנההשאריתשלהשונההגורל
עבודהלמחכותהשילוחים .בפוכארההרג

המוותלמחכותבמקוםבאסטוניה
דומיםובמחכותבאושוויץבטרבליכקה,

בתוך Iההתגוככררעיקרון-האידאילהם.
המעשי·בווילנה.ולידתושהדרתוהגיטו

שכיל tטהמיוחדיםהתנאים-אופרטיבי
יוצאיהפרטיזאכיםהתרכזובהםהיערות

 .ורודכיקירוץ'נאוילנה,
הסוףטמוןשבוהצ'יק-צ'אקי'הפיתרון

הליכה:ב-והפורענותהצרותלכלכביכול
נזייסורישיגאלהירוקלגן-העדן-ליער

פשטניהואזהפיתרון .הגיטושלהגיהכום
כךהעובדות.במבחןעומדואיכנולחלוטין
זוהרשלבמאמרוהקביעהגםהיאפשטנית

טוביםיותרהרבההתנאיםהיו"בווילנהכי
י'יתבררזהדבראחרים".במקומותמאשר

גבסשלהצגתוהיאפשטנית .בהמשך
שליחיעםהנפגשטובכאבאכצדיק,

ילדי"לכו :אותםומברךהפרטיזאכים
גבסל vנהאמיתייחסואתונו'".והצליחו
המחבר.כנראה,הכיר,לאהיעראלליציאה

צורהשקיבלומאוים,שלילייחסזההיה
מטהיחברשלהמאסרבניסיוןמוחשית
"שכי"ביןההבדלגלזמן.יוסף-הפ.פ.או.
הראשוןשלשיחתו'שבעתבכךהואהגבסים
רצההרז~הפרטיזאכים,שליחיעםמהם
וילנהימבכשלאהצעיריםמןלהיפטרפשוט
שלוהיחסיםבמערכתמיטרדלגביושהיוו

ניסיוןילאחרהאחר,גבסואילוהגרמנים.עם
פרטיזאכיםקבוצתיציאתשלביוני-24ה

~;סיפותשכינסזההואוילנה,צעיריובתוכה
~:מקוםעצמיאתמעמיד"אני :אמרבהן

 .הגיטוכלאתמשמידהייתי ...כויגבויאר
שלעתודהלאפשרכדיאידיוטלהיותצריך

אמר,כךחייב,עצמוהואפרטיזאכים".

ןזrיחזיקזמןכלהגיטולויאליותעללשמור
אלביציאהמלחמתוהחלהבכך .מעמד
מןאףבעיניומסוככתשחיתההיער'

לאחרשכןככשל'זהבמאבקוהמחתרת.
שלפיקוז·ןבימיודווקאויטכברגפרשת
היער'אלהגדולההיציאההחלהקובכר

אנשימאווזמארבעלמעלהיצאושבמהלכה
מווילנהשיצאוהפרטיזאכיםמספר .פ.פ.או
השניהארגוןשלהלוחמיםעם(יחד

ד-oo-600בארדע"ימוערך"במאבק")

שלביותן·הגדולהמספרזהואיש.
~:פוליןעירמאיזושהישיצאופרטיזאכים
הנאצים.על-ידיהכבושה

הנרעדשלוהאתוסבגיטרההתגוננותב)
הציוני-חלוצי

מו·וכזיםזוהרשלקטרוגיוהתרשמותי'לפי
נןפקדתשל"הדוקטרינה ) 1 :נושאיםבשני

ההמוניםעם"כשארים-כלשוכופ.פ.או'
שלהמחדל ) 2חומצה".מלאותעששיותעם

ולחימההצלהכמקוםליעראי-היציאה
 :אצלוהכתובכלשוןהמנהיגות,באשמת

בימיםממששלמנהיגלמחתרתהיה"לו
ליצורסיכויכלשאיןמידמביןהיהההם

חיתהוזאת ...הגיטובתוךממשיתהתנגדות

גורלית".טעות
מיקודשלהגורלית""הטעותאכן'

שלכחלתןחיתההגיטובתוךההתנגדות
מרכזיהבכלהציוניות-חלוציותהתנועות

אתקיימת.חיתהבהםהכבושה'פוליןשל
במיתוסספק,ללאלתלותישהאשמהקווי

חניכיאמוניםהיועליוו"ההגכה""תל-חי"
לאתוס,היההמיתוסילדות.מגילהתנועות

הבדלהיהלאזהבנושא .מצפוני-מוסרילצו
וביןהמרדככשלשבהםהגיטאותבין

ביצועלידיהגיעשבהםהמעטים,הגיטאות
הפךהחיסולשבעתאובחלקומומשאו

היערותלעברהגיטומגדרותלפריצה
בכלפולין).שלהמחתרתי~ר 9ב(בעיקר,

 .אחדהקולהיהמקום
כמעט"אני :צוקרמןיצחקאומרבוארשה

הרבהוארשהמגיטולהוציאשיכולנובטוח
סדקכלמפכיפחדנואולםלוחמיםיותר

לאכךמתוךרק ...לאחודלכסיגההמוליך
הארי'ברובעבתיםלאמועדבעודהכינונו

להובילשידעואנשיםולאמכוניותלא
כמחתרתעצמנואתראינו ...הביובמתעלות
באהכי ...טראגיגורללהשזומןיהודית
והצלה."תקווהשנראהמבלישעתנו
אמירותמלא(לובטקין)צביהשלסיפורה

עלובושההעםכבודאתשיצילמוותעל
ומדוכדכים,"מיואשים :תגובהחוסר

אובדיישככובושהומלאימושפלותבעיניים
בושיהיהבמוותשרצינומתוך ...עצות

כשארווכךהעם".כבודוהצלתכקמהמשום
הא.י.ללוחמי sooמ-בווארשהבחיים
הרוויזיוכיסטיומהארגוןבלבד'כמאה
בודדות.עשרות

עלההתקפהלפכישבתבקבלתבקראקוב,
החבריםבפישנוכתה"ציגאכריה",

מנהיגהשמיעהאחרונה""הסעודה

"משאאתליבסקיכד'דולקהמחתרת,
צועדיםאנו !זאת"זכרו :שלוהאחרית"

יבקשאלבחייםשחושקמיהמוות.בכתיב
ואסורלהיותמוכרחכך ...אצלנוזאת

מכןלאחרמספר(ימיםמשהו"עללהצטער
הלשכה).עקבכרצח

חבריאלטככבויםמרדכיפוכהבביאליסטוק
לצאתהמגמהאצלםשגברההציוני""הנוער

קילומטריםכמאהלכבושיכולנו"לו :ליער
לאאזגםאךטוב.מה ...יערשלמרובעים

בגידהזוהיכיהגיטו'אתעוזביםהיינו

הרובדוברגםהתבטאזובלשוןלאומית".
"תל-חי"קיבוץשלהדרמטיתבאסיפה

"משפטנו :רוזכטלהושל-בביאליסטוק
אלאבשבילנואפואכשארהלאנחרץ'

היהזהמחיר".בכלקולקטיוויתהתנגדות

הצעיר"ב"השומרהרובשלהרוחותהלךגם
בביאליסטוק.

מנהיגתיבגר'קלחייקהכותבתכבנוין
 :שלההגיטו"ב"יומן"השומר-הצעיר"

קשריםאיזהלרקוםהכוללמרות"יכולנו
יכולנווכןפרטיזאכים.לאיזהולהצטרף

אלא .האריבצדאנשינולכלמקלטלמצוא
מכליותר ...אלובדרכיםלבחוריכולנושלא

שכרצחשלםעםבדברהמחשבההכאיבה
וערכוכבודוחלילה,ירצח,עמוויחד

חיתהבורוכוב"ב"קיבוץבבכדיןהאנושי".

שלהפצרותיההועילולאפרומקה.גם
שבאומקושטאהשליחיםצביה,חברתה

 :סירבההיאחבריה.ואתאותהלהצילה,
"עםיהאחרוןלבלדראמרה"מקומי",
פרומקהאותם".אעזובלא ...החברים
פרפוריומפרפרתפצועהמהבונקרהוצאה

עלשעלההגרמניהחיילשלהמגףגסיסה,
האנקה .בבכדיןועודליסוריה.קץשםפניה

ברוכתלהוריה,יחידהבתבורנשטיין,
ועודהיא"גורדוכיה".ראש ,כשרוכות,

חו"לדרכונישקיבלוחברים,חמישה
סירבומחבריה,כמהלפכי-כןשהצילו

מותהאתמצאההיאבהם.להשתמש

לבואה.הראשוניםבימיםבאושוויץ
"דרור"מנהיגתיאנץגלרבקה :בצ'נסטוכוב

גיטומרדדיכוילאחר .הקיבוץוראש
ללכתיכסולבלצביהבההפצירהוארשה,
הפרטיזאכים.אלשיצאווארשה,שלבדרך
עדלהישאררוציםאנו"גם :להענתהוהיא
הכושלבמרדעמנו".בכיעםהאחרוןהרגע

אתשירתההאחרונההיאחיתהבצ'כסטוכוב

שבאקדחה.האחרוןהכדור

בהםהגיטאות,רבים :זאתגםונוסיף

 .הגיטוחיסולבזמןלמרדהמחתרתהתכוננה
בשל-שונותמסיבותפרץלאוהמרד

(כמוהטעיהאושבאקציה,ההפתעה

היציאהמקוםמכלועוד).סארכייברכוביץ
במועדהגיטאותברובהתרחשהליער

הגיטו,חיסוללפכייום-יומיים-מאוחר
אחדיםבמקומות .ולאחריוהחיסולבעת

במרידההחיסולבעתליערהיציאהשולבה
כךועוד).טוצ'יןקלצק,ליאכווה,(כיסניה
היהלאהמקומותבכלהמנהיגים.החליטו
מעטיםרקאחרתאוכךממש".של"מנהיג

גםביניהםהחיסול,לפכיליציאהיוזמהנקטו
על-ידיבאכזריותשנרצחומנהיגים

יבז'טלהיודכראטראש(כמוהפרטיזאכים
ועודנסקיקפלחירשידבורצקיאלתרהעו"ד
שבאהאתוס,מןהנובענוסףומשהורבים).

אבאשכתבלשומרים",ב"איגרתחדלביטוי
או 1943(בסוףלאירועיםסמוךקובכר

למוצאבניגוד"פ.פ.או : ) 1944בתחילת
הכלליהמוצאאתהציבהיחידישלהאישי
אתלכטושיכלהלאפ.פ.או ...במאבק

לעצמהולבחורלהשמדההצפוייםההמונים
התנאיםאתיהמאורגןהנוערלקומץ-

היהזהדברהיער).אל(כיציאהיותרהקלים
קובכרשלאיכנוזהנימוקפשע".בעינינו
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שרכים.פעיליםעל-ידימרכאהואבלבד.
 :צרקרמןיצחקגםאומרכאלהדברים

ברדד'הגיטראתלהשאירהיינו"הרשאים
הררינו'אתלעזוב ...עלומיםמכוחמיותם
מקומרתאתוהחולים,החלשיםאתילדינו,
לטרףלעזבםהיינוהדשאים ?שלנרהיצירה
סיכוייםמדרכתהמלחמהשברלמקרםוללכת
 "?יותר

בחוג-גיטראריעד-הנרקבבבידוד

בביאליסטרק,"השומר-הצעיד"שלהמחתרת
זרח-הראשייםהדובריםעל-כךעמדו

אתנימקושניהםברדאקס.ראדקזילבדבדג
לכטרששאיןבכךליעדליציאההתנגדותם

גורל-לגודלםוהטףהנשיםהזקנים,את
פיתררן:"הזהרהיקשהרברדאקסלטבח,צאן

הבלתי-הגיטראתלהשאירציבורי-לארמי

נפשנואתאנו :ולומדלכפשרמאורגן
 ••• ?ימירולדברילעםהאחריותהיכן ?היצלבו

נשיבוכיהודיםאותנוהורגיםכיהודים

עדךנודעזרמעיןלתשובהדקמלחמה.
בהיסטוריה".

"נרןזעקת .החלוציהאתוסקולאפואזהר
אי-אפשר.אחרתפרססרמרס".

המעשיההיבט-ליערהיציאהג)
יותרהרבה"תנאיםבווילנההיוהאומנם
מןישהאם "?המקומרתמבשארטובים

זוהר'על-ידיכמסרפדהעובדתיתהמציאות
דדךלחפשבמחתרתהתחילושכאשד
וקבוצהסגורות,הדרכיםהיוליערות,
 40כמדחקנאדרץ'ליערותחמושהשיצאה

 ?ליעדההגיעהלאמווילנהק"מ

היולאהדרכיםראשית, .זוהרמדטעית,
יציאתיוםביולי,-25מהכלל.סגורות
 1sה-רעדפ.פ.אר,שלהראשונההקבוצה

החיסוללפניימיםחמישה , 1943לספטמבר
חברים. 250ליעדםיצאוהגיטר,שלהסופי
יצאובספטמבר g-18הימיםבעשרתאפילו

ובהןקבוצותחמשנאדרץ'ליערותוהגיעו
הראשונההקבוצהשנית,איש. 150

אךליעדה'הגיעהאכןגלזמןשבראשות
(טעותלהלןשיתבדרכפיאבדות,סבלה
ק"מ 200במרחקהםנאררץ'יערות :אחרת

 .) 40ולאמווילנה

אתמאשררתהעובדות ,-עצמוולנושא
יכול"עתה :לשומריםבאיגרתוקרבנושכתב

בכללקבועהמד'הניסיוןלארדאני'
היהודיההמוןאנשישלדובההחלטות

ביןמקרםהיהולאאיןלכליהשנידונו
צעיריםמאותכמהרק .ביעדהפדטיזאנים

בשבילאבלמקרם,ביעדלמצואיכלו
 "?ההמונים
וילנהשלהפדטיזאניתהפעולהכימתבדר,
"התנאיםמןמארדדחוקהדחוקה,חיתה

כואבתקשה,דדךחיתהזרטובים".היותר

הראשוןהניסיוןהיהכזהאסונות.מלאתואף
ארגוןמראשיברילנה,בית"דראששל

 .פר~דהמשטרהקציןעםשיחד"המאבק",
כולםכמעטנאצ'ה.ליערותבירכי-24ביצא

 67קיטל,בפקודתנודר,רכןבדדך,נרצחו
שזקשהביאלה-ררקה,ממחנהיהודים

חוסלזהאחדילקבוצה.הצטרפומעובדיו
רציחותלשרשרתכפתיחהכולוהמחנה
בסביבה.האחריםהמחנותשלוחיסול
המרכזיהבסיסשלחלקושפדלאבייחוד

הקבוצהשלהיציאהכברנאררץ'.ביערות
ברגלהחלהגלזמןבראשותהראשונה
נתפסו:כעונשנהרגוחבריה-35מ 9 .שמאל
ההרוגיםממשפחותבני-ערובה 32ונרצחו

היהודיוהגדודחודשייםעברולאואחדים.
מהםונלקחופורק,איש 250שמנה"נקם",
בעתוהנעליים.הבגדיםהפרוות,הנשק,
היהודיםהופרדוהעידכ.'להגרמניםמצרר

לגלזמן'לבדם.הצלהדדךלחפשונאלצו
בעתוארגןהליטאיתלבדיגאדהשהצטרף
 :הגורלהמדאיש 35שמנתהקבוצההמצרר

אחתלכחררה(פרטנד~חההקבוצהכל
גםנרצחושהופקדויהודים 130שניצלה).

"השומר-חברישבעתשלקבוצההם.
ההשפלהסידרתעםהשלימושלאהצעיר"
בסיסלחפשיצאהשרבם,לאחדוהקיפוח

על-ידיבגרזניםנרצחומהםששה .אחד

ללון'כשאדרבהםהכפריםבאחדאיכרים
(שלמהמאבק.לאחרניצלמהםאחדודק

אךזרע).ביתחברקנטרררביץ'-קנת,

המלחמהסירםלפניהאחרונהבתקופה
לאחרבנאררץ'המצבהשתפדבאיזרד

המפלגתיות.הרשויותהתערבות
ביערותהבסיסשלמצברהיהיותרטוב

בימישהוקםמווילנה,ק"מ 60ררדניקי,
מספרםגידולברם,בווילנה.הגיטרחיסול
איש-300לכעדהיהודיםהפדטיזאניםשל

יוצאיהיהודיםהפרטיזאנים so 1מ-(לבד
אתהטרידנפרד)פדטיזאניגרףשהיווליטא

שמפקדוהבריגאדהמטהשלמנוחתו
מטעמיםמדרבנה.זימןירדגיסהיההיהודי

אתלהקטיןמעונייןהמטההיהפוליטיים
רוסיםלבסיסולהביאהיהודיםמספר

שליחיו'אתשיגרקובנו(ואילווליטאים
יהודיםלהביאהמטה,להוראותבניגוד
רכןבווילנה),העבודהבמחנותשנותרו
בחלוקתהקיפוחמדיניותהזמןכלנמשכה
השללמןנשקשקי"לסחוב"הניסיוןהנשק.

על .היהודיהמטהלהדחתהביאהמוצנח
ראשיעל-ידימורתגזר-דיןהוצאאףקרבנו

פקודהעל-פיהומתקזהגזר-דיןהנ.ק.ור.ד.
עלמהפיצויבדרגה.הורדוקובנדממוסקבה
הפדטיזאניםמצארירבו""פןשלזומדיניות
שבהןהחבלהובפעולותבלחימההיהודים
הצטיינו.

הבריגאדה,במפגשהוקראוממנהשקטעים

(עיקריםלווילנהמוקדששהיה ,ביולי-16ב
"ניסיון-במאמרוהובאהדבריםשל

שםהיו ) Tט" ;מורשתילקוט ;להגיד"ראשון
רימוניאקדחים,דובים,ירייה,מכרכרתשתי

עצמיתמתוצרתמולוטובבקבוקיהרבהיד'
עבדובהםממחסניםהוצאזהכלותחמושת.

עלשםמסופדלגיטו.והוברחוהארגוןחברי
ארבעהבתקבוצהגדולות.חבלהפעולות
תותחים 315שימושמכללהוציאהחברים

זלמןגרלדשטיין'ברוךגורדון'(האחים
ותחמושתטנקיםטעונהרכבתטיקטין).

הצתהמנגנוניהתקנתעל-ידיבאשעלתה
והבלתיהצנועגרלדשטיין'בדרךזעירים.
 345השחיתחבלה,רעיונותבביצוענלאה

רימון-ידירייה.מכונות-90 ,זניטמנגנוני

בלתיחיילבידיואטנועצתלפיהושלך
באשעלורכךתחמושת,מחסןלעברמנוסה
גםהיהאלובפעולותכדודים.רחצימיליון
גופוכשעלשנתפסטיקטין'זלמן-קררכן

הואורימונים.למקלעכדודיםסרטיפצצים,
מותולפנילברוח.ניסהכאשדמפצע:ירמת

חברים,אדמה,רעדאיןזייהאב"איך :לחש
ברכבתגדולהחבלהפעולתנעשתה ,, !נקמה

ויטקהעל-ידילווילנהמחוץגרמניתצבאית
מתוצרתמוקשבאמצעות(קרבנו)קמפנד

עודעםשיצאהזרגםחיתהויטקהעצמית.

בווילנה,החשמלתחנתאתלפוצץחברה
לווילנההמטהבשליחותשנתפסהזרוהיא

מזרועותואומץ-לבתושייהבדובונחלצה
כמהאתההביאהליעדובשרבההגסטאפו
זלדהעםיחדשיצאהוהיאיהודים,עשרות
שרידיאתלהצילמאדייסקארוסרניה
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חומצה"המלאות"העששיותעלד)
המטהחבריארבעתישבו 1942באוגוסט

קרבאתותכננוברוארשההלוחםהארגוןשל
הזהוכמספרהאקדחים,בחמשתההתגוננות

מאמציםלאחראליהםשהוגנבורימונים,
ברתפרחי-האדמהשסלאלאכבירים.
על-ידינתפסוהתחמושתהנשקהוטמנו
בתצעירה,חברההסל'ונושאתהגרמנים

ברשותשהיוהנשקכליבמקום.נודתה , 16
אקדח :צרקרמןעל-פיאפרילבמרדהארגון

כמהתופי'אקדחדובים,עשרהלוחם,לכל
וכמאהרימוניםעשרותכמהמוקשים,

"עששיותכאותןעצמיתמתוצרתפצצות

אליצאוזהעלובבנשק ,,חומצה.מלאות
הגרמנים.שלהאדירהההשמדהמכונתמול

 ?ובווילנה
יותר.טובהציודמצבהיהבווילנהכינראה,

מין"פלאארן"אשבחוברתקובנו'לפי



 ~ 2 5מעמ'המשך

 1:~ו
שירה

כברחיסולם.לפניהאחרוניםהמחנות
עםהסתתר~;-שבהבגררןלמרתעצמההכינה

גילהשלאהטובהאיכרבזכותורקמלוויה,
היאאםיודעאינניניצלה.מחבואםאת

כיו:י,השהבטלירןלאנשיאמרהלאאראמרה
שערוז.דיםלהנודעהיהודיתמהמשטרה
ו~כבדיש-היהשלאמהאבל' ;לשחררם

נןעברקררכןלכלנכונותהואתמסירותהאת
אישית.התחשבנותלכל

 ?כגיטומדדהיהלאמדועה)

שלעדויותיולפיבקצרההסיבותאתנסכם
קרבנו:

דזיסרללעתהמובטחתההתקוממות )ו
בתרכנירתהשינויעקבהתאפשרהלאהגיטר

ילבהמרהיהודיםשילוח-הגרמנים
אר~ר tלפרנולאבאסטוניהלמחנות-העבודה

חזרויהודים .כלשהואחרלמחנה-מורת

ועובדים.חייםששםוסיפרו

 :התרחשושיערוםשלאדבריםשלרשה ) 2
רנים .rשהה,התבררריטנברגפרשתמאזא)

חיפשוהלוחמיםרובב)קרב.אליששיםלא
קנ:רצרתקבוצותליער.לנסיגהאחרכיורן
ימילפניערדהמטהדעתעלליעריצאו

שניקרבנו'לדעתהסתמנו'ואזספטמבר'
מירבהעברתשל :אחדמהלך-מהלכים
הןזzארתשלשניומהלךליערות.הנוחרת

אתריתקיו~רהגרמניםיבוארברלמקרהגרעין
של tהשברעיינכללאורךרכךהעמדות.
ספטמבר.

הבטלירןנתפסהחיסולבתחילתכבר ) 3
הכרח.מןחצירקונשארהשני

שנייםהצביעוהאחרונההמטהבישיבת ) 4

הררריזירניסטים.ונציגקרבנו :לחימהלמען
ביערלרחמים 150 "-שאמרה"ברנד"יגנצ

יהודיות"אלףעלמהגנהיותרחשובים
מיעםשאיןברורהיהיידענעס).(טויזנט

בעמדותאיש 90נשארוזאתובכלללכת,
האחרוניםשהיווהםהגרמנים,לבראוחיכו

החרמה.על

בגיטר.גרמניםהיולאקצרהשהרתמלבד ) 5
היהולאבסליקיםהנשקהיההראשוןביום
אתלציידכדילהביאוהשליחיםבידיסיפק
פיצוץלאחרמידנעלמוהגרמניםכולם.

.אתיותרנראולאומאז 12ראשוןבסטיתהב
עלהאחריותאתבקבלוגבסעשהמלאכתם

הברירהכלומר .החיסולשלתקיןמהלך
עםאחיםמלחמת-חיתההיחידה

הלוחמיםציפועם-זאת .היהודיתהמשטרה
ויחדרויבראומנים"הגרכייםהאחרונ

אךמקסימאלי",אשאפקטויהיהלעומק
לחיסולהאחרוןביוםכי •בארלאהגרמנים
עלידיעות,הסתננובספטמבר,-23ההגיטר,

העמדהאתהגרמניםשלהשמדתם

התאבדותביןחיתהאזהברירההאחרונה.

הלחימהוהמשךליעריציאהלביןמרצון
מאז .היעראלביציאהבחרקרבנושם.

ארגבסעםמגעכלהיהלאריטנברגפרשת

הסכמיםהיולאהתנגשות.למנועכדי
על-נרצח.גבסבסופרולאהחיסולבתחילת

ברחוסלד .בספטמברן-4בהגרמניםידי
ויאמיןפתימיבספטמבר.ו sב-שלולבונקר

הבטחותעליסמכוהאחרוניםהלוחמיםכי
הימיםבששתלהצלתםריחנווישברכלשהן
האלה.

קרבנושאבאהסיפורהואמעלילהבררתה
ירכלוברלרגערקחיכומהמטהוחבריו

מנתעלכדאי"והכלהגיטרמןלהסתלק
לבגוד".גםכמרבןומותרבחייםלהישאר
יענקל-המטהחברי :הנכוןהואההיפך
יצארזניקדרסה.בכיכרנתלורחבריניקקפלן
אבאנאררץ'.ליערותהאחרונההקבוצהעם

ליער.קבוצתועםשיצאהאחרוןהיהקרבנו
לאאםהראשונים,מןהיהקרבנו :בסיכום
ההשמדהשלהתודעהבהקניית •ראשון
לאחרלהצלה.והאחרוןובאה,הקרבה
ליערות.הארגוןמחברי 300יצאוושלפני

ללכת-חבריושללמאווייהםפתיחותו
השאירה-בלחימהשםולהמשיךליער

בלבדשלאלרחמים,מאותכמהבחיים
באויבלהילחםמהםגדוללחלקשהתאפשר

בפתיחתראשוניםלהיותגםאלאהאכזרי
מגיאהיהודיםשליציאתםעלהמאבק
קרבנושאבאאירופה","יציאת-ההריגה

אם-כןבוגדלאואבותיה.מחוזיההיה
פרשתהמגלםעז-נפשלרחםאםכיחלילה,

 •ונשגב.יקרומאבקמרתקתחייםהעמדהאתהקיפההיהודיתהמשטרהוסלד.
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שקדגרשון

 1:~ו
•מםה

היסודעל
הדרמטי

עניים"כ"שמחת

אלתדמן:נ.מאת

שנחעשרים

לפטידתוי

היאיצירה

משוםספרותית,

ש::ו.ז:ריפקוד

שלהפואטי
מתבלטהלשון

בצורותבה

שחראביןשונות.

מתבלט
ב~יקדוטקסט

וביןבשידהכמו

כמוב~קדוטקסט

ובמחזהכרומאן

שכפדוןח.
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לחזורבה,לקרואלחזורמבקשיםמבקרים,
בתית,יכתייצירהזו .מחדשאותהר"לכתרב"

חוזרקוראשכל:;נךג;ן,רולאןשלכלשרנו
את~ני tגםאפוא,אנסה,מחדש.אותהוכותב

אשר "נוספתראייהמזוויתבהארתהכרחי

בנתה iלזמסוימתחשיבותבעלתלינראית
.ירמן rאלושליצירתוכלללהבנתאףואולי

כ

שלמקוכז.ועללעמודאכסההבאיםבדברי
המסרועלזאתביצירההדרמטיהגורם

בתוכה.זהגורםשלממרכזיותוהמשתמע
שליסוד"מושגיבספרוישטייגראמיל

בשםנינן;שהואלמההתייחסהפואטיקה",
ארהז;נן;נסד·יםמןלדעתוהשונים"יסודות",
רמה, irביןההבחנההיסודיים.הז'אנרים

לאז'אנרייםכמימסדיםואפיקהליריקה
יסודותביןהבחיןוהואבעיניונראתה

משים·המשואפיים,לירייםדרמטיים,

יצירהכלספרותית.תבניתבכלבערבוביה
ינו~ים,בז;נהיסודותכלאתבדרך-כללמכילה

אתהקו~:עהואהד;ז;ניג~~יוהז;נינוןשונים

 2 •הז'אכריאופיה

אתלהסבירניתןאחרתראותמנקודת
iזלשרןג:ייפקודיבאמצעותההבדלים

אפשרואולייעקובסון'שלהמפורסמים
זובצורהמשותףהפו~טישהתיפקודלומר'

אתיויומגדספרותיתיצירהלכלאחרתאו
משוםספרותית,היא.יצירההספרותיאופיה

בהמתבו'טהלשוןשלהפואטיג:ייפקרד vש
מתבלטשהואביןשונות.בצורות

ב~קרוטקסטוביןבשירהכמובז;ניקרוtגקסט

גורםלצדשבפר;זה.ובמחזהברומןכמו
:p כי;tכי;t,ינ;:י~;;כ~השהג:ןיפקודלומר,ישזה 

העברתואתהמתרגשהאניאת(המדגיש

עפ"יהליריליס;דקרובהאני)מצדהמסר
התיפקודש~ייגרשלהגדרתו

ן;~.זכה,אלהיחסאת(המדגישהקוגאטיבי
א;;ניבעלר g ~ל;:ו~:;נירה~~ישלהניסיון
לתיפקודהדרמטי'ליסודן) iל~ז;נ~ירויי

מצדהמסומןאל(ההתייחסותהר~.ךנטני
 3 •אפיהליסודהדובר)

יותר :מפורטחלהגדרהלהכנסרוצהאינני

להדגישברצוניאבלהשונים,היסודותשל
שלובמשמעותוז.והות;לגבידבריםכמה

אומרהדרמטי'היסוד .הדןז,וטיהיסוד

המתוכנתכמימושהדרמה(ומכאןש~ייגר

אניביןלמזגרוצהאינוהיסוד)שלביותר
אתלשכנעאלאהליריהיסודכדרךואתה

להרוסרבהבמידהלפעול,לולגרוםהאתה.
 4עליו.ולהשתלטהגנותיואת

הקו~אטיביהתפקוד-אחרותבמלים
עלמשתלטותהקו~אטיביתוהרטוריקה

דרמטיתיצירהאודרמטיתשירה .הסגנון

אתהמאכלסותהדמויותביןדרמהרקאינה
המתרחשתדרמהגםאלאהבדיוניתהתבנית

ביןויכוחשמתנהלכשם .לנמעןהמועןבין
וזוהדרמהאתהמאכלסיםהגיבורים
הפרוטגוניסטשבהכוחות,שלהתנגשות

ולהשתלטהאנטגוניסטאתלשכנעמנסה
מסרלהעבירשמבקשמימנסהכךעליו'

ולהתרננדדוקוראיוצופיואתלשכנעדרמטיי
הם. iענ

ג

לומרכבראפשריהאוזןאתלסברכדי
רובהדרמטיתחיתההנבואיתשהשירה

הקרובהנמעןאתלשכנעכיסתההיאככולה.
הנמעכיםאתגםוממילאהשומעים),(קהל

אוקוראיםאותםאתאומרהווההרחוקים,

 ! i '~י~יי•יי~ו
הנאוםבשעתנוכחיםשאיכםשומעים,

רטוריקהפוכהשאליהםלמאזיניםוהופכים
אליהםלפנותשכתכווכהבלאזאת

מלכתחילה.
השירהעלהנבואיתהשירהשלההשפעה
חושבים,שאנחנומכפייותרגדולההעברית

הדורותשלהמרכזייםהיוצריםמןוכמה
דרמטית-רטוריתשירהכתבוהאחרונים

הכ:;ני~ים.לשירתהקרובה
אםגדולה,טעותאעשהשלאלי,נראה
'צביאורי sביאליק,אתלמשל,אמנה,

שכתבוכשלושה,אלתרמןוכתןגריכברג
הכוונההלירית.השירהלצדדןז,ו~יתשירה

ן i~ז;נלשכנעחיתהזאתשירהשלהבסיסית
אתלהרוסרחוק.כמעןובאמצעותוקרוב

ועלתודעתועלולהשתלטהתנגדותו
לעתיםלעצמהמעמידהזאתשירה .רגשותיו
להיאבקמכתעלמדומהאנטגוניסטקרובות

בדרך-כללהיאשלהוהרטוריקהיעמו
המבקשגאוס,שלקו~א~י:;ניתךט;ריקה.

 .עורריןעליושאיןמסרלהעביר

ד

ענייםששמחתמסתבר'יכאןעדהאמורמכל
במובןלאאבלדרמטית,פואמההיא

פואמותשיצרלדוגמה,יפיכז.וןעלהמקובל
והשמעתתפקידיםחלוקתעל-ידידרמטיות
צללפוכית,יואב,רות, :(כגוןדיאלוגים
קדומים,דמויותבקובץבעזהושמשון

הדובריםשלומונולוגים ) 1948ירושלים

 :rדרמטיוהןפיכמןשלהפואמותהשונים.
הדרמהמןוחזקותאךהחיצונית,בתבניתן

 6הפכימית.בצורתן

ענייםבשמחתשקוראמיכללעומת-זאת
עומדהשירישהדוברילכךבוודאילבשם

השירדבריאשרמכשול'בפכיתמיד
עומדהדובר .לקעקועוכלימעיןמשמשים

הקבר,שלוש,האבניםהסף,"הפתח,ליד
אתלשבורומבקשהקירות"החומות

כידוע,קיים,הפואמהבתבניתהמחיצות.

החיים.לביןהמתבין~~אפיסימרחק
מ~אפורותאלאאיכםהשוניםהמכשולים
אותומטאפיסי'מרחקאותועלהמרמזות

ביןהמכשולהרסלהרוס.הדובררוצה
שלהיסודיתהמגמההיאהנמעןלביןהדובר
יבטללנמעןהדוברביןהחיץביטול .הדובר

המתים.לביןהחייםביןהמחיצהאת
מילולייםניסיונותמבטאותהבאותהשורות
עמדתיזה"בלילה :מחיצותאותןלבטל
 /לזכוכיתמבעדאתךלהיות /הקרבחלון

שיריםעניים,שמחתהבכי,אלתרמן, .נ(
עולה"מי ) 155עמ, , 1961ת"אמשכבר,

מהלהתרועערעיםאישכורע,גלמתוך
אלאדונייירעיואת ?ירעבזהמיואלהקיץ
הדובר ) 182 ,רעיואתזוכר(הזרוכר'"רעיו

הוא .בצדקתוהחייםאתלשכנעמבקשהמת
החיים.עלהמתיםאתלהשליטמבקש

האופייניתהמחיצה,שבירתשלהרטוריקה
דשטייגר,אליבאהדרמטי,למבכהכל-כך

הקושרכות.רטוריותבתחבולותמתבטאת
הצורההיאזאת,לרטוריקההאופייני

במרביתהשלטתיהציווישלהדקדוקית
במשפטיםלהשתמשמרבההדוברהפואמה.
שאיןמשפטים-אפוךיק~יאופיהנושאים

 /לשקוע,הבתים"דין :כגוןעורריןעליהם
 /לגוו~.ה+.ייגיםדיןלעמד.הבתיםדיןלא
לקוםלאהישןדין / .לחמודהעיכיםדיןלא

 /לעולם.לכרםלאהכעורודין /לעולם,
כפלאים"כפלאים, ; ) 168שם, ,השקר"(שיר

מתים"שלמחשבותהמלאים /חייכו,הם
 /אבות,אהבת"נוראה ; ) 163 ,(החולד
רעיו,אתזוכר(הזר /אשהאהבתעקרבה

 :ופשוטיםברוריםציוויבמשפטיוכן ) 183
מצרהאוניםכי /תשבעי'באלוהים"ואת

אליקוליתרימינפשעדובהגיע /תשאבי'
 ;) 15לעיר,בא/(גרלכל.האחרוןהאחרון.

תצחקיאל /החגשמלתאתתלבשי"אל
 ; ) 159 ,רעיתןלחןמקנא"(הזר /לעולם

אתהביאי /הקרילחלוןעול:;ניךאת"הגישי
"בואי ; ) 156 ,(הבכי / ,צפורכיביןגרונם

בינךבדרך /השית,יצמחלאלעולם !בת
נשכח"אל ; ) 17 5 ,מחול(שיר "!העיטובין
איןלאשרנסלחאל /לשבח,איןאשראת

 ; ) 197תחשכנה,הרואות(כאשר /לסלח,

אתהכןעלכי !וטרוףקום !האב"קום
 .) 199כקם,(תפלת "!אב

המחזורמןשיר)(יחידתפרקכאןאביא

שירהשלהתכונותמרביתאתהממזג
ומשפטיאפודיקטייםמשפטיםהן :דרמטית

בלשוןהקוכאטיבילתפקודהאופייכיםציווי
התמודדותהמבקשתדרמטיתרטוריקהוהן

 .אותולהכניעמכתעלאכטג;כיסטעם
האכ-טגוכיסטאלהןמתייחסתזאת.ךט;ך~קה

המצופההנמעןאלוהןהפכים-טקסטואלי
ב"מחזה".הצופהשירי,החוץ

 (ל'(] 126



השבעה

מרר'חיישאתארד'לחמישאת
 !לעיניהנהרפרד'שעצמותי

נהר,גאוחייומבר,שמנהלחמר
 !אדונינאהופע-משמרולעצמותיו

 !לעיניהנהר !אדונינאהופע

 !ענהאותיחיכיחי,תתבהרולי

 .כמערניאיןמתום .יגוניכרסמלאה
 !שנאהצרעקהכיחי,תתבהרולי

שחת,ועמלישחד'שופטישאת
 !דמיעלהנהר-שוחט,באויאמר

שוקט,ועמלושופט,עליוואין
 !אמילבבישמח-כמת,רשרחטר

 !דמיעלהנהר !אמילבבישמח

 !ענהאותיחיכיקרמי'יוםעדיחיה

מי'ינהרשלאאמי'התפללי
 !שנאהצרעקהכיבקרמי'הואליכי

ואלהאורןעלתלהאחישאת
 !אחיביןהנהר-שתולה,תרזהרעל

כלה,שחררוערבעלה,ארדוברקד
 !לחיכהויאמרכלה,מלאכתווהוא

 !אחיביןערדוהואלחי,כהויאמר

 !ענהאותםחיכיחי'ריקיפרהר

מאדוני'ובאשבגיאנבלעולא
 !לשנאהחרםכיולאחי,הואליכי

 ) 202-201שם,(השבעה,

השרההדמותעל-ידיהמצווההעולם

האלאתהמצווה(אדםכמצן·;תולעשות
מוות).ושלכבודשלחובלוהחב
גדולבמספרעצמואתמביעהמצווההכוח
העשויותרטוריותחזרותשלמאוד

האנפורהשלהרטוריותהפיגורותבמתכונת
השורה)בראששיריתיחידהשל(חזרה

בסוףשיריתיחידהשל(חזרהוה~~י~~יו
 :היאהחוזרתהאנפורהובראשיתה).שורה

"ישמחאדוני"נא:"הופעהגמינציו"שאת",

תחבולותשלהעיקריתפקידןעמי".לבב
ולאסמנטיתהעצמהבעיקרהואהחזרה
אתלחזקהיאחכורנהמשמעות.תוספת

חהיפקודשלחאמוטיביתחעוצמח
 .הפיוטיהתיפקודשלבתחבולותחקונאטיבי
התביעהאתכאןמשרתהפיוטיהתיפקוד

הרטורית-קונאטיבית.

חרוזיםכששהעלמבוססזהבשירה~צלול
אופיבעליחרוזיםבית.בכלפנימיים

ביןהצליליתהקירבהבגללאליטרטיבי
לביתנוספיםחרוזיםושניהיחידות
לעתיםמשמשאחדבביתהמשניכשהחרוז

ועיניי/אדוני//(עינייהבאבביתראשיחרוז

w רטוריות,תופעותכמהמבליטזהיר
בתחבירנפתחו.זכח:;ניךיות.אויפו~יות

השירקריאה.משפטיעלנעיק,·המבוסס
סימןרי~ה, Rז;וי~גי¼'שרכח~י~המכיל
רי~ה. Rהל.ך.ךךהכסיהסרמעיןמשמשפיסוק

גברה.נטרןט 9Rה~אתלקרואהיאההנס~ה
עליוןלכוחקריאההיאהגבוסההנעימה

לנקרםלדוברלעזורזהכוחומשביעה
ולאבחילנקוםהמבקשהוגתפיסית.מה Rלנ

פונהשלוזpהקו~אטיביותשירזהובמת.
לךננוןוראשונהבראשאךשונים,לגורמים

המוטעמתהחריזהחי). /מעוני /יגוניי /חי

משנהשורותיוצריםהפנימיוהחרוזמאוד

ה~שנהשורותבית.יחידתבכלמאדקצרות
יסטאקאטושלאופיכולולמבנהמקנות
שירה.יחידותשלמאודקצרותהבעות
ומוסיףכחסר-נשימהנשמעהדובר

יחידהעליחידהנק q ~נ;: p:ורבהבצפיפות
השנאה.ובשבועתההשבעהבקריאת

העליוןנמעןאלהיאה~~ים-דן~טיתהפנייה
 .אדוניבשםהדוברעל-ידיהמכונה
 .הקורא,-כלומרהחוץ-טקסטואלי,הנמען
בעלתחריפה,כתביעההדו-שיחאתמקבל
הרטוריכוחועלהמבוססתרבה'עוצמה
לשכנעחייבאוהמשכנעהדובר'שלהעצום

רובוכמובן'כתוב,השיר .בן-שיחואת

קרובותלעתיםלהםשיש:;גים, ?7 ~בששה
ימביםשלרשה-מאוזנתשררהשלאופי

יחידותביןמפרידה(~זרןהימבים,ושלושה
~ליליתכללבדרךהיאה~זףןההשלושה,

משתנהכהשהריתמוספנימי),חרוזבצורת

סופיאומשפטסופילקראתקרובותלעתים
הימניתהאמירה .החיוויהדגשתלצורךבית

החרוזעל-ידינוצר(האיזוןהמאוזנת
שלבהדגשהנוסףגורםהיאהפנימי)

הק.;כאנילאופיבניגודהרטוריים.האפקטים
ימי-בוזtירתזאתמעיןשיריתלמחרוזתשיש

משרםרטורי,תוקףבעלתהיאכאןהכינים,
הדרמטית.התבניתאתמשרתתשהיא

מודגשתפחותהפיגורטיביתהלשון
שמצלוליוזה,מעיןבטקסטומורגשת
(ואניכמעטיוצריםהרטוריואופיוומשקליו
דרמטיתאמירהשלאופיכמעט)מדגיש
שביןדו-שיחהואהטקסטישירה.רטורית

באמצעותמנסהשהדוברנעלם,ן 7¼לנמדובר
אותרלשכנעאותו'להכניעהרטוריכוחו
בתבניתנוצרתכה-וכהבין .עמדתואתלקבל

אולי,שהיא,שלישיתדמותהדרמטית
שאליויהנמעןשלמדמותויותרחשובה
שהדרנוהדמותזו :ההשבעהמופנה

ההשבעההמשפטים.שורתבכלמתארה
השבעה .שכנגדהדמותשלשליליתאררהיא

שלוקללההשופטשלהשבעהמעיןשהיא
והאויב.הצר

דמותואלהדוברפונהשבעטיוהאנטגוניסט
הדוברלצדלהתגייסהנקראהשופט,של

האנטגוניסט.המקוללנגדהפרוטגוניסט
הקיומיתבדרמההמנצחהואהאנטגוניסט

לחמווהואעצמותיואתשפרדהוא :בהווה
שלשופטיואתשיחדהואמבר.שמנה
הדוברמבקשואותרשפוטואינוהדובר

 .אחיועםיחדלענות
הפיגורטיבייםלחומריםלבלשיםיש

שהםבמעשיםנאשמתהדמותהארכאיים.

כאילוהארכאיים.העוולמעשימתחרם
התחוםמןאר;כ~יתבהשבעהמדובר

מצבאלכלשהוקשרלטקסטאין .המקראי
המחברומיתי.דמיוניהואהמצבקונקרטי.

המיתוסשבתחוםמשוםהמיתי'אתמעדיף

המדברהדרמטיהדוברשלכוחומתגבר
הקייםערכיםעולםעלמיתיתבלשון
לביןהארכאיביןוהקושרבמיתוס

האקטואלי.

 :משנזךדמויותגםאפוא,נכללות,בדרמה
הפנייהאדוני-השופט.האחים,הדובר,

עליוןשופטשלדמותואלהקונאטיבית
יחידהאינה~נצחאויבנגדבמאבקכגורם

בשירהמעוצבת.בדרמהראשונהואינה

נושאאותרחוזרנקם""תפילתבשםקודם
מבוכים,מעפר, !ריביאתהרב"קום,עצמו

 !האבקום·/השפוכים.עבדךדמילךצעקו /

קץישכי / !אבאתהכןעלכי !טרוףקום
 .) 199נקם,(תפלת / !מצריועבדךלעלבון

הדרמטיוהמבנההדרמטיותהיחידות

ב~יקרואפוא,זה,לטקסטאופייניותבסגנון

 ,~קסט.
הטקסטשלהרטוריהאופיעלמדברשטייגר
ריתמוסיוצרהדרמטיהשיר :הדרמטיהשירי

H ~ 

~י
מסה•

יצירהשלדרכה
שקוראיםגדולה,

המכונים

מבקרים,

לחזורמבקשים
לחזורנח,לקרוא

אותהו"לכתוב"
יצירהזו .מחדש

כלשונוכתיבתית,
~רה,רוןאןשל
חוזרקוראשכל

אותהוכותב

מחדש.
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הרחבההואזהיבורח )ו

שנשאההרצאהלש
באוניברסיטהתחילה
בשנותהעברית

וחזרההשבעים

קהלכפניוהובאה
פטירתוביוםבכנס

אלתדמןשלםישרעה
תל-ניברסיטתובא

םימקדאני .אביב

כדיזאתדהעה

מיקומהאתלהדגיש

צףברהההרצאלש
שלהתפתחותה

דמשודעלשנותרהפ
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יןבהוויכוחוידוע ) 5

דזנקלו .ישמןדפ
ונביאותעלואחדים

 .ביאליקשל

דוהיסשולטזוכנגד ) 6
מרביתבהדרמטי

ליקאיבשלמותאהפו
 ) !ברמדמתי :עיקרב(ו

שלובפואמות

דרך.כ(בסקיויחנטשר

 .צה)נממג

המשורריםמביןשוויםביןהראשוןדווקא

המודרניים.העבריים

 ,שירתושלוהג;טי:;נרי Rהמהאופילמרות
אלתרמןכתבלאשונים,מבקריםשגרסוכפי
פרחיאתלחזקניסהאלאהרע,פרחיאת

שלטרנסצנדנציההואהטובאםהטוב,
מעברשהםלערכיםהנאמנותמכוחהמוות
למעיןניסיוןזהוומוות.לחיים

ערכיםהמציגחילוניתטרנסצנדנציה
 .דתיותמטאפורותבאמצעותחילוניים
מצווהשבהדרמטיתפואמהכתבאלתרמן
הדרמטייםלנמעניווכצוואה)(כציוויהדובר
עלהמבוססיםנאותיםהתנהגותכללי

בלאומוות,לחייםמעברשהןנאמנויות,
חוקיםשללאישורםנזקקיםשהמשתתפים
לכךתביעהזולשלילתם.אוהטר;נ;~יים

מצוות,עצמועליטילהאוטונומישהאדם
דרמתשלמשמעותהמכוחאותוהמחייבות

אתת 77המג;עלילהגםמעלהוהוא .הקיום
הרצויים.הנוהגדרכי

הדוברשמאחורינעלם,כדוברהמחבר,
ה"צופיםנמעניואלהואאףפונההגלוי,

ראהזה"את :כןגםומצווהבמחזה"

 • "!ועשה

סומקרוני

. ihis .·וigc ז, il St 7 ( 1 ·:רוז 
. 14X- 15 1 

יםגהמונולומסוגדהו )א
 .בשא.מענה,ללא

תםומכיצריהושע

 .ינמאמררומןב

30 

הלירי.השירשללזהדומהשאינוידרמט
כז.צבשל~טמ;ס~רייםביטוייםכאןןיא

שלאמוציונלימצבכאןישאלאtזמ;~י;~לי
p ברטוריקההמתבטאושנאה,ןןה

יקר:בעמשמשותשתחבולותיהפאתטית,
ביותרמעוצמתבצורההמסרלהעברת
להביאמאשריותרלשכנעובכרונה
 7לירית.להזדהות

 .במקרוטקסטגםאפוא,מתרחשת,הדרמה

תופעותכמהביןלהקבילרוצהאניוכאן
לותימקבתופעותלכמהבפואמהדרמטיות
פונדקאלתרמןשלהפואמטיתבדרמה

היאהרוחות""פונדקלגביהשאלההרוחות.
:ןיuבההדמויותמידהבאיזו-הפרכהכמעט

פו·שטקוף,חבת-הזמרה,בעלנעמי,חננאל,(
סבןחלפן, ,הפונדקרוחותפונדקיה,יד,

הןנוספות)משנהדמויותוכמה 'החלפן
אינןמידהובאיזהממשדרמטיותדמויות

ידיתישתבניתשלבמערכתמרטיביםאלא
 .פואמטית

מותנהבמחזההדמויותשלהממשותמידת
זזz.כלנסתר'שירידוברשללדמותובזיקתן
יוצרתזאתזיקהממנו.חלקמהווהמהןאחת
מטביעהארהמחזהשלהליריאופיראת

שהואהדרמטיהגורםעלליריחרתם
אם rבהומתוכנתתשהיצירהמשוםננטי,ידומ

דיאלוג(דמויות,הדרמטיהז'אנרלכללי
 . )עלילה
הדמויותעלגםכמרבן' 'לומראפשר

אלא:שאינן ,"עניים"שמחתבפואמה
גםלומראפשראבלמרטיביים,גורמים
ביצירהשישנםכלומרדברים,שלהיפוכם

בתג:ניתגםדרמטייםיסודותהפואמטית

שררתבפואמהישכלקודם .הכוללת
כמונולוגיסטהמשמשהדובראשרדמויות,
הד·ובר 8 •אותןויוצראליהןמתייחסראשי
אתלהשביעהמנסהקרסםמעיןהואעצמו
האי:ןיuייםהרוחותהשבטרוחות

רלוזzבטלונאמניםלהישארוהקולקטיביים,
ולמרות.יםילחמעבר

יים tפנים-דרמונמעניםיוצריםהמונולוגים
דרמטיכגורםהפועלותנוספותודמויות

הןכאלהדמויות .שלובמונו-דיאלוגים
אל, iדהעיר,אנשיהרעים,האב,הבן,הרעיה,
שהואוהאויב,הצרובעיקרהאב) ,(אדוני

מתיייחסאליהמרכזית,אנטגרניסטיתדמות
 .נמעניועםמדברהואאליהוביחסהדובר

ז

גםקיימות.הכמו-ממשיותהדמויותלצד
·רבר rשהמופשטים,מושגיםשלהאנשות
נפשיתבדן~הדמויותכאלאליהםמתייחס
לי~בירהמקנותאלהדמויותחברתית.ודרמה
הדרמהלצדאידאיתדרמהשלאופי

כמולדמויותהכוונהאנושית.הביןהקיומית
שני.מצדר"החרפה"אחדמצד "השמחה"

בעלתדמות-מושגהיאענייםשמחת

הכלולהערכיםעולם .טראגיתמשמערת
במצברוחניתהישרדותמאפשרזהבמושג

רכל"החרפה''ולעומתהושקיעהמצוקהשל
כב:ישתהיד,רפיון(הפחד,אליהשנלווהמה

לכוחותביטוישהיאהבגיןה),ובעיקרהראש
הישו·דרתמאפשריםשאינםאנטי-טראגיים,

היאשמחת-עניים .מצוקהשלבמצברוחנית

ערכיםשלהיפוכםשהםלערכיםהנאמנות
האהבההרעות,האומץ'הנאמנות, :אלה

ובניםאברתביןהקשרומרות,לחייםשמעבר
המאבק .השבטלביןהיחידביןוהקשר
 :אלה:;גי~ארייםקטביםביןהואביצירה
משמעותבעלהואענייםשמחתשלהערך

אתמקבלאינושהואמשוםטראגיתרערצמה
לידילהגיעהטראגישלערצמתרזוהמוות.

המאפשרתערכים,שלטןאנס~ך~~יה
מקבלתאינההטרגדיהמרות.על.להתגבר

 .בולהתחשבשישכגורםהמרותאת
הואהערכיםשלקיומםטרגדיה,בכלכמו

מאמיןלמשל, ,כך .ולמרותלחייםמעבר
מולהשבטשלהקיומיתבאחדותאלתרמן
עליוושמיםאותוהתוקפיםשוניםשבטים
מצרר.

ואפילוג.פרולוגעלמברססהדרמטיהמבנה
והרעיה)(המתקבועותמרכזיותדמויותשתי

במהלךלדרמההנכנסותשרנותודמויות
הגורמיםהאב).(הרעים,העלילה

(ובעיקרלדרמההאופיינייםהאמרטיביים
מרכזייםהםוהרחמים,הפחד-לטרגדיה)
שלמצבעלמבוססיםוהםבפואמה,במחזה
הולכתקירבהרעלוהולךמתהדקמצור
("ואליאהבה"שמתוךהמוות"שלוגדלה
המפורסם, Liebestodה-בחבל")יררידך
שהדורכדיהדובר'שלהגדולרבןהקושהוא
 .ולחיותךילהמשיוכלהבן-הבא

מצורבפנימתמידפחדשלתבניתזר
והאב,הרעיההאם,עלורחמיםומצוקה,
וקרבהולךוהמוותהקץהקיץשעליהם
ומרוקםוהרחמיםהפחדתערובתאליהם.

לדרמהאופייניאלהרגשייםמטעניםשל
כשםומעולם,מאזלטרגדיותכמוזאת

למרתהמעברהערךשלשהטרנסצנדנציה
הבליםהכל("לאהראשיתהגיבורהשל

מודרנית.הטרוםלטרגדיהאופייניתוהבל")
שמחת :שבאליההקוץאוליטמוןוכאן
אין .מודרניתפואמהארכדרמהנראיתעניים

הפואמותכמוומאוחדתשלמהתבניתלה
ביאליק,שלוהסיפוריותהדרמטיות

שלהדרמטיותהפואמותאוטשרניחובסקי

היא .פושקיןאוזgניסוןלרמרנטובבייררן'
פותחשבההמסתוריןויסודפעריםמלאת
 •רחבה."כ.ז:יי;נ.ז:יית"לפרשנותאותה
זה,מחזהגםהרוחות.בפונדקהדיןהוא

מובהקרומנטימחזהאלדיי wקלמרות
כדרמהכביכול,עשוי,איבסןשלכפרגינט
תרמןאלאיןלמעשההלכהאבל ;מודרנית
שלהערכיםעולםאתהיצירותבשתימקבל
 .המודרניהעולם

הפסוקשלילת :העיקרייםהנושאיםשני
שלושיבתרעניים,בשמחתבקוהלתהראשון

הסופית)המפלה(למרותהאובדהבן
אתלאשרניסיוןהםהרוחותבפונדק

ספרותיתמסורתשלההרואייםהערכים
הפואמה .טרום-מודרניתורומנטיתקלאסית
-לאבסורדביטויאינהעניים""שמחת

הואתרמןאל .לאבסורדתשובההיא
הלירי-הרומנטיוהמחזאיהדרמטיהמשורר

העולםשלעולםולהשקפתלמסורת(הנוטה
לתתשניסההקלאסית),והטרגדיההקלאסי
עימדלהתמודדלאבסורדתשובה

אחרוןהוא .שכנגדערכיםנגדוולהעמיד
ולאוההרואייםהרומנטייםהמשוררים

חצי,

 ..,'י
r: 

ויליאמסג'ונתן

וללכתלקוםהיהיכולהלילהאילו

ת;ך 7~ד tjJזת:;כ~יס iJ ?:כ;לל'א י~~
ךליק iJףן:קרףב

~;נל ,ר;א~:;tזת

iJ כrט~רqל~~ז 
o/ :קרףבדה:?$ P. ל

 .ךר_ע; ?7ן~יךtזת

iJ תכ;~כ;:~םהףא:קרףב 

 ה~~ק:ךע;דא;ך

o/ ז-:tי~ךם י~

 .ב;~ר iJאtקי':;נר

בקליפורניה)-1929ב(נולדריליאמסזן 1ג'רנ
בהרי ,יליןמ-6000מיותרפעםעבר

מקורייםניביםאחריבחיפושיוהאפלצ'ים,
היהיכולהלילה"אילושירואתלשיריו.

אורקוביהמתרגםמצאוללכת"לקרם
בארגז ," POETS BEAT "באנתולוגיה

דיילת .""אל-עלביתמולמשומשיםספרים
לווהגישההחגורהאתלוהידקהדימירנית

כרוב.
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"מחשבהשמרשפירושררמתיארס.פ

הואגיבור-רמאי.היהתחילה".
הטיטאניםלאחיומצטרףאיננו

אבלבאלים.מראשהאבודהבמלחמתם
 .שלובדרכוזאוסעםהחשבוןאתסוגר

כאשרלידיונופלתהראשונהההזדמנות
לחלקהזמןכשמגיע .קררכןהשאלתערלה
מכיןהואהאדםרבניהאליםביןהארוחהאת
השניצלמיטבכולה-האחת :מנותשתי

הטבוח.הפרבעררמוסתריםוהסטייק.

בשומןמכרסהעצמות.כולה-והאחרת
הבחירה.זכרתאתלזאוסנותןהואמבהיק.

מגלהשאינוזאוס. .שוללאותרמוליךרכך
למנועמחליט tבמיוחדספורטיביתרוח
פררמתיארסאבלהאש.אתהאדםמבני

וגונבהיפיסטרסהאלשללמפחהמתגנב
עלאששהוסיףלאחרהפעם.משם.ארתה
 .הדיןחומרתבכלפררמתיארסנענשפשע.
מפלצתיונשרקווקזפסגותעלנכבלהוא
עדמחדששצומח tכבדראתיוםמדיזולל

זאוס-האדםלבניאשרהבאה.הסעודה
הראשונה.האישהפנדורה.אתלהםשולח
אפימתיארס. .מרעין-בישיןמלאארגזר~מה
לאחר"מחשבהשמרשפירושגיבורנו.אחי

למרותלקבלה.המתפתהזההואמעשה".
אחיו.אזהרות

ללאשלמהישרתאינופררמתיארסלמעשה.
 .כאחדונמהרתמחושבתחרכמתרזה.אחיו

ביןההפרדהאתמנציחהואהזבחבחלוקת
האשבגנבתהאדם.לעולםהאליםעולם

אךהמערות.אתלתקןמנסההואהאלוהית
שלהניחוחבריחדישלאליםכפי :נכשל

מעתהנועדההאדםלבניואילו tקררכןה
עולםאתהמעטרתהאשכךהגסה.האכילה
האדם.בידיפיפיותחרבהיאהאלים.

המפחהאשאתלאנשיםמעניקפררמתיארס
אתהסטייה.שלהאחאשאתהיפיסטרס.של
שלהשמשאשואתהלירס.שלהשמשאש

מאירהרקאיננההאשואולם ;זאוס
עםומשעבדת.מכלהגםאלאומחממת
האדםיוצאהאומנויותחרכמתרעםהבישול
 .לעמלמחופשגםאךלתרבות.מפראות

יעקבהואלגמריאחרמסוגגיבור-רמאי
הואואכן ."ה~ד;"-שמרפירוש .אבינו

בבית.ערדשלוההונאהקריירתאתמתחיל
ערשעלהעירוראביראתמרמההואכאשר
 tידירעלעזיםעוררתלרכשהוא .מרתו

לגנובמצליחרכךהשעיר.לאחיומתחזה
מחמתזה.בשלבהבכורה.ברכתאתממנו
מחליטהאישית.לבריאותומובנתדאגה
אותרשולחת~מרהשטח.מןלהיעלםיעקב
ירשמנייןמתברררשם tבחרןמשפחתהאל
נופלעצמוהוא ;הקרימינאלייםהגניםאת

 tדרדרבבימוימתוכננתלהתחזותקררכן

לאהאתעבודהשנותשבעאחרילושמשיא
בידיונתוןשהכוחלמרותואולם.רחל.תחת
ללמדמאחראיננומכנעןהפליט tלבןשל
~רמה.בהלכותפרקהארמיהדודאת

שכשכרלהסכמהאתומגיעהואתחילה

מןרטלראנקודכליקבלכרועהעבודתו
באמצעות tמכןלאחרוהגדיים.הטלאים
הואהומיאופאתית.במאגיהמוצלחשימוש

נקוריםרקימליטואכןשהצאןלכךגררם
רטלראים.
מחליטששרב tעד-כדי-כךמצליחהתרגיל
להחליףלושמוטבהתושייה.רבאבינו

ורק tלבןאותומשיגבדרךכתובת.
הדודןאתמצילהמלמעלההתערבות
באמתשהגניםמתבררבינתייםהמתעתע.

אשתו .,,,ה-תבהנראה.ככלחזק.עובדים
בסערתקורכןנפלהיעקב.שלהאהובה

וצררהקלה.קלפטומניהלהתקפתרדה.הפ
שיהיה.הבית;מאליליכמהלמזל.בכליה.

דעוכפירה.הרהוריאי-אלולכםהיואם
מוכיחיםדווקאהאלההחביביםשהאלילים

כלבתרךמתגלה.איננהוהגנבהעצמם.את
העשתונותאתמאבדאינויעקבהבלאגן
הופךבקלקלתונתפסשלאהרמאילרגע.

נגמרהענייןהנפגע.לצדאוטומטית
מעלרגעמתעכבאינויעקבאבלבסולחה.

בטוח.-שבטוחמה .הנחוץ

אלא .בכנעןלבית-אבאבחזרהממהרהוא
דרמה.באשמהמבוקשהואשםגםשכידוע.

ובסך-טיפש.לאגםישראל.אלמןלאאבל
ברירןסתםאלא tלבןאינועשרהרי tהכל

מתרפס.הדיפלומטים.אבייעקב.מקרמי.
שוכחהמרומהוהאחמתנות.מעתיר tמחניף

תופשזהבשלבעסק.לוישמיעםחיש-קל
שלבסופר tכצפויאבל tביטחוןטורחיעקב
הארץאתלעזובשנאלץזההואעשודבר.

אחיו.לטובת

 tאחיורלאפימתיארסלפררמתיארסבדומה

 :עשרשלבזרמושלמתיעקבשלדמותוגם
התרבותאישוהחלקלק.החלקהאח

עםשלמהלישרתחוברוהעדרם.המחושב
התמיםהפרא,והנסער.השעירהאח

תחילהמחשבהלנרישכאןגםוהמחוספס.
מולשיקולמעשה.לאחרמחשבהמול
הפראותמןהבכורהאתקרנההתרבות :דחף

 .עדשיםבנזיד
נותרהוא ;אחיואתמרמהאינופרומתיאוס

מעליוקורעהוא :יעקבלא-כן .אליומחובר
אותרמרמההואהשלמתו.אתתאומו.את

אתשוללמוליךהשכל :לנצחחצריונותר
מלכתחילהנרעדאבינויעקב ...הגרף

כליאלאאינוהואהיה.כןכשמרלמרמה.
הואהדרךאורךלכלהאלוהית.בתרכנית

שגםהקב"ה.שלהפעולהמשיתוףנהנה
ח.סרחשבוןעלהרוחמותרשלהאסטרטגיה

 .לגיבויו.זוכההגרף
התרכניתשללפועלמוציאאיננופררמתיארס.
המיתייםבמעשיובה.מרדדאלאהאלוהית.

אך tהגוףעםהשכלאתליווניםמותירהוא
תוכניתוזואיןלתרבות.מתמימותמוציאם

 .לבדופררמתיאוסשליוזמתואלאהאלשל
היאפעולתוהטבע.אלוהיהואהיווניהאל

אתמונעאינוהוא :ויסותשלפעולה
כמראלאפררמתיארס.שלמעשירתוצאות
עלפררמתיארסשלעונשומאזנם.הטבע.
החוויההואהטבעמגרףהאדםאתשקרע

וקורעשבהנשר :הקרעשלהמתמדת
הבראשיתיתהאחדותכזיכרוןבבשרו
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שלונסקי
עלמקפיד

הקונבנציה

אלאחריאלוגית,
מחרירשהוא

תוכןלתוכה
שיחכולושהוא
יעצמועםהאדם

פיצול·בבחינת
שלעצמו-לרעת

בןהשר".ח"אני

איננושלוהשיח
אר"הלז"

הברברי,ח"אתח"

ח"אני"אלא
רח"אני"עצמו

כלבר.

המפתיע

בשירוהמרנין

מישהו"לי"סח
בכך,טמון

השר"שח"אני

עצמומעמיר

המלטשלבמצבר
חשקספירי,

ימאר"ח"נבוך

מאר",ח"נסיך

תמירהמתפתל
לביןח"כן"בין

ח"לא",
ממנוכשההכרעה

וחלאה.
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לשלונסקיהדושיח""משירי
N לי"סח _שיריםבשניכאןייד

לוין;שייtלדושיחו"המשךמישהו"
(עמ'הסולמות"שב"ספרסוף"

א.שו'האחרוןשיריוקובץ ,) 33-28
וכסקי.של

עלה,'מהמחזורשבכותרת"דושיח"התיבה
ביןבהשוואההצורךאת tבאקראיולא

כסקיישלואצל"דושיח"המושגמשמעות
שלהדיאלוגיוזבפילוסופיהמשמעותולבין

"דוברים"שכימופיעיםברבראצלברבד.מ.
בדל iוקייםלדידוהתייחסות.רמותובשתי
אתההתייחסות.רמותשתיביןאיכותי

ברברמככההדיאלוגשלהנמוכההרמה
יחסבמהותושהוא"אני-הלז",יחסבשם

וזריחיצוני"הלז" .בלבדאינסטרומנטלי
צעי .rכא,בעיקרמשמשוהואל"אכי",
ביניהםתיתכןלאעל-כןימטרותיולהשגת
ממש.שלהדדיות

במהמושגתיותרגבוההאיכותיתרמה

בה"אני·אתה".זיקתבשםמככהשברבר

ככ~ובי-רקלא"הדוברים"שכימשמשים
שות 1שדכדמויותגםאלאשווי-ערךיקטים

ה"אתה"עצומה.תודעתיתבריגשהזואתזו

אחדכל-להיפרוכןל"אכי"אמצעיאיכנו
זהעםויחדלעצמוריבוןבבחינתהואמהם

עדימהשניושאיבהלקבלהפתוחהריהו
ההדדיתההבכהכסביניהםשמתרחש

המלאה.וההrומזגות
לפיהאדםשלהאמיתיתהקיומיתהבעיה
יחס iדהפיכתשלבתהליךאפואטמונהברבר

"אני·אתה".שללזיקה"אני·הלז"
"דווזiיח"התיבה :שלוכסקילא.~תהכחזור
רמזבהישכביכול .להטעותנוצריכהאיכה

"דובריים".שכיביןלדיאלוגמפורש
הקונבנציהעלמקפידאכןשלוכסקי

תוכןלתוכהמחדירשהואאלאהדיאלוגית,
בבחינתיעצמועםהאדםשיחכולושהוא

בן-השר"."האנישלפיצול-עצמו-לדעת
יהבו:;גריה"אתה"או"הלז"איכנושלוהשיח
לי"ענה :בלבדוה"אכי"עצמוה"אכי"אלא

הדושיחכמובן".עניתיולא !שבימישהו
כ"אכי-אכי".אפואמתכסחהשלוכסקאי

אישייםהםלעילהמוזכריםשהשיריםמכאן
מן iפרסזת"קרחוקיםאךוסובייקטיביים,

נtזיריובקובציאליהשהורגלנוהכרקיסיות
א.אצי~נצטללשמשהודומההקודמים.

אלכאזיחותרשהמשוררדומה tוכסקישל
ואובי-כללי"אני"אליהפרטיל"אכי"מעבר

לגביויפהשככרןמהכאשריותר,יקטיבי
ה"אכי"לגביגםויפהככרןהאישי,ה"אכי"
לאזזז 1בהם.אתהלא"זהוכשלוגו:הכללי,
 י~כ;t~נ g ~אחדכלזה 1אחרכלזה 1בך.ההוא

"אני"כלשל-ה"אכי"שלהכפשכפשר".
בתוך-ו~ם-עצמה,ומסוכסכתשסועה-

שלה.וקבעיסודתכונתזוהי
מינtזהו"לי"סחבשירוהמרכיןהמפתיע

:צמו 17מעמידהשר"שה"אכייבכךטמון

ברךה"ספירייהשקהמלטשלבמצבו
ביןתדירהמתפתלמאד",ה"כסיךמאד",

ממכרכשההכרעהה"לא",לביןה"כן"
ביןוה"לאו",ה"הן"בןההתרוצצותוהלאה.

ההיכרמסימניהיאל"ודאי"ה"שמא"
"שהיהכייוכסקישלשירתשלהמובהקים

 ."---אלמונישמאהוא 1הוודאיאיכנו
יסודיכתכונתספקנות,שלדומהאווירה
שיריובקובץחלפיא.אצלגםנמצא
 /-- " :לקראתי"ההולכים~יו Q"~יכ

משחקאתלשחק 1לילואליוםמדיהחוזר
 .והלא" 1והכן 1האולי

"סחבשירהשר"ש"האכיאפוא,ייפלאלא
הכרזתועםשיורללאמזדההמישהו"לי

-עודןאפשר"כמה :המלטשלהמיוסרת
אכזר/אבניגורלח~י 1באורך-רוחלשאת

מלהכאןחוזרוכסקי(של ./"?מרגמותיו
שהואכפיהשקספיריהטקסטעלבמלה

אכזרית.מסביבהמציאותבשעתו).תירגמו

אם-כן.כשאר,מהתקווה,שלשביבבהאין
יאושמלאתה~לגיתהנימהמכאן ?לעשות
משפות-כבהלאתהכן"על-וויתור

האניהשגעון"/.במשחקיהדעת/ומתחפש

סתום.למבויכקלעכהמלט,כמוהוהשר,
על-ידיהרףבלימו~השהואומאחר

כשלשתהכאבחומרת.(להטעמתהבגידות
"מחיצימכוסלוואין"בגידות")התיבה
"~~פות-הדעת"יברחעל-כןאכזר",גורל

השגעון"."במשחקיהצלתוויחפש
הואאיןמדומה,מפלטהואהשיגעוןאולם
"שפות-מופלגת.בדרגההסוואהאלא

האמתחשיפתשמשמעההדעת"

מרובהל"אכי"סככתהבמערומיה,
משחררת.ולאגואלתהיאאיןמתועלתה.

זולתאחרמוצאלואיןבעטיההוא,כהפוך
קיצונילמעשהמוכןשאיכרומיההתאבדות.

הפנימיההגיוןמכוחכקלעזה,וסופי
להגדירושראוילמצב,הענייניםשבמהלך
עצםעל-פיץקקךישהואמשחקי"כ"מצב
במשחקי"ומתחפשבצירוף .הגדרתו

בגזשרהשלילה,שלילתכלולהשגעון"
אתוכלמכלמפריךה"ומתחפש"
(אםהעליון""האנישגעון".ה"במשחקי

יiךמצפוןכלומרפרוידיאני),מינוחלכקרט
שהריהמשתגע,"האני"לפכילאחורכסוג

שיחשגםמכאןמאחריות.משחררהשגעון

שלחשיפהבהכרחאיכנוהאני-עם-עצמו
המשחקיבתהליךהופךאלאהאמת,
עלהאמת.מןמנוסשלמובהקתלדוגמה

וחוזרלפאכטאסטיהריאלימתגלגלכקלה
חלילה.
מתעצם"אני-אני"בנוסחהדושיחצביון

-השירשלהשכייהבחטיבהיותרעוד
אך-1 ...מישהוליסח /:הפעם"ושוב

:;בקךי-ו~.r:ויב-ביכיים"/.עצמי/אתשיסעתי

באמצעותשלו ·ם,,,ה.הלאתמגביההמשורר
כאוקסימורוניםהמכוסחותתוכפות,שאלות
 :והיפוכו)(דבר

 ?רב.זקr;וד:;נ iJ~ןןאיrרזגה iJדק ןי~~,,

 ?רב. fvן Jד.~ w.דזגע iJל;ט~~ין

 ?רב.זpסז;נבו~ iJ~ל~י iJש:;נר;ן

(כביכול"המתרברב"הגאיוכי,ה"ודאי"
תמיהותמעוררבעולם)כזהדברמצוי

ודאותבעולמנומצויהבאמתכלום :וספקות
איןשמאאובזה),כושלהמדע(גםכלשהי

שלהתחפשות,שלדוגמהעודאלאזו
הערב""הרכןכלום ?משחקבתוךמשחק

החריזה ?הדמע"ב"לוטמתכסהאינו
הדמע")"לוט-התמה"("רקהפנימית

הנוגדתתחושות,שלתיקבולתכאןיוצרת
הטוריםשבסופיהחיצוניתהחריזהאת

הערב")."שברכן-המתרברב"("בוראי

שלאלעובדההיטבמודעהשרשהאנייוצא
הזכים,המיםאתלהכילשאמורהכד,רק

מהלתכליתו,עודיסכוךולאשבורהוא
-אשליההואהמעייןעצם :מזהשחמור

לשאוב.ממהואיןמהאין
שוברהמשוררכאשרילשיאומגיעהשיר

ומציבהמאוזניםהטוריםרצףאתבמתכוון

 :מאוכןרצף
ז;נבו~ iJ ל~"

ז;נדו~ iJ~ל

- ?,iJ ~ :Jl~ל

 "?בך, 9ון;נ

הגדולההכמיההבסימןעומדזהשיריבית
לרדתהכוססתהערגהבסימןהמבוע","אל

לשווא,זהכלאך"המדוע".שללעומקו
מעכהאיןלפיכךה"ומסרב".גםיששהרי

תוחלת.ואין-כמובן"עניתי"ולא-
-שבמתכווןודומה-חותרכולוהשיר

ובהממכהההופכתהמפתיעה,הפואנטהאל
אתסוברהיה"והשואל :למישורעקובכל

תיקו.-הםחדוהנשאלהשואלהנשאל".
הדושיח","משירישבמחזורהשניהשיר

לושאיןלדושיח"המשך :הואכןכשמו
על-פישיח-האני-עם-עצמיבוכמשךסוף".

סממןבתוספתהדיאלוגיתהקונבנציה
את ר~; gלבית,כלבהתחלתמקף-חיצוני
 .לפנינואסיקלדושיחשכביכולהעין

י Rבוכמשךהתימאטיקהמבחינת

ה"כן"ביןהאנישלהפנימיתההתרוצצות
שלעקלקליואפואפה"גםשהריוה"לאו",
לזמזםמוסיףהספקותיתושהאם-כי",
ולהטריד.

הtזרס-היסודמיתוסףהזהבשיראולם
מה :משוררכלשל:קבשוכושהואפו~טי

לצפותהיהאפשר ?השירבעצםהוא
כאמןיישארששלוכסקיולהתפתות,
התגלותבבחינתהואשהשירלקביעתו
שנתפרסם"התגלות"השירשל(כשמו

126 /J'לl 



אלכסנדרזאב
גרסשהואכפיבתרפ"ד),ב"הפרעל-הצעיר"

משמעהתגלות .כמשוררדרכובראשית

(לערמתחדשהאמנותיתודרךאמתמבשר
בין .הדברלא-כןאפס,פיגוגיו).ראביאליק

הסולמות""ספרלבין ) 1924 ("התגלות"
 ,ונסקישלשלהאחרוןשיריוקובץ , 197 3 (

משמעותיתהתפתחותחלהכאמור)
לא-ערד :השירהשלמהותהאתבתפיסתו
דישדרשמיןאםכיההתחדשות,בשררת

ה"להדם".ב~.דרן
ב"מחבררתאבל:קזבר",השיר"מיטבאומנם

שקרמשמעהאין " 1!ב f "התיבהעמנואל"
מופלג.ודמיון j:;גךיראםכיומידמה,

היפוכותוךהזהבצירוףכאןנאחזשלרנסקי
ערדמוגדראינוהשירוהתרככי.הצורני

 :אםכיכבשררה,
ף~מרח iJך;:זזקיר בן,ז•~"

 ז~-ל~י w ~-להדםח~א
 ,, •ךזפרטא"ל~םךנכרןלא~ם

אלה"התגלרת"מןאפואהגיעהמשורר
עתהמפקפקשהואדרמהה"להדם".

רעל-חדשהאמתכמבשרהשירשלבערכו
זילזרל'שלקורטובכלפירמגלההואכן

"על-באשרלאר'ארייכתבאםהיינו-הך
למיןהגענוימרט"/.לאגםיברךלאגם tכן

השירשבסוףלקביעההמקבילתיקו'
פדותואיןהםחדוהנשאלהשואל :הקודם
ביניהם.

ה"יש"ביןהעימותנמשךהשירבתיבשאר

כללאיןעומקו"."מחביוןשמגיחרה"אין",
"אולי-ה"יש"למעןהתמרדותביןהבדל
בתרךשקיעהלביןכן"איזהשלקךיר

 :(ודוק "ף~~-ןי~של~ריר"אולי-ה"אין"
והביזיון).הדמיוןהבלמשמעכנף"אין

ירוחם",ועוזב"מרדהכתובהמסורתיבנוסח

דיפררמ-בשימושהמשוררנוקטכאןאך

דרךעלהנ"להפסוקאתומעצבאטיבי
כלומר ,, ...עוזבולא"מרדה :הגמורהיפוכו

ה"לאדיןאתעצמועלליטול~רכןהוא
לעצמו.נאמןשיישארובלבדירוחם"

רזה-והפוכר"דבר :ברורהנתר pמס

המאזנייםשלאחתכףאין-בוריו"
השנייה.הכףאתמכריעה

אין--"סוףבניגודהמשוררשלטיפולוגם
גםאפשר,התיקו.בחרתםטבועסוף"

אךכלשהו'חסדבחרבוטומן'שהסוףאפשר
ב"רשעהטעון"האין-סוף"ניצבמולו

מתאזניםוהיפוכו,דברורשע,חסדהגירנו",

באשרהחלומות,שלדינםגםזהאפוא.
כשםלהדם"שלעתידלשרןהוא"חלום
כלשרןחלוםהנרהדם"הל :היפוכוגםשהוא

אירוניהבמקצתמוסיףוהמשוררהעבר".

 ,, !הך"היינו :שאמרתיש"זהרעצמית,
הסערמשוררונסקי'שלא.מגיאנוכך

בכלהנוגהלסיכומוהעברית,בשירהוהפרץ
-הלה;ם"מיטב :הפירטלאמנותשנרגע
"המשךהשירשלהפואנטהגםשירו".
ואףמקיימת,סוף"לושאיןלדרשיח
שבסוףהאידאיהסיכוםחרטאתמחזקת,

אתסוברהיה("והשואלהקודםהשיר
יתירה,בהתלהבותולאומצהירהנשאל")
כלומרנמשלם",אלהמשליםבארש"כאן
שלבסופרמתאזןהכלהך","היינוהואהכל
 •.דבר

 D IJר

N :מלצר!יש
 . .אדוניכן' :מלצר
 !במרקשחקןליישמלצר' :איש

מבקר .מכרבדמקרםזהראדוני' :מלצר
עלינוהמליץהמקומיהעיתוןשלהמסעדות

שכרעיים.לפנירק
 !במרקשחקןליישמלצר'אבל :איש

שתהנהמקורהאטרייה.זראולי :מלצר
 .ליקוראיםאדוני'
 ! ?אספרגוסבמרקאטרייה :איש

אספרגוס.אז :מלצר
 ! ?התעמלותבנעלי :איש

אםהתעמלות,בנעליאספרגוס :מלצר
שטות.זראדוני'ליתסלח
 .בעצמךתראה .תסתכלאבל :איש

מקפידשלנרהשף .להסתכלמהאין :מלצר
כאלה.בענייניםמארד
בבקשה,תביט,בכף)אותר(שולה :איש

במרק.שחקן

התעמלות.נעליבהחלט .מוזר ..ממ :מלצר
אולי' ?שחקןזהכיהידעלאדונימנייןאבל'
 ?חשבונותמנהלדווקאזהליתסלחאם
 ?מרקלתוךשנופלחשבונותמנהל :איש

לאזאת,מלבד .הגירנילא jנכרן :מלצר
והםהכלכליים,במוספיםדברכךעלהוזכר
מביןאדוניאםהאלה,בענייניםמארדזריזים
 .מתנורןשאנילמה
אבל .מביןמבין'אני(קצר-רוח) :איש

במרק.שחקןליישלעשרת,מהמלצר'
 .אותרתאכל :מלצר
 ...מלצראבל :איש

אחדזיפקטן'רזה,כזהברצינות,:לא,מלצר
 .הענייןכלעםוגמרנו
 ?שחקןלאכול :איש

העיתוןשלהתיאטררןמבקר ?ישמה :מלצר
מזה.מתפרנסאפילוהמקומי

 ?בן-אדםלאכול :איש
 .שחקןשזהאמרתאדוני' :מלצר
נכרן.איש:

 ?מקצועזהלי'תגיד :מלצר
ממש.לא ...אאיש:
 ?מזהלהתפרנסאפשר :מלצר
כל-כך.לא ...אאיש:
 ?אשהלשאת :מלצר
בהכרח.לא ...א :איש

 ?אחריותכאןיש :מלצר
אולי. ..אאיש:
 ?עצמיכברד :מלצר
 .יותרארפחות :איש

בן-אדם.עלאיתימדבראתהמהאז :מלצר
 .וגמרנותאכל
 ?אמןלהשמידמלצר'ליתסלחאבל :איש

אומראתהעכשיושחקן'אמרתקררם :מלצר
לאהואהרי ?זהכלאדוני'לך'מניין .אמן
 ?ררבינאפרסכשבידראספרגוסבמרקטבע

הד-ע

הואעובדה. .שחקןבפירושזהאבל :איש
מגולח.לא

 ?דפוסעובדהואאולי :מלצר
נקירת.ידיר :איש

 ?פקיד-בנק :מלצר

 ?קרועותהתעמלותבנעלי :איש

בדיוק,ואיךשחקן,בסדר,בסדר,מלצר:
 ?לכאןהגיעהואלדעתך'

רעב.היהאולי :איש
 ! ?השמרניםבשנות :מלצר
וארבע.עשריםמקסימוםהעשרים. :איש

אצלנו .כאןאפילו .לעבודהיהיכול :מלצר
מועמדיםגםהכליםאתשוטפיםאדוני

לדוקטורט.
להתנסות.רצהאולי :איש

 ?סליחה :מלצר
זיכרון-טרטאלית,חוריהיודע,אתה :איש

כאלה.דבריםחרשים,
 ...רשים nזיכררן- .כןאה :מלצר
הבקיאותמנייןמלצר,(משתומם) :איש

הזאת?

בעצמיאניאדוני'אומרת,זאתמה :מלצר
שחקן.הייתי

 .אומראתהמה(נפעם) :איש
שנים.שלרשומשרתים.מלצרים :מלצר
נסיעות.פלוס ,,דרגה

 .ידךאתללחוץליתרשה(נרגש) :איש
הכפפותהכבוד'כלעםאדוני'לא :מלצר

היוםהיה.-שהיהמהמזה,חרץיתלכלכו.
ומניין(חושד) .בלבדזיכרון-חרשיםזהכל

 ?אדונישלהבקיאות
 !שחקןאני(גאה) :איש

 !לאמלצר:
ניצב.בדיוק.לאנכרן'(בביישנות) :איש
שבים.תפקי.דלפעמיםעוברים,ד.תפקילרוב
לסייםאבקשאדוני'כך'אם(תקיף) :מלצר
ולצאת.המרקאת
הזההמרקאבלמלצר'מארד'ליתסלח :איש

מלוכלך.
 ?מלוכלךזהשחקןעכשיוככה, :מלצר

ערד ...לצאתפתאוםמה ...מתנורןאני :איש
עיקרית.מנההזמנתילא

אצלנולצאת.בבקשה .תזמיןאל :מלצר
החוצה.לפחות.בנקיםמנהליאוכלים

משלם.אניאבל(מרחה) :איש
מתפקידי ?בדיוקממה ?משלם :מלצר

 ?ושביםעוברים
תראה.כסף,כאןליישהנה,לא,לאאיש:

אותר(אוחזמיד.החוצה.דבר.שרםמלצר:
בצרראררנר)

כושל(קם,איי.יוצא.אניעזוב.טוב.איש:
הדלת)אלורץ

 !המטבחדלתזר !לשםלא !עצור :מלצר
לסירבטעותונופללמטבח(נכנס :איש

 •המרק).

HJ ~, 
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 •מערכון
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מםה •

שירה •

אחכהשירעל
עשורחלפיישל

למותו.

שירמלאלוםחה
אישה.ומלא

כאןההיפוך

חוזרותמלא.
 .הפתיחהמלות

מתגשמת

לכלותהמשאלה
חלילהאת

אישה.נחכרת

הגבריעשהרמה

עםחלילהכל
אשרהאישה

כל-יאהב?
יכלהחלילה

ילחשיכלחישה
מלותאתכשיכור
"עטורהשיר

 .מצחך"

מצח=:ןעטוור

· N מע,ד,.נזידהיהלאחלפינדהם
וחלקזקם,יששאהבלנשים ..

 .ודביו jמולכלידועמשמותיהן
עלוים vאנשראיינתי ,בזמנו ,ליקדהכבד

'ועל-- :ואמדוהוסיפווהםושידיוכתיבתו
את '?שמעוזכבדזאת,עם Iשלוהזההדומן
לאישהחלפיאברהםכתבמצחך''עטור
בה.וחשקאותהשאהב

נטהדדנושבראשיתהאומדיםצודקיםאבל
צרודלאהףבזד.מאשדיותראהבהעללכתוב
בהםש·יוהידוק",הענף"שידיהאהבהשידי

האהבההאהבה,קדושתעללידיפיוט
גבוהלהיותנוטהשנופה'הנשגבת',
אדמות,עלילאאךכבאד,עמוקאוושמימי,

הכ!נימייםהכיווניםכשהשתנו .מכאןלא
השיר .האהבהשידיטוןגםהשתנהבשידתו'

ירדכבד 2בש,ק,עמךטייל'אשדהיפהפה

 1המקומיהשוקאלהשמימימהרקיע

בנינוכחותהומיםוהשוקהשיר .הססגוני

בטון rהמוגשוקשה,ממשית,ואהבהאדם

רבים rהמאפיינו ,כלרמילאכאילו ,חייכני
הואגם,הנודע, 3מצחך,'עטור .חלפימשידי

הואת.ינזידיאהבהלאממשית,לאהובהשיד
שלחייכניבטוןוארוטיקהליריקהמשלב
שלבנימהכשלובואתהמגיש Iשנכשלאדם

כותבהואעצוםבחןקלילה.עצמיתאירוניה
נזירית,שהפכהממשית,ותשוקהאהבהעל

 .רצונולמרות Iבדיעבד

אברהםשלהאהבהששירילומדחשוב
חותם, rוהתפותהפוכותיהםכלעלחלפי,

וההערכההחםהיחסבעצםכמעטאחידים

מזרויתהיום,מתבוננתכשאניהאישה.כלפי
שנות ·,,דהמודרנה:'דורבשירינשית,

ביןהקטביםבולטיםהשלושים-חמישים,
'מעריץ'חלפיקיצוניות.התייחסויותשתי
שאינןבג'סטותהנאהבת,האישהאת

 1ברך(כורעגדאנדיוזיות.ממחוותדחוקות

הםפי tחושלהאהבהשידיסרנדה).שד
משתנות.סיטואציותבהםוישרכים,

כונס,שלא(שירשמימית,הערצהבתחילה
 .) 4ל'ןגזי:י;~ה'מוקדשיהיההראשוניםמשיריו

'מעריץ'שלרכותבשירתומתפתחתכךאחד
ללא .חייכןמפוכח.אדמות,עליואוהב
תהומית.רצינות

אישה,בשיריובוראפןאלכסנדר Iלעומתו
בכלמפגיןהגבר.אתאותר,ה'מעריצה'

בשיריגברית-מאצ'ואיסטית.עמדהשירתו

הדוברתהיאהאישהבהםטקסטיםנמצאפן

ובפיה--ךד).ר.הציץואותומעיל;ןאותו(עם
מלואאירוניה,ללאס,"שהואזואישהשל

עלזה iזהזמרלנומוכרהערצה.חופניים
בגדה,.אוחזנחזוגו,בתאתשהינההגבר

ואילו--ברחמהילדועםאותההותירבה,
בראהאוטנטיתמשודדת(שלאהאישה
האישה'מתקדם'),משודדגבר,אלאאותה,

יהיהם t ~" :אחתתפילהדקבחייהמתפללת
אחרת".זהיהיהאל-שניתזה

מצחך''עטורהשירז;נלותשלהקסםסוד
שבשירההדבריםביןבונהשהואבניגוד

שבשידה''הדבריםשברברים.והשירה

מסוגננים,דיבוריםיהיוזהלעניין
בורחיםמהחיים,מנותקיםמאנייריסטיים,

שבדברים''השידהאתהחם.החי,מהרגע

והחייםהאישהשבגוףכשידהחלפייציג
אתהמשתוקק,החם,הדגשאתהממשיים.

 .האהובההאישהעםלהיותהחפץ
הגברשלהארוטיהמתחבשירמסתייםכיצד

לבבובחידתעםהלילהאתלבלותהרוצה
החושקכאישאלאמלאנכוליכפייטןלא

פיוטדקשוחדתהאישה,והיא,-באישה,

לחיים,שידהביןהקסםרב?הניגודרךועצב
השיר,בתוכןמתפתחלאישה,הגברבין

השירמבנההשורות.וברצףהבתיםבמבנה

למטה.מלמעלהאישה.גרףבחלקומשרטט
רגליה.בכפרתרכלהראשהמשערהחל

ראשוןבית

האהובה.ראששלהעליוןלחלקומוקדש
ביחסהקיטובהעיניים.המצח,שעדה,עטרת

מוצגשבדבריםוהשידהשבשידהלדברים
(אינניבףזלה.דומהאיןבבהירותזהבבית
ספרותית,כמאביהולחרוזיהלשידהזוכר)
הצמודההנכונה,השידה-זהומול

 :לחיים

שתהיי;למי'אך
 ./שיר;מלאיחייו

שני.בית

בןחלפי,אברהםורוד.בחלוקאישה .לילה
לא Iהפוריטנילדורכמוהומאיןנאמן

אוחזהיזכירלאאידוטיים,מיתוויםישרטט
ןאמדזהבביתהגבראבלחלילה.ירכיים,
החלוק.עוטהבגוףרוצהשהואלאישה
כדיודודחלוקומשרטטעוקףהמעודןחלפי

חלפינשי.גוףחמוקיולתארמנזירותלחמוק
ביןמגשרהוא Iהשירימדודוניתקלא

הששיםושנותהשלושיםשנותעולמות
עלמצביעהביתשלהעידוןוהשבעים.
בגבולותוהאסורהמותרעלהפואטיקה,

המותרהנושא,בהיפוךוקיסמוהמלים,
מתירבשירהגברהשניים.ביחסיוהאסור

לאישה.תשוקתואתמפורשותלומדלעצמו

אח,לךלהיותרוצההייתילא
מלאךשללדמותומתפללנזידלא
קדושהשלעגומיםחלומותלא

אישה.את,ולמולו

• • 
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שלישיבית
והשידהשבשידההדבריםביןהניגוד

ביןהניגודאחרת.בדדךמוגששבדברים,

לבין Iבשד-ודמילא Iרומנטיפייטניעולם
האמיתי','הדברשהיאממשית,חמהאהבה

בשעתהשנייםשלהישיבהבתיאורמעוצב

שלהשונותמשאלות-הלבואיפיוןלילה,
והיא.הואהשניים,

הנשמהבעלתהיאשבמחיצתוהאישה
ובאווירהבחלוקעטופההרומנטית-פיוטית,

אווירהשללמפגשמוכנההיאעצובה,
לסיפורלהקשיב"רוצההיא Iבלבדומלים

להמספרואני,-דחוק"עלקרוב.על
עולםאתשוכחאניאתךכשאני Iהגבר

אניהסיפורים.עםלא Iאתךאניהסיפורים.
אודותהכלשוכחבשקטיבך"מביט

אחדים".

רביעיבית

האיש.שרצהמההשנייםביןהיהלאאזנו,
גםהמפגש,מקוםגםהםביתה''כותלי

כאןאיןלנוכחותה.לדמותה,מטונימיה
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עצמית.אירוניהאירונית,קלילה,הגשמה
אבראמעט'ערדהמימושביןהאיררטיהמתח

פערמקייםכחלום,עיצובולביןאליך'
לחלום.הממשביןאירוני

ששיבית

ההיפוךאישה.ומלאשירמלאהחלוםאכן,
מתגשמתהפתיחה,מלותחוזרותמלא,כאן

אישה,בחברתהלילהאתלבלותהמשאלה
אשרהאישהעםהלילהכלהגבריעשהרמה

שפתיראלייקובשלהכשהמצח ?יאהב
הגברזהלה,ילחשהואשיר'אלי'כחרוז
יבלההלילהכלנזיר'שאיננוהנועז

השירמלותאתכשיכורילחשבלחישה,
אירוניה,ארויתורארפיוסארמצחך'.'עטור

הדבריםעלהשיראתחותמיםיחדכולםאר
מבררןחלפישבדברים.והשירהשבשירה

העםבלשוןלו'ונקראנחזורשאוליבמה
 •עצוב'.'הומור-

 •ממה

חלפי.אברהם

והשירהשבשירההדבריםביןניגרר

הואהשיר-הנכוןמחוברים.הםשבדברים.

 .ובתוכןבעיצובהדברים,בגרףכאן'
גרפוביןהואהשיריאתכאןהברכהיהפיצול

'עםאתך.נפשיהדובר-הלירישלנפשרלבין
מפוצל.אניגרפי.עםלא~תי.לאגרפך.
עלאהבה,עלמספרהרביעיהבית

 .כלכתרגםבביתה,הנפש''הישארות
בתיאורגםמרחקמתוךמעוצבתהפרידה

האישהשלנוכחותההאישה.שלהנוכחות
הרדוד.בחלוקהלאבכותלי-ביתה,מסתמנת

ביתך'כתליביתנפשישרכנת
מפרדתממניכתלייךביןושבריה

 .ממךנפרדבגרפיאניעת

חמישיבית

זהכבית .בחלומוהשניים,ביןמפגש
עלכפסיעותיהרגליה,ככפותגופהמצטייר
אומדאליך'ואבראמעט'ערד .חלומומדבר

הסבהעבדהשירחלום.דקהחלום.
חוזרתבהלשעת-חלום,ממשיתמתשוקה
בהכשישהוורודבחלוקלאישההתשוקה

.nu ןןן&

חתו·םז!אתה

טרםחברךאבלטוב.

הזמן.זהחתם.

יעלה 1.9.9oמה·החל

שייח.-75להמנוימחיר

שייח 65-הנוכחיהמחיר

וצרוהצטרףבלבד.

והחושב.הקוראלציבור

עלחתום

יי 77ייעתון

עכשיו!

מקורות:

הירוק'הענף'שירי . 1

האני'שירימת;ך

 . 1951העני',

עמך'טייל'אשר . 2
'כאלמ;ניםמת;ך

 . 1959בגשם',

מת;ךמצחך''עטור . 3

בגשם','כאלמ;נים
1959 . 

בראה'על'תפילה . 4
 ,'א'טורים:

15.4.38 
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רפאליצבי
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.מםה

"מלאכת(בשולי
לחנוךהחיים"

לוין)

כאיונח'"בא
חרבהאהובי,

מחכהאנילילות
 ...לזה"
"מלאכת(מתוך

החיים")

36 

היימווריים nuמיי

כז.פגישלדיןחנוךשלבמחזותיויוןע
החוזרתהתימאטיקהעםאותנו

אנושמצבישלונשנית
ללאחסרי-ישiובבררטאליים,אובססיביים,

שלהלרקאליתלתשתיתמבעדרחם.
המריהקדמון'ההיבריסנבראימחזותיו

העולם.שלהאלוהיהסדרנגדהמופגן
מחזאותשלמאוחרתשלוחהכאןלכאורה,
האבסורדספוגיודומיהם,אלביפינטר,

אךהששים,שנותשלהאקזיסטנציאלי
הדר~גמטיתהקונספציהדבר'שלמיתרלא
 .שינויתכליתשרנהלדיןשל

~שרני, tהרהארניברסאלי,להיבטבניגוד
הטראנסצנדנטאליפינטר,שבמחזרת

לרקאלית,היאריביתהלרישא.היבעיקרו
המציאותבקרקעאיתנותומעוגנת

נרפהאקלימה,רוחה,כאןהישראלית.
~ליים, tהרגירנשורשיהעדותיה,האנושי,
רק . :tאמרתיהובדלתוהמסוגריםהסגורים
קרמי r.1היהפךהשני,במישורבדיעבד,

אדםכלשללמצבי-אנושלארניברסאלי'
קרלהתוותאוליניתןמה,במידתהוא.באשר
שליו.למחזרתלדיןשלמחזותיוביןמקביל

~תארבחזקתהםלרובאשריהאררללבוצא
מי- 9רקונקרטיתמציאותשלטרטאלי

ררזוש;נהבראשהיפיםכאחד,אבסורדית

הקומוניסטית,צ'כוסלובקיהשללאקלימה
אציהנסיטנראיםשנייהבמחשבהורק

כלל-אנושית.

"לדג;"המחאה","הראיון",("ררניסאז",
האכזריהמכניזםיראם-כךאם-כךדסרלטר").

לדין'חנוךשלבמחזותיועצמיהרסשל
~אוס- J .הבמרכיביו'ורבידיםמההחומרים

אל rהנפשרואתהמובילאנס-מאנינה
;ןגרדשירחידל;ןשנאהשלהפעורההתהום

כלהאנרןזני'השופכיןבביבליאנארןנסיקבל
איהשניים.ברברתומתרככיםמתקזזיםאלה
וירחמיפיוססממנינחשפיםשם,איפה,

שלהאחרוןלמחזהמגיעיםאנווכאן ;אנוש
נימתברהחיים","מלאכת-לדיןחנוך

במיוחד.בולטתוהרחמיםההשלמההפיוס,
זרגיי iבדמוקדםובכרקדאחדבלילהמדובר
שלעיקרה .פרפרךולביבהיונה-הזקנים
י;נהכאשריהזוג,במיטתמתרחשהעלילה
שב;ן iדאתעורכיםלדין,שלכהרגל;ולביבה,
;נית, .jהלאולשרב;אילמלאחייהם.

כאן rלרא;והיהניתן ,לדיןשלהסרקסטית
סטרינדברגי,שלהמרת"ל"מחרלפראפרזה

מהולולביבהי;נהשל"מחולם"אך
פיוסשלונשנותחוזרותבאתנחת;ת

וסיוטים,פחדיםהדוריהלילהורחמים.
שלהדרמטיותבעליל;תירנרחבכרמהורה

נארררטי;ת,הזיותשלד;מהבלילה .לדין
בארדש,רלאדשלשרקראחפץמתנכל
- tקסמיככבמעגל-רטי~לךרפרגרה

מה~:לריהאחדלכל )"ץפח"( .לחפץ
ררים tיכלילישנולדיןנפשותשלהעשירה
ב"ןזzיץ",כךמשל;.נפשייםועינויים

שלהחיזוריםבלילותהמזוודות",ב"אררזי
רחמייכאןאחרים.ובמחזרתרלידנטליעק;בי
והלאה.מהםחינם-הגיבוריםשלהאנוש

חיךל;ן'יתיסכרלהיאחלקםמנת
הפחם"נגמר(ב"שיץ",אימפוטנטיות.

"על :"הניחהמזורות",ב"אררזילדשה",
לא !שמרנה'בגיל'מתה :כיתבומצבתי
 ) !שמרנה"גילאחריחייתי

שונים.נפשהלכיקיימיםהחיים"ב"מלאכת
נחשףהווידויים,שבמיטתהפורענותאףעל

קטרזיס.שלהזדככות,שלפןבעליל
התוהותהנפש;תשלשתינראה,לכאורה

 .בעולמןכלשהותיקוןאיןעצמן'סביב
לאהחמצתי"לא :לביבהבאוזנייטעןיונה
לברוחיבקשוכאשר ;כאב"ולאנפשמפח

מ"אררזיכעמיתיולא-לאןאלמהבית,
לא"הבעיה :לביבהלותאמרהמזרןד;ת"

מפנילברוחלאןלךאיןהאמתלא.אניאני,
עצמך".אתאתךס;חבאתהמקרםשלכל
הפסיכ;ל;ג"גם :לריביבסרקזםמשיבןי;נה
כלשלמורתאלאמאשת;".לברוחרוצה
ולביבהויונה , nלבר;,כנראה,ניתןלאאלה,

כררלךי~ירבביתם.ספוניםנשארים
לגרך;",מ"מחכיםה~קטיםראסטרג;ן
אשת;עםלשכבבמקרם,לדרוךי;נהממשיך
ללאהבדידותרעהכיחיסורים,במיטת
בשניים.מהבדידותאישה

גנגסטריםסרטיא;הב"אלוהיםב;בעולם
כבתרדהאדםנתוןהגינות",ולא

סארטרוכדברילעצמ;,אךאקזיסטנציאלית,
הזולת".הוא:"הגיהנרםסגוך;ת"ב"דלתיים

הגיהנרםי;תךטובהחיים"ב"מלאכתברם,
 .בגפ;האדםשלבדידותומאשרבשניים

שלהדרמטיתהרקמההופכתכמבלי-משים,
דבריונשמעיםכך .איז;טרילמשהולדין

כלום,איןבחיים"אולי :הסצינ;תבאחת
מפעםמסתורין".שלראריציההכלאולי

בנפרד,אחדכלולביבה,יונהניצביםלפעם,
לילדלנס,ומפלליםפתוחחל;ןלפני

 •שנת.ללאבליל;תההזויהיפהפה,
גרנקול'אחדהואכמהפימהםאומלל
ומתגעגעלדירתםבלילהבשתייםהחודר

שלהמאוחרגלגול;גרנקול,החמה.למיטתם
יודע:"אניפולטוערירי,עלוב-נפשלידנטל,

זהאתזה;ת nלפלכםישאבללכם,רעכמה
'בולטכאןלנבוח".מיעלאיןלי . nלנב;כדי

י;תךטובה .נקטימ;טיבשרבבכדרר

"ימיםמרריליוינישלבצוותאבחולשקיעתם
מ"הסרטקרפשלבדידות;מאשרטובים",

והפיוסהרחמיםבקשת !קרפ"שלר;ן nהא
התפיל;תהמחזה.שלסיומ;לקראתגרברת
הציפייההפתוח,החל;ןלפניולנסלאהבה

אשלייתשלקורטוביוצריםההזוי'לילד

לילדדרמהאינ;ההזוי,הילד(כלוםאושר.
מפחדב"מיומרתהג'ררג'מלבםא;ת;שבדו

 )?לאלבידולף"מרירג'ניה

חומריםלפתעים nצ;מהפירוק,ממדמתוך
אהבההואהסגולישמשקלםחדשים,
י;נהאתברא;תהלביבהשלקינתהמאוחרת.

הופכיםב;האמתורגעהדורייערשעל
היפיםהםאחד,לבשרוהמושפלתהמשפיל

למרות,קדםאשרמכל,הכלבמחזה.בי;תך
פארסהאלאהיולאוההתנצחויות,המריב;ת

הנ;צרית,כבפייטה"כאילו".משחקב;טה,
לביבהשלבחיקהראש;אתי;נהמניח

ד;מההואעליה,נכמריםרחמיווכאשר
שרהלביבהלע;לם.יצאעתהשזהלתינ;ק

נשובלאלחצר'ערדנשוב"לא :ערששירל;
עליחדלפסוענשובלאלרא;ת,ארתך

נשובלאנשוב,לאנשוב,לאהזאת.האדמה
ערד".

יהברכטיהניכורבנוסחלקהל'בפנותה
חייביםחייהםכילתומה,לביבהסבורה
חייהם".גםיהיו"אלהכיכולם,אתלעניין

הנפש;תמדברכמהפיכאןקשההפררגנ;זה

החרשב;תלצ'כרב,אחיות"שב"שלרש
מאושריםיהיואחרינו,שיבראואלהש"אולי
חיסוריםבמיטתהכל,למר;תאולםמאתנו".

מיקך;שi:ןיאפרפרך'משפחתשל
ייראהלביבהאצלמתעוררתר~קך;קןסמרס,

מרוערירית.משמימהבדידותמפניתה;מית

ר"הלררירתכב"שיץ"שלאכאן'המרות
כבמטההכל.ומשכיחמפייסחורפיות",

לאלגיההעלילתיהמרקםהופךקסמים
וכאב.צערספוגתפיוטית,

הואההרמאני,בהיבט;החיים""מלאכת
הטובבתכניו'יוצא-דופןמחזהספקללא

 .לדיןחכרךשבמחזרת
ה"בימה",בתיאטררןהמצוינתההצגה

 •.לכךבמעטלאתרמה
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פלםוביתאמםת

אמניםשלושה
וואן·ישראלים

-שלהםגון
למותושנהמאה

עצמועלגוןואן·
מכחולבמריחותשנבנתהשלו'החומריותבעיניים.מ;והואן-גוןשלציור "לראותהצופהאתמזמינהכמומהשפופרתיש~רותשנלחץובצבע ~ =

ii ii ."גםאחרי.שניםמאההיום,גםבציוריםהמפעמתחושניות,חגיגתבידיים
חוזריםאםגםחוואן-גוני","המיתוסאתפוכח iכבאופןלבחוןבסירנותנעשיםאם

יצירתומכוחןואוםיגרע,לאגםרבזמןעודו(:נראהנגרע,לאהמיוסרת,בנפשוודשים
 .המודרני.זםיהאקספרסיונילאביב ,.Z)'שנחימישל

מקורויצירתודמותוהיו , 37בגילתאבדותו,-1-;מותומאזשעברוהשניםבמאה
להביא.בחרנוזאדקיןאוסיפוהפסלבייקרןפרנסיסהציירביניהםלאמנים,התייחסות

אחריחיפושיונחשפיםבהםאחיו),לתיאו(בו·ובםואן-גוןממכתביציטוטיםכאן

בגשרעצים,בחורשתמדובראםביןשסביבו,המראותאתבתפיסתוהצבעוניהדיוק

באנשים.אומג:יות nבפרחי-בבית-מרזח,נהר,מעל

אתמשלימיםיצירתועםש"התכתבו"ראלים iLי'אמניםשלושהשלעבודותיהם
זיקהאמפתיה,מופיעהגרשוניומשהתומרקיןי):אלאצלזה.גדוללאמןשלנוהמחווה
הנושאיםיותר,הצעירהדורבןפיצ'חדזה,מאיראצל jויצירתוהאמןאלחזקהרגשית
מרוחקתנראיתאליהםוהתייחסותוהאמנותית,בשפרנונוסףנדבךהםגוניים-חוואן
יותר.

גוןואן·ממכת~יקטעים
ך;מבטנעיצתמשתקתכמהעדיודע"אינך

יכולאינךלצייר,אומר;הואהלבןהבדשל
כז.הבופוחדיםצייריםהרבה ...דברלעשות
מלאזזמהציירפוחדהלבןהבדאבלהלבן'
לתמידאחתוששברהמעז'באמתתשוקה

 ,,, !יכול'אינךשלהכישוףאת

במציאותהצבעיםביןהיחסעל
ובציור

מסוימתהשתלשלותמהטבעשומר"אני
לומדאניהגוונים,במיקוםמסוימתונכונות

טפשייםדבריםלעשותלאכדיהטבע,את
ל~אכפתלאזאת,בכל-הגיונילהישאר

עודכלבמדויק,מגיבשליהצבעאםכךכל
שנראהכפייפהשלי'הבדעליפהנראההוא
 ".במציאותהיה
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 1980 ;שםאיך

הרשלובציודיםדואהגוןואן·
 :שדאהכטבעבושהיכרלמראות

.מןעוליםשםעומדיםהםכעתכן' ... "
בדרךבחוזקה.אליהמושרשיםהאדמה,
משוםציור'למדתישלאשמחאנימסוימת

אפקטיםלידלעבורללמודיכולהייתישאז
יודעלאאניזהאתמצייראניאיך ...זהכמו

אנילפני'הלבןהלוחעםיושבאני .בעצמי
לעצמיאומראנישלפני'מהעלמסתכל
אני ;למשהולהיותחייבהזההלבןשהלוח

הצידהאותומניחאני-מרוצהלאחוזר
עלי;להסתכלהולךאנימעט,שנחתיולאחר
מרוצה,לאעדייןאניאזגםמסוים.בפחד
במוחימדיברורבאופןלייששעדייןמכיוון

מרוצהשאהיהמכדינפלא,נושאאותואת
דבר,שלבסופואולם,ממנו.שעשיתיממה
בי.שהינהמהשלהדבעבודתימוצאאני
אלי'דיברמשהו'ליאמרשהטבערואהאני

שליבקצרנותבקצרנות.אותוהנחתיושאני
לפיענוח,ניתנותשאינןמליםלהיותיכולות
ישאולםפערים,אושגיאותלהיותיכולים

דמותאוחוףאושחורשהממהמשהובה

אוקונבנציונליתשפהזוואיןלי,אמרו
אלאעצמומהטבעפחותהנעשיתמאולפת,
שיטה.אונלמדתמדרךמאשר

לצבע,אינסטינקטלישישלבטחיודעאני ...
ממשהואשציורויותר'יותרלייבואושהוא

תהפךשעבודתירוצהאני ...בעצמותי

 " ...גבריתרצינית,לחזקה,
 1882ספטמבר,תחילת

 1888אפריל
אפשראיבדרוםהטבעשאתמבין"אתה

 .הצפוןשל ...הפלטהעםבדיוקלצייר
עלאבל ...צבעוניתלגמריהיאהיוםהפלטה

רגיעהמשיגאתהשובהצבעיםכלחיזוקידי

צורךליאי:כאן'ליבאשרוהרמוניה.
אומראנישתכ-י--;כיווןיפנית,באמנות

מכךי::תרצאהביפ·'נמצאאנישכאןלעצמי
שישמהאתריקהחעיניאתלפקוחרקעלי

לפני."

האדמה"תפוחי"אוכליהציורעל
ידיעלמואראפור,~ניםהואהנושאכאן ... "

מפשתן'השולחןמפתקטנה.מנורה
הכובעיםעשן'המלאהקירהמלוכלכת,
בשדות,הנשיםעבדושבהםהמלוכלכים

שלבתאורההריסיםדרךנראיםהםכאשר

כההמאודכאפורמסתברזהכלהמנורה,
בצהוב~זוהרתשהיאלמרותוהמנורה,
במידהאפילובהירה,יותרעודהיאאדמדם,

תארשבו(הלבןהנדון.הלבןמאשררבה,
הםבוהצבע ...הראשים ...האור)נפילתאת

תפוחשלהצבעכמוהואעכשיומצוירים

 ,, .כמובןמקולף'לאמלוכלך'מאודאדמה

לילי"קפה"ביתהציודעל
שזהולהראותניסיתילילי'קפה'בית"בציור
עצמו'אתבולהרוסיכולשאדםמקום

לבטאניסיתיכךפשע.לבצעאולהשתגע
מרזחבביתהץקחורכוחותשהיה,כפיזהאת

שלכבשנו.כמובאווירהזהוכל ...נמוך
 " ...חיוורתגפריתשלהשטן'

126 17''?) 



ציירים"חרבה

חברמןפוחדים

אבלחלבן,
פוחדחלבןחבר
המלאהציירמן

 ,, ...תשוקה

ללא :פיצ·חרזהמאיר

 YXh 1כותרת

H 1 ~ 

 1888אוקטובר

כאןרקשלי'השינהחדררקבפשטות"זה
באמצעותובהענקההכל'אתיעשהצבע

 ) grander (גדולחשוב,סגנוןשלוהפשטות

מנוחהשלמחשבהמעוררהואכאןלדברים,
להסתכלבקיצור,כללי.באופןשינהשלאו

ליתראולמוחמנוחהלתתאמורבתמונה
הרהיטשלהרחביםהקווים ...לדמיוןדיוק

 ....רת .Pמ~לאמנוחהלבטאהםגםחייבים
מד;כאיםהמושלכיםוהצלליםהצללים

צבעבמשטחימצוירהכל(מוסתרים),
יפניים."בהדפסיםכמוורחביםשטוחים

 1888אוגוסטאמצעאדל,

שהאמיןלדבריםחזרתועלמדברואן-גרך
עםהפגי~הלפניפאריס,לפניעודבהם

מופתעאהיהלא"ואני :האימפרסיוניסטים
פגםימצאובקרובהאימפרסיוניסטיםאם

הופרתהשהיאכיווןשלי'העבודהבדרך
לכן'שלהם.זומאשריותררואהמדלק
לפנישישמהבדיוקלשכפללנסותבמקום

בשרירותיותיותרבצבעמשתמשאניעיני'

 ...משכנעבאופןעצמיאתלבטאכדי
מנקודתמקומיבאופןנכוןשאינוצבעזהו ...

 oeil (העיןאתה~שלההריאליסטשלהראות

1 trompe (, כלשהורגשלהציעכדיצבעאבל
נלהב".ק.ןגשל

 1890יוליתחילתאוברח,

מתחתחיטהשלנרחבותמתיחותישנן ... "
לצאתצריךהייתיולאמדאיגים,לשמים
ואתעצבותלבטאלנסותכדימדרכי

חושבכמעטאני ...הבדידותקיצוניות

יכולשאינימהלךיאמרוהללושהבדים
המחזקוהכוחהבריאותאתבמלים,לומר
 • ".בכפרמוצאשאני

 1987ואן-גרךעלפרפראזותמתוך :תומרקיןיגאל

פלובםיתאמנות
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 981 נ:;
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עדןמעמידר 2קןבתחנותאיסוףכהנמן,רחובדרך
 • S4קותחנותהקןיםאתישמשוז'כןטינסקירחוב

ה: uהנםיזמני

 96קןשרתןןלחוףמכני·כרק
כרקוחחדירותשעהעדמשעה

 12 · 15 10:15 07:00לפגה"צ
 10:15 07:00זםז'י

 6 " 10 17:15 13:45צ"אחה
 16:00 12 : 15םז'יז

n נריח-הרצוג:;-
 ,., nלכני-כד;:,
רי aה;:נאונ Jהמיוחד
;:נלאכ)

 . 2קןבמסלול
מיוחד.בשילוטישזלטזהתחנות
 09 : 15יציאה:
 12:30חזרה:

n ח-ל-אכיכ,., 
ון aהיל

 6קזמסלוליוארך 19:20שעהרעד 07:45מהשעההחל
 ."הילטון"הרחצהחדףעד

דקות. 50ההפעלה:חדירות

חו"-ין uהראש
שרחון

 96קןלכני·ברקשרתןןמחוף
כדקותתדירותשעהעדמשעה

 15 · 20 13:20 10:10-צ"לפגה
 13:15 10:15 'יזםז

 6 " 10 20:00 17:00אחה"צ
 17:15 16:30ו'יזם

 9$קןקלאכ)(קאןנטריהמיוחדלחוףכרקמכני
כרקוחחדירותשעהעדמשעה

 08:30יציאה:
 13:00 :חזרה

תקוה.פתחומרכזעוזרחייםדרך , 77קןבמסלולהאיסוף

-ת;,והפתחמרכז
ירושליםחו"

 . 66רגילשרזתקו

חו"-יהודהאור
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שריםככלוביםוזמיריםהמלכותית,כמיטהיחדיוהישניםומלכתו
האביב.מפולחןפטוריםאינםשירים,להם
נוהמים,זאביםוגדיים.שיותנטבחים-כעולםדוהרשהאביבשעה

דם.נוטפתוהארץ

ללטףוהחלהרגליו,כיןוצמחההמאכלתאתבודקתחיתהאחתכיד
ייכנס.לאהאהבהלכירינטאלשלההקומהקצרהאבירכערגה.אותה
המרות.פולחןגםהואהאביבפולחן
דווקאזה,כרגעאכל,מותה,אלמשתוקקתכדרך-כלל,אמנם,היא,
אין tכישןקצובותנרשםוהוא Iצווארהאצלמונחכשראשו Iזהכרגע
למרת.חשקלה

העיסוי.מפלאגדולפלאפלאים,פלא
דם.ומלאעדיןאכדמלטפתעודנהוידההעצומות.לעיניונשקההיא

כגופה.לשהזהשהגברכדרךאותרומעסה
צורךכזה,זהגדולצורךלהםהיהכהיסח-הדעת.לזהזהבתקרנוהם

לדעת.שהעזוממה Iשידעוממהגדול
נדחקשלחשה,מהכאוזנוולחשהמרפקיהעלהתרוממהכשהיא

הקלה.חשוושניהםהפינה,אלהפראהמינרטאררוס
יצמחהרימזרעםהאדם.למיןשייכיםחריהםאחרת,אוכך

;כי~נס. gהומו-

אופרא,מינרטאורוסאחר.משהושהםלרגעלהאמיןהיה.נע~םכמה
וקטלניתגדולהעכבישהאווחרוץ'קטןעכבישעתיקה,מערת-קבר
ההזרעה.כעתלאחורהמתכופפת

ככיכולעירום.הואכשהגוף Iלשרץאולהידמות.לכעל-חיים,קלכמה
האדם.תמציתהואהבגד

עירומים.קררכנרתיהםאתמפשיטיםהגרמניםהיוכמקרהלא
לעצמם.לכני-מינם.רוחשיםשאנשיםהעמוקהבוזאתתפסהפתאום
עבדים.הםרההרמו-ספיאנסעבדים.אוהביםאינםעבדים

שרקמשרםארתה,ומטפחיםשלהם,החייתיותאתאוהביםכני-אדם
החופש.טעםאתלטעוםמסוגליםהםודרכהכה

כמוהבדידות.מאימתזהלידזהשנחיםואשהגבררקשהםלחשוב
ימיהם.כאחריתזקניםשני

הגופיםכמגעומלבבנעיםמשהרהיה .גופוואתגרפהאתכחנההיא
והמרות.הכליהמפניזהעלזהמגונניםשניהםהיוכאילוהנאים,
היופילנצחנשקפיםשכהמראהלזרזהמשמשיםהיוכאילו

כזה.זועצמםאתאוהביםוהםוהנעורים,

רקאשרעוצמה,תחושתכן'גרפיהם.כמגעערצמהתחושתחיתה.

ה
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בוס,כל .הקולקטיביהאגויהמבחילהאגופולחןלביןבינהכפשע
ואתממלכתואתלקייםכדילנתיניםזקוקיכלשהודלפקמאחורי
לקהל-עתה,זקוקים,והחזקים,היפיםשניהם,והםעוצמתו.תחושת

החדשה.ממלכתםאתלקייםכדימעריצים
הקהלתפקידאתהממלאצעירנתיןאיזהנמצאמשפחהבכל

כדיילעזאזלשעירלאיזהזרילאיזהזקוקהחברהכל .המעריץ
ה"חמולה".שלהקדמוןכוחהאתדרכולהדגים
עלמבוססתחיתההגרמניםשלהנוראהמכונת-ההשמדהאפילו

ליהודיםגםלגמריזרהאינהבוודאי,אשר,הזאת,הקמאיות
 .במדינת-ישראל

לפיהכל,חולשתם.אועוצמתם,מקורשהיאנראהלהיפ,ר
 .זווית-הראייה

שואלוהואיעיניואתפקחשלההפראהמינוטאורוסנרגע.דמהמרוץ
סודה.עםקלאלכוהולימשקהאיזה-משהולשתות
שפקדההרגשותעוצמתלעומתדלותכהוהןאליהם.חזרוהמלים
אותם.

רקמסופת-רגשות.סובליםאינםועכבישהעכבישהזאת.הסופה
אותה.יודעההומו-ספיאנס

בהחולפתי'לידוהכוסאתומקרבתויסקי-סודהמוזגתכשהיא
נוגעיםהם ",)וזגדולה(מלה"אהבה"-המלהבלעדיגםכימחשבה

נגיעהמזוקקה.וודקהשטעמהנגיעהתשכח.שלאנגיעהזובחייזה
הקרויהיומיומיהגסהחומרמןשניהםאתהמטהרת

"מלחמת-הקיום".
כסף.מחוסרולאמסופת-רגשות,לאסובליםאינםכבישה_ועעכביש

יודעבודהיסט)אומוסלמיינוצרייאו(יהודייההומו-ספיאנסרק
אותה.
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למעןהמדינה).הכנסותלמען(אוהמדינהלמעןיהיהשלהםהמעשה
המשךלמעןאוהעלייה.למען .אסירי-ציוןלמעןאוקיבוץ-גלויות.

 .היהודיהעםשלקיומו
מציצהכמונסתר,גנוב,תענוגשלה.כולויהיההתענוגאבל,

מבקבוק.

וחנק.עבדותאותה.הציףחייהשלהכלאטעם
לידוישבההיאדמעות.מלאועיניה .לאפרהפכהדהרת-האביב

המשקה.מןולגמה
שאיןלהדגיםכמופינתם,אלפנימהפרצושכניםשלרמיםקולות
שלהםהרגעפרטיותנרמס.שלהםהיפההרגעהרחוב.מןמנוס

נרמסה.

לקנותניתןבממוןרק ?לפרטיותזכותבארצנולאזרחהיוםישוכי
למשהוהפכהעצמההפרטיותאולםפרטיות.שלשעותאורגעים
מבקבוק.מציצהכמוגנוב

אתהמטפחתבארץלעשיריםכמצרךמותרות,שלכמצרךהפרטיות
הנגעים.לכלכתרופהההמוניות

 ?בישראלאדםחיותמשמעותמחאותה.תקףאין-אוניםכעס

האשפהמןלחלקיהפכובמאוחראובמוקדם .אשפהבתוךחייםהם
 .הסבלייחםואזהזאת.
הגיטאותעלאפילווהריהאביב.ייפסחעליהםבעולם.דוהרהאביב

האביב.פסחתמידלאהמחנותועל
איבוד-צלםרוחנית.השמדהלאדםנגרמתהפיזיתההשמדהלפני

אנוש.

 ?כבתהשמאאודולקתעדייןהקטנההנורההאם

רחמה,אלכפרשדוהרואהובהבעולם,דוהרכשהאביבעכשיו
כחיהומזהירמנצנץוהיםכחולים,כהוהשמיםחמה,כהוהשמש
האלים.לרצוןהרתומהאגדית
זה,תוךאלזהדוהריםוהםהעולם,פניעלדוהרכשהאביבעכשיו
שופרות.בתרועתכמוחייהםשלהכלאחומותנופלות

המרחפת"אהבה"המלהאליהם.שייךוהעולםלעולם,שייכיםוהם
 •.מסמאבזוהריהתיכוןהיםכמוהיאגםמנצנצתשפתותיהם,על
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המלחמות.בארץו"חרות""אהבה" :המליםשלהמותרות
וילדהילד .אותםמפרנסיםשההוריםילדיםכשניהםעכשיו

עדינים.לרגשותהיוםבאמצעהמתפנים
שניטורהדקיםהקוריםאתבאכזריותויקרעהטלפוןיצלצלרגעעוד

בהיסח-הדעת.כאן

גדולהמלה-(חייםלחייהםיתפרץוחסר-סבלנותמכוערקולאיזה
מןנמלטיםעריקים.סוטים.שהםלהםיזכירבבשרם.וימשמשזו)

החזית.

עמוקלרגעלהשנדמהדבראותויכןהוויסקי-סודה.מןלגמההיא
הצבא.מןעריקהאלאאינומסו~מת,מבחינהונפלא,

צבא.-העםכלחזית.האץרכל
העולם.פניעלדוהרהאביב
למעןאוהמולדת,למעןרבדאותולסייםדגליה.ולפשקלהזדרזעליה
שכאלה.מפונקותסטיותסרבלתאינההדעתהחברה.למעןהעם.
היום.באמצעוערד

א'שראילת

הרוחשריקת

ז;י~~ה~ל fזק.כ~וזקב~י
ז:רים r: ז:;ל.~ת Wל~פוי

~~I:ן~היוה.רך~ין םי~ו~

זק.קשצו~r:זתם, wלל.~ת.
זק.לסו;כ~ים~ין~חללים
השלמה.שלמובנות.

: ••• -: T T 

 .ה~ו:I;כז'את

ןחו wלום WiJ:;~!?ויסות
f פוןה. ה~י~?!ל תןס?.??ן~ה~~

~י~ךםה Rה:;נריהיאאולי
אולי;דולים,~חדרים

J ן~דאוסחס;כסה
iJ ~ 9 פוו~ט

Ri'PiJ זק.ליל.ט
??~ 11 ? iJ ךנות,ך~הrים"עוזק1:ו

ל wל~~ד~ן
יון~ת. י~~ךים 9 ~~ םיק;~~pז.קז,;:ו

.זכהכוסותיו~יאזק.ז;ןיזp,הו

jJ .ח~ל, ש~~ .ע~~~נקםחו~ה
~דןr:דיתרוחס~יr:ז ט~??עוד

-ךם;:ךר"ס

אתפרסמה-אשראילת
 .כ"עתרןהראשוניםשיריה
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ואריאציותעיוותים,
ראשוןחלק

עכשיוושמונה,ששיםבןאניבדדיצ'בסקי.סטפןמי ~~~

מוחיים,אירועיםמכמהשסבלתימאחדבגימלאות, ====;::::::::; מהזהובכללבעל-כל-המלאכותהייתיפעםאבל ~=====
4iiiri8לאודאימכובדים,לגמדילאמשלחי-ידלכנותשניתן 'יי

ארוכותשיוטתקופות :אופיינייםיהודייםמקצועות

בציושידותיםבלב(ז.:כמודתספינותעלעבודהאובצי-הסוחר
אחתפעםהתאלמנתיפעמיים,נשויהייתיהמלחמה.בזמןהישראלי
אנישבהבניו-אינגלנדאמריקנית,השנייה,אישתיעםחיאניועכשיו

שצויןהמוחמשבץהנובעותי rמיגבלווואתהקשוחהאקליםאתעוין
יהודייםחישוביםעלבהסתמךובאה.המזדחלתומהזיקנהלעיל

שבעיםבן-חיי-אדםשלהממוצעאוד;~םאודותעלעתיקים
ליום-כהכנהחייהםאת,~סכםמנסיםבגיליהגברים'רובלחוכמה.

מתחושהחףבהיותיכעדות. :tושגיאותיהנחטאיהםיובאושבוהדין

שאפרושקודםועכשיו,כאןחשבונותלגמורנוטהאניכזאת,
סופדשלעצתואתמקבלאו:יזהבעניין .גן-עדןלאוגיהינוםל

אמדהואקונדד.ג'וזףמבוגד,כאדםמחיידבזמןבמשךשהערצתי

ושאדמצפונוישגיאותיוהרע,מזלובפנילהתייצבחייבשאדם
 ?להילחםאוחשבונותלייישבראויעודמהעםזה.ממיןדברים

קנאיתשיבטיח,אלוהותמאותהנפטרתיאניהיהודי,לאלוהיםוביחס
הקרובה)משפחתיבניכלדו .rנש,(שבההשואהאחדימידונקמנית
-עמךהיינו:"אדוני,ודשהגיטו,מאחדרבישלגישתואתליואימצתי
איזהלעצמךתכחדעכשיואולישנה,אלפיםחמשתבמשךהניבחד

 "?אחדעם

מתוךילטעוןאפילויכולאינו:יעצמייעםישרלהיותבניסיון
שנה,כארבעיםדב,זמןלפני .הוזהרתי .הוזהרתישלאהצטדקות,

שלי,השנישבץ-המוחאחדיפדינסטויןמבית-חוליםשוחררתיכאשד
אדה"ב,שלמשדד-הבריאות rבהוצאונחמדקטןסיפורןלינתנוהם

מחקר.באמצעותתיקווהאפאזיה,שמו

אתשהגבירוגופנייםמאיציםהרבהודאיהיוהזההסיפדוןעל-פי
שנותארבעים :שלייהמוחייםלאירועיםהסטטיסטייםהסיכויים

תרם.המתחגםאולימופרזת.שתיינותשלשניםכמהרצוף,עישון
הזהבסיפורןוסטטיסטיקותדיאגרמותתמונות,שידטוטים,היו

מוחישבץעלהתגברובאדה"באנשיםשמלירןבעובדהשהתמקדו
ישהדיבור.כושרארכון-אפאזי;-פיתחואחוזיםעשריםומתוכם

שלהבנההמגביל.רודניקהאא-פזית-:אחדאפאזיהשלסוגיםשני
הדיבור.עלמקשהא, Rבד;אפאזיתהשני,בעודדיבור
הדיבעקבותיהם,שהלכואחדיםוחוקריםובדוקאוודניקהצדקואילו

שלקישוריםביליון-הםחדיכאילוהיונראיםוהשכלשהמוח
בנףטדונים.אלקטדו-כימיות rתגובוועל-ידיהמופעליםמחשב-~ל

קישוריםבאותםק~דמיןדקכנראה,היה,שליהמוחיהנזקוכך
שלבדגמיםמאודמעונייןאניהטבע,בדדךאלקטדו-כימיים.

לעשותשניתןמהאחדיועוקבמהם,להימנעמנסההללו,הקצרים
שתירצו.איד .ל~ wהאוהמרזכשלהנורמליתיפק,,,אתלתקןכדי

אותיזד,שלבעיניוזוטרתחלואלהראותעשוישהואעל-אףהליקוי,
יביותרמוזרותאסוציאציותבמוזזיוצרשהואמאחדמאודימרגיז

מהליקוייםרבותדוגמאותי rאספו .נורמלימוחכלעםבהשוואה
 :שבהןהאחרונההנההאלה.

ממשנסעריםיניו-אינגלנדתושבישכנינוימתחתינוהגריםהאנשים
אינםהםבבוקר.ראשוןכימיבאךשלקנטטהמנגןכשאנימכעס

אתדקשתהיה.ככלקולניתאחרת,מוסיקהשוםעלמתלוננים
שונאים.הםיבבוקרראשוןבימיבאךשלהקנטטה

הגבראתושאלתילמטהירז~תיאחרי-הצהרייםאחדראשוןביום

אתהיצגתישלי.הכאןנגינתעילכמחאהשלובתקרהחבטהואמדוע
ההפרעה.עלמתנצלבעודניהאדיבות,במלואשאלתי
הזההתקווה"חוסרהאיש.אמו·לך",לומרליאכפתלא"בכלל
ותאמיןלשום-דברימובילהלאפשוטהזאתהמוסיקה .אותנומשגע

אנחנואמיתיים,מוסיקהאוהבישנינוואני,אישתיאנחנו,אדוני,לי,

דבר".לשוםמובילהשלאמוסיקהלסבולמסוגליםלאפשוט
זמרשלתקליטניגןהואהמלודרמטיטעמםאתלהפגיןועל-מנת

חיההקלטה-ולהקתואלנידאבובשם(אומן)סטאזאיזה .ערבי
לבנון"."לילותהקרויהיצירה . 1970בשנתבביירותלילהממועדון

לחלוטיןלישהתברראחריגםלמוסיקהבנימוסהקשבתיאני
 .דברלשוםמוליכיםאינםהללוהאינסופייםשהסלסולים

טעםלישישלטעוןתוכל"לא .חייךהוא "?טובלאזה"תגידי
חושבתהיאוגםמבודפשטאישתייאבלבלבנוןנולדתי.אנילבנטיני

ניפלאים".ממששלווהלהקהשאבו-נידאל
שאדםהנחתי .מוחישהפיקהמוטעההקישורעלחשבתישליבדירתי

שלהמוסיקליותהאידיוסינקרטיותליבם,נטיותעלחושבהיהרגיל
 ;ל<;:;שאללתהום-זכרונימעבראותיהשליךשליק~ר iJאבלשכניו,

--עצמיאני--עשרהארבעאושלוש-עשרהבןילדשל
זהלהיסטוריה;והמורהפוליןבווארשה,ספרבביתט'אוח'בכיתה
שנקראמארייוכרטיסלכיתהמחרשיביאוהבניםכלעלציווהעתה

Poczet Krolow Polskich , פוליןמלכיכלשלרשימה. 
~ן wל wהפשוטההעובדה ?הזהה '-fהת;הקיש,,אתהפעילומה

להיסטוריההמורהשלבדרישתוהונגריה.אישהחיתהשליהלבנוני
כסףלנושאיןיודע"אתהתאמר,שאמיידעתיכפולה.מצוקהנמצאה
מאחדהכרטיסאתלשאולתוכלאוליכאלה.דבריםעללבזבז

שלכלכךעליעמודשהמורהידעתיאניאבל "?בכיתהשלךהחברים
לאבכיתה,היחידיהיהודיואני,הזההמחורבןהכרטיסיהיהתלמיד
יותרעודאותישהטרידמה .בלעדיולהופיעלעצמילהרשותאוכל
שהציגו,גסיםציוריםמעוטרתחיתהשהרשימההעובדהחיתה

נהירהשחיתההאמתמחמתגברהמצוקתימלך.אחרמלךבשודה,
פדיהמצאות,אלאהיולאהאלהשהציוריםנערישלשיכלולאפילו
הרשימה.אתקיבלאשרהזולהאמןשלדמיונו

במיישקוהחלבעל-פה.המלכיםשמותאתידעתיכאמור,אני,
) Mieszko ( חרבועםשתוארחרובדיסלריבולדרך ,הראשון

ליהודיםהעניקאשרהגדולקז'ימייז'דרך ,) Szczerbec (המפורסמת
כךואשד,באירופהאחרתארץמכלכמעטכשגורשובפוליןמיקלט
ועדאסתרקה,בשםאחתיהודיה,פילגשלוחיתההאגדה,מספרת
 )?(לשצ'ינסקי Leszczynskiסטניסלבהפולנים,המלכיםאחרון

-ולבסוףהגדולה.קתדינההדוסיה,הצארינהשלמאהבהשהיה
החזק.אוגוסט

מלכיםעםבהשוואהאפילומאודיבינוניתרהחברהיוהםבסך-הכל
שנדרשההרמהאוליאירופאים.ובתד-ימי-ביניימייםימי-ביניימיים

בקונגרסהאצולהידיעלנכחדו(המלכיםהפולניתהאצולהמצד
הפךהסכסוניאוגוסטזה.בעניךקשורהאיכשהוחיתה~יים)הקרוי

שהיהובגללבאגרופיופרסות-ברזללעקםמסוגלשהיה,.משוםלמלך
בתחרויותלשולחןמתחתבושבחדרהאנשיםאתלהשכיבמסוגל
הואודאישחיהבעניינישכזהמופלגאומץ-לבעםג'נטלמן :שחיה

יהיחידיהבולטהמלךהיההרשימהבאמצעוהיכבשהטוב.מושלגם
הלקויהקישוראתסיפקאשדוהואבךט;יסטפןושמוהונגרינסיך
שכנישאשתמאחדהמסתבר,ככלשלי,האפאזיהמו~הבמוח

הואהפרטיששמימשוםאוליאוהונגרייממוצאחיתההלבנוני
סטפן.

שלאמיתידיוקןברשימההיהיברשימההברנשיםליתרבניגוד
מטייקו,הי"ח,מהמאהממשפולניציידבידישנעשהדיוקןנוטרי,
צבאי,שרפרףעליושב:המלךהציוראתהיטבזכרתיואניכנראה,

העיירהמפתחותאתמקבלוהואברכיועלא-לה-פרנסייזקצרהחרב
 ;הבוייאריםהרוסיים,האציליםשלמחוות-הכבודואתלףקי.דליקי

היהנוטרי .המלךשלהמנצחיםצבאותיובפנינכנעהעתהזההעיירה
חיתהשהבעת-פניוזכרתיואניבאדמהנגעולארגליוינמוךאיש

הבףייאריםמחוותאתלקבלעליואםתמהחראאולי :מאודמהורהרת
האביריםנמצאוהתמונהברקעבמלחמה.ולהמשיךלדחותהאו

מכובדיםאוהמלך,שלשומרי-ראשוכבדי-השפמים,הפולניים
לאינטרסיםנזקכליוסבשלאובטוחיםסמוכיםלהיותשרצולמיניהם

זד.נסיךהיהאכןהריבסופר-של-דברהפולניים.
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והיאלעבד'קלהלסטיונתדקוהניחינמשךבמוחיהלקויהקצר
איזההעדיפהלאהזאתההונגריתהאישהמדועלהתפלאלישגדמה

ולהקתואבו-ביואלשלוהגעייההיבבהפניעלנאהצ'אדדאש
שלום-בית.למעןאוליהלבנונית.
בקלילות,דקמשנה-כיווןהמטורף,במסלולומתמידהלקויהקישור
בוחןיותר'מאוחדשנהשלושיםעצמיאתדואהאנישעכשיומאחד

עתה,זהליהראהאדםש:;ב~יהיהודיםהמלכיםרשימתאתבקפידה
 .ן R !היההגדול·הורדוסלמלךאםשואלוהוא

 .לושהיהבטוחשאניאמדתי
 ".לךשישהמטבעעלזקןאין"אבל

עלפניוחותםאתלטבועמעזהיהלאיהודימלךשוםבן'"תשמע,
נתיניועלושנואאדומישהיהוהורדוס .אסורהיהזהשלוימטבע

 .זקןלושהיהבטוחאניאבל .זהאתעושההיהלאודאיהיהודים
להתגלח."אסורהיהליהודים
בפסיעהשנהשלושיםשלפעד-זכדוןמוחישלהקצרחצהעד-כה
יותרלפנימתבדוקאאבלבדוקא.על-כךיאמרמהתמהתיאחת.
נשרףאדם י~ב;:כיעתיק,גם-כןהיהעצמווהקישורשנה,ממאה

מדליקעדייןואנישנהעשריםלפניישראלימסוקבתאונתלמוות
ולאחותילהודיגםעושהשאניכפילמותוהזיכרוןביוםנד-נשמה
 .שליבמשפחהמסורתהיארפ~ת wהיבטדבלינקה.למוותשנשרפו

לאכושר-הדיבורארכוןאליהםשמיתל.ךוהמוחייםאירועיםאבל
כזה.סיוםלידימביאיםבהכרח

מלכיםשלמודפסתרשימהיחובת;כממלאשלי'הבןהביאובכן
(אחדילשגיםנחלקההממלכהכייח,דגםומישראלמיהודהיהודים,
המלכיםרשימתדומהכמהעדתמהתיואנילי)נדמהשלמה,

בבית-שלילימודימימישזכרתיהפולניםהמלכיםשללזוהיהודים
דברעלמבוססיםשאינםואווילייםגסיםציודיםאותם :הספד

חסדי-משמעות,הסבריםאותםמעליבות,דפוסאותיותאותןכלשהו,
אותואפילושאוליחשבתימטושטשים.היסטורייםנתוניםאותם
חיתהעליהלערערשאיןהעובדההרשימות.שתיאתייצראומן

המשיךינוטריפןובסטההונגריתבאישהמקודויהראשונישהעיוות

אניושובביותר,בלתי-צפוייםקישוריםשלמבוךתוךאללהתפצל
זושבנקודהרגיליאוממוצעמווכשללפעילותוזאתלהשוותאנוס
משפחתי.שלהטרגיותקורותיהאלנוסטלגימסעכנראה,ז,נס~ק,היה
"הורדוסבמליםניתקעהוא .שלילשכלקדהלאזהמסוגדברשום

 .באקראיאסוציאציותשלבלתי-סדירלמסעאותיושילחהגדול"
שגרדתימאחד:אבלעדיין~יהיאתהאםאפילו,בטוחאינניהקורא,
סוףאלבביטחהאותךלהביאבכבודימחוייבאניפנימה,אותך

הסיפור.

עםמקווה,אניבמלואו,באובמועלההגדול,הורדוסהנהוובכן,
ועםמפואריםלמיבניםתאוותועםשחוד,וזקןשפמות-ענק
וגבהמשפחתומבניחצירצחהואשלו.המשתוללותהפאדאנויה

הורדוסשלבתקופתוהיהלאזההאם .מנתיניומוותעדמיסים
בידיוניצלבלמוותנשפטילבית-דיןהובאמסוייםיהודישצעיר

אתוכותביושבכשאניועכשיו,זמנים,חיוהיהודאי, ?הרומאים

הנוכחייםשכגייכמובןכוללייהנוצריהעולםכלהאלה,השורות
הםעליויהודייצעיראישאותושללידתואתחוגגיבניו-אינגלנד

חייו,כלבמשךעצמו,שהואעל-אףאלוהים,הואשהואהכריזו
מעייפתהיסטוריההואהשארכזאת.תביעההעלהלאמעולם

לנוישכיוםאבלהאינסופיות.פרשנויותיהמיגורןכלעלומייגעת
איןלמגן-דוד-אדוםאבלהאדוםהסהדאליוומסונףהאדום","הצלב
היה?ואיפהמדועתמה,אניהבינלאומי.לארגוןהצטרפותמתירים
הוא ?שלהםמחנות-הריכוזאתהפעילוכשהנאציםהאדוםהצלב
לאאבלוצרפתים,בריטיםגרמנים,לשבויי-מלחמהחבילותשלח

ונדחפומוותעדהורעבוגדינגשכמיצורתסובייטים,לשבויי-מלחמה
היולאבכללשלושאנשיםהכריזסטליןג'ומזה,חוץלקניבליות.

האדוםהצלבהאםהזאת,העובדהלאחדגרמנים.שבוייםבמחנות
 ?מעוותסמלכמונדאהאינו

באשמתי,שלאנגרמהשהיאודאיתבינוהסטייה.עלסליחהשוב,
ושחודים.אדומים~צלבים,המולדחגעל-ידיהורדוס,על-ידי

עלהסיפדוןשלהמישנהכותרתאומדתמחקר"באמצעות"תיקרה
צלליאין .פדינסטוןמבית-החוליםכששוחררתילישנתנוהאפאזיה

שלבסופוהזאת.המשונההמחלהאודותעלייימשךשהמחקרספק
חדש.דבראינןאדםשלגולגולתומעמקיתוךאלהחקירותדבר

לפני .האבןתקופתאלמוליכיםגולתיהגרלהקידוחשלמקורותיו
בטוחאניזה.אתניסוגם-כןהקדמוניםח~צדיםשנחאלפיםשלושת
 .יהיוהחשמלאים,אוליאוהרופאים,מאודדחוקהלאשבעתיד
הלקויהקישוראתויתקנושבמוחהכבויהנתיךאללהגיעמסוגלים
השתלהעל-ידיאויביותרהחדשניתהלייזרטכנולוגייתבאמצעות

הקישוריםואזמחשב.מתקניםהיוכאילוחדש,אלקטרונישבבשל
~.ךד~יק,ה.א Rבד;שלבאיזודיםמחדש,יאורגנו

הואהמוחאוליהכל.לאשזהבלתי-מוסברתתחושהליישאבל
וודניקהבדוקא,בידימופושלאאיזורים,עודשישיתכןאבלשכלי

מודעות,שלעדייןידועיםלאמקורותאחרים,מודרכיםוחוקרים
 .האנושיהיצוד-בעולםביותרהמוזרההיחידהאתהמרכיבים
בגילבעל-כל-המלאכות.שהייתיאמדתיהזההסיפורשלבתחילתו
מלאכתמלאכה,לעודעצמישהקדשתיבכךחטאתישליהעמידה
כמהופידסמתי"סופר")מהמלהבמודענמנע(אניהסיפוריםמספר

הייתיפגיעכמהזוכרעדייןאני .במיוחדמוצלחיםלאסיפורים
סיפורלכתוביכולתילאמדועשאלומהםרבים .חברישללביקורתם

ובהחלטמקיומי,תקףחלקשחלומותיהםעונההייתיחלום.בושאין
לרעיון'צחקוהםאלוהים.שלמחלומוחלקמהוויםשכולנואפשרי

היאהאמתהחולם.אלוהיםעלאלאשליהחלימהעלכל-כךלא
ליחיתהישליהאפאזיהלפניהרבהיהמוחיהשבץלפנירבשזמן

 .בשכלנותמונות-תמונותמאשדיותרהיאשהמציאותהרגשה
אתהסתרתילאומעולםכלשהירישמיתלדתהשתייכתילאמעולם

לעתיםחזקה,לעתיםהתחושה,אבלכלפיה.רצוניאי-שביעות
נוכחת.תמידחיתהלשכלימעברמשהושקייםיותר'חלשה
חלוםאינוהואאבלנפלא,חלום :הזההסיפורשלחלומוועכשיו

שאניחולםהייתיפעמיםהרבה ...רבותפעמיםחזרהואלגמרי.חדש .
והצבעונמליםואייםחופיםוהיוישאהבתיהתיכוןביםומפליגשב
ואניעליהששרתיהאנייהשלרב-החובלואנחנו,והשמיםהיםשל

כפיהרקולס,עמודיעצומים,לסלעיםהגענוהחובל,רבשלחברו
:"כמובןואמדכתפיעלידושםוהרב-חובלהקדמונים,להםשקראו
היםלגבולותהגענואנחנוחבר,לא,אנחנואבלבר, 7.+מלנסועיכולנו
שלנו".הגבוללצדבחזרהשבאנו,בדרךלחזורעלינועכשיושלנו,
הגלים,שלהחזקהרוחגםאלאושמיםהיםשלהצבעיםרקלאוהיו

ידבישנגעההזהבחלוםוהרגשתיחזקייןכמוומשכדיםעמוקים
 ,אלוהים.

 .לשאולדשאיאתה ?אלוהיםאיזה
אחד'קדושיהודישבספרליהזכירוהחלוםשלהאחרוןבקטע

לנונאמדשםהתפילה.שלחשיבותהאתהמדגישפרקישהתלמוד,
שלתפילתוהיאומהמתפלל.ובעצמובכבודוברוךהקדוששאפילו
 .הדיןאתיכריעשלושהחסד ?הקב"ה

בעינייםבחושך,מיטתיעלשכבתיהזה,הנפלאהחלוםאחריוכך
הואלישישוכלועייףזקןיהודיבסך-הכלאני :וחשבתיפקוחות,
הוא.ברוךהקדוששלבתפילתולהיגאלהתיקווה

שניחלק
החלוםשלומותוהאנטומיה

הנושאעלהואריאציותאתאוהעיוותים,אתכשסיימתיהאמת,למען
היוצאתלגמדיהאחרונההיצירהשזוהימשוכנעהייתיברוקא,של

בהםדיולבטח,ספרים,עשרהלזכותישעומדיםחשבתימעטי.
לתהילה.השתוקקתילאמעולםשלי.בדמהזוטרלסופד
הןהטובשכנישלשהרפורמציותהמחשבהעםהשלמתיכאשר

ברוקאשלהנושאעל
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הדבריםמרחי'שלו.ךררכיקה lבך;ק~דיבאיזומקצריםישירהתוצאה
 .יותרפשוטיםהפכו

(האשמתחייקצבאתמאיצהשהיאאישתיאתלהאשיםחדלתי
בפניו).לעמודשקשהטנזנידחףהיאביותרלךהקרובהאדם
טוברצוןהיעדרמחמתכ~:רמהלאשההאצההרעיוןבישצץמאחר
שישאובייקטיביתתופעההיאאלאכלפי'עוינותהבגללארמצידה

להביןמסרגלהייתישלאאייכשטי·יכיתמשרואהבאיזהאוליהסברלה
רפיסיקה.גבוההמתמטיקה ~,שבעקרונותהמוחלטתבוררתילארד

רואהאניאלהבימיםחיים. iדקצבהאצתעלדברןבאנילידיעתך'
עוברים-חולפיםהמסךעלשהדימוייםבדעתירעלהטלוויזיההרבה
 ?אחדעיוותערדשזהראובעבר'מאשריותרמהר

אר :אפשרויותשתירקהיות.פירסרמעלבעיקרחלהזאתהתרשמות
חייביםשהסרטיםחש~iזללרהפירסרמתסיוטיאתשעשרשאנשים
פחותבעבורכסף(פחר'תיותרריררחייםולכןיותר,קצריםלהיות
שלו'העינייםתגרנותרחב, ilהקהלשלהקליטהשאופןאר ;זמן)

הואילעצוב,דירזה .משליריותמהיריםהיוהמוחות,ארהעצבים
ואיןדיברנוכברזהעלאבל . rrעיורתי-המרתאורייתאתמאשרוהדבר
שלבמהירותםמעונייןאניזהברגעהדברים.עללחזורצורך

 ;הקטןהמסךשללחלוטיןטככרלויגיהיבטהטלוויזיוניים,הדימויים
עליו.ההבהוביםשלהמואץהרצף

לגמרי.אחרסיפורהםאחריםהיבטים

הפירסרמרת,שלהמוסריארהז5תיהתוקףעללתהותיכולתילמשל'
מטוגנות,תרנגולותשלתחיםנהבולעיםאמריקנייםצעיריםהמציגות

ילדים-בסודאןרעבעלדוקומנטריסרטע t1Rשפירסרמתסרט
שאלתיוזבובים.מורסותהמכוסיםגוססיםומבוגריםשלדיםדמויי
עלהמשפיעיםכלשהםמוסרייםקני-מידהקיימיםאםעצמיאת

הואהרווחשמאאררמרת) t::1פיר(כוללהטלוויזיהתכניותעיצוב
שכתבתיקררםקצרזמןהזאת.הקופסהשלוהחובק-כלהיחידהמניע

מקרמית.הרדמהברכרוכהשחיתהקטןניתוחעברתיעיוותיםאת

פחותמעצבנתחיתההיא:ל 1אמרכיכה,חוויהחיתהלאזראומכם
למדימסרבןתהליךלווריד'באינפוזיהצררךהיה .שציפיתימכפי
המשחררמסמךעלבחתימהוצורךפריכים,שלישהרדידיםמאחר

שלבהצמדהרכןישתבש,שמשהובמקרהמאחריותהרופאיםאת
שאכסההשמאלי,צידיעלזכב vללינאמראזלגדרני.מטשטשמיתקן

הרחיבוהרופאיםהבאהשעהיהמחציתבמשך .עשיתירכןלהירדם,
שהפריעהקררם,מניתוחצלקתריקמתוהסי;,שליהושטאת

במשךישנתיצייתןכחולהכאב.כלהרגשתילא .מזוןבבליעת
אותיהחזירהכשאישתישלווה.שיכהחיתהלאזראבלהניתוח.
בחלומות.מלאהכהלכה,שינהישנתיהביתה,
מכמורתספינתעלהפעםים,:בהפלגהחיתההחלוםתחילתכרגיל,
היורגילהיהשלאמהישראל.שלהדרומיהחרףלאורךבלילה,
שרםברהיולאהחלום.שלעיקרייםכמאפייניםוהריחות,הרעשים
אתהעומקבמלואנרשםה,.הספיגסיפוןעלעמדתיאניאנשים,
מסיעהבאביבשהרוחמלאה,בפריחהבחוף,הפרדסיםניחוחות
הזה.במסלולהמפליגותהארניותאלהמים,על-פניניכריםלמרחקים

בזמן'ברומתוקמרירוטין'וזחלמש~ררבניפחר'בעוצמתרחודרניריח
i? סבל-1בלתיבנעימותו'מכאיבוכמעטי~י:. 

לךמוכראםמסופקאני(ז.לח,אינךאםהזה.בחלוםרעשיםגםהיו
נשעןהייתיאניהמים.אתצהיחרהספינהכשחרטוםרחש-האיררשה

החולפיםהמיםשללרשרושבדריכותומקשיבהתחתיהסיפוןליד
ניחוחלילותבמשךהיםליש rשלוסודרתהרבהלמדתיהאניה.לצידי
חזרוהםלהפליג,עודיכולתישלאועכשיו'הדריםוריחהרך'הירח
אסיר-תרדה.הייתיכךועלבחלרמרתי,אלי

מרחייםאירועיםוכמה-וכמהזקןאדםשאניזכורבטובךאנאקורא,

מרדה(ואניהשכללחקירותבעיקראותימגביליםסרטןוניתוחי
רכךמארד).רמיזנטררפיאנוכימסעלהפוךעלולותכאלהשחקירות
עללעצמי'לחזור'ליiדמתירשליהמוחמנגנוןבקיסמינלכדתי

 :הגהלהוציאאופיאתלפתוחבלימוצרטשללפסנתרהקונצ'רטו
שהביאשבחלומיהמרסיקאיועכשיו; ?מאוחסןהזההידעהיהאיפה
אדעשלאמסתוריןשנה.חמיישיםלפנישכשמעמיםרחשאלאותי

אדרלףעםלהתעסקבמקוםבנער,·,נויררלרגיהלמדתי(אילולעולם
האלה).לשאלותתשובותליהיואוליוהארניות,

אתלהסביראולייכולהיה vנכאדםאיינשטיין.אתהזכרתיכבר
כלמכשול.היאבוררתיכאןאפילואבלהעולם.שלההאצהתופעת

הגיאומטריהאתצעקשהאישהואאיינשטייןעליודעשאנימה

אותישלימדוהמרחב,ושלהמישורשלהקלאסיתהאוקלידית
קראתייותרמאוחרנוסף.כמימוהזמןאתשהציגבכךבבית-הספר,

ומעיקרוןבדאוןשלהחלקיקיםמכיסויכעוסשבהיותוהיככשהו
משחקשאלוהיםלהאמיןמסרב"אני :אמרהואהדטרמיניזם,

שברא".העולםעםבקרביה
הארוכים,חייניסיוןעלבהתבססאבל .קוסמיבקנה-מידהכאןעד
אנחנובדאון'שללחלקיקיםמארדדומיםשאנחנולהאמיןנוטהאני

 ;שלנוהבחירהמתוךלאמופיעים,פשוטאנחנותאונות,מיקרים,
"באמצעיםיכולתנוכמיטבעושיםאנחנו ';ל~ס;לשאמרוכמו

לרשותנו';.העומדים
עללכו'מזומנתשהיאכפיהזאתהתערובתאתלקבלחייביםאנחנו

שבה.התיקווהשבה,הטרגדיהשבה.אי-הטוהר

תחתלהציביכולשאניחושבואניאומר, ;ל~שבה,אי-הטוהר
בלו .כל-כךבהםחדורהוכתיבתישלי'החלומותאתהזאתהכותרת

אכןשכךמשוכנעאינני .ישןכשאדםמהגרףיוצאתשהנשמהאומר

אתהמשקפתמראההםשהחלומותלהאמיןבעצם,נוטה,אניקורה,
רבה,בחיוניותלמשל,זוכר,אניברו. iמימיםהנשמהזיכרונות
שמו,דרסטימסויים,ואדםמשרכיםאירועיםובהבחייחשובהפרשה

במראהכמומעוותיםשלי'בחלומותלרובחזרוהאלהוהזיכרונות
לישעזרמשהרקרהיותרמאוחררבותששניםעדמתפוגגת,
 .אחרי-כןעודהופיעשלאאחד'חלוםמאותולהתפטר

מחוץ-למתנדביםאחראיהייתיזמניובאופןשליבקיבוץאזחייתי
שלבסדירותהסתיר'סוףעדוכשאריםבאביבהמגיעיםלארץ

שםלתאילנד'אולכפאלאולהודונוסעיםהםאחר-כך .ציפורי-כ;,
 .יותרזולהוגםזמינהגםהמריחואנה

איידס,מבראנרס"אניואמר'למישוריגברהגיעאחדבוקר
חולצהלוחיתהממוצעת,קומהבעלשחרחר,היההואארגנטינה".

ג'ינסמככסיוזוגלצבעיםבית-חרושתשלהתפוצצותכמושנראתה
גבותרמתגבח,צרמצחחצרי,סנטרגםלוהיהמאוד.שחוקים
השתלשלה ,,,-ןגמעםזעירהזהבשרשרתגדולות.ואוזנייםעבותות
בולטת.לגרגרתמתחת
בולטכהתפקידשמילאדרסטי,הזה,האישאתכל-כךליהזכירהוא
דרסטיאםאותולשאולשכפתיתיעד ,לציוןהראויה 1943בשנתבחיי
 .אביואוליארהבכור'אחיוהוא
במגן-הדודעינינתקלוכאשראחתבבתהסתיימההאשליהאבל
עלקטןצלבהיהלדרסטי :דרסטישלקרובהיהלאהוא .צווארושעל

אחריזוכר,אניטבעתו.עלכריסטרפרסנטשלודיוקןהשרשרת
אימוןברלתתארכלאםאזהרהרתיאיךמדהים,רזהשכה,ארבעים
ורשהמגיטרשברחתילולספרהיכרתי,שלאלאדםסיפוריאתולספר

בגרמנים.ללחוםלאנגליה,אחר-כךלשוודיה,להימלטכדי
המתמטיתההסתברותקרביה,לאאו:קרביהלאיינשטייןלרגעכחזור
מגיטרמכברלאשכמלטברדיצ'בסקי'סטפןביני'פגישהשל

אחתחיתהאיידס,בבראכרסמפוכרדרסטיאסטררןוביןווארשה,

מספרהכפלהפגישה,ולזמןלכסיבותבהתאם .מיליוןמאותלארבע
שעשינומהועשינוכפגשנוזאתכלועל-אף .מיליון_במאתייםזה

שלבסופרשקובע,היחידהדברזהואוליהיה,וטובבהצלחה,
חשבון.

לאשבהתקופהבאותהעליונהחשיבותבעלהיההתיקשורתיסוד
הסתדרנורכךאנגליתוקצתגרמניתקצתידעדרסטיספרדית.דיברתי
כמהאחדירשרדפתיאחרישקרתהראשונהפגישהבאותהודיברנו

אחדשאיננילדעתהיהיכולאיך .יפחדכהיהשהואהבכתילילות.
ורייכסלמיכדהכריפאהרווסרשלהנמלאיזורכל ?הגסטאפומאנשי
בירהשרתהשהואלבשמתיאחריועקבתיכאשר .גסטאפראנשישרץ
עברולבסוףבביקתת·זוטאותוהחליףפטררליארם,בשםבבאר

על-כךעמדהואהראשונההפגישהאחריאפילוהארס.לרריטשס
בטוח.הכיהפגישהמקרםהואהארסשהרריטשס

הגרמניהקרבימהצימלחיםשלוש-מאותשאגוהענקבאולם
" Denn wirfahren ,denn wir fahren gegen England " ערלים,אנו("כי

יכוללאאישאוזניים.מחרישהיההרעשאנגליה.")עלעוליםאנוכי
קולטאניעכשיואבל"שיחתכו",אמרתילשיחתנו.לצותתהיה

ארוכותשתיקותהיו .מהענייןזוטרחלקרקבעצםחיתהששיחה
עיניתוךאלאישעמוקיםומבטיםהמקוםשלהחרפתיברעשביכינו
אלעמוקעצב-העיןואתהאישוןאתחודריםשביזמומבטיםחברו'
כזה.דברשמצויוהיכןאםבישמת-אנוש,תוך

פעםשמדיוהשיחההעמוקיםוהמבטיםהשתיקותביןובכל-זאת,

 z 126גויו



לוותראותילשכנעדרסטיהצליחרצוצה,ובאנגליתרצוצהבגרמנית
במקומר'ולהישארלאנגליהולבסוףלשוודיהלברוחחלומיעל

לךישאומר'שאתהכמרהגרמניםאתשונאאתה"אםבדנציג.
בצדאנשיםמכיראני .כאןבהםלהילחםטובהיותרהרבההזדמנות

הארניותעלקבועמידעלקבלמארדשישמחובגרטנבררג, tהשני
שבונים,הצוללותמספרעלבדנציג,המיבדרקעלבתיקוןהנמצאות

 "?כזהמידעלספקתרכלדעתך'מה ...כאלהדבריםמיניוערד
הוא "?לשוודיהלברוחליתעזורלא"אז :האחרונהבפעםניסיתי
אחרישאל?"הוא"והמידעלשלילה.שלוהזההמוזרהראשאתהניד
מה.זמן

עניתי.כנראה",גורלי,"זה
 .אמרששי"'ביוםמפליגהשליאוניה"ה

 .אמרתיבערב",רביעיביוםהחומראתלךאביא"אני
שקטרחוב"נמצא .אמרהואברחוב,"להיפגשצריכיםאנחנו"אבל
מסרכן".באמתשזהתזכורקטן'

אמרתי.מפחד",לא"אני
ענה.הואכן","אני

 "?זהאתערשהאתהאם-כן"למה
היטב.לימשלמת"גרטנבררגאמר.הוא"כסף",בכתפיו.משךהוא
קיטורארנייתעלמסכןארגנטינאימסיקבסך-הכלשאניתשכחאל

שוודית".

מסיקמזויפים,ניירותעםמסכןיהודיכבשניםמסיקהכלבסך"ואני
בדנציג".המיבדרקשלהחימושבציצףמנוףעל

איזהנשאר.הואועזבתי.ידייםלחצנוצחק.הואמושלם",זרג"אנחנו
בקצהבלילהרביעיביוםכשנפגשנונוכחתיהיינו,אכן,מושלם,זרג

שם.קשורותהיורפסודותכמההנהר.תעלתלידמוצא,ללארחוב
קר.היהלאאבלירדכבדשלגברדד.גזבפנסמוארהיההאיזרר
החייליםשלצריחרתיהםאתלשמועיכולנוהפינהשמאחורימהבאר

עוברתצוללתשלאזעקהנשמעהפעםמדי .הקרביבציוהמלחים
השלגהיההנוסףהרעשאניית-גרר.שלצפירהארהראשיתבתעלה
למיפגש.שהגיעדרסטישללרגליומתחתשנרמס

מהןאחתעלמלחמה.כרזותהיוהנמל,איזרריבכלכמרהקיר,על
הגלגלים("יסתובבו " Raeder muessen rollen fuer den Sieg "נאמר
בתמרנהבתור").הראשון("הוא " er geht ror " ;הניצחון")למען
אזרחיםשלושררהותרמיל,רובהנושאבחופשה,חיילנראה

החיילמאושרים,כולםהיו'בכרזהשלהם.לתורבסבלנותשמחכים
נמלט,הוא,משפחתו.בניאתלראותבדרכוהיההואטוב,חייך.

הממתיניםוהאזרחיםהחזית.שלמ"נעימרירתיה"לזמן-מה,לפחות
השנייההכרזהופטריוט.נאצלולהיותלנפשולולהניחמאושריםהיו

("האויב " Der Feind hort mit "נאמר,"שששש",לגמרי.שרנהחיתה
מהםאחדקלושות,מוארברחובגבריםשנינראובתמרנהמאזין").
רמזההאווירהעבה.מעטפהלוהמוסרלחברו,סיגריהמדליק
דרסטי .כאןהמתרחשתכשרהלאעיסקהעלסודיות,עלבבירור
מידששםעבהמעטפהלומסרתיכאשרהכרזהעלמצביע tגיחך
 .מכנסיובכיס
אמרתי,בדיוק,""לאבתמרנה".כמר"בדיוקאמר,רואה?""אתה
 "?הסיגריה"איפה

 .ולעצמוליוהדליקגרןךזארןדחפיסתוהוציאענה"צדקת",
הצעירהיהודי tשנפגשנועדקרובותלעתיםחלמתיהזההמחזהעל

ארתהאחרישרב,לאולעולם .שליבקיבוץואני'איידסמבראנרס
גרועההממשי'באירועההיזכרותששוחזרהאחריפגישה.

בהדרגההתפוגגדרסטישלפניודיוקן :מוזרבחלום.השתקפותו
 :הפרשהשלהפרטיםפרטיאתזכרתיאבלגמורה,שינחהלקראת

תוצרתשרםולאגרלדז""אולרסיגריהחיתהשזרלבטחיודעאני
שלההקשראתאפילוזוכראניהקיר'עלהכרזהאתזוכראניאחרת.

הבירהשלהטעםואתהלילהבאותולושנתתיהראשונההמעטפה
אתשיקחחרדתיכמהנזכראניבפטרולאום.אחר-כךששתינוהזולה

תדאג,"אלואמר'מארדשלוהיההואאבלשלו'לארנייההמעטפה
שלי".בתאהלילה,הארנייהעלתהיההיא

 .עכשיויודעאני tמארדחובבניתחיתהההיאהראשונההמעטפה
צוללתשלמדוריםשלרשהשלמפורטיםשירטרטיםהיובתרנה

וחלקיטנקיםשלתאריכיםרשימת ;בתיקוןהמבדוקעלשנמצאה
מלווהתיאורשלי'הצףטוןהמאהבמנוףשנפרקוכבדיםתותחים

קניגסברגהכבדההסיירתשספגהנזקי-הפגיעותשלבשירטוטים
מעטפותהעברתימרר;נה).לגשר,מתחתוישר~טרך~דו,(באחוריים,

אישורקיבלתיאחתובהזדמנותשברעותשלרשהכללדרסטיכאלה
מישלרחיאחר-כךבגרטנבררג.הבריטיתלקונסוליהנמסרושהם

נפסקולשוודיה,כתמורההגרמניוהפחםמשורריהעפרת-הברזל
לאמעולם .דרסטיאתערדראיתילאושרבהמלחמהסוףלקראת
עללניצחוןתרומתי :הזאתהתקופהבמשךמעשיבחשיבותהפרזתי
בחזיתבודדרגליםחיילשלמזרפחותהכנראהחיתההנאציתגרמניה
חווייתחיתההחוויה tמבחינתיאבלהחזיתות.מהמוןכלשהי

במלחמהלהישדדסתםבמקרםמשהרעשיתילפחות ;התעלות
בדנציג.במבדוקואחר-כךהגרמניהסוחרבציהשירותבביטחת

שהעברתיהמידעאתלעצמילןמרתבניסיוןשקעתייןת;מאוחר
חלקיאינספורעםמעורבבענק,תשבץשולחןעל~ר~שלדרסטי
כברשת-באירופהכמרניאנשיםאלפיבוודאיהיואחרים.פאזל

הרבהונשיםגבריםהכבושה.וצרפתיווןעדמנורווגיההנאצים,

 tוכוונותיוהאויבתכניותשלברורהתמרנת-מצבלקבלבניסיוןעסקו

הנאצים.שלהשטניבשלטוןלהילחםכדיהזהבמידעובשימוש
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בסרמיכה :איור

בחייםנותרהללוימי-העברוזיכרוןדרסטי'עללחלוםשחדלתיאחרי
הלוחעלהמתוייגטהורכזיכרוןונשארשליהמוחשבץאירועיאחרי

לא :לולהניחמרנןהייתי , 1943-1942השניםבתוךהכרונולוגי
לכתובאחדיוםהבטחתיאבללילה-לילה,אויום-יוםאליוחזרתי
עליו.

כלכמעטהיטבזוכרואניענק,שליהזכררנותשקהקורא,לידיעתך'

 ~, Hןiי
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תשע.בגילשליהראשוןמיכי iדהמיפגשבזיכרוןהחלשבתוכו,דבר
הקריאהמשקפיאתהשארתילעזאזלאיפההואזוכרשאיננימה

בןלאדםנורמליזהאוליאבל .חלש,לבטחהואהמיידיהזיכרוןשלי.
ושבע.ששים

שלהכתיבהלהרפתקתככ:כסתיכאשרעצמיאתששאלתיהשאלה
מישהויהיההאםחיתה,ברדיצ'בסקיסטפןשלכשיכלוה"עיוותים"

אותהכותבשאניובהנחה , tאנהזאתהיצירהאתלקרואמעוניין
ביקורתיתהערכהליהציעאיש-ספרות,ישליחבר ?האישילסיפוקי

לאאבלהצהרה,זוהיכתבת tט"מהאמר,הואהאלה.הדפיםשל
עללהשיבמוכןאבלשלם,בלב:זאתמקבלאנימסה".אוסיפור

לכפותמכסים .קובאותושיינקטומבקריםשלהעתידותהתקפותיהם
הםזה","מהבעבר.כזהדבר ·•לקרההכתיבה.נושאשלהגדרהעלי

 ,, .שלךהרעיונותרקאלה",ובל "?קצרסיפורימסה"רומן'ישאלו
 "?שליהגזוזותלצפורכיים ?ציפית"ולמה
צצההכהרוצים.הםאםרק '?זהאתיקראושאנשיםחושבואתה

להבריחמכסהכשהואבגבולנתפסיהודי :עתיקהיהודיתאנקדוטה
"מזוןהמכס.פקידשואל "?הזאוזבשקיתלךיש"מהטבק.שקית

אוכלות"ציפוריםהשקית.אתקורעהמוכסהיהודי.עונהלציפורים",
אותן".מכריזזלאאני"ירצו-יאכלו. "?זהאת
המר.היהודיההומורלחושמאודיאופייניתשהבדיחהחושבאני

בוגרים,בכירים,כבאזרחיםבכולנהוגוישמאודעתיקעםאנחנו
פרדוכסליבאופןוהמצרים.ים:הסינעםביחדהעולם,שלהזהב,בגיל

משוער,שווה-ערךבישראל.מוכראינובכירים""אזרחיםהמושג
קוראישללטיבעםוביחסק!\גקר""אלטערהואתדירבושמשתמשים

קוצים :כדלקמןאותםמגדיראניצברים).יהיומהם(רביםבעתיד
בפכים.חסרי-נימוסיבחוץ

 'שלהראשוןהחלקאתשסייימתיעדייןזוכרשאתהמקווהאני
שכאדםחושבאניהקדוש-ברוך-הוא.ובתפילתבחלום"עיוותים"
ולאמעגליהואשהזמןבזהוכ~·בחלומות,שלמהאמונההמאמין

אלכסנדרישאני )?לאים, tמרכסיס(שמאמיניםמה(זהקווי
חלום,בעודעצמיתבחשיפההזההתרגילאתמסייםברדיצ'בסקי

בשלמותו.זוכראניאותוזה,מבוקרחלום
עםשיחהוניהלתיוחמשהעשריםבקומהבדירהיורקבכיוגריםהיינו
והואגרשוןהיהשמואותו.י rשחיבבורב,זמןאיתרשהפלגתיאדם
אחר-כך .בקבורתויאותושהספ!דתיהואאנישכים.שלושמזהמת

 )?המתיםכעלמיםחוסר-מאמץבאיזהלב(שמתםלוכעלםגרשון
אודולפינים,בכמהומבחיןה tלמ,הרחקארוךבקו-חוףמתבונןואני

היההעשרים-וחמשבקומההחלוןהחוף.עלשםשכתקעולווייתנים
אתשתסגורשמוטבלאשתיי rאמרובפראות.נבחשליוהכלבפתוח
כיייקפוץלאהואהדולפינים.אוןלמטהלקפוץעלולהכלבכיהחלון
רציתיוכל-כךהתעוררתי,ואזאמרה,-מאודרחוקשזהיודעהוא

דרכםאתשובוימצאוונקועים,יהיולאהלווייתניםאושהדולפינים
הפתוח.היםשלהחופשאלהפתוח,היםאל

שלישיחלק
"האנטומיה"המשך

שלי)הראשונההקוראת(היא"האנטומיה",אתקראשאשתיאחרי
 "?יומןלכתוב,כיסית"מה-אותישאלההיא

ארוחתאתלאכולצריךשאדםפעם,אותיהזהירגרייבסרובוט
המירפסתעלהכחושההבוקרשמשבאורישככו .לבדשלוהבוקר

חציאדםקם"בבוקראמר,הואה, R~יוךבריאה,בביתו~לום, Rב
המריבותשרובלבתשים .לולהפריעואסורשלוהחלומותעםרדום

חיתהוזושמתיילאאנייובכןבבוקר".בעיקרקורותהמשפחתיות
התוצאה.

יסטכדלטובה.בחברה א~~~אזשיהיה.אמרה.היא ,, !"יומן
לכתובשהמשיךמוכטייזjווכרד,קאמי,בודלייר,דמנו,דוסטוייבסקי,

ביחסומה ?סרווכטסשליומןאיכררון·קישוטוהאםבלבד""להכאתו
?ולאוכרדובדבליןאחדשלם tיונאודותעלשלו,~לוםוליומןלג'ויס
 "?כךכלקשהלעבודלךגורם"מהשלוהשברוזעקת

להםשאיןאנשיםמכיראניביכתייכו.לפחות .היומןכעכיךכאןעד
הםאותם.משגערומןירכתובוהדחףרומניםלכתובכישרוןשום

שכיסוהתשע-עשרהמהמאההמיסכניםהמלחיניםאתלימזכירים
שהלחנת,המוסיקהכהדרתכמהמשנהלאאופרה.לכתוביאושברוב
פליאסאתלבסוףיצרוביוסיאופרה.כתבתלאאםגמוראפסאתה
תריסריםשלושהעליהמז~דיףאנישהיא,ככליפהאבלשלוי

הקדמוניםוהרומאיםטעםשלענייןרקיכמובןזהי .שלומהפרלודים
השבראשימרכיןאניריח.ועלטעםעללהתווכחשלאהרילכויעצו
חכמתם.בפכי

יהאחרוןלפכיאולייהאחרון(אוליזהבמסעימפליגאניובעוד
שלבעיותכמהלעצמילהבהירניסיוןכמוהנראהלדעת)איןלעולם
שאנועתיק,יהודיסופרשללברכתווקוראמתפללאניכשמות,גלגול

שלכ"מטיףמוכרהואהעולםולשארקוהלת,לוקוראיםהיהודים
אקלזיאסטס".

איןלבטחשלדעתי'הצהרתיהזאתהמיני-טרילוגיהשלהשניבחלקה
טסתיאחדיוםלכו.שקורהמהכלוכך ;תאונותמיקרים,אלאאנו

המושבחגורתאתשחיתותיואחריכמובן,כמיקרה,לפילדלפיה,
להתבונןהתחלתירגל;אלףושמוכהעשריםשלבגובהשלי

לכחולבניגודמתחת.הרחקקרםבצבעהקומולוסענניבארמונות
על-ידי;מופעלטמירחזיוןנראוהםמעליהם,השמיםשלללא-פגם

המוטיבעלשליהפנימיתבאוזןאזחזרתיעתיק.זיכרוןאיזה
היהמוסיקהאיזוותמהתיוביוסימאת("עננים")ניאז'שלהמוסיקלי

החלטתירגע.באותואנישראיתימהלראותהיהיכוללומלחין
כמוניאז'לא.אניוגםממקומו,אחדתוולומזיזהיהלאשהוא
טיסהשלהלא-טבעיתהמשימהאתביצעתישאניוהעובדהשהוא,
דונלשכותצריכהלאמלמטה,בהםלצפותבמקוםהענניםמעל

 .הדבריםשלבטבעם
הללוהקומולוסארמונותשלהאינסופיתבהתקדמותכשהתבוננתי

אותםחישאניכפישחיי,בדעתיעלהומרוחק,חמקמקאופקעבראל
על-ידיאולי,שנחירקודמים,חייםשלהשתקפותרקהיועכשיו,
רחוקבעבראבלעצמייאנייתכןאושליקרובאוליאחר'מישהו
היואבל .זיכרוןשלחיוורצלאלאהיהלאמהםשזכרתישמהכל-כך

חזרות,ידמיוןסוגיהחיים.רצפיבשנימקבילותהתפתחויות
דמויותשתיהיואומכםאם-הגיבוריםהתנהגותשלאנלוגיות

 .אחרובזמןאחרתמזוויתהנראיתכזאתאבלאחת,דמותולאשרכות
שלאינסופיותחזרותרקהיואושוכה,היהקומולוסארמוןכלהאם
 ?אינסוףעדיעצמועלארמוןאותו

שכיםכמהביליתיהאלההנוכחייםשבחייםחשבתי,איך-שלא-יהיה,
דיבורו,אורחאתאופיו,אתלובשאחר,אדםמאחוריעצמיבהסתרת
ערכתימסיק.פולני,ספןהייתישכיםששבמשךהאישיים.מסמכיו
זה.אתשוויםהיושהםכמהעד-חייאתוהצלתיאמינההצגה
חמש-לפכיזאתעשיתיחוזרת.הצגהרקחיתהשזוהבנתיעכשיו
בפעםבזהלהיזכרהתחלתירגעואחריהראשונהבפעםשכהמאות

הראשונה.

הספרשזהמשוםרקלאולברכתו,קוהלתלעזרתקראתייותרמוקדם
לכלשיששםאומרשהואמפכיגםאלאבתכ"ך,ביותרעליהחביב

לבכותעתלמות,ועתללדת"עת :השמיםמתחתחפץלכלועתזמן
פעילותכלכמעטכוללתהזאתוהרשימהוכר' ,, ...לשחוקועת

שללאורחות-חייובמיוחדמתאימהשהיאלינראהאבלאנושית.

ספינתושלקיומהעםהספןקיוםשלסמrיביוזהמעיןיורד-ים.
יוםלביןהחתימהשביןהזמן :מאודוממשייםמוגדריםבגבולות
מבטפעמים.מאהלפחותהאלהבטקסיםחלקלקחתיאניהתשלום.

רשוםשלירב-החובלושםשמיזאת.מאשרשליהספנותבספרחטוף
במסורתכל-כךמוטמעהזההכוהלהמתאימות.במשבצותבו

כל .שימורועלהגרמניםהקפידומלחמהבזמןשאפילועדהימאות,
הטובההספינהיומגיעלמתנוססתחתימתיוכךופרט.פרט

~ייסטר.שמידט,קארלאחדשלחתימתומול"מריאכה"
ליוויתחתרב-החובללתאהובאתי .מרכיןמיקרהממשזההיה

אחר-כך"חתמתי".אשרעדהשוטראתלשחררסרבווהםמשטרתי
שלך"אלי)התכוון(הואכולועכשיו:"טוב,גלויהבהקלהאמר,הוא
החתימהחיתהזוהפחמים.מחסןאללמטהנבעטתיאני :ויצא

בחמש-בעקבותיהנחתמומאהעודלפחותכאמורי ;שליהראשונה
עליקודמות.תחושותשוםהיולאליאבלהבאות,השניםעשרה
כמויסודיותשלמוניטיןבעליבכי-אדםאפילו :מהענייןלסטות

 1940בשנתעצמם.שלבביורוקרטיהלפעמיםמתבלבליםהגרמנים,

 ,-1941בגרמניות.ארניותעללעבודפולניימאישוםהורשהלא

מגוייסים)היוהגרמניםהגברים(כלאדםבכוחחמורמחסורמחמת
ובמחכות-בבתי-כלאפולניםימאיםחיפשווהםזאת,פקודהבוטלה
העונשיןבמחכהסירהגבינתבעווןמאסרתקופתריציתיאניעבודה.

שיגרתית.בבדיקהשליהמסיקכרטיסאתגילוכאשרסטוטהוף
מיוחדמדורבו;היהולגרמניםלפולניםעונשיןמחכההיהסטוטהוף
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במוניטיןהמחנהזכהלאמעולםוצוענים.יהודים-לתת-אנשים
 .טדבלינקהאראושוויץשל
ובסוףהבריגיטחעלואחד-כךשהוטבעהעדהמריאנחעלעבדתיאני

לעבודותהפולניםכלאתוהעבידוהחוקיםאתשובשינו 1941
ישנותאמבטיותהיוהבריגיטחוהןהמריאנחהןובמספנות.ביבשה

דיגה,ל, ?7?7גרמניה,שלטוןתחתהבלטייםהנמליםביןשהפליגו
ונו'.הלסינקי ,~לין
העונשיןמחנה-לגמדימופרדיםהיובסטוטהוףמדודיםשני

אני,אבלהשם,באותושנקראוסטוטהוףהריכוזומחנהסטוטהוף
היהמהקרובותלעתיםהתפלאתי ,השניבמיתקןלהציץשהספקתי

החיילגדרמאחודיהאחדת,לחבורהמלהצטרףעלישמדאשדהדבר
בנם ,פולניימאישאניעל-כךשהעידהפיסת-ניידזוחיתה .הכפול

 "בכנסיהושנטבלתיקדוקובסקיוויקטודיהולדיסלביאןאחדשל
בארכיוןכחוקאושרההזאתהלידהושתעודתחלודנהברחוב

ששרתואחדיםמסמכיםהונפקוהזההדמיהמסמךסמךעלהכנסיה.
 .אחדי-כןוגםבדנציגהמריאנחעל"חתמתי"אשדעדהיטבאותי
בדקו,אילו .-1939בולדיסלבשללבנוקדהמהלבדוקטרחלאאיש
ונהרגהפולנילציגוייסהואשנה,אותהשבספטמברמגליםהיו

האיזודהררסטדפלטה,למעןנלחםכשהואבספטמברבשלושים
אחדיונציג.לשעבדהחופשיתבמדינהאשדהחופשיהפולני

דיהיוהדבריםהזה,המתהאיששלדמותואתלגלםשהתחלתי
העגהאתהיכרתישוטפות,ופולניתגרמניתדיברתי .יחסיתקלים,
שלהם,המישחקיםאתהכרתיהפולנים,מיתי.עשלחייהםמנהגיואת

בכללהימנעעלישהיהחיתה,היחידההסכנהולקלל.לשתותידעתי
גילויוהגרמנים.הפולניםספינתיאנשילפניבעירוםמלהופיעמחיר

זו .לכךמאודקרובהייתיפעםמוות.גזר-דיןפירושושליהמילה
בשודהעמדנובקניגסברג.ימאיםשלשיגדתיתרפואיתבדיקהחיתה
קטןמישטחעללעלותחייבהיההוקראששמואדםוכלארוכה
ברגע .שלוהמיןאיבריאתבדקהצעידהורופאההחדרבאמצע
חותמתואתהנמלמשטרתשלעייףפקידצדףבסדר","הכלשאמדה
האיש.שללמסמכיו

מאוד,צעידהחיתההיאמעלה.צעדתיאמדה.היאבתור","הבא
גרמנית.אוניברסיטהבאיזולרפואהבית-ספדסיימהעתהזהדקאולי
בחייה.נימוללאגברימיןאבדדאתהלאשמעולםבטוחהייתי

מתני.בגובהנפגשועינינואלי,מבטזקפההיאאליה,מבטהשפלתי
בתור".הבא ,גמור"בסדרואמדהלחיותליהניחההיאואז

זהחתםמסמכיושעלבגברמבטלהעיףטרחלאהמשועמםהשוטר
עתה.

 .לא-תיאמןובחוצפהשליבמסמכיםמוגןלחיות,המשכתיוכך
מגלגולילאחדביחסהזההאירועעלחשבתיקרובותלעתים

 ,אזאותימציליםהיולאמסמכים . 1500שנתסביב ,בספרדהקודמים
שחיתהכפיסכנת-מוותחיתהלאמילהלקרוא.ידעתישבקושימשום

אחדיגדתישבהבסביליהלאבמיוחד .-1940בובפוליןבגרמניה
היומודי,שלטוןתחתבדרום,רביםספרדים .-1942במהודיהפרידה
סמךעלמסתורהיהודישהואאדםמאשיםהיהלאואישנימולים

 .שלוהמילהעדות
בדית-המילהויוםנימולהיההמושיעאדוננוישומושיענואפילוהדי
בדיקותמזה,חוץבאיטליה.כלשהובחלקמועדכיוםנחגגשלו

כספן .כןדווקאהמוותשלאחדניתוחיםבאופנה,היולארפואיות
קרנקיסטדודשלספינהעללעלותקרשיכלליהיהלאצעירספרדי
החדש.לעולםהרביעיבמסעופינסוןיאנסוינסנטהקפיטןאחד,

הצפופים,המגוריםהואממנהלישזכורמהמסוכנת.נסיעהחיתהזו
ליבשהשהגענוקודםימים:ארבעהונסמי-שתיהחוסרמעופש,מזון

מיכמולמתוקיםוהפכומלוחיםלהיותבאוקיאנרסהמיםהפסיקו
 .בספרדהדיםמעין
קראהלילהשכלדב-החובלשלמתפילתוישירהכתוצאהנגדםהנס

הדיהוא ,דב-החובלאמד ,בסופו-של-דברהמושיע.ישולמושיענו
מתוקיםלמיםמלחמישהפיכתכך ,הקודשבארץלייןמיםהפך
 .זוטרנסבבחינתדקחיתה
 .ביוון ,בסאלוניקילילדיהזההסיפוראתסיפרתיכןאחדירבותשנים
כמובדיוקבזקנים,אימוןנתנולאהצעיריםלי.האמינובקושיהם

,כשתאוותיעכשיואבלעולם.שלדרכו,כנראה,זוהי .-19g9בילדים
אולידואה,אנילאינסוף,אחתשביןבמיזוגלאפסשווהלחיים
הכלהבליםהבל-בהכריזוהזקןקוהלתצדקכמה ,מדימאוחד

 •אדם.מכללחכםנחשבלחינםלאדוח.ודעותהבל

דרותבהמתוחינוךנוחלתרהמרכז

העובדת.-בהתיישבותפיתוחבעיירות-בערים

לצעירים ,לנוערעיוןוימיהרצאותסדנאות, *
 .הסתדרותייםרעיונייםבנושאיםולמבוגרים

 ,ראשוןתוארלקראתגבוההלהשכלהכיתות *
הארץבכלכלנית""פרויקטבמסגרתלעובדים
 .)ייהפתוחההאוניברסיטה"עם(בשיתוף

 .הפועליםמועצותלידעובדיםלוועדיספרבתי *

 .לסיןייביתייותיאטרון 11מופת"מועדוני*רשת

 ,זמר ,ריקוד ,ידמלאכת :הגיליםלכלהעשרהחוגי *
 .ועודועודהתעמלות

 .זמרחבורותעדות,פולקלורמחול,להקות *

אמניםעםומפגשיםסופרים""ימי ,יצירהסדנאות *

 .ובקהילהעבודהובמקומותספר,בבתי

 .לגימלאיםעניפהוהשכלתיתתרבותיתפעילות *

 .הארץלידיעתאבשלום"יימכון *

ישראלבארץ ~:::~ך~::;הרה~חדרןףז

ולחינוךלתרבותהמרכז
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 ~ oOדניאלתרגום:אורי,אלפרדמאת
לפין,

תפאורה:פינס,ציפיבימוי:

היפ,דאגלס
דןמויסקה:רוס,פילסתאורה:

הנדלסמן
גביפורת,אורנהמשתתפים:

אוירהאביעמוני,

נזיריםחדסרגעי ...לחיט ... "
 " ...נתיאטרון

 " ...שלאגד ... "
(דבר)

(מעריב)

יעמונגני ...ואנושיחם ... "

 " ...מרשימהפורתאורנה ...נפלא
(חדשות)

 " ...מחשבתמלאכת ...נראוו ... "
(הארץ)

נימוי ...נהזרתזקנהגברת .. '.'

 " ...מרנינהבימתיתחוויה ...מנריק
המשמר)(על

גנילמרתוזה ...פורתגברתתודה ... "
חם ,טובערבליעשוהם ...עמרני
 " ...ונעים

(העיר)

עמוניגבי ...ללננרגעתפורתארונה ... "
 " ...כובש

ישראל)(קול

ברנש,

תפאורה:מיצ'ם,מייקלבימוי:
ווקס,אדיראן

תאורה:ענבר,דליתתלבושות:
אורגליחיאל

 :)'ב·'אהסדר(לפימשתתפים
בן·דודג'יל

הניברובוט

זמיריובל
חןשירת

ליזרוביץ'·הדרעמילה
מרקסאביבה

קושניראבי

שמרגעדון

המסתובבתהבמה

סמית,רוג'רבימוי:מיטלפונקט,הללתרגום:קירספ, '.גנ.מאת
זיו.שוליתאורה: ,ילדוראלדד :מויסקהסונדל,עדנהתפאורה:

תבוררפישחר,אוהדונטר,דפנה )'ב·'האסדר(לפימשתתפים

חסמןמרקזוהר,מירםמשתתפים:
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לקולנועה-והפסטיבל
 1 2 . 7-21 . 7 1990ירושלים

ימים 7בעוד
המוקדמתהמכירהמתחילה
הקולנוע:לפסטיבל

בסינמטקאביב,חלבסינמטקירושלים,בסינמטק
סנטרובדיזננוףלב,ובקולנועחיפה,
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החדשהמנועשמןעם 90-הלשנותשלןהמכוניתאתהכנס
יכולשאינןיתרונות SG 20150לדלקול ! SG 201S0דלקול
עליהם:לוותר

למנועישמניםבדרישותניותרהמתקדםהסורגאתקיבלהשמן •
 • API-SGבעולם:בנזין

מתקדמת.בטכנולוגיהפותחואשרתוספותמכיל •
 .אוירומזגנסיעהתנאיבכלמעולהביצועכושר.נעל •
המומלץלמקסימוםעדהשמןהחלפתתדירותהארכתמבטיח •

 .הרכביצרני"יע
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