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לותרבותלספרותירחון
בסריעקבעורך:

עינתעמלהעורך:עחרת

שמי.רזירההראל,אהרן ,גרונייוסףבלס,שמערןעמרתב:

 .ששרןסרמך

בסרמיכההמערכת:מזיכר

רגרלנטשמואלניקדו:

שוחטדפנה :הגהה

אהרןהדר,יוסיבלס,גילהאררפז,ארררברךיצחקמערכת:מעוצת

 .שמאסאנטרן ,שוהםגיורא .ש ,רביןעוזר ,יהושע .ב.אזיידבנרג,

-בישראלוהתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
עמותה

הסתדרותולאמנותלתרבותהמועצה ,והתרבותהחינוןמשרד :בסיעו

ולחינוןלתרבותהמרכז ,הכלליתהעובדים

 03 " 456671 ·לט ,א"ת 16452ד"תוהמנהלה:המערכת
המודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת

אלאידכתבימחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת

 .מבויילתמעטפהאליהםצורפהאם

 . 03 " 456671למסיורקאךלטלפןמתבקשיםלמערכתהפונים
שלאחדצדעלכפולברווחמודפסכשהוא ,רגילבדאררקלשלוחישחומר

 .מראשלתאםירצוהעורךעםפגישות .הנייר

בע"ממופת·רוזמריןדפוס :צילוםדסר,

הכורכים ·חב :וכריכההדפסהאורניב :לוחות
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שעה.לפי

.תגובות

הרצחמעגלאתלקרוע
הזה.האימהמעגלאתלשכור
המכושף.העיגולאתלקרוע
המרות.אליפסתמתוךלצאת
הם .הראשוןלהיותחייבמישהו

כמצבםהם,הראשונים.יהירלא
מסרגליםלאיכולים,לאהיום,
לכך.

חזקים.אנחנו .כן-אנחנו

שישודאיתאמונהעלשעונים
המכשיר-כלומרמדיגה,לגר

לגרהמאפשרהאדמיניסטרטיבי
עלמתקבלכביטחוןלחיות
ולמרותאף-על-פי-כןהדעת
נרצה,אםסיכוי,לגרוישהנ"ל.
מהלטפחלכשירווח,אולי

כגבולות"מולדת"שקרוי
אתזה,כדררהישגנוהמדינה.

שניםאלפימשךהושגלאאשר
גבולותלהשישאדמה:;ככרת-

המוכההיהודילעםמוגנים,
שלמולדתלגרחסרהוהנרדף.
מדיגההמדינה.כתרךממש

 .הדבראותרלא-ומולדת
שחיים.משרםחייםכמדיגה

שרוציםמשרםחייםכמולדת
טעםישכךורקכה.לחיות
מסרים.כמקרםלחיות

 .מכךרחוקיםעדייןהפלסטינים
רגםכהלחיותכדיממדינהגם

כה.לחיותורצוישראויממולדת
ול,-להגיעמהםמרגעיםאנחנו

וכשל-כך .הראשוןלשלבגם
לצבורמהםמרגעיםאנחנו
להגיעעל-מגתהכרחיתערצמה
ולפשרהאיתנו,הידברותליכולת

ניתןממגרההכרחיהמצב-

המרות.מעגלאתלקטוע

עלשעוניםחזקים.היוםאנחנו
עללמולדת.געגועעלמדיגה.
וכוחארריריהישרירןשלערצמה

הכסףחומתעללדבר(שלא .ימי
האמריקאי).

אתחסריםאגרוככל-זאת

אגשיםהמאפיינתהגריבות

ולכןכצדקתםהבוטחים
ככרחם.בוטחים

כירושליםהנוראהרצח
כהאיומהלמחלהסימפטום

שהטבחכפיהפלסטינים,נגרעים
שקדםיבירושליםבערבים
הגרדאהסימפטוםהואלרצח,

החברהנגרעהבההמחלהשל
 .שלגרהישראלית

להפסיק.הכרחכאמור,לגר,אבל
כךולשם .המעגלאתלקרוע
לתבונהעוזמעטלאנחרץ

 •לשלום.ותבונה
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סיפוריששה :יזהרס.

נעמיבידימצויריםץקי

זמורה/ביתן ;סמילנקי
החיפוש :גורנייוסף

 ;הלאומיתהזהותאחר
מדינתשלמקומה
במחשבהישראל

הציבוריתהיהודית
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 ;עובדעםאופקים,
מעורב :עצמוןצבי

אחרים.ושיריםירושלמי
פועליםספרית
מגמות :ורססשמואל
בספרותוצורות

 .מאגנס ;ההשכלה
ודוליהמרמןאילנה

לאמשוררים : · rרוז
עובדעם ;שיריםיכתבו

דרכים :ברזלהלל
 ;החדשהבפו·שנות
 .בר-אילן

חינוך :סבירסקיאורי

מחוז-וראל vבי
 ;הנפרדיםלולים t:1המ

ברירות

היטלר, :יקלאבדהרד
וחותמועולמוהשקפת

יצחק :תרגם ;בהסטוריה

פועלים.ספרית ;גונן
צמיחת :מאירמיכאל
-המודרניהיהודי

ותרבותיהודיתזהווז

 1749-בגרמניהאירופית

דוד :מאנגלית ; 1824
 .כרמל ;דינגו
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 :צמחעדי
האפשרים.המצביםשבכלהגרוע

אתרגםבימיןיריביאתגםשמרגיזיםדבריםאומררבזמןככראני

להיותחייבהאינתיפאדהבגילויישהטיפולחושבאני .כשמאלידידי
צריךרעם-זאתשהוא,ממהקיצונייותרוהרכהנוקשהיותרהרכה

שגיכיןפ.רדההיאמתקדמיםאגרשלקראתהשהמטרהברורילהיות
דבריםשגישבליחושבאנילמדינתו.יפנהמהםאחדשכלהעמים,

שלגרההתעקשותנורמטיביים.לחייםלהגיעיהיהאי-אפשראלה
חרקפריעתמתבצעתשברכמקרםומעצוריםמגבלותעלכשמאל
להתנתק,נרכלשלאלכךמוליכהיהערכיהיישובמצדנרחבת

מדינת-ישראלכיןכגטהזאתהעגומההפרשהאתלגמורלהשתחרר,
ובורחים,גבמפגיםשאנחנושכרגעכירוןהפלסטינית.והמדינה
חריפה,תגובהללאקיצוניתהשתוללותתחתילחץתחתנכנעים

גבראתשהופךמיז;נרדף.מזמינהוהנסיגהכנסרגים,מופיעיםאנחנו

מגע.לנתקדרךאיננהכמרבןוזאתאחריו,לרוץליריבוקוראוכורח,
לכךגורמיםהשמאלישלוהצודקיםההומנייםהפרינציפיםדווקא

הימיןכאשרישגימצדהשגה.בררתלבלתיהופכותהשמאלשמטרות
בתים,בפיצוצי-קיצונייםבאמצעיםלנקוטשצריךלגרמספר

מתכווןהואסנטימנטים,ללאבדיכוינרחבים,במעצריםבהגליות,
אותםשללכשלוגםככךומביאהכיבוששלקיומולהמשךופועל

ארככפרנשאריםאנחנואםשכןמצדדיהואבהםעצמםאמצעים

יותרחיכוךיוצריםאנחנועוצריתחתשנמצאיומפוצץמגודרביישוב

יותר.ערדאיומהלהסלמההמוליךנורא,ויותרעז
עלובלתי-מתפשרתהולמתתגובהלגרלאפשרשיכולההיחידההדרך
האנשיםמןלהיפרדותנכונותיששלצידהזרחינהזרועה,מעשי

אלה.מעשיםשמבצעים
השמאלשלהטקטיככישלוןהנרגעת,זאתשדיאגנוזהחושבאני



-והשניבאמצעים,-האחד .הימיןשלהאסטרטגיובכישלון
הנוכחית.לשעהמעברשיתרחשוהאירועיםלגביגםתקפהבמטרות.
מדינהתקרםאםרגםתושגמטרתנואםשגםלהביךצריךהשמאל

עםהסכמיםעליחתמויהיר,אשריהירשראשיה,עצמאית,פלסטינית
בנשקמצרידיםשיהירארגוניםשלרבותעשרותיקרמו ;ישראלמדינת

ושיהירהערביבעולםקיצונייםגרפיםעל-ידיאליהםשיועבר
אחדמצדחבלהמכשירישלקנייתםאתשיממןבכסףיפהמצריידים

הרג,לזרועעל-מנתשני'מצדבני-אדםשלנאמנותםואת
באמצעיםלנקוטנכוניםנהיהלאראםוסכסוכים.פרובוקציות

שלנר'חולשתנושעצםהרישעה,באותהובלתי-מתפשריםקיצוניים
איזהאתנולקייםשתסכיםהמנהיגותשלהלגיטימיותאתתערער
ותמידיותר'קיצוניתמנהיגותתחתיהותעלהריררנדי'מודוסשהוא

השורשעדלהשמידנושתשאףיותר'קיצוניותמנהיגויותתהיינה
 .תנאיבשרםפשרהלשרםלהגיעשלאובוודאי

חסימתאבנים,זריקתהמונים,התפרעותשלשמצבלכך'ייתכן'לא
לסדרעליועובריםשאנולמשהויהפוךבני-אדם,ורציחתדרכים
גם"יש-עחתרניםבאחדשנכתבכפימנוד-ראש,מתוךהיום

שאנוואמירהלמרום,צדקניעינייםגלגולמתוך;ארדרכים"תאונות
כיבוש.תחתשניםושלרשעשריםשנמצאעםשלתסכולואתמבינים

לא-מנוחהלנרתהיהלאהולמת,תגובהללאכזהמצבנקבלאם
מתחתשנעלםעדלברוחנצטרךואנועבודתנו'במקומרתולאבבתינו
לשמים.

היחסישהיתרוןלחשובהבנהוקוצרטפשרתזרתהיהמאידך-גיסא,
שברמצב,להנציחיכולוכפיה,דיכויבאמצעיעכשיולנרשישוהזמני

להגדרההזכרתושלילתניצולדיכוי,חרפה,שלבתנאיםנתרךשלםעם
הדיאגנוזהאתיפהמדגימיםביתילידהאחרוניםוהמאורעותעצמית.
לפניהרריגררושבהגר,אנישברבקעה,זאת,בשכונההזאת:הכללית

התחבורהחולפתשבהחברון","דרךהנקראהכבישעוברשנה, 70
לביתורמאללהמשכם-ולהיפרלדרומההגדהמצפרך-הערבית

תנועהמשאירת.אוטובוסים,פרטיות,מכוניות-וחברוןלחם
ללאבהמסתובביםהםהשכרנה.לתוךערביםשלאלפיםשמזרימה
כךהרבה,בוניםגםבשכונהתנועתם.אתמגבילאינואישמעצור.
המכולתבחנויותקוניםפרנסתם,אתבהמוצאיםערביםשמאות
שבה.בגניםמטייליםשלה,המשחקיםלגניילדיהםאתמביאיםשלה,

מהשכונה,מ'-200כמזרחהללכתרוצהאניאםלערמת-זאת,
לשם.הולךלאיהודישרםבמרות.מסתכןאנילמשל'לאבר-טור

 .בנפשומסתכןהואבמכוניתו'שםלעבורצריךכשהואאפילו
-עבורירקהואהגבולאבלגבול'נוצר-מאדמשרנהמצבנרצד
רוצהושאיננומזריךשאיננולשלום,השואףהיהודיהאזרחעבור

שרוצהאלימים.באמצעיםאחריםאנשיםעלשלטונואתלכפרת
קיים.הגבולכאלהאנשיםעבוראתם.יחדאזרחיקירםלהתקיים

שיכוללערבי-אנשיםשלאחריםסוגיםלשניקייםאיננוהגבול
ולהפוךמכוניותלהבעירטרור'עלילהטילעת,בכללשכונתילברא
אנשיםאותםבפניסגוראינווהגבולפחד'לחייהיהודיבאזורחייאת
לשםשעובריםאלה-השניהצדעלשלטונםאתלכפרתרוציםשכך

אלימהבצררההערבילאזורהנכנסיםאלהומשטרה,צבאבמכוניות
טרור'פחד'-עלינוכרפיםשהערביםרגשותאותםעליהםוכרפים
אימה.

האפשריים.המצביםשבכלהגרועהואעכשיוכאךשנרצדהמצב
ביניהם,ומשאבמגעלבראיכוליםאינםהצדדיםמשניהשלוםשוחרי
עלאימהלהטלתזהבחופשמשתמשיםתנועהחופשלהךשישואלה

אחרים.

 .הרה-אסרךהוא .בלתי-אפשריהואזהמצב
שרבנרכליגלידו'השניםשפצעיאחריהזמך'שברברתמאמיןאני

כששנירקאפשרייהיהזהאבלהערבים,שכנינועםיחסיםלקיים
שתכירהברורהההפרדה-ראשוןתנאי :יתגשמוהאמוריםהתנאים

נכונות-שניותנאישלנר.לזרשתקבילהערבים,שלבעצמאות
כלפיגוע,כללגביסנטימנטליתובלתיפשרותחסרתקיצוניתלתגובה
האזרחיתהחברהאתשהופכתפעולהכלסדר'הפרתכלטרור'

בר.לשרודיכוליםוהסדיסטיםהאלימיםשרקלג'ונגל

-גיץרקליפרדדהעבריתבאוניברסיטהביקרשעבדהבשנה
קטנהעיירהעלסיפרוהוא-נירםבעולםהחשובהאנתרופולוג
היההוא .מחקריואתעדךרבהשניםכמהחישבהבאינדונזיה,

מיליוןשלרשהבעדךנשחטושבהךהגדולותהשחיטותלפניבמקרם

עיירה .חישבהעיירהארתהעלסיפרוהוא ,-60הבשנותבני-אדם
הךבהישברובסומטרה,בייאררהבאינדונזיה,מקרםכלשכמר

קשוריםוהיושכניםהיוהםקומוניסטים.והךבדתםאדוקיםמוסלמים
ארוכהתקופהלאחררעם-זאת,וידידות.נישואיךבקשרילשניאחד
כשהיסודותתגמול'ושרבפיגועושרבותגמול'פיגועמעשישל

סיפרכך-אחדיוםלאט,לאטנעלמולמתינותוהקוראיםהשפויים
אנשיםאלימים,ולאקיצוניםולאפאנאטיםהיושלאאנשים-

לקחוקמרלגמרי,סביריםאנשיםהכיר,שהואמשפחותנחמדים,
בכלקרהרזה .ביתראתולשרוףהשכןאתלשחוטוהלכוסכין'

אינדונזיה.

מנהיגשללאגבוהה.פוליטיקהשרם-אמרכך-כאךחיתהלא
איננהמגברההודאהשרםהקומוניסטית.המפלגהשלולאהמוסלמים

שכרנה,נגדשכרנהשלמקרם,בכלשהיוהשחיטותאתלהסביריכולה
לשחוטשהלכואברתלילדים,אמהותהצדדים.משניבית,נגדבית
קררם.אותםישחטלאשהשכןכדיהשכןאת
אנשיםעללשמוריכוליםלאצבא,שרםגירץ'טעןכךמשטרה,שרם

הולכותפרובוקציותבעקבותמתמוטטתשלהםהחייםשמסגרת
ונשנות.

מהמביךאיננושלנרשהשמאלחוששאניאבלמאד'קשהחזרתזוהי
מופקרים,שחייומדגישהאזרחשברבמצב,לחיותהדברפרוש
אחריםאנשיםעלמדיניותכפייתפרושמהמביךאיננווהימין

 • .טרוףבמעשימנגדחייהםאתלהשליךאותםהמכריחה

כשר:אסא

ובזוישגויקדוש""מקוםהביטוי

מקומרתבכמהמדוברבירושלים'כשמדוברלדידי' :ירושלים . 1
רעודהיסטורייםסימבוליםכמההיסטוריים,אתריםכמהקדושים,

שכונות.שלגדולהערמה
אנשיםשלזכרתםאבלובזרי'שגריבעיניהואקדוש""מקרםהביטוי
מכבדאניולכךובזרי'שגריהואזולתםשבעיניבמהליבםבכללעסוק

ואניקדושים"כ"מקרמרתלהםשנראהבמהאנשיםשלעניינםאת
במקומרתפולחנישימושלעשרתזכרתםעללהילחםאפילומרכך
זה.בתחוםשררתזכריותלכלישכל-ערדאלה,

קיימת,לאהדתותלכלמלאפולחןחופשלקייםישראלשלהיכולת
שאי-אפשרמנוגדות,דרישותמציגיםשרנותדתותשנציגימפני

חלוקהלקייםהישראליםהשלטוןגרפישלהיכולת .כולךאתלמלא
לגרפישחיתהמזריותרגדולה'נראיתהפולחןאפשרויותשלהוגנת

היכולתחולשתאתמצייךהביתהרטבחאבלהירדניים,השלטון
עליהם.לסמוךאי-אפשרהזאת.
והוגן'יצירתילי'ריקראפיתררךטעונההקדושיםהמקומרתבעיית
שם.ולאפהלאלדבר'מיעםאיךאבל

ברישאפילולהחשב,יכוללאקיררתגלשרם :היסטורייםאתרים . 2
באתריםהענייןאדם.מחיייותרחשובמופלג,היסטוריענייך

הגישההבטחתתוךשלרם,בדרכיסיפוקועללבראצדיךהיסטוריים
בהם.השלטוןולאאליהם

עיסוקבעיקרוהואבירושלים,האובססיביהעיסוק :סימבוליקה . 3
סימלופוליטית,עצמאותללאבגלות,כשהיינוישנים.בסמלים

ארפוליטית,לעצמאותהלאומייםהגעגועיםאתלירושליםהגעגועים
העצמאותכאשרהיום, .עברולזמניםהדתייםהגעגועיםאת

הכלחאבדומזמןאליה,הגעגועיםעלהכלחאבדבידינו'הפוליטית
בית-מקדששלעבדולימיםהמדומיםהדתייםהגעגועיםעל

הנרגעיםהסימבולייםלמשקעיםמשקלמלתתלחדולצדיךרקרדבנרת.
 .בעתידנוירושליםבעייתאתלפתורולהתחילבעבדנולירושלים

השכונותככלשכונותכולךשהךהירושלמיות,השכונותערימת . 4
ירכלצדשכלכדיהצדדים,שניביןלהתחלקצריכההמקומרת,שבכל

מגילתשארמדתכמרהריבונית",במדינתועצמובדשות"לעמוד
אחתערימהביןהקריעבודאיפהרעם".עם"כללגביהעצמאות
אבלעליה.לענותלישלאמעשית,שאלההיאהשנייה,לערימה
 •עליה.לההרגשאיךלומדשמחובתיבוודאי

l!J 
ו~

11 

 nnוומ=ו~

מהי :עידןאשר

דביר ; ?אידיארלרגיה
ממלחמת :שיאהרן

מאריורשיעדהאופיום

בזירהסין-

 1840-הבינלאומית

ביתןזמורה ; 1990

"הקמצן" :אורייןדן

הקיבץו ;בתיאטרון

המאוחד

 ;הדבשטעם :קרןרבקה
עובדעם

לחם :פלועודד
וגעגועים

זמורה ;קופה :מגדאייל
ביתן

סיפורי :הרפמןא.ת.א.

נילי :מגרמנית ;הופמן
סימןספרי ;מירסקי

הקיבוץ /קריאה

המאוחד.

כל :גינצבררגנטליה
 :מאיטלקית ;אתמרלינר

הספדיה ;בן-אריניצה

הקיבוץ ;החדשה

סימןספרי /המאוחד

קריאה.

 ;טאראבאס :רותירזף
 ;טנאישלמה :מגרמנית

ביתןזמורה

המסע :שבתאייעקב

 ;הקרפדשלהמופלא
זמורה ;קרווןדני :צייר

(לילדים)ביתן
 :עמיר-פינקרפלדאנדה

 ;דובהלדבהגלדתיום
רוני :בפלסטלינהאיור
(לילדים)דביר ;אורן
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 :מרגליתאבישי
הסכיןשלהישירות

 :שטרנהאלזאב ~
מפיתרוןלהתחמקאין

ממוסדרתהתארגנויות-להפחידהיושצריכיםהדבריםשדווקאמסתבר
קררה.לאזהדווקא-בנשקשמשתמשיםתאיםשל
באופןהציבוראתשמבהילותהספורדיותהסכיןדקירותאלהשקורה,מה

לאוירדנים.באמדוברלאכאן .הסכיןשלהישירותבגללאוליקשה.
לגמרימשהרהאבן.תקופתשלסכסוךבאופימדוברכאןבקרני-לייזר.

עצבים.חולשתעלשמצביעקמאית,אישיתנקמהשלדחףמיןאטרריסטי.
הרחבהובמצביםארוך,הסכסוךהרימוזר,מצברזהמרוטים.עצביםעל

מאופקת.גאווהעלהיהודיהיישובשמרלאורכו,שהיוקשיםיותר
מדוברכעתואילוימאורגןיישובפההיהשפעםלומריכמרבןאפשרי
זר.מבחינה"מאורגנת"אף-פעםחיתהלאירושליםאבלמהגרים.במצבור

ובגבורה.באיפוקתושביהנהגרובכל-זאתמעורבב,יישובבההיהתמיד
חיתהלאאף-פעםבמצרר.גאהכעירילד,בתורערדמתמיד,ארתהזוכראני
אף-פעם.לינץ:אוירתבה
 .וקשוחהשקטהעמידהחיתהמקרהבכל

להגןיכולשצ.ה.להעובדהאתהפניםהשמאלשדווקאהואהאבסורדכיום,
מרגישצ.ה.ל,גבורותאתהפסקהבלישממללהימניהציבורואילועלינו,

חזק.אישומחפש 'עליושיגןמישאיןבהרגשהחימפוחדי
 .הכוחותהפרדת-היאהיחידההדרך .לפיתררןדרךאינהכמרבןזר

על- ?מירעליאצלנומסתעריםלינץ'.מידאוירתמידמשתררתזהבמקרם
השכרנה.אתשבוניםערביםאותם

ארמשלהם,מדינהלהםוניתןבכוחותינוארתהשנבנהאר-משתייםאחת
יבנושהערביםגםרוצים-אצלנואבלהעוינות.למצבפתרוןשאיןשנבין

 •.ללינץ'מיידיאובייקטשיהיררגם

ירושלים.בעייתמפתרוןלהתחמקיהיהאי-אפשר
ביןהמחולקתעירהיאירושליםאשליה.הואזהסיפורשלהפיתדון

ערביםעלהאיחודאתלכפותניסיוןרכלעוינות,אוכלוסיותשתי
 .מתמידלשדה-קרבהעידאתיהפוךיאותרלקבלהמסרבים
ולאישראל,שלמכברדהרבדייגדעשלאחושבאניעקרונית,
ראםעדנידגליתנוססהמסגדיםעלאםהציונות,מטרותתיפגענה

הד-צירןהיהודי,הרובעכמרבן,למעט,הערבית,המזרחית,העיד
חלקיהרוהזמןובבראאוטונומי,עדנילניהוליימסרוהכותל,ואזור

שלשבסופרפלסטינית,מדינהארפלסטיניתלארמיתישותמאותה
המערבית.בגדהתקוםרבד

מנסהקולוניאליימצבשלנרבתקופהלקייםשאפשרשחושבמי
הינדסימןכידוע,רזה,ממנה.להתעלםארהמציאותאתלאנוס
 • .לאי-שפירתמובהק

• 
• 

! 

צ'ריקובר- " 77"עתרןספרי

כלום"בעצם

קרח".לא

שלראשוןפרוזהספר

גילרחל

החושפניים.באירועיהסוחפתאינטימית,פרוזה

ומדוייקת.עשירהלשון

יחודילבנקזקוקשאתהלמסקנהתגיעחשבוותעשהאם

דלושירתךי ,umאתמיםךלשהבנקחםאודבנוקידחרנעשחנובבוא
זסיקoעכאיש

זךלשים mויהםצלרכיםרעהואהאם
 !קסנויומזקהואשnטנךתמלהנטסהניףהאם
וןמ!יוממק,ען.ציוצות '''עמוטלפהתאהאם
(nעות Iיהשאראתאניזnתנםהחלטותלקלביאשרקשנסהיףהאם
ןזו,עז

ושקריםןךןעמכניםרנחביםמעדיגאמדילשרותךועמדיםהאם
זניכואלמייםליפזתחקז,4(ים

אכשאריהולמיםת uזרתפומקלב 'אשייליטופלכהז rאתההאם
tעקשה.בתזו

 ,tעכםלדגלויםשקיםכומהכטעלוניהדיחושילמכהכהנתאההאם
 1ףאמרבע<כך 1

 .וליורת .אלהללכרואישהתאזnשניסדיקזכיונטלקרניסענק
 .חנשמחן-יורתה rבשיראלבנקאית mוoמדקסיונטסיקרבללבנק
 BARCLA.YS SANK.לשו,ע.נימהרבשו(ןנהועךקסיןנטסונקר(בנק

.שליובאנyדמהגדולים ,דיקז:וונטבנקולש ,ועבלםמהגדולים'יטיהבר
ושדחונתתימקומהתזnםתלצדיבנקאוניוסוןיציטתהבמיטח

אן ,ואיתעתטתיםאלהביטחידכמקיפסגדולקז:וונטידסיבקרלבנק
 .אשייויסחגמשישרותממךלמטעממינחלוניא ,את tעםיחד

קשתמ<כקלווחתא<ףכן·סoנסנייפם 70ד<קזונןטברק(<ס<בנק
 .yראבזהםקצtעזתעהיפנם ,הנמזרים

לניהולנוסףבנקלשוישכדותלהשתשמהשפארותלעשnבתהאם
 !קז:ועיך

t 

דpסיוטנ:ב!,קרסtיבpנ 1חשבון•עשיתי

וב.יחברששדמפתיעביםריםםפר

6 



בסריעקב

ם Iנאב

.1 

 םי~~;~נכרסב י~~

ז~י i~ת~וקגד.ף
ליחי~נכא~~

 •ז •ו

4 • 

-מתיםילדים
ט;בש"כלם .ה~~- םת~-~

: TT TT •:ז 

חכםרזכררנם
:• : T T T 

;~ים

ס~;נ~ים.~לדי~ין
אבניםנכרחבאני

-1 • •• -1 T • 

:די~תדז wןנו

~דדי~ה reזק
ר·אשול iן:ךןה
ילדי.של

••• -1 • 

זהנככה

פ.ה~ם~עולם, ל~~
 T T:ז

ם. wר~ם

5 • 

רר~ה\תר p,~ iז~י
יפהל·אמרבגו

 iןלר .. ;~ Rל~ו~ה
 ה~~לשרן:;נוקקרם

.2 

iJ ידים"iJ כים;:~
משזפהחושבים

1 • • ..,_ T 

 .~גןר Qqזp,ס~.ךת

טע~תבגירםטע~ת
T TT I T f 

איזפה.
ו-,ז

iJ פ~י~י ן~~ ~פ~י~~.ךת~ 
!:לש~טה~אמרתאדמה.

 T VT Tרז

7 • 

נוזק~ים ,ט RWf ר~vז~י W כ;:~
RWf ה~~~יט W כןr~· גזק~י~ל·א
דק:;נזק~ם,ןא R ~ל·א~לה,

 ה~~ ~ט tRWfטיב Rג
W כןr~. 

~שזגעל·א~ם~ברדברינראהל·א
~!;>~; ;·~ R ~,~ ~~ ,1 ~~<;!~סןל-ת 

-לבגיתיפרצ~
ל·אן;נרש~ם . ן~~ ר~~~ ~נז;ז'ג'~
~אן:;כ;נראגחנ~~tקזגע,

זקק,~הל·א~ג:ינ~~ה~ים, wך
 .ס~ד~התודן fה, re ~~ ל~;~

ך~ה iJבגרזק!ש ,תך.~
עצמה.

... 1 ... 

re,;f ר:;כיםלזקןחיםר.~. 

iJ כים;:~

ב:נטע~תחושבים
1 • 1 rיי

שהזפות
 ·.•ז- •••

לב~יגדם
• 1 ... 

למ~ת.

3 • 

t:t כם,:g rr ל~:;בק,ם~דןן
אבלבנג~ז-ויו~אז

T -1 f T • T 

ארתנ~ז-ורא~אל
-• 1 T 

~גן..רי 9ס

ס~~ן
ל.ינ~ iזrכגןi:ןיא

-והזפות
 ·.•ז- 1

 ~?i?.Vנ.~ iJק?~!ם.

6 • 
שזפת~ילדים

ךג~ח~םל·א--~~~מ: ~:ל
ם ry ;~יןןערלם.
וקנ~ססםמרןא,

פשרהחסרת

 .ם~ז~זp,ל T ק~~ iJ-;ס

8 . 

~אןס~;נ~ים,

~ים wךךלדיםזקק,טות,
~םס~~ן~ין fזp,ררו:tים

סךןןןהסררזזה,ס~~ן~ין f:;נזק~סם.
 ה~~~ר p,~ 1;19זזגה~ין
שזפת~ילדיםהםני

• •• : T • :• •• 

~ין fךזp,ןא~

סבr.אתס~~ן

מרתם.את
••• T 

"' F 
13 
n 
r: 
n 
 rם

q 
ו~
 •שירה

יעקבשלהחדששיריוספר
עומדאגררפלב,-בסר

בהרצ·אלהבימיםלהופעי
סדרת •המאוחדהקבץר

וחמוס.

המופעיהשיירםמחזור

זה,בספרכלולאיננו •כאן
מקוץבחלקומהורה
הנמצאהבאהשירים

בכחרבים.

 1990ובד oאוק



 5ו=יי
1 ~ ~ 

 •ההםחדחחשלולחיםךלחרםחהמרכז •·עומגש •
... ---------------------------------------------,--

8 
J 129מס'ויון 

שמראלי:אשר
ההסתדרות.שלהמרכזתהורעדהוחברנהריהפועלימועצתמזכיר

כמי

שהחזיק

בידפטיש
והתחנךגדלבנהריה.נולדלשלושה.אבנשוי. . 35בןשמראליאשר

כפועלעבדמהצבאהשחרוראחרימקצועי.ב'י'סבוגרבנהריה.
ישאזבסט.במפעלמקצועי
המפעל.שלהעובדיםועדליר'רנבחריותרמאוחר

נהריה.פועלימועצתלמזכירנבחרשניםשלושלפני
ההסתדרות.שלהמרכזתהוועדהלחברנבחרהאחרונותבבחירות

עבודתו,מתחילתשמראלי,משתדלהפועליםמועצתמזכירבתור
שללהקמתופעללדוגמה,בשטח.ממשיתעשייהלקראתלפעול
שחייהב.רכתשללבנייתהבארץ;מהגדוליםגימלאיםמועדון

והפעלתוהחדשהתרבותהיכלולפתיחת"הפוע'ל'שללימודית
כולו.המערביהגליללמעןאףואולינהריההעירלמען
הבעיותלמרות-מתמקדותהתוכניותהקרוב,לעתידבאשר

-הראשוןחשובים:פרוייקטיםשניבעוד-הקשותהכלכליות
בכלשעה,לפידוגמתו,שאיןמוסד"משען'.עםבשיתוףבית·אבות
ונופשבריאותמרכז-השניהלבנון.גדולועדמחיפה-המרחב
האחרונותבשניםנוצרש~תההעובדת,ההתיישבותעםבשיתוף

המנוייםמפעלעללמשל,מדובר,ויעיל.מכווןפעולהשיתוף
 250המונהלדרמה,המשותףהחוגעלאוהתרבות,בהיכלהמשותף

בשיתוףכעתמתוכנניםהאזורייםהמפעליםגם .משתתפים
העובדת.ההתיישבותעםובתיאום

שלמעורבותההעמקתשמראלימתכנןיותר,הכוללניתמהבחינה
-ובשכונותבכלל,האזוריתהקהילהבחיימועצת-הפועלים

בפרט.

המשפטי,היערץתחוםהואזו,במעורבותבמיוחדחשובתחום

המקצועיהאיגודדרךהעובדיםולוועדילעובדיםלהגישישאותר
לורעדי·העובדיםנירםמארדקשהשכןמועצת-הפועלים.ובמסגרת
ייעודייםבמנגנוניםהמשופעותהמפעליםהנהלותעםלהתמודד
מערלים.

טוב.-בנהריההמקצועיהאיגודשלשמצבולי,נראהסה"כ,
התקופהשלאורךהיאזה,למצבביותרהמשמעותיתההוכחה

באזורנסגרלאמפעלים, 3,800הארץברחבינסגרושבההאחרונה,
רעדבצפרןמרא-שהנקרה-נהריהפועלימועצתשלשיפוטה
אח.דתעשייתימפעללאאף-בדרוםהגיטאותלרחמילקיבוץ

כוללהמקצועי,האיגודשללזכותולזקוףישזותמונת-מצב
מועצת-הפועלים.מזכירות

-המרכזתבוועדההחדשהלחברותבאשר
שלההחלטותאתלייצגלעזור,לשנות,רצוןמתוךזהלמקוםהגעתי
יצאאשרקיסר,ישראלשלבראשותוו 6ה·ההסתדרותועידת

בהסתדרות".חדש"מהלךשלהנכונהבסיסמה
קל.לא-זהמהלךשליישםאלא
בדרכיו.מקובעממסדלשנותקללא
כזה.לשינוילגרוםכדיפשוטותלאמלחמותלהילחםיש
אניהבנייה.נושאכלוללטיפולראשוניםליהנראיםהתחומיםבין
שלבתי·אבותשלחסרונםעובדתעםלדוגמה,להשלים,מוכןלא

ולאבהסתדרות,שווי·זכויותחבריםאנחנוהארץ.בצפון"משען'
בכלאוטונומיהלנולהעניקישלכןאוד'.ג'סוגאוכלוסייהבבחינת
ההסתדרות.שמעניקהוהעזרההשרותשטחי

יזדקקחבר,מסמשלמי 250,000הכוללשמחוזלמשל,ייתכן,לא
עליו.כאחראי·עלבחיפהגדו'ל'ל"אבא
קרובהמערבי.בגלילההסתדרותאתלאחרונהעזבואיש 5,000

הנובעתמספקתבלתישרותרמתבגללזאתעשושהםלוודאי
נפרדת.הנהלהלמחוזשאיןמהעובדה
 . c.rהיפור' p "אתלספרראויזה,מצבלהמחישעל·מנת
חיתהלאלכן . c .ז.של.מכשירבנהריההיהלאארוכהתקופהבמשך
ארלעפולהצילוםלצורךלנסועאלאלו,שנזקקולחוליםברירה
לחיפה.

מיכלוכעת,בנהריה,לביה"ח C.T .מכשירהוכנסחודשיםכמהלפני
לחנותיכולהאחרות,קופות-החוליםחברימכללושנזקק

ההסתדרות.שלקופ"חמחבריחוץמשרותיו,
למה?

מובן.לא
לזוגותהמשכנתאותנושאהואלהיאבק,יששינויושעלנוסףנושא

וכמהכמהפיגדולהתהיהלמשכנתאותשהריביתייתכןלאצעירים.
מהנ"ל.היוקר.מתוספתבמשק,הנהוגהמהריבית
הואמהאוויר.צמחלא .מקריהיהלאלאוהלים,היציאהתהליך
זו,בעיהלפתורישלאחרונה.להתפרצותהגיעורקלאטלאטנוצר

קליטתמשימתלמרותבמשק,הקשההכלכליהמצבלמרות
בזמן,לקראתהלהיערךהיהשצריךשמיהאבטלה,למרותהעלייה,

למנעה.כדידברעשהלא
נושאהואבארץ,יחידהההסתדרותעומדתבויותררחבנושא

החדשה.הכלכליתהתוכנית
זרכלכליתתוכניתחיתהבראשה,העומדוהמז'כ'לההסתדרותלולא

בשכבותקשהבצורהכמרבן,ופוגעת,ביצוע,לשלבכברעוברת
אלהגםנגדה.יצאלאהממשלהמשריאיששכןהחלשות.הציבור
קצב,כמרתושביהן,אתלהביןהיוואמוריםפיתוחמעיירותשבאו
ועו.דלוידוד

התוכניתבענייןגם-חיוביתבצורהייגמרלאהמר'משאםברור
שאמרכפילהיאבק,נמשיךהשכר,הסכמיבנושאוגםהכלכלית
אפשרותאיןאלהבנושאיםוביבשה".באוויר"בים,-הברפלד

פשרות;לקראתללכת
ולילהצהריםבמשמרותשעבדכמילשעבר,כפועל-לסיכום
שללאליברור-בידפטיששהחזיקכמישנים, 13במשך

בלתי·המקצועיהאיגודושלהעובדשלמצבםהיהההסתדרות
בכך.הקשורוכלהזכויותעלההגנההבריאות,בתחוםנסבל,

ומשפחתו.העובדהיאההסתדרות

בה.החברהעובדעבורהיחידהההגנההיאההסתדרות

כולנו.שלהעתידיתהתקווההיאומתחדשת,חזקההסתדרות
 .ולהתקייםלהמשיךחייבתהיאעל·כן
מעלות,קרית-שמונה,כרמיאל,משלומי,הכללית,ההסתדרותחולי

לחיפה.לנסועע'כ'פ,ממשיכים,
 C.T .צילוםפרושמהפעםלראותכדילחולה,להצטרףהחלטתי

בנהריה.ההסתדרותלחבר
אירעו:כך-שאירעווהדברים

שאיןברורבלילה.ו . ooל·בחיפה"מור'למכוןתורקיבלההחולה
התייצבנוברכבי.אותהלקחתיכזאת.בשעהציבוריתתחבורה
כמובןשםידעלאאישחיכינו.הנקוב.הזמןלפנישעהכרבעבמקום
-1.30בהמרכזת.הוועדהחבראופועליםמועצתמזכ"לשאני

התורשכןבינתיים,קפהכוסלשתותלצאתאפשראםשאלתי
רגע.בכללחולהלקרואשיכוליםכדאי,שלאליענוארוך.עודנראה

ניתןשלאענותורה.יגיעמתיהטכנאיעםלברראפשראםשאלתי
לו.להפריע

שתשכבאפשראםקשים,מכאביםשסבלההחולה,שאלה-2.00ב
לאשהןמשוםכדאישלאענו .שםשהיוהמיטותמשתיאחתעל

מיטהלעצמהערכהכאביה,אתלשאתיותריכלהכשלאנקיות.
 .מצורפיםכסאותמארבעה

אתביקשנוהכל,כשהסתיים , 3 .-15בלצילום.אותההכניסו-2.30ב
אתלפענחשיכולרופאאיןכזאתשבשעהלנואמרוהתוצאות.
למחרת-לחיפהמנהריה-שובלחזורצריך-כלומרהצילום.
בבוקר.

לערך.בוקרלפנות 4.3ב·סלנהריה,הביתה,הגענו
רכבבעללהיותהחולהחייבזה,מסוגבהרפתקהלעמודכדיכלומר,

מדוברואםלמלווה,זקוקהואמיוחדת).(למוניתממוןבעלאו
זהכלללילה.בשמרטףגםצורךישילדים'בעלתבמשפחהבבן·זוג
בנהריה.בבית-החולים C.T .מכשירישנוכאשר
זהשמצבחושבאניקופ"ח.מז'כ'ללידידי,חריףמכתבכךעלכתבתי

עלולהכאלה,מחדליםשבגללמשוםבמהירות,להשתנותחייב
לההרס.ההסתדרות
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ניצן·קרןטל :מספרדית

פאסאוקטביו

פאס,לארקטכירנרכלפרס
שלהחייםהמשורריםגדול

ום,יוההלטיניתאמריקה
לוסוף'יפ ,אנתררפרלרג
מעולהמרצהדיפלומט,

 ."מעריב"וסופר

שליוצאפועלהיאיצירתו
ןיכמדרייקתסינתזה

ואףשרנותתרבויות

אתכפאסשמצאררחוקות,

והנברן.המעמיקהממזג

הספרדיתהתרבותהשפעת

משוררי ,גרנגררה '(קוררו

האיכחציהשלישיהעשור
ונוכחות 'מחדהאיברי)

התרום-התרבויות

 .מאידךקונרמכינירת
האמריקניתהשירההשפעת

היתר)כיןאלירט .ס.ט(
הסוראליזם 'וכעיקר
כרטון'(אגורההצרפתי

וספיגת ,אלרארד)פול
שכתרכרירתאלמנטים
יפן). '(הודוהמזרח

משמשיםאלהמרכיבים
מקררי,לקולחומרי-יסוד

מככלילהשתחררשידע
כדיהחתומותהמסגרות

אלמשלודרךלולפלס
שלהקיומיותהבעיות
הכפול,כמימדוהאדם
ההיסטוריהוניצררכיחיד

(מצוקתאנושיתהכלל
הנפש,נגרריהארעיות,

וכאוייכ,כידידהטבע

שכקומוניקציה,הקשיים

ניכורוסולידריות,בדידות
חרךונו'),המודרניהאדם

לשוניתתכניתיציקתכדי
קריעתכהכמינה,מיוחדת

הקרנורנצררנליהמכנה
לפינותלהגיעלנומאפשרת
שכחיפושכיותרהסמויות

האדם.

"חית :העיקרייםספריוכין

תחת" ,"האדם"שרשכר",

האכןכין" ,"הבהירצלך
שפתעל" ,"הפרחלכין

 ','והנבלהקשת" ,"העולם
הערנה ','השמש"אכן

 ',"סלמנדרה'האלימה','
מורד"שלמה","רוח

 • .רעודמזרחי"

שירתשלאנתולוגיהמחרך *
שתראההלטינית,אמריקה

עובדעםכהרצאתא;ר
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מןצ'כוב

חפדובינציח

 :צ'כובא.פ.
מןסיפורים

 ;הפרובינציה
נילי :מרוסית
 ;מירסקי
הקיבוץ

המאוחד/סימן

 ;קריאה
עמ' 256 ;תש"ן

10 

קשה.צ'כרבעל רבד--=-=
מאשדיותרקשהאולי- ..

F הואאחד.סרפדכלעל
שנאבמלים.בשימושכל-כךנזהר
מדבריםוכאשדמיותרת,מלהכל
שלהדגשהישעליוכרתכיםאר

במלים,למעטאי-אפשר :אי-נוחרת
רבותנראותבמליםוכשמרבים
מתחמק"צ'כרב :רעוד ...כמיותרות

(לאההספרותיות"ההגדרותמכל
במאההרוסיתהספרותגרלדבדג,

גרלדבדגלאה .) 203עמ' ,-19ה
כדיעמודים,לשלושהנזקקה

עללכתובקשהמדועלהסביר
זרויתהציעהאחדי-כןודקצ'כרב,

שהלמהכשלעצמה,מעניינתדאייה
 :שלהההתעניינותתחומיאת

הקצרהסיפור-הז'אנראפיוני

מןכחלקצ'כרבויצירתוהנובלה
-הרוסיתהסיפורתשלהמכלול

ומרתקים,לגיטימייםהיבטיםשני
לחוקר.בעיקר

עלמראשויתדהמידסקינילי
דבר"ב"אחדיתמקיפותהכללות
הפרובינציה"מןל"סיפרדיםשצדפה

היאשברומערלהקצרפרק-
אחדות;קלישאותלסלקמנסה

שלבאינטרפרטציהעדייןהרווחות
אחרתבחינהומציעהצ'כרב,סיפורי

הקוראבידילסייעהעשרייהשלהם,
סיפורישלאחדיםאפיוניםלזהות
הצגתהואשבהםשהחשובהקובץ'

כאימפרסיוניסטית.כתיבתם

אתמחזקתצ'כרבבביקורתקריאה

להתייחסניסיוןשכלהתחרשה
מחייבצ'כרבסיפוריאלכראוי
מערלה,ניסוחוכושררחבהידיעה

בכותביתקיימולאאםספקאזרגם
גרלדבדג. .לשלדבריה

ולבחרןלנסותאיפרא,לנר,נותרלא
 :לקוראדלרראנטיאחדהיבטדק

שלאקטראלירתםנשתמרהכיצד
לאחדשנה l-00ר 90צ'כרבסיפורי

שעלילותיהםלמרותכתיבתם,
וזדה,דחוקהבסביבהמתרחשות

מעודדיםאינםגיבוריהםואף

הפועלותדמויותשלאסוציאציות
(מרבןזמננובןהאדםשלבסביבתו
הרוסיתבספרותהבקיאשהקורא

אצללמצואעשוי l-9ההמאהשל
מסרייםדמיוןמהםאחדים

רגרגרל,גרנצ'אדרבשללגיבוריהם
התייחסותובדיבוריהם

אחדובמקדהטולסטוי,להשקפות
ועונשו").ל"החטאגם

לעיתיםניכרזהסיפוריםבקובץ
אחדים,בסיפוריםמאשדיותר

לתארדיבצמצוםנזקקשצ'כרב

לאפיוניםההתרחשות,סביבת
עלולמידעהגיבוריםשלחיצוניים
המשפחתיים,קשריהםרעלעיסוקיהם
מתרחשותשבהלדאלייהכלומד'

כדידקמשמשיםואלההעלילות,
הדגשת-העיקראתלאפשר
סמויות,לדוב-פנימיותתמורות

בנקודההגיבוריםאצלחלותאשד
בסיפוריםקורותיהם.שלמסריימת
פניםמוצגיםזהלקובץשנכחדו
העצמית.הזהרתמשבדשלשרנות

הגיבוריםשלמשבדםדקזהאין
שטיפחוומגליםלעצמם,המודעים
אריכולתם,לגבולותמעבדציפיות
סביבתם.אתהולמותשאינןכאלו

הענייםבתשלמשבדהגםהואזה
יוצלחלאעםנישואיםעליהשנכפר

עצמהעלמגנהאשדעשירים,בן
המשפחהבשוליהימצאותעל-ידי

אשדאתלעשרת"מעזה"שהיאעד
-יכלולאבמשפחהאחדותנשים
נענשתלעולם,ילדמביאההיא

בנה)(רצחביותרהאכזריתבדדך

הוארזה"בבקעה",למקומהושבה
התמיםהמאמיןשלמשבדרגם

עלשבדקדוקהאבסורדאתהחושף
הריטואלמפרטיפרטכלשמידת
הנאחזאתהמחייבתדקדקנותהדתי

שהמאמיןדקהכלל'מןלהיבדלבה
המנחההיאהאמרנהשלאמביןאינו
כבחמודהבקלההמדקדקיםאת
לווכשמתבדרהיהירות,אלא

הואהאמת,חשיפתשלמחידה
על-שנהגלסביבותיודישלאמגלה

ארתה,מסכנתנוכחותודדנו,פי

 .)"חצר"(מהעולםמסולקוהוא
האמתפנימולהעמידההפיכחון'
הכבדוהמחירבמערומיה

לאשליההמתמכריםשמשלמים
באשליותאמרןנותניםארהעצמית

זולתםעל-ידיהמטופחות

הסיפורים,גיבורילכלמשותפים
עדנרצחשתינוקהמהמשרתת

סמלישדקהיודעהמפוכחההגמון
והחיבהההרקדהאתלומקניםתאדו

האובדתאישיותוולאהמדומה
מחלתוברגעידקאךמדיר'בתרך
("ההגמון")בחריפותבכךחשהוא

צעיריםזהלמשברשותפים
רעיונותלהגשיםניתןכיהמאמינים

שדפוסיהבחברהוצודקיםחדשים

גילויכלמפניחדדהואשדנוקשים,
רגםחידוש,ארתמררהשלעצמאי
ברעיונותהנאחזותתמימותצעידות

מתמלכדרתארפנתיים,ובאמידות
אלומרשלנותעצמןשלבאשליות

המקדיםבכל .)"ייח"(החברהשולי
והאומללותהסבלהצעד'גודלאין

השמחהעם ·בפרופורציהעומדים

הזמןפרקיאתהמלוויםוהאושר
מןאף-אחדהאשלייה.שלהקצרים

חשאינוצ'כרבשלהגיבורים
אשליה,שלתמימיםימיםשארתם

טוהר.שליפיםימיםהיואכן

אתצ'כרבחושףהשוניםבסיפורים

ואתהאיכריםשלהנוראההבערות
מבעדהנחשפותהקמאיותהתכונות

השאוליםולגינוניהםלמחלצותיהם
מהםאלהשלהאצולהמן

אתבחריפותמתארהואשהתעשר~.

נושאישלוהמוגבלותהקטנוניות

העשיריםושלבעיירותהתפקידים
החוגארהפסנתרשלאהחדשים,
האמידותלאואפילולתאטרון'

טולסטוי'נוסחהנאדרדניקירת
הוא ;עליהםמחפותאינןכביכול,

אתבמערומיהמציגגם

שאימצההחדשההאינטלגנציה
רעיונותקטעיחיצוניבאורח

בליבמערבשלידתםחדשים
איןלמרות-זאת,אותם.שהפנימה

כמבקרעצמואתדואהצ'כרב

קונספציהמציגאינוהואחברתי'

הביקורתלמושאיחילרפיתכוללת
הפנים,העמדתשלהחשיפהשל~

ושלעמדותשלהריקותארהשקד
דק-סיפרדבכלבאההתנהגותגינוני

גיבוריו.שלגודלםעםבהקשר
גודלועומדהסיפוריםשלבמרכזם

קרבןלעיתיםשהואהפרט,של
ביקורתואיןמקדהבשרםהנסיבות.

הטפה.שלאופינושאתצ'כרבשל
רלעיתיםהאירוניתהצגתם

הגיבוריםמעשישלהגרוטסקית
היאאליהםשנקלעוהמצביםושל

במקדיםדקביקורתו.אתשחושפת

ביקורתדברימרמישיםמעטים

שניכר ,)"יח"(הגיבוריםבפיישירים

בבראולהםשותףשמחברבהם
מצב.לאבחן

הפרובינציה"מן"הסיפורים

החוזרתבתבניתמתמקדים

אשלייה-שלמגורנותברראדיאצירת
בסביבההתרחשותםפיכחון-נפילה.

מתוחכמותאינןשמסכותיה

מסייעתעשירהאינהושתפאורתה

בדדךבעיקרלהתמקדלקורא
בגלגוליהמחברשלהתבוננותו
נושא .גיבוריושלקורותיהם
מעסיקיםוההתפכחותהאשליה

שבהזמננובתהחברהאתמאד

דדך .קרסוהאידאולוגיות
נטרלתצ'כרב,שלהתבוננותו
הצבעהבהשאיןכביכול,העמדה,

שלגילוילאואףאשמים,על
הבאהאלאהקרבנות,כלפירגשות

מסריים,בסדרעובדותשל
לפנישקדהמהביןשהעימות
על-ידימודגשואחריההנפילה

ההתרחשויותשלאסקלציה
שלאסקלציהעל-ידיוהתגובות,

על-ידיוהתגובות,ההתרחשויות
בקדמתשיעמדוהמעמדיםבדידת

חשיפתםרעל-ידיההתרחשויות
דדךאתההולמתהמלאה

הבוגדהקוראשלהתבוננותו
דקלאזרהצגהדדךוהמפוכח.

האכזריות,מעצמתמפחיתהשאינה

אלאשבנפילה,והכאבהצעד
-כקאמישלאאותם.מדגישה
צ'כרבאיןאחדיר,המאהמחצית

מןגיבוריושלמקריהםאתמברדד
 .להפך .החברתי-התרבותיההקשר
החברתי-תרבותיבהקשרדווקא

שלאבמעבד,חברהשלהמסריים
המודרניזציה,משמערתאתעיבדה

שוואציפיותאשליות,שלהסכנה
גדולהבאוטופיותהאחדותושל

לנרומפוכחת.יציבהבחברהמאשד
לפיכחון'ראשוןבדודהחיים

שלהכבדהמחיראתהמשלם
שלדרדרתבהןששגרהאשליות

צמחומהםשרביםוסבירהרדיו

הבנתצ'כוב,שלפרובינציהבאותה
עצמנ~.להבנתמסייעתגיבוריו

אקטראלירתהשיישמדוכדי
שנכתבהסיפורתשלוחיוניותה

 •כמרבןדיילאישניםמאהלפני
שלרחרשפנרתחדהבדאייה

ותרבותייםחברתייםתהליכים
באבחנהדילאגםאוניברסליים.
ניתןשבדיעבדהפסיכולוגית,

המצ-כאנטי-פרוידיאנית,להגדירה
שלהאנרגיהמקודרתעלביעה
עםלהתמודדותהנקלעהאדם
אינטרסיםשלחזקיםנוחרת

הדגליםעל-ידיהמחוזקיםאנרכיים
העגוניםמסורתודפוסימרשרשים

גבולותרעלדרדרת,שלבתרבות
על-ובעיקר •להתמודדיכולתו

אליבאשמשמער •למשברהגודמים
והשלמהכניעהדצ'כרב

הפרטשלייחודיותואתהמבטלות
נוסףאלהכלעלאבדנואתאר

הנפלאההסיפוראמנות-העיקרי
הדקההתבוננותכושרצ'כרב,של

הדקהההפרדהסמויים,בתהליכים
וההתעלמותלטפלעיקרבין

מדפוסיהחוקראתהמפליאה
ומהאידאות •דרדרבנישלהכתיבה

שלרבי-האמניםבהשהשליטו
 • .-19ההמאה
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גילרחל

הקורא

משתאה

ומכ~~,

מסייעאינוה~לרליהתיווךגם
המספרתאמנםאמפטיה.ליצירת

לבעליאופייניתבלשוןמשתמשת
מונחיםבדבריהושוזרתמקצועה,

דיאלוג:באמצעות'להתקשר :כמר
הגיל','קבוצתמועשרת','התנסות
כשבן-ואולם,מאוחדת'.ר'מרדערת

באובססיהארבתשוקהנתקףאדם

הואאיןאהבתו,מושאבחיילשלוט
במונחיםתחושותיואתתרחם

מקצועיים.

אחריתרתיהנובלה,קריאתזמןכל
להצעידהיכולהאובססיהארתה
פשרות,ללאבנכונותאישה,
אישעםמשותפיםחייםלקראת
עמושותפותושכל •אבדשזכררנר
עלאינסופיתתיגרבקריג~tתכרוכה
רעלהסביבהעלמינימלית,נוחרת

לעשרת.ומקובלש'נכרן'מהכל
נבקעיםלפעםמפעםזאת,כלרעם

וביכולתהב'מהימנרתהסדקים
ואזהמספרת,שלהמקצועית'

-הגיבורהלרגעאלינומציצה
אחתוכארבה.ללבנרגעתאנושית,

כדיהעורב.משלהיאהדוגמאות
בפעילותמייקלאתלהעסיק

מתבקשהוא •ריכוזהמצריכה

אתלמצואהעורב,למשללהקשיב
עליוולחזורולשרבההשכלמוסר
 ) 4 7(עמ'קצרים.זמןפסקיאחרי

בשפע,מזרןליוניםכישמעהעורב
אלומיהרבלבןגרפואתצבע

שסברוהיונים,שלהם.השובך
 •משלהןאחדהואכילתומן

אתשכחלרגעפנימה.הזמינרהר
היוניםכעורב.וקרקרתרמיתו

משפחתו,בניואילוגרשרהר
בחזרה.לקבלוסרבוהעורבים,

ולהסיקלדייקמייקלמצליחתחילה
בפעמיםואולם,הגיונוית.מסקנות
בסיפורדפררמאצירתחלותהבאות

בההאחרונהבפעםובמסקנותיו.

לאהמשל,עלוחוזרשבהוא
אחתציפוראףבסביבהערדנמצאת

ארמלהאתהלהחליףשניתן
מטרהכלאיןזרג.בתלאגםשתיים.
סרטהאזלמרת.לומתחשקלחייו.

הענייניהדיווחמהרגליהמספרת
אלדבריהאתוממענת •שלה

אוחזתשהיאנדמהולרגעאהובה,
גדולוחוסר-אוניםאותרומנערתבר

שלה.ותנועהתנועהמכלערלה
כללבדדךמיועדשמשלכירון

שמחוץמוסדיתמטרהלהשיג
המציאות,בעולם-עצמולסיפור
שלעולםאינומייקלשלועולמו

לקחיםמסיקהואמציאות,
עלהשלכותלהםשישמסריימים

רפורמציהבאותהלמעשה .עולמו
כלמקופל •ובלקחיובמשלשחלה
 .אנפיןבזעירהסיפור

השנייההנובלהשלעניינהגם
החצרייה.הזהרתהיא'הפיתום'

המספר)(הקוללהתעמלותמררה
באחדמתאהבבנותלשתיואבנשרי

גםנאהב •נערבהיותו .מתלמידיו
 .ממנומבוגראישעל-ידיהוא

אהבתומושאאתקושרתהסופרת

מןהמבוגראהובוואתהעכשווית

העתידסמריבקשרהילדות
הנובלה.שלבסופהדקלהתבהר

שמא(ארהמספרשלהשניקולר
באיםזהותו)שלהשנייהמחציתה

פיתוםהיותרבאמצעותביטוילידי
קולותלהוציאהיודעאיש-

עםעין)(למראיתולשוחחמבטנו
ברבה.

מיניכלפותחתהשנייההנובלהגם
זהרת,שלבשאלותלעיסוקפתחים

ובמעשהעצמואתהאדםבתפיסת

הבחירה.

זרהיאאבושדוריתכאןגם

ואילוסקרנותנואתשמעוררת
אדישיםאותנומשאיריםגיבוריה

ומנוכרים.מעט

להאיראבושבחדההנובלותבשתי
להתלבטשמאארזרויות,מיניכל

זמןושלזהרתשלבבעירת
להןיששאמנםתופעות,באמצעות

שתיהןאךבמציאותאחיזהאיזו

 .כל-כךנפרצותאינן
הקוראעומד •מדעיניסוילנוכחכמר

דמותוורקומנוכר,מעטמשתאה

הניסויאתשהגההזה,המדעןשל
סקרנותואתמעוררת •עליווטרח
המרכבהלמעשהציפייתואתרגם

 •החדש.

QJ 
ו~

םפריסביקורת

שירה

S:i =~ שלבספרהנובלותתי שתיהןאבוש.דורית =•=---
 .ראשוןבגרףמסופררת

שמהאתיודעיםאנואיןבשתיהן

המספרת.הדמותשל
לרקהרעים''ביתהראשונהבנובלה
בןמחונןפיסיקאי-מייקל

בסינדרום-ושלרשארבעים
מופרזתשתייהבשלקררסאקרב.

 .משנותיראחת-עשרהזיכרונואיבד
לאושתיים,שלרשיםבןהיותרמאז

אחת.יממהלאאףבזיכרונונוספה
הזרהתהוםאל rמקהואיוםיום

 •עברולביןההורהביןהנפערת
שיטביעמבליפניועלחולףוהזמן

שבקלים.קלסימןולובתודעתו
(הדמותברהמטפלתהפסיכולוגית

שתרכלכדי .ברמתאהבתהמספרת)
ןלא-הפגועבזיכרונולהיקלט

מחדשדמותהאתלבנותעליהיהיה
ממירה-ופגישהפגישהבכל

אחרתשלבזרזהותהאתהגיבורה
הימיםבנקוףהמתה.אהובתו

היאשרככת.אינהכשאהבתה

היצרראתאליהלאסוףמחליטה
 •והתלויהאינפנטיליהמוגבל
הואבררעים"מ"ביתלהוציאו

ערשבתל-אביב,עמולחיותחרסה,
איזולהםתיבראשםאולי •ילדותו
חדשה.ראשית

שלקולהערלההנובלהשודרתמבין
מודעתאינטליגנטית,כותבת
לעלילהמיוחדחרשבעלתלעצמה,
פסיכולוגיותולאבחנותסיפורית
מד~יקרת.

להעמידכדידיאיןאלהשבכלאלא

שררותיהשלמקראמהימנה,יצירה
איזוהתפעמות,איזולהרגישנרכל

מעשיאתלהביןנרכלאמפטיה,
עליהם.לחמולגםואוליהגיבורים

מעמידההסיפוריתהסיטואציה

 .דופןיוצאיאנושייםמצביםכמה
לחבורמצליחאינוהקוראואולם,

שתיעלעמהלפסוחהגיבורה,אל
להסתייגשמאארלבחור,הסעיפים,

בבעירתלהתלבטשלה.הבחירהמן
שלהמקרטעתזר-זהרתשל

וכמרהשלה,המשוכפלתרזומייקל,
אי-בעייתאתלפתורלנסות

השוניםהזמןצירישלהתאמתם
אחדזמןמצירמעברעל-ידי

למשנהו.
ומנוכרת,שכלתניתסקרנותזולת
דר"חשלשררותיולמקראכמר

 .דברמרגישהקוראאין •פסיכולוגי

לבברמרגלית
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iJ ~rר.וw ל~ד??ה י?ז~~סז;כייה
~~~ריסרש~מרמרr:ייד

רי~ה fסרדרת 7ז;ילז;כיםחד.רש
זרים.

:;נ~לליתים, Wדר f י~~ד:ךם.ךו:ובןה:~ iJ ,>םי~ WiJ (ז;כ~ךסק
iJ :ף~.ו. 

~דרת. R~ית- fמר p:ךת.ז;כז;כ~ל ?Vך~זvה iJדר~ז;כים
ל·א .ה~~פ R:;נז;סה iJfחר;ניםב, i~יז- ,זג~לזv~ךם

לאז;כגכו:ות.,ת.~ךסר,זקז;כז-ןרל,ל,ת iJ~ליסה iJ~ריו:ות ת~~~~
ה iק~ fiJ ה??ן~ג;ריש~ת qחרג;י:;כים jJסדס~ים~~לים

7PiJ ןג;י~~.ךת:;vלג~ז
 ה??י~ג;:;כים p:ג;יו:ו 7PiJ~ךצ~לים ת~~~ iJ~י Wדרק qדק
f ךת.ך.ז,נ~ז,נ~ןסהז;כיך

~~ךסבת J ~.~י;גכ;ז~חרן_ךת~ת i?. ~ R .ז.נך~~ה-

ל~ד??ה י?ז~~גכז;כיי ,סז;כייה wר.וiJ ~rוא wל
 , n ??ןז,נ~ר~י

ז;כךס~יס~ב p: ת~י;~~נ,ז.רזvה, iJ ~ Q~ו:וד תך.ך.~~r:יז,נ~אל·אה iרז,נ
1ז;כגרה iזןרי~תלגגבשרת, qךסז;כג;י;ו~ה R • 

 ,ליז reוס
ל~~ע ה~~~~ת tpR י~נ;:~~:;נדיקשז,ננ~~יג~ט~סםדק

R זךגיp~ה~דק~ת ו:וי~~~ ,שpך~ז;כ~ג.ח.לו:ול ,ה??ן~לז
 .הvזר.ןiJ ~r~ו:ודסצרגו:ותה i~רז,נים tR;כדצר.רב

 ע??קt~ת, wז.נ.ר~ם n-,ז~-ק·,:ל~טרת~רסףלרך reךס

ו:וךי:זרך p:ןסד~לדרדר~ין
ה. wר.ס~rו~ו:וירת.ר.~~ iJה i~רז.נסז wזג~ילע,זג,.

v ~rה.וvל~ד??ה י?ז~~סז;כיירז
ו:ו~יסז,נ~ל.ו:ו

~סr:זיםפר.סו:ו

 ?T??t ~ ,לרך reסך~ו:וד
) iJ (סכלךה~אןד:ע. 

את.ז [i ה??ן~ג;סקול,~:;כלרת ,ש~~ה

i] דלה.ל~ארס;:ןזפרבזיי
ז;כךהלי fז;כקול)לי f (ירן~תיא jJך~יזן

w לז:ו~~ח ,~בז~דרךn טר:;גה.ערד

ערדך~~הלא ן:;ןג;:~pזךת.ז,נזv;י י~~
 ) TABULA RASA (סלקל~ו:ו

ב i-ז'~ךזv~~םם· nזג~יו:וזp~ש-ער~דךד~זן

 :אבושרווית
 ;שניקול

הספרייה

הקיבוץהחדשה,

-המאוחר
סימןספרי

 ;קריאה
עמ' 153 ; 1990

1 1 
~ 



שתלשמואל

 ~=ייו
c=:: 
=== ~1 ~ 

• 
ח"ןשירי

• 
 :ואונניעליזה

-לאוניעונתךןבי
 ;ריםישי

 ; 1990 ;כרמל
עמ' 48

•• 
עמומייעקב

 :(יואל)
ביבליוגרפיה
שימושית:

"בברית·ינילי
"יהבריונים

הצבאיהארגון

הלאומי,
חרותלוחמי

ישראל,
ב'כרך

1990-1975 ; 
ז'בוטינסקימכון

תלבישראל,
 ; 1990אניב;

עמ' 400

לאוני",עובג.רן"כיןשם, אתכתרנומגל.ם = =
דורשזהשם .הספדכל • •

אלףשכיןרעיוןאילוףמצח,קימוט
כןאםאלאה~נהלא"עובג.רן" .לעין
כשמרתכאמודכעין'נגדעתהיא

-לוייקחאחרת"אם 10כ"א,
זה"אוני"רכןיגדע".לאעונתה

שלי,האוןהואהשם,אתשמשלים
האונותרכלאוני""כןשהואבנימין

תדגוםהזרע.והשחתתוהאוננות

 At the Sources of "לאנגליתהספדשם

Lust a nd Pass io n " הספדעלמעיד
והחשק,התאורהמעינותעלשנכתב

אתלדרושניתןזדהכשפהגםכיאף
Passioהמילה n כעסמילתלהיות
שםאם .~שרשלועינוייווחדרן
כללאעצמםהשיריםכך'הספד
ליודעינתלקטרמילותיהם .זp~ן

ואמדתיכמעטכהלכה,עברית
עכר).שפת(צ"ל~כדשפתליודעי

הספד'אתהפותחהשירככד

כלילהוא"אולי",כשמר,המצטנע
עם"וכשדכחלב","כשדשלקקסי

הרגש"ירחכררומנטיוכלילהדם",
למאכלכלומדאוהבים",לכליל
וכדי .מינוכשאינומיןשלכלול

יום"התבלבלוהקורא,אתלכלכל
ובאהככדק"חדה"דומיהעדוליל"

גם!"שהואמחדגם"ברא :הקריאה

השררהגםאליה"."ויבראמלשרן
כלילה,מלשרןהיאשפתם""ר~:;נלה

אינהוארכניעליזהשלשפתהכי
כדרשכרמז'ארכפשטלאנר~לת
 .וכסוד

ליגדמושכספרשיריםוכמהכמה
לפענחם,כשהצלחתירכההנאה

יודעאיניושלישית.שנייהכקריאה
לשרן'לחידותשידי""פיתדרןאם
מפתיעה,מחריזהנחרת-דרגההוא

מאמנותחלקוראשונית.רעננה
צררהעיצובהואהשידית,היצירה

הדגש"רעיון"אתתואמתלשונית
איןעצמו,השיר"תרנן" ;והריגוש

~מרדפית.כצורהקירםלו
ארוטייםהםכ"תרכנם"השירים

 ס;ך~~"טהורה"אהבהכהםואין

עטיפתעלהמופיעהשירקס. 9 ?,ר
הוארצינות",של"מהתלההספד,
שכתרךשיריםלהרבהטובהדוגמה
"תוכוזאת,מכחינהוהספדהספד,

כדנת"ופעםהשירשודרתככדר".

מקודםמתחת",כדנת/ופעם ל~~
שמים"כרכרת : 52מ"טככראשית

תחת,רובצתתהוםכרכותמעל'
צימצוםורחם".שדיםכרכרת

המילים-6לשכ"כדאשית"הפסוק
חזקשידיאפקטכריששכשיד,

האודאליתההנאהמןכהרבה,
אהדןשלודומיהם"זיוה"כשידי
את /לי"הקריביהשורות .שכתאי

 ,) 8 (הימין"שוקואתהתנופהחזה

כהקרבתכוהניםמתודתהלקוח
כביתמסתיימותהקרבנות,

 ;ל;ננים"לילדתי"והפכו :הראשון
ככיכול,קרבןככ;ןה"אלי"קרבי
אתל"תשמיש"נותןהשני'שכבית
מ"תשמישיהדחוקהאחד,מושגו

הגיעהלאהמשודדתקדושה".·
ה"כך-גםכיכד-מד",שאינול"דגע

צודם.מד"

 ,) 15 ( ''קח~ל"השיראתאביארכן
כ"עדורתוארכניעליזהמצחקתכר

היאדלתתא".ר"אתעדותאהארץ"
לאולעילא"כ"אתעדותאדורשת
שכ"זוהדהתעודדותמלשרן

"עירוםמלשוןאלאהקדוש",
המקורותמןהמוכא;תרעדיה".

הקוראחייבכמהעדמעידותהנ"ל'
קשיםכמהועדלהן'מ~דעלהיות

כשפהשידיעותיולאדםהשירים
העכשויתהלשוןמרבדינובעות
לכלפרושלתתכמוכןאפשר .כלכד
כמו ·,הספדכשידיושודהמילה
עודךהודוכיץ'יעקבבשעתושנתן

כוכים""פסחלשיר"הארץ",
ליחיאלאפילו(אוליישורוןלאברת

ה~~ףהואשפיוסם.פדלמוטד)
שנתןעללמעדנת,מחאהמכתכי
משרנותמיליםמינילכלמקרם

להתגונןשנאלץעדמתעתע,וטקסט
הוא,דבספק .עיתוןאותודפיעל
קוראיו,דעתאתהניחופדרשיואם

וכמהארבעיםכיום,אםיודעואיני

"פסחנחשבמכן'לאחדשנים
מציינים,לאאםטוב,לשירכוכים"

שלהביקורכרטיסהואזהשידכי
השניםברבותשתפשישורון'אכרת

כאי-ציותהמכרכר,מקומואת

ותחכירכתיבחוקישללנודמות
 .ישראלשידתשלכתלםוהליכה

העיתוניםמעורכימצפהאיני

שלשיריםשפרסמוהסיפדרתיים
עטיפתעלככתובוארכני,עליזה
שלסתומותלקוראשיגלוהספד,
שזהחושכיםהםלאוני".ער~ה"כין
כאהבת--חולהשמשלםהמס

ל"חקלנכנסכשהואשידה,
כיעצמו,אתומשלהתפוחיך"
"כשביל.ילונהיריםוזמרה""פסוקי

מרצהפעםשאלתי ...נהדדעא"
וו.כ.שלשידתועלכאוניברסיטה

עלהרצאתובזמןשהסתמךייטס,
ומדרשפרושובוכידושהחזיקספד

שאלתיש;נשיד.ומילהמילהכלעל
וספדאדםיעשהמהמרצה,אותו

כילי'ענה ?כידואיננופרושים
אוהבישלשכע;לםאלפיםאותם
איןכייודעים,ייטס, .ב.וושידת

שאיןאו"לא-מובנת",שהיאמילה
שידקורא ;הידועעלנוסףפרושלה
כמילונים,לכן'ייעזרייטס,של

"יגעתלקייםהלשון'כאוצרי
וו.ב.אינהואונניעליזהומצאת~'.

ישורוןאבותלדרגתואפילוייטס
להיותברצונהאם ;עדייןהגיעהלא

להיותשידהכלומטרתמוכנת,
יודעילכמהלפחותקומוניקאטיבית

לכך,תגדוםאםתעשה,טובח"ן,
פרושיפרסםממעדיציהשאחד

אתלעשותלהנוחלאאםלשיריה,
להודותחייבאניבעצמה.המלאכה

הנבתילאהמשיג""קוצרכגללכי
"בקו ,) 34 ("ערפל"השיריםאת

רכיםורכים, ) 36 (והסעדה"הגאות

פעמייםבהםקראתיכיאףאחדים

ככורשליחסומתוךוארבע,ושלרש
מיליםגיבובכהם,דואהאיני

מובאות.ושיברי

להיכתביכולהתש"נכשנתאם
מיליםמק.דיםהמקורותכה •שידה

יביןכהםשהמביןומשפטים,

רשימתילסייםאפשר •יחדלוהבעד
לא"כי :ירמיהומתוךבפסוקזאת

 •ישראל".אלמן

רגולנטשמואל

•• 
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שיצאהשניה:פדךהר-

עמומייעקבידיעללאוד .-
חנך-שהיהמי(יואל),

הראשיהמודיעיןוקציןהמפקדה

ש:פבדהראשון,ה:פדךהאצ"ל.של
לאודיצארבה,לתשומת-לבזכה

הלאומיתהמדרשהעל-ידי

 .:פהןגאולהח"כשלביוזמתה
שהואאף-על-פיכילצייןראוי

העורךז;רח .ת~ד~ fלכאורה,נוגע,
והשקפותיהםדעותיהםאתלהביא

צידימשכיבדברהנרגעיםשל
שלרחבהקשתזוהי ;המיתוס
בעבריתומחקרים,מאמרים

ההגנהשלאחדות,ובשפות
שלפנינומד.לחניתןרבכןרהאצ"ל,

האפשר.ככלאובייקטיביגררן
החומריםאתמלהעלותהמזעיק~ר

אנואךוהמרתקים,המעניינים

עלניחרדמהם,כמהעלרקנצביע
הזמןבמשךיותרנ~ fשנתל •אלה
חדשים.מקררותשל;~סם rwדעקב
שלספרואתלמשל,מוצא,אתה
לאורשיצא(כאנגלית),דודויימן

קשר-עלןןהוא,בר 1984בארה"ב
הפרליטיקאייםשלהשתיקה
יהודיהשמדתנוכחהיהודים

הוועדשלפעילותוועלה eאירר
שלבראשותויהודי-אירופהלהצלת

חרףברגסרן),טר 9 (קוקהלל
אתלס~ליריביושלכסירנותיהם

שלבספררנז:פראתה .תכניותיו
טארררס"עדךל;ס.מ"אריהאכנרי

שלהמאורגנתלה sבהעהדן ) 1985 (
בצדוהחלוץההגנהשליחי

אתשהסעירוהידועות,רשרת eה

טריה" S "שלגורלןכגרןהיישוב,
אתמוצאאתהכןוכר'.רסטר~~ה"

 :(באנגלית)ריליאםרל eשלספרר
המובטחת"הארץאלהשראה"מן

ננית"רמראשי ,רמחננרר ,) 1979 (

אייכמןעםזג~עירעלמס~רברינא,
פעולותיולרננותנאציים,ופקידים
ולעלייתםיהודיםאלפילהצלת
ארצה.

תלייתעלמ~לפיםפרטים
 ) 1947(יוליהבריטיםהסרג'נטים

 :אבן-חןשלבמאמרומוצאאתה
רדה" nי~י-עשרים 194 7"יולי

לדעהובניגוד ,) 1981(מעריב
שאיש •מסתברבשעתהשרווחה

 .יהודיממוצאהיהלאמהם
(מעריב::;ניצ~ריהושעשלבסקיןתר

יגאלשלדבריומובאים ) 1978
טבעה"אלטלנה" :שז;ען •אלון

 ...להפחדה"שנרעדננפגזבטעות
ודנינחרםברגעשל T Tברשימתם

 :רזגי-אחיךר sרר s-א" :ררבינשטיין
שנרצחויהודיםשלשיםרשימת

מץר(דבר,רלח"יהאצ"לבידי
פרטיםנמסריםזהבמאמר .) 1982

והחשדותשמותיהם,האנשים,על
אפילו-ולעתיםנגדם,שהועלו
ןמים ...להורגהוצאוכרהמקום

f קררןמעלהלערמתם ... ~ע~~ןמים
לאר"למלשיניםברשימתויהודה
פברואר •(האץרתקרה"חיתה

שלחיסולםעלפרטים ) 1990
עםמשתפי-פעולה~ע,זvןה

ע"י 1940-4 7בשניםהננריטים

 .ההגנה

הפרשהזר-ז;ן" 9ל.ובאשר
היישובאתשהסעירהה:פארבה

-הדיםמ:פההיאועדייןבשעתו
שלרשימתואת •למשלמוצא,אתה

אוקטובר(דבר-השבועשבאשלמה
את"כיבפסקנותהט;ען ) 1981

האצ"לאנשיערכוהראשוןז;ן" 9ה"
שלההיסטוריון~יב,דודאךבלח"י,
 .ןכלמ:פלדעתועלחולק •האצ"ל
גת-הציד" iננ"עשביטיעקבואילו

תוךאחריוזגrך.ךה-זגrךדיק ) 1976 (

רעלבכללהציוניהממסדעלקטרוג
כיטועןהוא ;בפרטבן-גוריון

אנשיחטפוזרן" 9ה"בתקופת

והסגירוהאצ"למאנשירביםההגנה
ובדבריוהננריטית".לננרלשתאותם
מסמך-ז;ן 9"הקרמואלחנןשל

"לפי :מוצאאתהההגנה"שלחדש
שמרתד ooכ- ...ההגנהתולדותספר
-כ,לננרלשתנמסרו ...אנשיםשל

אלה".רשימותסמןעלנעצרו 300
 ..אתגרשמי-הישן-חדשוהעימות

 D' 129מ'ןיןןג



מאיד .נמשךעררנו- ?הבריטים

 ) 1985(נכדרכיםטועןלמשל.פעיל.
הרצאתעל'המאבק'ש"השפעת
עקיפהחיתההאץרמןהננדיטים

אתצבאית.ולאמדיניתישירה.ולא
זז/ד~םעלנשארהנכרללהמאבקנכל

 ...המאורגןהישובחבריבעיקר
נגאהולח"'האצ"לתורמתואילו
של ק'כ;! 2$vמןבחלקרקבטרילידי

טועןגיסאמאידךבנשק".הלחימה
אתגדש"מיבספררנדבהיוסף

 ) 1980(קתדרה ?מא"'הבריטים
רמ~בארתבריטייםמס~כיםעל-סמך

כי-רבע"פבכתבמדינאיםשל
בגלל '"אאתהבריטיםפיגרלזעתר

ולח"'•האצ"לשלמלחמתם
שלפעילותהבגללמסוימתובמידה
מלחמת-אחדיב'בעליהההגנה
 .בכללובהתיישבותהשביחהעולם

דה"משלרשימתוהיאמעניינת
 : ) 1988יולי(האץרשמידיצחק

הבריטים.אתגדשוולח"'האצ"ל
"מנהיגילזעתרהמדינה.קמהרכך

אברשאיתר •הפוליטיהמחנה
לגירוש.התנגדושנה 60בעימות

בהבנתנרעליהם~בדבראך
שלרבמסידרת-הנפשהמפרנכחת

 ;חירםרגםאזצדקנורחמים.הל
שלגבורתםפרשת ,, .נמשךהעימות
צרריביתואליהוחנכיםאליהו

שרנות.מזריות-ראיהמועלית

למידתבאשדחלוקותרה.דעות
שלהמאורעותעלהשפעתם
רןאילעמוסלערמת .בדדךהמדינה

 :זמננוגברדי"שלשהשברשימתו
בית-צרריואליהוחנכיםאליהו

 1945בקהירלג;ךןםשהועלו

- 1938כענכו-יוסףבןושלמה
 "?שלהםב~;נחהרעילוהאם

חרא- ) 1982פברואר(הארץ.

שללדעותיהםבשלילהמתיחס
 ;ולח"'האצ"לאדגרני-המחתדת

זרבפרשהנדבהיוסףדןולערמתו
אתמתארחרא .ובכברדבהערכה

אתסרקובהרחבה.המשפטמהלך
עלומצביעהמצריתהעתרנרת

פסק-לאחדהמצריתגרנות-הקהל
קרשו ,,·ש i"הזגהנודעבספרר .הדין

חנכיםלאליהובכנכריםפונקג'ידרלד
אתומעלהצרריביתולאליהו
וארינס.ל iרארמץ-ל~םגבורתם

שנתגלוהמס~כיםשמתוך •לציין
אתנתןצ'דצ'לכי •מסתברלאחרונה
להרוג.להוציאםההודאה

האחרונהבשנההמאורעותרקעעל
נוסףז tנחשףהבריטילמנדט

נגן-שלהמדיניתבתפיסת-עולמו
מוצאיםאברמיוחדעניך .גוריון

העוסק •מאידאביזרהדשלבספרר
(בית 194 7בשנת ,,,,,מפאב"דירני

מתנגדרתשמ"ט).עיינות. •נבדל

הלודרעםננ.גשל'י i ~ '7שתוך
בן-כיג'רריט.ריליאםונכם nשרמד-ה

תורתושהסרבנותשרב"אמדגוריון

המדינהלהקמתדרישתהעל
תחזרואם •לאלתרהיהודית
במתנכרנתהמנדטלניהולבריטניה
להתירוביקשהלבן""הספדשלפני

תוךלא"'לעלותעקודים 100.000ל
חרק-הקרקעות.אתרל;נ~לשנתיים

תי~שךשהעליהב.גהציעכן

שללכושר-הקליטהבהתאם
אתהציעשב.גמסתבר ,, .האץר

בליעצמודעתעלהנ"לההצעה
הסרבנות.הנהלתננח:;~דילהתייעץ
הרכןועריכתוהחומדאיסוף

בעיקורונרעדובמסירותבשקידה

ולתלמידים,לסטודנטיםלחוקרים,
היישובתולדותבחקרהעוסקים
מתוךמרגששלפנינוהחומד .העברי

רחבה,היסטוריתפרספקטיבה

אזיוןעללשמרוהעודךשלוהניסיון
השוברתההשקפותביןנאות

מימולספרררת wמרהמגרגדרת
 • .למדיאובייקטיבי

 mו~י
םפריסביקורת

ביכאלימאיר

האדם

והמוסר

 .המוסדבתודתדןספדב

האנושות"של"האגואזים-·· 1-
בני-כללטובתחרא

קובע •המוסדשלמענםהאדם
כדרשמהם.ודקומבכי-אדם,גלבוע.
דואהגלבועמשהמוסדיים.להיות
חראבילתה.ואיןאחתמוסדתודת

המרחיבים,עם •בעקיפיןמתווכח

בעלי-שלגםלזכריותהטועניםעם
מכירוןצמחים.שלאףואוליחיים
אלהמוסדבשםתביעותכלשאין

איברהמוסדאנושיים.לאיצורים
ניצודיםדןחראלדידו.עליהם.מגן

ודקהםהבריאה.כזדשהםתבוניים.

נובעתולצומחלחיהדאגהגםהם.
עבודה.רכבליכמזרןהאדם,מצרכי

"למעןהיאבהםמפגיעהוהמכערת
בכי-אגרש.שלאופייםאתעדן

תכונותמהללולמנועכדיובמיוחד
 ,, ...להתעללותוגטיהאכזריותשל

בשרדהמשתמשהמחבר .) 68(עמ'

מחדשארמציעשחראמוכחיםשל
אחדיםרבמרכחיםבי-מח)(כמר

הםאיןאולםלפגיובהםשהשתמשו
צירףאילוערשההיהרטובכפרצים
מילוןמע?זספררשלבסופר

הקרוא.עללהקלאלה.למונחים
אולםבפילוסופיהספדאמכםזהר

כדי •קטןלאמאמץעשההמחבר
ירכלהמקצועאיששאיברמישגם

מרעיל.היהכזהמילוןלקורא.
המוסדלפגיהאדםבנישלשררירכם

בעיניראשוןמושכלבבחינתחרא
לנחץרמוצאחראאיןגלבוע.משה

לפיהןאשדתפיסות,עםלהתווכח
בעיניוהן .במרכזןהאדםדווקאלאר

חורגותמוסדיות,לאפשוט
שהןודאיהאתיקה.ממסגרת

שמשההאתיקהממסגרתחורגות

דרכיםומטורהבהעוסקגלבוע
שלהאתיקהליישומה,ושיטות

אתמזכירחראאיןההומניסט.

החזקהכמדיגההדואההתפיסה

חייבהמוסדשכלעליונה.מטרה
אף-על-פילה.כפוףלהיות

בפילוסופיהשלוהדוקטורשעבודת
שוגים)בהקשריםזהבספר(הנזכרת

בתודתהיבטים·מסריימיםעלחיתה
הנאציםאתמזכירחרא .אפלטון
העםבזכריותדמיוןכלאיןשלדידם
עמיםשללאלהובגירהגרמני
שישעמיםעללרבד(שלאנחרתים

מזכירםחראאיןאבללהכחידם),
שלהאתיקה.שלכאויביהאלא

המוסד.

היטבמעוגנתגלבועשלגישתו
מבחינתזאת .רבחבדתרבזמנו

בתיאוריההשררירכירתהמסקנות

כרפד.חראאליה.חדדךלא-כןשלו,
נולדוהאדםשבניבכך •למשל

חראשההיפךוטועןחופשיים

למעןלהילחםישולכן •הנברן
בכי-ביןשוויוןבעדחראהחופש.

הןבחייםשזכויותיהםומסכיםאדם

הגחת-יסודעלחולקאךשררת.
הטבע.מןחראזהששוריין

האגואיזםלמעןשררתזכויותיהם
 .המוסדבסיסשחראהאנושות,של
לאוכללאדם,בנישלהחלטהזר

גלבוע.קובעטבע"."חרק
כלאיןכיהמחבר.קובע 34בעמ'
הטבערחוקיטבעיות"ביןזיקה

 .רהכחירתירהמוסדלביןהתיאוריים
וזכריות(וכברדצדקישאםלכן

ממקררגאירפעמוסדיות).רחובות

רכלוהאץרהשמייםמןלאאחד.
כללשלהאגואיזםמןאלאצבאם.

אחדכלשלהצרכיםומןהאנשים
 ,, .כאחדכולםושלמהם
ליהדותלייחסמארדמתאמץהוא
אמרןשחראההומניזםעדניאת

מענייניםזהבענייןוציטוטיועליהם

ומגוונים.דניםממקוררתושאובים

רחבהיהודיתהשכלהעלהמוכיחים
שלאקשהזאתלערמת .מארד

הציטוט.שלבסלקטיביותלהבחין
פחותהדנהציטטותגםיש

ועמלקשמואלשלסיפורוחרמניות.
עמלק.עלשריחםעלשאולרחרחת

לברדשעלינוגברןקיים.חראגם
היפהאתהיהדותממקררותלעצמנו
תקופתופדישהיהמהאתולזורת

להמשךכללמתאיםואיכרהעתיקה
חסידיוגםהיהדות.שלקיומה

ספדשלבירתוהמובהקים
אלעולליםלנפץירצולא"תהילים"

שלעולליהםאתלאאףהסלע,
היהודים.שבאויביהאכזריים

פסוקיםבשפעמצרייםלצעדנו
ואינומקבלאינושההומניסט

אתככרכהלכרוןאי-אפשר .מעכל
ההתעלמות.יסודעלהתפתחותנו

פסוקיםלפרשהתאמצויהודים
אתשתבטלבדדךאלהמעין

החררה.לגבימשמערתם
אגשיםכיגלבוע,קובע 48בעמ'
 .בדדך-כללמשוכנעים.דתיים
האמתדבב.ללאמוסדיתשדתם

שאמונתהקובעתדתשכלהיא
לארבהתגלמותו,המוסדהםוחרקיה
שלההומניסטיהמוסדדווקא

האנושות.כללשלהאגואיזם
בעררדואיםלמשל.המרדמרכים.

קין""אותהאפריקאישלהשחור
שלצאצאיוהםהכושיםולדידם
המשתמעכלעלהבלשלורצחו
ביןהבחנותישדתבכלכמעט .מכך

לגביגם •מאמיןוהלאהמאמין
כלליקבעהדתכלזכריות.

שבדוב •ואסורמרתוהתנהגות.

יותרטוביםהםהמרבדותהדתות

גלבוע:משח
לאגואיזםמסע
האנושות;של

תש"ןה' ;דביר

1990 ; 
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קירששרה

חורףמוסיקת

 ם~~סייחי~דוקדםל iש~
~חים tל R ~ f~וקח

 .שרציתימהליוהיה
 • • ז•:- • Tדי 1

 .ו$פר~זקם~~זvיר י~~ו$פר
ד~ר~ל~ר~י~אג:רי

f ל:;ני.תודן

 ן~~ןק~יןה;ל nס~ל
 .שבלאאיש :נכת~בעליה

T ••• די • "1די

~.ךת Rןקס~~ןז:ו!י~ת

סע;לםצ;ת R~ך~ע
אהבהבכסבלמלאים
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המשוררתהיאקידששרה

בשירהביותרהנחשבת

שלאחרהחדשה,הגרמנית
"מרסיקתשירההמלחמה.

"שלגמספרהלקרחחורף"
בשנהשהופיעחם"

תבניתברונושבתשעברה,

מבףד:זבכפרמגוריהכרף

ידיך,אשרגרמניה.בצפרן

השיראתשתירגם

בפעםכתבמגרמנית,

"במשחק :משיריובאחד

הנאהשלהזה
עילאיותרכאבןרמארירת

כקלפים 1צערבליעברו
 .ליד"מידהעוברים
קידששלהקלפים

אדמדםשרעלגםמערבבים
חרף.עלמחייכתאבןרגם

אהבהקוראיםלג'רקר
הנשבר".כשלדר"היא

 .הפשבנרבכשלדהיא
• -:• ••• -• : T 
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עליונותעל(למשל'זהבעניין
אתיאריךהממשלתי)המנגנון
איפראיהיהדי .מארדהדברים

שגלבוערככךהצ'דצ'יליתבתשובה
סוציאליסטית-שחברהאומדעצמו

לדעתוצודקתחברההיאליברלית

מבוססתזרחברהוהדי ,) 138(עמ'

ההבדלוזהרדמוקרטיהעלבהכרח
-היפוכהלביןבינההמהותי
ברלשביסטית.חברה

עלגלבועשלבניתוחיודבענייןיש
ולפני , 190(עמ'ההסטרדיההכרח

עצמית")."כפיה 189בעמ'כן

משהשלבספררמצריהזהבנושא
 : ) 189(עמ'טובהאמידהגלבוע
הכפויהגיגיתלעצמוקרנה"האדם

 •היא".גםעליו

םפריסביקורת

t יו ~. ,.· :' 

אלהכלליםכללים.העדרמאשדנכנםדואר
מהמוסדכללבדדךדחוקים,

תרדםגלבועשמשהההומניסטי
ולפיתוחו.לתיאורונכבדהתדומה

נשאראינועצמוגלבועמשהגם
והאתיקה.הדתבענייןחד-משמעי

בעמ'קובע,הואלעילהנאמדכצד
הדתכיןהסתירהבולטת"כאן , 54

האתיקה."לכיןנאלחיםוהאמרנה
היאגלבועשלתיאוריההאכן'

אלהיאטענתיכיסודה.חילונית
ארתהלעגןמתאמץשהואהמאמץ

כפרט.ויהדותככללדתכתחומיגם
מרעיליםדבריםכשנידוריהספד

שלשפעכריש-ומעניינים
חושב,אדםשלומחשכותרעיונות
למיגםאותם,לקרואשמעניין
ע.לחולקשאניכפיעליהם,שחולק

עלדבמלמדחומדכרישמהם.חלק
ועמדותיהםדעותיהםמחשכותיהם,

כתולדותההוגיםגדולישל
מרדיםיעשואיפראנכרןהאנושות.

הספדעלימליצואםלפילוסופיה
כ"תרדהלאתלמידיהם,לפני

למחשכה.כחומדאולםלמשה",
גלבועשלדבריוהיאלכךדוגמה
האדם.שלחכדתירתרעל ) 60(עמ'
להתקייםיכולשאדםככךכרפדהוא

אפשרי'זה .קדרזרדרכינזרןכתנאי

כזאתאגב, .כלכדכספרותלדעתו'
ז'רלהסרפדשללדעתומסכיםהוא
התעלומות"כ"אילנרשסיפררודן

האיעללכדרשנשארשאיידטרן'
אנוש.צלםאיבדתנוד,

יותרידועותשהיוכספרקביעותיש

רנשתכחרגלבועשלנעוריוכימי
מזכירןאינוואישהזמן'עםחלקית

המדוכאיםשלאהקביעהכמרערד'
דבענייןישהמשחררים.הםכיותר

מולהיולדתחייעלגלבועשלבדירן
 .) 95(עמ'הילודחיי

ללאגלבועטיפלנושאיםכשני
ספקאיןלדעתי.מספיק,איזון

הומניסט,הגרן,שאדםלושבדוד
אחדים.אדםלכניאמתלומדחייב
גלבועמשהנוהגשכךליידוע
השקדתהילתעלדבריוכל .עצמו

 .דופןיוצאותלתופעותמוגבלים
מצביםשלכקיומםלהשתמשאסור

השקדלהצדקתחריגים,מיוחדים,
(עמ'המשקרשללתרעלתו
155-151 ( . 

יוצאהוא ) 135-132(עמ' 45סעיף

לשלולהבאטקסטזהרכספר'דופן
דברש"איןולטעוןדמוקרטימשטר
דבריוהיאלכךהתשובהכזה".

צ'רצ'יל'סטרןריבשלהמפורסמים
משטרהיאהדמוקרטיהכישאמד

יתרונודנים,חסרונותכרשיש

גדועאחדמשטרשכלהואהגדול
גלבועשלהתיזרתעםהריכרחממנו.

אורגזמהבמקוםפמיניזם

מסמךאתמורמתכגבהקראתי

הנשיתהאורגזמהעלההגנה
כתגובהאיתןהגברתשנתכה

(עתרןלאורגזמה""הבהלהלמאמרי
מתפרצתהכותבת).לצעדי, 127 ., 77

חמושהלרווחה,פתוחהלדלת
 :פמיניזםשלכקלישאותלעייפה

ליבהמהדהודישםשקראהמה
אךעצמה,עליהמשהרללמדעשוי
הגב' .לכךמעבדדברשרםעללא

טקסטיםעלשהעמסתיטוענתאיתן
אתהקשרונטרליחפיםטאנטדיים
ורקחתיהמפוקפק"נסיובי"

שוביניסטיות-עצרתל"קרדארתיי"
במאמרפשוטעירןפטרנליסטיות.

כמארםהזכרתישלאילמדהאמור
ישהיותרולכלאישי","בסירןכל

לכשדרנהעדרתמשרםכזרכטענה
כתחוםהכותבתשלמבוטלהכלתי
כן'כמר .הפורנוגרפיהדמיון

אלאדווקא,לנשיםכורןלאהמאמר
שנאמדכפיכאחד,ולנשיםלגברים

מתייחסים"הדברים :כמפורשכר

גברים-אדםחראבאשרלאדם
להקשרםאשרכאחד".ונשים

טקסטיםאותםשל"האמיתי"
תלמדנרככקשה,-טאנטריים

כאינדרלרגיה.פרקאיתןהגב'
 ?איתןהגב'שלאפהחרהמהעל

מכללהמיןבהרצאתשוביניסטימה
מספרשלסטטיסטיכימרת

כחיפושפטרנליסטימה ?תנוחותיו
החוויהשללהפיכתהדרכים
שלמוצלח"מ"כיצרעהמינית

שהיאלחוריהמיניתאקרובטיקה
 ?הפחדמה ?כאחדרוחנית-גופנית

כ"כהלההמרכזיתהטענה
שלזכותהכנגדאיננהלאורגזמה"

כנגדאםכילאורגזמה,האשה
מכאנילספורטהמיןהפיכת

לאורגזמהכולוהרתוםתחרותי,
זהמודרניספורטדווקאהמיוחלת.

גברית.מיניותשלדגםעלכנרי
שתוארההאופציההכנתילמיטב

עגול'מיןשלאופציה-כמאמר
דווקא-נינוחהאקסטאזהשל
הישגיתכהלהארתהלקעקעבאה

כמקומותינו.שפשתהלאורגזמה
מתפנהחמתה,חיציששפכהלאחר
ידעניתתמיההלתמרהאיתןהגב'
ככיכולמשופעשכרהטרראיזםעל

מכחינהאינהאיתןהגב' :המאמר

לביןקיומיכמצבזקעמרםכין
מדועתוההכןועלכמין'שעמום
רבכן'נפרדת.כבעיהלייחודטרחתי

אתולאתמידלאמכין)(טדואיזם
החייםתחומיכלמשעממיםכולם

מינישעמרםבעיניי,שררה.במידה

התקופהשללרואיתופעתהואגובר
יצרוחברתייםאיסורים :המודרנית

"הפרישלמלאכותיקסםכעבר
נירםהמרתםאךהאסור",

יצרהשטחית"טכנית"כמתירנות

שארתוקידקגוד,סדןשעמרם.

ממעמקיאיתןהגברתשלפה
שעמרםאלאידעלאאכןמגדותיה,

רצוף ;אקזיסטנציאליסטי-רוחני
ומןאשה,מלשאתנרתעאשמה
כמיוחדהשתעמםלאגםהסתם
השולפתיאיתןהגב'אולם .ממין
ימקברוקידקגודאתלענייןשלא
לגייסומנתעלאלאזאתעושהאינה

הקולוניאליתהתנשאותהלשירות
טאנטרייםכתכיםאותםכלפי

ודעאחלהםשאיןהקשר","נטרלי
ללמודמהאיןהמערב.כספרות

בדומה .כמוכןהאלה,מהברברים
השפיכהכענייןגםהשעמום,לעניין

בעדותהלפקפקבאאינניהמוקדמת
שפכואבותכבריאכןהגברת.של

טרשתלכ,להתקפותוכדרמהבוסרי
אין-כישיןמרעיךושאדעורקים,

שההבדלאלאמודרנית.המצאהזר
הוכרזשהמיןמרגע :כמידההוא

פתוחלנושאוהפךתחרותיכספורט
אתמגבירהחברתיהלחץילדיון
 rמאוממילאכ"מתחדים",המתח
כדיתוךחפוזפורקןאלאותם

לפיסגה.מירוצם
איתןהגב'"תמהה"דבריהבהמשך

בארצותהאוכלוסיןהתפוצצותעל
מיניתתורהאותהנולדהשבהן

 •זרתמיהה ;הנסוגב~שגלהכרוכה
האורז""דיאטתעלכתמיההכמרה

שבהן •עצמןארצותבאותןהרווחת

וההרריהסיניהמטבחנוצרו

הדיןחראשלמעשה,אלאהאנינים.
כרעדלאהוא :הכידוןבמאמרגם

שמסוגלותלמירקאלאלכולם,
קשרכלכמרבןאין .ברלהשתמש

לביןבמזרחהאוכלוסיןריבויבין
שםשפותחהנסרג,ב~שגלהשימוש
עמוקה,מיניתלחוריהכמקרר
 .בלבדורבו"ל"פררמכורכתשאיננה

עלאלא •מדוברהכמותעללא
לאאיתןהגב'זהאתאבל ;האיכות
כנראה.הבינה

איןהגברת,לדברי •דברשלבסופר
בכיביןאמיתיתאהבה :לדאוגמה
כן •אמןהפאשלרת.כלעלמכסהזרג

מיטהענייןמהאבל ;רצוןיהיה
ותסכולחסןכלעל ?סיניהראצל

לאולמה ?אמיתית""אהבהתכסה
"בכייןאראמיתית""אמונה

ויקטוריאניתבקביעה- ?האץר"

-לחלוטיןהסקסכמרבןנקברכזר
כל-ראםאורגזמה.לאאראורגזמה

מדועמענייןזאת,בכלטוב,כן
מצטטתשארתםרג'רכסרןמאסטרס

 •שעדייןלמסקנההגיעו •איתןהגב'
יכולהביותרהגדולהההנאהאת

בילוי ...מעצמה .לבדלהפיקאשה
 •נעים.
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"התודעה

בחבית"
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יספריםביקורת

רהיש

שהביקורתלומדשה
שמערןאתמפנקת

הוא.בהפרןצמרת.

דואיםהמנקדיםמדנית

ארועמומים,כסרבנייםשידיראת

שחלקםדימוייםשלעשירכצרף
שביניהםהחנונים .פשרחסדהגדול
לכלמשרבצת,שידתוכיטוענים
(לדובמעטרתארדבנקודותהיותר'
הבודד)הדימויארהמשפטנדמת

ניתנתזרמפוקפקתמחמאהכאשד

הפיגורטיביות-תכונותיהםבשללא
סגמנטיםשלרכיר"בלשרביות

דווקאאלאשבטקסט"קריאים"
אפשרותעלמצביעיםהירתםבשל

 ?חלקיולולמישמרע

בראשלערער'באהזררשימה
קביעותאותןעלולראשונה,

הביקורתשלמרטערת-אנכדרניסטירת
מהחלתלדעתי'הנובעות,
לא-מודרניסטיותקונבנציות
כןהטקסטים.לפענוחאדקררטירת

הזדקרואתלהפנותהרשימהבאה
טירתפראקונבנציותלעבר

ולהערכתלפיענרחיותרמתאימות
אלו.טקסטים
רגםבעולםכיום,הנכתבתהשירה
דנה,באקלקטיותמאופיינתבאץר'

במישורהןהתימטי'במישורהן

במישורוהןהלשוני-פיגורטיבי
ובאמצעותושבתוכוההסכמי-מוסדי

נצרדההמאיררבאופןהשירנקרא

במישורודווקא .ביותרהטובה

הבסיסיהכשלנעץרזהעקרוני
רחשדהר"ה"כבדהרשבהתיחסרת

שכןצמרת.שמערןשללטקסטים
אתיגישואלוששיריםשמצפהמי

יתדהטועה.כסףשלמגשעלעצמם
הללושהשיריםשחושבמימזאת,
מלאה-לקרהרנטיזציהניתנים
המודרניסטית(ברמהמספקת

ואין .יותרערדטועההמקובלת)
שרדוקציהכשם :חדשכלברבדיי
בגדדאיננהלאלתרמןתימטית
וחומדקל ;זןגםרכנ"להאפשר,

-ואומדאוסיףנצמדת.כשמרובד
בשטחזןשקידםמבנה-התשתית

מבנה-תשתיתהעברית,השירה

כשידסגמנטכלשברפרגמנטי
אחד;סגמנטבלבדחלקיתחופף

על-זעום,בכישורןכיאםשוכלל,
"מכרבדים"משודריםמספרידי

חרסהלאלערמתם,צמרת, .בארצנו
מטילאלאענקיםבצלמרעיד

משרםוזאתענק""צלבהצלחה
מהלןהקופה",כל"עלהולןשחרא

לקיחת-משמערזהשבהקשר
הנ"להמבנהבהקצנתגדולסיכון

(בעיקרשלוהיכולתגבולקצהעד
הפיגורטיביתבכתיבתובהתחשב

שלללשונושמגרגרתהאינטנסיבית
העמימותאתהמגביררבד .זן

זהרממש).שלאופראילווליום
כמעטואמיץ'מענייןחשוב,ניסיון

לפואטיקהצוהרלפתוחסיזיפי'
-, nיחסהמקיימתיותר'מתקדמת

מסוימת.עולםהשקפתעםעדניחד
לכנרתניתןהנ"להפואטיקהאת

 .הקוונטים""פראטיקת

(מודלהקוונטים""פראטיקת
לצובישישמשטנטטיבימטפורי
שלפואטיקההיאבלבד)המחשה
מורכבהשירקצובות"."מגרת

שביניהםמשמערת"שלמ"איים
לגישורניתנתשאיננהתהו.םפעורה
המוצאנקודתזוהי .עקרוניבאופן

אי-האפשרותהבסיסית

מיהשלם.השירנדמתלמישמרע
מראשזרנקודת-מוצאמקבלשלא
 .הספדאתשיסגודמוטב

זוהיכישידעמוטבמהסס,שדקמי

הטוענתפרסט-מרדדניסטיתגישה

ליחסייותרהולםפואטילמענה
מתכנסיםהשיריםאמנות-עולם.

פרטידיאלוגשלבמרבןעצמםלתוך
בדברידקחלקיתלהמחשההניתן

אלימות-שלמופשטיםתשתית
דימויכל .תשרקה-כפיתירת-ניכרד

שהואכשםהשאראתמדגים

העקרוניתיכולתועלמערער
דימויכל •אוליולכן'זאת.להדגים

שלהנפשילמצבראמפליפיידהוא
נואשתחקירהשלבעיצומההרובד
משמערת.אחד

בתרןהמצרילאדםמשולהרובד
נהרשלזרמיוביןהמיטלטלתחבית
תהאשלוהמציאותקליטתולכן

חבולה,מקרטעת,כפריה,לעולם
בקיצורמסמאים.בחבקיםמוארת

ה"תרדעהשלהמיוסדעולמה-
אלוששיריםפלאזהאיןבחבית".

שלאהדימירן"שלכ"ניאגדהנראים
מתחנפיםולאחשבון","דופקים
שלהואהשיריהמבנהלקורא.

עצמהעלהסוגדתמולקולה
ה"על-אטרמית"בדמהוהמציגה
הוויהשלמגורענותתמונות
קירםמלחמתשלבעיצומהאנושית
שודדיםהכשיריםדקשבהאכזרית,

-טנגושבדיקורשלרשה"מכלכי
שבפחזכוכיתו"דסיסימות"אחד

מנבראתסדיטרתיכייסהאשפה

מאגיתלבנהזרואין ." ...לבנה
אובייקטערדאלאאלתדמנית

בראשהמאבקבמגננה.המצוי

בדמהלפחותרבדאשרנה,
אהבה.עלמאבקהואהמוצהרת,

הבלתי-שלהרומנטי"ה"חלוםאת
צמרתהופךנצחיולכןמושג

 :ידברלהניחשאסורל"מקרם
- ,, ...בטכסיזדהאישה"בדני
ברדדזאבשלרומנטיקהמעין

שלהאלימהבהרריהדקהמניד
 v ~כ;אבלזדהמאשהפוחד ;הקיום

"אל :מספקתשהיאולחרםלמרגוע
אי-קירםאלגפרורתקרבי

טלילגםשרעלדק ...ההבטחה
האהבהשתשאירריקותפסיעות

הואהפיתדרן ." ...בליל

מרדהלויזלטידבדרמה :אמביבלנטי
לעבודשעלינובכןצמרת

בערדאןחתוליתמטמורפוזה
בערמומיותמתכחשויזלטיד
בגישהבוחרצמרתזרלעמדה
הציניותגבירלכיוישירהדינמית

וראשונהבראשהןוהמפוכחות

עבודה.כליולאהתאבדותמכשיר
במשתיק"מצרידתמידנותרהרובד

המילים ." ...לקירומרבדמרבדקול

צמרתאבלנשקהןשניהםאצל
האפשרותחוסראתשידבכליבכה

משמעותיתלפדפרדמטיבירת
 /בנפשתותרהיצירה"שארית
רצפתאלמגיעהסיגריהכשארית

נותריםשאזכמרבן ." ...האצבעות

-סמי-פרדוקסליתאמידהעם
הכלאבלישתנהלארבד"שום
בצודההמאיינת ,, ...אחרתיהיה

הדיכוטומיתהתשתיתאתמובהקת

השיריבעולםענייניםמצבכלשל
הנ"ל.
 :מעצמומתבהרהמאמרשלהסיפא
מהמקורייםהואצמרתשמעון

שידתוכיום.הפועליםשבמשודדים
שלהקיומייםבקוויםניצבת

היאוככזרהפואטית,החדשנות

לכלובעינייותר'רצינילדירןראויה
 •מחמאה.

שפרספי

צמרת:שמעון

משורר tלך
מושחת;בוגדני

 ;פועליםספרית
עמ' 78 ; 1990
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זמירשרית

 s~ו
~1 ~ 

 :אלירזישראל •
אמצע

) 1990-1980 (, 

 ;שיריםמבחר
 ;פועליםספרית

תש"ן ;ת,~·אביב
עמ'. 119 ; 1990

• 
המתרשם

העיןבחוות

הקובץשליגויר
מספרמעלה("אמצע")-
הראשונה,תמיהות.-

אםהיצירתי"האמצע"נמדדמהיכן

 ?הסוףקרחלילה,נקבע,לאעדיין

צררךמעיןזהאיןהאםוהשנייה,

לכנסעצמואלירדשלמשרוע
 ,) 1990-1980 (עשור"מעשר"

בבחינת,נוספתהכרהבכךולבקש
ערד :קרישלי,האמצעקררקדהר
לאערדמלאכתינטויה.ידי

הושלמה.
חיתההראשונהשהתמיההמכירון

מדובראיןשהרי tבלבדהיפרתיטית
איקס",כתבי"כלשלבכינוסכאן
דרהשנייה,שהתמיהההרי

בעשרתחומהשלהשהפרספקטיבה
הנגזרת,היאהנקובות,השנים

והועמדהמיצירתושנשאבה

לגרוףברצוןמחדש","לבחינה
איברהיםמתיאג'ררג'כמרהכרה.

בחשיפתשהפעםאלאהפסרדרנים,
פנים.

מקבץהספר tענייןשלולפנימו
שיריםושניספרים,משמרנהשירים

הראשונההדפוסשעתשדרחדשים,

התפתחותבספר.יששלהם,
אחרבמעקבלספרמספר"רוחב"
שהופךהדובר,דמות

"עדהמשתדלמאימפרסיוניסט,
בלי /באישלדייקיכולשאישכמה

 , 68(עמ'מעצמו"משהרברללכלך
שתכונותיוהמאמר),כותרתוראה

חוויותשלעקיפה :הןהעיקריות
"בתרכן"),ולא"ליד"(מעבר
המשיבהשואל","הדוברהעמדת

לאלעולםוכמעטב"תיאררי-על"
קונקרטית.באמירה

התםהחכם,עםנמנהלאזה,דובר
לאגםבוראיאךמההגדה,והרשע

כילשאול",יודע"שאינוזהעם
"עמדתהיאהבולטתתכונתו

מבוצרשאלירדדרעמדההשואל".
את(ולקוראים)לומקנההיטבבה

לתכונהמודעהמשוררכיהרושם
דרומודעותלו,שישהפואטית
איןכאשרשגם tכדרברמהמורגשת

לתיאורעוברהוא tלומרמהלו
ועקר~לבןיישארלאשהדףובלבד

עלהמעידיםלתיאורים,עוברהוא
למלאכתליופי,לצבעים,רגישות
אסתטיקן,שללעיניובמלה,הצייר
רהמרסיקההצבעשהטבע,אלא

המשורר.לאאבללהתרגש''יכולים
מבקשרוחני,להיותמבקשהוא

לרע.ארלטובלהתלכלך'.'שלא
לומניחאינושלוהגברההאגו
אםכיחוויות,שללעומקןלרדת

אלהקונקרטימתוךלהגביה
שלהאינסופייםהמרחבים
מצפה /לא ...כשהוא"המופשט,

 .) 92(עמ'לי"שקורהמהלישיקרה
במציאות,להיאחזכןרצוןישנו
אחר","דמןשלפינותישנןאבל

ואלנפסקת",השפהלו"שמעבר
אלירזמבקשאלופינות-סתר
בסוףזאת"מנמק"הואלהתחבר.
המביטהבעיןמביט"אני :המחזור

עמ' ) 1989 (קשה""קצהמתוךבי"

הרגע/אתמלאההעין~ ... "; 98-96
בנחההגאה/הדה,הלא-לאה
היעראתוהופכתברןלהחזיק
עיר".להיות
היאאלירזשלבעולמו"העין"
אור,שמעבירהמניע,הכרח

יותרולהכרהלמחשבהשמתרגם
 :למשל(כמראחריםמחרשים
עםהאזן~ערשה"מה-השמיעה

שימררולשם ) 97עמ'-הקולות"
עללשמורהדוברמבקשכוחה

דבררכל ... ":ערנותהעלנקירנה,
-העין(אתארתה"ללכלךיכולו
 .) 97עמ'שם, ,.ד.ש

משוררספקללאהואאלירזישראל
לאישההמוקדשיםשיריו .רומנטי
בעיןוניתניםנמסריםולטבע
מעצביםהשיריםרוגעת.אוהבת,

שלהזיתעציביןשחידירניסידובר
בית-לחם.שלהתאנהעציאר tירון

כפרינער .ושורשיעתיקשהואדובר

וציפורים.תוףחלילים,עםייןלוגם
שבזכררנר •מתנגדשאינובעדדהר

הפרטים",על"להתגברמבקשהוא
ישאדרקלדייק.להםלתתולא

באמצעושרבשרב"להתחילבנוחר
שולחן",לידיושב("אנימחדש"
שם, , 1984-פתוח""הדמתוך

 ;).ד.ש-שלידגש , 45עמ'
דקרבד,שרםלפעמים ... ":ובהמשך

 ...צדאלמצדכנערנעןבהד,מביט
בעמ'השירכמר,אחדים"(ושירים

כיסא",עלבשדהיושב"איש , 73
"הפניתי : 1985הגן""בתרךמתוך

 / ...ארתך/נער,ראיתילאחודראש
מה •דמןכמהיודעאינני •"עמדנו

מולזההשדה,באמצעןהזמן,
 ;עצמי"עללהגןבאאינני / ... / ...זה

שלכתפר"על , 78עמ'זה,ושיד
שחרתםשיד",תלויהדההנער

שלהערפליתכתפררעל ...בשררות"
משודדאצלהדה,וכמרהדדהנער
שיר".תלוי •עליאהוביווני

 •רובד-נער •אם-כןמעצב,אלידד
היאשלו,"האמצע"שתחושת

לגביפתיחהאפשרויותשלצרמת

 :ודרמהמטאפיזיקהאהבה, •דמיון
בי"הרוצההאמצע/אלאב"אני
"האמצע",מיהר ; ) 96עמ'(שם,

- ?הפרנקצירנאלימעמדורמה

המושגהקונוטטיבי·הרקעבתרך

מתורך,מאחד,כקרנתפס"אמצע"

מפשר.

יושבשה"אמצע"הצידיםשני

שלאהרצוןמחד-גיסאהםביניהם
ובהשלכותבחוויות,להתלכלך

רת,··החררעלמפרדשרת-אמידתירת
לא-פחות-חדקרצוןומאידך-גיסא

קנקנהעללתהותלחקורלשאול,
סמרידיאלוגעימהלנהלדמות,של

 .פיקטיביפנימי-נמעןבנייתעל-ידי
ממיןמפשרצידגםהוא"אמצע"

הקליטהעולםאחדמצד-אחד
ככל(שהואהרובדשלהחוויתי
החרשים,עלהמבוססהאדם),
 •וארדצבעשלדאייהעלבעיקר

-שניומצדמרסיקה.שלושמיעה
המעמיד •השכלתניהעיבודעולם

הנקלטיםלרבדיםשמעבדשאלות
החרשים.על-ידי

למבקשיםחרבהספדחרא"אמצע"
להאזיןאלידז,שלשידתועללעמוד

שלה.וההרמוניתהדנהלמלודיה
היקףמדועלהבחיןגםנקלאך

דירהוערךלאאלידדשלעבודתו
שלהגבוההמודעותווהואעד-כה,
ללאהפואטיותלתכונותיוהרובד
החזית","מןהבטן","מןאמידה

"האמצעית"מבגרותושמצרפהכפי

 •.משיבראינוהשואל""הנערשל

עינתחיים

 :קריסטרףטהראג **
 ;ההוכחה
אביבה :מצרפתית

 ;שוקן ;ברק
עמ' 172 ; 1990

•• 
העלמותו

של
לוקאס
שלההונגריתהיסטוריה ~ מלחמת-העולםאחדי 1 הקרמ,-השלטוןהשנייה, 1
שנותשלהנפלמדידת •ניסטי

שלהפתיחותותחילתהחמישים
אלוכלהשמרניםשנות

שלומקרמיתצרהמזרויתמתוארים

המשתקףקטןעולםקטנה.עיירה
מוזראיששלתמימותבעיניים

אשרבוגר,ספקילדספקשהוא
שהואבמבטהעולםעלמביט

ובעצםלהפליאשטרחלכאודה
שלביותרעמוקיםלדבריםחודד

סביבתו.

שלרישומיואסופתכעיןהואהספר

מתוספיםאליהןבמחברותזהאדם
-מקבילים-נוספיםרישומים

התאום.אחיושל
לבדר,לרקאסנשאר 15בןנהירתו

נספרואחותואמר tמתרוסבתוסבר

ברחהתאוםאחיובמלחמה,

אסיר,שהיהואביר,למערב)(כנראה
אף-לכדוחבנסותומוקשעלעלה
כשהואחייואתחילרקאסהוא.

הוכרזהואשכן •מסביבתומנדנד

הפרעותכבעלהרשויותעל-ידי
המלחמהטראומותעקבנפשיות
לגמדי"לא :ילדנהירתושחררה
צודק.אתהאבל ?יאמיןמי ?נורמלי
הרבהלךלחסוךיכולהכדרהעדנה

 .למשלבצבא,שדרתאי-נעימויות.
נפשיות'הפרעות :כןאםכותבאני

 .) 25(עמ' ."?לךנדאהזהכרוניות'.

ירקותמגידולמתפרנסלרקאס
 tסבתולושהורישהבגןובעלי-חיים

בבתי-במפוחיתכנגןמשמשרכן

מצומצמיםהחברתייםקשריומרזח.

שמעבדברבדמעונייןאינווהוא

הואדמןלאחדהמיידית.לסביבתו
המגיעהבחרדה,לעצמו"מאמץ"

מזכירעםקשרירצדתינוק,עםאליו
ספרניתעםהמקומי,המפלגה
אנשים.מעטמתיערדרעםהעיירה

דמותמהורההואאלהכללגבי
כאמודעצמושהואלמדדתתומכת,
אתמאכילהוא .למדיבעייתי
ומטפלובנההבחורהואתהכומר

החולה.בספרנית

לרקאס-הנפשילמישורובאשד
 •ישרשלמשליחיואחדהיההמקורי
ממשיךבסיפורשמרנושאואילו
תמררהללאסיועשלהנוצריבנוהג
גישהללאנזקקלכלועדרה

ואומדחודד"אני .כלשהישיפוטית
לשלםיותריכוללאאנילרקאס,לך
זאתבכלצדיךאתהאבל- .לך

אתצדיךלאאניאבלכן- .לאכול
קצתהזאת.המלכיםסעודתכל

 .לייספיקותירסארתפרחי-אדמה
אביאשאנימהכלתאכלאתה-
אני-כסף.עליותרנרבדולאלך,
לתתיותרקל-להסכים.יכוללא

היאהגאווה ?נכרן .לקבלמאשד
 .) 16(עמ' ."חטא,

הפוליטיתלהרריהקשראיןללרקאס
כלהספדלאודךאין •ארצושל

אדםלכלעודדהואבנושא.אידכרד
והןהמשטרלמדוכאיהן-

אתבהשלמהמקבלהואלנציגיו.
משפחתוכלמרתוהרע.הטוב
קצרלדמןאמנם,אותר,מוציא

אליוחודרהואאךהמפליאמאיזונו
ילדושלהתאבדותודקבמהירות.
השלווהאתמזעזעהמאומץ
וגודמתשדריהואשבההסטואית

אדמסתגרהוא .חייואודחלשינוי
נעלם.שניםמספרואחדילחלוטין

שניםמקבלתהמוחלטתהיעלמותו
רשמית,גרשפנקאגםאחד-כךרבות

לחפשו,האבודאחיומופיעכאשד
כיהמעידמסמךכלמוצאראינו

וקייםחיבבחינתאכןהיהלרקאס
אי-פעם.

בדאותהקריאה,שבתחילתלמרות
כדדרדרתבספרהמתוארותהדמויות

נוספתשבהתבוננותהדי •למדי
להעבידהצליחהשהסופדתמסתבר

ובדידותסבלשלמסדיםדדכן
וסבלבדידותעמוקה.אנושית
לצורתארלמקרםקשוריםשאינם
להרריהאלאמסוימתשלטון

 •כולה.האנושית
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 _ __יידיש
 _ ______בישראל;

כמוהרבימינושורר-יידישמ·
בחורשנטועכאילן
 .ורעםברקסערימרכה

רובאתהשמידווהגרזןהדל.קה
אלאאינםהמעטיםוהשרידיםאחיו

הזאבהשלמרבהמוצלים,ארדים
ובלבומופרדים.מפוזריםגםהם

אי-ערד"היעלר :השאלהמכרסמת
ערדהיהיהרכים,נצריםפעם

מרדכימקשהכך- ,, ... ?המשך

לפנישהוקדשהברשימהחלמיש
אברהםלמשוררשניםחמש-עשרה

הדבריםחזרורעתהיסרצקרבר

בישראל"*"יידישבספררונכללו
 .פטירתולאחרשהופיע
עבודתושנות-40מלמעלהבמשך
חלמישליורההמשמר"ב"על

בישראלתרבות-יידיששלתופעות
ומסרתרשימותכתבהואובעולם.

עלרכןתיאטררןציירים,סופרים,על
שקשורכלעל-ופרסיםיובלות

שלשפתםל"מאמע-לשרן",היה
בידישהושמדהיהודיםהמוני

דובריה.עםיחדרסטאליןהיטלר
חיהעדייןזרשפההפלאלמרבה
בעולםקיומהעלנאבקתועודנה
עלנשענתהיא .בן-זמננוהיהודי
בדרך-וכמרקנאים,לרחמיםקומץ

שקרסוהעציםגזעיחוזריםנס

מחדש.ומלבלבים
למעלהלפנישנפטרחלמיש,מרדכי
אלה.מקנאיםאחדהיהמשנה,
שלאנתולוגיהפיוסם 1966בשנת
("מכאןישראלייםיידישסיפורי

אתטיפחשניםובמשךומקרוב")

מאותמתוךלקבץ-חלומו
דיוקנאותכרךבעיתונותרשימותיו

ואמניםמשוררים •סופרי-יידיש

יידישתרבותבשטחהפעילים
אתלהגשיםזכהלאהוא .בישראל
לאלמפעלוכשנרתםרגם •חלומו

 .גמרלידילהביאובידרסיפקהיה
עילאי,מאמץתוךאותר,סיימה
המשוררבסיועחלמישחנהרעייתו
לא-מעטשתירגםטנאבנימין
 .בספרהכלוליםופרוזהשירים
אלבנעוריונתוודעטנאבנימין
מרדכי-(אזחלמישמרדכי
השומרבקןבררארשה,פלינט)
השנייםטיפחובישראלגם .הצעיר

רבותשניםובמשךידידותםאת

המשמר".ב"עלשניהםעבדו
ספריםעשרותשתירגםחלמיש,
אנגלית,גרמנית,פולנית, •מיידיש

לחרבותיוהקדישזמנומיטבואת
בכלהתפנהכעיתונאי,היומיומיות

עבודתועומסאףעל-תמידעת,
סופרי-החדשיםבערליםלטיפול
מאודובכלהשתדלהואיידיש.

הודרתבהיקלטותםלהםלסייע
אגודתהאישיים,לקשריו

 •סופרי-יידישאגודתארהעיתונאים
שימששניםשבע-עשרהשבמשך

שלה.כמזכיר
"יידישהספרעמודימאותבארבע

בקפידהעוצבהשצורתובישראל"
מסרתכלולותמאירת-עיניים,

סופרי-יידישלחמישיםהמוקדשות
למעלהבישראל.היוצריםולאמנים
לעולמם,הלכומהםמעשרים
ימפרליןמוצאם-ושישהשלרשים

מאנגר,איציקכגרןאחרים,גםאבל
רובם .בפרליןמחייהםחלקבילו

מלחמת-בתרםלישראלהגיעו
ביניהםמצאתיאךהשנייה,העולם

לפניבארץשהתישיבושנים-עשר
יוסףהמשוררביניהם , 1939שנת

סופרי-יידישזקן~~יירניקרב,

 •זרובבליעקב •סדןדב •בישראל
יעקבוהמשוררגרלדנברגאליהו

שרגל.צבי
והאמניםהסופריםשלמרביתם

חלמיששלבספררהמתוארים
שלרםכגרןמפורסמים,שמותיהם

חייושנותבשלוששרקאש,
 •בישראלמושבוקבעהאחרונות
הואשאףמאנגר,איציקבבת-ים.

 ;האחרונותבשנותיורקבישראלחי
גדול-סרצקבראברהםואילו

ויוצרחי •בימינויידישמשוררי

יוצאיליהודים . 194 7מאזבישראל
יוצרי-שלשמותיהםמוכריםפרלין
 •ספארדדודכגרן •בישראליידיש
ישעיהופרקס,א.מ. •גררסמןמשה

וייבדלוטררקרב,זיגמרנט •שפיגל
אברהם •חלדבינםארוכיםלחיים

ברנשטייןמשה'להקרפינרביה
אחרים.ורבים

בנסיבותשנכתבווהמסותהרשימות

קצרות,לעתיםהןשוניםובזמנים
שניעדאחדעמודבסך-הכול
אףבספרמצרירתולצידןעמודים,

תלויאינו.גודלןיותרארוכותמסרת
הסופרשלובמעמדובחשיבותו
השררההצדאךיידיש.בספרות

בעיןמצטיינותשכולן •שבהן
ומגישותקולעת,ובהערכהחודרת
וסקירהאינפורמציהלקורא

ממצה.ביקורתית

הםהנסקריםהסופריםמרבית

אתמביאשחלמישמשוררים

סומקרוני

הבוקרקפהאוגסבורג,
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 •םפריסביקורת

שירה

 :חלמישמרדכי
בישראליידיש

סופרים,על-
משוררים,

 ;אמנים
 ;עקרהוצאת

1990 

שלצידוהייריבמקרריצירותיהם
קוראלגבילעברית.תרגומן-

שירת-להבנתכליםבידרשאין
,מעיןהספרמשמשבמקרר,יידיש

שלה.אנתולוגיה-זוטא
ליוסףמוקדשתגדולהמסה

בשנתארצהשעלהפיירניקרב, 9
"איןשיריוקובץאתאך , 1924

השמש")("בארץלאכד"זרניקן
 1927בשנתלהדפיסהיהאנוס

בימיםהיהקשהשכןבררארשה,

פירסרמםהדעתעללהעלותההם
שעולםאלא .באץרשירי-יידיששל

אליוהתייחסשםהיידישאיהספרות
אתחיבבלאזהעולםבקרירות.

הנוערכןלאהציונית.גישתו
אותר rשהערבתפוצות,היהודי

מאד.

במחלוקתהשנויהדמותובתאור
המצריירת •אנגרמאיציקשל

מליםלהפתעתימצאתילהפליא,
מעריץפולני-~ץ iיי~עלחמרת

 •שמאנגרלינודעכןהחסידות.
הוכתר •העולמיהשםבעלהמשורר

הוא,ספררתי.בפרסימירבסוףרק

פרס-שמרעלהקרוישהפרס
לאחדבימינונחשב-מאנגר

היוקרתייםהספרותייםהפרסים

ביותר.

דבעלהמסההיאומאלפתמרתקת
לשפתהקתדרהאתשייסד •סדן

העבריתבאוניברסיטהיידיש

ואחר-כך ,) 1952(בשנתבירושלים
במשךבראשהעמדבתל-אביב,גם

תלמידיםלהעמידוזכהשנהעשרים
הממשיכיםוסופריםפרופסורים-

מיפעלראת
והתפתחותהיידישששפתהקורא

פרקיםבספריקרא •ללבוקרובות
סרצקבראברהםשליצירתועל

רביןמעמיק,בניתוחהמצטיינים

ימצאהידועים-פחותהשמות

זהכגרןפיקנטיים,סיפוריםהקורא

נפתליהמשוררעלכרשימההמצרי
נלהבקומוניסט-כהןהרץ

גן-אתבברית-המועצותשחיפש

הגהינרם.אתבהומצאהעדן

חוזריםשברבספרמדובר

 •וקוראים.

גילרחל

הברכהעליךשתבוא
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יהושעלא.ב.מאני"ב"מדקורא .=
ii == הדיבוריםשפעלנוכחהמוםעומד
שוניםמכיווניםעליוהמומטרים • •

שקודמת"האמתאחרסרעצמוומוצא

המדבריםאחרוןשאומדכפילאמת",
אחדמבקש ,) 330 (זהשבדומן-שיחות

לושתאפשרהארכימדית,האחיזהנקודת
 .מאנימשפחתאתלהבין
רקלאמתבקשהקוראשלהחשיפהצורך
הואאלאומסובכיםקשיםשהדבריםמשום

שלמבנהועצםעל-ידימוזמןכמואף
סיטואציהכעיןמציגזהמבנהשכןהרומן'

 .בביקורתיצוייןשכברכפיפסיכואניליטית,
מרלאכמובןשהואהמטופל,ה"פציינט"

הגוףאלאאחראוזהמסוייםמאני
הקוראלפניכאןמוצגהשלם,המשפחתי

כשכלוהולך'מעמיקהדרגתיעירטולמתוך
יותרקדוםזמןאלמפליגה"שיחה"

אומודחקיםמצבי-נפשוחושפתמקודמתה

 .יותרמדהימים
האמת,מאחוריהמסתתרתהאמתהיאמה

החשיפהליצרהנענההקוראמגלהשאותה
עלהמספרברומןוממילאמאניבמשפחת
זו?משפחה

ממלאתלמיניהםמוטיביםשלצפופהרשת

לפישהללו'מאחר .שברומןהשיחותאת
~יתוז:ןיםהםהספרותי'ותפקידםטבעם

המארסתהענייןאלהקוראאתהמושכים
ונשנית,חוזרתקריאהמחייביםוהםוהקשרו

לסייעעשוייםהם-ופיענוחחקירה
בביתהדומיננטיהפסיכולוגיהגרעיןבהבנת
אתהמנחההאידיאהאתלהאירואףמאני

שניאללחזורברצוניישזובמסגרת .הרומן
זה,ברומןביותרמהבולטיםשהםמוטיבים,

מתוךשביניהםהפנימיהקשראתולבחון
במלוא-הוצגהלאשעדייןהתבוננותנקודת

 2ידיעתי.למיטבמשמעותה,

זהשהתקשרותםמוטיביםבשניהמדובר

הלשונית-שהצגתםאףעלמרתקתבזה
תמונתיהואהאחדשכןשונה,ספרותית

ואילוובפיזיבביולוגיבפרטי'מעוגןוהוא
ברוחניבלאומי'מעוגןוהואדי~י.איהשני

 .ובאידיאולוגי

-ב-

בשםלכנותאוליניתןהראשוןהמוטיבאת
מתגלגלזהמוטיבוהלידה.הרחםמוטיב
רחםמשמתוארתמוחשיות,בתמונותברומן

בצירופיםואףבהתהוותה,ולידהפעורה
צוברשהואעדשונים,מטאפורייםלשוניים
במידהמלווההואסימבולית.משמעות

אוהשוניםמאניבניחייאתנסתרתאוגלויה
וחושףעליהםהמשוחחיםהאנשיםחייאת

באישיותם.ומרכזימהותימשהו

הגדה"משוחחת"מספרתהראשונהבשיחה

אמנםמתבדרזההריוןהריונה.עללאימה
אחריוגוררהואאךמדומה,כהריון

עילפוןכמעטדימום,רחם,התכווצויות

 64- , 61 (בבית-חוליםקצרהשכיבהואפילו

אפשרותעלמסופרהדבריםבהמשך .) 70
אמיתי,הריוןעלואחריהקטנה""הפלהשל

ביןהאלה,המקריםבכל .) 77 (ללידההמביא
ניתניםאמיתי,שהואוביןמדומהשההריון

חריפים,פיזייםביטוייםהרחמיתלפעילות
שבשעתהדוברת, .ביותרמרכזישתיאורם

שהריונהעדייןיודעתהיאאיןשיחתה

דווקאמשוחחתשהיאוהעובדה-מדומה

הרוחהתרוממותאתלהבליטבאהזהבמצב
חוזרת-לשמההרחםחדוותאתשלה,

ש·ה wורחמהמצבאתבדבריהומדגישה

רשומהכברמאנישלשה"נוסחה"לציין
ביחסמבטאתשהיאהגישה .) 21 (בתוכה

ללאחיוביתקבלההאומרתולהולדה,לרחם
בעלשללגישתומנוגדתוהתלהבות,סייג

דבריודעאינואשרמאני,אפיה"נוסחה",

בהמשךמגלהואשרהמדומהההדירןעל
האמיתימהחדירןבולטתהסתייגות
ממנו,להיחלץש· wוכמולוהנולדומהצאצא

המסתגלת-מאמצתמגישתוגםשונהוהיא
מאני.השופטהשני,"הנוסחה"בעלשל

אתמבטאתאלהמשלושתמישלהתנהגותו
כלפיהאמיתיתהמאניתההתנהגותנוסחת
רקמתבררתזולשאלההתשובה ?הלידה
השאלהאךהבאות,השיחותקריאתלאחר

אחדוהיאכאןכבדהקוראעל-ידינשאלת
 .ברומןהעלילתיהמתחממרכיבי

עםהמשוחחהגרמניבדובר,אגרןבדברי

הרחםתמונתהשביח,בשיחהאימו

מדוברשכןעקיפה,היאופעילותה
אלהגםאךבלבד'מטאפוריםבצירופים
אגרןנועזותם.:;בזpלולותשומת-לב,מושכים
כחלחלרחם"ביתעלאחדמצדמדבר

צריכיםשהגרמניםוטהור"כשר ]--נ

אותוכעלהתיכוןהיםועל ) 127 (אליולחזור
הגרמניםצריכיםתוכושאלכחלחל""רחם

ההסטוריהמן"להתקלף"כדי"להתקפל"
שישכךעל-שניומצד ,) 119 (שלהם
הםכןשאלמלאמשוםליהודיםלארובצורך

והטהורהכחולהרחםאתלזהם"ימשיכו
 .) 139 (שלנו"

הםו"מזוהם"וטהוד""כשר"כחלחל",רחם
בדיניאפילויכירםלאשמקומםביטויים
משום-כךיהודיים.קדומיםוטהרהטומאה

מק;דכנובעיםלראותםאותנומחייביםהם
שלאובססיהעל-ידיהנרדףהדוברשלפרטי
ממנה.להיחלץיכולתמבליוגזערחם

ממזרחרקי,לאבןכזכור,הוא,אגרןואמנם,
טוהרשלבאידיאההדבקגרמנירגםלמחצה,

אנושינראהשהואעל-אףהגרמני,הגזע
ממנהומבולבלהנאציתמאימויותר

הגזעניים.ברעיונותיו

אינההגרושלשלוהרחמיתהאובססיהאבל
יותר,המורכבתלזו )?(הסחההקדמהאלא
כלומר,הרומן,באמצעעצמם.מאניבנישל

יותרנעשיתמאנימשפחתשלכשהאנליזה
למוטיבמוענקתומעמיקה,מואצתחשופה,

בתיאורהמדוברסימבולית.משמערתהרחם
יוסףשלמילדותומרכזית,עזה,תמונהשל
באקטהטראומטיתב~~:יתו .מאנימשהבן

הכפרייה,הפעילה,ובהשתתפותולידהשל
השחיםבןוהממושקףהרזההילדבה.

המשוחחשלמפיושמשוחזרכפיעשרה,
שלרחמהכיצדרואההררביץ'הלייטנאנט

"נוהמתהאישהכיצדונקרע","נפתחאישה

לנגדמתרחשתזוולידהוכר',נשפך"ודמה
ומכופלתכפולהכשהיאכאמור'עיניו'

מוטלבההאילמתל~פייתרבנוסףבמראה.
הטבורחבלאתלחתרןעליו :לפעולגםעליו
מוללבדוניצבבעודרזאתוכל ...היילודשל

אישדידוובאיןהזועקתהזרההיולדת
 .) 168 (השקהמהחוויהלחלצושירכלמבוגר

ודמיוניפרועטבעי,בלתיהנראהזה,מעשה
אומחברשלמקרישעשועאיננולהחריד'

המתוכנן'מיקומו .דמיוןבעלמספרשל
חשיבותועלמעידבדיוק,הרומןבאמצע

שלעיניולנגדשנפערההרחםהמרכזית.
כללאורךנפשראתמסעירהכמסרפד'הנער'
כלאתלמעשהמסבירזהודבר ,) 172 (חייו

את :סופרעדהטראומטימהרגעהתפתחותו

ובהיותובבגרותושנים,שלאחרהעובדה
אתבעצמול~ילד ז~~הואזר'במקרם
וגורםברשדבקהאישהלושילדההתינוק

עםלבדרולהיוותרותולמותהבעקיפין
שלאלאישהנישואיואת ,) 193 (התינוק
המכוונתהימנעותואתכלומר'ללדת,תרכל

-והעיקרלעולם,נוספיםילדיםמהבאת
אלהמיניהאנושיהקיוםמןבריחתואת

 .) 168 (הפוליטיהאנושיהקיום

לאישיוסף)רק(ולאמאנימרשלהיעשותו
שברצוניהשניהמרטיבהואפוליטי

זהבהקשר .בהמשךבכךואטפללהבליט'
"האדםשמוטיבהעובדה :זאתרקאדגיש

שבומרכזיהקשרבאותוערלההפוליטי"
הרחםמולהעמידהשלהטראומהמוצגת

חוויהעלישירהכתגובהולמעשההפעורה,
לתהותשישלהביןמחייבתזר'טראומטית

המרטיבים.שניביןהקשרשלפשרועל
והצפייהפעורהרחםמולהעמידהתמונת
הרבי'עית.בשיחהגםחוזרתהלידהבייסורי
הלאהמלהיב,הצדאמנםמודגשזהבהקשר

מולהעמידהבחווייתהקייםטראומטי'
הצופהלינקה,הנערהוהלידה.הרחם

מןגדולההתרגשותמתמלאתבלידה,
ש"יפעה"עדהלידה",של"המסתורין

אחדצדרקזהראך .) 246 (פניהאתממלאת
גםמתקשרתהלינקשלהתרגשותה .בסיפור

לאישהמילדההמהירההתפתחותהעם
:p המעצוריםנטרלתהיסחפותהרעםזקלה

 .מאניד"רהמיילדהרופאאחרוהרת-האסון
ההולדההלידה,שמסתרימדגישיםאלהכל

פוליטיקוסלה;מ;
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מדגשיםהם :דר-משמעיענייןהםהמיןרחיי

פורענות.המזמיןס~ךהםיכאחדומאיימים

באותוזהסבךשללערצמתרמובהקביטוי
שלההתאבדותבמעשהניתןעלילתיסקשר

ישאירוניהמעטשלאוכמרבן .מאני ,,,,

יולדותביתהמקיםיהמ~ילדשדרקאיבכך
טבעיתלידהשיטתהגורסיומתקדםפתוח

זןןךףךנופלהואדרקאמכאבים,המשוחררת
 .אהבתווייסוריהמינייםיצריושלבמערכה
יוהאחרוןהחמישיהדוברימאניאברהם

ולאעצמובעדהמדברמאנימבניהיחיד
סררלנוכחעומדי~ירוך.מסבאמצעות

בעמידהוהלידה,ההפרייההביאה,הרחם,
כלשל~ית Q ~~י~ופריצהברטה Tהתגרותשל
מאדירהבחלקההיונקתזר,עמידה~רים. Qה

ניזונההיאשכןמסריימת,היסטורית

השוררותהפרסט-שבתאירתמהאידיארת

האישישלובסביבתובתקופתועדיין
האינדירידראליתמהפסיכולוגיה-ובחלקה

שלו,הביוגרפיהרקעעלשנוצרההאיש,של
לפסיכולוגיההפסיכר-גנטיהמקררiךיא

המאנית,למאניההקולקטיבית,המשפחתית
מתגליםהבאיםהדורותבכלשגלגוליה

עםמתמודדמאניאברהם .לפני-כןברומן
פעורהניצבתשכמרכלתרישלהזררחמה
גדולה"מצרהשלבדרךלויומייחלתמולו
במקרם .) 335 (גדולה"בעבירההבאה

הוא-עליוהאסורההרחםמפנילהימלט
אתעצמועללקבלבמקרםארתה,~פרה

 OR י(;!לאידיאהמתמסרהוא-ההלכה
עצםהיאבנרישללזרשבניגודשלוי

להיווכחהצורך .) 318 (לזרעהתשוקה
לעלייתוהסיבהה~אהרחםשלבהפרייתה
היאללידהוהציפיתהפרייתהלירושלים,

לוכשמתבררבירושלים.להיתקעותוהסיבה
להיעשותיכולהאינההמיוחלתשההפרייה

לעצמודיןערשההואי~דיןבנריעל-ידי
מצןרת .עצמובנוחרתארתהומבצע

את"להסירהיאשתכליתהההפרייה,
לכךגרימהעל-ידילברא"לעתידהחרפה
באה ,) 337 (העולם"מןמאנייכלה"שלא
להגורמתשהריגדולה,בעבירהבאמתכאן
אלאעריותגילוישלהעבירהרקלא

העבירותביןנוספות.עבירותגםבעקיפין

דונהעםיכביכוליהניאוףנמצאהאלה
מאניאברהםעלהנערץהרבאשתפלררה
בצלמהלונראיתכלתרתמרה(שהרי

פלררה).דודתהשלובדמותה

יכאחדהראיהובחכםפלררהבדרנההנקמה
לזריזהמשנישאראותםבאהבתושבגדרעל

פלררה,לדונההבןשלאהבת-הניאוף
כנראהממנוישמנעהשהיאיבצעירותו

בדיעבד,וגרמה,לאישתרנישואיואתלמ~ש
-אלהכלומעלאבירישללחטאוגם

שארתההאב,שלהכבדההאשמהתחושת
עלבמלואה,לבטאאפילו~עזהואאין

האשמהאגב, .בנרברצחהשתתפותו

מודחקתשהיאעדכבדה,כההיאהאחרונה

אי-אפשרבלעדיהאךיעצמובטקסטאף
הסיפוריהאחרון"הסיפוראותרמהרלהבין
מבקששהוא ) 339 (והמיוחד"היחיד ,האחד

אותרומטשטשממנונמלטאבללחשוף
מדועלהביןאיןובלעדיההכללה,בדברי
רוצחמעטגםפה"ישאחר-כךאומרהוא

 .)םש(והורג"ברדקשוחטשוחט,-

יהקדמוןהחטאהיאהאסורההרחםהפריית

בהאךמאני,שבמשפחתהגדולה,העבירה
מקררהגדולה,המצווהגםהואבשעה
ממכאובהמשפחה.שלוקיומהחיותה
מאנילבניקשהשבה,הדואליותעלהרחם,

על-ידה,נרדפיםהםומשרם-כךלהיחלץ
מצוררתבצוררתנענשיםאמרילואפשר
במכאובלהילחםשמנסהמייששרנות.
הבאההולדהאר:;~יאההמקייםוישולסלקו
על-מיניותו,אתכלילררת.המעישבעבירה,

המ~ךיםאףוישמפניה,בורחשהואכךידי

פעילותבצורתתחליףלהוממציאעליה
שכנגד.

אתשואליהגדולהחוטאימאניאברהםאם
את("להשמיד")לאבדעליונגזראםרבו

תשובהלקבלזוכהאינואךלדעת,עצמו
הבאיםהמאביסהריבחטאו,חיונשאר

עלוחוריםחוזריםשהםבכךנענשיםאחריו
שעליוהמתוק",האבדון"סיפוראתבשרם
 .) 339 (זקנםאביהםכשעתרלהםניבא

שנולדבן-נכדאותרלמשליימאניהדוקטור
מנסהבעבירה,שבאהמצררהמאותה

התנסהשאףהלידה,מכאובנגדלהתקומם
(ובעצם,בהיוולדםילדיומרתעםאישיתבר

שלוילידתוסררנגדגם-מודעותבלי
מקיםשהואבכךלמרלידיר),לפחותהכאובה

לידותתתקיימנהשברליולדות,פתוחבית
ביתבשעה,בהמכאוב.ובלאבנעימות
מביתרלהשתמטגםלומאפשרזהיולדות

מוליכהאשרזרהלאהבהולהתמסרשלו
ההתאבדות,מותר,צררתלהתאבדות.אותר
מספקתבמידהמנומקתואיננהמפתיעההיא

ערלה,משרם-כךדווקאאךאופיר,על-ידי
שסב,-העונשאתממשתהיאכישאפשר

אתראהושבגללולוציפהאברהם,אביר,
"אבדון".לקראתשהולךכמיעצמו

הענשהרקאיננהזה,לפיההתאבדות,
גםאלאזרהלאהבהשנתפסמישלעצמית
ממעבהמראש,הגזורגורלשלמימוש

יגזר-הדיןמימושבבחינתוהריהיהצוררת,

הרחםעםהמגעחטאעלכה,עדשנשתהה
האסורה.

מסרגלאינוייוסףימאנידוקטורשלאביר
על-יאישתראםגבררתר-מינירתראתלממש

רבואשתעםבכךהצליחשבבחרותואף
מסרגלהואכלומר,ואהובה.כאםלושחיתה
אךכאביריובגילוי-עריותבניאוףלחטוא
כוח-כחסרמתגלההואזרדיםעתלובהגיע
תראישמפניבורחהוא .שלובכיתרגברא

תחליפיעיסוקלעצמוממציאואףבלילות
תחליףשהיא ,"ס R!;כי"~יןהאובססיבי,

"זקיפות~מתואר,בה,(ישלמיניותמובהק
שהואמשרםזה,תחליף .) 340-ולהיטות"
דברשלבסופרגררםשהואעדממרשך

יוסףבחיימתפקדיוסף,שללמרתו-הירצחו

עלכעונשכעונש,גםאלאכמחלהרקלא
המיטה.מןההשתמטות

הרחםסררעםביותרמעניינתהתמודדות

ד"רשללכנרזהברומןמיוחסתומכארבה
הרחםמולעמידתו .השניליוסףימאני

לפניוהמוכפלתיבילדותוהיולדת,הפעורה,
ימפניולהימלטאפשרשאיכחזרןבמראה

כלעמונושאהשהואעדמאיימתכההיא
שכברכפייחייובגורלרביםפרטים .חייו

חוריהלאורלהסברניתניםמעט,הובהר
רבזמןרווקנותרהאיש .זרטראומטית

והזעקהלפניונפערהאשרש"הרחםמשרם
),אך 172 (נפשר"אתמסעיריםעדייןששמע

רכליקסםבחבלינמשךהואבשעהבה
כעיןשלממושכת"יבבה"אחרמודעות
תרקעהואזריבבהשבגללעדענק","תינוק
תמימותשניםשבעלמשךב~יר~תעצמו

שהרחםמשרםמנשיםמתנזרהוא .) 173 (

כ"לרע"בעיניונראיתמילדותולוהזכורה
אלא"פליטה"לצורךלאלפניוהנפתח
ירכל"שלאחוששוהוא"בליעה"לצורך

חוששהואכלומר, ,) 174 (ארתה"להשביע
עםקשריורעל-כןמאימפוטנציה,למעשה

אשרנשיםלומחפששהואמגלים Qנשי
אךגברשלממחרייברתראותרתפטורנה

הראשונההאישה .בילדלטפללותנחנה
לומאפשרתלויהיולדתחולהאישההיא

לעולמההולכתידיר,במרהילדאתל~ילד
 .הילדעםלבדראותרומותירהאחר-כךמיד

רה, Rרעממנומבוגרת-השנייההאישה

צעירותנשיםעלארתהמעדיףהואאך
כלילשתתמסרכדיללדת,המסוגלות

תניחעצמו,והוא~לדרשהםבילדים,לטיפול
לאכולוהנסתרת,הכריםבתרךלהיבלעלו

הבראה"שצריךחולההיה"כאילובמיטתו
 .) 175 ( ...עיתוניואתולקרוא

ה"מרגל','שלבנריהראשוןמאניאפרים
ככלאביריעל-ידילמענונבחרשמראשר

הגליצאי,שפירואפריםאותרשםעלהנראה,
אחותועםששההבשעהבילדותושהרשימו

לשחררסמויהמגמהמתוךואוליבביתם,
ביתשלוהירושההשמותממעמסתהבןאת

סררעםמהמאבקנחלץאינוהואאףימאני
פוליטיתלאידיאהנתפסהואהלידה.

היהודימוצאוביטולהאומרתמסריימת
אידיארלרגית,עקיפה,דרךשהיאשמלידה,
מחוץשחיתהשלוילידתוסררעםלהתמודד
איןלמעשהאךבריחה.שלדרךלנישואים,

שהריזה,פסיכולוגיבהסבראפילוצררךלנר
בטךנספררמציה,נוסף,גלגולהיאעמדתו

סבראבירישלפסינו-פוליטיתהעמדתםשל
ואבי-סבר.

המיןאלמתייחסהשופט,מאני,גבריאל
 :אביתמהיאגםאךיכביכולמודרניתבדרך
"כלתר"אתמסבךהואימאשתומתגרשהוא

יוצרהואולימיםאליומיוחדתבהתקשרות
דרקאאוליחרקייהבלתינכדועםאמיץקשר
המיוחדהקשרובשלאי-חוקיותובשל

ואימה.ה"כלה"לביןבינושנוצר
לנישואים,מחוץבןמולידהשני,אפריםבנר,

באבהותו,אמנםמכירהואיוסף.כאבי-סבר,

"פררמאלי"אלארגשי"באופן"לאאך
אםאתלשאתשלאמתעקשהוא .) 78 (בלבד
לחוץמשניהםמסתלקולבסוףהגריבנרי

 .) 79-78 (לארץ
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אבירהתעלמותעלדרכי'בנר'יגיבכיצד
אךפתוחה,כביכולנשארתזרשאלה ?ממכר

מאני,ביתשלהסינדרוםלארדלמעשה,
;נתורה.

והלידההרחםסרראלמאניבניכלשליחסם
מתמודדיםוהםומעורת.קשהאפואהוא

דרכימביןהעקיפהשרנות.בצוררתעמו

והיצירתיתהמעניינתשהיאההתמודדות.

אדוןרבההפוליטית.הדרךהיאביותר.
בהמשך.

-ג-

המרטיבשלביותרהמפורשתההתקשרות
באמצעמופיעההקודםהמרטיבעםהפוליטי
כבסיסיהררביץהלייטנאנטבדבריהרומן'

הנאשםמאנייוסףעלשלולסניגרריה
בריגול.

דמותשלהגחתהלאמרחם.ההגחהעצם
שורשהדובר.לדבריהיא.ברומן.מסריימת
"באותם .מאנייוסףשלהפוליטיתתודעתו
בידר.מונףוהסכיןהקר.בחדררגעים.

-- [בערצמההפוליטיתתודעתונקבעה
השחים-עשרהבןהזההילדהפךכך ]-

 'כלשרנומדיני'ליצור ]--- [
 .) 168 (כלשרנו"הרמרפרליטיקרס,

רביןמרחםבהגחההד~יהשביןהקישור

הדובראתמתמיהאיכרהפוליטיהעיסוק
על-אףמאליו'מרבןהואכאילומקבלווהוא
כנראה.זאתל;גי.קישורכללהואשאין
לאשמתביוגרפיתהנמקהש~תןמשרם
הסניגרריה.מלאכתאתעליומקלההנידון
לארדכביכול,הגיבור."הצדקת"ברם.

עלמט~יז:ותאךשלוהפרטיתהביוגרפיה
ברומן.ומרכזיתכלליתאחרת.אמת

הדברים.מאחוריהמסתתרת

כדברכאןמוצגתהפוליטיתהתודעה
הפעורהברחם~פייתוברגעבאדםהמוטבע

הלידה.מייסוריהזדעזע;תרברגעמולו.
היאפוליטילאישאדםשלז.ויעשרתר :כלומר
 .והדחקתההליבידיתמהטראומהבריחה

ומאחרמפלט.אלאאינההפוליטיות
הובהר.שכברכפימוכיח.יוסףעלשהסיפור

חייוכללאורךומשתמטחוזרהואכיצד
זהבמקרםונעשהה;מ;ליבידרסמלהיות

הפוליטיבמפלטלראותישה;מ;פרליטיקרס.
המאיימת.מהרחםחד-פעמיתבריחהלא

דרךאלאהטראומה.עלהתגברותכלומר
נריררטית.התנהגות

זהיוסףנעשהכיצדמתבררהדבריםבהמשך

מתוךלשוכרתלומדהוא .פוליטילאיש
הנוצריםאלמתחברהואלעתידיתכנון

מעדהבקלותעוברהואבירושלים.והערבים
מתחברוהואבהן'להתבוללמבלילעדה.
בירושליםהחרדייםהחוגיםעםאפילו

לומדהואלביירות.בהגיעו .) 170 (
לימודיםהאמריקאיתבאוניברסיטה

תכליתואתורואהפוליטיים-משפטיים
בחזרתו .) 175-174 (ובפוליטיקהבמדיניות
 ,בקריאתמעמיקהואלירושליםמביירות
במפרת.ומסתכלישנים,ואפילועיתונים.
בערביםמתערבהואהעיד.אלמגיחכשהוא

כה;מ;פרליטיקרסעצמואתרואההזמןרכל
היאהפוליטיתפעילותופיסגת .) 177 (

על-ידילוהמיוחסה"בגידה"במעשה
הערבייםהכפרייםבהקהלת :הבריטים

באוזניהםכלפרדהצהרתהשמעתלצורך

ויקהושיתעוררועליהם,ההשפעהולצורך
להםחציתחולקשהארץכדיזהרתלעצמם

היתפשותו .) 187-186 (ליהודיםוחצי

עלכעונשלכרתים,והגלייתוכמרגל
פעילותועלפוליטיתתגובההיא"בגידתו".
הגרמניעל-ידילבסוףרציחתוהפוליטית.

גםהואיוסף :כלומרפוליטי'מעשההיאאף
שלקררכןרגםפעילהומרפוליטיקוס

בעולם.הפוליטיות
הה;מךפרליטיקרסהואה"מרגל"מאנייוסף

הפוליטיתהפעילותאךשברומן'המובהק
ולרובהאחרים.מאניבנישלנחלתםגםהיא

יוסף,שלאבירדרמה.פסיכולוגיבתיפקוד
על-פיפוליטיאישהואמאני'משהדוקטור

העמיםלכלפתוחשלובית-היולדות :דרכו
לקונגרסשלוחצירעצמוהואוהגזעים.

על-ידימאומץהוא .השלישיהציוני
ממכרמקבלואףבירושליםהבריטיהקונסול
אףמאניאברהםבןיוסףבריטית.נתינות

הואאףל"נכדר".הפוליטיכשגערנודרמה
במטרהירושליםערבייביןמתרוצץ
(אמנםבזהותםשיכירועליהםלהשפיע
להם.מודעתשאינההסמרייה.בזהותם
יוסףשלבנראפרים,היהודית).בזהות
וכיוסףכאביראף-הוא.נתפשהמרגל,
המתמקדפוליטילרעיוןבשעתם,הראשון
מדברלהםבניגודכיאףהזהרת.בשאלת

~ימוצה.עלולאהזהרתשלביטולהעלהוא
מפנימכרתיםמאניגבריאלשלהברחתו
בארץ-ישראלאמרעםוהינצלותוהגרמנים

גםמהפוליטיות.פעולותכעיןהןאף
האבילהןהאחראימבטלשבאמצעותן

כיהודי.עצמוביטולעלהכרזתואתאפרים.
אםרביןרציניתזרהכרזהחיתהאםביןוזאת

ההישרדות.לצורךפניםהעמדתרקחיתה
מצדמתבטאתמאניגבריאלשלהפוליטיות

כיהודיוניצלביהדותושנותרבכךאחד

כמרלוישגםבכך'שניומצדבארץ-ישראל'
ערבייביןטוביםמהלכיםילאבותיו
והםבבתיהםונכנסיוצאוהואירושלים.

שירותו .) 80 (שלרם"כ"שרחריבעיניונראים
אף-1982בכלכנרןהשני.םיאפרבנר,של
שכלאף-על-פיפוליטיתפעילותכמרבןהיא

בדומן'מודחקכמרכלכנרןהמלחמהעניין
משהרשללהבלטהמקרםלפנותכדיואולי
זה.במושגאחר

כעיןהואהשנימאנייוסףעלהסיפוראם
המרטיביםשנימופגשיםשברסיפורצומת.

מוצגהראשוןכשהמרטיבמפורשת,בצררה

 .) 168 (ממנהכמפלטוהשניכטראומהכאן
קש,-מוצגהאחרותהדמויותעלבסיפורים
ארזרבמידהמובלעתבדרךזהמרטיבים
כפיהוא,אףמתמסרהראשוןיוסףאחרת.

תחליףכאלהפוליטילעיסוקויהובהרשכבר
הואכלומדיהמודחקת.למיניותומובהק
לשגערנר.למחלתו,נעשיתוהיאאליה,בורח
שלהמסרייםהפוליטיעיסוקםגםאבל

מבטאמאניואפריםמאנימשהדוקטור

והרחם,המוצאהמין'שאלתעםהתמודדות
האישית,התמודדותםאףהסתם,מןשהיא.

המסתורית.לידתםסררעםהבלתי-מודעת.
גבריאלשלהפוליטיתפעילותוביןהקשר

המיןשאלתעםהתמודדותורביזמאני
התנתקותוגורברתאךיביותרמעומעם

עםההדוקיםקשריועובדתובעיקרמאשתו

חוזריםמרטיביםשהם"כלתר".רעםאמו
פעריםלמילוימקרםכרתכותמאני'במשפחת
נוצרהשכברתבניתלארדקישוריםוליצירת
חוזרתזרשתבניתמה-גםהקודמים.בדורות

הפוליטיתהפעילות :גלרייהבצררהבנרבחיי
כלכנרן'במילואיםהמשרתאפרים.הבןשל

האישותחייעםבמפורשברומןמתקשרת

לאפריםהמאפשרהואהצבאיהשידות .שלו
חברתושלה"הרירן"ענייןמכללהשתמט

אצלמביקורולהיפטראף-ובהמשך ) 77 (
 .) 79 (אביראלכזזבחובתואתולהעבירבנר

 :מאניההסינדרוםאפואמתגלהושרבשרב
ארךצ;ניתהיאאםחשובולאהפוליטיות,

הפרטבחייהליבידירתמןמפלטהיאנכ~ית,
עלדרדרתשלנרידרטיתתגובהוהיא

ראשונית.אינ~t;כטית.עזה.ליבידירת
שההרמרפרליטירתב;עה.הקאתלקבלכדי

טראומתעלנרידרטיתתגובההיאשברומן
הדברמוצגשברבמקרהרקלאהמוצא
בשארגםאלא ) 168 (מפורשתכלשרן

רבהמשמערתלייחסכמרבןצריךהמקרימ-.
ומכרסיםהמובלעיםארהמשתמעיםלדברים
שבהםבמקדיםהדורות.שביןההדוקולקשר
פקת gמדמותשלהפרטייםהחייםעלילת
זהודברהאמורה,לקביעהחלשחיזוק

הך;ךךתיתהעלילהבאהלעיתים,רקמתרחש
במקרהלמשלכךארתה.ומחזקתהמורחבת

ההרמרפרליטירת :מאנימשה ,,,,של

במידהרקהמתבהרתשלויהמסריימת
הראשונים,ילדיומרתרקעעלמסריימת
מעשירקעעליותרלהתבהרמוסיפה
מתפרשתפוליטיכאישפעילותו .אבותיו
המדומה,אבירשללפעילותוכהמשך

משמערתהעלהמקצועית.ופעילותו
מודעתבלתיכתגובהמתפרשתהפוליטית,

בעבירהוהולדתוהמסובכתלידתועצםעל
יודעתאינני T .)"רבס"(מיתיהאאבירעל-ידי

לכשתטפלהמקובלת.הפסיכואנליזהאם
שלהנפשילמצבחשיבותתייחסיבבן

ובלאהלידהלאחרמידהסתלקאשרמרלידר
הנפשילמצבראראבירשהואכללידעשהבן
הלידהלפניערדמתאשדמדרמהאבשל

גרףהואכשהמטופלברם, .רההדירן
דומןבכלהמצבוכזהו-כוללמשפחתי

האבותשלקורותיהם-דרדרתשל
דרדרתלאודךבניםרבניבניםעלמשפיעים

פסיכולוגית.אלאגורליתהשפעהדקלא
בעבירההבאההולדהיכולהזהמסוגברומן

זרמטראומהובדיחהטדאר~ת-לידהלהוליד
אלאהבןאצלדקלאנריררטיתפעילותאל
בעל-העבירה.שלוהניןהנכדאצלגם

ביןהתרכבי-הפנימיהקשרזאת.בכלמהרי
לצורך ?הפוליטיתלנרידרזההרחםטראומת
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שלבלבדיחלקיתולצעריחלקית,הבנה
המסרייםבתוכנהמעטלעייןכדאיזהעניין
התודעה .שברומןהפוליטיתהפעילותשל

המיוחסהמונחאלנחזוראםהפוליטית,

 ,) 168 (שברומןהמובהקלהרמרפרליטיקרס
הזהרתבשאלתבעיסוקכאךמתבטאת
בארץהיהודיתוהזהרתבכלליהיהודית
זאתבשאלההעוסקיםביןבפרט.ישראל
המתבטאתעמוקהרוחניתקירבהניכרת

אחדשכלעל-אףמשותפת.בטרמינולוגיה
בדרדריהקיימיםרוחבהלכינאחזמאנימבני

בדרדרגםומיוחדתאקסצנטריתהיאעמדתו

דיאלוגמקייםכמרשהואמגליםוניסוחיה
במשפחתו.האחריםהדורותבניעםנסתר

לאותההזהרתבשאלתהדירןנעשהזרבדרך
מאנילבנימייחסשהמחבר!;כיקסהאידיאה
עלזריפיקסאידיאהבה.עוסקעצמוושהוא

השלכהכדיתוךלמעשה,משקפתתרכנה,פי
עלהפרטית,הזהרתעלהתהייהאתוהרחבה,
מרחם.ההגחהמשמערת

שהואמיש"כלמחליטמאניאברהםבןיוסף
שאינםיהודיםאלאאינםסביבורואה

יהודיםאוליהם,יהודיםכיעדייןיודעים
מחליטוהוא ) 308 (יהודים"הםכיששכחו
אפילומג;יוסןהאובדותהנשמרתאתלגאול
רוחהלכיניכריםזרבהשקפה .) 313 (בכוח

בתקופתועדייןהקיימיםומשיחיםקבליים
יוסףאלמתגלגלתכמרהיאאךהאיש,של

המעברבתקופתהחיזה,"נכד"ה"נכד".

ישראליבארץלבריטיהתורכימהשלטון
מעשיתפוליטיתתודעהעמונושאכבר

שיאמצוהערבייםלבעלמדברשהואבשעה
אתיחמיצוולאזהרתםאתמהרלהם

היהודיםעםהארץאתלחלקההזדמנות
"סבר"עםמתןרכחגםהואבכךאבל .) 186 (

יחית, wמופחותדמוקרטיתתפישהבשם

ששניהםשמאחרכביכול'מרמזישהואתוך
אפריםקרובה.מאנית-לש;נםמרחםבאים
הפרכה,מזריתהזהרתברעיוןמגלגלמאני
 .) 126 (ביטולהאפשרותעלמדברהואשהרי

מתקופתוהצומחרעיוןמבטאהואאף

אתמשקףשהואביןשונים,באופנים

שהוארביןהחילוניתהיהודיתהתודעה
ההכרחית,ההישרדותתחושתאתמשקף

 .אבותיועםמתןכחכמרהואואף
הנסתרתהיהודיתהזהרתשלהחשיפה

הזהרתשלההג:;להרכןבכל'והשלטתה
הזהרתשלהביטולארהיהודית-לארמית

המשקפותדרכיםשלרשהן-היהודית
הלידה,אתששיקפומראותכאותןיבמהופך

שלהפ.רדסטינציהעםההתמודדותאת
עלזרהתמודדותיהודי.-הביולוגיהמוצא
והחרדהלההחרדהעלהיהודית,הזהרת
להאובססיביים Tמאניבנישכלמפניה,
זהברומןמוצגתאחרת,ארזרבמידה

מפניה,להמלטאפשרשאיקיומיתכנריררזה
ההגחהעצםארתה,שיצרשהדברמשרם

האינ~ס~יתההפריהגםמהמרחם,

שלההיסטוריהד;ך;תיהקיוםאתש~י~שרה
משאת.קשהטראומההואמאני'משפחת

ספררתיוכמבע(כנריררזה)קליניכמבע
הדברעלבמשהורומזתהיא(כטר;פ;ס)

והלאהממנומפליגהבשעהרבהארתהשיצר
אחר.שדהאל

הפוליטיותההשקפותחושפותאמנםאם

אחדמאניממרהמתגלגלותהשונות
ההיסטוריותההתמודדויותאתלמשנהו

תנועתבמחשבתשרווחוהקונקרטיות

אליגרריתבדרךה"ילידית-ספרדית"התחיה
כאחתכולן-לארראם 3במדריקאר

שלזרהערהכנריררזה.זהברומןמוערכות

והישראליהיהודי'הה;מ;פרליטיקרס
במעטולאביקורתיתחדשה,היאבמיוחד,

שלהשונותהפוליטיותהעמדותגרוטסקית.
שרנותתשובותלהציעהבאותימאניבני

הקיוםולשאלתהיהודיתהזהרתלשאלת
חריפותמקרדיות,עמדותהןבארץ'היהודי

איןכןפיעלאףאךמקובלות,ובלתי
לדרכהרציניתחליףבהןרואההמחבר

ואיןהתחיהונתועתהציונותשלהמקובלת
שהואהנחרתעלאתרלהתווכחרך tצכל

הצגת . 4שלןברומןבעצמואותןמפריך
במקרם(ואגב,כנריררזההפוליטיותהעמדות

האחרוןוילוןהאתיל wמכשהדובר ,אחד
הואשלו'המסתיידיםהסיפוריםמאחורי
חולה""נפשכעלהפוליטיהאישעלמדבר

לעמדתואחתהוכחההיא ) 341
הדמויותשלהמרגורלןתיאורהביקורתית,

הואהפוליטיתהעמדהאתגבןעלהנושאות

קררכןנופלאברהםבןיוסף :שכיחהוכחה
 ) 324 (יהודיםשנאתאחוזיגוייםבידיונרצח

כשרציחתוהפוליטית,פעילותובעצם
אפשרכאילוהתמימההשקפתואתמפריכה

יוסף .ליהודיולהפכומגויות;הגויאתלו:זלץ
המטיףהשוויוני,הרעיוןשלדובררמשה,בן

זרשרנותלארמיותזהויותשללהתקיימותן
בזכותושמאמיןמיבידינרצחזריבצד

שלדובררואילולארמית,לזהותהבלעדית
נרצחהיהודיתהזהרתביטולעלהרעיון
מעיקרורעיונואתמבטלואףכיהודיי

שלהפוליטיתהעמדה .בבנוכשמדובר
במבחןאפואעומדתאינהמאנימשפחת

ארתההיוצרתהטראומההמציאות.

כאחתשתיהןעליההגוברתוהמציאות
באורארתהומאירותחולשתהעלמעידות
התודעהשלמרכזיותהאףעל .אירוני

מחבראיןזאתבכלמאני",ב"מרהפוליטית
אידיארלרגיתאלטרנטיבהלהציעבאהרומן

מעדיףהוא .היהודיהקיוםלשאלתומעשית
 :פוליטית" 9 ך~"מבטמנקודתבהלהתבונן
היהודיתהפוליטיותשלבטיבהלהרהר

הקשראתולחשוףהפסיכולוגיובמקורה
 •שניהם.שביןהחולה-עד-גרוטסקה
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זרעשל"מסעותיו
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באירופההקומוניסטייםמשטרים-

קלפים,כבתיהתמוטטו-.--.-
כפיהריאלי""הסוציאליזם

המועצותבבריתסטאליןבימישגובש
לערערשאיןעובדההיאזאת-מתפורר

השיטהקריסתהאם-היאהשאלהעליה.
על-ידיהמודרכתזרהסובייטית,

משמערתההמארקסיזם-לניניזם,
 ?רהמארקסיזםהסוציאליזםהתמוטטות

כזאת.מסקנהלהפיקהנחפזיםאלהרבים
הואהחיפזון-הערביםאומריםאיךאלא

אותרהאם :היאהמרכזיתהשאלה .מהשטן
השםתחתהמופיעזההמארקסיזם,

להחדירניסראותרמארקסיזם-לניניזם
-70מלמעלהמשךהעולםברחבילציבור

שלהמארקסיזםאתתואםהואהאםשנה,
המקוריהמארקסיזםשהואמארקס,

 ?רהארטנטי

1 

המושגאתיורשיוהעלולניןשלמרתולאחר
אתלזהותברצונםמארקסיזם-לניניזם-

המארקסיזםעםהלניניזםאתמררם,תורת
שלהיחידיהנאמןהפירושבחור

הכפולשהמושגהיאהאמתהמארקסיזם.
עלדווקאהעידמארקסיזם-לניניזם-

מה'לשםכןלאשאםהמושגים,בשניהשוני
היהההסבר ?התוספתאתלהוסיףהיהצריך
אתשהתאיםמארקסשלממשיכוהואשלנין

האימפריאליזםלתקופתהמארקסיזם
-חיתההנוסחההפררלטרית,והמהפכה
האימפריאליזםתקופתשלמארקסיזם
עמדהכלרםהפררלטרירת.והמהפכות

- ?ההיסטוריתהמציאותבמבחןהנוסחה

ליוםלניןכתב 1921בשנתהשאלה.וזאת
 :הארקטרבריתהמהפכהשלהשנה

שלפההראשונההבולשביקית"המהפכה
מהעולםהאימפריאליסטית,מהמלחמה

המליוניםמאהאת-האימפריאליסטי

 .כדרר-הארץעלהאנשיםשלהראשונים
כאלהממלחמותישלפוהעתידותהמהפכות
אנועכשיוכולה".האנושותאתזהומעולם
המלחמהזה.הימורהסתייםאיךכבריודעים

מלחמהחיתהלאהשנייההעולמית
אנטי-מלחמהכי-אםאימפריאליסטית

בקואליציהיחד'לחמרשבהפאשיסטית,
הדמ,-הקאפיטליסטירתהמדינותאחת,

הסוציאליסטית.וברית-המועצותקרטירת
שבאףהריהפררלטרירת,למהפכותובאשר
התחוללהלאהמפותחותמהמדינותאחת

קררישהיהמהעלהסיפוררכלכזאת,
גרידא.כחזייההתגלהעולמיתמהפכה

הלניניזם,נחל 1921,בשנתאזכבר ,נכרןאל
הבין-לארמית.בחזיתה-חרוץכשלוגואת

שכעבורחיתהמכךהבלתי-נמנעתהתוצאה
לנטושברית-המועצותנאלצהשניםכמה
לנוסחהולעבורהבין-לארמיתהנוסחהאת

כךאחת.בארץהסטאלינית-סרציאליסטית

אתלניןשלהבולשביזםשלהמפלההולידה
אחדשחרטאלא .אליןסטשלהבולשביזם

עלשמירה-הנוסחאותשתיביןקשר
דיקטאטררההנקראהמונופוליסטיהשלטון

סוציאליזםלבנייןוחתירההפרולטריוןשל
האיבריוהאופיהנחשלותלמרותמחירבכל
אתבהכרחהולידזהתהליך .הארץשל

מהמארק-הסובייטיהמארקסיזםהתרחבות

מארקס.שלהמקוריסידם
(פלגהמנשביקיםהביאולניןכשמת

זרהרוסי)במארקסיזםסרציאל-דמרקרטי
-כתובהיהז;<וטרשעללקברופרחים

בוודאיבמארקסיזם".הראשון"לבאקרניסט
מארקסיסטהיהלניןהגזמה.זאתשחיתה
נימהגםברשחיתהמשלונוסחבעלנאמן

טמונהלכךהסיבותסיבתבאקרניסטית.
לנין .שלוכסוכייקטיכיזם·וולונטריזםחיתה
שלםלהיותעל-מנתמדיררלרנטריסטהיה

כברמארקס.שלהמארקסיזםעםלגמרי
לפיההתיזהאתהעלההמאהבראשית
מסוגלתאינהכשלעצמההפועליםתנועת
צריכהזאתסוציאליסטית.תודעהלעצב
מבחוץ.מוחדרתלחיותלדעתו,חיתה,
פסולה"הסטיכירת"כינרבע,ומכאן

לכל.מעלהיא"ההכרתיות"ואילולחלוטין
התיארריהמכאן .) 1902לעשרת"("מה
(המפלגה)המהפכני""האוונגרדבדבר

בשמרוהמיישםהפועליםמעמדאתהמדריך
מכאןהפרולטריון".של"הדיקטאטררהאת

הדמוקרטי""הצנטרליזםבדברהתיארריה
ל"הסטיכיה"המחדירהמהפכניהמרכז-

המהפכנית.ההכרהאתהטרייד-ירנירניסטית,

כבר .ימירסוףעדנאמןלניןנשארזהלרעיון
המדוכאיםשההמוניםטעןהמהפכהאחרי

אינם("סטיכיה")הקאפיטליזםעל-ידי
ולפיכך'מיתיהארצונםאתלבטאמסרגלים
ואחר-השלטוןאתלכבושראשית,חייבים,

לאספה"הבחירות-במאמרולשכנע.כך
הפרולטריון"שלרהדיקטאטררההמכוננת

כילהניח,אשליהשזאתלניןכתב ) 1919 (
הפועליםהמוניהקאפיטליזם"בתנ~י
אופיגבוהה,הכרהרמתלאמץמסרגלים

פוליטייםואופקיםראייהעומקמוצק,
על-ידיאפשרות,להםשתהיהכדירחבים
כלומר,גורלם.בדברלהכריעכלכר"הצבעה

כאן .מבחוץלהכניסישההכרה,אוראת
החדרתרמארקס.לניןשלדרכיהםנפרדות
השנים-70מלמעלהמשךלניןשלהשקפתו
שלהשקפתועלהאפילההמהפכהשלאחר
אפואבמההצידה.ארתהדחקהמארקס,

שלהמשחררהייעודהגשמתתלויהחיתה
-תנאיםבשני ?מארקסלפיהפרולטריון

"הביקורתבמאמר .המעמדכאחרותראשית

 ) 184 7 (הביקורתית"והמוסרנותהמוסרנית
חינההפועליםהתאחדות ... ":מארקסכותב

לנצחרנם".הראשונההמוקדמתההנחה
הוא ) 1875 (בראקהאלבמכתביותר,מאוחר
תנועהמשרםברשישצעד"כל :כותב

רוצהתכניות".מתריסריותרחשובממשית,

אתהמאחדתהממשיתהתנועהלומר,
 .מכליותרבעיניוחשובהכמעמדהפועלים

הגבוהההתפתחותורמתהואהשניהתנאי

בהקדמתוכתבאנגלסמעמד-הפועלים.של
מארקס"בשביל : ) 1890 (ל"מאניפסט"

ההנחותשלהסופילנצחרנןהיחידההערובה
ההתפתחותחיתהב"מאניפסט"שהוצגו

שבאופןזרהפועלים,מעמדשלהשכלית
ודירןפעולהפרילהיותצריכהבלתי-נמנע
פיתוחאחדבדיבורמשותף."

יחידה"כ"עררבההפועליתהדמוקרטיה
שראהללניןבניגודהסוציאליזם.לניצחון

לחוסרמראשכנדוניםהפועליםהמוניאת
ביכולתואמונהקיימתאצלוובערות,דעת
למעמדלהתפתחהפועליםמעמדשל

זהבחברה.לדומיננטילהיותהמסוגל
מארקסבהלכותהראשוןהשערר

הבלתי-נודע.

2 

אלמארקסשליחסרהואהשניהשיעור
הושתתהזהבנושאתפיסתוהקאפיטליזם.

בעלתהליךהינדשהקאפיטליזםההנחהעל
במשטרמדובראחדמצדפנימית.סתירה

יוצרהואבר-זמניתאךומנוכר'נצלני
כבר .הייצוראמצעישלאדירההתפתחות

יכולהאינה"הבורגנות :נאמרב"מאניפסט"
ובאופןבהתמדהלשנותמבלילהתקיים
 .הייצוריחסיהייצור'מכשיריאתמהפכני

שלילתהחברתיים."היחסיםכלאתהיינו
שלילהחיתהלאמארקסאצלהקאפיטליזם
פוזיטיבית,שלילהכי-אםניהיליסטית

שלבבתורהגלישלבמרבנושלילה
הקודם.החיוביעלהשומרהתפתחות
בשולילניןרושםלפילוסופיה"ב"מחבררת
איש :הגלשל"הלוגיקה"

לאחרמארקסאתהביןלאמהמארקסיסטים
יסודיותשביתרנדמהשנה",חצי-מאה

אתהעמידמארקס .עכשיוזאתלומראפשר
כשלבהיסטורית,קרקעעלהסוציאליזם
לאחרמגיעשתורוהתפתחות

הפוטנציאלאתתרםעדידלהשהקאפיטליזם
ל"ביקררתהנודעתבהקדמתו .ברהנטוע

 :במפורשמארקסכותבהמדינית"הכלכלה
שלאעדשוקעתחברהתצורהאין"לעולם
בשבילםאשרהייצור,כוחותכלבהנתפתחר

איןולעולםכל-צרכם,מספיקההיא -.,., ·•1 
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חדשים.ייצרריחסיבמקומםמופיעים

שלאעדההתפתחות.בדרגתיותרגבוהים
החברהבחיקהחומרייםקיומםתנאיבשלו
ראנגלסמארקסהפריזראםגרפה".הישנה

הודרזמןשכעבורהריהמצב.בהערכת

המעמדותלמלחמתב"מבראבשגיאתם.
כותב •-1895בשנכתבמבראבצרפת".

ישאנחנוהוכיחה"ההיסטוריה- :אנגלס
היאצדקנ~.לאנמרנו.שחשבואלהרכל

לפישהיבשת.הבהירה(ההיסטוריה)
גמלהלאכללאזיהכלכליתהתפתחותה

הקאפיטליסטי".הייצוראופןשללסילוקו
אחריהדווקאאשר 1848במהפכתהמדובר

הצרההתעשייה.שלסוערתהתפתחותחלה
לאחרמארקס.בעקבותהלךלאשלניןהיא

ירדההעולמית""המהפכהכישהתברר
נחשלתאיכריםארץבתורשרוסיהמהפרק.

הנהגתעלהתעקשלסוציאליזם.בשלהאינה
האמצעיםואתהאמצעים.בכלסוציאליזם

 .סטאליןכברקבע

הקאפיטליזםלגבימארקסשלניתוחואת
בחשבוןכשלוקחיםרקלהביןאפשר

הקאפיטליזםאתתופסשמארקס
הציוויליזציההתפתחותשלבאספקלריה

לדלגשאיןהכרחיכשלבכולה.האנושית
מכאןלסוציאליזם.המעברלקראתימעליו

ערך-חליפיןיצירתהיאאחדשמצדשאיפתו
לחייםמעורר"הקאפיטלשני.ומצדורווח.

נוחרתכלגםכמרוהטבעהמדענוחרתכל
 ,, ...הסוציאליתוההתחברותהחברתיהשילוב

 1857-שנותשלהכלכליים(כתבי-היד

מביאההקאפיטליזםהתפתחות .)" 1859
זמן .לייצורההכרחיהעבודהזמןלקיצור
ואילוילפיכךמתקצריההכרחיהעבודה

כותב-"כךמתרחב.החופשיהזמן

יהקאפיטלמופיע-חיבורבאותומארקס
חברתיזמןליצירתכמכשירירצונולמרות
שלהעצמיתהתפתחותולמעןחופשי
למסקנהמארקסמגיעמכאןהאדם".
התהליך"מבחינת :ביותרלכתמרחיקת

אתלראותניתןהייצורשלהבלתי-אמצעי
היסודיהרןכייצורהעבודהבזמןהחיסכון

מאחורישכן ,, .עצמוהאדםשהואיסודהרן

ויחסיהייצורנוחרתעלהנוסחאותכל
כברהאדם.מארקסאצלניצבהייצור

הוא ) 1845 (הגרמנית"ב"אידארלרגיה
רקלחיסולניתןהפרטיהקניין ... " :כותב
שלהרב-צדדיתהתפתחותםבתנאי

הרב-הייצורנוחרתמשרםוזאתהיחידים.

הםגםהמתפתחיםיחידיםרקצדדיים.

מסתבראותם.לאמץיכוליםרב-צדדיבאופן
שלהקאפיטליזםשללסילוקושתנאיאיפרא
שלגבוההדרגההואיהפרטיהקניין

שלגבוההרמהאומררזההיחידיהתפתחות
אנושית.צירריליזציה

היאהקאפיטלש"מגמתסברמארקס
ממשיךמארקסמדעי".אופילייצורלהקנות
המעמידמדעיבתהליךשמדוברואומר

הטבענוחרתאתהאדםשללשירותו
הצרכיםבשירותלפעולאותםוהמאלץ

נוחרתאתבפתחו"הקאפיטליזםהאנושיים.
יוצרהמדעאתזהבפיתוחובשלבוהייצור

למעברהחומרייםהמוקדמיםהתנאיםאת
סולידרית.לחברהייותרגבוההלתצורה

תנאיםגםיוצרהקאפיטלימכךיותר

~ 
ו~

יוםלקיצורבגורמומוקדמיםחברתיים
שללדרגההפועלאתובהעלותועבודה
הקאפיטליזםמכשירהייצור.תהליךמורסת

שותף.שללתפקידהפועליםמעמדאת
תהליךבהנהלתימדריךשלמכןאדורול

החברותדלותלאכולה.והחברההייצור
הנוצרהשפעכי-אםהטררם-קאפיטליסטירת

השעריםאתפותחהקאפיטליזםעל-ידי
 .הסוציאליסטיהחזרןלהגשמת
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הבלתי-מארקסבהלכותהשלישיהשערר
שלהמארקסיזםהקומוניזם.מהרתהואנודע

ומלכותגן-עדןהבטיחלאמעולםמאךקס
סולידריתבחברהגםאדמות.עלישמיים
התצורותבכלכמרחייםכורחהעבודהתהיה

החייבפרא"כמרהאחרות.הסוציאליות
יצרכיואתלספקעל-מנתבטבעלהילחם
-חייואתמחדשוליצורלשמורעל-מנת

שלהשלישיבכרךמארקסכותב
בעלגםלעשרתחייבכך-"הקאפיטל"
הייצור".אופנילכלביחסהצירריליזציה

מתחילההחופש"ממלכת :היאוהמסקנה
העבודהנפסקתברבמקרםרקלמעשה

חיצוניתרתכליתרתמחסורעל-ידיהמוכתבת
גםהחומרי".לייצורמעברבעצם.הנמצאת.

יכולהאינההאידיאליתהסוציאליתהצורה
הכרוכיםהאילוציםואתהכורחאתלבטל

לכלהמשותףהחומריהייצורבתהליך
הסוציאליות.התצורות

כתבאנגלס.מארקס.שלחברואילו
הפילוסופיהשלוסופהפריארבךב"לירדרריג
כמר-גם"ההיסטוריה :הקלאסית"הגרמנית
 .להיעצריכולהאינהלעולםהידע(צבירת)

בתרךסופיתלהשלמהתגיעלאלעולםהיא
חברה .כלשהיאידאליתמושלמתחברה

דבריםאלה-מושלמתמדינהמושלמת.
כמהעדלמדיםאנובדמיון".רקהקיימים
מכלמאוטופיה.ראנגלסמארקסהיורחוקים

שלסוגיםמינימכלגםאךאוטופיה.
הצדקסיסמארתאתלפרשהנחפזקומוניזם
מוחלטתפשטנית.בצררהוהשוויון

ובלתי-מושגת.
בעיניהיההקומוניזםשלהקשההעירות
קסרקטין".של"קומוניזםהקרויזהמארקס

עיקשת.מלחמהניהלנגדר
-שלוהמוקדמיםהחיבוריםבאחדכבר

י 1844יכלכליים-פילוסופיים""כתבי-יד
הוארבה.חשיבותזהלעיוותמארקסמייחס
על .וחיובישליליקומוניזםביןשםמבחין

"הקומוניזם :אומרהואהשליליהקומוניזם
שלאישיותואתמקרםבכלהשוללהזה

 .הפרטילקנייןעקביביטויאלאאינוהאדם.
הקנאההשלמתרקמהורההגסהקומוניזם

מינימוםשלממושגהנובעיםוהטישטוש
זהקומוניזםעליוהמקבלהאדםכלשהו".

לרמתמעלמתעלהשאינובלבדזר"לא
לרמתו".אףהגיעשלאאלאהפרטי,הקניין
אלאאינוהזההגסהקומוניזם :אחדבדיבור

הבטחתשבדלות.שוויוןדלות.שלקומוניזם
מיתוסיוצרהכלבשבילנמרךמחיהמינימום

 .סוציאליכבסיסלוומשמשקומוניזםשל
מאקסמעלהזהגסקומוניזםכנגד

יהפרטיהקנייןשלחיוביכביטול"קומוניזם
כךועקבהאדם).שלהעצמיהניכור(שהוא
על-ידיהאנושיתהמהותשלאמיתיאימוץ

אפואהואהקומוניזםהאדם.ובשבילהאדם
לעצמוהאדםשלוהמודעתהמלאהשיבתר
כאשראנושי.אדםכלומרחברתי.אדםכאל

ההתפתחותעושרבמלואמתבצעתזרשיבה
מארקס,אומרכזה.קומוניזםשהושגה".

של"הקומוניזםואילוהומניזם.עםזהה
קומוניזםשלכאנטיפרדמופיעקסרקטין"

גמורה.שלילהמארקסשוללאותראמיתי,
שהיהבאקרניךנגדממושכרתנאבקמארקס

היהלאאשרניצ'אייבעםזמן-מהקשור
של"הקומוניזםשלהתגלמותואלא

הקסרקטין".

שלבין-לארמיתוחברה"אליינסבמאמר
ראנגלסמארקסמותחים ) 1873 (פועלים"
"עשיית-שלהפירסרמיםעלמרחצתביקורת

"החברהשלביטאון-עממית"דין
ובאקרניך".ניצ'אייבשלמיסודםהחשאית"

של-בלעגהםכרתכים-נהדרדגםאיזה
כאןישהכלהקסרקטיהשלה"קרמרניזם

ולשכותשמאיםמשותפות.מסעדות-
לצריכה.לייצור.לחינוך,תקנותהקובעות
הציבורית.הפעילותכל-אחדבדיבור
לאשם.עלוםעליון.מדריךבתורוכראש.

איןכלרםשלנר"."הרועדלאיש.ידוע
מכריעיםקוריםבכמהמזכירהזה"הדגם"

כלקררם ?הסובייטיהקומוניזםאת
שוויוןהקפדנית.הטוטליתהרגלמנטציה

מינימוםשלבסיסעלהעםהמוניבשביל
המתכסהארטריטריזםמסרים.מחיה

שלנר").("הרועד"המפלגה"שלבגלימה
נערציםהסובייטיהקומוניזםשלשורשיו
במסורתגםאבלבמארקסיזם.אמנם

באקרניךאתגםהכוללתהרוסית.המהפכנית
ניצ'אייב.אתרגם

הקרגםכלולקסרקטין"שלב"קרמרניזם
המובילזההאמת.עלמונופוליןשלהחשוב
מלמעלההנקבעתהדעות""אחדותלקראת
הסתייגומהןאחד"."פההחלטותעל-ידי
 .לחלוטיןראנגלסמארקס

תחתמאמריםשלשררהאנגלסכתב-1874ב
"הספרותהכלליתהכותרת

עלביקורתמותחהואבהםהאמיגרנטית"
למהפכות.נטייתםבשלהבלאנקיסטים

"הכורחלדבריונרבעזהממיןממהפכות
ההתקוממות.הצלחתלאחרבדיקטאטררה

של-כולוהמעמדשלדיקטאטררהלא
שלמועטמספרשלולא-הפרולטריון

עצמםושהםהמהפכהאתש:;נצעראנשים

שלאראחדאדםשללדיקטאטררהכפופים
חיתהלאהרוסיתהמהפכהאנשים".כמה

הפועלים.רובכלאבקי.נוסחמהפכהכמרבן
רוברכןרמרסקררה.בפטררגרדלפחות

עםהלכולקרקעהרעביםהאיכרים
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אתמשנהזהאיןאולםהבולשביקים,
מפלגתהיוועצמםשהבולשביקיםהעובדה
כללילפיהמונהגתמהפכנימיעוט

במרוצת(שהתגלההדמוקרטי""הצנטרליזם
מרכזעל-ידיביורוקרטי)כצנטרליזםהימים

נוסחשלנר""הורעדשלמסוגרמצומצם
שייכתזרארגוניתלצורה .ניצ'אייב-באקרנין

מארקסהתנגדולההמהפכההאלהתגם
אנגלסכתבמאמרבאותונמרצות.ראנגלס

בלתי-באופןעושים,מהפכה"בכל-
זמןבכלכמרבדיוקשטריות,הרבהנמנע,
אתלקדששואל,הוא-אפשרכלרםאחר.

ללא-עשרייהשהיאעליהלהכריזהקומונה,
לאזה"האם :מוסיףהוארכן ? " •••משגה
הצרפתיתהמהפכהשבעתלטיעוןדרמה
 ?לוהמגיעאתראשואתשערפומיכלקיבל

ררבספייר'פקודתעפ"ישנערפואלהראשית
למדנוזהלקחעצמו.ררבספיירולאחר-מכן

נאמנילכלזמןוהגיעהרוסית,במהפכהגם
 ,,גלריות.בכךשידבררהמהפכה

מארקס-אחדדברנרבעהאמורמכל
נגד-חזיתותבשתימלחמהניהלוראנגלס

נגדגםאךאחד'מצדהקאפיטליזם,
אסורזאתואתשני'מצדהמערותהקומוניזם

לשכוח.
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לשאלהלהקדישישהרביעיהשיעוראת
איןלהגשמה.מהחזרןלמעבר-המרכזית

מהפכנייםהיוראנגלסשמארקסספק
גםנשארוהםוכאלה 1848מהפכתבתקופת
אבולוציהחלההימיםבמרוצתאולםלהבא,

פילוגהתחולל-1950בכברבהשקפותיהם.
ברהקומוניסטים,בבריתרב-משמערת

הקבוצהנגדבהחלטיותמארקסהתייצב
מארקסשלהתרעומתחיתהמההראדיקלית.

היחסים"במקרםהראדיקליםנגד
הרצון"במהפכהכעיקרמוצגהמציאותיים

להשיגחייבים"אנו-מארקס.טוען-
אנחנףלא-כןשאםלאלתרהשלטוןאת

הראדיקלים.טועניםלישרן"ללכתיכולים
התנגדתי"תמיד :מארקסמשיברעל-כך
אנו .הפרולטריוןשלהחולפותלדעות

למזלה,אשרלמפלגה,עצמנואתמקדישים
היהלף .לשלטוןלהגיעעדייןיכולהאינה
לאאמצעיםנוקטהיהלשלטון'מגיע

מליצהזעיר-בורגניים".כי-אםפררלטריים
אינםמהפכניתראי-סבלנותמהפכנית
אולטרה-מהפכנות.עלעדייןמעידים

התפתחות,אלאמהפכנות,אינהמהפכנות
כל-המושתתתמהפכנותלקראתמפנה,
שללחלוטיןאובייקטיביתהערכהעלכולה
ושללמהפכההתנאיםשלבשלותםמידת
תנאיםעל-ידיהמוכתבותהמהפכהצוררת
אלה.
היההאםהשאלהאתלהציגאם-כןאפשר
לטעמי ?אופורטוניסטארמהפכןמארקס

שמעמדאמונתומשרםמהפכןמארקסהיה

המובילהכרחאתלהרותחייבהפועלים
החברה,בסיוריהמהפכניהשינוילקראת

אנואםאופורטוניסטגםהיההואאבל
לתנאיםכהסתגלותאופורטוניזםמבינים

וזאתוהמשתנים.הקיימיםהאובייקטיביים

אתהכלליתתפיסתוא. :סיברתמשתי

שרנות,דרגותכבעלההיסטוריהתהליך
העמידלכלמעלב. .בהתפתחותוטבעיות,
האמיתית,הפועליםתנועתאתמארקס

פרוגרמותלאכלומר,שהיאכמותהריאלית
תנועתשלממשיצעדאלאמהפכניות

אתבנהלכךבהתאםממשית.פועלים
המאחדתכמסגרתהראשוןהאינטרנאצירנל

הואהפועלים.בתנועתהזרמיםכלאת
דברשלהיפוכולפשרות.התנגדלאמעולם

הפשרה.אפשרותעלהגןבאומץ-

בשםמאמרמארקסכתב-1873ב

אתהוכיחשברפוליטית""אינדיפרנטירת
פשרותהשוללתהטהורה""המהפכנות

"המהפכניםשלהשקפתםאת .מעיקרן
ואתנלעגתבצררהמארקסמתארהטהורים"
פוליטיבמאבק"אם-כךהציגהנמקתם

הפועליםמצליחיםהבורגניתהמדינהכנגד
שהםמשתמעבודדים,ויתוריםרקלהשיג

לעקרונותמנוגדזהוהרילפשרה,מסכימים
הלאה"העקרונות".איפראיחיוהנצחיים".
ולכךמארקס,לועג-שבפשרותההישגים

ביחסמפורשיםאהדהדברימוסיףהוא

הידועיםוהאמריקניםהאנגליםלפועלים
עלמעלהואגב-כךלאופורטוניזם,בנטייתם

העבודהיוםאתשתקצראפשריתפשרהנס

הואושרב"בלבד".שערתלעשרשערת-14מ
שבטנויאבדנצלב,מעמדנו"יהא-נא ~לועג

כתם".ללאעקרונותינושישאררובלבד
הערךאתזה,בנושאבמיוחדלצייןחשוב
לניןהבודדים.להישגיםלייחסשישהעצמי
משני'צדדי'פריאלאאינן"רפורמות :כתב
שלהמהפכניהמעמדיהמאבקשל

עתההזהבשלחשיבותו("עלהפרולטריון"
הסוציאליזם"שלהמלאנצחרנרולאחר

מאבקכלהיהלגבירמארקס.כן).לא 1921
מהפכנימאבקבגדרהפועליםשלפוליטי
באותועצמה".המעמדותממלחמת"הנובע
עבורשחיברשבתכניתמארקסכתבמכתב

הואבז'נבההאינטרנאצירנלשלהקונגרס
בנקודותבכרונההתנועה)(אתארתה"הגביל
להסכיםהפועליםיכוליםלגביהןכאלה

אתיתר-על-כן' .יחדלקראתןולפעול
מארקסראהלכשעצמהמלחמת-המעמדות

הציוויליזציהשלבהתפתחותהכמשולבת
המעמדות,מלחמתעקרוןבכללה.האנושית
הכלל-הגישהעםבסתירהבאאינולדעתו'
 :כותבהואל"קאפיטל"בהקדמתואנושית.
מדמדמתהשליטיםבמעמדות"אפילו
ימינושלשהחברהההשערה-הכרה,רעולה
הניתןאורגניזםאלאמוצק,אלגבישאיננה

שלבתהליךתמידוהנתרןלגילגרלים
ששינוייםהואמכךהנובעגילגרלים".

ועבודההרןיחסיבתחוםפרוגרסיביים

המעמדותביוזמתגםלהתחולליכולים
הכלל-אנושיהמומנט-כלומרהשליטים,

זהוהריהמעמדות.מלחמתעלמשפיע
הבלתי-נודע.מארקס
מלחמת-לגביכלל·אנושימימואותר

אףבולטתבצורהגלותלאפשרמעמדות
כדרךהדמוקרטיהכלפידעתובשינוייותר

 .השלטוןעלאליםממאבקלהימנעות
הצהיר ,באמסטרדםבנאום , 18 2-7ב

עםלהתחשבשישיודעים"אנו :מארקס
שרנות,ארצותשלומסורתמנהגיםמוסדרת,

כמרכאלה,ארצותשישנןמכחישיםאנוואין

אתיותרטובהכרתיולוואנגליה,אמריקה
הולנד'אתגםמוסיףהייתיאולימוסדותיה

מטרתםאתלהשיגהפועליםיכוליםשבהם
המפותחותבארצותכלומרשלרם".באמצעי
בדרךההגשמהאלמהחזרןהמעבראפשרי

שלושליוחופשיגילויעל-ידידמוקרטית,
העם.רצון

5 

אתהגגותעלהציפרויםכלמצייצותכעת
שקריסתאלאהמארקסיזם,התמוטטות
איננהעדייןהסובייטיהסוציאליזם
הרוסיהענףקרסהמארקסיזם.התמוטטות

כפיסטה,שמלכתחילהלניןשבהדרכת
מובהקתהוכחההררלרנטריזם.לצדשראינו,

בערובשלוהמאמריםבאחדלניןלכךנתן
כתבברשלנר"),המהפכה("עלחייו

להימשךיש"תחילה :נפרליארןעלבהסתמך
אנוגםהנהנראה.ואחר-כךרציני,לקרב

לקרב , 191 7באוקטובר ,תחילהנמשכנו
דברשלשבעיקרואין-ספקרעתה ...רציני
זהר-לקרבלהימשךניצחון".נחלנו

ובאשרבאררנטרריזם.הגובלררלרנטריזם
ניצחוןזהשהיהעתהיודעיםאנולניצחון'

חולף.
ההיסטוריתהבמהעלהמארקסיזםעלהמאז
בתקופתהתגבשהואשנה.-150כחלפו

שוררעתהואילוהמוקדם,הקאפיטליזם
מהפכה .מאוחרקאפיטליזםהמפותחבעולם

גםסדרי-עולם.הופכתאדירהטכנולוגית
מעמד-הפועליםשלוהמעמדהמבנה
מהורהזהמעמדאיןשרב .מיסודוהשתנה

אלאזהאין .בלתי-מוגבללניצולאובייקט
עתהחייבהמארקסיזםשגםטבעי

שהתיישנוההנחותאתלזנוחלהשתנות,
ולאלהשהתחוללולתמורותולהסתגל
עליהםהנחרת-יסודשכמהאלא .שבדרך
עמדומארקסשלהמארקסיזםמרשתת
כיום.גםיפהאלהשלכוחןהזמנים.במבחן

כהשקפת-למארקסיזםתחליףאיןכיוםגם
סינתיזהבעלתפנימית,שלמרתבעלתעולם

 .ומלואועולםהמקיפהרעיונית
מארצות :קשהתאונת-דרכיםלוקרתהנכרן'

רב-ממדיםפרולטריוןבעלותמפותחות
מיועד,היהלהןגבוהה,תרבותיתרמהובעל
תפסובהןנחשלותלארצותהועתקהוא

והתוצאה .הדומיננטיהמקוםאתהאיכרים

בשעתכעתמצרייםאנולכןשחיתה.זרחיתה
הענניםזמן'יחלוףאולםקשה,משבר

שלליחדנסשלאיתבררואזיתפזרו'
רגםעולםהשקפתבתרדגםהמארקסיזם,

למטרתוהודרתוזאת,אידאולוגיה.בתרד
האנושות,אינרששהיאהנשגבה

המזיגהא.-ארבעה-שעקרונותיו

והאובייקטהסובייקטלביןהמופלאה
לביןמזההאנושיתהפעילותביןהאיזון
ב.מזה.הנתוניםההיסטורייםהתנאים

הואהאנושיתבהיסטוריההמובילהגורם
שייךהעתידג. .הייצורכוחותהתפתחות

אתהיוצרהמעמדשהואהפועליםלמעמד
,.מפעלהחברה.שלהחומרייםהנכסיםכל

מהניצולהפועליםמעמדשלשיחוררו
עצמו.שלומפעלוהואוהניכור

אחת.רגלעלכולההתורההיאזאתוהרי

• 
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 !ותרוויחאררטלסוכןפנה
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עללןיסבירוהואביטוחסובןכלאלש
אטוו.צמדלשהבלידעיםהיתרונות

זוהי .אחת"פוליסהע"דואינהאטזוצדמ
ניותרוהחדשניתהיחידההביטוחפוליסת

שקטלןומקנהידורהרבכביטוחהמלשבת
בלידעות.הטבותתוךובטחוןנפיש

מסלולי 3לנחירתך !חדש
 !אפשרייםביטוח

קקיק
לביטוח.

-3מנאחדאותםלבטחלןמאפשראטזוצדמ
וזיוהלרבכמשולבתבפוליסהביטוח . 1 *המלסולים: פתוחהואפשרות-עכשיורבכביטוח . 2 *
בעתידהידרהלישלוב ואפשרות-עכשיוהידרהביטוח . 3 *
בעתידהרבכלשילובפתוחה

מהמסלוילםאחדבכל
תרויוח: •שתנחר

המקובולתהלנחותבנסוייובזחובונסו *
 !אחחתבפילותוס

תתבע Rלהביטוחתקופתנמןשאם
 .מיוחדבבונוסתזוכההביטוח,חנותאת

שנחרת.למלסולבהתאם

,.. 
r: 
rב. 
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 ::ו
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תאזנהלאחרהתבעךריירתדבפניביוטח *
 !מיחרתזספתללא .

נורא.לאיח?וערכובתאונהנפגערנכן
המבטחתהיחידההפוליסההיאארטרצמד
תאונהלאחרהרכבעךרירידתמפניאותן

 !במיזחדנזחיםתלשזםתנאי * !מחירתוספתללא-
הטוניםהםארטרצמדשלהתשלוםתנאי

ניותר.והנוחים

ידלהרטחונזקימפניביוטח *
המעניקההיחידההפוליסההיאאטווצמד
(מהשקלכחשדהרכושבשוויכספיפיצוי

נזקישלבמקרההדירהלתכולתהראשון),
טרור. במידעוםמתחיילםזהידהרהתבביוטח *

שזנים?
ללאעבורןאותםתאחדארוסבעיה,איו
קושי!כל

ש'ח'נ so,oooזע •בידהרילשישצד nביטז *
נפניהמבוטחאתלכסותמורחבתהפוליסה

 !שח" 250,000עדשלישילצדנזקים

להצטרףהזמןעכישו
ארטרמבוטחיאלפילעשרות
 !והרזזיחופנושכנר

~אררט
Jנבנ'מבביטוחחגרה ~י
 02-249510טל. , 13שמאירח'יילשחם:סניי , 13מונטיפיורירח'ארסו,ביתת-לאניב,אריש:משח

 06-590569טל. 33,שרתרח'עפלוה:סניי 03-653252פקס. , 03-5190333 '~ט
 08-474677טל. , 163הצרלרח'זבזת: mנסיי 04-520213טל. s,הבנקיםרח'יחפה:סניי
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החודש•שיחת

 .הראיוןשלקודמתגירסא
במקומוןהוכ~יעה

כל"-היו·ושלמי
 ."ירושלים

בנושאמיוחדעניךבשל

עתרך"מערכתהחליטה

זושיחהלהדפיס " 77
המחודשתבעריכתושנית,

ברינקך.מנחםלש

בירנקדמנחם

 • •ברינקרמנחם
איתרשנפגשתילפניאחדרם 1

פרופ'אתראיתיראיון'לצורך
מיואשמשוטט ) 55 (ברינקרמנחם

ליאמרהוא"שכחתי"רפאים.עמקברח'
במושבההקפיטריותבאחתשליהתיק"את
יוםלפחותנורא,ממשזההעיר.במרכזאו

חפציםחיפושעלליהולךבשבועאחד
עטעל :כלללעצמיקבעתיכבראבודים.

מוותריאנימסויםבמקוםששכחתיוספר

בערבמחפש".אניומשקפייםתיקאבל
נמצאהתיקאםלשאולאליוהתקשרתי

באמצעלמחרת.שקבענוהשעהאתולאשר
הקפהאתלהצילכדיניתקהואהשיחה
ליואמרהתקשרואח"כהכיריים,עלשגלש
פולכבר"אני :רוצהשאנימתילבוא

בדירהאותומצאתי ,, .זמןליוישפרופסור
ליאיןגםאבלרכושלי("איןשכורה

בצניעותומרוהטתמסודרתחובות")

בקעה.בשכונת

צילצוליקטעוהראיוןשלהראשוןחלקואת
יבשלומודרשוחבריםפוסקים.בלתיטלפון

שאלוסטודנטיםעצה,ביקשועמיתים
חוותביקשולמיניהםמושכי-עטשאלה,
עלשיחהביקשומהרדיוכתב-יד'עלדעת

מהצבאהתקשראחדתרבותוסמלניטשה,
אתה ?ברוכקראתה("הלו'הרצאהוביקש
יכולאתה ?משהואוציונותעלמרצה

איןלחוץ'אנישמע, ?בחטיבהמחרלהרצות
לקראתי").לךבחייךלמחר,מרציםלי

כדיהתפתלאוהפניותלרובנענהבריכקר
זה"פעם :ניתקהואבסוףדחייה.להשיג

אותיהציפושונותבקשותנורא.ממשהיה

הכיהשעותאתמסרתיואניהעבריםמכל
בבית-אדםעםישבתילאחרים.שליטובות
לתיק,כשלחההידלבביתשיחהובתוםקפה

 :ידכתבעםחומהמעטפהכשלפהוממנו
עלשירה.אופרוזהפילוסופית,מסה

חומותמעטפותנערמושליהשולחן
 .דעתילחוותרוחבקוצרהמתינושבעליהן

"לא"לומרלשוכיאתשלימדתימהיוםאך
לי".הוקל

רקלאיחסיתוספורטיביקלנראהבריכקר
או ,, !"לאלומרלשוכואתשלימדבגלל

בעיצומה.נמצאשהואמוצלחתדיאטה
"עד-כרכרעלהספרסוףסוףשיצאלאחר

-עובדעםבהוצאתהטבריינית"הסימטה
 .כבדהממועקהשהשתחררכמינראההוא

"ראייהבעלסופרעלעבודהשלשכיםעשר
עמוקה,נפשיתזיקהאליושישאכזרית",

לבנאדם.משהועושות
היאלכרכרברינקרביןהדמיוןעלעמידה
חינדנד'כמוברינקר'מתבקשת.אךבנלית
שניהםשלהביוגרפיהגבוה.נפשיבמתח
זרקוושניהםדרמאטייםמהפכיםמלאת
על-ידיכדחפיםמסוכנות,להתכסויותעצמם

הרפתקנותשלויצררומנטייםמאוויים
דתיימביתבאושניהם .עצמיבהרסהגובל

בגיוסהסוציאליזםעל-ידיכסחפוהתפקרו'
שעה)לפי(בריכקרוגמרווציוניתרוסית
איכההאנושיתש"ההוויהמכאיבהבהכרה

שוםעל-ידיאידאה,שוםעל-ידינשלטת
החיים'תבונה'.שוםועל-ידיברזל','חוקי

(בריכקרכוסחה"כלעליתריםהאנושיים
הטבריינית").הסימטהב"עד

כתיבה :צדדיהכלעלבספרותעסקושניהם
וסיפורים),שיריםפעםכתב(בריכקר

עתכתביעריכתז'ורכליסטיקה,ביקורת,
כרכרשל'המעורר'ביןפעםלהשוות(מעניין

סופריםעידודבריכקר),שלל'עמדה'
מבליבפוליטיקהעסקושניהםמתחילים.

השפעהחיתהלכרכרפוליטיקאים.להיות
הכלליתההסתדרותהקמתעלמכרעת
מפלגותאתבתוכןשאיחדומסגרותומפא"י,
רסיסיאתאיחדובריכקרהישוב,שלהשמאל
ענייןלשניהםובשל"י.ב'מוקד'השמאל

מהמולעמדוושניהםבפילוסופיהקיומי
קיוםיתכןאיך :גורליתכשאלהלהםשנראה
ואידאולוגיות.אלוהיםללאבעולםאנושי
חיצוניתערכיםמסכתללאכזהבעולם
ערךבעלתאחתנאמנותרקלאדםכשארת

לפיהכנות,כנות.-לעצמונאמנות-
התכונההיאברינקר,שלהחדשספרו

הכנות .כרכרשלהמהותיתהספרותית
שלבכתביומרכזימוטיבהיא(אותנטיות)

ברינקרשלתכונהגםהיאכנות .קרבריב
והואעצמיתחשיבותשלשמץבואין .עצמו
 :כתב(ניטשה"פרופסור"להיותמסרב

כשלעצמו?הדבראתאתה"מחפש
כולםהדבר-כשלעצמו").הואהפרופסור

עיקרוןאת .עצמולוושריםבעיניושרים
הואשאדםתחשובאל("לעולםהחסד

מפעילהואשהכרחי")ממהיותרמטומטם
מתקשרהואמעצורים.חסרתבכדיבות

אתוכובשוילדיםפשוטיםאנשיםעםבקלות
שלו.הטבעיובחוםבחביבותכולם

החייםכרון wהפילוסופיות,בהתייסרויות
דמויותמזכירהואשלוהדוביתוההופעה
למשל.בזוחובפייררוסיים,מרומנים

מרחבעםשופעאינטלקטואלהואבריכקר
שדואהחודרושכלמרשיםאסוציאציות

יותרממוצעיםשכליםשבהםבמקומות
מסרבשהואלמרות .להתערפלנוטים

לעיתיםומודיענבוכיםכמורהלתפקד
כללנוכחכברךעצמושהואקרובות
ממשמבולבל("אניהחשובותהשאלות

עצמועללשיחהבריכקרכמואיןמבולבל")
והנצח.השעהבעיותועל

גדלושבומיתולוגיקמ"דבאותוגדלת
מפורסמות.ויוניםדוחאנשיכמהערד

השכונותלידימקור-ברוךבשכונתגדלתי
הרחובותבמשבצתאברהם,וכרםגאולה
חייםיהושע,א.ב.עוזיעמוסגםגדלושבה
רובמרגלית.ואבישיצמחעדיבאר,

דתיותמסורתיותהיושםהמשפחות

על-ידיהשכונה~שבתהלימיםמתוכות.
זוכרעודאניממנה.יצאווהמתוניםחרדים

לבחירותהדתי""העובדשלהרשימהאת
לתנועתוקרובהמתוכהרשימהלהסתדרות,

לייבוביץישעיהועמדבראשההעבודה.
אביוהשיניים,רופאצמח,שמעוןואחריו

ואניעדיאבי.ברינקר,ושלוםצמח,עדישל
לייבוביץישעיהואותועםהיוםעובדים

שהאמהותטועןבולילפילוסופיה.במחלקה
זוכרלאאניאבלבעגלותאיתנוtכיילושלנו
מאוחרהאחריםועםאיתרהתידדתיזה.את

עזרהמשותףהעברושיחזורבחיייותר

הלבבות.לקירוב
לחדרהדומהקפדניבתלמוד-תורהלמדתי
ל"תחכמוני",עברתישכיםכמהולאחר
היהאביהמזרחי.רשתשללבניםביה"ס
ירושלים.עירייתשלהתברואהמחלקתראש
אתוגם"תברואה"המילהאתחידשגםהוא

לעירייתהצעההביאהוא"מימון".המילה
לאוהפקידיםהתברואה"ל"מימוןירושלים

יש"מימון"עלמדבר.הואמהעלהבינו
לחידוש.שותףשרתשמשהויתכןויכוח
לממשלההביאהואגםבערךזמןבאותו
משהו.ל"מימון"הצעה
יאביו .מאודקבצניתממשפחהבאאבי

חיים",ב"עץחוליוידועיוםקשהמלמד
שמונהפרנסהואמושש,בןבהיותוכפטר

בן-היההואשערים.במאהמקיוסקילדים
הואשבגרולאחרומוכשראהובזקונים
כסףדינמצאלאאךלמורים.לסמינרכשלח
למקוםאותוהכניסואחיולימודיואתלממן

הסניטציה.למחלקת-בעירייהעבודתו
המנדטוריתהעירייהשלהמחלקהבראש
סגנים,שכיומתחתיוקלייטוןהמהנדסעמד
וערביהעירשלהיהודיבחלקשטיפליהודי

הערביהסגן .העירשלהערביבחלקשטיפל

JיJ ,וו.כr . 
אזולאיעפרה :צילום



ממנוקיבלתיואנינאששיביממשפחתהיה
מהעירשרריצרישוקולדשלסדירמשלוח
אלבכלליחולקה.שהעירלאחרגםהעתיקה

בעירייה,אבאעםשעבדואנשיםבארהבית

שהיווהלאומיםהעדותמכלאנשים
בירושלים.

ביובים,חיטא .סניטריכמפקחהתחילאבי
ושיוכרתעלפיקחשתייה,בבוררתכלורשם
התקדםהואשוטים.כלביםרצדרוכליםשל

מלחמת-השחרורפרצהוכאשרבהדרגה
שלהתברואהמחלקתבראשעצמומצאהוא

בוקרבכליצאהואבמלחמההיהודית.העיר
העירלרחובותלסרסרתומהעגלהעל

כלאתלקחה'ההגנה'אשפה.לאסוף
מהןועשתההמתכתארגזבעלותהמשאיות

במקומןקבלוופועלי-הניקיוןמשוריינים,
אתןלצאתפחדוהםסוסים.עםעגלות

יצאאביולכןההפגזות,בגלללרחובות
וסרסעגלהעםשעהלמשךבוקרבכללבדר
אחר-אישית.דוגמהלתתכדיאשפהואסף

ההרואיהפרקהיהזה .למשרדחזרהואכך
כברדתעודתקיבלהואזהרעליבחייוהיחידי
ירושלים.שלהצבאיהמרשליוסף,מדוב
שלו,החייםואהבתהסקרנותהעבודה,בגלל
שניםושלרששישיםבירושליםשחיובגלל

בקיאהיההואממנה,לצאתמבלירצופות
אליובאועגנוןירושלים,הרריותבכל

סיפורים.ממנולמצוץכדיקרובותלעיתים
שני,לתוארסטודנטכשהייתישנים,לאחר
שםבעלמומחהיקארפמןררלטראותיהזמין

הואלביתו.ולאקזיסטנציאליזם,לניטשה
עגנוןשללביתוסמרךוגרבארץאזביקר

מביתרעגנוןיצאאליוכשבאתיבתלפיות.
חשבתי ."?ברינקרמנחם"אתה :ושאל
כמהכתבתיכבראזכיבימתענייןשהוא

סיפוריםעלגםוביניהםספררתעלמאמרים
שלך"אבא :אמרוהוא ,"ןכ" :אמרתי .שלו
 "! ...-מ-ד nנ-אדם

בגללבעיקרעגנוןאתלקרואמארדאהבאבי
והביטוייםשלורהמ;ןיקתהעשירההעברית

עגנון"אצל :ליאמרהואפעםהמימטיים.
לדרךיוצאתלאאחתואףרכבותעשרותיש

הרכבתב"נרתעהיוצאתאחתמילים.באותן
בגלגלירחשיםב"התחילרהשנייהוזזה",

יצאהוהרכבתהגלגליםשקשקוהרכבת,
ופרודיה,קומדיהאהבהואוכר'.לדרכה"

לקולנועאותיסוחבהיהואחר-הצהרים
"האחיםאתוהרזה","השמןאתלראות
המאמראתלוהקדשתילכן .רעודמרקס"

שלוהפואטיקההקולנועית"הפארסה
אינקרריירי"ב"קריטיקלשהופיעהמסתבר"
וזכהלמדומה"ב"מבעדבעבריתואחר-כך
כשראה .גדוללץהיההואמסוימת.לתהילה

"שנתם :חז"לאתציטטבצהריםישןאותי
לעולם".והנאהלהםהנאה-רשעיםשל

שםלהלתתהציעהואהמדינהכשקמה
ארשריצרלנדלמשליקיימת,במתכונת

כלאתפעםלאסוףחייבאנישנורווגיה.
שלו.החכמות

ורודףנוחאישמבין'אניחיה'הוא

לאנשיםפתוחחיהשלכםוחביתשלום
השפיעזהאיךשונים.ולארמיםמסוגים
עליך?
שוויונייחסבהכרתיילפחותיירשתימאבא
היההביתבצלם.הנבראלכלהאדם,בנילכל

ערבים,אנגלים,ברוהתארחוקוסמופוליטי
כלקודםבהםראיתיואני .וערדארמנים
מתחיםגםהיולא-יהודים.ולאבני-אדם
שנטהרומנטיאדםהיהאבאאבללארמיים

יפים.סיפוריםתמידוסיפרלאידאליזציה
בפסחלליפתאבאהואיסיפרהואפעם,
 .המקומיהביובבענייניבדחיפותלטפל

לארוחתלהישאראותרהזמיןהמוחכד
אם :קשהדילמהבפג"אותרוהעמידצהרנם

-לאראםפסח,דיניאתיפרהואיאכלהוא
אלנשאר.הואהמארחים.אתיעליבהוא

נברךהיהוהואופיתותכבשהגישוהשולחן
המוכתראשתהופיעהפתאוםעצרת.וארבד

אתהרימההיא .בצעיףמכרסהגדולמגשעם
תפרחי-אדמהירקות,מצרת,והוציאההצעיף

עשרכאלהסיפוריםקשה.רביצהאפויים
 .אפריוריסרבלןממני
הימיםששתמלחמתלאחרספוריםימים

איתרשעבדוערביםאותרלבקרהתחילו
רצההואגםהמנדטורית.בעירייהבזמנו

עליועברהשברלמקרםהעתיקהלעירללכת
יצאפתאום .אליוהתלוויתיואנייילדותו
צמרכיפתעםגוץערביהסימטארתמאחת

 "!ברינקרחררג'ה !ברינקר"חררג'ה :וצעק

הזההערבי .התחבקוושניהםאליופנהאבא
ואחיושאבירמסכןיתרםילדבזמנוהיה

לעבודהאותרוקיבלועליוריחמוהגדול
עםלהיכנסהיהתפקידוהתברואה.במחלקת

אתמשםולהוציאהצרותלסימטארתחמור
מלחמת-השחרורלאחרבשקים.האשפה

הערביתבעירייההזהבג'ובהמשיךהוא

הואהאחים.לשניעל-כךתרדהאסירונשאר
ענהאבי .הגדולאחיוהיכןאביאתשאל
שניםכעבור .בבכיפרץוהערבינפטרשהוא

לראותגררדזנסקיופדלשל"מהאתלקחתי
הזההערבייוצאושרבהעתיקה.העיראת

וולד"אבתה :ואומרהסימטארתמאחת
לואומראני .אביהיכןאותיושואלקר"בריב
נר,בבכי.פורץהואושרבנפטר,שהוא

יכולאתהדר-קירםשלכאלהסמלים
לשכוח?

באחאמךאביך'לעומת
 .פוליןשלהרבניתמהאריסטוקרטיה

מלינשיץהגאוןשלממשפחהבאהאמא
חייהםעלפקחסבrזאבימקאליץ'.והגאון

-1860ב .בפרליןמתנגדיםאלףארבעיםשל

 ."י"ארבני"ראשלמשרתבז;בכרזזכההוא
רבאחדיראשירברקבארץהיהאזעד

אלפיםתשעתאך .באשיהחכם-ספרדי
ודרשוהתמרדוהאשכנזיםהיהודים

שייצגראשירבהערתרמנייםמהשלטונות
נבחריאריירבךמאירהרבסב-סבייאותם.

שלבראשםלעמודיותרשמכרבדואמר
מאשרהקודשבארץיהודיםאלפיםתשעת
היההואבגולה.אלףארבעיםשלבראשם

ל"שרלחןפירוששכתבתורהויודעתקיףרב
זהבשםישיבהבינה","אמריבשםעררך"

בעירהיהודיברובעהיוםעדקיימת

הלכהמקאליש,הרבניתאשתו,העתיקה.
הזיתיםבהרקרוביםקברילבקראחדיום

טרףחיתאםידועלאהיוםעדונעלמה.
אוליארלבררנפלהשמאארארתה,אכלה

בהלםחיכההזההסיפורמקרםמכלנרצחה.
הדהדוהואבירושליםהיהודיתהקהילהאת

 .אחר-כךרבותשניםערדרבחר"לבארץ
הואאריירבךהרבשלימירמלארכאשר
בנירביןשםולמצואלפרליןלשרבהחליט
אתקיבץהואמתאים.יורשהרביםונכדיו

בןאחדנכדבגמרא.בחינהלהםוערךכולם
וארבעיםשלרשיםבניניצחשתיים-עשרה

שליסבאהיה.זהונבחרתלמודיות,בסוגיות
 .אריירבךנתןמנחם-שמרעלקררישאני
צירל,סבתידודה,בתעםאותרחיתנו

אותםושלחובשנתיים,ממגרגדולהשחיתה
הנסיעהאתהסבא.לידלשבתלירושלים

שלולפירושבהקדמהסביתארלא"י
נאמן""אורחשנקראעררך"ל"זPרלחן
היההואנתן).מנחםאנינאום-("נאמן"

ולאמסברובכריזמהבשיטהגדולפחות
הארץנכבשהכבחייםא"י.רבנילראשנעשה

בוטלה.הזאתרהז;בשרההבריטיםעל-ידי
הראשיהרבז;בשרתנוסדהבמקומה

נעשהסביקרק.הרבתפששארתהיהאשכנזי

מעוזריוולאחדירושליםצפרןשללרב
תקיףצדיקהיההואקרק.הרבשלהקרובים
מקרמיסירןשהתעשראמידאישוקשה,

ומדוןריבואיששעשה,"tקנרר"עלשגבה
קרקהרבמריבותאתלריבמיד'תהיהשנכון
כתבעצמוקרקהרב .עליונערץשהיה

שלו.ההלכהלספריהקדמות
יצחקהרבבנר,מקומראתמילאמרתולאחר
ימשיכובנירששניציפייהוחיתהירבךאריי

יהדרךמןסטרבנירששנילאחראך .אותר
הסבשםעלאותיאימיייאחותוקראה

ציפתההיאאלי.הציפיותאתוגלגלה
רבנותשושלתאתבירושליםשאמשךי
היאבר-המצווהלאחרולכןרלינשיץקאליש
שהנחתילאחרבוקרבכלשילינגלינתנה

שילינגים,מספיקשנאספולאחר .תפילין
וקניתיספריםלחנותהשקיקכלעםהלכתי
כרכים.בשלושהלניןשלנבחריםכתבים

 ?המרדהתחילמתי

ניסתהאמאארבע-עשרה.בגילבערך
עברתיאז .סינריחסרהיהזהאבללהיאבק

יכולשאינניידעתי .שליההשכלהתנועתאת
 .עליהןשגדלתיהאמונותברובערדלהאמין

ולאהבריאהסיפוראתערדלקבליכולתילא
הורדתידתיים.ערכיםשלשלמהמערכת
בספרותשקעתיאחר-כךמהוזמןכיפה

ובמרקסיזם.רוסית
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להכעיס.למומרהפכתלאאךחתפקרת
 :עצמיתמאהבהמחולשה,נרבעזהאולי
יכולואינישהייתי'דברלשנואיכולאיני

מהשכלכך .אותרולהתקיףמעברילהתנתק
מעולמוחלק .שלילמתינותתרםלישקרה
עדלילקסוםממשיךנאוריהודיביתשל

תמידבימעוררתולבביתתמהואמונההיום,
עלכעסתיצעירכשהייתיוענווה.השתאות

לאכבראחדאףכאשרהיום,אבלהדת,
שרתהאתהעכשיו"מה :אמאכמרליאומר
בשר!",אכלתעכשיורק ? !חלבעםקפה
אנימתבגר,שלממלחמותמשתחררואני
יתכן .היפיםהצדדיםאתויותריותררואה

מתחילאדםשברכזהלגילמגיעכברשאני
אניסלקטיביבסיסעל .לילדותולהתגעגע

ונמשךמכבדאניהמסורת.אללחזורמרנן
פסחסדראוהבאניוטקסטים.מנהגיםלכמה
וביום-כיפורוהתוספות,ההגדהכלעםמלא
תנ"ך.וקוראבמיטהשרכבצם,אני

 .בזהותךשתמךטרטאליעולםעזבת
 ?זהרתשלבעירת ?זעזועחיה

חייםחרדי.בביתלאאךדתיבביתגדלתי
אביאתמרשימותיובאחתפעםהגדירבאר

היהלאשהמעברכךריטואלי",כ"יהרדי
הבנתילאהזהרתתסביכיאת .קיצונימארד
במקורותיומתעסקשאינויהודיפעם.אף

שאינויהודיאחר.מיהודייהודיפחותאינו

לאאךברריהודיהואמקורותיועלדבריודע
שעוסקצרפתיהאם .משרם-כךיהודיפחות

למשל'סארטרכמרגרמנית,בפילוסופיה
לומריכולאתההאם ?צרפתיפחותהוא

ביהדותמתעסקאתהכאשר :מודרנילאדם
לכךלבשיםאחרתתרבותבחתיכתאר

והסבתאהסבאלדעותיתאימושרעותך
נובעתהחילוניהיהודישלזהותו ?שלך

הכרעהיהודי'להיותשלומההכרעה
לשפה,למקרם,זיקתועל-ידיהנתמכת
שלו'ולהיסטוריההיהודילעםלספרות,

קשורהפעםחיתההלאומיתהזהרתשבה
עונה,היאכיפיתויישבדתלדת.הפרדללא
שמתעוררותשאלותעלכערנה,נראיתאר

יכולואדםאדם,כלשלבחייופעםמדי
מפנילאאךדתלוחסרהכילדתלחזור

זהרת.לושחסרה
מהסימטריהלהיזהרצריכיםזאתעם

לקבלשישאומרהאררתרדרכסלפיההמטעה
 .הכללדחותשישאומרהחילוניולכןהכל'
דתיותאלאאינהשהחילוניותכאילו

שאםהגישהאתמקבללאאנימהופכת.
הכלאזסיניבהרבהתגלותמאמיןלאאתה

מזלזל'לאאני .בשבילךודומםמתביהדות
שאומריםבאלהלמשל,לייברביץ'כמר

עושיםוהםסוציאליתתקנההיאשהשבת
רביעיביוםולאשלהם,המנוחהיוםאתבה

קודמים.לדורותבכךלהתקשרכדילמשל,
מאלהשרביםהרושםליישהדתבנושא
מאלהורביםבפניםלהיותרוציםשבחוץ
החילוני .בחוץלהיותרוציםשבפנים
רהרפיפרתהמקריותהארעיות,אתשמרגיש

מהאח, :לעצמוחושבהאנושיים,שבחיים
כברבאמתמהאך !הדתיבעולםשםשיש
היאההלכההדתייםרובאצל ?שםיש

יותרלאהםהיהודייםוהחייםאינרטית
האנשיםלרובחיים.דפוסיעלמהתענגות

-60השנות.פריז ,ברינקר

כנראההיאאמיתית""אמונההחושבים

למלא.ניתןשלאמחסור
פילוסופיחייםאורחלטובתהכרעתיאני

ורבנומררנושאמרמהעליומקובל
לאורנבחניםשאינםשחייםסרקראטס,
הדתיהאדםלחיותם.ראוייםאינםהתבונה
דברבהםשאיןחיים :להיפךבדיוקאומר
בכלאותםלבחרןשצריךחייםמראש'נתרן
ראוייםאינםהתבונהלאורורגערגע

הגישהאתומכבדמביןבהחלטאני .לחיותם
לאדםבנרגעאותישמעניינתהשאלההזאת.

אינוהואבחייואיזרריםאילוהיאמסריםדתי
שולם,כמרמרנן'אינוהואאם .לבחרןמרנן

וביצקי'אביארלייברביץ'ברגמן'סימון'
קדושתשלהערךאתמחדשיוםכללבחרן
אזבצלם,שנבראאדםכלשרירןארהחיים

יותראליקרובוהואאותר'ומכבדמביןאני
אינוהואאםאך .למשלופולכמרמחילוני

העםשלהחרבותארהזכריותאתלבחרןמרנן
ההבטחה,בגבולותישראלארץעלהיהודי

נבחרעםהואהיהודישהעםההנחהאתאר

ליישאזעושים,שהיהודיםלמהקשרללא
איתר.מלחמה

השאלהאתבנרמטיחיםושרבשרב
שלעםמאמיןלאאתהאם :המכשילה

 ?יהודיאתהלמהאזלעולם,מסרישהיהודי

צריכיםהאיטלקיארהצרפתישגםכאילו
יהודי'אנישלהם.ללאומיותסיברתלהמציא

לתוךנולדלאשאדםשמביןמיעובדה.זאת
מוחלט,חופששלתסביךלוואיןריקחלל
לשנותיכולאניזה.נגדלהתמרדצריךלא
מאמיןלאאני .ולהתבונןהזאתהעובדהאת
ררזנברג,אלפרדארמלרבביץ'האדמר"רכמר

אפשרשאיבדםנגיףארניצוץהיאשהיהדות

ובאי-בשקראשלםאניאך .ממנולהיפרד
לאאני .אותימרתיעהזהוהמחיראותנטיות,

צריךאניאךאלס",איבר"צירניסמרסגורס
"כימהארץלרדתכדימארדחזקותסיברת
בתרבותחייםליואיןאני"העברייהעבד

אחרת.ובשפה

לעולםונכנסתחדתיהעולםאתעזבת
שניביןרציפותוישהקומוניזם,

האלח.העולמות
החוויהחיתההרוסיתהספרות .בכךספקאין

הגילוישלי.ההתבגרותשנותשלהגדולה
עלתהאזכבר .בחיימפנהנקודתהיההזה

שאלתמאז'אותישהעסיקההשאלה

לרומןמקנהמה :בספרותהריאליזם
אותרערשהמהאמת,שלאפקטריאליסטי

"סרר-במסגרת(ראהמציאות.לדמוי
שלמיםשבוערתבמשךהריאליזם".)

שתיים-וקראתיבמיטהשכבתיהתחליתי'
 .רדרסטרייבסקיטולסטויביוםשערתעשרה
קראתילאאזשקראתיכמר .ספגתיפשוט
מבית-הספראזאותיזרקולכךנוסף .מימי
מחנות-הערליםשללצריףהלכתייוםובכל

 .וקראתיהרוסיםבמגרש
כהמשךהקומוניזםנראההרומנטיבדמיוני

 , 1948/9בשנים ,אזהרוסית.הספרותשל

היורבריה"ממדינת-ישראלביןהיחסים
בריה"משלחלקההדהדועדייןבשיאם
אלהגלישהעלהקלזההנאצים.עלבניצחון

גייפמן'חיים ;שלישיההיינוהקומוניזם.
ופילוסופיה,למתמטיקהפררפ'לימים

הספריםהרצאתמנכ"ללימיםכהן'ראליאב
הנוערתנועתשלבתאלבקרהחלטנו .כתר

קראנו .אליווהצטרפנובנק"י'הקומוניסטי'
שלהפלדה"נתחשלה"כיצדאתשם

בקשלפנפילרב""אנשיואתארסטררבסקי'
אתגםקראנורושם.כלעליעשרשלא

גדולרושםעלישעשהגררקישל"האם"
הדבקנובלילותמ"הקפיטאל".ודפים
והליגההשלוםלמעןהרעדשלכרוזים

בריה"מ.עםלידידות
לאזורהקרההמלחמההגיעה-1950ב

נעשתהלבריה"מסייגללאוהאהדה
מוצהרתממדיניותעברהישראלבעייתית.

כינהששרתלמהאי-הזדהותשל
בריה"מהפתוח".העולםעל"אוריינטציה

אתודרשהעמדתהאתבמפתיעאזשינתה

בעלוןמאמרכתבתיאניירושלים.בינארם
היהשבירושליםטענתישברבית-הספר

איןבריה"משלושלדרישהיהודירובתמיד
 .ציונישאניוגיליתימוסרי'צידוקכל

הישראלית,הקומוניסטיתהמפלגה
אתשינתההעיר'לבינארםתחילהשהתנגדה

בזכותנאםררילנרבריה"מ,בעקבותדעתה
עלינואסרולכךנוסףהחדשה.העמדה
זהכירפלמ"חמולדתשירילשירלפתע
דרשוהמדריכיםהאימפריאליזם.אתמשרת
במאיבאחדתנועתיתבעצרתלהופיעממני

בפומבילהודיעכןוכמרסמדרבקולנוע
והפכתיהתנגדתיאני .מעמדתיביחוזרשאני

אתעזבתיאחר-כךקצרזמןלדיסידנט.
אותיהחרימוראליאבגייפמןמוניההתנועה.

מאזהם.גםעזבוחודשיםכמהלאחראך
ציוניסוציאליסטשאניליברורהיה

הערלים.למחנותוהצטרפתי

והגעתילנח"להתגייסתיהתנועהבמסגרת
העשרים'בשנותבקיבוץמשגב-עם.לקיבוץ

"משפטיעלשמעתילחיי'הראשונות
עליותרומאוחדהרופאים""משפטפראג",
ברעידהחדרשצ'רבשלהסודי""הנאום

מהגידסהסופיתוהתפכחתיהעשרים,

העריצותגילוייהסוציאליזם.שלהסובייטית
בכללוחדלתילזעזועליגדמוסטאליןשל

שנים,חמש-עשרהבפוליטיקה.להתעניין
התעסקתילאששת-הימים,מלחמתעד

עשיתיכספרות,השתקעתיכפוליטיקה.
רבקלסיקאיםבנדנדראשונהכוללתקריאה
הביקורתמאמריאתוכתבתיאחדיםעבריים

בעזרתפעםמדיגיליתיאזשלי.הראשונים
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השירהאתבקיבוץ'אותילבקרשבאזךנתן
האנגלית.

מהרעיוןלקוותלדעתךאפשרעודלמה
 ?הסוציאליסטי

הקומוניזםשלוהשלומיאליותהעריצות
לתמורההאנושות.זJקררתאתקברוהרוסי

שנה.למאה-החברהבסדרירדיקלית
מותרכבר(בגילימסריםבמקרםכתבתיפעם

שהאנושותפעם)מדיעצמיאתלצטטלי
דרמההקומוניסטיתהחוויהאתשעברה

אינהושרבברוטליבאופןשנאנסהלאישה
מעמך-תקינים.מיןיחסילקייםיכולה

יכולאינוכזה,דברערדישאםהפועלים,
והואהמהפכה,ברעיוןערדלהשתעשע

ארתה.רודפתשהטראומהזרלאשהדרמה
הסוציאליסטישהרעיוןלהאמיןרוצהאני

ממשאניהזהבתחוםמקרם.פעםערדיתפרש

משק :פתוחותנשארוהדילמותעצרת.ארבד
כוללתיכנרןדמוקרטיה,לערמתריכוזי

המקומי'הדרגשליוזמהלערמתמלמעלה
בארץהייצוראמצעיאתלהלאיםהאפשרות

אחרתלארץההוןלבריחתלגרוםמבליאחת
בכלבבת-אחתהלאמהשמחייב(מה

אתיפהניתחהמרקסיזםהעולם).
כלכליתמבחינהוהבורגנותהקפיטליזם
אתלהפעילניסרכאשראךותרבותית,
התגלההעתיד'עלהדיאלקטיתהמתודה

חברהשללבעירתפתרונותלהשאין
ניתןשעליהםאלמנטיםבהואיןמודרנית,

בעובדהאירוניהישחדשה.חברהלבסס
למעמד-פועליםשנועדהשאידאולוגיה

אוונגרדעל-ידינחטפההמתועשבמערב
איךהחקלאית.ברוסיהלמחצהבורגני
ב"תהליכיםלהאמיןערדאפשר

 ! ?בחיזויכזאתטעותאחריאובייקטיביים"

בכלל,המרקסיזםגורלכמרהזה,המקרה
רציונליותבעולםשאיןלחשובארתךמאלץ
רמרקס.הגלשלמהטיפוסאחת

האחרוניםכנראההיוהמרקסיסטים

המעמדיתוהתודעהבשבילם,מתהים"שאל
האידאהאוליחיתההפרולטריוןשל

אוליקשרת,הבעיותהאחרונה.האפלטונית
מקורהאניאךלפיתררן'ניתנותבלתי

לחשובימשיךהאדםשלהמוסרישהדמיון
אנשיםשישבכךנורמלילאמשהרשיש

פחותשניםחמש-עשרהארעשרשחיים

להאמיןרוצהאניעניים.שהםבגלל
כלכליהזדמנויותשרירןהבאיםשבדורות

כלפישרירןהיוםשנראהכמרטבעייראה
אתקצתערדמותחאתהאםהריהחרק.

הגירסהאתמקבלאתההליברליהרעיון
מכךחרדאניהסוציאליזם.שלהמוסרית
אתתשאירבמזרחהקומוניזםשקריסת

אדםרבניאלטרנטיבהללאהקפיטליזם
המקרייםההתחלהלתנאימופקריםישארר
שלהם.

מעמדיתהכוחבעלקיבוצניקחיית
 ?חייתפועלאיזהמפותחת.

בימים .קטסטרופליממשבהתחלה
לעבודאותישלחובקיבוץשליהראשונים

"הרצפותאתלנקותעליוהטילובלול
פנימעלמורמותרצפותהאמריקאיות",

וחיובנועליהןעמדו ·שהתרנגולותהקרקע
שכחתיאךאותןושטפתיהרצאתילמטה.
לאהןללולאותןהחזרתיוכאשראותןלסמן

לנסרוהתחלתינלחצתי .במקומןהתיישבו
הכניסוכאשר .איכשהושיתאימוכ-"'דיאותן
אלנפלוהןהלולאלבחזרה.rיתרנגרלרתאת
מזה.איומההרגשהליחיתה .הזבלתוך

אבלשמתאמץפועלשאניהרגישוכולם
סביר,פועלנעשיתיהזמןעםלא-יוצלח.

אתושיפרסיפוקליגרםרזהסביר'בהחלט
שדרשהעבודהבמטעים,עבדתי .הרגשתי

אפרסקעצימאותושתלתיתיחכרם,פחות
אהבתילאהסוגים.מכלותפוחיםאלברטה

התרטבתיולהשקות.מוקדםבבוקרלקרם
עללשכבאהבתיאבלמארד'קרוהיה

הפריארגזיאתולספררהפלטפורמה
אתבבוקרלראותואהבתיבקטיף'שנאספו
אחר-כךאלי.עדממששהתקרבוהאיילות
בירושליםבאוניברסיטהללמודהתחלתי
הציררעלבאורניםלמוריםבסמינרוללמד
ביליתימשגב-עם-ירושלים-אורנים,הזה,
מהתקופהנפלאיםזכררנרתלייששנים.כמה
ליאישרלאשהקיבץולאחראךהזאת

בןאזהייתיעזבתי.-שנילתוארלימודים
רגםהקיבץואתעזבוכברמידידיכמה . 26

סינריליהיהלארגםמצאתילאחברה
היוםעדנשואות.היוכברכולןכילמצוא

עשריםבגיל .כךעלאשםקצתמרגישאני
ואתהדתאתלעזובהספקתיכברוחמש

רואה.אתההקיבוץאתועכשיוהקומוניזם,

 .בדרךלימתראליםכמה

לספרותבחוגיםבת"אלימדת
עלגמרעבודתכתבתולפילוסופיה'

 .סארטראתוגיליתשפינוזה
הייתי .ליניאתאזכבשההפילוסופיה

אותישמשךרמהמהקומוניזםמתוסכל
הפרט,שלהחירותהעמדתחיתהלסארטר

זמנו'שלההיסטוריותהנסיבותנגדאפילו
היאקטנהאירוניההפילוסופיה.במרכז
נגדלסארטרפניתיאניכאשראז'שדרקא

הקומוניזם.אלפנהעצמוהואהקומוניזם,
תורתעלביקורתידרקטרראטכתבתי

שתיבעצםלושישוהראיתישלוהאסתטיקה
להכריעהצליחלאשהואאסתטיותתורות
רבן-רבזמןהדרקטרראטאתמשכתי .ביניהן

ליהשיגוהררשרבסקיובנימיןשרפשטייןעמי
לאינסעתישבאמצעותןקטנהרמילגהארכה
רקזנצ'אקיס,אכילסשלהאיאגינה,היווני
שלבביתוליוםבדולרשנרדבחדררשם

ואתהדרקטרראטאתסיימתיאחדסנדלר
שראהסארטרשלכתבים""מבחרעריכת

פעולים.בספירתאור

חריאליזםסוד

 .סאוטרעםנפגשת
הראשונההפגישהפעמיים.איתרנפגשתי

המקיפהבביוגרפיהבהרחבהמדווחת

 .כהן-סוללאןסארטרעלשכתבה
אבלשלי'בביוגרפיהמופיעשהואמילא
עםביליתי ! ?שלובביוגרפיהאופיעשאני

בתה_גוהיאנפריסימיםכמהכהן-סולל
שסארטרהזאתהפגישהעלעדרתממני
ליהדותיחסרעלגםדיברנופעם.מדיהזכיר

סוגיותכמהולערדולמדינת-ישראל
רהחסררןהבינה,לאשהיאשלובפילוסופיה

שלה.הטובהבביוגרפיהניכרהזה
לירושליםהגיעורה-נבוארוסימוןסארטר
מלחמתאתלמנועבניסיון 67באפריל

היאהביקורשלאחדביוםששת-הימים.
באוניברסיטהגדולפוררםלפניהרצתה
מרציםעםלהיפגשהעדיףוהואהעברית
פייגלמןקלודשלבביתולפילוסופיהצעירים
ישראל".ב"קולבצרפתיתהשידוריםעררך
רןיובל'ירמיהו-השארבין-היובחדר
שלרשיםגילבסביבותכולנו .ואניסיגר

כתיבתשלשוניםבשלביםוכולנו
בעקיפיןארישירותשנגערהדרקטרראטים

ירי .התרגשתימארדאני .שלובפילוסופיה
לשמוע.העמיקכהרגלווסיגרדיברנוואני

האחרוןספררעלשנדבררצהסארטר
אנחנואבלהדיאלקטית",התבונה"ביקורת

ורצינוכולואותרלקרואהספקנולאערד
אמרהואוהאין"."הישרתעללדבר

נהגהואשניםכמהבכל .נגמרהזהשהמחקר
 :ולומרברטררספקטעצמועםלהתחשבן

"שםטעיתי","שםהבנתי",לא"שם
מחדש.ולהתחילולנסותהפחתי"

אתלבטלבסירןהיה"הביקורת"
אותרולמזגשלוהישןהאכזיסטנציאלזים

שלמשרפדתעצמאיתגיוסהבתרך
פגישהבאותהלואמרתיאניהמרקסיזם.
המשךלדעתיהיאשלוהמשופרתשהגירסה

אלטרנטיבהומהורהוהאין""הישרתשל

וז::- ~
nn·w החודש

הפילוסופיתבכתיבהברינקראתשהעסיקההשאלה
ארלציורמקנהמה :היתההאחרונותבשניםשלו

לדמויאותרוערשהשלוהאמתאפקטאתלסיפור
עםשלולפולמוסמוניטיןיצאוזהבענייןמציאות.
בלתיעמדהברינקרנקטשברגורמן'כלסרןהפילוסוף
אחדהואשגורמןעכשוויות,תיאוריותארפנתית.

יחסי"'ש"הבלגורסותשלהן'הפילוסופייםהדוברים
ארהקוראבעיניל"אמינה"יצירהשערשהרמה

התרגלשהציבוראמנותיים,ייצוגאופניהםהמתבונן
שטייןרגרטררדפיקאסרעל(האנקדוטהאליהם
אחריהזה.המחשבההלוךאתיפהמדגימה

לאבכלל"זה :לואמרההיאארתה,ציירשפיקאסר
 )."!דרמהיהיה"זהלה:ענהפיקאסר ."!לידרמה

רקהריאליזםאתלהסבירשאי·אפשרטען'ברינקר
האשליההממשות.שלהייצוגאופני ,,,·לע

המתבונןארהקוראשל(ההרגשההריאליסטית
נגרמתהמציאות)אתמשקפיםהציורארשהסיפור

המיוצגים.האובייקטיםלגביואמונותדעותבגללגם
איננההאמנותא. :משמעריותשתיישהזאתלטענה
לאנשיםשישהאמונותלכלקשורהוהיאסגור'עולם
מהמדע,השאובותאמונותלעולם,בנרגע

רושםרקאינוהריאלזיםב.רבד'.מאידיארלרגירת
וישקוגניטיבי,ענייןגםהואלמציאותדמיוןאסתטי.
תיארמידהבאזיו :והמיושנתהפשוטהלשאלהמקרם
למרותיותר,נכרןבאופןהמציאותאתהאמן

בעדותתלויהתהיההזאתהשאלהעלשהתשובה
האנשים.שלובאמונות

והופךרביםבתרגומיםיצאכברגורמןעםהריכרח

א.ה.הגדול,האמנותחוקרלקלאסי.הזמןעם
לצורןעליומתבססיםרברינקרשגורמןגרמבריך'

--י---------------~ביןנאמרשברמכתב,לברינקרכתבסותרים,טיעונים--ו---------------י----
הןעמדותיואן •שליאישי ,,,,הוא"גורמן :היתר

ליישקרובותלעתיםכיעדכל·כן'מוזרותלעתים
 .בהן"מאמיןעצמוהואאםספק,
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החודששיחת

אם :לעצמיאמרתיאי-אמון'שלהבעהפניה
השירות.עלמוותראנילי'מאמיניםלא

היהלטיפולללכתהנכונותשלעצםכנראה
אנימאזכעלם.והסימפטוםתרפויטיאפקט
מהון-לפגישות.להופיעומקדיםיותראמין
ויתכןלטיפולזקןקצתכברנעשיתילהון

ליעוזרהיהשזהיתכן .משהושהחמצתי
פרוידשלמבטומנקודתעצמיאתלהבין
 .שליהמבטמנקודתפרוידואת
שלספקותרקולאספקותכמובןלייש

לפסיכואנליזה.בכרגעסארטריאכי
אךביותרמרשימיםפרוידשלהמימצאים

קשהפרימיטיבית.היאשלוהפילוסופיה
אוטונומיתתודעהשללקיומהלהסכים
ספקאיןמודעת.לאמודעתתודעהשכייה,
לאדבריםמעצמנומדחיקיםשאנחנו
עושהלאההדחקהפעולתאתאךנעימים,
מודעתלאמודעתעצמאיתתודעהבשבילנו

מסיחיםפשוטאנואלא-החת-מודע-

 .לכושישוהיחידההאחתהתודעהאתמהם
מקונפליקטיםיותרגדולהואהמודחקתחום

אחרותאמיתותגםכוללוהואמינירקעעל
איכרשמודחקמה .מהןלהימנערוצהשאדם
ובעבועותקצףכלשהומסתורממקוםמעלה
תערובתהםאדםכלשחיילכךגורםאלא
ואמת.עצמיתהונאהופיכחון'עיוורוןשל

כלשהושמקרהעדהדעתמןמוסחהמוכחש
הבוס .איתרלהתעמתמחייביםהזולתאו

החודשחביבי'"שמע :פתאוםלומריכול
ובכללעבודה,פעמיםשמוכהכבראחרת

קוניאק".שלריחממךעלהשאחרתפעם
היאבדעתישעולהשכייההסתייגות

הדחף .הסקסואליהדחףשלמהטוטליות
-יותרכוללמדחףחלקהואעצמוהזה
בכלל.אניערךעםלהוויהודחףלהוויהדחף
פרוידיאכיםיצריםיששלאנשיםבטוחלא
פנימיתתכליתבעליעיווריםדחפים-

עלהכללייםלמושגיהםקשוריםשאיכם
הכלהתודעהשמפציעהמרגעהעולם.
שהואבעולםמתארגנותיהתשוקותמשתכה'

לכן .הנפשיהעולם •עצמואתשמפרשעולם
ברחביהשעושיםוסקסממין'יותרהואמין

דובשערים.במאהשעושיםלמיןדומהאיכר
אתשיסדאטיכגון'שד"רפעםליסיפרסדן

שכדילואמרהישראלית,הפסיכואנליזה
שלושהלהתקייםצריכיםתצליחשאנליזה

להיותצריך(הפציינט)האכליסכט :תנאים
 .וחילוניהבינונימהמעמדעירוני'

על·יריהספרותלמרעהחוגכשחוקם
 .אליוהצטרפתחורשובסקיבנימין

המודליםאתלתל-אביבהביאהורשובסקי
הטקסטתיאור :המדעיתהפואטיקהשל

והתחבולות,הצורותתורתכמערכת,
שיטתשלכחלקהפואטיקהשלאיפיונים

שלמאלמנטיםונקייהרציונליתתיאור
החוגשלהפילוסופייםהאידאלים .הערכה

היואלהמלכתחילה.מיושניםהיוהזה
אזשכברהלוגיהפוזיטיביזםשלאידאלים

אנינוקבת.פילוסופיתביקורתעליוחיתה
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הסכיםלאהואשלו.שיפורולאלמרקסיזם
אמרשהואכתובבביוגרפיה .והתווכחנו

התרשםמאודשהואמכןלאחר
המקומיים.מהפילוסופים

עצום.רושםעליעשההואהזאתבפגישה
אחר-כךמדברים,יריאתאואותישמעהוא

כשהואוהשיב.דברינואתסיכםהוא

"מה, :לעצמיחשבתידבריאתלי"החזיר"
 !שאמרתימהלאבכללזה ?שאמרתימהזה

חשבתיאחר-כךאבל ".אותיהביןלאהוא
ליוהגישהכלספגשהואוהבנתיפעםעוד
ההשלכותאתאםכידבריאתלא

והמחשבההספיגהכושרמהם.המתבקשות

איתרנפגשתי .אותיהדהימושלוהמהירה
הפגישותשתיביןשנים.עשרכעבורשוב

כתביומבחרעריכתלצורךאיתרהתכתבתי
להחליטכדינפריסלהיפגשקבענובעברית.

היהיכוללאהואאבלשיתורגם,החומרעל
ואזדחופה,כסיעהבגלללפגישהלבוא

 .לנצמןקלוד-למזכירוהחומראתמסרתי
במפתיעסארטרהגיעשכיםכמהכעבור

השלוםשיחותרקעעלהיהזהלירושלים.
לחדרואליוהזמיןהוא .בקמפ-דייויד

יעקובאת :אנשיםארבעהשאנכיםבמשכנות

ואותי'סרבוליהושעל'רכהשטזאבמרן'טל
שהציקהאחתשאלהבנפרדאחדלכלוהציג

מדוע :לירושליםבאהואובגללהלו
עםהשלוםעלשמחיםאיכםהישראלים

ואחרישענהמהענהאחדכל ?מצרים
אתלוכתתיקצת,עודנשארתיהלכושכולם

בעבריתה"מבחר"שלהשכיחהמהדורה
אותוהיהלאכברזה .איתרושוחחתי
התקשההואמותולפכישנתייםסארטר.
ולדבר.לראות
הוא .מחשבתיעלעצומההשפעהלוחיתה

אוהיידגרכמומקוריפילוסוףאולי,היה,לא
גדולאינטלקטואלהיההואאךויטגכשטיין'

תחומיכלאלשלוהפילוסופיהאתשסחב
הפורההסופרהואמותואחריגםהתרבות.

כלאתלהדביקיכולואינניבעולםביותר
שלווהמכתביםהיומניםהמחזות,הספרים,

אור.לראותשממשיכים

אתמשכנעדיבאופןמבקרסארטר

סארטריאנייםספקותהאםהפסיכואנליזה.
 ?באנליזהלךמפריעיםחיו

הטיפוליבמפגשמידמסתערהפציינטאם
שלהפילוסופיתהתשתיתעלהראשון
ב"התנגדות".בולחשודאפשרהשיטה,
פעםהלכתי .מתמסרהייתילפחותבהתחלה
אצליהופיעכפטרשאבילאחר .לטיפול

למפגשיםלהופיעשכחתי :מדאיגסימפטום
ליחיכואנשיםאנשים.עםמראששקבעתי

ובאוניברסיטהבבתי-קפהביתם,מפתןעל
טיפוסנעשיתי .באתיולאשכחתיואני

ללכתוהחלטתילחלוטין'בלתי-אמין
מטפלגימפלשד"רליאמרו .לטיפול

 .תורוהזמנתיירושלמיםבאינטלקטואלים
שאסיעחברביקשהראשוןהטיפולביום
פנצ'ר,ליאירעבדרךמסוים.למקוםאותו

לפגישהשעהברבעואחותיגלגלהחלפתי
הגעתיכאשרהראשונה.הטיפולית
בלבושאישההדלתאתליפתחהלקליניקה,

האנליסט,שלהאסיסטנטיתכנראהלבן,
אחר.ליוםפגישהלהזמיןשעליליואמרה
עלוכשראיתיהתעכבתי'מדועלההסברתי

ברברשלחאימפקט
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שאישחושב"אנימחכות-הערלים.הציונית-סוציאליסטיתהגוערלתנועתכשהצטרף , 16בגיללראשונהגילהכרכראת
קראתיכרכר,זהמילבדוק"החלטתיבריגקר,היוםזוכרעליו",דיברוכולםאבלכרכר,דפימשגייותרקראלאבתנועה
התנועה,בבטארןמאמרכתבכבד 17בגילהגדולים".הרוסיםהסרפדים :tעדקליהיתהכזאתסחיפה .ונסחפתי

דן.גתןבשםאחדצעירעלדרשםשעשהואינטליגנטי,מליצימאמרנדנד",עםחדשה"לפגישהבשם"במבחן",
עםפגישהלולהסדירממגרשביקשבעם-עובד,ראשיועררךספררתמבקדגדרדזגסקי,לשלמההמאמראתהביאזך

המשותפת.העצרתנומושא Iנדנדעלוויכוחיםדיוניםשלשערתמאותוהעבדנופעמיםעשרותכפגשנו"מאז :קדבדיג
הטבריינית",הסמטה"עדהספד,אתהקדישגםלכןבי".להאיץחדלולאעליו,ספדלכתובארחיהסיתגדרדדנסקי

אשתו.ולפדללוגדרדדגסקי,שלמותראחדישניםכמהעם-עובד,בהרצאתשכרעייםלפגיארדשדאה
וכליםהבכרתעםמבוגר,בגילכרכר.אפקטתחתהייתיצעיר"בגיליחסית.מאוחדבגילבדיגקדניגשהספדלכתיבת
כרכר".שלהאפקטנרצדשבההזאת,המעבדהעללחשובהתחלתיולמדע-הספרות,לפילוסופיהבחוגיםשרכשתי

לנדנד.בנרגעמרשרשותמוסכמותמפריךהחדשהספד

אותי"העסיקהלחברה.ספרותשביןהצומתהיתהנדנדאצלבדינקדשלעניינואתשמיקדההמרכזיותהנקודותאחת
הליצן(בגרמניה),כאןיושבשאגיעודש'כלאמד,מאן"תומאסאומר,הואלהשפיע",יכולהספרותואיךאםהשאלה,

שלו.ההומניסטייםהמקורותאלהקומונוזםאתלהחדירשיצליחהאמיןוסאדטדלדייכסטאג',ייכנסלא(היטלר)הזה
היההשפיע.נדנדעבד.זהנדנדשלבמקדהאבלהחיים.עלהשפעהבדדך-כללאיןלספרותמגלומאנים.היושניהם

והשלישית,השגייההעלייהבתקופתהיסטוריותהכרעותועלהשגייההעלייהאנשישלחייהםעלמכריעאימפקטלו
השתאות".מעודדרזה

 ?תקופתועלכל·כךהשפיעהואמהבזכות

בבית:ילדותשלהםהיסודחוויותאתשמתארהסרפדהגהלכרכר.כמעטסימביוטיתזיקההיתההשנייההעלייהלאנשי
לארץ·ישראלעלייהומפלגות,אידיארלרגירתביןהתרוצצותהצאר,לצבאכפריגיוספרכסה,אחדנדודיםאורתודוקסי,

הציונים.הפררגראמרתבעלימכליותרעליהםאמיןוהיההדילמות,אתלפגיהםפתחהואבה.להיאחזוניסיון
שהןרמהמשתיקות,שהאידיארלרגירתמהמבטאתהיאאגטי·אידיארלרגיה.היאבכללשהספרותתיאוריה,"יש

העליותאנשיעלכדהאפקטהיהכרכרשללספרותמשחרר.אפקטישלספרותולכןהספרות,אלזרדםמשתיקות
קשה.היתהבאץר·ישראלוהמציאותאימה,עדמפוכחיםהיוהםשהופרכו.תחזיותהרבהדאוכבדהם .החלוציות

אתרגעבכלמסכניםמציאותשלסטיכייםשתהליכיםההדגשה,אתביטאהואלהפ.ךכלום.להםהבטיחלאנדנד
מאודטוביםדבריםתקווה:שלגםאבלפאגיקה,שלכמרת:;~תניואלהדדיםהואביותר.והנעליםהפשוטיםהאידיאלים

היה,ולקוראיולעצמולומרהיהשיכולהיחידהמעודדהדברורגע.רגעבכללהתרחשיכוליםמארדרעיםודברים
יהודיםעל-ידיבגולהשייעשהמהמכלערךבעליותרהואבארץ·ישראליהודיםעל-ידישייעשההמעטמקדה,שבכל

כלפיו."אמרןעוררהזומועטתפיסתדווקאאחרים.
 ?השפעהחיתהלאישיותוגם

 :בספרותאותהשהעסיקווהבעיותהמחשבתית,אישיותואלאהפסיכר-פיסית,אישיותוהיהלאשהשפיעמהאךנכרן'
שהעסיקולגמרי,מודרניותבעירת-והיהדותהציונותעתידאלוהים,ללאבעולםמוסרוחברה,יחידוכפירה,אמונה

הקוראיםקהלעלכזאתהקרנהלוחיתהולכןהזמן,שלהקונפליקטיםכלמולחשוףחזהעםעמדנדנדקוראיו.אתגם
מהסגתרות, :צפיויםובלתיקיצונייםמעבריםעםאישהיההואידועות.העובדותנדנד,שללאישיותבנרגעשלו.

הואידידים.שלחייהםלתוךאקסטאטירתלהתפרצויותדפרסיבית,הסתגרותולעתיםיצירהלצורךהסתגרותלעתים
אלהגיבוריםלגיבוריו.שהיוהתסביכיםכללוהיונשיםעםחד-משמעירת.ראגטיפאתיותסימפאטיותעםאישהיה
ולחרדהאשמה,לרגשממיניותלמיניות,רומאגטיתמאקסטאדהונעיםבחייהם,קבועערךלאשהלתתמסרגליםאינם
 .חןיישאוולאמכרעדיםשהם
הפרצות,שלבעיצומןצביים.צם~תווחילקכלבחוסרחיהואלקדוש.קרובהיההואחייושלצדדיםבכמה"אבל
סירבהואאךמאבו·כביר,אותרלחלץכדיאוטו,ההגנהשלחהכצנלסוןבדלבלחץלהתפנות.סירבהוא , 1921במאי

כברוחבריוכרכרלמחרת,האוטוהגיעכאשרחבריו.כלאתלקחתשירכליותר,גדולאוטויישלחושלאעדלהתפנות,
ענקייםבמשבריםסדיר,בלתיכל·כךחייםבאורחאדםשלו.בספרותכלקודםהיאברברשלהגדולהאבלנרצחו.
שלתוצאהלאהיאכרכר'שלהאכזרית'הראייהשנקראמהכזאת.ובאיכותכזאתכמרתכותברעב,סףעלכאלה,

לתארצריךהברברית''האמתאתכך.לכתוביכולאכזרית''ראייהבעלאישכללאעצמה.האישיותאלאהאישיות,
לעשרת.שניסיתימהרדהפסיכולוגית,כתופעהולאספרותי,וכהישגמחשבתיתכעמדה
לסיסמארת.והפכונתלשומנתביושררותלסמלים,והפכונתלשובחייואירועיםלמיתוס.נושאנעשההואמותר"אחדי

ימיםלמאי.בשניכרצחאגב,כרכר,למאי.בראשוןכרצחשכרכרבכךהסימלירתעלטבגקיןשלנאוםזוכרעודאני
מאמרפיוסםכןלפגיוחודשייםהפשוטים,הערביםעםידידותלטפחהצורךעלרשימהכתבהואהירצחולפניאחדים
אץר·ישראל.שלמערגהקדושממגרעשרערבי'.בידיתידקראלהדבריםהכותבתהידשמחדש'ייתכןכתב,הואשבר

מחדש".לגלותומאמץעושהואניברבר,אתהסתירהמיתוס

-



הזרםשלבאידאליםאף-פעםהאמנתילא
שלהמדעישהאידאלחשבתיהזה.

 .היסטריאידאלהואהלוגיהפוזיטיביזם
ל"מדעהיסטריחרגהיההריכאיהחוג

להבחיןשניתןהאמנתילאפעםאףטהור".
משמערתובעליחסריפסוקיםביןכך

"לאדםכמרפסוקיםהפילוסופיהעלולאסור
שאיןבגללחופשי"הוא"האדםארנפש"יש

שהתלהבתילמרות .תצפיתיביסוסלהם
הייתיהספרותמדעשלהישגיםמכמה

כתבוכשכולםבחוג.אארט-סיידר
כיהרוסיהפורמליזםעלב"הספררת"

אריסטועלכתבתיאניוהסטרוקטורליזם.
לאיחסיםליהיובכימיןעםגם .רסארטר

וחושבאותרמוקירשאנילמרותנוחים
ליגמלהחוגבגאוניות.גובליםשכישוריו

פרסומיםמספיקליהיושלארעל-כך tעל-כך
כשהציעו .שליהמינויאתועיכבבלועזית.

לפילוסופיהבחוגיםופרופסורהקביעותלי
חזרתיהעבריתבאוניברסיטהוספררת

 .הולדתיעירלירושלים

עסקתכיפרסומיםמספיקלךהיולא
בפוליטיקה.

ראי-למטרהשלוחטילהייתילאפעםאף
חד-כאינטלקטואלאותילתאראפשר
 tמשכלדמיוןיותרליהיהתמיד .תכליתי

זזתינירונים.מינילכלאותיסחבוהדמיון
התמלאוהחייםרבכתייםלמטרהממטרה

חברהייתישכיםשבעדברים.מיניבכל
אתערכתידרקטוראטלעשותבמקום .קיבוץ

"למרחב".שלהספרותיהמוסף"משא".
לשלום"התנועהמייסדיביןהייתי-1969ב

לתנועהרב-מפלגתיתקונטרהוביטחון".
אתשסיימתיאחרי .הארץלשלמות

להתפרפרזמןהיהשרבהדרקטרראט
אחר-כך"מרקד".אתלהקיםוהתחלנו
 tפוליטישמאלשבועון"עמדה".אתערכתי

השמאלרסיסיכלאתסביבוללכדבמטרה
הנוחרתנציגיאחת.מפלגתיתבמסגרת
של"י.אתהקימו"עמדה"במערכתשיוצגו
אתהקדשתישלההזאתהפעילותכלובסוף
מי .לשלטוןהליכודעלהושערתיימימיטב
גםאוליקצתערדממשיךהייתיאםיודע.
 .לשלטוןמגיעהיהנחבא

צריךוהייתיבןלינולד tהתחתנתיבינתיים
יותרלהקדישצריךהייתימשפחה.לפרכס

התנדבותיים.לענייניםופחותשלילקריירה
שפיתחתישרעיונותלכךלבשמתי

מופיעיםשליובסמינריםבשיעורים
לאאתהושאםאחרים.שלבפרסומים

אחרמישהושלךהרעיונותאתמפרסם
שלחדשדורצמחבינתייםאותם.מפרסם
עכשיו""שלרםבמסגרתשמאלפעילי

להשתתפותנסרגתיואניאחרותותנועות
והרצאותעצומותעלחתימהבהפגנות.
שאיןלמסקנההגעתישרכים.בפורומים

אוהב.שאניבדבראעסוקשלאסיבה
מאז .אותישמענייניםבתחומיםבכתיבה

כעשריםוערכתיספריםארבעהכתבתי

ספרים.

הזאתהסיזיפיתהעבודהכלאחרי
מתוסכלמביטלאאתהבפוליטיקה,

עודלכתוביכול"הייתי :ואומרלאחור
 . ,,שנייםאואחדספר

אזשניים.אראחדספרערדכותבהייתיאז

 ?סיזיפיתעבודהלאהיאספרכתיבת ! ?מה

חשבופעםסיזיפית.עבודההםהחייםכל
מצטברתוהתרבותתרבות.עושיםשספריםי

בזהמאמיןלאאניבכי-האדם.אתומשפרת
שהמלומדיםההומניסטיהרעיון .יותר

אתיותרטובלהביןלבכי-אדםעוזרים
כעשיםרבני-אדםוהאמנותהחברההטבע.

אניאבלמקסיםרעיוןהואיותר.טוביםלכן
שלהגרברכטררפראכק.הכס .ברמאמיןלא

עלופיקחוורשהבגיטרביוםסייר tפרלין
מרצארטניגןובערבלטרבליכקה.הפיכוי
לכלהוספתישליבספריםוילקה.וקרא
כמהלהביןשרוציםלאלהמשהרהיותר
שרוציםולאלהבאסתטיקהסוגיות

עשיתילאכרכר.שליצירתואחרלהחתקות
משרםכתבתייותר.ומאושרטובאף-אחד

ספרערדבמקרםלהתבטא.צררךלישיש
א"י.באדמתעציםנטעתישנייםאראחד

פוליטיתתנועהלהקיםועזרתיעיתוןערכתי
אתגםהיום.של'השמאלמנהיגיאתשחיככה
הכלל"."למעןעשיתילאהזאתהפעילות
שלמסוימתמכהכלולהשליבאגואיזם
הכלל"."למעןועבודהאמפטיה

שלאהבנותראית,שלאתהליכיםאזהיו
השגת?

ימינההדתית-לארמניתההקצנהאתראינו
ההתחברותואתהעדתיתהמחאהאתוראינו

כתוביםוהדבריםהכוחנית.ללאומנותשלה
עלשעמדתילומריכוללאאניב"עמדה".

אתושחזיתיהתהליךשלהערצמהמלוא
לאאךכולם.כמרהופתעתיהמערך.כפילת

לשלטוןשכפלכומידידיכמהכמרהרגשתי
לכאבנוסףלישהיהלהודותמוכרחאני .זר
העבודהתנועתאתלראותקלסיפוקגם

היאשכהןהשכיםכלאחרישרקעת
לעצמה.התכחשה

הומניסט.ערדאזהייתייותרעמוקבאופן

כיצדהיאשלכרשהבעיהחושבאניהיום
הומניסטים.להיותמבליהומנייםלהיות
שרםשאיןהיוםמביכיםאנשיםויותריותר

שכזה.בתורהאנושי.במיןכשגבדבר

בכי-לכבדחדשותסיברתלמצואושצריך
בכרגעמטא-אתירעיוןלקייםאפשראדם.

הונאהבמחיררקהאנושיהמיןלאחדות
המניחהכבירהפורמליזציהארעצמית
במעמקימופשטתאנושיתאחדותשקיימת

עצמהאתלגלותמסרבתהיאאךהאין.
אתמוצאאניושרבשרבהשטח.על-פכי
שישההומניסטיתהאידאהאלכמשךעצמי

תכרנה.אלוהים,-מאחדתאחתאידאה
צריךואניטהור,רצוןטבע-האדם,קידמה.

כגדה.שליהאנליטיהכרחכלאתלגייס
לצפותאונטולוגייסודערדשאיןלחשוב

מוסרשלבענייניםכלליתלהסכמה
האפס.אלמארדקרובלחיותזהופוליטיקה

אידאהערדשאיןבכךמחרידמשהריש

מפכיהאנושותעללהגןשיכולהאפריורית
שפיכות-מכלשהגרועולהבטיחעצמה
כשכרתשאז,יתכןיקרה.לאהמוכיתדמים

לאעדייןאלחיםרשל"י.מרקדשלהשבעים
לבםשבעומקהאמנתי .בשביליסופיתמת
ושאםהדבראותראתרוציםבכי-האדםכל

הםהתנשאות.ללאבשקטזהאתלהםכסביר
שלרם.ריבואיביכו

שלהפוליטיתהעמדההאםזאת,ובכל
שלמזויותררציונליתאינההשמאל

 ?המוניםסוחפתשאינהאפילוהימין

פחותאיכההימיןשלהפוליטיתהעמדה
פחותהיאהשמאלישלמזררציונלית
יהישןמהסוגרציונליותאנושית.

קסםמילתעדייןהיאיההומניסטי
הוא .שלכרהשמאלאתלכשףשממשיכה

יותררציונליתשלושהעמדהבטוח
דברשלובסופרהימיןשלמהעמדה

עמים.לשנימדינותלשתיתוליךההיסטוריה
שהחייםבעיהשלכלמאמיןלאאניאך

רז'סטהאחדירציונליפיתררןישמעוררים
הומניתז'סטהבהכרחגוררתאיכההומנית

עצמומככיסשלכרהשמאל .השניהצדשל
אתמעצמולהסתירכדימוסריתלאכסטזה

יותרמאמיןלאאניהזאת.האמת
מבטיחלאאחדאףליברלית.בתיארלרגיה

פשיסט.הואאוליליברלי.הואשאלחיםלכר
אילתרריםשלשרשרתהיאההיסטוריה

רציונליפחותלאהואהטרנספרורעיון
בטוחלאאניופשרה.חלוקהשלמרעיון

 .אותרגםתעכללאשההיסטוריה
מפררייקטיםניתוקכרתשהיארציונליותאין

שלמיניםהרבהישולכןאנושיים,
מרובמתפוצץהעולםרצירכלירירת.
שלמנטלייםדימוייםרצירכלירירת.

בלחץוכחטפיםבשטחמסתובביםרציונליות
לכלמאורעות.שלהכרחיתבלתיהצטברות

לאשהיאאוניברסליתרציונליותישקבוצה
קבוצהשלכתתיתמרציונליותיותר

לאומאודרציונלימארדזהספציפית.
רציונלי.

ברציונליותמאמיןשאינופילוסוף
אחת!?

שרוצהרומנטיטיפוסאכןהואהפילוסוף
.אםשלוהרציונליותאת-אחתרציונליות
אחתלרציונליותדרישההיאפילוסופיה

יתכןבכלל .יותרבהמאמיןלאאניאזכזאת
אתאדםלבכימספרתלאשהפילוסופיה

מתגליםשלכרהמודליםחייהם.עלהאמת
מופרכיםשלכרוהחיזוייםמתאימיםכלא
חלומות.בתרךחייםאנחנוושרב.שרב

השאלותביןהעצוםהפעראתמרגישכשאני
לאאנימזה.חולהכעשהאנילתשובות

שהיולתקרותמתאיםלאזהכימזהמרוצה
אחתאידאהשתימצאקיוויתי .בילדותילי

תפייסהאנושות,כלאתשתחבק
לעיתיםדמים.שפיכותותמנעקונפליקטים

ללמדוללכתהכללעזוברוצהאניקרובות
פיתוח.בעיירתעברית

יותרטובמשהרשישאומרלאאני
לאלוהיםלקפוץיכוללאאנימהפילוסופיה.

לקבלכדימדירציונליסטאנילמיסטיקה.אר
רקמידיעהכיותרמציגהשהאמונהמהאת

"ישזאתבכלמידיעה.פחותשהואבגלל
"להכרותכרכרשאומרכמרמקרם",תמיד

יכולאדםמרעילים".ומעשיםכעימות
מטאפיסימקררלושאיןלמרותלשמוח,

יפה.מתפתחשבכרכךעללשמחת-עד,
שקיבלטובה.מילהעליואמרשמישהו
אתזוכרבטחאתהבמשכורת.העלאה
 :בקטסמראלשלבמונולוגהאלההשררות

ילהמשיךיכוללאאני tלהמשיךרוצה"אני
 •ממשיך".אני

 :Eו~י
יהחודששיחת
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גילרחל
נגלתהיהשולחןעלרכנהשהיא
ושבהחיוורתפטמהפתאום

הבדקפליביןאלונעלמה
מידבראייה.אסורפניםחיתהכמרהחמקמק

שלההחולצהשוליאתוקרבההזדקפההיא
עשןטבעותנושפתובעררהחזה,אל

להתאזראפשר"איך :אמרהכחלחלות
 ,, .כךכלמרוביםמאמציםאחריבסבלנות

רגםהמלים,מןעלתהבעיקרכפירהומין
הפהבזרויותהקמטיםושניקטנה,חרטה

ואתשנעשוהניסיונותמספראתהסגירו

התקררהחביתואתהצלחות'ה'כמעטמספר
ואתגדותיה,עלעלתהמזמןשכברהגדושה
יהנוכחילניסיוןשהוקדשוהחודשיםמספר

כמרבאווירשתלהיהיה'ה'מהאתרגם
גדולה.ציפור
דוראליסרכנהיהסמוךא'מגדליםבאולם

מה"מה :ואמרהמיכאלידניאלהאלכהן
היאגםוחשפהברכים,בקול "?יהיהמה

האיברעלבהשתאותוהביטהפטמה
מהעלמבינהשאיננהכמיהזההנחשק

החמישית""השיחהמותך

עלהתיאטררןעל;:זהפעםשזראלא
נופףה'מדרגרת'בימתעלהמוצארת.
הלאומי'יהיהה'מהאתחצוראילןהמחזאי
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ואתהכאבאתלהעבירהצליחלפוליטיקה,

שלהכישלוןותחושתהשכולואתהארבדן
נאמנויותמיניכלביןהנקרעיםהפלשתינים

אחתלראותמעט.אותרלטלטלאותר,לנער
עררקורמיםכעסומרשאיאיךולתמיד
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אחתפעםאוליממש.בהםשישלאנשים
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חגגההפסטיבלבתולדותהראשונהובפעם
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טפםעלמקצתםהערביים,אלהדנועצמה
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 1990עכויחיה''מה
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 IEו
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תיאטרון

 ;אחרישראלי
"אתשבסוכות

ארתהשילטפוביקשהכןואחריולמה,
ושבהוברגליים,ובאגןובחזהובכתףבראש
הקהל,אלמביטהובעררהיהיה.מהאמרה,

נס,שלתשרנהלאיזובציפייההסתםמן
עליהרהעטתההשואלותפניהאתהסירה
אניהאומנות,"לעזאזל :ואמרהאחרותפנים

(ראהחדש."שקלמאותוחמשאלףצריכה
פרנסה /אמיתיתאהבה /רביקרביץדליה
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כלהחוצהפרצויהסבלכלאתמלהכיל
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הקריאוהפסטיבלרחבתלידקטןבאולם
שלהפרוטוקוליםאתבשחוריםאנשים
הועברהאירוערכלגבעתי'משפטי
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בפסטיבלמופיעעליאברחאלד .ישראל
הכותרתכשגולתשונים,מופעיםבשלושה

נשריעליאברחאלד-המופעהיא
העובדיוסףמרניוביים(כתבלשתיים.
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היהודיםעמיתיוביןגםואולם,שהתייהד,

וכלוממכשולים,ממהמורותנקייהדרכואין
 .עליוגםחליהזרבארץעמובניעלשחלמה
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היאעומדתהגדולותהמאזנייםשל

החופשתוליםחרפה,כמרומעליההאסורה,
כרכבכמרשמנצנץלשינויוהסיכויוהתקררה

מנסהואניויורדות,ערלותוהכפות .גדול
 ,, .יכולואינניהנוראההטלטלהאתלעצור

רציתיההצגה,לפניחאלדעםכשדיברתי

השניות:"באותןשאמרג'אבר'),של(ראשו
עלחשבנוילפנינונפתחשהעולםחשבנו

נין-אדינבורו,העולם,ברחביפסטיבלים
יעמדווהקאמרישהבימהחשבנויורק,

צמחואחתבבתאיךהרגשתי ...בתוראצלנו
כמהשאומרתהצגההעלינו ...כנפייםלי

והאדישותהאדם,בנישלאדישותםמסוכנת
החדשהההצגהואולם,אותנו.הרגההזאת

וממתכונימאכזבותרחוקהעדייןשתזכה

יהיה'ה'מהשללראשולמיניהם.הישרדות
וחיבוקשמחהשלהילהקשורהעדייןשלה
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עלהקנייבסק•אלכסנדר
לפניממרסקררהארצה

הוציאחודשים.ארבעה

ספרים.שנים-עשרלאור
מחזרתעשרהחיבר

אתניהל .ותסריטים
הגרוטסקיהתיאטררן

זכה-בארבעה .במרסקררה

בינלאומיים.ספררתפוכו•
בגישהמצטיינתנתינתו

 .סטירית-גרוטסקית
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מה"מתימטיקאים".

 ...פעםהדיירים.חייגםרכןמבודדותהדירותכלהזהבבית

ארוגהקטנהדדרמדתחצרחייםושקקההמתההזהבמקרםפעם,

גרפיותגרביים,לכודים,זבוביםכמר t~רפדועליהםבחבלי-כביסה
האפשריות.המידותבכלוחזירת

החצרןאצלבשכירותוגדתיהפרליטכניתבמכללהלמדתיאני
כלהתמקמהובשנילדיירי-משנההשכיראחדחדד .חאדיט;ן
גדולה-אשתו tקטן~ניםמעין-עצמוהוא :משפחתו
שונים.גיליםבנירעשנים,חאדיטרניםותשעהלחםככיכרותפוחה

החאדיטרניםהתרוצצולכן tכדורגלשחקניכאןהתגודדופעם
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על-פידקבהםהבחינואיש,זכרלאשמותיהםאתלזה,זהמארד

החולצות.עלהמוטבעיםהמספרים
רכיבה,ומכנסיחרמותשעדרתבעלבחרד tדיירערדגדבחדדאתי

במזוודות.דחוסיםאותםהעבירהואמימוזה.פרחיאתרשהביא

זדיםמאותמזוודהמכלמוציאהיהקסםבדרךכמראחד-כ.ך
בכיסיטמןהמנידהמןשהרוויחהכסףאתלשוק.אותםומביא

זיעהשלריחנישאבחדדלהתפשט.מבליישןהואמכנסיו.
כמרצד,אלמצדמתנדנדהתהלךהמכירותמבצעבסירםופרחים.

רעדהמגפייםמןכסף,במטבעותמרופדבהיותותרנגול-הודר,

החגורה.

התרגלוכברבחצררבות,שניםזהבשנה,שנהמדילכאןבאהוא
 .גרזאןלווקראואליו

-ובצעקותגרזןתופסהיהלהשתכר.חאריטרןנהגבשבתות
iךהיןלאאישהגדולה.אשתואחרירודףהיה ,, !ארתה"אהרוג
בהתלהבות ,, !אותה"אהרוג-צעקהוא .אזאליולהתקרב

לגווייה.בציפיהלמעלה,חגיםהחלועורביםשלשסיעותכזאת,
היורהלרחמההכוחהפגנתלהיות.היהיכולולאהיהלאקררכןאך

זאת .העצמיבטהרנוחיזוקלשםדקהקטן'לחאריטרן tלונחוצים
בלתי-ניתנת-לתיאוראימהובהבעתהרחבהאשתוהבינה

בעלה.שלבהצגות-השבתמשתתפתבחצר,התרוצצה
עבודות-שלמחברן tלמדימפורסםפרופסורגםהתגוררזרבחצר
 .חאדיטרןעלהשפעהחיתהלודקאוטומציה.בנושארבותמחקר
נוטללחצר,יוצאהפרופסורהיהלהשתולל,החצרןהתחילכאשד
תה.אתרלשתותעבודתו,חדראלאותרומרכילהגרזןאתמידר
הביתהחאדיטרןחוזרהיהבתה,דלקת-הנפשאתזpכיבהלאחד
מפייסתכשהיאצהריים,ארוחתלומגישהחיתההאישהרגוע.
 :נלבביםבדבריםאותו

 !הרבההתרוצצתהאריה.תאכלתאכל'-

זרגמיןאיזהובכלל,כניעףתה.עלחאדיטרןשללאשתו~זהדודה
 ?זה

ה 1היי11י
ו:זים 9הא;ןלחנן•מוקדש

 !יושבכלבכמר-הואואילו tמשקלבעלתפיה,יפההיא-

הכריזהאףהיאארתה.הפתיעהלאהפרופסורעםידידותו
עםהזה"הגמדכמרבדיוק tבשכלדפוקעצמושהפרופסור

הגרזן".

עדלסוסיםענוגהאהבההפרופסוררחשיבמוצאונפדיבהיותו
בחצרמרסןבנההואמכונית,לוחיתהשלאלמרותזקנתו.לימי

בה,מטפלהיהבבקריםאלפא.בשםאדמוניתסרסהברוהחזיק
למכללהונוסעקטנהדר-ארפניתלנדנדהארתהדרתםארתה,מנקה
באוטומציה.הרצאותלתת
וחיתההזאתהמרזרףתאתלפרופסורלולסלוחיכלהלאדודה

 :הזדמנותבכלאותרמשמיצה
 !בףדי;נימפרשיפרשזהגם-

אומדים .ו=i~רגגםכולה.החצרשלנשמתהבבחינתחיתהדודה
היהלדודהמיד.משמיןהואהספורט,מןפורשספורטאישכאשר

מעולם.עסקהלאברהספורטמןשחדלהספורטאיתשלגרף
לפינתמעבריאחד-כךלפניה,מהלךקולההיהמהשוק,כשחזרה

מלאיםסליםשניעםדודה,-זמןולאחד , i=l!Qהופיעהבית,
רפידות.קישואיםתרנגולות,

 .לזכורמהלושיהיה .מרתולפניהיטבאדקאשהשיאכל-
כל .כלשהיממחלהשגססבעלהעםיהמרתףבחצי-קרמתגדההיא
בדירת-המרתף .לחלוןמבעדלראותוהיהיכוללחצרישנכנסמי

בשמיכתעטוףחירוריי n-r:r ;נ~במערת-קבורה,כמרהאפלולית,
בכיסא-נדנדה.מתנדנדכשלג,לבנהה ,Rפי

במשךלרדוףחיתהמסוגלתכפייתית.שוחדת-ניקיוןחיתהדודה
הרצפה,עלמותשנופלהיהשזהעד tאחרוןזבובאחדישערת

אדקאשהאתוערב.ברקדרוחצתחיתההחלונותאת .שבץמרכה
היאאךחתולה,להחיתהשפעםסיפרוביום.פעמיםשלרש-

 .מדיחמיםהיושמימיהלאמבטיהפעםארתההכניסה
בעידיה,האיכלוסאגףמנהלאלהולכתדודהחיתהבשבועפעם
 ,, !בקברחיה"אני :וצועקתבחזההשולחןאתדוחפתחיתה

למרתירכלשאדקאשהכדינפרדת,דידהבמפגיעודרשה
נידחף-האיכלרס,אגףמנהלמשלו".אסלהעלפרטית"באמבטיה

שהםונשבעחזהועלחבטהבניה,עובדיאתקילללפינה,נימלט
עצמודחףהמנהלשרב,הופיעהורזהכאשד .בתרדהראשונים

יציאתועדלחיותלולהניחנפשרעלהתחנןרמשםלפינה
לגימלארת.

התפירהבמפעלבביתה.כתרפדת-קבלנית-מש~העבדהדודה
היואלהחזירת.תפדהומהםגזוריםחלקי-בדמקבלתחיתה

שלמעטפתכמר-והיקפןחסין-כדודיםמבדעשויות
כדרר-פורח.

השכןארתהקינטד-בלתי-מנרצחותנשותינוכאלהבחזירת-
גןפןכלבגימלארת. lלד'אךטנייאןהדרמהמשרפם,ימאימלמעלה,

לצווארורעדדגליומכפרתציודי-קעקע.מכרסההיההימאישל
בלתי-מחרקבית-ספדלוחכמרואמרות-כנף.מגורנותכתרבות-

הימאילעצמוהדשהלאביותר,החמיםבימיםגםשערד.בסוף
אוצרםאתיעשירולאחאדיטרןשבניכדיגופייתו,אתלפשוט
הלשוני.

ל~~דיכולתהחוסרבשלאותר,עזבהשאשתואלאנשרי,היהפעם
רקחיהואמאז .גופרחלקיכלמקריאתשהתקבלהמידעכלאת

 .דדדגללווקראשאימץמשרטטחתולשלבחברתו
נמצאוזהשל 'שחלונותיומשרםהמשופםאתאהבהלאדודה

להואילוהרענן",האווירכלאת"נשםהוא .העליוןבמפלס
פעם,פחדה.ברלפגועאךאחודי".אוריד"דקנותררלאדקאשה
שוליאתבשקטהימאיהדיםשלה,למענה-לשרןבתשובה
הגב.לכירוןשפנתהכתרבת,התמשכהימינהטבורולמן .גופייתו
המשפט.כלאתלקרואתרכלשדודהכדי ,;ט~דהסתובבהימאי
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נ;קשרתשיניההחלוהשדרה.עמודעדבקריאתההגיעהכאשר
שלםסיבובהימאיסבכאשרממקומה.זזההתחתרנהוהתותבת

נכנסהלאמאזקלה.סחרחורת-עילפוןורזהחשהצירו.סביב
משמיצהחיתההשכנות.בחוגבערבים. .אתרפומבייםלעימותים

חנות"כמרחייםוהםמהםבורחותשנשותיהםמסריימים,גברים

כפתורים".ללא ...מכנסייםשל
גםהביתבחצרחיה •דרדנלוהחתולאלפאהסוסהמלבד

חיתההתרנגולת .חאריטרןבנילהקראוכך~זגא~:ה.התרנגולת
הזקנה .הקיצוניהאגףמןהאילמתהזקנהשלהפרטירכושה
המחאותשלרשמקבלתחיתהחודשבכלעשירה.לאישהנחשבה
ארתהלקחוולאאליהבארלאואשראחרות.בעריםשגררמילדיה
בתרךשינייםמברשותשלרשהזקנההחזיקההכיורעלאליהם.

אחר-כךהמים.אתומחליפההכרסאתשוטפתחיתהיוםכלכרס.
 .לטיולארתהומוציאההתרנגולתצווארעלקולרזvזjהחיתה

תחתסימניהאתהשאירה :כלבירתתכונותלהסיגלהוהתרנגולת
רענן.עץכל

שלמרק-ערף-בלתי-אכילהיותהשרםעלשמאביה.אתשנאהורזה
משרגעת.שהתרנגולתשמוערתוהפיצהארקאשה

גררהראשונה.בקרמהורזה.שללדירת-המרתףמעל
 .רהבןהאםהאב. :~בי~ימשפחת-החצרשלהאריסטוקרטים

המשפחהשלאבהרישיער",של"כרבע-לביטויבהתייחס
פרטית.קליינטורהבחשאימקבלהיהבערביםכיפה.רקהיתה
בקלות,להסתירה.היהשניתןניידת,במקדחהבשיניהםקודח
שהשמיעה.הרעשאתלאאם-כי

מעמידהיהכאשר .פטיש-אווירכמרורעמהבידיוקפצההיא

היההמנוע.אתומפעילבטנועלב:;גרכרנשעןהקיר,לידחולה
שלתיפוףבקירומתופףהמכונהבקצבהמטופלשלראשורועד
תוף.

היהוהחלחלה.הרעש •הרעדבגלל-אחדיתרוןהיהזהלמכשיר
ללאאזלעבודהיהואפשרהכרתואתמאבדהמטופל

זריקת-הרדמה.

שנעשיתבעבודהבדרך-כלללוקיםבהמחלהחיתהבבינילאבא
המקריםברובנעשיתהשינייםמרפאי-עבודתבישיבה.

כל 9בביניאבאכנראה.על-כךידעהלאהמחלהאך"בעמידה",
והמשיךהתאכזב,אותם,ניסה •תוצרת-חרץנרותהשיגרב.ק,~ל

בעלינרות.שלכזאתכמרתהתאספהבביתחדשים.נרותלרכוש

עץאתפעםבהםקישט ה:~;יל.שהבןעדמגוונים.וצבעיםצוררת
 .המולדחגשלהאשוח
סררשלבלתי-חדירבמעטהעטופהחיתהבביניאבאשלמחלתו
 .החצרדרילכל •כמרבןידוע.שהיה
מרזוןסבלהלשעברחרזה""על-פייבת-במה-קריי •בביניאמא

ביוםפעמיםחמשמידה.באותהארפנתיגםשהיהפאתרלרגי
השלד.על-גביהישרכמרלבשהאותןשמלותיה,אתהחליפה

חמש-בןבטלן-לבנההקדישההבמהמןשהוסטוחייהאת
היאפלילי.פושעשלברורהחיצוניתהופעהבעלעשרה,

אתממנוולמנועאריסטוקרטיותהליכותלולסגלהשתדלה
ללאאך •ממנולהסתייגחשבמצידו'הרחוב,גםהרחוב.השפעות
בפינותנערותצבט .~.ל Rבזגפנסיםניפץהצעירבביניהצלחה.
 .חאריטרןבניכלעםתמידיתמלחמהשלבמצבונמצאחשוכות

אמראלהכלבמקרם .'צ-ןק' ,'כהאותיותאתביטא.לאלכךנוסף
 .'ט-

שכניהעלורזהאמרה-ב~טליזעשרהזאתהמשפחהאת-
קילושלרשיםהוסיפוהבעל.בשרשלקילומאהעלמלמעלה.

האישה.שלעצמות
ניערהבביניאמאכאשרפורצותהיוהאריסטוקרטיםעםהמריבות

אצבעותיה.בשתיבשוליהאוחזתכשהיא •השולחןמפתאת
היא-השינייםמרפאאלורזהצעקה- !בקברחיהאני'-

 !שליהמרקלתוךישרשלההחיידקיםאתמנערת
-גברבכל-זאת.אנימטבח.בענייניבבקשהאותיתערביאל-

נייטרלירת.עללשמורזהניסה
שהילךבקולורזהצעקה- ?הזהע.להגבראומריםאתםמה-

 !פמוטאתה ?אתהמייודעאתה-כולהבחצר
משוחררת.אשהמ~סק'ה,היתהורזהשלהעיקריתארייבתהאך

מענטזתבחצר,עוברתחיתהכאשרחופשיות.הליכותבעלת
צלילמפליטנרזאןהיהקרח,עלשמחליקהכמכוניתבעכוזה
לקפיצה.כמתכונןעקביו,על!"ומתיישבפס ..."מ-תאוותני

נשימהנרשםשלוהרכיבהמכנסיאתממששהיהשמידאלא
מסוגחשקכלברחיסלמכנסיועללשמורהצורךומזדקף.עמוקה
אחר.

שלבחברתואלאבגפה,לאקרובותלעתיםחוזרתחיתהמרסק'ה
 .הבוקרעדבדרך-כללאצלהמתעכבשהיהכלשהו'מלווה

זרורזה.שלחלונותיהמולבדיוקנמצאומרסק'השלחלונותיה

נסרמיכה :איור
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מכריזהחיתהובכרקדיהחלוןאדןלידלילותחצאימבלהחיתה
לחצר:

לזהאעשהאני ...דבראין ... !ברזלשלבריאותלכךצריךהרי-
מחזריהשלכשרתיהםאתד~ר~ורזהשלבידהעלהלפעמים !סוף
כולההחצרחיתהאז .בעליהןנמצאיםברלמקרםמרסק'ה,של

היס~ריות.סטירות-לחי,צעקות, :חינםמהצגות-לילהנהנית
 .החלוןאתיותרלפתוחמדוזהביקשארקאשהאפילו

דוחפיםאתםמה-מרסק'היבבה-אושריאתמחפשתאני-

 !אפכם?את
ורזה.להיעצה- !הארדאתכבימחפשת,כשאת-
שלך.כמרמתפגרכזהאפילובעל.לילמצוארוצהאני-
חיתהרמרסק'הבקולהורזהעליהרעמה- !מופקרתיתשתקי-

ליבה.פצעיאתמלקקתרשםחדרהאלנסרגהמשתתקת,
הזאת.החצרשלנשמתהחיתהאמרתי,שכברכפיורזה,-

אחתפעםאבלה~יררעים,בכלוהעיקריתהראשיתהמשתתפת
ארתהאספההראשונההעזרהניידתחזרה.ולאלשוקהלכההיא
שלרשהכרה.נטרלתכשהיאהמלאיםסליהשניעםהרחובמן

שחיתההצפופה,הקטנה,והחצרבבית-החולים,שנכהיממות
עכשיוה. w??7;7ילפתעהשתתקהבקולה,מקרםאפסעדמלאה
ממשהסוסהאתלכקרתערב,עדמהבוקרמפרתלנערהיהאפשר
האישהאחריהפרעהללאגרזןעםלרדוףלחלונות,מתחת

שערוריות.הקיםלאפרשנות,הביעלאהפריע,לאאישהפרטית.
 .,השתתפהכלרדייהלהכרתה.לשרבמבלימהתקף-לבמתהורזה
למצביא.כמרכברדלהוכךקוכולה,החצר
בדרכהורזהאתהובילהיהפרופסורשלהתקיפהדרישתועל-פי

הימאיישנה.לעגלת-הובלהרתמוארתהאלפא,הסוסההאחרונה
אדום,מתיםארוןבתרךשכבהורזהשחרר.בצבעהעגלהאתצבע

פעילבאופןמשתתפתשאינההראשונההפעםלהכשזרחגיגיי
בידישהונחמימוזה,פרחישלזרהצהיבחזהעלחשוב.באירוע
שלכיסא-הנדנדהאתהעמיסוהארוןליד .כסףאיןחינםינרזאן

ילארוןמעלבתוגההתנדנדאשהרקראזעוהמושכרתארקאשה.
תפילה.פרקיהקוראיזקןמשרת-בקודשכמר
במושכרת.אוחזכשהואיהפליליהליונקבגאוןצעדהעגלהלצד

עםפרחי-מתכתשלזרכרשאיםיכביניבני-הזרגהלכומאחוריה
האוהביםמהשכניםמלמטה,הבלתי-נשכחת"לשכנה :כתרבת

מארדברהתגאוהםשם,שנישאהיחידהיהשלהםהזרמלמעלה".
בר.לגעתלאישi:דרשרולא

מובילהכשהיאיחאריטרןשלהצריחדמרייתאשתונעהמאחור
 .הפרופסורבראחזהשניהצדמן .ילדכמריבידרהשחוחבעלהאת

על-פישהסתדרוהחאריטרנים,ילדיתשעתכלצעדומאחוריהם
כוחהבכלמשתדלתמרסק'ה,הלכהאחריהםהחולצות.מספרי
המרהיב.ישבנהתנועותאתהטובהטעםבגבולותלרסן
שחשההתרנגולת,עםוהזקנההימאיהלוויהתהלוכתאתסגרו

ממושמע.כלבכמרבשקט,גבירתהלצדוהלכההאירועברצינות
 :מרסק'האמרהאחר-כךלקבורה.ורזהאתהביאובשקט

אהובה.אמאכמרליחיתההיא
מרחביה-הבלתי-ניתנים-עלמתרפקהתייפח,חאריטרן.ואילו

עלראשואתמנענעתכשהיאאותר,הרגיעהוזראשתו.שללהקפה
שוקליםעדייןאנחות-שכול,נאנחוכבינירהאשההאישחזה.

שעל-גביבכיסא-הנדנדהואילומידם.הזראתלהוציאאםבדעתם
היגון-הבלתי-מבוטא-פסלניצבשברי~ןגביעלכמרהעגלה,
ארקאשה.חרישיתבכהבמלים,

-ופתאוםשבהרגל.לדברהפכהבחצרהדממהימים.כמהעברו
הכורסהמןקםהואתחילה !לחייםהתעוררארקאשה :הפתעה
אחר-כ,ךבחצר.ספסלעלישבאחר-כךבחדר.להתהלךוהחל
בכנרת.לקנותבתרדעמדואפילוחלבלקנותבעצמוהלךכבר

מןהתחיהאודותעלבלהטדנוהכלמהפתעה.המתההחצר
אלאזה.לאושרזכתהלאשרודהכךעלרבצערוהצטערוהמתים

הקודמיםהאירועיםאתלעכלהספיקולאערד .הכלהיהלאשזה
ימרסק'האתהפתיעמישהו :כהלםהבאההידיעהגכה f ד:iוכבר

היהכברזהארקאשה.שלמדירת-המרתףאחדבשחרשחמקה
סערה.שלפנימאייםבשקט~ן~ההמזועזעתהחצרמדי.יותר

 .עשןוהעלוהתלהטוהיצרים
תפסלשבת,לחכותומבליהשתכריהוא .חאריטרןהתפרץראשון

אשתו.אחרלרדוף!"החלמרסק'ה"נר,-ובצעקההגרזןאת

 :ושאלתהאותרהשקהיהגרזןאתממכרלקחהפרופסורכאשר
 :בעצבהלהענה ,"?אשתךאחררודףאתה"מדוע

כאלה.כולןהן-
בהרהורים.שקעאלאיהפרופסורברנזףלאלראשונה

הצעיר.כביניהכריז-שהיאמהזהכלבתא,-
פניהאתהעוותה- !זהביטוימיןאיזה !לירניצ'קה Tפרי:-

האריסטוקרטית.בסלידה
האב.שאל- ?כלבתאזהמה-
 .אינטליגנטיבאופןהאםהסבירה-הכלב,שלאשתוזר-

ביןהמפתיעהההתקרבותאתשליורההראשוןההלםלאחר
מלחמה.הביתדריכלעליהםהכריזורארקאשה,מרסק'ה

כשזהמרסק'ה,שלחלונהלידורקאךכדורגלשיחקוהחאריטרנים
 .שרעדללאשערלהםמשמש

מתחתאלהאשפהכלאתטיאטאיהחצראתבנקותויחאריטרן
חלוןערדנפתחלאימיםכמהכעבורדירת-המרתף.שללחלונה

גובהו.לכלבאשפהמכרסההיההואארקאשה.שלחדרו
עלהממונהאצלמרסק'ההתלוננה-כולםהשתגעוהם-

להקים'רוציםאנחנו ?האףאתדוחפיםהםמה-השכרנה.
צעירה.משפחה

אךוהשלווה,השקטעללשמורלכולםקראהשכרנהעלהממונה
 .לקריאתושעהלאאיש
שיהיהלפני ,ט~ wבהטובמרטרנםז;נטאןיסתלטר wזקדאי-

הציבור.בשםלירנקה,דרש-באמטעים,ננטרטואנחנומאוחר
כאשרלפעול.הימאיהחליטאזהסתלק.לאהצעירהזרגאך

גופייתואת'הסירהימאיאליונכנסארקאשה,אצלשהתהמרסק'ה
ערדיכלולאזרהופעהאחרירם.בקולעצמואתקראארוכהרשעה

מהפרופסורביקשוהםבמאבק.לעמודרארקאשהמרסק'ה
מרסק'ה.שלiבז ?i ~לדירתלעבורכדיאלפא,אתלהםשישאיל

כלשרןהמלומדלהםהשיב-אציליבעל-חייםהיאהסוסה-
פנים.לשתימשתמעתשאינה
והקופסאותהמזוודותהצרורות,אתהוציאובבוקרהש~ם

שכולםתקורתםלמרותאבל .ששכרועגלהעלאותםוהעמיסו
ליווהמבוגריםהרגליים.עלכולההחצרכברחיתהיעדייןישנים
ארוך'בצפצוף-הצעיריםהחאריטרניםרועמת,בשתיקהאותם

עליהםנבחהשמאביההתרנגולתואילוביללת-~ךד-לירנקה
 ...ליהיהנד~הרקזהאוליאם-כינביחרת~זעם.

• 

מנסהלידם,מתיישבאניבעייתם.עלעדייןשקודיםתלמידי ...
להם.לעזור

הפתרון?מה-

הבלורית.בעלביגוןליעונה-פתרוןאין ...הצרהזר-
כנראהרגליים.בדשדושקניותעמוסאדםעובררבת-מקרם Rב

 .נעצריאותיכשראהמהשוק.
 ?אותימכיראינךמה,שלרם.-

לכנרת,עיניוגברתלבן'ראשו :כולודהרישהואאלא !ארקאשה
צעירותו.שלתשלילכולולבן.הקטןשפמו
החללי,ואלךשאקוםכחוששרבה,ובמהירותלידיהתיישבהוא

לושטובכךעלהנדיבה,ה~מלהעלהפרטית,הדירהעללספר
 :אתנחתאכלללאפתאום,ובהמשך' ...עכשיומארד

לבית-אליההולךאניעכשיועדקדושה,אשהחיתהורזה-
הושיטהוא- ...אבל ...ובכללכל-כך'לידאגההיאהקברות.

כילמרתשעמדתילהיותיכול-הבנהכמבקשידיר'אתאלי
מרסינקהואילו ...חסר-צבעהכלהיהאיכשהולחיות,לישיעמם
אתה ...להבריארצוןביהתעורררגלי'עללקרםאותיהכריחה

 ?מבין
 ?פוגשאתהמאזהשכניםאת-
עדאתנומדבריםלאהםהזה.בביתדירותקיבלוכולם .כן-

נזכרהואפתאום- ...מזמיניםלאלמסיבות-שבתאפילו .עכשיו
 .לימחכהמרסינקהלמהר'חייבאני-רגליועלקפץיבמשהו

ורידים.דלקתלהישהבית.מןיוצאתלא .לבדשםהיא
והחלפיררתקישואים,עופרת,מלאיםסליםשניבידיותפסהוא

המעלית.אלאותםסוחב
הבלורית,בעלמלמל- ?נכרןיפתרוןישלבעיהאםטובזה-

מהורהר.

 .אתרהסכמתי-בטחודאיי-
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אתעצמה .הבוקרשלהראשונהברכבתנסעהיא
פרדסים ?הקטנההגברתרואה,היאמה-עיניה

שעומדים,רמיםהדרךב~דיזקופיםועציםואופק

 .ממשהולברוחהרוציםכאנשים 11
שאיךיודעתהיאהרי ?שקריםלספרתמשיךלמי

בא.ואיךיוצאאיךדלתות,ואיךברכבתחלונות
איךרואההיא .לחלוןהקולשביןהמרחקאתבזרועותיהכולאת
ארתהקורעיםהםנקרעת,הסגולהושמלתהלקראתהרציםכולם

במלכודתשתגפשחתולכמוצועקהחשוףהבשרהחדרת,בשיניהם
עכברים.

ירכיה.שדיה,בטנה,עלרגליה,עלמופיעותאדומותנקודות
ורדשלכותרתעליכמואחתאחתארתךקטפההיאגדולות.הנקודות
סיירתךהאם ?היוםעשיתןמה .לחודנקודהבכלמסתכלתארגמני'

 ?אחריםבגופות·כבר
בעיניומרושעמבטבהנעץהנסיעהכלבמשךשהזיעהשמךהאיש

הקטנותעיניואבלכאב,עדלעיניהזרועותיהאתהידקההקטנות.
אמרההיארוצה,לאעליי,שתסתכלרוצהלאלערר.מעברחדרו

עכשיונוסעתליסה,אנימארד,נעיםוקרה.דקהידוהושיטה
כלבהישימזוודתיאתוייקחמישהויעלההבאהבתחנהלתל-אביב.

הגסה.המגושמת,בידרידהאתלחץהואקצרה.לנסיעהשצריךמה
נפגשיםאנחנוהרי ?אותי .אותךמכיראנייאותךראיתיאני

אתהשארתאתאמר,הואשנפגשנו,ביוםפרחוהאגסעצילראשונה.
המיוחד'ריחואתוהרחתיאותולקחתיאניהעצים,אחדתחתכובעך

 .הנקישערךריח
אולילה.קרהאלה.האנשיםכלביןשם,עושההיאמהידעהלאהיא
מאובנים.עצמיםכמרשקטיםכהשהםמפני

מרפה,ולאבנואוחזהחרםהזהבחודשדווקאילךשקרייתכןלא
 .השמךהאישאמר
לי,קרלידה,שישבלבחוראמרההיאחזק,אותישתחבקרוצהאני
אגערקאםאפילואותייחמםשהואלינדמה .כל-כךרךמעילישולך

אתלחושיכלהוהיאבכתפה,אחזההשקופהידוהכפתורים.באחד
דולקים.כנרותאצבעותיו

הוא ?מזוודתךאתלשאתלךלעזורארכל ?הבאהבתחנהיורדתאת
 ?האלההאנשיםבורחיםממהמה.דברלההזכירוצחוקוצחק

רכבתכיזזים,שאנחנוסימןזהיהשמךהאישאמרמסתעפת,מסילה
 .בשמלתךשדבקוהלחםגרגריאתונעריקומימתקרבת.אחרת
הםלהם,לסרביכולתילאאותה.קרעוהםאמרה.קרועה,היא

הכסופיםהשביליםאתבבדלראותאפשרכאלה.חוטיםאוהבים
רצתהכךכלבה,הסתכלהבחור .המשיתולעיאחריהןשמשאירות

היפה.פיראתלנשק
 ...ליסהאמרהקצרה,נסיעהזאתהצעיר.אמרכבדה,כל-כךמזוודתך
אותךראיתימלוכלכת.במטפחתוהתנגבמזיעההבריקהשמךהאיש
ביניהםהתהלכתהלבנה.בפריחתםהאגסעציעמדוכאשרפעם

 .לגרפךהתהדקהושמלתך
טבעית,לאבצררהייוולדהתינוקמלקחיים,האחרת,אמרהמלקחיים,

 ...אחרתלצאת,חייבהואנלחץ'ראשומארד'עכשיוסרבלהוא
חולצהשלבשתיהלכך'בחלוקלאחרתליסהאמרהזוכרת,אינני

שנסענובטרחהאניסגולה,הייתהשמלתי-כאלהומכנסיים
 .הבוקרברכבת
עררתיקעםכרטיסךהיהכרטיסךרכבות,ממשהיורכבותפעם

כחולים.ומדיםאפורושפםמשופשף
עררעשויהמזוודתהעמדהמושביםשלשררותשתיביןבפרוזדור'

שריקתםאותי,הפחידותמידליסה,אמרהנחשים,נחש.דמוי
מבעדבהםמסתכלתהייתיהחיותבגןבביקורי .מאודמבהילה
הקרות.מעיניהםמהופנטתמולם,עומדתלזכוכית,

לישאבדהמכתבאתונחפשנרדהצעיר'שאל ?~תיתבואיהאם
אמש.

לייתנולאבחוץשעומדיםוהאנשיםמדייכבדהמזוודתייכולה.לא
לרכבת.לחזור

מקרמהאתהחליפהליסההשמך.אמרהקטנה,גבירתילי,תרשי
הנחשיםכעיניקרותעיניוראשו.אתסובבהצעירבמהירות.

בגן-החיות.

אתמקמטאתה .השמךלאישליסהאמרהאליי'קרובכל-כךתשבאל
שמלתי.

ראשךאתמניחהבמעילו'נרגעתארתךראיתי .אותיתשכנעילאאת
כתפר.על
התחנה.באותהיורדלאולעולםברכבתנוסעיום-יוםעיתונאי,הוא
נהנהאבלאותםלקבלנהנההוא .לושאבדרמכתביםמחפשהוא

לאבדם.יותרהרבה
בשמךלךלקרואלימותרהצעיר'שכנהאמריארתךרוצהאני

הפרטי?

האדומותהנקודותבגרפישהופיעומאזליסה,אמרהשם,ליאיך
זוהרעררישם,ליאיךשעה.שעהיום.יוםבקפידהקוטפתאניראותך
 .חיפנסכמראניבחרשך .אותימזהיםפיררעל
כברלךאמרתיתרכלי,לאפשוטשם.חסרתליסהלצאת,תרכלילא

בא.ואיךיוצאאיךדלתות,ואיךחלונותשאיך
צמררת-העציםאוזניים,החרישהצופרמהירותו,אתהגבירהקטר

רכה.בקידההשתחרר

ידיאתלתתליאסורליסה.אמרהיכולה,לאאני .ידךאתליתני
 ...מלבדלאיש,
 .מארדהבריקוועיניוהצעירשאל ?מימלבד

בשמלתי,וקפלקפלכלמאיריםהאורותהיום,בטובמרגישהלאאני
שיניהןאתמרגישהאנימרובה,בהנאהמכרסמותהקטנותהחיות

החדות.

 .ואניאתרקנוספים.נוסעיםראיתילא .הצעיראמרמוזרה,נסיעה
חרישית.ליסהחשבההשמך'והאיש

שאלהאחרון'הקרוןדלתאתפתחהקרונות,לאורךעברהכרטיסן
בחיוכוכולםאלחייךכרטיסים,ניקבהשחור,בפנקסורשםשאלות,

השמנוני.

פךלמושבים,מתחתלהסתכלורכותי,גבירתילרדת,הקרובהבתחנה
קטפההיאליסה.שלבמרפקהנגעההענקיתכרסודבר-מה.תשכחו

השמאלית.מרגלההאדומההנקודהאת
הכחול"."המלאךשלאלהכמרשכנה,אמריפות,רגליים
אמרהחשופות,רגלייךאתלידךשישבלצעירמראהארתךראיתי
השמך.האיש

היאוקטנה.הלכההרכבתמהירות-צירםעלהסתובבוהגלגלים
התחנה.כלרענבלעה

הייתהבהםלזמניםמתגעגעאניהמושבים.ביןהציץהכרטיסן
עלהלאאחדנוסעאפילו ?היוםקרהרמהנוסעים,עמוסתהרכבת
 .הבוקרלרכבת

פרחכמרסגולה,שמלההמושביםאחדרעליהאחרוןלקרוןהגיעהוא
 •צהובים.גלמיםמתוךשבקעופרפריםרעליונפתחעתהשזה
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היאעכשיואבללצבא.ותלךדניאלתקרםבוקר =
ב

בסדיןמתכסהדניאלישנה.דניאלשקט.ישנה. ~ 8!!1! ....... , סופרתמאבקצהוביותרוצהוב.דקודק.צהוב--------~--
הסדיןדק.פחותאבלבחלונות,שנוחתהחול-

לפיויורדערלהויורד'ערלהברמתכסהשדניאל
'אתהדשןגרפהאתהשחום,גרפהאתעוטףהסדיןנשימתה.קצב

ישנה.דניאללאט.נרשמתדניאל .הישןגרפה
ממתין.המדברזמן.ישיש.זמןמחכה.לעיר.מסביבחונההמדבר

יותריותר.לארוח.ומלובן.עמוקמשבבעירשולחהואפעםמדי
וכמהבעירלשלוחישרוחכמהיודעהמדברמה.בשביללא.

מה.בשבילבסדר.זהיותר.לאפעמיים.אולייום.בכלפעםאבק.
ושרתיםלאטהולכיםהאנשיםחם.מארדמארד.חםבעיר.חםגם

שברובאנשיםאבק.ודק.צהובערפלמכרסותמכרסותמיםהרבה
ללילה.מחכיםהימים
בתנועותהסדיןאתתורידהיאלצבא.ותלךדניאלתקרםבבוקר
תתרומםהשמשהתריסים.מאחוריתגחךהשמשארוכות.רגליים

היאמהרמתרוממתהשמשאםטוב.יותרלראותכדיבשמיים
הגופייה.לפנירגעדניאלאתלראותלהספיקיכולה
אתממניםהמילואיםנוחרתהמילואים.מנוחרתהיאדניאל
לראש-העיר.לעזורדניאלאתממניםהמילואיםנוחרתדניאל.
אתממניםהמילואיםנוחרתישנה.דניאלמסביב.חונההמדבר
להבין .להביןצריךהשעה.כשמגיעההעירלראשלעזורדניאל
היאעכשיואבללצבא.הולכתדניאלשברע,בשנה,פעם .צריך
ישנה.דניאלשקט.ישנה.
יעלוואדיםתצא,היאפעמיים.המקלחתדלתאתתנעלדניאל

להספח.בר,להיאחזהאבק,אתויחפשוגבהממרחב
ספוגהסברןמה.בשביליישאר.לאזכרזכר.יישארלאהסברןמן

לצאת.ומסרבספוגירכיה.רביןבירכיהבצלעותיה,בעררה,כולו
מה.בשבילשיצא.רוצהלאגםדניאל
דניאלדניאל.יפה,היאככה.פיה.אלכתפהאתמקרבתדניאל
חם.כבראבליפהדניאלבראי.גרפהאתבוחנתהיאיפה.

היאאבללדון'בכדיוסגניו'ראש-העירלהמחכיםבבית-העיריה
ישנה.עדיין

הולכתדניאלשברע,בשנה,פעםלצבא.ותלךתקרםהיאבבוקר
לצבא.

 .שהסברתימהאתלכולםותדאהלמפהתברא
מה.-

 .שהסברתימהאתלכולםותדאהלמפהתברא-
למה.-
ככה.-

דניאל.בגלללמה.יודעאני
מה.-

 .דניאלבגללהמפותאתנכירשאנחנורוצהאתה-
 .ראש-העידזה .מדבראתהאיךבנימין'-
בגללזהסיטברן'לךאומדאני .ראש-העי"דמהראש-העיד'-

דניאל.
מה.-

שדניאלרוצהלאהואכיבמפרתהנירוניםאתשנדעצדיךהוא-
אםבכלללבתשיםשהיאחושבהואיודעים.לאשאנחנותראה
לא.אריודעיםאנחנו

בנימין.-

יש.מה-

אליה.תתקשרלך-
מה.-

אליה.תתקשרלך-
למה.-
ככה.-

ישנה.היא-

העיריהכלאתלעכבאפשראיארתה.תעידאזישנה,היא-
ישנה.במינוי-חירוםאחתשסגניתבגלל

\ 

 )מארד .מארדחםכברמחכים.והסגניםהשולחנותעלעררךהכיבוד
כסאישלידושבצלחות-הנייד.הכעכיםעםמשחקt;כיזק:ב;ןחם.

ישנה.דניאללדניאל.שממתין
הצלחות.אתתעזוביסיטברן-
למה.-

8JN 1 I 
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ככה.-

יש.מהלמה,-
הצלחות.אתלעזובלךאומראנייסיטברן-

שלא.ארארכלשאתהאר
יש.מהלמה,-
דניאל.בשבילהזאתהצלחת-
תברא.לאהיא.·-
תברא.היא-

תברא.לאהיא-
כברהכרסותלצבא.ותלךתקרםהיאבבוקרתברא.היא-

חם.באבק.מכרסות

פעם.אףככהנתחיללאאנחנו
 .נתחילאנחנו-
נתחיל.אז-
 .נתחילואנחנודניאלתברא-

 ..ישנהדניאלבשקט.שברסיטברן,שקט.

שעובדאחדוכבישלכאןמכאןבעירשעובראחדכבישיש-
 .שהסברתימהעלתחזוריבנימין .יופי .לכאןמכאןבעיר

מה.-

 .שהסברתימהעלתחזור-
שמעתי.לא-
שעובראחדכבישישפעם.ערדתקשיב.יבנימיןתקשיב,אז-

יבנימין .לכאןמכאןבעירשעובראחדוכבישלכאןמכאןבעיר
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הרבה.לישרךצריכההיאילדה,ערדהיא-
~ר~ינה.-

מה.-

תתערבי.אל-
מה.-

ברטינה.-

מה.-

תתערבי.אל-

לאט.העיראחחורךהשמשעםוביחדלעירמסביבחונההמדבר
פחותודק.צהובבאבקהחריכהסימניאחלכסרחדואגהמדבר
רחלךחקרםהיאבבוקרדק.יותראבלדניאל,שלמהסדיןצהוב
לצבא.
 .בסלוןמצלצלהטלפוןישנה.דניאל .בסלוןמצלצלהטלפון
מצלצל.הטלפוןישנה.דניאל

הלו.-
 .דניאלהלו'-
הלו.-
 .בנימיןזהדניאל'הלו'-
מה.-

מהעיריה.בנימיןזהדניאל,הלו,-
מה.-

כאן.לךמחכיםכולםפהמהעיריה.בנימיןזהדניאל,הלו,-
זה.מימה.-

בשבילאיתןלהתקשרליאמרראש-העירמהעיריה.בנימין-
היום.באהאחאםארחךלשאול

בנימין.-

מה.-

ישנה.שאנילוגתידבנימין'-
דניאל.בלעדייך.הישיבהאחלהתחילרוצהלאהוא ...אנחנו-
מה. .....

המטה-חירוםשלהישיבהאחלהתחילרוצהלאהוא-
בלעדייך.

 .ישנהאניאבל-
ארתךלהעירבשביל .התקשרתימהבשביל .עשינומהאז-

הלו.דניאל.פעם.ערדתורמיאלשתבראי.

לצבא.אלךואניאקוםאניבבוקר-
שברע,בשנה,שפעםרוצההצבאלצבא.ותלךדניאלחקרםכברקד
 .לעזורבשבילוסגניוראש-העירעםתהיהדניאל
מה.בשביל
לשעת-חירום.סגניתלהיות .לעזורבשביל
לשעת-חירום.סגניתערדצריךאחהמהבשביל
הצבאביןמקשרתדניאללשעת-חירום.סגניתערדלאהיאדניאל
כרויותאתמרגיעהדניאל •לעירהמדברביןמפשרתדניאל .לעיר

קרירמשבעליהםנושפתהיאהבתים.שלוהאבקהשמש
אתמקרבת.היאסברןשלבריאריחעליהםנושפתהיארמררפרף.
אבללנשרם.לשחוח.לנשרם.להםומאפשרתירכיהאלהאנשים
ישנה.היאעכשיו

רוצהמתייודעתדניאל .אישיבאופןהמפותאתמכירהדניאל
אלומביטהבחלוןעומדתדניאל .כיורןומאיזהלבראהמדבר
ערדשרפךהמדבר .בעירומקנאדניאלאחרואההמדבר .המדבר

 .העיראתלשדוד .העיראחלכסרתומתכווןהרוחחרךאלאבק
ישנה.דניאלהעיר.אחאוהבתדניאלהעיר.אחלשרוף

הצבא .מזוןשלמחסנים-ותשעהציודשלמחסניםארבעהיש-
ברטינה.המזרן.עלאחראיתרהעיריההציודעלאחראי

מה.-

יש.מזרןשלמחסניםכמה-
תשעה.-

עליהם.אחראימי-
העיריה.-

איחה.לדברהצלחתאתהבנימין' .יופי-
כן.-

אמרה.היאמה-

ישנה.היאעכשיואבללצבא,תלךהיאשבבוקראמרההיא-
ישנה.דניאל

תברא.היאמתי-

 .לךאמרתיבבוקר'-
 .כיבודשישלהאמרת-
לא.-
למה.-
למה.יודעאנישכחתי.למה.-
 .בנימיךארתךשלחתימהבשבילאז-

מה.בשבילבאמת
שלה.הטלפוןאיפה-

ישנה.דניאל .מצלצלבסלוןהטלפון .מצלצל .בסלוןהטלפון
הלו.-
דניאל.-
הלו.-
 .ראש-העירזהדניאל'-
מה.-

מהעיריה.ראש-העירזהדניאל,-הלו,
כן.-

היום.לדיוןבאהלאאתלמה-
באה.ואניבבוקראקוםאניבאה.אני-

 .כאןלעזורבשבילפהארתךצריכיםאנחנודניאל'-
אקוםאניבכרקדאברא,אניאזאברא,שאנילבנימיןאמדתיאני-

המילואים.מכוחותאניזהבשביללצבא.אלךואני
מה.בשביל-
לא.לך.לעזורבכרקדלבראבשביל-
כן.-

שקט.ישנה.אניעכשיולצבא.אלךואניאקוםאניבכרקד-
ישנה.דניאל

משחקסיטברןבעידיה.מטה-החירוםמתכנסשברע,בשנה,פעם

לאברטינהבכיסא.מתנדנדבנימיךהנייר.שבצלחותהכעכיםעם
 .ישנהדניאלדואג.ראש-העירמתערבת.

העידיה .מזרןשלותשעה.ציודשלמחסניםארבעהבעיריש
והרוחותהאבקאתוינערהמדבר.כשיקרםאחראיוהצבאאחראית

לפיארחוותכירבחלוןדניאלתעמודהעיד'תוךאלויתקדם
תנועותיו.

ככה.ידיה.אתתניףהיאתריסים.אין .בחלוןתעמודהיא

לעזרהיצעקהאבקוייכלא.יתנקזהאבק,ינחת~יטבחמשטחעל
ניטבח.משטחעל~יכלא~אבקשל.גבעותואיךיצעקהאבק .ואיך

איךאנשים.ניטבחמשטחעל ~אלנ;:~האבקגבעותישנה.דניאל
שבמדבר,יקרם.לא.המדברלו.שידאגמיאיךלקחתו.שתבראדוח

ישנה.דניאלבשקט.
ביןהחרב,האפיקבמרדדהרוחעםיתגלגלואפודיםשיחים

גדרבהםתתפרסניטבחמשטחיעללסרעפת.עצמות-הבריח
 .יעצרווהםהצלעות

ללכת.לנרתנידניאל' .דניאלללכת,לנרחני
ללכת.לנרתנידניאל' .דניאלללכת,לנרתני
לנשרם.לנרתנידניאל' .דניאללנשום,לנרתני
 .אצליתאכלואבק
מה.

אבק.אצליתאכלואתם
ישנה.אחדניאל,דניאל.הלו.מה.-
שקט.-

מה.-

ישנה.דניאלשקט.
 .בראש-העידמביטהדניאל .בדניאלמביטראש-העיד
 .בראש-העידמביטהדניאל .בדניאלמביטראש-העיד

סיטברן.-

יש.מהמה.-

הכריכות.אתמגדלי-המים,אחותדאהלמפהבראסיטברן'-
ברינות.איזה

כריכות-המים.אתסיטברך'כריכות-המים,אח-

ברינות.איזה-

מביטבנימיך .בבנימיןמביטסיטברן .ברןנסיטמביטהדניאל
 .ישנהדניאל .בדניאל
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1יי\
הירושלמיחחאןתיאטררן

THEJERUSALEM KHANlHEA TERS 

המנוייםמבצעתקופתאתלהאריךהחלטנוהביקושלאור
החניםאחריעד 1990/91לעונת

מיוחדמבצע
והיחוויהתרבותי-השילחגכשי

 mהצג 6ל·כניסההמנוילךמקנהלבדבשקל 1soשלבמחיר •
עודו ,החאןתיאטרוןשלמעלוותהפקות 10שלמבחרמתךו
חיפה'תיאטרוןסין'ליביתמתיאטרוןאורחותהצגותמבחר

ועדו.הקאמריתיאטרוןבאר-שבע,תיאטרון

תיאטדרןמשקתפ :שי-המבצעתבקותפמרנילרוכשים •
 .חתיאטדרןבמזונןחבצהבכלחביתחשובןעלוערגהקחפ •

 !לוקבצוותעובדיםלועודימאדומיוחדיםמחירים
 OZ•718Z81בלטופןנוספיםפטרים

תרבותיתלחוויהאתכםמסיעהחאז
 _· 7l--71 1בירושלים

במחיאוןביקור Iבהצגהצפיתשלשילוב
 ! !אחדכרטיסשלבמחירהכל Iבעירוטילו
בקבוצהלאיש,שייח 35תמררת

הביתח.ארתחויחזיר ,אבץרנקודהמכלהקבןצחאתשיאסוףצמדואוטובוס

שיראלבמוזיאוןאר ,דדובלדגמירושליםלתודלותהמצדוהאוןבמחיביקור

הירושלמיחחאןאבולםחחאן,תיאטררןשלההגצותמחברמתוןבהצגהצפיה

חבירתכםליפבעירסיור

בלכויסתעילכם,במיוחדהמאתיםבליוייוםלתכןנלכסתעזורתביאטררןהמכירותמחלקתםגישהלהיתוילובההליבחה
לגדול.חירםאתההופכיםקהטניםהפטרים

אתנםארגיסברו.וחןכמוזיאוןחןאתכםח Nשימקצועימדךירלקבוצתלצרףתרלכושתלוםכתוסתפיהירוססת•אםנתויתכרדתה
הטעב.להגתנ mחחבארךבבצידישלהמאגדמתוןמדךירבעורכם

 mאםנאיברלואוגיה,היסטוריה, :חבירהלפידבגשסיודיםלהזמיןניתן

שחקחנים,אדחעםחהבצתאחיראןלפנישיחהלקייםירכלוחתיאטררןנושאאתלתפחהמעונייניםתיאסרןויום
העפילות.לחבירתבהאתםשתקבעמינימליתבתוסתפזאתההצגה.שלהיוצריםאחדאוהבמאי
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 ) 67 (ליכאחיתכןי

שנימחפשותדעות-מראה,דלפרנירת,אחיותשתי
ולמשקה.לסעודהאבירי-לבב

 ) 68 (אמישרייונק

אתכןלהזמיןלנריחשבדבולכברד ,-15ן 14בני ,נעריםשניאנחנו
במיוחדהעצום,מנסיובכןתרעלתלהפקתבתמררהולמשקהלסעודה
מהד.דימכןלשמועמצפיםאנוהמיני.המגעבתחום

 ) 69 (בחוץאמצאך

לאשאתןאכחישולאאודהוכימאי. 34בןהואבני,בשםכרתכתאני
הזדמנויות.מיניבכללתהנשיםשלרשאצלנובארכבד :הראשונות
נשיםמחבברדיבידודאוהבשליהבןביישן'שהואאף-על-פי
אבלבידוד,הןהאלההתהשמסיבותחושבהואאוליתוקפניות.

 .לתשובתךמצפהאני .מהןנהנההואכנראה

 ) 70 (אשקך

זהאופן'בכל .למדיוזוועתיתכמעט'ניצ'שאניתהיאשלךהמודעה
סרפדאניבשמחה.אתכןומשקהסועדהייתי .כמרבןשלה,המסד
ריקבוןשלבתהליךמצרירתהשיניים .ומרוטירודמנורן'קתולי

בביטוילהשתמשמותר(אםתיכוןתלמידימלמדאנימתקדם.
ערדמנווניםלא)שהםמהבדיוקזההדיפה,כמהדהדמתוקהתמימות

לעצמיהנחתיכימהדדיממשרתיאותייפטרוודאיאבל .ממנייותר
כמהבתוךהשלישית,בפעםשליהתלמידיםאחדידיעללהתפתות

בעלבאישמעונייניםיהירהאלההיפהפייםהבוכיםלמהשנים.
ההילהפשוטזראולי :מבינתינשגבמקליש'ושעדרקובותשיניים

בר,להפסיקטובמקרםולפיכךניטשה.שרבהנההמרדה.שלהקוסמת
 ) SIC (המעגל.שהושלםמאחד

 ) 71 (לייבוזרלאגם

הייתי-עליישמעתןאולי .אלמןלאחרונה ,) 68 (מבוגדגבראני
מצוין,רקדןאניזמנך.לפניהיהודאיזהאבלבדדיו.מקדרגל""דוד
הצטרפי.אנאמוצלח.ערבמובטחשנרן.דר-שיחאוהב

 ) 72 (אמיביתאלאביאךאנהגך

לאנגליתעצומהבמידהזקוקיםואנרכיחברי .להכירשמחתיאתכן
אנחנואיתנו.התענוגולשתותלסעודברצונכןאםבשפה.ולתכתובת

 .לבכןתשומתהעללכןומרדיםשלכןנחפזההלתשובהמצפים

 ) 73 (אשקך

לנרלהראותשירכלולמימדרכהטובהונחזיקבעירחדשיםואניאשתי
גלריות,מועדוני-לילה,מסעדות,התיאטדרן,החנויות,מכמניאת

שנרכלכדיאלינולהתקשרתואילוהאםבאלה.וכיוצאקונצרטים
בפרטים.ולדוןלהיפגש

 ) 74 (הרקחמיין

פאשיסטיתדודהאצלביקירלצורךשברע,למשךלמלווהזקוקאני
האמיתיתבת-לווייתיאתתפגושהיאאםה"שיירים".באחדמזדקנת

ייןדימבטיחאניתתלהב.בדיוקלאהיאמיאררה,שהיאהנוכחית,
מיאררהמשפחותעשרהארבעלפחותלהאכילשיספיקווארכל

חודשים.לשלושה

 ) 75 (דמונימעסיס

איננהשבריאותימאחדלצעדי' Iלבילויאתכןלהוציאיכולאינני

ביותראשמח .לבתיכןאתכןויחזירושיקחראדאגאבלזאת.מאפשרת
מכן.לשמוע

 ) 76 (ראשיתחתשמאלו

אנוהנכונה.כתרבתואתמצאשאוליהקודםלמכתבנומתייחסיםאנו
להתפגשברצונכןאם .מארדלאנגליתשזקוקיםאדיביםגבריםשניים

תהיהבחירותכםשעל-פיהמסעדהמשרבחה.לשיחהדקחולמיםאנו
תענוג.לנר

 ) 77 (ימינו

להילחם,נולדתילאמדים,לובששאניולמרותבצ'ילה.אסירהייתי
אניעכשיו .דימויהייתהלאהיאשליז'המלחמהאבל .השירכדברי
לצטטראם .אתכןואשקהאתכןאסעדציניקנים.שללחברתםזקוק
 .ד'אמיטאןז'הנוסף'שיר

 ) 78 (תחבקני

ישיראניוכר'.מדיניתבפילוסופיהדוקטורטליישמלידה.עיווראני
לכברד.אשמחאיתי,להיפגשמעוניינתמשתיכןאחתאםמצדים.ללא

 ) 79 (ירושליםבנות

זהעלמדבררתלאפעםאףממשמכרעדותשנשיםלבשמתימזמן
שהיאסבירמושכת,יותרשהאישהכמהבעצם,מכרעדות.שהן

האי-ביטחוןעלמשהרשאומדמהמכרעדת.בתרדעצמהאלתתייחס
שלרשלייש .לכןבאאםתתקשרו .שלנרבחברההנקברתשלהעמוק

יאכטרת.

 ) 80 (אתכםהשבעתי
בבית-ספדמרדהאניושבע,שלרשיםבןאניעצמיאתלהציגליהרשו
עםלגרדונסעתיארבעבןכשהייתימתרהרריבגרמניה,נולדתיתיכון.
אתלנסותהחודש,החלטתי,במנצ'סטד.שנייהמדרגהשליבן-דוד

אבלמוזרה,דיהייתהשלכםהמודעהאישיות.למודעותולענותמזלי
לסעודהביחסמוזרויות.מינימכלמשוחררלגמדילאאניגםאולי

לאכולתעדיפושאםכמרבן'למרות, ;מצויןטבחאניולמשקה,
שלארוצותאתןאםליבדודלגמדילאלהיענות.אשמחבמסעדה,
לדאבוניהפוליגמיה,וימיאישהמחפשאניביחד.ולהישארלהיפרד,

 .אתכןלהיפגשמצפהאני .מאחורינונותרוהרב,

 ) 8 1 (תעוררוומהתעירומה
 . 555-8674ברדיס.

 ) 82 (שתחפץער

לאאף-פעםאנימכרעדות.פוביותדלנשיםעםלאאפילוסיכוי'ליאין
מדבררתכשהןאפילולהיראותרוצותלאנשיםנשים.עםהצלחתי

 .איתילצאת-לומדשלאהאוטומטית,המכבסהידעלאיתי
מביךבאמתשליהכישלוןבחינה.מכלרגילבן-אדםאניובכל-זאת

איזשהולילתתתרכלואוליאיתי'להיפגשתסכימודקאם .אותי
לנצח.תרדהאסיראהיהכך.זהלמהמושג

 ) 83 (התפוחתחת
דגיםשלמדיחלכםאכפתולאמזופתותבדיחותאוהבותאתםאם

לאחייםביחדנעשהבשבילכם.ממשאניאזשלי)העבודה(בגלל
 !נרדמלים
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 ) 84 (עורותיך

לאדמהגםיצלחלאיתוקן?במהתפל.היההמלחראםהמלח.טוב
ישמע.-לשמועלךאזכייםאשדמי .ישליכרהרהחוצהלדומןרגם

 ) 85 (אמךחבלתךשמה
 !רבדהבאזרתיאזיכןאם ?דכרריקוטרדהלילבמקדהלגמדילאאתן

ההם.הטוביםהימיםלמעןעכשיו.אתןאיפהלדעתמתההייתי
ליליאזלגמדי.שהשתגעתיתחשבושלאכדיאזוטולילילאאתןאם
ואיךועכירתמכרעדותשהיינומכמהצחוקערשותהיינוואניוטו

גברים.מחפשותשאנחנובעיתוניםמודעותלפרסםנצטרךשאנחנו
יבכל-אופןלהמציא.מסוגלתהייתהשליליהמלהבדיוקזרפוביותדל
מותראזיתצליחו(ראםטוב.מזללכןשיהיהאזיוטולילילאאתןאם
 .)?להצטרףליגם

 ) 86 (ילדתךחבלהשמח
ששהלפחותשיקחבמסעאותישילוולוויהבכיומחפש 84בןאני

אתלארחאשמחאניהושלמה)לאעדייןהטיול(תרככיתחודשים.
לקבלתרכלויפה.מסתדריםשאנחנוונחליטניפגשאםיחדגםשתיכן

הןיכןמבטיחאנייכררכרתי .כמרבןיבמלוןוחדרמשלהתאאחתכל
אפלטוניות.

 ) 87 (דודהעלמתרפקת
 :ומעלותימגרערתירשימתבזהמצרףהנני

מגרעות

רכלאליהמכווניםמהרנעיםחפציםממים.מרותאימתלייש . 1
אתתופסלאאניהאמת.למען ;גופנינזקלגדרםהעלולהפעילות
האלה.הדבריםכלפימרגישיםאדםבכימינישכלהמשיכה

באוויר.הטסכלשהורכבעללעלותמסרבאני . 2
שרצים.ושארפשפשי-מיטהמג'וקים.נוראיפחדלייש . 3

מעלות:
 .לזולתינדיב . 1
לעולם.מאחרלא . 2
אמנות).של(הסטררירןבמקצועיבקיאני . 3

להיפגש.ככסההבהאזאולי,מתאימים.שאנחנותחשובנהאם

 ) 88 (דודהעלמתרפקת

הכיפקעלממששיהיהחשבנוותמיד 28בכיתאומים.אחיםאנחנו
שאנחנוככהשעברה.בשנהמתרהררינואחיות.עםנתחתןאם

לבראתרכלואםמארדוכשמחבסדרדיכשמערתאתןמסודרים.
רגםשלנוצילוםמצרפיםאנחנו .בדוארעובדיםאנחנולארוחת-ערב.

בררטרס.הכלב.של

 ) 89 (ליבןעלכחותםשימני

שתלוומכןוביקשילכןכתבשלישסבאגיליתיהדיטועהאינניאם
הוא :ביותרמכרבדמלומדהוא .כהדראדםשליסבא .במסעותיואיתר
והואמערלההומרדחרשלוישהמטפיסים.המשורריםעלרבותכתב
מאחרבכל-זאת,מצריכת.שבריאותולהוסיףעלירטוב-לב.נדיב

אנידע.כללויארכהשלאוגדלההולכתדאגתיחולפות.שהשכים
בחיוב.שלוההצעהאתשתשקלומקורה

 ) 90 (זרועךעלכחותם
בררלרררת,ומחוצ'קנותשמכרתקופאיותאתןאםלהחליטמכסהאני
אניאבטלה.דמיעלשחיותומוזרותרזותבוהמיותאינטליגנטיותאר

בכל ;אינטליגנטיותכשיםמחברתיותרנעיםדברשאיןמשוכנע
כתבונאכממרצע.מגברים.יותראינטליגנטיותעשרפיכשיםמקרה

התקשרו.אר

 ) 91 (אחנהכמוותעזהכי

גבריםשכיאנוהאחרונים.שלכרלמכתביםתשובהמצאנולאהיוםעד
להסתכלות.שלכרתצלומיםרצ"בלאנגלית.מאודשזקוקיםאדיבים

 .לתשובתכןמצפיםבשקיקה-אתכןלהכירתקווהאנו

 ) 92 (אחנהכמוותעזהכי

מייחליםאנוהכברנה.תשובתכןעלמופלגתבמידהלכןמרדיםאנו
 •.היטבכהשהתבטאתןכפייסבריבמלוןשבעבשעהבכןלהיפגש
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"-1- ET ךןקטןךשללמותןהראשוןיןם-השכהקךאת

בעיתוניםגדולותמודעותבכיו;,וסמודגרןכחמיה J.בר2
לבואלמוקיריוקראוובהןהעירוברחובות ,...,

לל ידוביתפבשעהפלוניביוםזכרועםולהתייחד ,_ . 

לפכיאחדיםימים .העירוניבגן 590הזיכרוןספסל
אתשטפויהגןאלידגרןודניאלאוריהבנים.באוהאזכרהמועד

הסמוךהאשפהפחאתרוקנוהנחושת.לוחיתאתמרקויהספסל
טיפלובטרוכייהמהולהבאהבה .לספסלמסביבהמשטחאתוכיקר
 .הנערץאביהםשלזכרוככצרשבוהיחידבאתר

ביוםבכיוהופתעולאלכן .במינויחידאישבחייוהיהדגרןדוקטור
ובההצוואהאתהמשפחהשלעורך-הדיןלהםכשהקריאפטירתו
ולעקרונות-להשקפת-עולמוכאמןהמנוח.שלהאחרונהבקשתו

הבניםשלאכזבתםאךלמדע.גופתואתדגרןדוקטורהורישחייו
אםיגופושאריותאתלקבורהיביאושלא :השכייהמבקשתונבעה

הסכיםלאהירושלמיהרופאלרפואה.מבית-הספרתוחזרנה
תורמיםשלכמנהגםהקיבוצים.באחדחילוניתלקבורהאפילו

לא.ותובחו"ל.בגניםשראהכמוביקש.הספסלאתרקאחרים.
שםבארון-בגדיוהעמוקותהמגרותאחתאלבכיואתהיפנההוא

אתשינציחהספסלעללקבועביקשאותהלוחית-הנחושתכמצאה
דגרןכחמיהדר'של"לזכרונחרתהלוחיתעלהעירוני.בגןזכרו

בשכפטר

אףולשם-כךיפטירתותאריךמילוילשםהושארהריקהמקום
שבבית-האיששלוכתובתושמואתבצוואתובמד~ייקציין

 / .התאריךחריתתאתלבצעישמלאכתו

בכלבנתקלוופעםבשקיקה.מתעלסצעירזוגהפתיעופעם
ובעליהםהספסלקצהאלקצרותברצועותקשוריםשהיוובכלבה

ההזדווגות.בחדוותממרחק-מהמתבוננים

שיוכלוכדייהספסלשנתפנהעדממושכתלהמתנהכזקקולרוב
ולאומצבה.קברעבורםשהיהבמקוםלבדםולהתייחדלהתקרב

להמתיןאובמקוםנוכחותםעלולרמוזבגרונםלנענעאםידעו
השימושעללשמוחאםיהספסללפיכויעדובאורך-רוחבשקט

 .כאתר-זיכרוןייחודוחילולעללזעוםאובוהנעשההמועיל
למותוזדראשוןביום-הזיכרוןלהםזומנההמרהההפתעהאולם
בכיו.שכיובראשםמוקירי-זכרו.שלומומהשיירהאביהם.של

בקצהוהקטנההגבעהלעברהגןשלהראשיתהכניסהמןיצאה
ולאוהדשאיםהשיחיםאתהאירהמעוקרתסתוויתשמש .המערבי
השיירההתנהלהכאשרהחריפה.הירושלמיתהקרירותאתהפיגה

ריקהמקוםהיהזומאוחרתבשעת-צהריים .אתר-הזיכרוןאל
הגבעה.אלהעולהבשביל-העפרניסרהשיירהרחשרקמאדם.

כגנבספסל-הזיכרון :הנתעבהפשעאתגילוהמקוםאלמשקרבו
ממקומו.

המלטבררותארבעתאתלתדהמתםומצארצעדיהםאתהאצוהם
ודמעותגררכםאתחרךעצורבכי .לספסלזכרואיןמחוררים
טקס-אתערכובלית-ברירהמשקפיהם.זגוגיותאתהדליחו
ולהסתפקזעמםאתלכבושמכסיםהריק.המשטחלידהאזכרה
והלוחית.הספסלשלהחםבזכרון
הםהגניבה.עללעיריהוהודיעובמשטרה.תלונההגישולמחרת
מןבזהירותביקשוובהבעיתוני-הערבנרגשתמודעהפרסמו

לוחית-הנחרשתאתולהחזירטלפוניתלהתקשרהישר""המוצא

 590הזיכרוןספסל
 :דגרןדוקטורשלביתואתרביםפקדוהאבלימיבשבעת

במרוצת-שכעזרורביםוחוליםשככים.מכרים.בכי-משפחה.
לשלומהשאלוכולםכמעט .הוותיקהרופאשלבשירותיוהשכים

והוסיפולחשוכי-מרפא.במוסדלמיטת-חולייההרתוקההאםשל
ייעודהסירםלאחרהמנוחגופתשלגורלהעלסקרניותתהיירת

לרפואה.בבית-הספר
שהיקצהסכרם-הכסףאתדגרןודניאלאוריכטלוהשבעהתרםעם

בגןלהציבוכדימתאיםספסללחפשוהחלויבצוואתואביהם
לוחית-על-גביהוסיפוהלועזיפטירתותאריךאתהעירוני.
מעץנאהספסלבחרוהעיריהשלאישורהולאחרהנחושת.
המערביבקצהוקטנהגבעהאלרהביארהרחדישובעיצובמשובח

הספסל. .בסגול-לבןהנרצציםהברכגרריליארתשיחיביןהגןשל
רגלי-ברזלעלמורכבהיהידגרןדוקטורשלביתראלשכשקף
בברגיםמקובעותמגולפות.קוררת-עץעשויוכבדות.שחורות
הם.אףשחוריםרחבים.

עלוהשגיחופועליםשכיעםלגןהבניםהגיעוהספסלהצבתביום
סמיךמלטלתוכםשפכרהבורות.אתכרוהללועבודתם.מהלך
השנירופא.הראשוןודניאל.אוריהספסל.רגליאתבהםותקעו

קלהיסוסולאחריהספסלשלהישרהעמידתואתבדקויביוכימאי
אלהגבעהממעלהוהשקיפועליוהתיישבויראת-המקום.מחמת

בקעתבתרךעיקשתירושלמיתבאבןהמצטנעבית-הוריהם
ירוקה.אורכים

 .ספסל-הזיכרוןאלוחבריםבכי-משפחההתקבצוהשלושיםביום
שכתבווקטעגרלדברגלאהשלשירהנכדיםהקריאוהקצרבטקס
שכיבלוחית-הנחושת.הברגיםאתהבריגוהבניםסבם.שללזכרו
כיסואחר-כךלמולה.בדומיהניצבווהנוכחיםאחד,כלברגים

מהנוכחיםאחדיםולבכות.אדומותבשושניםהספסלאתכשרתיהם
בגב .לדרכוהתפזרוהקהלהספסל'בקצהאבניםוהניחוהתכופפו
 . 590 :העירוניהקטלוגימספרומוטבעהיההספסל

פעמיםבכיופקדודגרןדוקטורשלפטירתומאזהראשונהבשנה
עםלהתייחדעמוקנפשידחףחשוהם .ספסל-הזיכרוןאתרבות
והצרכןהחרםהספסלזולתדבראחריוהותירשלאאביהםשלזכרו
יעיתוןקוראאובשמשמתחמםקשיששםמצאופעם .העירוניבגן

כספי"פרסתמורת-לבעליה"רברגשיערך"בעלתשהיא
להםשהותירהיחידהיקרהפריטאתחזרהלקבלקיווכךגבוה".
דבר.העלולאדרוכההמתנהשלאחדיםימיםהמנוח.אביהם

"המוצאאתפיתתהלאוהמודעההגנבים..אתגילתהלאהמשטרה
 .אחרספסלורכשוהתקווהמןהבניםכראשועד-מהרההישר".

זההחדשה,לוחיתהזמינוללוחיות-כחושתבבית-המלאכה
לרגלילצקתביקשושהפעםאלאו:;גכיסוחה.בצורתהלקודמתה
בבורות-המלטשישוקעוורחביםעגוליםמשטחי-מתכתהספסל
במסמריםמיסמרולוחית-הנחושתאתואילוהגניבה.עלויקשו

התקניים.הברגיםלארבעתנוסףמיוחדים
עלהטביעהוהעיריהכיכרבסכוםבוטחוולוחית-הנחושתהספסל

הבקריםבאחד .העירוניהקטלוגימספרואתמחדשהספסלגב
הסגוליםהשיחיםביןהקטנההגבעהאלפועליםשכיעםיצאו

רגליויציקתהבוררתקדיחתעלבשבע-עינייםוהשגיחווהלבנים.
הפועליםשללכתםלאחרארוכהשעה .הסמיךבמלטהספסל
נרתעיםוזעופים.נוגיםהספסלמולדגרןהאחיםניצברעדיין
הספסלעלקטלרגעלהתיישבהטבעיהאנושיהדחףמןרבבקושי

קבראםכיהיהספסללאשהרי-הישיבהכוחותאתלבדוקכדי
ומצבה.

אתמפעם-לפעםלפקודשניהםהוסיפוהבאההשנהבמשך
עםלהתייחדכדיואםהימצאותואתלוודאכדיאםיספסל-הזכררן

אתתוקפותהיומואצותפעימות-לבהמנוח.אביהםשלזכרו
והלוחיתהספסלכילדעתנוכחיםשהיועדהגבעהבמעלהשניהם
במקומם.נמצאים

ארוכותשכרת-עירפרללאחרלעולמהאימםהלכהזמן-מהכעבור
בהפתעהשאירעהגםיהצפוימרתהלחשוכי-מרפא.במוסד

אביהם.שלמותרשגדםכפיוכרקבעזצערלהםגרםלאמסויימת.
לנסועהצורךמןההשתחררותעקבהקלהחשועצמםלביןבינם

התנחמוובעיקרשבשפלה.במוסדלביקורדר-שבועיתכסיעה
גםואוליבישראל'אדםכלכלקברלהםיימצאשעתהבתקורה

שלמצבתהעלאביהםשלשמראתכלשהיבדרךלהוסיףירכלו
אימם.



אתלקבלכדיהמשפחה,שלעררך-הדיןאלהלכומרתהביום
לעררך-הדיןחמורת-סברביראת-כברדהאזינוהםהצוואה.

צלולה,בדעהונחתמהשנכתבהאימם,צוואתאתהמקריא
במחלהשקיעתהשלפניבימיםמהיימנים,עדיםבנוכחות
המנוונת.

לקנןהחלמודגשתבאיטירתעררך-הדיןשהקריאהדבריםמרוח
לגןנוספיםולוחית-נחרשתספסללרכישתשיזדקקוחששבהם

אתתצורהלאמסורתית,למשפחהבתשאימם,התקררה .העירוני
כברעת-קצףנתפרגגההאתאיסט,אביהםשעשהכפילמדעגופתה
חולפת.

אימם,כילהםנתחוררמעטרתשניותכעבוררבה.הייתההאכזבה
למדע,גופתהאתהיאאףציוותה ,שלימןלביתדגרןשרה

מהיימנים,עדיםובנוכחותצלולהבדעהביקשה,בעלהובעקבות
ברשיעשוהשימושלאחרגרפהשאריותאתלקבורהלהביאשלא

לאהתקררהאולםכאבעדפצעההתדהמהלרפואה.בבית-הספר
לפחות,אריספסל-זיכרוןתבקששהאםקיררעדיין .כלילנמוגה
בגןשיינטענדירמזןעץאולימגלשה,נדנדה,המקוריות,לשם

 .הסמוךהעירוני
בחדרי-להימוגאלאביקשהלאצלילותה,בשלהיאימם,אך

לאמצבה,לאקבר,רצתהלאלרפואה.בית-הספרשלהניתוח
לוחית-נחרשת.לאאפילוספסלי
הם .עררך-הדיןשלממשרדודגרןהאחיםיצאווכבדיםכנרפים

 ,בברוקליןהמתגורר ,שלימןמנדלהישיש,לדודםהתקשרו
זה-מכברמודעשהיה ,שלימן .אחותומרתעלבזהירותלווהודיעו
אתהביעהואבאיפוק.אךבעצבהידיעהאתקיבל ,החמורלמצבה
ולשבתבהלררייהלהשתתףכדילישראלמיידלטוסרצונו

אתסחרר-סחררלולספרנאלצוכאןאךאחייניו,שניעם"שבעה"
בתדהמהעל-ידונתקבלשיחתםשלזהחלקהצוואה.תוכן

בכיראתהבליעלאהטרנס-אטלנטיהריחוקאפילומוחלטת.
ההמום.היהודיהישיששלהצורב
אםובהתלבטותמרוקנתבנפשהשנייםעלעברוימי-האבלשבעת

לוחית-נחרשתעל-גבישמהאתולהנציחאימםצוואתעללהערים
ככתבהצוואתהאתלמלאאראביהםשלבספסל-הזיכרון

וכלשונה.

השלושיםביוםההחלטה.נתקבלהבדעתםשחככולאחר
ומכרים,בני-משפחהקומץבנוכחות ,דגרןהגברתשללפטירתה

אימם,לזכרבלוחית-הנחרשתהברגיםאתהאחיםהבריגו
הספסלאתצילםהנכדיםאחדהקודמת.הלוחיתשללשמאלה
התמרנהלמעןהלוחית,על-גביהכתובאתמקרובלקלוטוהשתדל

 .בברוקליןהמנוחהאחי ,מנדלהדודאלתישלחאשר
נטשוותפילות,אומרבלאשנערך ,הקצרטקס-האזכרהאחרי

החידלוןחידתמולאלגדולהתהייהאחוזיהמקוםאתהנוכחים
ערכוהבאטקס-האזכרהאתוהנשייה.הגלגולוההישארות,

נכחההפעםאימם.שללמרתהביום-השנההרריהםלשניבמשותף
שהגיעמנדלהדודעםיחד ,ביותרהקרובההמשפחהרקבר

הברית.מארצות-במיוחד

הבשרניותושפתירולחות,תמהותשעיניוונוגה,זקוףאיש ,הדוד
להגשיםהחליטלכן .בחייוהאחרוןהמסעזהרכישיערחשוקות,

בעיירת-הולדתוביקרלארץבראוולפנינושנהמשאת-נפש
ואתבמצלמתוהנציחהמפעיםביקורורשמיאת .בפרלין

שלהאחרוניםשרידיה ,אחייניושנילפנילהציגביקשהשקופיות
השוקעת.שלימןמשפחת

נ.ברךשחררה,כיפהחבוששלימןמנדלניצבהקצרבטקס-האזכרה
קרא,כאשרונערםעלהשנותירמשאהעירום.הספסלמולורוטט,
כרעאחר-כךה"קדיש".מלותאת ,הספסללידהראשונהבפעם

מעליהןראשוואתהספסלעלזרועותיואתהניח ,ברכיועל
והתייפח.

הקרקע.מןלהרימודגרןודניאלאוריחשואחדותדקרתכעבור
בגבעה.הספסלמןכולםעםבהתרחקומלמל-שרה""שרה,
שלבביתומנדלהדודעםלמפגשבני-המשפחהi:ןתכנסרבערב
החדרובמרכזתקרובתעמוסשולחןהיההסלוןבפינת .דגרןדניאל
החשוף.הקיראלמכוונתמקרנת-שקופיות,רעליוכיסאהכינו
ואחדהחדרהוחשךהעשיר,בכיבודליבםאתשהיטיבולאחר

בצילומילחזרתכדיהמקרנהאתהפעילדגרןאורישלמבניר
השקופיותהופיעוהקירעל .בפרליןמנדלהדודשלביקורו

באנגליתהמספרהדודשלקולרנשמעהרמוסובחדרהראשונות
 .שמאחוריהןהסיפוראתביידישמתובלת
השקופיותהקירעלשהופיעועדנעלמהושקופיתבאהשקופית

בית-נראהשבהשקופיתהוקרנהתחילה .מכולןהמרגשות
ועשבשיחי-פראשדה :שלימןמשפחתשלבעיירתההעלמין
ושתיים-הקרקעעלמוטלותאחדותמצבותגדועים,עציםעברת,
באהאחריה .בית-העלמיןבפאתיתילןעלעומדותמצבותשלרש

בחדרהצופיםאתוריתקההדודשלנשימתואתשעצרההשקופית
עלקימעאנוטהמקרוב,שצולמהאחתמצבה :כסארתיהםאל

שרהשלאביהם-שלימן"בונים"שמחההשםרעליהצידה,
היוהמצבהמלותשאר .מברוקליןשלימןומנדלהמנוחהדגרן

השקופיתנותרהרבותדקרתהמרצדת.בשקופיתבלתי-מפוענחות
ומאזיניםרבבענייןבהמביטיםרבני-המשפחההחשוףהקירעל

צדיק"היה"הוא .מהתרגשותוהמתאוששהדודשללהסברו
המצבהרקיודעים,כולם"עכשיו-ומותשצרודבקולמלמל-

נשארה".שלו
טרחלאואישהקירעלהשקופיתהתנוססהארוכהשעה

פניהםרעלמנוקדתאלומת-אורהפליגההחשוךבחדרלהחליפה.
צידהעלהנוטההמצבהזעירים.נצנוציםרכבודלקוהנוכחיםשל

צללשלימןשמנדללאחרגםמיסתרריתבטלטלהכולםאתסחפה
מיוסרת.שתיקהלתוךשרב

שהדיפהפרידהבנמל-התעופה,ממנונפרדויומייםכעבור
המרותריחאתובמחנק,בדמעהגברים,ובחיבוקיבלחיצות-יד

 .מברוקליןהישיששללפתחוהאורב
חייהם,שיגרתאליחזרושלימןמשפחתשל,צאצאיהדגרןהאחים
שתוקםמצבה ,בפרליןששרדהמצבההזיכרוןבמחילותצופנים

 •בארץ-ישראל.לוחיות-נחרשתרשתיוספסלבארצות-הברית,
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אףעלמאד.יפהאשהמרייטה.היהשמהריונטה.
ברורהזההיופיהיהלחמישיםשהתקרב .גילה

לדמותהיהשאפשרהתוויםלמרותוחד-משמעי'
פוקחתכשחיתההשנים.עםמתואוניטשטשוכי

מחייכתחיתהמוקדמת,בוקרבשעתעיניהאת

כל-כך,חיוניתכל-כך,פשוטהזו,פעולהאולםרחב,חיוךמייד
במשיכתהמופעלתנגינהמתיבתהפורצתלמוסיקהדומהחיתה
חיתההיאוסיוט.קבורבכישהואעווית,שהואחיוךחלוד.קפיץ

אותה,שימחהלהעלותוהיכולתהזה.החיוךאתלעצמהחייבת
נראהלאודברהמזוייף,בחיוךלגמריכוסתהזושמחהאולם
?"חיתההאור.למהלישוןעודאפשר.מוקדם.בוקר"עודממנה.
שחיתהעדלרגע,נשימתהאתחוסםשהיההקולאתשומעת
המזוייףחיוכהבתוךשובמתחייהמחדש'עצמהמנשימה

הרבההריהגיעואתמולקמה.כבראני .תישן ."תישן :ומשיבה
אותה.תעיראל .זמןקצתתישןעודגרטהגם .תישןאורחים.
עודהחיוךאליו.בגבהיושבתחיתהוכברשתרצה".מתישתקום
לחייהאללגלושהאישוניםביקשוכאילועיניה,גםמעט.התרחב
חיות.כדמעות

העינייםטרוף.עלבברורמעידשהואמבטהעלאמרופעםלא
בעיניהם.טרוףהןלהן'שניתןלמעבראלתמידכמעטשמביטות

קרובההיא .לאימךלב"תשימי-אמרולגרטהאפילו

 , i '~י:.ו . 1ו 1 • 1 ~~יןי
חמשכברכיידעלאשאמרומיעליה".זהאתרואיםלהתפרצות.

לפניומתחננתב~מrזאוחזתההתפרצות,בלבגרטהחיתהפעמים
נסתייעהומשלאאליה.רופאשיביאאולרופאאותהשיקחאביה
דקמסמרעלפטישכמותקיףוגםרךבקולאמrזאלמדברחיתה

תפליאלאמא.אותךאוהבתנוראאני .לידךכאן'אני"אמא,-
והחיוךומחייכת.שומעתחיתהמרייטהאותי".תעזביאלככה.
היהאחריםמימיםאותהושהכירסביבהשהיהמיכללגמרי.אחר
בגללבעיקרבבכיממררתחיתהגרטהרקהזה.מהחיוךנדהם
עדבלון'בתוךהננעלאווירכמוכאבאותהממלאהיההוא .החיוך

חדרהאלומסתלקתאמrזגוףתחתידיהאתשומטתחיתהשלבסוף
תוכלהיאשרקידעההיאולהירגע.מיטתה,עללבדהלהתפוצץ
שחיתהכמולפחותעצמה,אלאמrזואתאמrזאתאליהלהשיב
אצלהשהתחילוולפניעצמהאתשאיבדהאחרילעצמה

ההתפרצויות.

באהשגרטהלפניזמןהרבהעודלאבדמרייטההחלהעצמהאת
החייםהמיםשמעטמדברבלבבודדפרחלאמrזלהיותלעולם,
-בלבדגרטהאתלהשקותכאילונועדוהכללמרותבושננצרו
בעריםקטניםבתי-מלוןשפתהיאבוהמדוברתשהשפהמדבר
שלשלההמלוןכוכב,שלבדרך-כללנידחות,בעיירותאוקטנות

ללילהחדרגבירתי,"כן,--ארוחת-בוקרכולללאכוכבים,שני
לטפסמתחיליםהאורחיםושהילפנישירותים".כוללאחד.

אחתאלידהמושיטהמרייטהחיתההמתפתלות,במדרגותאחריה
אתלקרואממהריםהיוהזריםשגםאלאשהביאו'המזוודות

היהשאמורממהלשחררהנחפזיםהיווהםבפניה,האבודהחלום
חלקעצמההיאחיתהלומעבודתה,נפרדבלתיחלקלהיות
מקווה .מאדיפההנוף.אל"חלוןעבודה.מאותהנפרדבלתי

החופשה".מןשתהנה/תחנו

בדרך-כלל .לבית-המלוןהגיעולאמעולםכמעטלבדןנשים
היובילדיהם,מלוויםלפעמיםונשים,גבריםבזוגות.הגיעו

מבתיהשרביםקטנהעיריומיים.אויוםבתקצרהלשהותמגיעים
לתייריםבמדריךיותר.אפילואולישנה,חמש-מאותלפנינבנו

לגמריחסרהמלוןנמצאלאמעולםבכוכב.מסומנתהיא
בשניםביותר.והקריםהגשומיםבימיםלאאפילובאורחי,.ם
כךעלניקרלאעםמדברתחיתהעודשנישאהלאחדהראשונות

אתשמנקהלאישהובנוסףבשכר,נוספים,עוזריםלקחתשצריך
הסתדרתיהזמןכל .קטןהמלוןעזרה.שרםצדיך"לאהחדרים.

היאעצמהעללהקלכדירקכייודעשהואידעההיאלבד".
המטלותממרביתלהתחמקכדייותרנכרןנוספת,עזרהמבקשת
בשבע-ממנהמבוגר .רשמןגוץגברנישואיה.מאזלהןשנדרשה
היכרותם,ראשיתלאחרקצרזמןשנישאר,לפנישנה.עשרה
המריבותבאחתחרא.טוב-לבאדםכיאודותיועלשמעה

עצמהאתרקשלאגדטהארתההאשימהביניהן'שפרצוהמעטרת
במרביתהצערולמרבהאביהאתגםאםכילפעמים,ממנהמנעה

בכעסמרייטהאזבההטיחה- "?מדברתאתמה"עלהימים.
ביקשתלאפעםאף"הריאין-אונים.שלחריפהובתחושהובהבנה
משהרלךאמרתילאאחתפעםאףואנישלו'הקירבהאתבאמת

בשנתשערדאלאעליו.דיברהולאכמעטדערעדמטובעליו".רע
שלכדרכםמעט,רקביניהםמדבריםהיוגרטהשלהראשונהחייה
אלהאורחיםעם"תעליבזה.זהמכברזהגסשליבםעסקבעלי
להעירביקשוחדשים.שניים"הגיעו-ושמרנה"עשריםחדר
 .ענייןלסדרלצפרןלנסועצריך"מחר-בבוקר"בששאותם
היום".כלכאןתשבי

עצמההעמידהלהיכרותםהראשוןהזמןלמן .אמ;וביניהם
מקרםאללהזיזההצליחולאשניםושלרשעשריםרמשךבאמצע,

ה u~זריי
המתגברתגבהרבשחיחרתניסר'מאדמעטרגםיותר'שוליאחד'
יתרהמתמשךקיומהשעוררובאיבהשניהם,מעלמתגבהתחיתה

זהלאמעולםאולםגבה,מאחורימאוחדיםשניהםהיוהמידהעל
לפניאומרהיהמדי",יותרתתאמץשלאאמאעל"תשמרי .זרעם
 .בלבדאחדיוםבדרך-כללשארכוהקצרות,מנסיעותיואחתכל

לישתתןהמרשיעישרלפניךמתפללת"אנישב.היהתמידבלילות
לאפעםאף"למהאחד".לילהדק .לבדהמיטהאתאחדלילה
שנה,למשךשנסעהלפניאחדיםימיםגרטהשאלה "?אותרעזבת
אמא.שלהאבודחלומהשחראשחשבהמהאתולהגשיםלנסות

תיקחאלקשה.יותראעבודאניאחת.שנהלאמנויות."בית-ספד
אניאוהב.אתהגרטהשאתיודעתאניהזאת.ההזדמנותאתממנה

לה.ולאלךלאמאמיןלא"אנימאד".ארתהאוהבשאתהיודעת
ניקרלא.שלמדבריונבהלהמרייטהאליך".תחזורולאתיסעגדטה
שנפתחהחדשהחלוןאולםהזאת,האפשרותעלחשבהשלאלא

בשניםהתקשתהשאפילומהאלהחלון-בגרטהעבודה
בזהזההסתבכוחוטיושכןהוא,חלומהכילזכורהאחרונות
מרפאפעםשהיוהברורותהתמונותכלאתלגמריכמעטרעירפלר

מכדיחשובהיהזהחלון-מחלומהשנגזרוהימיםלעלבוןדל
"בשביללתבוע.היהעלולשהואהקררבנרתכלבשלש~י~גע
אתיודעיםשנינוטובה.ידלהישבשבילה.רקרוצה.אניגרטה

היאחבל".חבל.חבל.לאיבוד.כאןתלךשהיאבגללנוחבלזה.
שהרגישההמעטרתהפעמיםאחתזרחיתהוכשהסכיםהתעקשה

והקצרה.הרחבההכתףעלמנחמתידולהניחלקרםרצוןבתוכה
לו,הודתהרקוהיאבתרנה,הזההרצוןנחנקפעםבאותהגםאולם
 . ;ת~;:בולאעצמהבההיהמדוברכאילו

אלהגעגועיםשנה.בתרםולאאמנם,שנתייםכעבורחזרה.רגרטה
שלתוצרהיומיתרושלאאליהכגעגועיםשדימתהמהארגדטה'

אלארתההביאושלה,חייהבתרךגבולותחסרשיממון
יפהגרטהאתאליהושהשיבההתמוטטותשכונתהההתפרצות
שאמrדהאנגליתהשפהאתב~ריהעליודעתכשנסעה,משחיתה

מןנחלצהשמרייטהלאחרדקבה.שתייםאראחתן;נלהידעה
שליטתהאתגםהיחידה:;גתrזהפגינהבה,שנפערההתהום

דמויותבאמצעותםלטוותובעיפרון'במכחולהמרהיבה
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"נתלהברורה.ובלתיגדולה~ימהמדייסהעלהטילושמרביתן
והשכיח".הראשוfiנהקומהשלהקידותעלשלההתמונותאת

גרטהישלסירובההיהצפויבלתיהפתיעה.ניקולאשלהצעתו
התנצלהיואףמסירובהבהחזרהקצרזמןכעבוד.אולם

לאגרסההסירוב.בסיבתהודאהמוסוויתחיתההזוובהתנצלות
שנהעודואולישנהעודלהישאררצתההיאלחזור.רצתה

למעןלהשתדלאפילוואוליבציורלהשתלםלהמשיךיבלונדון
ריחיים.אבןלההפך nאמשל~רופהמשלה.ראשונהתערוכה

חלומהאל .ביניהןנגדעמשהואולםילהשתחרריכלהלאהיא
לעצמהגדמהשובחדשה.לבנהמעתהנוספהמדייסהשלהאבוד

זהכישידעהלמרותילהתכווןמבלילעצמההדעהשרבנזק.
לה.נכרןלהיותשעלולהדבר

לאדברשום .במלוןלךתעזור"גרסה .הכלככלותצדקניקרלא
מהד".יwיותרכמהיהיהשזהגםוכדאיזהאתלה'תסבירהשתנה.

אתאיךלי"תסביריאמה.אתהפתיעוהדברסרבה,לאגרסהלכך
אותךשנשלחמבקשתלאאתלמה ?מהדכל-כךלזהמסכימה

אחרילחזורצריכההייתבסדר.כבדאניעכשיו ?ללונדוןחזרה
 .בבכיפרצהגרסהקורה".היהלאזהאזפעם.ערדולנסועשנה

שלראשהאתלהניחאליה,להתקרבומיהרהנזדעזעהמדייסה
אתגםתבכי"אלאיחה.יחדולבכותפעם,כמושדיה,ביןגרסה
ביחד".ונמותביחד.ונחיהביחד.נעבודבסדר.יהיההכלאמא.

"את .בולהבחיןמיהרהשמדייסהאיוםמוסווההיההללובמלים
נתתישליהחייםכלאת ?רעלךעשיתימה ?למה .עלימאיימת
יהפוךמעטועודהכעסאתמדגישהאנישחזרתמאז .בשבילך

לאשזההכללתתמוכנהככה.רוצהלאאנילשנאה.בינינוהכל
ידהאתנשאהולראשונהגרסהעליותרעודהיקשוהמליםיקדה".
התנועהשלבסופהאולםלהכרתה,ביקשהכאילואמה,לערמת
נמנעהשלבסוףאלאשלה,שערותיהאתלמרוטביקשהכיהסתבר

באופןפניהאתשמסגדוגלים-גליםהעשויותוהשערותמכך
הללוהשערות-הקדושההמדוכהלפניאותםדימואחתשלא
שלרותעלאיימוהחדרחללאלשצעקההמליםודקכללנפרעולא

ואימוניקולאגדטהישמדייסה,כירוןיזמןבאותוהאורחים
מקריבים"קרדבנות .בית-המלוןשלהראשונהבקרמההתגוררו

שלרקהקורבןאניגרסה.אניאלוהים.לאאניאמא.לאלוהים,
כאןאתחתןאניאחדויוםלציורישליהכישרוןושלשליהחיים

אני .ושמןנמוךיהיהשלארקלאבא,דומהשיהיהבחוראיזהעם
לךכדאילאזה.בגללבמלוןלעבודנמשיךושתינוכאלה.שונאת

תעשיאם .קטןדברלאאפילו-דברשוםעלילבנותלהמשיך
אמדהשגרסהמהכלאתלאכלום".לייקדהלאאומדת,שאנימה

סביבסבוכותאוקשותהיושהמליםבגללולאמדייסה,הבינה
שהחניקהובעוצמהחשה,לראשונהלבטא.שביקשההרעיון
בתלהתהיהשגרסההשניםכלקיוותהכנראהלשוואכיאותה,
ממנה.שנמנעוהחייםאתשתשקףבבואהובעיקרואחרת

ב

יכולהלאאניזקנים.שללביתשלךאמאאתשנ:ישלחרוצה"אני
מדייסההעזהשלושאופעמייםדקכאן".יותרארתהלדאות
במהלךנעשהשהדבראלאיאימואתבניקולאכךלהטיח

באותםשאמרההמליםוכלשלהיהתמוטטויות tההתפרצרירת
עצמהמתוךלומרשיכלהביותרוהנכונותהאמיתירתושהיוזמנים

בשפהנאמדוכאילואדישה,שתיקהשללמענהזכועצמה,ולמען
בהלהשיבפיתוייהיהשלאכדילהבינהשאסורילהבינהשאין
כאילוהעומדוהמנותקיהמרוחקהכוכבמיושביחלקלהפוךובכך

ניקולאמיהרמעטכשנרגעהרקחלקיו.לאלפירגעבכללהתנפץ
כל-כךבוטהלפגיעההתפרצויותיהניצולמפניאותהלהזהיר
שאתכיווןזאתיאומדהואעצמולמעןדקכיידעהמדייסה .ב~מו
 .לעצמוכבודמתוךבעיקרחסותותחתלהחזיקמתמידהואאמו

.גםשליהבןבשבילטובהלאאישהתהיישאתידעתי"מהתחלה
כל .אותוגםשיגעשלךהיופי ?איתןהתחתןהואלמהידע.הוא

אצלויעליוישמורישושלייהבעלגםיפה.אישהרוציםהגברים
צריכהבכללאתמה"בשביללו".חיתהולאכזאתאשהרצה

נאמרושהדבריםלמרותאזישאלהמדייסהכלזה?"אתלילהגיד
בדרך-איפיינהשלאבהשלמהשמקורובנועםצפויבלתיבאורח

שישמרגישהגםאתלמה.בדיוקיודעת"אתהישישה.אתכלל
חייםשאתםבגללרק .עליךגם .כןשניכם.עלצערהרבהאצלי
שללביתפעםאףאותיתזרקולאאתםביחדיבכלללהיותבלי

עלי':חושבתשאתכמואותךשונאתכל-כךלא"אניזקנים".
וסגרהנכנסהאליובחדר-השינהיותריומאוחרמדייסה,להאמרה
שאלה-לנעולבליתמיד-לנעולבליחדלתיאתאחריה
אינהבאמתהאם .הללוהמליםאתלהגידצריכהחיתהלמהעצמה
אתלמהכעסירקבתוכהישואם ?ניקולאשלאימואתשונאת
הפלאומה ?בטנהבתוךכל-כךעמוקקוברתהיאהזההכעס

שכמעטבדקירותתמידמלוותעצמהלתוךהאיומותשהנפילות ,
לאמעולםהללוהדקירותועלנשימתה.אתלגמריממנהמונעות
מהלביןבינןקשרשוםשאיןידעהגםהיאאיזtl.עםדיברה

לכאודה.רקופורחופורחפורחהזהושהגוףבגופהישמתחולל
בוונשביםכיופיההנאחזיםהגבריםממבטיגדטהשלבסלידתה

מיוםאחדיםחודשיםמשחלפורקמדייסההבחינהמרצון-לרגע
לבינהבינהאולםיעל-כךדברלהאמרהלאהיא .מלונדוןשובה
עםלדברדרךתחפשבגילוימשוכנעתשתהיהלאחררקכיסיכמה

שלך"הבתכלפיה.מדירבכעסבהלעוררמבליכ.ךעל n:;גת
שלךהזהשהדברידעתילאחזרה.שהיאמאזמשונהקצתנהייתה

ומדייסהמוגזמת,בחריפותאותהקינטדניקולאלהידבק".גםיכול
לולהשיבנמנעהולכןבהיהודהשלאחרדהבולזהותמיהרה
שלאיכלהלאהיאשנפגעה.למרותחריפותישלמידהבאותה

אותהמילאה-כךגםלזהלקרואאפשר-מחלתהלהיפגע.
כעסשלבעיקראולםואשמהיבושהשלתחושותמזומנותלעתים
שנכלאוהמליםכלאתברצףלומרכשהחלהאחתיפעם .גדול
רקהנטליתחתקרסוכמעטורגליהמוחהיבתוךמדירבזמןמשך

תוכואלולהשתחררכיסאאלעצמהלהובילהצליחהשלבסוף
האוחזתגרטהשלבידהעידפולהמתוךהרגישהולהתייפחי

"זאתהלפיתה.כאבלתוךאותהלעודדומנסהבכתפהיבחוזקה
קצתתלכייבואי .תבכיאל ?אמאיאותישומעתאתגרטה. .אני

היהנדמהפעםבאותהובאמתייעבור".הכלבאוויריבחוץי
כנראהשהיההדחובותישללאוויררקנזקקהבעצםכילמרייטה

אוה;גאדשלאוהקבלהחדדשלמאווירולגמרישרנהכאילואו
לשובכדילילהבכלנפרעומיטותיהםשסדיניהחדריםשל

ידה.עלולאשלמחרתבבוקרהאפשריגבולעדולהימתח

הראשונה.בפעםולאלגרסה,להסביראזניסתהחולה"ילא"אני
לאהריחולהיהייתיאםחולה.שאניחושביםכאןכולם"למה
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אתלקבללימרשהועודאותי'משאירהיהלאניקולא .כאןהייתי
לו".שישחשובהכיהדברהואהזההבית-מלוןהריהאורחים.

בהשנולדההשנאהעלמרייטהדיברהלאפעםבאותהגםאולם
לשלםובליבקלות,להחניקהיהיהשניתןמכדירבותשניםלפני
במלוןהשהותאתשנאתהעלדיברהלאהיא .כבדמחירכךעל
האיבהמולבעיקראולם~מר,מולניקולא,מולהאורחים,לצד

רבותשניםלניקולאלהינשארצונהבגללעצמה,כלפישחשה
נולדה,שבוהכפרמןלהמלטתצליחבכךכיכשקיוותהקודם,

מותלאחרבהשהתגברואביהכלפיהרעיםמרגשותיהובעיקר
רקהקצר.הטיולזמןכלמשךמכתפההירפתהלאגרטה~מה.
את .מכאןלנסועחייבת"את-אמרהלמלוןלחזורשהחלולפני

לרומאאפילוליומיים.אואחדליוםאפילומכאןלצאתחייבת
אחדיוםאחרתחייבת,אתלנסועאבלניקולא,עםאולבדתסעי.

להחזירלאןיהיהלאוגםאפשריהיהלאשכברככהתתמוטטי
הליכתה.אתעצרהלאגםהיאהשיבה.לאמרייטהכךעלאותך".

המאמץמןובעיקר:;כתפהעלגרטהשלידהממגעכאבגופהכל
חייהאת:;נתiדהכירהאילוגםכיידעההיאהזה.הכאבאתלהסוות

חיתהשמדייסהכפילהבינםמסוגלתחיתהלאהיאכשלימדתם,
ביקשהבית-המלון'שלבפתחושובכשעמדו .שתביןרוצה

ניתקהכברשגרטהאלאאליו'הכניסהאתמעטלעכבמרייטה
רהיטיושמעטחדר-המבוא,אלנכנסהמלהלומרובליעצמה,
כמנהגהשם,ישבהניקולאשלאימויתרה.בקפידהתמידסודרו
שמדייסהבעתוניםמעיינתשהיאפניםמעמידה-הימיםבכל

כךעלדיברולאשמעולםלמרותהאורחים.למעןבעיקראספה
ידעהגםהיאמחלתה.אתעויינתגרטהגםכימרייטהידעהבגלוי,

אתבתוכהתגלגלשגרטהעדבשתיקה,דרכיהןיתנהלומעתהכי
כלפיבעיקראשמהשלסבוכהפקעתשיהפוךכדיכלפיה,הכעס
להושיעדרךלמצואעתהגםהתקשתהרצונהלמרותעצמה.

זמןמשךביניהןהפרידוגםשליכדממהשתיהןאתבאמצעותה
שעקבוהישישהמעיניעצמהלמנועהשתדלהרקוהיאמדי'רב

צידוקיםבתוכהלהמציאביקשהכאילוהעתונים,מביןאחריהן
בזמןעודמרייטהאתממנההרחיקהשבגללםלרגשותנוספים
 .להיכרותןהראשון

ג

דברשוםזמרת.אושחקניתלהיותללמודללכתיכולתעכשיו"גם
כמולילהכליושבתאתזהבמקוםבשבילך.מאוחרלאעוד

מדיהבשבילךנמצאתשםכאילוהטלוויזיה,מולמומיה
שחיתההשיחהבמהלךגרטהשאמרההללו,במליםהקדושה".

אמתשלרבהמידה'חיתהללונדוןהראשונהנסיעתהלפניביניהן
רם.בקולבכךהודתהלאשמעולםאףעלאותה,ידעהשמדייסה
בכורסהדוממתבישיבהבילתהלילותיהמרביתאתבאמת,
מכשירומוללבארסמוךניקולאעל-ידישהוצבההגדולה

בהתרגשותמאזינהמרייטהחיתהשעותאותןבמהלךהטלוויזיה.
לנוכחנדרכהבעיקראולםהוותיקים,הזמריםשללשירתםגרברת

בימהעלהופיעולאקודםמעולםאשרהצעירים,שלהופעתם
אלאזמן,באותואליהפונההיהלאמשפחתהמבניאישכלשהי.
נעמדשהיההאורחיםמןלמילהשיבנאלצהמפעםשיותר

גברתי,"מי-לדעתמבקשהיהכךובתוךהכורסה,מאחורי
 ·"?הגברתצופהתכנית"באיזואו "?הזמרתשם"מהאו "?הזמר

דלפקמאחורייושבניקולאהיהבכורסתה,שקועהחיתהעודכל
אתבידיושימסוריבקשהאורחיםשאחרוןעדממתיןהקבלה,
באהיהחדר-השינה,אלנכנסתחיתהשמדייסהאחרירקהמפתח.
אחריבמיטה.חלקתואלועולהבדממהבגדיואתפושטאחריה,
מרייטהיכלהכברקצרזמןכעבורהקיר'אלפניואתהופךשהיה

רבותשניםשמשךאףעלשכןבהן'ולשמוחנחירותיואתלשמוע
אתלילהבכלמעצמהלמנועיכלהלאמגופה,עצמומנע

מתוךפתאוםעליהשיבואהמגושםהגוףמפניהחרדההתחדדות
ובתשישותבאדישותושנמהלבו,הכבושהזעםומתוךעלבונו
המידה.עליתרומתמשכתכפויה

יפהאשהאת ?אחרגברעםלהיפגשהסכמתלאפעםאף"למה
מסתכליםגבריםשהרבהיודעתגםאתזה.אתיודעתגםואתמאד

מיהרהמרייטהלבית-המלון".שבאיםמהאורחיםאפילואחריך'

קודם,קצרזמןאליושנכנסהלאחרגרטה,שלחדרהאתלעזוב
תוכהאללאסוףהצליחהכישדימתההמליםכלאתלהלומרכדי
אחדעםולולהיפגששתסכיםגרטהאתבאמצעותןלשכנע-

לילה,באותויותרמאוחרקרבתה.אתלבקששהתמידומהבחורים
חייבתגרטהכילואמרההקיר'אלפניואתהפךשניקולאלפני

רקלאעכשיוזהאתאומרת"אני-ללונדוןפעםעודלנסוע
עללחזור".בליבכלל,אולימכאןלנסועחייבתהיאהציור.בגלל
מלקנטרזובפעםשנמנעולמרותלהסכים,מיהרשניקולאאף

תחזור,ולאתיסעגרטהאםגםכילהבטיח,מרייטהמיהרהאותה,
אליהשתשיבתזהםתוךאלוליפוללשובלעצמהתתירלאהיא
כורחה.בעלגרטהאת

כלשהי'מתריעהמחלהלמוותשתקדםבליהישישה,שלמותהרק
נתמלאהשבמהלכםאלאהנסיעה,אתאחדיםבשבועותעיכב

כדילהצפיןהתאמצהושאותהכמותה,ידעהשלאחרדהמרייטה
להאמרהניקולאשלאימןאפילונסיעתה.אתמגרטהלמנועלא

אתגםללונדון'תיסעשגרטה"אחרי-שנפטרהלפנייומיים
לאבשבילרקתסעי,שלךלכפראפילו .מכאןלנסועתצטרכי
גםכיידעהשמדייסהאףעללבד".ניקולאעםכאןלהישאר
אללהימלטמיהרההיאלקנטרה,כדינאמרולאהאלההמלים
התירהאילוכיידעההיאהתפרצותה.אתלמנועכדירקחדרה,
ביניהן,ויבואשימהרלניקולאגורמתחיתהמתוכה,לפרוץלכעס

עדמביישההיהגםכךובתוךמפניה,~מרעללהגןשיוכלכדירק
ביןעצמהלהוליךמתקשהחיתהרביםימיםשעךדכךכדי

דבר.אירעלאכאילוהאורחים,

שבוהכפרעללדברמרייטהמיעטההישישהלפנישגםאףעל
לאכישניחשההראשונהחיתהזואשהכיידעההיאנולדה,
מיהרהכךמשוםבעיקרוכילניקולא,להינשאביקשהמאהבה
הנישואין'טקסאתלמנועניסתהואףהחומהאתביניהןלהקים
הסמוכההקטנהבכנסייההיכרותם,מיוםחודשייםכעבורשנערך

-הישישהלהאמרהאביה,נפטרשבוביום.ואילולבית-המלון
אותךיענישישוזהבגללגרטה.אתלראותבכללבלימת"הוא
יוםאותושלבסיומולכפרה".מקוםשוםבשבילךלהשאירבלי

פעםשבאותהניקולא,שלזרועותיותוךאלמרייטההתמוטטה
האפשרותאתממנהלמנועשאייםכךכדיעד~מרעלכעסיחידה

שמדייסהביקשגםיותרמאוחר .בבית-המלוןלהתגוררלהוסיף
לאחררביםשבועותנמשכהביניהןהשתיקהאולםימו'לאתמחל
שהתעצםמהפחדלהשתחררמרייטהניסתהבמהלכםמכן'

יותרמבקשתניקולאשלש~מוהמחשבהבגללבעיקרבתוכה'
מחלומה.הרחקולהתקייםלהוסיףהיכולתאתממנהלמנועמכל

ד

נותרהמרייטהגרטה.אתליווהניקולארקשדה-התעופהאל
בתרךלנועמיעטועיניהאישוניהקבלה.דלפקמאחורילשבת

בלילהמפניה.נמחהשלאכמעטחיוך-העוויתוגםארובותיהם
ניקולאלהשאמרהמליםבגללבעיקרלהירדם,התקשתהשקדם

מתוכה,שפרץהבכימןגםבערועיניהשנרדם.לפניקצרזמן
מעטאתלארוזשסיימולאחרגרטה,שלחדרהאתכשעזבה
השעותכלאתללונדון.עימהלקחתביקשהשגרטההחפצים
מכשירמולדוממתבישיבהמרייטהבילתהמכןלאחרשבאו

נותרושעודהכוחותמעטאתלאסוףלהשיבתןכדירקהטלוויזיה,
עדארוכהשעהעודחלפהחדרה,אללבסוףכשנכנסהבה.

וכדרכוקפואים,פניוהיובגדיואתכשפשטאחריה.באשניקולא
אליהלדברלפתעהחללצדה,שנשכבלאחררקאליה.דיברלא

החומהעלדיברהוא .מעודואותושמעהשלאכפירךבקול
וגםלגשר,ביניהםשחיתהגרטהועלשניםלפניביניהםשקמה
בכפר,אביהעםפגישתואתתיארהואבעיקראולםלתהום.
שהתקיימההראשונההפגישהזוחיתה .שנפטרלפניימיםחמישה
אביהאתמרייטההזמינהלאהנישואיןלטקסשגםכיווןביניהם,
ביוםמריבהפרצהלבינםבינהשגםאחיה,שניאתלאואפילו
שחשההאיבהעלדיברגםניקולא .הכפראתלעזיבתהשקדם
ועלאחיה,מפילראשונהאודותיהששמעכפיאביה,כלפי

טקסבמהלךלעומתושהתפרצהאחרילרצותה,האבשלבסירנותיו
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אלארוכיםחודשיםארתהשאסרההמחלהמןשמתהאמrזקבורה
מיטתה.

מרייטההתאמצהיהזרהפגישהעלדברכהעדידעהשלאלמרות
בה.שהתחזקההחרדהאתבעיקראולםהפתעתה,אתלהסתיר

-שאמראחריאפילובניקרלאהביטהלארגםדיברהלאהיא
אתגםתיסע,שגרטהאחרי .אותיאהבתלאפעםשאףיודע"אני
בניגודנחירותיו,אתששמעהלאחראולםיותר".כאןתישארילא

לבסוףכמרתם.מאיןעזיםרחמיםכלפירחשההקודמים,ללילות
לקבורלכסרתבשבילרקהגבוהה,החדרתקרתאלעיניהאתנשאה
להירדם.שתרכלכדיששמעה,המליםכלאתבתוכה
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אפילוגדטה.שלנסיעתהלאחרחודשייםאירעהההתמוטטות
עצמהכלאהשבתוכםהרגשותמןמרייטהאתחילץלאשרבה
ארוכותשערתלעמודכדירקנסעה,שאליוהכפרמןששבהלאחר

בגללברשהטיחההמליםעללהשימחלולבקשאביהקברליד
התפרצויותיובגללובעיקרמחלתהבזמןלאמrזהתנכרותו
אתאליהשיביאוביקשהבהםלמרתה,שקדמובימיםלערמתה
לילותמשךשלפניה,נסיעתה,עלדברסיפרהלאלניקרלאמרתה.
ולאכמעטגרטהשלמכתביהאתאפילולהירדם.התקשתהרבים

ראשונהתערוכהלארגןהצליחהכיכשנתבשרהרגםקראה,
מאדישותה.להיחלץהתקשתהלציוריה,

אתהעיניים.אתלפתוחחייבתאתאמא.יארתךאוהבת"גרטה
יצטרכושלאבשבילרקרגעים,לכמהאפילועלילהסתכלחייבת
רקשמעההיאאולםאליה,דיברניקרלאגםמכאן".ארתךלקחת

משךבהשנקברהעוריתחיוךואילולהיפקחסרבועיניהקולר.את
מיוםימיםשלרשהכעבוררקוהופיע.שבישקדמוהימיםכל

מרייטהפקחהילבדןשתיהןכשכמצארימלונדוןגרטהשלשרבה
הכפר.אלשרבארתהשתיקחמגרטהלבקשכדירקעיניה,את

שלבחדרהישןערדכשניקרלאמוקדמת,בוקרבשעתלמחרת,
לעזובמיהרוושתיהןבגדיהאתללבושלאמהגרטהסייעהי~ימו
שלבערבורק .אחריהןלחפשמיהרלאניקרלא .בית-המלוןאת

שלבפתחומרייטהשלאחיהאתלפגושכדיהכפריאלנסעהיום
רגםלתוכולהיכנסממכרמנערהםאביהם.התגוררשברהבית
"אתה .לבית-המלוןערדלשרברוצהאינהמרייטהכילובישרו
שהתפרצהולאחרשעזבלפניגרטההתחננהלה",לסלוחצריך

שכבשלבכיהתירהעיראלכשהתקרברקכלפיה.האיבהמתוכו
אמרלאשארתןהמליםלכלרגםמתוכו,לפרוץשניםבמשך
לאמה.לסייעעליהלהקשותלאכדירקלגרטה,

לצבאהולכתדניאל

כריכות-המים.במדבר,מד.;~.לותבסלעי-הגיר,חבריותהעיר,סביב

חם.

אתלותחזיקיבנימיןבמפה.הכריכותאתתראהיסיטברן-
המפה.

מה.-

תראהתראה.שדניאלדניאל.מולככה.המפה.אתלותחזיק-
הכריכות.את

ישנה.דניאל-
תחזיקישנה.לאארישנההיאאםארתךמענייןלאזהיבנימין-
המפה.את

ככה.

דניאל.-
מה.-

דניאל. _,:.

מה.-

היחידה.תקרותינוהכריכות.אתתראיישנה.אתדניאל,-
ישנה.דניאלשקט.ישנה.אנישקט.ישנה.אני-
דניאל.-
במכלאותואנשיםאבקכולאתואניישנהאניישנה.אנישקט.-

יזרמולסרעפתעצמות-הבריחשביןבאפיקהצלעות.ביןשיחים
אניוצהוב.דקודק.צהובהאנשים.אתיכסהאבקאפורים.שיחים

ישנה.

המדבר.יבראלאשיחים.יעברולאאבק.ינחתלארוח..ז:רשרבלא
 .מירכיוסברןעררלנשרםלאנשיםוכרתכתישנהאני
דניאלשקט.ישנה.אניקוסמת.אנימברשמת.אנימחוסמת.אני

ישנה.

.ז:ריכל.א.הרוחהאפיק.אללע R.ז:רהרוח
ךיכל.א.האבקהאפיק.אללע Rךיהאבק
לצבא.ואלךאקוםואניאחרוניםצעדיםלעשרתיקרםהמדבר

שקט.ישנה.היאעכשיואבללצבא.ותלךדניאלתקרםבבוקר
ישנה.•דניאל
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מלונדון".לכאןתחזורמעטערדגרטהגםלהיכנס.רוצה"מרייטה
עתהשסירבולאנשיםבית-המלוןאתניקרלאמכרקררםשנתיים
חדראלהראשונהבפעםכשנכנסה .אליולהיכנסלמרייטהלהתיר
הקבלהדלפקואףהוחלפורהיטיוינצבעושקירותיוהמברא,
שערתבמשךימכןלאחרבכוח.לגרשהאיימוחדש,למקרםהועבר

שבהחיתהפעםומדיהסמוכיםברחובותהתהלכהארוכות,
אליהיוצאהיההעובדיםשאחדעדהזכוכית,דלתמולונעמדת
האורחים.שלרותאתתפריעשלאומבקש
דירתאתלעזובמרייטהמיעטהבכפרשהתהבהםהימיםבמהלך
המעטרתבשערתואילונשוא.לבליבההתגברהשהצחנהאביה,
במשךשונתהלאשעליבותםהכפריבתיביןעצמההוליכהבהן
עליהמעוררתשחיתהעדניחרבקולשרהחיתההיעדרה,שכרתכל
אתכרעלתחיתההיאהדירה.תוךאלארתהמבריחשהיהזעם

ידעההיאלמרתה.ומייחלתהמרצפותאלגרפהאתשומטתהדלת,
ארתהאשה,עםלהתגוררעבררשניקרלאיבלונדוןנישאהגרטהכי

 .בית-המלוןאתשמכרלפניאחדיםחודשיםהכיר
ביוםהגיעו.לארגרטהניקרלאאנשים.מאדמעטנאספוקברהאל

להיכנסהצליחהלתוכוישבבית-המלוןבחדרהנמצאהשקדם
ופניהשלבשההבגדיםבגללבעיקרמאוחרת,לילהבשעת
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 .עובדיםשיכוןשלחדשפרוייקטכלבתכנוןבחשבוןהנלקחותונחוצותחשובותאיכויות
חלקמכילשאינועובדיםשיכוןשלכלשהופרוייקטתמצאולאשכמעטהסיבה,זאת
כדוגמתבפרוייקטיםהנצברוהנסיוןהידעהגבוהה,הרמהאלה.מאיכויותגדול

עובדיםשיכוןשלפחות,יקריםאחרים,באתריםגםמיושמיםאביב""מגדלי
הארץ.ברחבי

 !סביבהאיכותלךבוניםכך

טובהחברהתמידעובדיםשיכון
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טובה.השקעהלךהמעניקהמוצקיםיסודותעםחברההארץ.בכליוקרהודירותלוילות
בית.לךשנותנתחברה .חייםאיכותעםחדשהכתובתלךשנותנתחברה

הארץבכלעובדיםשיכון
הארץ'בכלבניהאתריבעשרותדיוריחידותשלרביםאלפיםעובדיםלשיכוןרק

אחרת:דיורחברתמכליותרהרבה

נצרת-עלית,טבריה,כרמיאל,נשר,חיפה,עכו,קרית-ים,והצפון:חיפה
 .וחדרהפרדס-חנה

גבעתיים,פתח-תקוה,הוד-השרון,כפר-סבא,רעננה,נתניה,והמרכז:ת"א
ורמלה.לודבת-ים,תל-אביב-יפו,רמת-אביב,

ובאר-שבע.אשקלוןאשדוד,רחובות,ראשון-לציון,ירושלים,והדרום:ירושלים

~ 
עונדיםישכון

חייםאיכותעםכתונתלךיש
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