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ר,משוו?את'ופתחרוצים
Dן 7'ועסן 71ר,יור,מס'וו'וע'וע'וו 1 

עצמאות,עורכת-ד'ןאואדריכלותאתאם
בעלאומהנדס,בקלונוקה,רופאאתהאם

אתםבד'סקונט-אחרחופש'מקצוע

ליהנותם 11הראום, 1עסק 1לאנשם 1נחשב
עלולעלותהבנקשלהחדשהמהגישה
 . Dלעסק'ה'רוקהמסלול

לעסקים?היווקהמסלולמהו
כשהבנקהעסק,אתלפתחאפשרבעזרתו
שרותוםויוזםהתפתחותואתמקרובמלווה

הורוקהמסלולעלכשעולוםחדשנ"ם.

מועדףעסקוחשבוןלבעלוהופכים Dלעסק'
ליהנות Dוזכא'הבנקשלהעסקיםבמחלקת

,כגון:ותר 1ם 1טובם 1מתנא

ומתמשכתקבועהאשראימסגרת •

ריבית,עםאקסטרה""דיסקונטבתוכנית

ום: i(כבלבדלשנה +2.5%פרייםבשיעור
בשיעורהקצאהעמלתלחודש), 1.4%
לשנה.בלבד 1.8%

הנחה 1-50%ניהולבדמיהנחה 10% •
ההצטרפותברבעוןהחשבון,ניהולבעמלת

ב"טלבנקחינםשימושחודשי 6 •
חינםשימושחודשי 3-1עסקים"

מחברותתיהנו.כן,ועודמסופים"ב"טלבנק
שרותידיסקונט,שלהעסקים"ב"מועדון

העסקמביתמתקדמתבטכנולוגיהבנק
ועוד.שלך

חשבוןלבעליעסקיםדיסקונט

מועד?עסקי
לעסק'םהירוקלמסלולההצטרפותעם

קונט o"דובמסגרתהעסק'החשבוןנכלל
א'ש' Dבכרט'אתכםומזכהעסק'ם",

 . Dמווחד'שיקיםופנקסי

היווק?המסלולעלעוליםאיך
איתוובדקוהסניףמנהלאלהיכנסו

לעסקים,הירוקהמסלולעלעוליםכיצד
לקוחותאינכםעדייןאםאפילו

בדיסקונט.

Dפ oנום 1פרט ב"טלבנקגםלקבלתן 1נ 1
D" 03-5651920מבצע 1 . 
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u תl ~ן
 :וסיפורתשירח
 9שיריםמחזור jקוראשאנימה :וצבישלום

 13שירים :וייסמךדורית

 :זהבגליון

החודש•שיחת

 14רגולנטשמואל :מערבית ;שיר ;זקנה :יידרי nאל-נדבול

פןאלכםנדרשלבותפיין,זרובבלהעם
אביה.על

 14שירים :מתתיהומרגלית

 15שירים :משעולאגי

 17שיר jהזההרגעישנו :ישראליאבן-טובאילנה

 17שירים :זמירשרית

 22שיר jהשקיטןצואר :מילואנילי

 30שיריםמחזור jיעראחרייער :סוכהשמואל

 31סיפור :גריםאנחנוכאן :אורנואסתר
•מסות

 36שירים :ארציעמרם

 40שירים :זרובבלה

 41שירים :שפיראשלמה jסיפור jאניוטה :שיףרמה

 47שיר jחדשיםבפרנקיםשילמתיללבן :נסיםקובי

 48שיר :תורןאילן jסיפור jקרחת :האוזריפה

 50סיפור jבפסנתרשיעור :שטרסמןגבריאל

בםפחתהופםובומדרניזם-שמירזיוה

שזלעומםהשלישיייייהמצב-זילברמןחרית

והביוקרתעגםןםדן,-בן·דבניצב

ברינקרשלברנר-צמחעדה

הלפרןזבנימיןהיהמי-וגרנייוםו

•תיאטרון 52מא~רישראל :מאנגלית jנובלה jלה-פלאטהנהרלאורך :בוטספורדקית

 58סיפור jהנסיםמחולל :אודגרדורית

 :שיחותמאמרים,מסות,
 18עוזעמוסשלהמיסטיהמסע :זילברמןדורית

 1990הופלנירוןיאובהת-לירפאצבי

עזיקרינםיםעל-ותרןאילן

 24בספרותחדשותפרספקטיבות :שמירזיוה

 28והביקורתעגנון •סדן :בן-ד"בניצה

 32הלפרןבנימיןשלהציוניתהשקפתו :גורנייוסף

 34החדשיםכרכרבגדי :צמחעדה

.נובלהלה-פלאובהנהרלאורך-בוובםופרדקית 42אוקטובר-קהיר :ע'נאיםמוחמד

 :ספריםביקורת
 9בשביס-זינגרליצחקישיבהבחוריבטלעלזהביאלכס

 10ניצןלשלמהבצבתצבתעלעינתעמלה

 llברזללהללופואטיקהשירהעליעודחנה

 12יזהרלס.מישורסיפוריעלאלוניםש.

 12כ"ץליעקבעיניובמועלבראלימאיר

 13פלולעודדוגעגועיםלחםעלזמירשרית

 14קונסטאןלבנג'מיזאודלףעלגילרחל

 15קפלוןליונדבעבריאלמנטעלשתלשמואל

 16איןלא.סודתחתסודעלנסיםקובי

 16חקקללבאנג'לסבלוסעברישירלהורישעלתבוררוז'ה

החודש:שיחת
 38פןאלכסנדר-אביהעלפייזזרובבלהעם

 :מיוחדמדור
 :ארוךלטווחפוסט-טראומטיותתגובות

 6גרםמילנוחפרופ' jקינןגיוראפרופ' jקאפמןמרדכיד"ר

 7גריזדודד"ר jסימוןאריה

 :תיאטרון
 44העולםפנימולמראה :תורןאילן

 46 1990תיאטרון-פולין :רפאליצבי

 :הקבועיםהמדודים
 5בסריעקבשלהפוליטימדורו-שעהלפי

 1------------------------ר
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;עוזייהושע .ב.אזקס,;איילההראל

ישראל ;סומךגד ;מאוריהושע ;לוי

 ;פסהנחום ;פלדמןמיכאל ;פולק
רקנאטי.אוןלי ;רכטריעקב

 .פורתמשה :המועצהיו"ר
לותרבותלספרותירחון

בסריעקב :עוון

עינתעמלה :עווןעחות

 .סומןששוןשמיר,זיוה ,הראלאהרןגורני,יוסף ,בלסשמעוןמעונת:

בסרמיכה :העמרכתחכינו

רגולכטשמואל :ניקדו

שוחטדפנה :הגהה

אהרןהדר,יוסיבלס,גילהאורפז,אוורבוןיצחקמעובת:מועצת
 .שמאסאכטוןשוהם,גיורא .שרבין,עוזריהושע, .ב.אזיידכברג,

הסתדרותלאמנותולתרבותהמועצהוהתרבות,החינוןמשרדבסיוע:

ולחינוןלתרבותהמרכזהכללית,העובדים

 03-456671טל·ת"א, 16452ד"ת :והמנהלההמערבת
המודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת

אלאדיכתבימחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת

 .מבויילתמעטפהאליהםצורפהאס

 . 03 " 456671ילמסווקאןלטלפןמתבקשיםלמערכתהפוכים
שלאחדצדעלכפולברווחמודפסכשהוא ,וגילנדאורקלשלוחישחומר

מראשלתאםרצויהעורךעספגישות .הנייר

-בישראלוהתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
עמותה
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 +איתאנחנוהקובעברגע

חדשה.משמעותלחייםשמכניסיםרגעיםיש
קדימה.מהלכיםכמהלתכנןלךשגורמיםרגעים
מאהבה,יותרלתתצריךאתהשבהםרגעים
טובה.עצהולתתאחריותלקחתחייבאתהשבהםרגעים

הישראלי.הפניקס-וחזקאחראין,,אמישותףלךישהאלהברגעים
איתן.שאנחנויודעאתההקובע,ברגע

הישרלאיהפניקס *
בע"מלבטוחחברה



ההכרחיוהנגד-שבעדהסופרים
כרכטכרטולדכאןשמעלהשאלה

== ::iiiiii כמובן'יהראוימןיוהנרדףהחכם

ii ii מןהפצצותכעתרקלאשתישאל
אחרות.מצוקותכשעתגםאלאהאוויר'
ציפייתכיןמהפערהנובעותכבעיותמדובר

ידוהשולחהסתם,מן'אינטלקטואלהשואל
מסדהמוכיןפילוסופיים,כניסוחים
לנהלהטבעיתפקידובשלתמיד'המאכזב

אתגריםעםלהתמודדההווה,את
כשאלותלעסוקולאקונקרטיים,
הקונקרטית.האמתעלפילוסופיות

השואל,שלהמהותיותחובותיומילוי
ימינהלסטותלרוב,מסד,המאתמכריח

מכוונותיועצמו'שלומהמצעאףושמאלה
אחרות,במליםהאמיתיות.-הראשונות

תרצו,ואםפרגמטי,להיותהממסדעל
 .אופורטוניסטיאפילו

אלה,מימיםממשהלקוחהרלוונטיתדוגמה
(גנרי)זאבירחבעםשלצירופוהצעתהיא

פעמיםהצהירשמיריצחקלממשלה.
רעיוןנגדהנםוממשלתושהואאחדות,

הצטרפותונושאעלהועם-זאתה"טרנספר",
שהוא,היאהאמתוהנה, .ביוזמתוגנרישל

באידאולוגייתדוגלאינואכןשמיר'
על-מנתלהתפשר,שעליואלאה"טרנספר",

שכןהקואליציה.שלמותעללשמור
בכלליפולעלולהגנריבליהקואליציה

למפלגותשהובטחוחוקיםעלהצבעה
החרדיות.

ספור,לאיןלהביאניתןזה,מסוגדוגמאות
הבעייהלכאורה.סביר,הכלעודכאןועד

צריכיםאינםאשראנשיםכאשרמתחילה
כזה,אופורטוניסטילתמרוןשותפיםלהיות

לעתיםקורהוזההם.גםאליומצטרפים
אבלשונות.מסיכותסיבותבגללקרובות
עצמםאתהמגדיריםלאלהקורהכשזה

כאינטלקטואלים,כלומרחושכים,כאנשים
חדה,זריתומטהגבהאזמריםלפחות,אני

אירוני.לחיוךהפה,שלשמאלית,לרוב

להבדילהפועלים,מעמדשרקפעםקראתי
אתולבצעלעוררמסוגלמהאיכרים,
הפועל-שרגלימשוםוזאת,המהפכה.
אינןהאיכר,שללאלהכניגודהפרוליטר,

להניען,לכן,יכול,הואהאדמה.מןצומחות
שלהןהפעולהומחופשמהנעתןוכתוצאה

ואחר-כךלערסלמסוגלהואכולו'הגוףושל
כולו'כדור-הארץאתולהסעירלטלטל
מספקים,אינםשאף-פעםסדריואתלהפוך
יותר'נכוןחייםסדרכמקומםולהקים
אותואיןעם-זאת,יותר.מוסרייותר,שוויוני

לסדרעצמואתמשעבדפועל-פרוליטר
לצפותשעליומשוםשהקים,החדשהחיים

אתהעת,כבואלהקים,על-מנתהעתיד,אל
נאמרועליוהחכם,הפועלשכןהבא.הסדר

לספקשעשויקייםסדרשאיןיודע,הדברים,
גםלהחליףיצטרכוהעתשכבואלעולם.

 .סוףאיןעדוכך' .אותו
ככיווןמשהודיאלקטיקה.גםלזהקוראים

על-כל-פנים.

שלהראשוניםכשלכיםפעם.אוליהיהכך
כשהאידאלהתעשייתי,הקפיטליזםבניית
האינטלקטואל'המשכיל'הפרוליטרהיה

משפטיםאבלכלל.נבראלאהצערשלמרבה

עלכיוםלומרראוימןכדיוקאלה
גםהקרוייםשלנו'האינטלקטואלים

אנשי-רוח.

חושכים"."אנשיםלהםלקרואמוטבואולי
חבוטמדי,רומנטיכינוי-רוחאיש

לאינטלקטואל.מתאיםלאולכןכמקצת,
כהגדרהחושב""אדםעל-כן'מוטב,

זאתבהגדרהיותר.ומחייבתאחראית

אמניםוראשונה,בראשלהיכלל,עשויים
כתחוםחוקריםהכתובה,המלהבתחום

חוקריםוהפילוסופיה,הספרותהמחשבה,
פיסיקאים,כמוהשונים,המדעיםכתחום

כלומר,קונספטואליים.אמניםואףלמשל,
להסתפקיכוליםשאינםהמקצועכעליכל

שככרכנוסחהככר'הושגהאשרבאמת

ואשרוכר',נגלה,שככרכגילוינוסחה,
האמתשלניסוחהלצורךכנ"למשתמשים
המצבמןהגזורההבאה,הקונקרטית

כטוריםהמופיעהאמת(מונחהמתהווה.

אלאהשקר,שללניגודומתייחסאיננואלה,
נתון).כמצבהנכוןלדבר

 :רוטטתלעץ-אגסיםכין"כקתה
כקירקבעאשרנושן'משפטהאם

קונקרטיתהאמת :כורחפליט
 "?אוירהמןבהפצצותמעמדהחזיק

בהרשבנימין :עברית ;ברכטברטולד

תמידהיאכן' .היקרכ.ב.אליךחזרנואחה'
חדשה.תמידוהיאהאמת,-קונקרטית

פרמננטי'כמבחןמצוייהשכההקונקרטיות

עלתמידיתלשקודהאינטלקטואליםועל
עלהשומריםענקרדדמפעיליכמועדכונה.
נקיים.שמיים

הקרבותמכאןהרבים,הוויכוחיםמכאן

שעיקרםהמוחותמלחמתמכאןהעזים,
המהווההשלטוןשלמהלכיואחרימעקב

בפניואתגריםוהעמדתהעיוותים,מקוראת

שכיןהפעריםאתלצמצםאותויכריחואשר
ניתןמכאןהאמורה.האמתלכיןמהלכיו
כלשוןלהתבטאאםאי-הנחת,אתלהכין

סופריםשלהסולידריותמהפגנתהמעטה,
מסיכתבמסגרתהראשונה)(מהשורה

"המרכזמןבאהשיוזמתההעיתונאים

כבד-תנועה(גוףהתיכון"כמזרחלשלום
הדבריםמתוכןרקלאאי-נחתלמדי).
בוצע,כאמתכאילוהממשלה,אתהמשבח

כאילומהכרעתה.כתוצאהאחד'מהלךולו
ארה"בעל-ידיהוכתבההתנהגותהכללא

התנתהלוי,דודשלהבכייניתכלשונו(והיא,
ראויאתנןתמורתהתכתיבקבלתאת

התעלמוסופריםשאותםמכךאלא jלשמו)
ויותרזאת,מלחמהשלואמיתינכוןמניתוח

הממשלהשלהלקוימתיפקודה-מזה
המוכה.לעורףביחסה
 :האחרונהההערהעלמליםכמה
העורףאתלהכיןעל-מנתלמשל,נעשה,מה

חודשיםמשךצפוייהשחיתהלמלחמה
 ?רכים

רשתותשתיאוחדומגן","ערכותחולקו
שעל-ידיוכשלעצמומסוכן(מעשההשידור
ההכרחיתציבורית-עיתונאיתביקורתנמנעת

מופעלתהטלכיזיהמלחמה),כימיגם
וכדרך-כללביממה,שעותוארבעעשרים
הרגעההוראותוניתנוזבל'משדרת

להתנהגותהמתייחסותלרוב,מפוטפטות
מיגוןשלממשיצעדשום .הפרט

בואעדננקטלאכבתיםהאוכלוסיה
-הצרכיםאתתאםלאהואשגםהפטריוט

 .מהשרוולהמשוךלפיתרוןכיאה

עלזוכרוחולהצביעלהמשיךיכולהייתי
אי-למשלמחדלים.וכהנהכהנהעוד

החינוךמערכתשלהכנתהבתחוםהעשייה
המקלטיםמערךשלמצבואוחדרם,לשעת
הציבוריים.כבנייניםואףהמשותפיםכבתים

המוגבליםהקשישים,לציבוראי-דאגה
כבתיהם.והחולים

ניתןומהאלהבעיותלפתורהיהניתןכיצד
נתוניםחסראנייודע.איני- ?לעשותהיה

לחשובהיהשניתןברוראכלועדכונים.
לקרות.שעתידמהעלמועדבעוד

כתוצאהבאהלאהממשלהשלההבלגה
אי-מעשהזההיהתחילה.ממחשכה

קורההיהמהמענייןחד-משמעית.שהוכתב

כניגודפועלתשמירממשלתחיתהלו
דברנאמרלאהאלההדבריםעללתכתיב.
על-כל-פניםהנזכרת,העיתונאיםכמסיכת

לאוכטלכיזיה.כעיתונותהדיווחעל-פילא
הפרטשללמצבוהתייחסותכלגםהיתה
קונכנציונאליםלטיליםנייחתלמטרהשהפך
עלדברנאמרלאוכןמחריד,נפץראשכעלי

ככיווןרבתיכת"אכעיקרהפליטות,תופעת
ולירושלים.הרחוקלצפוןהרחוק,לדרום

אמתעלדבריםנאמרולאזה'ובהקשר
סיכוייהיוהפעםשגםכךעל-נוספת

טוביםת"אצפוןתושבישלההימלטות
השכונותדיירישלמאלהיותרהרכה

 .דןגוששלוהפוכרים
הראשונה,כפעםולאמוכתב,הפרטביטחון

הייחוסעל-ידיכמקומותינו'רקולא
הבנק.וחשבוןמשפחתי

רגישים.אנשיםישבוהזאת,כמסיכהושם,

החכרהכראייתמלאכתםשכלסופרים,
פרט,פרטלגבידיפרנציאציהשלוביכולת
זאת.בחכרהאדםאדם-כלומר

נגדמליםהרכה- ?שםנאמרכןמה
הלקוחותחבוטותפסקאות .חרסייךסאדאם
הרכההיומיומית.מהז'ורנליסטיקהישירות

אגב,מוצדקת,צינית,ואירוניהלעג

ולערפאתככלל'אש"ףלהנהגתהמתייחסת
הועתקואלהקטעיםשגםאלאבפרט.
הכרזותהיווכןהיומית.מהעתונותישירות

שהואכאיזההעתידיהצורךעלכלליות

הפלסטינים.עםהסדר
מחשכהשוםחיתהלא- ?היהלאמה

שלונוקבתמדייקת,ראייהשוםיוצרת,
דרךכשוםדומהשאיננהזאתמלחמה

אחרות.למלחמות

זוכמסגרתאכנסלאהיריעה,צרותכגלל
עודנספיקאוליהנושא.שלמפורטלניתוח
הפעםמדוברשאיןרקנאמרהבא.בגיליון

אלאככני-חושך'כני-אורבמלחמת
חשוכיםככני-חושךכני-חושךכמלחמת

 •יותר.עוד
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 ;השלישיהמצב :עוזעמוס
כתר.

קנטטת :יהושעב.אברהם

הספדיה ;הגירושים

 ;המאוחדהקיבוץ ;החדשה
 .קריאהסימן

 ;אגרופלב :בסריעקב
וחמוס. ;המאוחד.הקיבוץ

 ;התחייהשירת :ברזלהלל
 ;ביאליקנחמןחיים

פועלים.ספרית ;פואטיקה
 ;קרהלאכלום :גילרחל
- " 77"עתרןספרי

 .ריקובר'צ

נושאות :אייסכילוס
 ;החסדנוטות ;הנסכים
.ןאהר :מיוונית ;אגממנון

 .שוקן ;שבתאי
השנה :קאדרהאסמעיל
 :מצרפתית ;השחורה
מעריב. ;ענבראביטל
 ;ההתקפה :בלהיינריך

 ;בן-נוןאיריס :מגרמנית
 .זמורה-ביתן

 ;והלואיזאבלו :לייוויקה.
בשלושדרמטיתפואמה
מאידישתרגם ;תמונות

א.ק. :אחרית-דברוהוסיף

 .המאוחדהקיבוץ ;ברתיני

שירים :המיגנוויארנסט

 ;פלועודד :תרגם ;נבחרים
סער.

בלאהאיש :מוסילרובוט
 :מגרמנית ;ב'כרך ;תכונות
 .שוקן ;כרמלאברהם

 :השביעיתהמלחמה
עלהאינתיפדההשפעות

 :עורך ;בישראלהחברה
הקיבוץ ;גלראובן

אדום.קו ;המאוחד

שלושה :דונוסוחוסה
 ;החברהמחייסיפורים

ישעיהו :מספרדית

 .זמורה-ביתן ;אוסטרידן
שבירת :אשלאריה

חטיפתםפרשת ;הגרדומים

עםהסרגנטיםשלותלייתם
 ; "ה"הגנהמסמכיחשיפת

 .זמורה-ביתן
זכרונות :ששוןסיגפריד

תרגמה ;שועליםציידשל
הערותוהוסיפהמאנגלית
 ;אריוךג. :דברואחרית

 .זמורה-ביתן
 ;עקוד :סוויסהאלברט
הקיבוץ ;החדשההספדיה

קריאה.סימן ;המאוחד

אתהממיוקובר: .שסם

אבנר :איורים ?דב •מפחד

 ;נעוריםלבני ;גלילי
 .המאוחדהקיבוץ
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טראומטיותפוסט·תגובות

.תגובות

.iךומצב

מנהל :קאפמןמרדכיד"ר
לטיפולהתחנה-ת.ל.ם
שלידוכמשפחהכילד
הקיבוציםסמינר

ראש :קינןגיוראפרופ'

כחוגהקליניתהמגמה
כאוניברסיטתלפסיכולוגיה

א."ת

הישראליהמכוןמנהל
 .לחציםולמניעתלטיפול

6 

@ 
 e,N,כך

 :קאפמןמרדכיד"ר

יותרכנוכחחככה

המציאותשל

כמולחץשללמצב

תוצאותישיהעכשוויזה

ילדיםגבילבעיקרברורות
מסגרתארכוןעקבהנחשפים,

לפחדיםהסביבתית,הביטחון
כאשרבעיקר,מתמשכים.

עצמועלהחוזרבמצבמדובר
אתוהמחזקיביומויוםמדי

לאמקוםהואשהעולםהמסר
בטוח.

כשהפחדגםקייםכזהמסר

שעלוללמהרקמתייחס
שהואובוודאילקרות,

כשמדוברמאודדומיננטי

ממשיים.באירועים

המשניותהתוצאותאפילו
מגבירותכאלה,אירועיםשל

חוסרתחושותאתרבהבמידה

יציאתלדוגמה, .הביטחון
רחוקיםלמקומותמשפחות
לקיבוציםהפורענות.ממוקד

שלתוספתהגיעהמסוימים
בשיעורמבוגרתאוכלוסייה

לאוכלוסייהמעל 25%של
כשהואכזה,מעברהקבועה.

לאומתרחשומבוהלמהיר
גםעלול,הנכונים,בתנאים

תחושתאתלהגבירהוא,
החרדה.

להיות,יכולחברתיתמבחינה
תהיהשההשפעהלעומת-זאת,

אנשיםמלכדת.חיובית,
במצביםיחדלהרגשתזקוקים
מאמצעיכאחדכאלה,

הקשה.הלחץבפניההתגוננות
ימכךכתוצאההופכים,הם

אכפתיים.יותרחביבים,ליותר

שקייםהרגשהליישבנוסף,
 .-נכונהלהבנהסיכויכעת
ייותרפרופורציונאליתייותר
חיים.אנובההמציאותשל

אינםששטחיםמתבררפתאום

ריחוקשגםמשמעות.בעלי
אףמבטיחאינוק"מ 1200של
מכות.מפניאחד

זאתבהתנסותאוליישילכן
אותנולהפוךהעשויתהליך
מה- .יותרחכמהלחברה

והמפהשהתנאיםשברורעוד

יותריהיולאבמזרח-התיכון
תנאים.אותם

שאנחנוחושב,אניעם-זאת,

בתחילתרקנמצאים
תהיהאכןואםהאירועים,

תהיהכימית,התקפה

קשהיותרהרכההטראומה

מצבניתוחבוודאיותצריך

 •אחר.

 :קינןגיורא ,פרופ

להתחלותפונטכציאל

חדשות

השפעתהמיידית ,ברמה

ביותרחוששיםברורה.המצב

שבמשךאחריבעיקרמפגיעה.

תחושהחיתהספוריםימים

אנשיםאופטימיות-יתר.של

בצורההריחושביםלא
בצורהאלאהסתברותית

לאאוהכלאוקיצונית
כלום.

שעשויים

אנשים

הסימפטומים

יהיו-להופיע

לצאתשיחששו
שיפתחוכאלהיהיומהבית.
רעדי-פיזיולוגיותתסמונות

בחילה.שלשולים,
קשה-יותרארוךלטווח
בהתפתחותתלויזהלנבא.
שלנותגובהתהיהאםהמצב,

 .הענייןייגמראיךלא.או
סאדאםשלאפרואתיפזרואם

מלחמהשתהיהאובים,חרסייך
הכרעה.ללאשתיגמרארוכה
איך-צלקות,תישארנהנפשית

אלהשאצלוברורשלא-יהיה,
מקרובמעורביםושיהיושהיו

הטראומטיים,באירועים

חמורות.יותרהצלקותתהיינה
ייתכןחברתית,מבחינה

לכידות,ליותריביאשהמצב
ליותראנשים,ביןקשרליותר
תהינהאוליחברתיים.יחסים

פוליטיות.השלכותגםלזה
אצלנוהאוכלוסייהבסך-הכל

מאנשיםמורכבתהיאחזקה.

ושיודעיםהרבהשעברו

שלתופעותאין .להתמודד
שהיהכמוגדולהפאניקה

אחרים.במקומותבוודאיקורה

ובאשרמתפקדים.אנשים

זאתנשווהאם-לעתיד
קשיםטראומטייםלמצבים

יבלונדוןהבליץכמואחרים,
למסלולםהחייםחזרושםגם

במצבהסתמןואפילוהרגילי
חדשות.להתחלותפוטנציאל

• 
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 :גרםמילנוחפרופ'

תלויההעתירלגביהטראומה
המלחמהבתוצאות

מסוגלאינוהאנושיהמוח

 .המסובךהעולםאתלקלוט
דרךמחפשיםאנחנולכן

אחתהדברים.אתלפשט
חיפושהיאלכךהדרכים
בנושחיתהלהשערהאישור
שהושפעההשערהמראש.

מכסירנותקודמות,מהטבעות

הייתיאנילולדוגמה,קודמים.
על-ביתיהרסשלניס~וןעובר

מגיבשהייתיליודאיטיל'ידי
מתאוםאפילושונהבאופן
 .ממולבביתגרשהיהשליזהה

-בכעסמגיבבוודאיהייתי
מדוע ?עליהגנולאמדוע

הייתי ?מיקוחקלףמהווהאני
מופשטותמהנחותאזמתעלם
מנקודת-הדבריםאתורואה

יותרהרבהקונקרטית.ראות

בשחור-לבן.

ארוךלטווחלהשפעהבאשר
למספרלהתייחסאפשר-

לתופעתלמשל .דוגמאות
שחיתהכביכול,ההלם,חוסר

למלחמת-השחרור.אופיינית
שמשוםכיוםלומרניתן
קטגוריהאזחיתהשלא

לזיהויזכולאאנשיםכזאת,
אתהסתירווהםפסיכיאטרי'

עשוהנוירוזה.אתהפחדים,

והדחקה.הכחשהשלמאמץ
 .לחיותהמשיכושהםהיות

הכלהיהבהבחברהולתפקד
הםשגםלהוכיחנדחפודר,.כס

בסדר.

יוצאילהרבהגםקרהכך
אומר,שלאמהשואה.

יימשךזהשמצבכמובן'

לאחרשנים.לאורךבהכרח
שהדלתותקורהמתאים,גררי

נפתחותהסגוריםלחדרים
החוצה.פורץהרעילוהחומר

להווהנחזוראם

הטראומההשפעתשאלת
בתוצאותתלויההעתידלגבי

נצאאםכלומרהמלחמה.
עלכשידינוהנוכחימהמצב

יותרקליהיההעליונה,
ולפרשהטראומהאתלעכל
הרי .חיוביכדבראותה

קיימתקוגניטיביתהערכה

כמהעד-מצבכללגבי
משאבימהםמאיים,הוא

אצלנו'הקיימיםההתמודדות
לאורהצפויותהתוצאותומהן
אלה.כל

החברתיתהטראומהלכן'
התוצאותאםקשהתהיה

וזהקשות.תהיינההסופיות

וגםהפרטלגביגםנכון
אםאנשים.קבוצותלגבי

המאמץיסתייםלעומת-זאת
יראובחברהשרבדיםבמה

מאודיקלזהכהצלחה,
עלוהןהפרטעלהן-

אתלעכלאוכלוסייהקבוצות
הטראומה.

החברהשתיתןהפרושים

אתשיכתיבוהםלמצב,
ההתנהגות.

חייבותאינןאלהמגןערכות
דווקא.אינטלקטואליותלהיות

מהאם,גםלנבועיכולותהן
לילדיה.חומהכלאתהמפנה
הנפשייםהמשאביםכלומר,

באדם,הקיימיםוהתרבותיים

הקובעיםהםהפנימיים,חייו

במצביגםתגובותיואופיאת

שמקורותמאמיןואנימשבר.

בכוחקיימיםאלהפנימיים
אדם.כלאצל
 :זהבהקשראנקדוטותשתי

עלהמסופרתהראשונה

 :הרומילחיילשאמרארכימדס
לאהוא .במעגליתיגענאאל
עד-כדי-כךנאיביהריהיה

עומדחיילשאותוידעשלא

 :גריךדורר"ר

פיצוי-הליבידו
המוותלאינסטינקט

פגיעהפוטנציאלישאסוןבכל
אבלהאדם.שלהנפשיבמבנה

 .לטראומטיהופךאסוןכללא
כטראומטייוגדרשאירועכדי

ראשיתמרכיבים.כמהדרושים

שניתההפתעה.

לקיוםכמסוכןהמצבתפיסת
ביןהקשר-שלישית .הפיזי

 .ארכוןתחושתלביןהאירוע
נוגעתהאוגדןשתחושתככל

ישיותר,רביםחייםבתחומי

טראומטיפוטנציאלבאירוע
תחושת-רביעית .יותרגדול

היותופסיביות,חוסר-אונים'

הנסיבות.קורכןהאדםשל
הרסעםמפגש-חמישית

התפוררות.או

הנזכריםשהמרכיביםככל

גדולה'בעוצמהקיימים
רבזמןלאורךונמשכים

להיתפסהאירועעשוייותר,
יותר.כטראומטי

לאירועהתגובהבמהלךגם
 :מוגדריםשלביםמסתמנים

כל.בטרםההכנה,שלבא.
יותר'ארוכהשההכנהככל

ההתמודדותמנגנוניהופכים

 .יותרליעילים
עצמו'האירועשלבב.

נמצאיםבבת-אחתכאשר

בשלבהישירה.השפעתותחת
בשתיבדרך-כללמגיביםזה

אקטיבית--תגובהצורות

אי-שלדפרסיביתאו~אבית
מוחלטת.עשייה

ההתעשתות.הרתיעה.שלבג.
מהלחץיוצאיםכאשר

 .לפעולומתחילים
בוהפוסט-טראומטיהשלב .ד

 .לושקרהמהאתהאדםמעבד

מהאלאלמוות,אותולדקור
ספרותשיש- ?לומררצה

האנושי'הקיוםשלשונות
יכולהחייל'אדוניואתה'
אבלפיזית,אותילהרוגאומנם

מעגללגעת.תוכללאבמעגלי
שלחרותותחוםהואהואזה

 .האדם

קשורההשנייההאנקדוטה

מסר-1933שבלברבר,
מגרמניהשהגיעידידלו
הנוראותההתרחשויותעל

שהואואמרשם,המתחוללות
מהעולםטוטאליתמיואש

חיכהוברברומהאנושות.

-ואמרהאדמהעלבמקלו
 ?לאמוצרט'אתלנוישאבל

• 

אירועעשוירחוק,לטווח
תפיסותעללהשפיעכזה

החברהבנישלעולם
ליותרשהופכיםישהבוגרת.

לעומת-אחרים,פטאליסטיים.
לראציונליים-הופכיםזאת,

הלך-הופךלפרקיםציניים.
 .ל:ךדוניסטיהחברתיהרוח
ניתןהפרוידיאניתבשפה

הפעלתעלאזלדבר
כפיצויהליבידונאליהחלק

המוות.לאינסטינקט
התגובהתלויהילדיםאצל

ההתפתחותיבשלבהנפשית
שהםובתמיכהמצוייםהםבו

המבוגריםמעולםמקבלים
לנושישהנסיונותסביבם.

מלחמות,שחווילדיםעם
נפשיתפגיעהעלמצביעים
תימשך,המלחמהאםברורה.
רמתלפתחאלהילדיםעשויים
 .ביטחוןחוסרגבוהה,חרדה
 .ריכוזבעיות
הוגדרהמדינת-ישראלכללית,

שנמצאתכמדינהומתמידמאז

למרותבלתי-פוסק.לחץתחת
אתשמוכיחמחקראףאיןזאת

פתולוגיותתגובותשלקיומן
יותררבותאויותרחריפות

לאוכלוסיותביחסאצלנו
האימפקטעם-זאת,אחרות.

באאסונותשלהבלתי-פוסק
באיכותביטוילידיבהחלט
בלתיבתוקפנות-החיים

בתאונותהמתבטאתמרוסנת

בהקצנהאנוש,ביחסידרכים,

אקטיביסטיות,דעותלקראת
תופעות-כלומרגזעניות.

תפניתישאבלאין'פתולוגיות
כוחנותשלפתרונותלקראת

 •ומלחמה.

מרצה :גרםמילנוחפרופ'
עוסקא."תבאוניברסיטת

שליםיקלינבנושאים
ולחץ.חרדה

פסיכולוג :גריךדודר"ד

א."תבאוניברסיטתקליני
במצבילטיפולמומחה
לחץ.

 .מחנךסימון:אריה

ומנהליסדימלשעבר
 .בבן-שמןהמוסד

• 
 :סימוןאריח

גםקובעיםהאדםשלהפנימייםחייו
משברבמצבי

בעצםאםעצמיאתשואלאני
משהואיןהנושאהעמדת

לגבימוגזם,חכמני,נרציסטי,

 .לנושקורהמה
ענייןכמובןהם,לחץמצבי

היכןובכל-זאתסובייקטיבי'
 ?הפרופורציה

העצמאותבמלחמתירושלים
בלחץ.חיתה
 .בלחץחיתהנגבה

 .לחץהיהבלונדוןהבליץ
בשניםשחייםהאנשים

וברצועהבגדההאחרונות

 .בלחץנמצאים
לחזוראם-כןצריכיםאנחנו

הנכונות.לפרופורציות
מיכל-השאלהלעצם

שהגיעובילדיםכמוני,שעסק,
בפניעמדהשואה,אחריהנה

הנפשיתהקונסטיטוציהחידת

התוצאותשכןהאנושית.

קצרלטווחגם-הנפשיות
שונותהיו-ארוךלטווחוגם
אלהקצהמןאלהילדיםאצל

שאיןושובשובמסתברהקצה.

מבחינתגםלחברודומהאדם
אישיותושלהראשוניהמבנה

המגן""ערכותמבחינתוגם

שלו.הפנימיות

דיקמןשלמהעלסיפרו
שבמצביםהמתרגם,המנוח,

במלחמת-שעברהקשים
קטעיציטטהשנייה,העולם
אבללבינו.בינויווניתקלסיקה
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 .------------תחדתםההשלולחיטךלתרבותהמרכז ""ע שגמו••·······················.
 :בן·יחודחישראל

הוועדהוחכרולחינוךלתרבותהמרכזסיו"ר

ההסתדרות.שלהמרכזת

להתווכחיש
לאערכיםיעל
סמליםעל

פרוד.לקיבוץנח"לבגרעין ,'דמכיתהבנוער-העובדהייתי
אתרואהלאאנילעיר.חזרתיהצבאיהשירותבתום

בקיבוץנשארתישלאאפילוייתכןבקיבוץ.רקההגשמה
לתנועתחזרתי .שםלהגשיםיכולתישלאמצבשנוצרמכיוון
כלאתעברתישנהעשריםונמשןוהלומ,דהעובדהנוער
אחר-כן .בהוד-השרוןהתנועהמזכירהייתי .התפקידיםמגוון

העובדהנוערלמרכזהגעתי-1982בהשרון.מחוזאתריכזתי
בתנועה.החברותארגוןאתעצמיעלוקיבלתיוהלומד

אחר-כןהמקצועי.באיגודהקשורלתפקידעברתי-1987ב
כלעלהנוער-העובד-והלומ,דשלהארצילגזברנבחרתי

מכן.המשתמע

במשבצתהמרכזתלוועדהבבחירותלהתמודדהחלטתי
בהודעמלגילבשכונתחיעצמיאניהשכונות.נושאשל

הסיסמהעםלנושאהלכתיגדלתי.בההשכונה-השרון
מקוםבהכרחלאהיאששכונהאחרת,גםאפשרשבשכונות

ביטוי.יכולתחוסרושלמצוקהשל
קטליזטוריםליצורכוונתי ?במחלקהלעשותעומדאנימה

להניעתרצהשלאשקהילהמשוםהשכונה,נתוןלפעילות
שוםזההבתפקידאחרמישהולכלאוליאיןעצמה,את

מעורבתתהיהשהקהילהרוצהאניאותה.להניעסיכוי
להביאמתכווןואניסביבה,שקורהמהבכלהיום-יום,בחיי
העשייה.בתהליכישיתופםעל-ידילמעורבותהאנשיםאת
לפעולהמחלקהלשכונות,מחלקהישפועליםמועצתלכל

חייבהשכונהועדהשכונות.ועדיאתשבוחרתקהילתית,
לבעיהבהתייחסראשיתעליון,אינטרסבשכונהלראות

החינון.בעיית-המרכזית

עלמדברואנייתר.מעורבותליצורחייביםזהבעניין
עםיחד-עזרשעוריבאמצעותהילדחינוןשלתהליך
מתוןוגםביח,דלשבתענייויצירתשלבמגמהגםההורה.

אמוןשאינוההורהאצלפסיכולוגימחסוםלשבוררצון
עםלהתמודדוחוששהמודרניותהחינוכיותהגישותעל

היחידה,הדרןזולעזרתו.נזקקילדוכאשרהלימודיםחומר

בחברה,וגדליםההולכיםהחינוןפעריאתלסגורלדעתי
להעניקלעולםיוכללאמינימוםשכרהמרוויחההורהשכן

בתנאיקודם-כלמקצצתכידוע,והמדינה,אפור.חינוןלילדו
להדקאזחייבההורה .העליוניםבעשירוניםבמקוםהרווחה

מאפשרשהואבהשכלהאלאהאוכל,בנושאלאהחגורהאת
לילדיו.

לסייעשיוכלוהמידעמרכזיפיתוחהואאחרחשובדבר
אינןוהרשותהמדינההביורוקרטיה.בסבןלהתמצאלאזרח

מרכזילולתתרוצהאניואילותשובות,לולתתמעוניינות
לחתוםהולךשהואלפנישידעמשפטי,יעוץשלברמהמידע
 .לחתוםעומדהואמהעללדוגמה,המשכנתא,על

קהילתיתיאטרוןהקהילתי.התיאטרוןפיתוחהואאחרנושא
האזרחאתלקדםיכולשהואמאמיןואנייוצר,תיאטרוןהוא

ובוחרת.ממיינתמחשבהלקראת
קופת-חולים.בנושאהמעורבותהואאחרדבר

קהילתיותמועצותשלבהקמתןמעונייןאניכוללתבראייה
עומדשבפניהןהבעיותמכלולעםלהתמודדשיוכלואזוריות
תשובותלתתגםתוכלנהכאלהקהילתיותמועצות .האזרח

השכונה.לתושביורחבגדולביטוילתתוגם
רבות.ותוכניותבעיותהיוםהמדוכהעלעומדותלסיכום,

סיימהלאעדייןהאלפיים,שנותשלבפתחןההסתדרות,
כלליתהסתדרותלהיותלהמשיךחייבתוהיאתפקידה,את
משבריםבתוכהמתארעיםאםגםמכך.המשתמעכלעל

אתלתתשמסוגלבמדינה,תחליףעדייןאיןאחרים'אואלה
שמסוגלתמערכתשוםאיןבמקומה.הרלוונטיותהתשובות

המשברלמרותהעובדים,חברתשנותנתכמותשובותלתת
בה.הקיים

יותרהרבהחיזוקיםיקבלהאלפייםבשנותהעובדהמעמד
לכןומפתחת.יוצרתשהטכנולוגיהמהלנוכחגדולים,

עשוייםהסמליםורקעליוןערןעדייןהואהעבודהערן
לעתידהערכיםעללהתווכחלפיכךעלינומוטללהשתנות.

 . ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. • .הסמליםעלולא



זהביאלכס

כתיבה

עיתונאית

סנטימנטלית

ומסתפקמוסמכת",יידית"מהדורה

גורעאומשהומוסיףשהואבכך

המתרגםעםעבודתובזמןמשהו

האנגלי.
שלהקשישיםהקוראיםצרכיעל

בשביס-זינגרעונהה"פארווערלס"
טקסטיםלהםמציעשהואבכך

בתרבותהמעוגנים"מתירניים"

ובסטראוטיפיםלהםהמוכרת
באמצעותבעיקראצלםשהתגבשו
הפופולריתהסנטימנטליתהספרות

 :המסחריהייריוהתיאטרון
(רבנים,הטוביםשלבעולמם
ישיבות)תלמידיצדיקים,
שלחריגותתופעותמתגלות

מיניותוסטיותהומוסקסואליות
שלבעולמםואילואחרות,

ואנשיזונותגנבים,-"הרעים"

מעשיםנעשים •העולם-התחתון
מפילעתיםהמובאים"נוראים"
("אלקהשלישיבגוףהמחבר
וגבריםנשיםמפיולעתיםומאיר")
כידעליהםהמוסיפיםבטלנים
לשבת")("לאהטובה.דמיונם

שהזיותהואולאלהלאלההמשותף
למציאותבהםהופכותפרועות
בהםמובאיםמעשיותשלוחומרים
כסיפוריםקרישהיו",כ"מעשים

 .ריאליסטיים
הדיווחהואהסיפוריםשלעיקרם

בשביסהנוראים"."המעשיםעל

שלממצוקתםמוטרדאינו
שלממבוכתהלאוגםהגיבורים
מפתחהואאיןלמעשה,סביבתם.

בסיפורמסתפקאלאעלילה,כלל
המעשה.

ותאוותיצריםעלהסיפורים
המסורתיתבסביבהמתרחשים

המודרניזציה,שלפניבעידן
נציגיפגישתשלהמעברבתקופת
החברהעםוסמליההמודרנה
הם,אלו .העיירהשלהמסוגרת

הרחוקהעברמןסיפוריםאפוא,

ממנוההינתקותאשר •יותרוהקרוב

ניתןועל-כןלרחוק,אותוהפכה

שקרהמהאתכביכוללהעביר
והאגדה.המעשייהלתחוםבו

האמריקנייםסיפוריוגםאולם,
בסגנונם.שוניםאינםבשביסשל
דיכוטומיתחלוקהקיימתבהםגם
שלמעשיםורע,טובשל

אימפוטנציה,ושליצרתעתועי
על-המושמעהסוגמןבדיחות

מצבים •בבתי-המלוןבדחניםידי
בוולגריותהמובאיםגרוטסקיים
דמויותשלסטראוטיפייםואפיונים
נפגעאלהבסיפוריםחוזרות.

והקשרהעלילה,רצףפעםלא
ניכרמלאכותי.האירועיםבין

מתענייןהגיבור-המספרשאין

מוכרהכל-סביבובמתרחש

עםנותרוהואבעיניו,ומשעמם

מתמכרבלעדיהם,אומכנסיים
לתאוותיותאוהמיניותלהזיותיו

סיפורגםישנוושםפההממומשות.

דמותלעצבניסיוןאו •הומוריסטי
סיפוריבמתכונת(אם-כינאיבית

המקריםברובאךההשכלה),
שונותגירסאותהסיפוריםמציגים

האדםשלמיניותונושאעל
שפרטיסיפוריםהאחרות,ותאוותיו

באורחלזהזהקשורותעלילותיהם
מלאכותי.
בושרשדזקעוניכרטובהתרגום

אתלשפרכדיבכךאיןאך •מאמץ
 •עצמם.הסיפוריםאיכות

 •מפריםביקורת

שירה•

המופיעההמתרגם""הערת==  :קוראיםאנוהקובץבסוף =
iiiiiii הייריבמקורםאלו"סיפורים

 •ראשוןבפרסוםרקאורראו
זכוולאבכתב-עת,אובעיתון
המחברמידינוסףאמנותילליטוש
התרגומיםזה,כנגד .בספרולכינוס

במידה •נעשושבספריםהאנגליים
שלבהשתתפותואחרת,אוזו

איתרבהתייעצותאוהמחבר

ובסמכותו".

זולהערהנזקקצוקושלמה
אתלהסבירכדינוספות,ולהערות

טקסטשבתרגוםהפרובלמטיקה
לתרגמומתירמחברושאיןיידי,
האנגלי,הנוסחמןאלאהמקור,מן

למתרגםשהתבררלאחרוזאת
קטעיםאיבדוהאנגלישבנוסח
גבינו'ל .מחיוניותםמסוימים
זוהערהעשויההעבריים,הקוראים

המחבר'שלהמצטדקתהערתווכן
לנושאנזקקמדועלהסבירהבאה

אהבת-כביכולמקובל,לא
אחדות,תמיהותליישב-זקנים
דומיםאינםזהקובץסיפורישכן

ובטווחבחיוניותםבמורכבותם,

שהיכרנולאלהשלהםהנושאים
ואףוב"העבד", "מגורייב"השטן

שראההייריבקובץלמצוייםלא
"רעד-מגבסבהוצאתאור

("המראה"). "שפיגל
לעיתון"כתיבה"שלהתופעה
חיתהאךפחות,היוםמוכרת

ובראשית-19הבמאהשכיחה

אנגלייםסופרים .הזוהמאה
שכתבוסופריםוכןואמריקנים

התפרנסועליכם)שלום(גםיידיש

בשביס·יצחק

 :זינגר
בחוריבטל

 ;ישיבה
 ;עוברעם

1991 ; 

עמ' 272

מכתיבת

וסיפורים

בהמשכיםרומנים

עורכיהזמנתלפי
הכתיבולאאםגםאשרעיתונים,

יידעונושאיהם,אתבמפורשלהם
מהם.מצפיםהםלמהאותם

לוחהציבוהעורכיםיתר-על-כן'
שהתחייבווהסופרים,דוחק,זמנים

ידיהםמתחתהוציאובולעמוד
סיפקשהיהלפניושלחוןטיוטות
 .לערכןבידם
עורכיאםיודע,אינני

ביצחקדחקוה"פארווערטס"

גמרילברוראך •בשביס-זינגר
מ"הערתוגםהסיפוריםמקריאת

המכוונתהכתיבהשדרךהמחבר",

אליהםשיחסומוגדרים,נמעניםאל
יחד'גםומזלזלמחניףהוא

שאיןומכיווןלשגרה.אצלוהפכה
רואהביידיש'יפהלספרותקווים

שלמהכנהפטורעצמואתהמחבר

וצבישלום
קוראשאנימה

·• • • 
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עינתעמלה

 sו~
ן~
~ 

מפרים.ביקורת

רוצח"אתה

אללטפס
האלוהים

 "?מהאו

שלסיומהמאזהסוחר.בציכמלח
מתמדת.בציפייהחיהואהמלחמה

מצפהאלאכלוםעושההיה"לא
הוא ...מהלקרותמוכרחכאילו
לצפותמוכרחאחרת.יכולאינו

כיבטחיודעאפילויקרה,שמשהו
אינווכבר ...יקרהלאדברשום

זו"בציפייהאלאחי

צבת :ניצןשלמה
אחריתבצבת;

 ;מירוןדן :דבר
 ;ביאליקמוסד
1990 ; 

עמ' 603

האחרוןפרקה- 28=.פרק

מתוארתהטרילוגיה, לש::.---
וריקודיםשתייהמסיבת-

שלהחדר-גגבדירתהמאורגנת

מוגדרת,סיבהחסרתמסיבה .בנאי

מדמויותיוכמהמשתתפותבה

חוויהבמעיןהספרשלהמרכזיות
טיולשסופהמלאכותית;:דדוניסטית

הנשמטיםשיכוריםשללילה
חסרתהביתיתלפרטיותםמובסים

פניה,עלזו,תמונההמשמעות.

החיצוני,המסראתכביכולמבטאת
היצירהשלרבות,דוברעליו

פסיכן-מעברשלמסרכולה.

הפתיטיתהיחדמתחושתחברתי

מלחמתועל-סףשלפניהיישובשל
האינדיבידואליזםאלהעצמאות,
בתוךכברשראשיתוהדקדנטי

ופושהושהולךעצמה,המלחמה
לגאולה"השני"הדורעלומשתלט
מחליאה.במהירות

התהליךמהתפתחותזוהתרשמות
זאתעלוגםמאוזקשת,הסיפורי

סגנוןעל-ידי.מעט,לאכברדובר
שהואשעםיניצןשלכתיבתו

המותאמתמסוימת,בהגבההלוקה
נכתבבהבתקופההכתיבהלשפת
במישוריומהלךשהואהריהספרי

אתעיצובובדרךהיומיוםשל
וחוויותיהןהדמויותשלבינוניותן

בצמתימצוי;תהןכאשרגם

אותןמכריעים.היסטורייםאירועים

שלסופהלקראתאשרדמויות
כאמור,משלימות,הדברים,עלילת
בוהקטןהאישיהישעםבמודע,

והלאה,מעתהחייהןאתתחיינה
לפחותאכזבה,שלבשמץאם-גם
 .דיבוריהברובד

מתהפכתשנייה,שבקריאהאלא

 .פניהעליחיזוקיהכלעליזוראייה

10 

מתרכזהטרילוגיהשלסיפורה
משפחתשלחייהבקורותלכאורה

המשפחה,אבידב,ביקל
-אשתוציבור,ועסקןמנהיג
בחייותומךצלהמהווהבלומה
עזראוהעשייה,החשיבותמלאי

המעקרב~לוהצומחבכורם
הלא-אוהבתאשתויאביושל

בןשאדליקדינה,
התכונותובעליפה-התוארהזקונים

ואשתוצבאי,מפקדשלהטבעיות
 .מיכל-החיננית-סטראוטיפית

הפועלותאלה,דמויותסביב
הקמתשעל-סףהשניםמשך

ושנותהשחרורמלחמתהמדינה,
שאחריה,הראשונותההשתקמות

משנייםמטאוריטיםסובבים

הנארגיםבחשיבותםושלישיים

המתוארת.האירועיםבמסכת

דברשללאמיתולכאורה.כך
מתפריהןהמשנהדמויותחורגות

אתמהותיתומשנותהמגבילים,

כולו.המארגדגם
להיפוךביותרהבולטתהדוגמה
הדמויותשלבמעמדןהמתואר
שלהאחרוןבחלקהמתרחשת

באוהל","יתד-הטרילוגיה
הגיבוראינוהאמיתיגיבורואשר

חברואלאשאדליק,-הפורמאלי
 .בנאיהבוהמיין'
ארכיטקטורה,שלמדגרפיקאי

ילימודיואתשסייםמבלי
להיותדרכובראשיתושהתעתד

המפעלאתבביטולשדוחהצייר,
יאביועל-ידילוהמוצעהמבוסס

עבודותעלזה,במקוםוחי,
בחברתשכורבחדרמזדמנות

קיומיבחללחולפות,נערות
מסגרתמכלכחופששנראה

בקיוםמודעתכדבקותמחייבת,

ישובעצםמוחלט'אקזיסטנציאלי
"משאתאחרימתמידחיפושבו

במליםנתקיימה".שלאנפש
משאתעלאי-ויתור-אחרות
היומיומית.לקיומיותשמחוץנפש
בלתי-כמיההמתמדת,נהייהמעין

התקשרותמאפשרתשאינהפוסקת

הנושאיםלאישהאולעיסוקקבועה
משתק.קרקועשלסכנהאיתם

הסטראוטיפיתלדמותו,בניגוד
עלהמקבלשאדליק,שלבמכוון,
העולה,המרובעותמגמתאתעצמו

מיכלולצדכולו'מהספריכביכול
הדייראחריהנמשכתירעייתו

ברוטינהמאבקתוךהדון-ז'ואני

(אלאחייהעלהמשתלטתהאפורה
נכנעתהיאדברשלשבסופר
ומשלימההטריוריאליתלמסגרת
לקשרבנאיאומנםמתגעגעאתה),
;ךאחזות,שללרעיוןממש,של

וממשיךזהלגעגוענכנעאינואולם
מעצמוהמנוכרהנפשיבניתוקו

שלבתחושהאותוומהסובב

מאחוריהמסתתרתמתמדתתהייה

וההתנהגותייםהדיבורייםמסכיו

 .בכלכפירהשל
המשתלטתאחרתמשניתדמות

שלזוהיאהסיפורבמתעל
בנאישלהזמני-קבועשותפויוחאי,
הסיפוריהרצףאלהמגיעלחדרי
שוטטותשלשניםמספראחרי

ואינוקיים

 .) 478(עמ'

פיתרוןכלמסתמןלאכאשר
הואכאן'המושאחסרלחלומו

בצילשוטטותכאמור,פונה,
חיפושיושגםאלאיהסוחר

למקוםמוביליםאינםבמרחקים
ומשוםמספקת,נפשיתתשובהשל

שבו,התנועהדחףעםשבד-בבד

בעוצמהאףואוליבדומה,חש,הוא
בנאישלגעגועבאותוייותרגדולה
מחליטהואיכלשהוחםלבית
בסיוןזכראלהחוף,אללחזור
משכבר.הדהויהאהבתו

שהיאמיכלאתחומדיוחאי
ממנהנודףזאת(ושעםביתבחינת

המתממשהפריצהחלוםשלריחו
אתהמגשימהנועהשלבדמותה

המופקרת-אנטי-המיניותהזיית

אינואךשאדליק),שלממוסדת
כפילגביה,מאווייואתלממשמעז
ממששלדברעושההואשאין

הישנה.אהובתואתלגלותעל-מנת
אקטיביבאופןלחיותממשיךהוא

נגנוב"אולי- :בלבדבחלומותיו
 ••• ?שהואלאןוניסעמכוניתאיזו

 ...ההואהעץעלתעלה-
נוי ... ?יכולשאינניחושבאתה-

 ?מהאז .עליתי
תעלהאחד'מחסןגםכאןיש-
 .גגועל
לעלותיכולשאינניחושבאתה-

 ?עליו

יכול,שאתהמאמיניםכולנו-
 ...בשקטשב
כבר !בשקטליתגידאל-

 !מזהגבוהיםגגותעלטיפסתי

פתאוםשנדלקקשכמוהיהושוב
מתקרבואוהדוכברוטיפסוקפץ

מזההגגלקצהעדההואמהעבר
 ?נו :בהםמתגרהוושמערה

לרדת.יכולאתהעכשיוטוב-
היהפתאום ...ירדלאיוחאיאך

המחסןמגגגדולה.מטרהתפוש
גגועלועלההמרזבלאורךטיפס
ומרחףומטפסתלויוהיהביתשל
אוליעין'תעיפו ...וארץשמיםבין

מגדלאיזהבמקרהרואיםאתם
צרח !ליתגידואזבסביבה,גבוה
ממרומיו.יוחאי

האלוהיםאללטפסרוצהאתה-
אומה?"

נזקקיםאינםשהדבריםנראה

העמוק,האידאיהצורךלפירוש.
הואהגבולות,חסרהמעוףחלום

חסריחייואתלהתוותשממשיך
תוססשהואכפייוחאישלהאחיזה
האקזיסטנציאלית-כופרת,בהוויתו
 .בנאישלכביכול'
לפרשאףניתןזוהסתכלותמזווית
שלדמותואתמשמעותיבאופן
המציירהזקןהציירשפטלינחום

בלתיתמונהבארץחייוכללאורך
חלומיייםחוףשלאחתגמורה

אהבהכאןשנותיוכלמשךוהאוהב
את-אחתומופנמתחסויה

לידידוהנשואההבוגרת,בלומה
 .ביקלהמכובדהעסקן

גםאינטגרטיביתמתפרשתכך

הדרן-קישוטילדרשלמוזרותו
המוסרניותהרצאותיואתהנושא

 .בערבוערבמדיהארץברחבי
בכורועזרא,שללבטיואפילו

יביקלשלוהמאכזבהפרגמטי
אי-שלגווןזובדרךמקבלים

הרוקח,מיכה,אףכךקיומי.שקט

אשתוודינה,המיוסרת,בבדידותו

בהיקרעותהעזרא,שלהקפואה
לביןהביתיתהשגרהביטחוןבין

לבה.חלוםאחריהליכה
הדמויותפריפרייתכלומר

בניאתהסובבותהמוקטנות

שבסיפור,המרכזיתהמשפחה

באפרוריותלכאורהרקצבועות
תהומיניגודהמנוגדתעלובה,
בשדותיושהילךאורישללזהור
על-שכן .ולדומיושמירשל

יניצןשלהמציאותתפישתפי
בתהליךאורי-שאדליקדווקאהפך

משומם,לסתגלןמהיר,מטמורפי
הבמהשבשוליהסטטיסטיםואילו

בניהםהיושלאהיישובית,
נושאיולאמנהיגים,שלהמיועדים

יוהשכולהקרבהרואיקתשלדברה
שלשיטיומביןכאמור,שחרגו,הם

וקיבלוהראשוניהעלילתיהרובד
הגיבוריםתפקידיאתעצמםעל

והםהטרילוגיה,שלהאמיתיים
שלהמציאותיים-אים wהגהם
המעניקוהטיפוסהחיפושדחף

והחברתי'האינדיבידואלילקיום,
וניצןושאליבאמשמעותו,את
הפוגהבליעדייןתוססהוא

 .במקומותינו
להווייתהיחדמהווייתמעבר
לאאבליייתכן ?היחיד
אלאהחיים,שלהסתאבותםמשום
צמחהאשרהיחדשאידאתמתוך

וחיתהיחידיםשללבםמהגיגי
מסוימת,היסטוריתלתקופהיעילה
התקופהבפתחמחשיבותהאיכרה

למצוא
רלוונטי

חייבתוחיותההחדשה,

התייחסותמושאלעצמה
חדש.

בצבת"ל"צבתאכן,יש,אם
שעולהכפימוסרי-חברתי,מסר

שבשול.ימירוןדןשלממאמרו
לפיכך,שמדובר,הריהטרילוגיה,

שלהראשוניתלקליפתםמעבר
במפורש.אופטימיבמסרהדברים,

• 
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יעוזחנה

שירח

ופואטיקה

ופואטיקה""שירהספר=

בודדות,ממסותמורכב--

ii ii אחתכלאורשראו
המבואמסתכדוגמת-בנפרד

צעירה""שירהלאנתולוגיה
לאנתולוגיההמבואאו ,) 1980 (

 .) 1974 (בעברית"השואה"שירת

בסוגיותדןהמסותמןחלק
בודד'ליוצרהקשורותפואטיות
יונתן'נתןגרינברג,א.צ.כדוגמת

ריבנו'טוביהאועמיחי'יהודה

נוסףנדבךמציגאחרוסוג

בעברשפורסמומקיפיםלחיבורים
"השיר :כגוןהמחברעל-ידי
העריכהלמורשה".וזיקתוהחדש

 :כרונולוגיתהיאהספרשל
העברית"השירהועדמביאליק
 :משולבתהתפיסהאולםהצעירה"
כאחת.ודיאכרוניתסינכרונית

המחקרמסותשלהמשותףהמכנה
תוויאחרהחיפושהואשלפנינו
בודדיוצרשלהייחודייםההיכר

שלמהמשמרתושלמחד-גיסא,
ב"חטיבותהדיוןמאידך-גיסא.

"הנוסחה",אחרמבקשפיוטיות"

והתשובה"המפתח"אחר

ואבחנותהגדרותבאמצעותמוצגת

במסהחוקרים.ושלמשורריםשל
למורשה",וזיקתוהחדש"השיר
המשוררשלהאבחנהמוצגת

שירתאתהמציגהשלום, .ש

וזאתציווי'עלכמושתתהנבואה
חיקוי'שללפואטיקהבניגוד

ופואטיקהיוון'שירתאתהמציינת

זמננו.לשירתהאופייניתביטוי,של
בצד ) 301עמ'ופואטיקה",("שירה

רומןשלהנוסחהמוצבתזוהגדרה
הפיוטי""השדרלגבייעקובסון

צופן'הקשר'מגע,נמען'(מוען'

הנוסחהאתמציגברזלהללשדר).
אותהומיישםיעקובסוןרומןשל
ועדהתנ"ךמןהעבריתהשירהעל

מעניינתהתייחסותרקעעל .ימינו
בזיקתוהעבריהשירהצגת-זו

חדשה,משמעותמקבלתלמורשה
זמננובשירתמרכזייםנושאיםואף

המקראיתהתשתיתשלמקומהכגון
מואריםהשואה,שירתבמסגרת

השואהלנושאואכן' .חדשבאור
רחבתמסהמוקדשתבשירתנו

לראשונה(שהופיעהזומסההיקף.
בשירה"השואההאנתולוגיהבפתח

הדיוןבמרכזמעמידההעברית")

השואה,בנושאהמבעקשייאת

המנסותהשונותדרכי-העיצובואת

דרךכגוןהקושי,עללהתגבר
החלום","לשון"ההמשלה",

ועדות".ו"קינהההצהרה""שירת

גםמודגשיםדרכי-העיצובבצד

משירי :והמשמעותהמסרתחומי

ועדלנקם,הקריאהדרךהקינה,
דומה"התחייה".נושאלהצגת
והיאשינויים,עברהלאזושמסה

אולם ,וכלשונהככתבההודפסה
מופיעהשואהבנושאהטיפול
האחרותהמסותמןניכרבחלק

רחבהמפההפורשבדיוןהן

כדוגמתויצירות,תקופותשל
החדש"השירעלהנזכרתהמסה
 ) 331 , 329(עמ'למורשה"וזיקתו

שלביצירתוהדיוןבמסגרתוהן
גרינברגא.צ.כדוגמתבודדמשורר

א.צ.ג.עלהמסה .) 88עמ'(שם,

הצגתשלמענייןדגםהיא
הואהדגשייחודית.פואטיקה

האקספרסיוניסטיהשירהצגתעל
נטיותועל 'י~;ז Qההגווןבעל

שירים :כגוןמעניינות,ז'אנריות

מעניינתבלדות.אוסונטהדמויי
התפיסהביןהקשרהצגתבמיוחד

הכיווניםלביןא.צ.ג.שלההגותית
יהודהאצל .בשירתוהז'אנריים

המתחאתברזלהללמדגישעמיחי
עלל"אינסופי",ה"סופי"שבין
בשירתוטרנספוזיציהשלצורות

המלים.שלהכפולמעמדןועל
שמהיונתןנתןשירתשלהבדיקה

בשירתומפתח,?לוחעלדגש
תבניותועלעוגמה)תוגה,(עצב,

שתלטניות.למליםאוקסימורוניות
שלתהליךעלמצביעברזל

מפתח,מלותביןקשרהיווצרות
בשירתוראשייםונושאיםמוטיבים

בהרחבהועומדיונתן'נתןשל

קינת :(כגוןמהנושאיםחלקעל
מr:זפשברזלוכד')אהבהיחיד'
נושאים,מוטיבים,ביןהקשראחר

הדגשתמתוךוזאתוז'אנרים

 .המשוררשלהעצמי""הז'אנר
לביןהעצמי""הז'אנרביןהקשר

הופךפואטית"עולם"השקפת
ברזלנגששעמוהראשיל"מפתח"

המופיעיםהמשורריםרובלשירת
הניסוחאחרמחפשהוא .בקובץ

בשיריוהמתודהמהותשלהפואטי

כגון'בתרגומיו'ואףהיוצרשל
פרןהוגרשלשירתרגוםהדגשת

אחדברצףהמופיעהופמנסטאל'
טוביהשלהמקורייםהשיריםעם

עת".למצא"שיריםבספרריבנו
ואילו ) 184עמ'ופואטיקה(שירה
"הארס-פואטיקה"-זךנתןלגבי

(ובמיוחדשירתודרךרקלאמוצגת

דרךגםאלאשירה)עלשירים
אצלוריתמוס"זמן :(כגוןמסותיו

 ).מודרנית"ובשירהברגסון

"ארס-פואטיקה"להציגהניסיון
במסהמצוישלמה,משמרתשל

במסההצעירה".ב"שירההמטפלת
 )-1980באור(שראתההמקורית

שלכיווןעלברזלהצביע
המופשטאלהמוחשמן .הליכה
הצעירה"ב"שירההבולטת(תופעה
הראשוניםבעשוריםשנכתבה

גםלהוישהמדינה,קוםלאחר
הציוראמנותבתחוםמקבילות
לדומיננטיותוהכוונה-והפיסול

נטייהועלהמופשט")."הציורשל
מוחשית,לשירהיותרמאוחרת

לציין'מענייןלהיפר-ריאליזם.ואף
שנינוספוהמקוריתלמסהכי

לפרספקטיבההתורמיםסעיפים,
ואףהנושא,שליותררחבה

לספראפילוגמעיןביצירתמסייעים
היבטמעליםאלוסעיפים .כולו

המסורתית"שירה-"המןהתפתחותי

תוךוזאתהצעירה","השירהאל
מכינים""יסודותלבדוקניסיון

הכנתמשוםבהםשיש(יסודות

"השירהאפיונילהיווצרותהקרקע
הצעירה").

תפניותעלמצביעברזל
הגדולותבפואמותמטריאליסטיות

מדבר","מתי :ביאליקשל
האש","מגילתאו"הכריכה",

שללנכונותהעדותבהןורואה
ולבלתילמסתוריןלהזדקקהשירה
-אלתרמןשלהשירהלגבינתפס.

עניים"ו"שמחתבחוץ""כוכבים

לראותניתןכיברזל'מדגיש-
והואמופשטת,לשירהנטייהבהם

נטייהעלאףומצביעממשיך
בת-יוכבדשלבשיריהםלמופשט

 .זוסמןעזראמשיריוברביםמרים
וטוששלהמעבראתמדגישהוא

לשוןבעלתמיתולוגיתמשירה
;:זיתולי'גווןבעלתלשירהארכאית
והיאהדיבור'שפתשלשונה

החדש".ל"שירדרךסלילתמעין
שלהנסיונותאתמציגברזל
המאוחרים)(בספריוגלבועאמיר
"השירשלאפשרויותיואתלפרוץ

ובודקממשיךוהואהזורם",

שלהמרכזיותהתופעותאתאף

"השירהבמסגרתהנכלליםיוצרים
נתןעלמצביעהואהצעירה".

הצורותנגדראשי""כמתמרדזך

דרך"כ"סוללאבירןעלהסגורות,
ששינהכמירבין'עוזרועללהיתול'
חלוקתןעל-ידימליםתבניות

לפגועמבליהמיוחדים,וצירופיהן
באשר .השירשלהטבעיתבזרימה
עלברזלמצביעהמסריםלעולם
התפיסהכגוןחדשים,כיוונים

"חשושים(לחרדיתה"דו-שורשית"
נפרדמאמרמוקדשהכפולים"

א.בשיריהתופעהאתהבודק

עמ'ראהבסר,וי.יעוז-קסט

כימדגישהמחבר .) 226-243

התפיסותבמסגרתתמורהקיימת

בשירתביטויןעלהבאותהערכיות,

"הערךתפיסתולפי"דור-המדינה".

הגלויההארשתמןנדחההלאומי
ערכיםהתייצבוובמקומוהשיר,של
נטולתוהתמודדותהווידוי,כוחשל

הקיוםהוריתעםמשוא-פנים

חותםברזל ,,הפרטי.האינטימי

שלמקומהבהדגשתספרואת

כחטיבההצעירה,העבריתהשירה

הספרותבתחומיועצמאיתנפרדת

העברית.

מסותשלמענייןפסיפסלפנינו
הכיווניםאתהבודקותמחקריות,

שלבארס-פואטיקההמרכזיים

משמרתושלהיחידהמשורר

הנורמותשלהיאהבדיקהשלמה.
בז'אנריםהןוהמשתנות,הקבועות

והןקינה)בלדה,(סונטה,הבולטים
משליםהספרהעצמיים.אנרים'בז

הןברזל'הללשלקודמיםחיבורים
והןהבודדת,המונוגרפיהבתחום

ואכן'הדורית.המונוגרפיהבתחום

ופואטיקה""שירה-הספרשם

הצגת :מהותואתנאמנהמשקף-

אחרהחיפושתוךוהיצירה,היוצר

לפענחניתןשבעזרתו"המפתח"
שלוהמשמעותהקסםסודאת

האחרונים.בדורותהעבריתהשירה

• 
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* 
קונצרט

מליםשל

* 
 :יזהרס.

 ;מישורסיפורי
 ;זמורה-ביתן

1990 ; 
עמ' 161

יזהרשלסיפוריולילות = =
בעבר,שהופיעזה,בקובץ--

בידימחדשועובד=--ונערך
אפילופשוטות,הןהמחבר,

צמד"הנמלט" :פשטניות
אדמהשטחלחרושמתחילסוסים
חוסרשלברגעאחד,סוסולפתע

בסופו-של-נמלט.תשומת-לב,

הסיפוראוהאבדה.נמצאתדבר

ללמודשעלהצעיר,על"חבקוק"
ולוחסר-כלאדםמכירבירושלים,

ריק,בחדר-מרתףשגרכינור,רק

אתולחבריולצעירמגלהזהואיש
סופווגדולתה.המוסיקהמסתרי

בזמןפגזשלבפגיעהנהרגשהוא
התחיל"שלאו"סיפורהמלחמה.

לעלילהשכןכלל'עלילהבושאין
 .מישורבסיפורימשניתפקידיש

המקרה,שלהדליליםהקורים
שלשפעעליהםלתלותכדיניתנים

רעיונותמחשבה,פיתוליהגיגים,
"סיפורילאין-ספור.מליםובעיקר

לשון'שלקונצרטיםהםמישור"
כמותם.לחבריודעיזהררקשאולי

הקוראעומדהסיפוריםקריאתעם

מוסיקת-שאיןאו :הברירהלפני
לפיעלילה,כמעטהחסרההמלים,
עללהתענגיודעשהואאוטעמו'

וימשיךזהעשירקונצרט-מלים
ויקרא.

וחסך-הבלתי-מוגדרדחף-היצירה

לחברמתאמץאינויזהר .ההיגיון
הפיסקהלמעשהפיסקה.אומשפט

יזהר.שלמסגרת-המשפטהיא
עוצמתשמרובדומהלפרקים

לבלוםבכוחואףאיןההשראה,
עלקמותוהמלים ;שטף-המליםאת

בקסמן'-אותוומוליכותיוצרן
שהןלאןובנצורותיהן'בצורותיהן

לעתיםאחריהן'רץויזהררוצות.
-ולפרקיםרסןלהןלשיםמצליח
 .שלוח-רסןאתןיחדמצטהל

יד-תמידכשלאכך'גםאבל
היאוהמדבירה,הכובשתהאמן'

בדבריםניכריםהעליונה,על
יזהר,שלהחד-פעמיתהמקוריות

שולטכשהואביןבראשיתי,יוצר
המתפעםכשהחומרוביןבחומר'

 .•שיור.ללאאותוכובשבו,

בראלימאיר

 :כ"ץיעקב **
 ;עיניובמר
כתר;

עמ' 125 ; 1989

סוציולוגיה **
בכתיבת

ביוגרפיה

אישה .מלהאפרןיקלגל-כמוה
סמללהיותחיתהשיכולהמופלאה

יהודיות.לפמיניסטיותודגל
מענייןתיאורישנושלפנינובספר
בהונגריההיהודיתהחברהשל
החייםעלהמאה,ראשיתשל

שלפניבגרמניההאוניברסיטאיים

ומשהושלטונו'ובראשיתהיטלר
עלייתולאחרבארץההוריעל
יפהשולבזהכלהמחבר.של

סוף-עצמו,המחברשלבתולדותיו
אוטוביוגרפיה.זוהריסוף

"כתר"הוצאתליגרמהרבצער
שלנאותהלעריכהדאגהשלא

נאה"ש"לאשחשבמיהספר.
פרופסור'שלספרלעריכהלמסור

תפקידהמביןאינוורקטור'דיקן

שהסיבהחוששנימהו.עריכהשל
שכרחסכו-חומריתפשוטחיתה

עריכה.

בספר'ישבעבריתשגיאותגם

ידעמחוסרהנובעותשגיאותלא
שמקורןכאלהאלאהמחברשל

"הן"-כמוקולמוספליטות
שגםשגיאותולהיפר'"הם"במקום
שיבושי .לתקןהיהחייבטובמגיה

אולםכמובן'חמורים'אינםהלשון
כ"ץיעקבפרופסורמאתספר

עודישמהם.נקילצאתחייב
בדיוקלשונייםשאינםעריכהענייני

תקלמסעורךשידהיהושראוי
לדוגמה,חיוך'מעורראותם.
עלייה(ושיון"צרטיפיקט"הביטוי
הבריטי),המנדטבימילארץ
היהאזהמקובלשהביטויבשעה

כיוםגםכותביםוכך"סרטיפיקט",

בימיעלייהענייניעלכשכותבים
שנתעלמדובר 37בעמ'המנדט.
 ,) 1922 (בסוגרייםומוסברתרמ"ב

כמובןהיאתרמ"בשנתואילו
שנתהביל"ויים.שנת- 1882
באותוכנאמרתרפ"ב,היא 1922

אחר.ובהקשראחרבמקוםעמוד

כותבבהונגריהאזוריםעלבדברו
העי'לון""הגלילעלהמחבר

היההגוןעורךהתחתון".ו"הגליל
"פלךאועליונה"ל"נפהלומתקן

הגלילכיתחתון),(וכןעליון"
קוראיבשבילהםוהתחתוןהעליון
שמותכ"ץפרופסורשלספרו

מאודיפיםאזוריםשלפרטיים
מדובר 105בעמ'בארץ-ישראל.

שהמחברבתל-אביבשכונהעל
והכוונהמאיר""זכרוןלהקורא
מאיר(ע"שמאיר"ל"קרייתהיא

נפרדת.קרייהזואיןכיוםדיזנגוף).

רוח'גבירולאיבןרח'ביןמקומה
 .צייטליןלוח'דרומהדובנוב,
עשתה"כתר"הוצאתכיחוששני

 .מאודמכובדלפרופסורעוול
שזוומיומעניין'יפהכתובהספר

המחבר'עםהראשונהכרותוהלו
ספריםעודלקרואענייןבויתעורר
משלו.
פולקלוריסטיתהערהלסיום,
פרסבורגבישיבתרבעלנחמדה

כדיבהשיש ,) 50- 49(עמ'

עלהמחברשלדעתואתלהביע
 :הרבניבעולםיחסנות

שוםהחמיץלאסופרעקיבאהרב
הייחוסגודלאתלהדגישהזדמנות

לתתשלאוכדי-מוצאושל
הואמדוברבמילטעותמקום
סופרהכתבסופר,"החתם :פירט

מןידעלאהואסופר".והשבט
לוגםמצאוהדורליצניכיהסתם,

 •סופר".ה"טעות :שם

12 

הרקע

לסיפורים
וגרפי-היסטוריהגיא

שלעולמם :ברור
בתקופת-בדרום-הארץהכפראנשי

כאשרההתיישבות,שלהראשית
הארץבטבעבאקלים,המאבק
לעבודה,ההסתגלותבמאמץהיבש,

עומדלהגנהבהתנדבותוהסיכון
-נוסףוכרקעהווייתם.במרכז

וצליליהם,גוניהםוחי,ואדמהנוף

לפרטיהםלהגישםיודעשיזהר
המיקרוסקופיים.אףהאנטומיים,

אתהקוראיחושהספרחלקיברוב
זהההשראה,שלהוודאיכוחה

הספרשלהמשנהותרת= של"אוטוביוגרפדההיא =---
v-טוריההסאכן'הסטוריון".יי

החוגיםאחדהואישראלית
בהם,הרצהכ"ץיעקבשפרופסור

שלהאצבעות""טביעתאולם
-בופעלשהואהאחרהחוג
בספרניכרתלסוציולוגיה,החוג
 ;ההסטוריוןשלזומאשריותר
אתמגדירעצמוכ"ץיעקבואילו
כיודאיסט.ובצדק,בספר,עצמו

הקשורכלהיאהאיששלמומחיותו
ולאתרבותהתולדותיה,ביהדות,

היהודית.החברה-מזהפחות

זיכרוןתוךזהספרבידינטלתי
באוניברסיטהלימודיבימי :מעניין

פרופסוראצל"שמעתי"העברית
החברהעלקורסכ"ץיעקב

מימי-הבינייםבמעברהיהודית

נתוודעתיזהבקורסהחדשה.לעת
מאיןומעניינתמקוריתלדמות

הנוכחיבמחירעדיין

~ 
 " 77"עתוןעלחתום

~ 

~החושבהקוראבורלציהצטרף
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 •ספריםביקורת

שירה•

ושעשועים",חם-=-:-:
· · --

הרומאיםחרטו

כאילולדורות,כמרטו ,,,
ההמוניםלכ~ק~הכך-אמרר

"כוחות"ישנםאך ...היוםרעדאז

המניעיםפחות,לאחזקיםאחרים,
החיים.קצבאתהלבבות,את

כ~להמקופליםהאלההנוחרת
לתחושות,למקרם,"געגועים".

מוסתרים.לרצונות
עולמואתפלורט.פרציריםשניעל
שהואהלחם'האחד' :זהקר:;;וץשל
 ;הארציותהאדמה,היומיום,מגע

מנוגד'שהואהגעגוע,והשני'

השמימיות,הואליומיום,למעשה,
שככוחואלא-הרוחניותהריחוק

הלחם,מןיותרכילהבהירפלושל
 :כךהמונחיםאתולקשורהגעגוע.
 .) 30(עמ'הגעגוע" /יומנו"לחם

"רישומים :כספרשעריםשלרשה
רחוקה",כארץ"כיפורמכרתים",

האור".תפראפור,ן-"עפיפרן

הים :שוניםמקומרתשלרשה
הקרותאירופהארצותהתיכון'

העםשלהשראהמורגשת(וכהן
"כיפור"),להשאיןהיהודי'
חללהחלון' :הכית"ר"אקלים
:;נו:זנ;ת iJiJך~;נקהמחשבותהחדר'

השלישי'שהשערנדמההפנימיות.
השיריםכלעכרודרכוהפילטרהוא

רישומם,אלהכתיבה,אלכדרכם
הנייר.אל
שעכרהמקומרתשלרשתאםגם

כזמןהמשורר,כהםועוכר

הריכזכררנרתיר'ארממשי

מתלוויםשתמיד"אביזרים"שישנם
הנושאיםלדידי'אלו' .~מרוהולכים

הומוגנישלהםה.ז.:וזקחילהעיקריים.
כבחינתטיפהכלבולט,רככך

רה. 1w _רכיבי~
:;נ:;ננייתה~שוקאחד'נושא

מחשכותיו'רצונותיו'-"אני"

ניסיון'-יש~ן)(אםשאיפותיו

גבולותיואתלמדודאפילו,
 .ךךכ;לוי;סיר

כיןשתפורהציראחר'נושא

שהוזכרכפיל"געגרע",ה"לחם"
 .כהמשךשיוזכרוכפיככר'

את /לצייר ... "מנסהפלועודד
זקגזכש"והלב /רואהשהעין
 .) 31עמ'הלכנה,הפואמה(מתוך

שכיןהמתחנחשףזרכאמירה

אר(היומיומי'הריאליסטיהציור
כמחוזרתהמבקר 'לי:~עיניכמתוך
הזהשהציורמהוכיןשונים),

 iיי wמ ן~;;:·ל ... " .כרוחו •כרחורט
- 35(עמ'שכיר"רגעכפרוסת

השירלעיל).הפואמהשלבסיומה

כתוצאהשנוצרההסינתיזה,הוא

החיצוניהעולמות,מחיסקלות
(החבוי)והפנימיהגלוי)(הכר~·ה'

 י~~ i .~ים W "מרגוע.הקניית.לשם
n ד / ,;ז~ /ה ?7 5ז; 9;ל,םre ל~~ה /ה: 
החלקמןודוגמה ; 29(עמ' "?רגע /

 : 11עמ'קריטצה","אנשיהראשון

" l ~~נ;:!)ז / י o/jP ןא~רגעז:יי···"(. 
להעכירבוחריםפלושלשיריו
מראות,קצרים,סיפוריםהפעם

מתוךרגיעהרגיעה.שכסופם

שהיאורגיעה,והשלמה,הת;ו:יסות
שכאבמשוררשלשכר;

(החיצוניהעולמותכיןההתנגשות
כעצם~פתרתשלעיל)והפנימי
כתיבתם.

 .פלושלהרנטגןצילוםהואזהספר
כןעודד'פלו /"אניהואהדובר
(עמ' ...ניסלי"לבית(לכקה)לאה

 ) ...עודד""יזכ.ר : 16רכעמ' ; 24
ישיררתראחר.דוברשרםולא
כוונותמצהירההדובר-המחברשל

 ;זנ;:" :הכללמרותאופטימיות,
כי. /אחיהכי / :אכריז /הלשון
(עמ'זעם"יעבר/עד )- ( /אחכה

שאחריו,כשיראםרגם- ) 25

הדובר ) 26עמ'עכרי"("שחר

 / :המלהאתשונא /"אני :מצהיר
"משתולל"הזהה"אכי"הריאני"
דקורילבצע"אמשיך :השירכסוף
אדהיר / )- ( /ראש /גשם

הסוערה"אכי" " ...פראייםסוסים

הלילה""כלכשירגםמתגלםהזה,
"כל :כהצהרההפותח ) 36(עמ'

 " ...רוקנרולכרכבהייתי /הלילה
~ניכה,עממיתכאירוניהמסיים,אך

שלקונקרטיתסיטואציהכתארו
לאחרלסיבוב,כלכרהרצאת

הלילה"כל ,·"כרגילשהתאפק
שלהמטאוריהלילהכלכך'-

ומועמדמצטמצםהרוקנרולכרכב
 ;הכלבשללאיפוקושררהכאופן

פות 9ח~("געגועים",וחלומות
כאי-כחסרונם,נשארים ) ...ל

 ,)"םחל"ה(היומיוםמולמימושם
מוצגאינוכשלעצמוכשהיומיום
הזק~סן'כנוחרכי-אםכעליבותו'

הפסגות.אתוהמאזןהמעצב

קפה""צפרימקננותכיומיום

(עפיפוןהבקר"כ"חדשותשהן

אלו ) 42עמ'האור,תפראפור,
כתרךהשוככיםtק~ןה,חומריהם

(שימר .ולהיפרההמראה,חומרי
"עפיפון :אוקסימורוניהלצרוףלכ,

לאלואלוכיןהקישוראפור")
אלמדבר"אניעל-ידיכק~ה

(עמ'אני"אלאשאיננומישהו
המחשבה""לולאותכלומר, ) 43
הדובר.מ"אריג"אינטגרליחלקהן

"חללכשירגםמפותח(והדימוי
הבחנתי"לאואניאורתפרהחדר

הואהאורכשתפר- 39עמ'-

שמים").לכגד"כפתור

והזיכרוןהעצבאתמכקשהדובר

גונן'לרוגעשלמטרייהכתרך
~אמת"העולםפנימיתכתבערה

 /כל~ןנחרטכאמת /צ.מרמלכן
שיר , 1989כאוקטובר, 7 (הדף"

אכל .) 38עמ'כאוויר,מתפזר

הכלתי-ניתן-להשגהכמרה"רגע"
גדול"כצלבשמחשכתוזהלדובר

לכיקרס"),"אגרת , 9(עמ'יגון"של
ורקאורהואהרוגעכיייתכן

כשירכמראהבה,עםכהתרככות

"מניפתישנההקובץ'אתהחותם

שכקשותונראהאור"מגשעלרגע
סוף'כלסוף-והרגיעההאור

צפורתברא("אםמתממשות.

 .) 46עמ'לה",אומרמהכחלוני

לתימרתהקר:;;וץשלמ~מידותרלכד
הקר:;;וץ~מידותהריהנדונות,

 .כרוכווכשמרתמורגשתלאווירה
לעכוריכוליםהחיצונייםהנרפים
 :ותרבותייםאקלימייםשינויים
אירופהמולתיכוניתהיםכרתים
הכופיםואף-על-פי-כן'הקרה.

שלמיומנווכציטוט-הנפשיים

יכול"איני :קירקגררהפילוסוף
~הי" /o נ;:לאאפילועצמיאתלשכוח

ררr:זכצירויוצריםחוצים-

את:;נקטכיר·ם wזהצירלספר.
הספר'כותרתשלהכבולהצרוף
ל"לחם"כאמור,פירוקו,על-ידי

ערדמונחומעליורל"געגרעים",
המשקףיותר,"רוחני"ררr:זכציר

אתלזהותהדוברבסירנותאת
(ועצמאי)עצמימסעזהר ;עצמו

הגדרה.של

השירעםתםשהמסעלינראה
ולא ; 41(עמ'ר" jJרר~ה"אני

מעצבתבחרהמניחה,אנילשווא,
ככישרוןשחר-שריד,יעלהעטיפה,

הספר).שערעללהדפיסורב
(החזרותהשירשלהאנפרריהמכנה

ררז5ה"אני :קבועיםמכניםעל
) X (, רר~ה""אני) Y (, אני"

~~יןרדה.מתוכר') ·אלחים", :אר~ר
עלהקפדהתוךתפילה,לשרן

מהסוגפשטותהאמירה,פשטות

רכים.לסיכוכיםמעברהעומד
כרצונולאלוהים,"מתפלל"הדובר

החיצוניים,לאובייקטיםלחיןמ;ת
שלהעתקהעל-ידירואהשהוא
כ"אנירהפכמת;י:יזאחתתכרנה

הדובררואההאחרוןכביתהדובר".

(כלשרןהרלהיעשותומכקשהר,
יותר .)"ר jJא;ג:ןי הי,?ז~" :ציורי

הדוברכיןערכיתד nחד-מהתאמה

להכנתי,כאן,מסתתרתלמושאים
"לקרואשלארספראטיתאמירה
לניקיוןקריאה:;נשמם".לדברים

וכעקבותיהעקיפים.מדימויים

להפחתהולאלהעצמהקריאה
ר" iJ " :(גא~ר .וחוויותיוהדוברשל
 .פחות).ולא
אתכלכדכמכנהמזכירזהשיר
 :כעלטת""גלבועאמירשלשירו
יאמרואכן~י·ךאאכן~דאוני"אם

עץןא·~יעץ~דאוניאם / .אכן

נתןשלשיריםוכר'' " ...עץיאמרו
הדמיון .סקלילחזישלשיררכן'זך'
וכניסיוןכמכנהרקכאמור'הוא

יסוד.לחומרירוק pע"יט, wל;נ
"כרונה"מהשיריםאחדככלכאשר
זרויתכמוכן'להםשמתווספתשרנה
 45-(עמ'השיריםגםאחרת.הארה

גככ;א"~םל~פג;ך~ר·א ה~" : ) 46
- "ת~.ל w~םל~ץאכפת"מהאר

"ך:;כית"ממסורתחרוטותשוררת

"אםעצמאית,פלו,שלסיומתעם
כחלוניצפורכחלוניצפורתברא
וסרגשלוהקצבמה",תבואאם

מבחינתו.השאלה,
נראההאחרונהה;כסקהשלברוחה

הצורני'כמוכןחדשניאינוהספרכי

למכניםל"מסרררת",דוגמאותישנן
שלכוחואךדומים.קודמים,

על-סמךלהימדדמחריבאינוספר
 ;מרדרניסטיים""פרסטחידושים

התימאטיים:;~קישוריםנמדדכוחו

כין 'ץ~;;:;קהכללא:רדההדוקים
וכהיותול"געגועים",ה"לחם"

עודדאתהמתעד ,פואטי 9?17 ~

ככצילוםוהאדם,המשוררפלו
יותרו~חירחדצילוםרנטגן'

אתפתחושרקהקודמים,מכספריו

 •הישירה.הזו,הדרך

 :פלועורר
 ;וגעגועיםלחם

תלעקר'הוצאת
תש"ן' ;אביב

עמ'. 46 ; 1990

)i,o;J} )·k 
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מפריםביקורת •

.שירה

אחכה

עצובה

כמוות

אלחיידרי:נ.ולנד

זiך~ה

בנג'מין

 :קונסטאן
 ;אדולף

עדה :מצרפתית

צמח;

 ; 1990דביר;
עמ'. 103

משורר :יאלחיידרנולנו
כ-כעיראקנולד .נורדי
אתלעזובנאלץ . 1926

דעותיוכגללעיראק
התיישביטיות.להפו

אתלאורהוציא •כלכנרן
 ."אל-עלום"כתב-העת

 .קובצי-שירהנמהפרסם

קיומיצערחדורהשיךתו

עמוקה.חברתיתותודעה

כנג'מיןהסופר==היות

שחים-עשרהכןקרנסטאן =

זרתי"פח :לסבתוכתבשנים
הייתירוצה .תרכניותיכלאתטורפת
כמהירותלזרוםלדמייניחושלא
קצובהילוךבוויתנוכל-כךרכה
"אני :וכתבהוסיףואחר-כך ".יותר

זהשחולישלי,יקרהסבתאסכור,
לאעצמווהשכלמרפא,לואין

לו."ירכל
טלטלמרפאלושאיןחוליאותו
העזההתאווהכין •ימיוכל •אותו
כיןהתכלית,חוסרתחושתרבין

ככליכיןהכאב,רביןהאהבה
אהבתומושאעלהעזיםרחמיו

לחרות.השאיפהוכין
לידיבאהעזהטלטלהארתהכל

שנכתב'אודלף'כסיפורביטוי
כשנתיוםשמרנה-עשרכמשך

1807 . 

אודלףשלאהבתםאתמתארהספר
והגדולההיפהואליארנררההצעיר
עניינןשאיןאלאכשנים.ממנו
 .כלכדאהבהסיפורהספרשל

אחדאתלתארביקשתי"כאדרלף
את ;זמננושלהגדוליםהחוליים

אי-ודאות,ארתהעייפות,ארתה

לכלהעושהמתמדתאנליזהאותה
מחשכה."שלסייגרגש

למהדורההמחברכהקדמת
כותבהואספרו,שלהשלישית

זה.חיבורעלועכרטרחמדוע
הכאה,הרעהאתלציירביקשהוא

הכאבמןצחיחים,לכברתעלאפילו
מרחוקשהרילזולתם.גורמיםשהם
תמידומבולבל.עמרםהכאבנראה
החכרה .חכרתיחיזוקלמצואניתן

למדיטובהכעיןלראותמרננה
שלאוכלכדהרעותהמידותאת

טורדנית.שערורייהכאיזותלררנה
שלכואבתכמיההשאותהאלא
שבאחשדאותומרומה,נפש

 •כל-כךתמהאמונהשלכמקומה
לכראתגםמורתמכתמכים

ואפילוהנאהב.האדםשלהצחיח
אחריגםוחימוסיףהנאהבאם

כושהואהריהיתרה,נשמתומות

 •שלומפוקפקניצחוןמאותוונכלם
 .ידיועלמושחתשהואאו

כותבאהבה'על'מסותכקובץ
 :גאסטאיאררטגההפילוסוף
להיותלעתיםיודעת"האהבה
לעינוילהיותעשויהכמורת,עצובה
אהבת •כןעליתרמכולם.הגדול
אפשראםלעצמה,מתוודעתאמת
מידתלפיעוצמתהאתמודדתלומר
מסוגלתהיאשכהםוהעינויהכאב
מעדיפההמאוהבתהאישה .לעמוד

הגברעליהשמביאהמכאוביםאת
נטרלנפששוויוןעל-פניהאהוב

אודלףואילו ,,כלשהם.מכאובים
קונסטןכנג'מיןשלגיבורו-

האוהבהאדםשלשכיאושו •אומר
אכלקסם,שלמידהאיזויש
 •וערירינוגהצערוהנאהב,זה

כלעדיחייואתלחיותהולךוהוא
העולם.שלכמדברואהובתו
מדהימה,ככנרתנכתבהספר

פניאיךלגלותנדהםוהקורא
דפיכיןרעוליםנדחקיםעצמו
מושאעצמוהואהיהכאילוהספר

 .הסופרשלכתיבתו

קונסטאןבנד'מין

המתרגמת,כרתכתלספרכמברא
קטנהמרפת"יצירתכיצמח,עדה

לשרןכשרםלהיכתביכולהלאזר
שכל- •כלכדצרפתכלשוןאלא
שלכמעלותיוהיאמצוינתכך

ארתהואולם, ".הצרפתיהגניוס
העברילקוראהמוגשתיצירה

התרגוםמתום.כהאיןכשפתו,

ופשוט,חןמלאצלול,העברי
אותםככלמשתמשזאתכלרעם

מכליהעבריתהשפהשלמכמנים
שלאארמאולצתתיראהשזר

הספראתכשקראתיכמקומה.

לאותהלהתגעגעשלאיכולתילא
עדייןכל-כךמעטיםשאנשיםלשון

 •כה.וכותביםאותהיודעים

ח:רףע;ד
 ...ה'ופ
;:ז.זכנור' ל~~ י~~
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 •מפריםביקורת

=ל- ..

. s אני=
~ 60 ( 

עץ

תלויים"
זאת

גבוה

(עמ'

לא
 ;טעות-דפוסאושגיאת-דקדוק

איתיהעושהאחד'עודפהיש

"רוחי :ובהמשךהשניים.את

יש ;מן:נררת"עודנההחרוכה

רוחיעםהעושהרוח,עודפה

~יתישהואאלוהים,השתיים.את
שלוםהמשורראתמזכירובתוכי,

נקיחללבתוכי"המקום :וצבי
 /החלוןאדןעלושנשען /

לקולי"זההבקולומדברבגופי
 .) 7דףוצבי,לש.נקי"("חלל

מתנבאיםנביאיםשני"איןכיואף

משורריםושניאחד"בסגנון

אמתדבריניכריםשכן'כללא
במוצארחוקיםמשורריםבפי

אינוודאיקפלוןיונדבובתרבות.
 :אבן-עזראאברהםר'כדבריגורס

השורהכזבו".השיר"מיטב

השורותלשתיבהמשךהשלישית,
 /אחת"שפה :היאשהבאתי
"לדבריםבניגודאוכרים",ודברים

ודיבוריםשפהאחדותאחדים",

לדורשקדםבעולםומחשבה,
חדשהמוסיקה"אבלההפלגה.

"נק.רית", ;הזמן"בוורידי /נק.רית

עדלאט-לאטמצטברתכלומר
אוכן;נק.רה-מים,ני~רתהיותה

המתמדתכתק;והפועלתגםשהיא
הזמן""בוורידי"נמק.רוח-ישראל".

ואוליבוורידיםהנוזלהזמןזה-
השירמתוךזהכל .הוורודהזמןגם

אמונה"שירי"שלושהשלהשני
היחיד'הפרקגםזה ;שבספר

כנושא,בפרושנזכרתהאמונהבו

כלאתמלאההאמונהכיאף
אמונהמכסים",לים"כמיםהספר,

השירונעלם".טמירב"ההוא
"בלב :מתחילזה,פרקשלהראשון
 .שמותיואתלאטיפוררתיהבערה

השחר"נשימת ,"'אוה'לוקראתי /
המדברהאלוהיםכמובערפל",

לעברנו""נעה •הערפלמתוך
סחרוריםסודיים"גבריםאנו-

 :השניהשיראתהמסיימיםבכנען",
לאאלהבכל"אישהכי"גברים"
"סודיים", ; ) 28ה,(קהלתמצאתי"
 •בונדרשתשהתורה~"סוד"

וגםהשמשלעינילא"סהרוריים"
"בכנען", ;היוםלאורשפוייםלא

זוהמולדת,שלהעתיקהשם
שמעלהזולאברהם,שהובטחה

קפלון)יונדבן;נן~ת(שלאאצלי
 :הנוסטלגי •הסנטימנטליהשיראת

בכנען".הלילות"יפים
שללגופורקלאלעיל,שנאמרכל

כמהלהראות,גםאלאנאמר'עניין
עמוסהקפלון'יונדבשלשירתו

ומעוררתשורשיותקונוטציות

ובזהומחשבתיים,שידייםזכרונות

טובה.שירהנמדדת

כאמור'באמונתוקרובקפלוןיונדב
הקרבהגםאולי .וצבילשלום
הקרבהאתבשניהםיוצרתבגיל'

"תמונתפש".ה"בלתיבתפישת
לצורה,צורהלדמותהמאמצים

וצבי.שלוםאומרליוצרה",צורה
שנים,ממרחקיאליומתקרב"אני
כשכליז;-זנה,אספקלריהמתוך
פניו'אתלילהראותרק •רצונו
כאןאיןמזמן"..ריקאופקכמו

כאןישאבלפילוסופית,שיטה
הגותודאיהגיונית,לאאםהגות,

שירית.

 •קפלוןשלספרואתהפותחבשיר
"לאורךהמת-החיהעלםנוסע

"רכבתשל "ה; Rסזף~ת qהמסילה
מצטמצםהארץנוףישראל".
הריםבחיק"עירשהיאלצפת,
דימויש"היאעירסגריר".באפורי

w עירוירושלים,לקדושה",חףק
איזהלנו"נעשהכדיעדהכמיהה
היאירושליםקטנה".ירושלים
שמעבר"ירושליםעכשךיתממשית,
מואבהרי"שרשרת-למדבר"
שלהמדרחובעבראלפוסעים

"אקליפטוסיםיש .) 11 (יהודה"בן
אורןשלו"מחטירושלים"של

עלהממתין"רכבגםוישירושלים"
זאת,למציאותמעבר .) 32 (הכביש"
הנסיכות"מפתאתלציירגםאפשר

גבעתהגלבוע~עין-דור' :העתיקה
בארץמסתפקקפלוןשאול".
גבוהיםהריםו"עלזאת,ישראל

רגלי"כףהצגתילאהגלבועמן
וההריםרים v:סנתונילעומת .) 46 (

מלאיםהממשייםה~צמיםשלנו'
שלי",אבן"בתי :ונשמהרוח

~י-השמים" /o"למרגלותהוקמו

נים", w ~כפסוקים"שזוריםוהם

בציורי •חרץ-לארץלבתיךכראולי
אצבעות-הבית,"בתרךהילדים.

~יך o;וז;נד~קות iהזעירותילדתי
כעצםעיניהותכלת / .זק,:;גי

ij סדן /תימהון." 
קשהלעתיםשהיאהשירים,לשון

זורח"ענן-ערפלאוהר"כ"צרק
בפח-המחשבות",נלכדכנבואה,

צבריתכשפהבוואדי""מתממזרת

מלח"מחשבותריר", ..."נוטפת
~;וטתיציפיותינוו"אתרלרת" ?tז;נס

בעכוזן".

האדםבגדולתמאמיןקפלרןיונדב
שפרסםכפיהאלוהים,ובגדולת
המחפש",האדםרוח"בגחלת

שהיא , 11.11.88"הארץ"בעיתון

הספרשלהרעיוניתהתמצית
היאכאידאה,"חירותשלפנינו.

האדםשלהאמיתיגידולוקרקע
הכאבהיהדות.שלרשמי-שמיה

כלשלכאבההוא ...הח~ל,נ;
הנאבקתוסרבנית,נואשתנשמה

מנשבאפור"סתיואלוהיה".על
ענניםנמלאהרוחואופקסביב,

העבריתהשירהומאיימים.קודרים

שבאדם".האלוהימןמתחשמלת
אנוברלשיר'כמיההבנר"יש

הכל".וזוכריםהכלשוכחים
כףלן;נדרךה v;משך"האדמה

אולי"."אדמתאמת",שלרגל
היאהספרשבשיריהאמרנה

באהבתומצטמצמתאבסטראקטית

בהאיןהבורא.ובמציאותהאדם

קירםשלאזכורלאאףחיוב,
למקוםאדםשביןלאמצרות,

אפילולחברו.אדםשביןולא

נפשאתבאמונההרואיםאלה,
סולדים,הםש~הןוהחרדיותהדת

משירת.שלמההנאהלהגרתיכולים
הזאת.האינטלקטואליתהאמרנה

תמוהות,שורותהרבהגםבספריש

אלקורץ /כגרףמפואר"ערבכמר
"עיגיאו ) 12 (גדוtייעלועולה ן:$?ס

קדושהמעוצם;וךקוםמתפשטות

עיניבמוגם"אפשראו ;ושין;מון"

נפשם"עלנמלטיםאלוהיםשף oל
פליטותאלהשאיןמניח,אני ) 23 (

מקוםודאיוישחולפיםמצבי-רוח
האמרניהמאניפסטעםליישבם
כלאתהממלאב"הארץ",שפורסם

הספר.דפי

לוונתןעולמו'אתקנהקפלוןיונדב
בגלותוומתוחכם,לירישירי,ביטוי
"נפש-גרף"עצמו,ברהאלוהיםאת

 /הרוחעצובתתבל"בתרך .) 70 (
חרישי •מתהלךשרבאלוהיםקול
האדם."/ממני,מעטכמתיראיותר

• 

 :קפלרןירנרב
 ;עבריאלמנט
שרקן;הרצאת

עמ' 90 ; 1990

משעולאגי

• 
לר~ר p:ף p:ןחז;י~;::זכן::זז;יחיל

דף /oל:;כוון י~·~~::תרך p:לנו~
ל~~.רי~ליףפר~הלחידת:קלר~ר

ךי~·ה qצוןה p:ליף iלחזקסהרת
~מות R::זחז;י

:p ררךלו~רfז:;כז::W 7לי g7חזt ך~ם~ם
ה iW:Pל~~כ~ר~ל·ף wד:::זס

W זל.כ::i לוט:P צוקות~לסדןהpזז::
י~ 1 :~ ש~קtז:; ל,?:. Wך::ז
7? ~ w קזגךז-וום~

~דורנרן::ז~~יסןהף p:ןחז;י~:::זכ
מזפשנרלהכניס

זהא,ז;ןףד.~ה,כ w~אומ,ל~גי.
נאהבההגלוםהזפותאתככרלהתחיל

 T-:-מתחילד~כשה;•אחול,;עם ,;מ

 T • :- •ז~ד'ז::ך~ל Q • ל~•לנו~

:p ליW ת~דע~~ o/ רo או~יס
 iiשנהח"מרכזפות
מרהיבהרפה:נש ...ז-וא-כלאם
 Tכלומר ~ 1ל•אט.~ב•ע-ראר

- : iiTשלהשטמי-נה

 ה~י~~ 9 ה~י~~ 9- ה~~-~לה

• 
~ךליף iס~ל 9ח 7 7 ~
ס~יגךם~ת ק~~ 7

רוצההפרטככשפנימי
: :• : • • -• : T :• 

:p י;ז:;גו~ףpא~~ן;ז 

:p גו;כי

~ז"כ ח~~כ"~ז
העיניםאתז-וכיא

ל~אךארסן~~יא
אתמזפפימוציאכשאז-וה

חךי ci ת~; i די~~ד~ז::ה iiך 6

"יוגתהספרמתוך

העומדפקסימיליה"
בסיורהבקר;באורלראות

הקבוץהוצאת"ריתמוס",

קרןעםכשתוףהמאוחד

ת"א.
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מפריםביקורת •

* 
כלוםכמעט
איןתחת

** 
אלמסע

הבדידות

• 
תחתסוד :איןא.

ספריית ;סוד

 ; 1990 ;פועלים

עמ'. 32

לח;ךיש :חקקלב **
W ל;סעבריירiנ

קריית ~ 'ס.ל';ד~
 ;בע"מספר

1988 . 

 ?המסתוריהכותב=-.יהד

אתלשמורבחרמדוע- =-
iiF ;;;,ומכירון ?סודכדברזהותו

מפנינו,זהסודרעלמכסהשהוא
הקוראים'אנו'נסתירסודאיזה

מחויבעל-כל-פנים,אני' ?מפניו
להסתירשלאהרשימהקוראיבפני
איןא.שלהשיריםעלדעתיאת

עליהםדעתיאתאפואוידע,הנכבד
 .כרתכםגם

שאיןמתבררהכתובעל-פי

אלאנסתרת,מיניתבזהותמדובר
נערתואתהמאזכר"איש" .בגבר

גילוישלנרקבבשיר("נערתי").
אתחושףהואפעמיחדלב

אינטלקטואליענייןומעוררעצמו
 :ומהמםמסעירוריגושכיותרעמוק
אישאני /מחייך'לאאיש"אני
חלבכמר /פניועלשפוךחיוכו
עד /לרגעטובשריחו /שגלש

רקמתברר , 28(עמ'שיחמיץ"

העמודמספרכיבדיקה,לאחר
 ?סודאראנושטעות ;נשמטהזה

שיסורלפנירעודאדע).לאזאת
המיוסרהחיוךשלחיברמפניכם

וכמרהשיר,אתהאיןמחליףהזה,

מותחהואמיומן'קנקןרקדן

 :הארס-פואטיותשוקיואתבפנינו
נשיםכמו /שיריםמחליף"אני

בהםשערלה /גוביםמחליפות
הנעלםשמספרו , 29(עמ'רכבת"
אלגברהשלבתהליךלינגלה

את :הרעשורשוכאןפשוטה).

דפיעלאיןתלהשהסירהגרביים
לאאףעדותועל-פיהזה,הספר
 .לשטוףאולתפורארלהכליבניסה
דקקראיןחורטנדיר,הייקובשיר

חסכוני'אינטימידוקשלומצועף
"חלומותי :ומדויקנרקבמצמרר'

חלומותיךשאריות /אלאאינם
 /הכריתמן /לוקטאניאשר /

וארבעאחת(הספרותראשך"ליד
בו.לטעותשאין-14למצטרפות

אומסתוריןאפופיעודכםאם

 41שהצרוףלכםאלחשספק,

הדפיםמספרלנוכחאפשרי,בלתי
שמנייןממני'נסתרלאהכולל).
ישראלשבטיכמספרבשירהמלים
שמצביעמההשנה,חודשיוכמספר

16 

כתיבהשלמיומנותעלכמרבן
 .בצופן

היסחפותיאתלרגעעוצראניכאן
וערלהיפןנוסחהשיריםאחר

באישהואהמדוברשאוליבדעתי
כמהשהפרישפעליםרבמוסד
לספרייתפיוטיחסדשלדקות

לשוןעבר'שפתבארץהפועלים
עצמיעלנוטלשאנייוצא .נעוריו
שכתבתימהלהביא .בטחוניסינרן
לדרושאוהנייר'מגרסתאל

אולי ?העורךמןסיכוןתוספת
 ?בדרישםתחתלפרסםכדאי

בספרייתזהותואחראבלושאולי
לצוןחומדמישהואולי ?הפועלים

חסרשגשוגשלבימיםקל'ורווח
 ?השירהספריבמכירתתקדים

ואניבדעתינמלכתיזהברגע
אינוהעורךברשימה.לעסוקחוזר

במחירהיתוליתברשימהמעוניין
ספרותית.רצנזיהשל
המשוררנישאהדמיוןכנפיעל
עשיר'פיגורטיבי-לשוניעולםאל

אירוניתסוליהברשרושהמתייחד
אנטי-שגם(ואפשרפטישיסטית

חדרך'תעופה"נמלפאשיסטית).
מטוסים /נעליך'המסלולרעל /

 / .כנףנטרלי /בזוגות,ערוכים
נכונים /רגליך'למגעמצפים

 .) 11(עמ'להמריא"

קוצראתלזקוףישאיןשללזכותו
אתשמותירמהומספרן'השררות

שאינןסתמיותכאנקדוטותהשירים

 5עמ'גםויש .במיוחדטרחניות

אתהמעודדויחיד'אחד(חש:ננתי)

הקריאה.בתהליךהיצירתיותאקט
תתחילשבההשורהאתלבחוריש

אישהאראישולהמשיך'הקריאה
שחיוכםובמידהלבםנטיותפיעל
"חדרךלמשל' .י.חמיץאריישפךלא

חדרךתעופהנמל /נרשםקרלאז'
חלומרתי" /וארוכהדקהאשה /

פערומותירנפשגעגועימבטא

אשתשללאופיהבאשרמעורר
אולי ?דוגמניתאוליהחלומות,

אר ?פלאסטיתאמניתאר ?דיילת
במרפאתארניתוחבחדרמרדימה

עשוינוסף,אפשרישיר ?השיניים

איששלאסורמעשהעללרמוז
ניכורעלשותפה,ארשותףעם
מחליףאני /איש"אני :ניקיוןועל

 /אותנוראתההשמש /שירים
יריםרחצתי /מתעברתשתיקותינו

נקראהזההטעוןהדףלכנרת".
השירים"."סדר

הפועליםספרייתשלהנקדןרק
 ת;נ~; 7המקצועיותידירלמשוךיכול
שלידיהםהזה.ה"תעלרל"מן

שהוארהt;כדרההזההספרעורכי

מזלזולנקיותאינןעליהנמנה
המחברבהפקרתשלהם,בקוראים

(בהנחהתמררהבקבלתהזה,
ולעורכים)להוצאהכזרששולמה

בפגיעהראויה,שאינהעבודהעל

שלהםההוצאהשלהטובבשמה
העבריתהשירהובענףבפרט

לכמההנזקגרימתוחמורה ;בכלל
רטוביםראוייםומשורריםמשוררות

יונתןנתןבסדרתם.עורכיםשהם

מההנכבדים,קנטורואברהם

 • ?כאןקררהבאמת

חקקלבשלזהשיריםפר- אלהבדידות,אלמסעהוא = =
ניכורעלתהייההגעגועים,-

קוררתהזהרת.נבכיאלוהפלגה
שניםלשמונה-עשרהמעברמשורר
רחוקלרס-אנג'לס,בגלותשבילה
נעוריו.מחוזבגבעתיים,מביתר

גבעהלשיריואתיוצקהמשורר
עלמשקיףהואממנהבגלות,

כולומתגעגע,ארצו-מולדתו,
שסימלהמהאלאליה,כיסופים

 .עבורושתסמלשרצהמהאלאר
והואאליהגעגועיונכמריםכאן

 1ב"ק~~:;ני 15ב"ק~~:;ני 15 " :קורא

בקם / 'ם: IJ ~ג;: if 'ז~:קמ;ן tl :~י
(עמ'ת-זק.ל-בקיןאקים," fw;ת nרי.

רחוקעליושעובררגעוכל .) 23
הכלאעליוסוגרעלומיוממחוזות
 /~חל"ךו:ישוך;';חידי :שבתוכו
דם~ים:;נליבז~מ;ת;ך 7~~ליג

ך;"כשס;ת iנ;מליםמגל;ת ... /
o/ i 'היR ;עמ''לע;ר;"ס·ות;·:קת)

משתלחיםמטבעםהגעגועים .) 12
שבמצב,אושבמרחקמבדידות

אתמבטאהואשיריםזבובשיר

מפניו:נדידות;"נפלטת :מצבו
 ;~ל~מעלעל. : ... / ...לים.מ~חיז:זת

,הגעגועים .) 9(עמ' ,"ם.י wנ;ק:זויי
להרריהאלאלמקוםרקאינם

 1257 " :ללשוןהעברית,שבספרות
~סר" Wתו~תך~ירסדקיךש;~י ?7

"המהגרבעיניוכי ,) 24(עמ'

 ת·;;~:,בתרך_ ."תו;.ז~ב W ז;r~ש;נ; 7 ~
ז.ועליםמרצון'שלאוכנראהזר'

זכרונות,בבדידותםהגעגועים

שבגדהמעברה :וריחותמנגינות

חיינושנותעברו"פהכאשדבה,

 .) 61(עמ'ביותר"היפות
קייםהניכוראלמנטזה,רקעעל

ולאורךחקקלבאצלבערצמה
רצההואהריהספר.מרבית

ולאהמשורריםככלמשוררלהיות
:נאנת;ל;גיהלתרגוםאחד"שיר

~בזזב;~י w-ל~ז:זי'ף i ' 1??ס~ריםזק.ל
f ל~ן;:r ץק..ל ה~~~:;דמוםח:רשiJ .ןקין
התםרש'"חא;ת;:ה~הך;::זי~ן /

ובפל;טת ... ,) 7(עמ' ..ס~א" .א;

:;בק.ש י~" :מצייןהואקולמוס
iJ כ~רות~ןה;t~"עמ'סבק:;גךית)

לתחושותישרבותדוגמאות .) 17
האלמנטיםזה,עםיחדהניכור.
מתפודיםהחוויהשלהשונים

דחייהישחליפות.ומצטרפים
לבראשנאלץהמקומייםלנרפים
בארץ"שם"דחייתובגללאליהם
אהובה.

שעוברהאוטוביוגרפי'היסוד

מהולהשני'נחרטהספרלאורך
שערשהנרקבנפשבחשבון

מקבלאינוהואהזרות.עםהמשורר
עמובתוךזרנטעהיותרעובדתאת

א:נןשלחלציויוצאהואכאשר

 ל;רי~;:~-ן f ~~ליףא f י~~" :גביררל
 /ע;ךי ת;"נ;:ונ:ק~~~~לט~סה /

(עמ'~ן-ד;ךי"~סה:קי 'ןינ;:~ז:;~סה

ניתןהמשוררשלסגנונועל .) 17
בבית,אותרינקהואכיללמוד
לאמזכירהחריזתוהכנסת.בבית
חרוזיואתספרדשירתאתמעט

ל;,ע;ך /נהלנה":נחור :הסידור
:ננגנ; ;לחה Ti;j 'ת- tp ~ / :סזpלוכה

המסורת .) lז 5 ,(עמ' ".זק~ך;ן-ל:נ;
שירתואלמתגנבתבנפשו'טבועה

אותרהמבקשתהישראליותמולאל
לחיותעליושתיהןרעםלעצמה,
סימניםכאןישהאםכשלרם.
אחרותפניםאוזהרתלמשבר
אנימדךכ;ת"על ?ניכורלאותו

jJ זך;גןנוזקי:;/ i ב;יii נקצות;:
איןבוודאי .) 55(עמ' ".ת;נ:ר.~

הלבןלהיותוכאןמתכווןהוא
נמצאתהתשובההכושים.שבין

רםפרופסורלאותושנותניםביחס
עליובספררחצי"עמודאשרמעלה

-T •• ' -•• .י• T T 

 י~ג;: R~ת ;ב:~ז:קיךים iנ;t;ו:;נים
עליוואילו ,) 18(עמ';:זזקיךים"

 י~" :זכרולאאישכתב,לאאיש
ww ~ n ו~יק"ו~י~ת/ w ל"א:קךל
 . . .) 24(עמ'~ליו":דע

קרבתובגללכן'לפנישציינתיכפי
אוזנוכרויההספרדיים,למקררות
בשםבערביתהידועהלחריזה

לצליליםנמשךהואלכן ."ע'גס"
דף W~יסז,וף~יt,וף R י~" :כמר

ל~ם י~~ו;.זו"אר ,) 17(עמ'ךןדף"
(עמ'~רוק".t:וית ftl1iJ.ז:וי f ~ tgךרוק~

יכוללאאםרקהיאהשאלה .) 23
 ?אחרפיתררןלמצואהמשוררהיה

אתהואלעתים
ואףסדלתוךמאלצההחריזה,
(עמ'הענייןבניין'מניין' :אונסה

(עמ'תתפלש ...כלאשסינמה ; ) 62
רבות.דוגמאותוכאלה ) 13

במלים,חקקלבשערשההשימוש
 ,"ת f"~ל;ת-ןעלהןקוראשהוא

שאינןמליםלביןבינןוהעורב

המורהאינדיקטורהואכאלה
אותושחררההפנימיהקרעעל

מרדההואבעצמוהמשורר.

רכך ;לקדושהסרסרותביןבשעטנז
פרירראיכמרמליםהקוראימצא
אנרכימציעה,ובבאמהירה)(דרך

(בתיטמפליםחלמות,רירופופיק,
בכפיפהכלאשוסינמהתפילה)
לבכלללאהספרבכלאחת.
אהבהשיריארלירייםשיריםחקק
היפיםוהםשירים,שנימלבד

-,אהבתהמתי :שבשירי-הספר
בולטותכאןכאב·פרדח.לחברדה
עיןוחדרתשירתיח,הבעהיכולת
;ת nמתו"רגליהרגיש.משוררשל

jZ חותכירכיה /שוב;תT נש;ט ';ת
 'מע(- ".ת;ק'חל ,~ ...~ל /~ךך~ל
44 (. 

שלשיריושספרלומרישלסינרם,
הפנימיתבאמתמענייןחקקלב

המנוכריםהאלמנטיםודווקאשלו,
 • .מהותואתשיוצריםהםשבר'
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ישראליאבן·טובאילנה

ראשוןפרסום

 HJזמירשרית
1 rי::: 

הזההרגעישנו

• 
גו!?ףזקלה ii:זז;ינו~תמך~יזqה י~~ ·:די;ו~ףקן ·ש~ז:ז??~פ;רמ; p:לף iW:זגוף

:p ;מtt לך;~ךת~להךןה~i'PiJ :ם. tt דד~ים,ל~מ;ך:כ;לגו!?ף~םבג;ךקןכה~
tt 7ש;ל.ז:זןכהt רב.~~ ל~;~זהירים,;זקים'שtt ןכה~r;די;ו~ף ףג~ו:. 

ה. reדrד~ימות

f אןiJiJ וסלה;r
i'PiJ ןה.~ףזקל;ע:

אמרה.מהן;כךתאינינברעכשושל;ש.בגתהייתי
 .ה~;;רק iJל.ןה iJן;::זךסה~ם iJלה. T י~~~ ~,~ז:זם.י•:ה 6 ב;~~-לס~הוא i] T:ץ fliJס~ם
שנה.א;תהה:זםצבעאתן;כךתאיני

ה. i ~~~~ל ;i~ת itg: ~ ת~~ .W ~•:הסךז:: ר-~-~ Q ן~~
nf ·ססלוק ה:ז::לW .הqל:;נז
f מ:;נריקים.ל;גן~גול.ימקיף~סהח'ל

• 
ד:;ני~ים. iJ;ב n~ך יי:r~; 9ך:;ני 9;ו~ית;וסל-~:;ניבהוא [i:ץ re ~זqל;ש~ת יי:rי:ז::
ה iז;ינו iJזקלך:זוק iJ~תן;ק..רת י~~-~ליוך;ק.~ת:;נןכא Q ,ב~;ש~א Qמוך 9iJ~סרי
ד;,.ליו. יגך·{!~~תךנ;~ל.ת~ליור;ק.~ת-זקןהק,ט WiJך~ת

 .ה:~~ iJזקל;:זךנוזאולי ,ע; i'PiJזקל;:ז~ידtוי~:זותאולי ?ןה iJהרגעא Rדךמדו~

i:זןהק,ט Wךi:זזדה,~.רץ ,זינ;ף .םי~~ז::~לנ;זקךיםל.ג r~W:ייסי וqז~~
ה. iז;ינו iJ;ןת;ךנ;זקך

 ?העציםעלי;דעיםאנומה

 ?לי Wסא·~ Q~לי;ן~ת י~~~ה
העירה.את;צה nהיהאחדנהרהמאה.בבראשיתהגיעהמר;גאצ'וב

:-זז T •י. ••~ה~זז;ילו w Tפוחי'ם Tס-ר:ר~ז:זפו~ה 9ךיר;ת Tק •~יסה~מך-~ף

 • r:;ךלךיזקמ;גת~ז-ר;ךה iר~ tt~;וןה Wלי ור??~
::זךג:יה. ה~~דrה w ~ wלי וי??~
נפש.אהבתאהבהאבי,שהיהבגנה,
 ....... ם:ך-~- _-; T ~ o/ ~ Tךא RT;הי nל~

מ~יט;תחומ;ת~יגךם ,ת;א.ל??;ורור;תס:ם /Q.oה, 9~סו~י w~קל~תק,זקר, ?7;ב;ה ח~~
 .י~

ק;לה.~ליה~י~ל.אמוך i9iJ:זסרי~ןמ;סה.~ל~דסה W:P יי:rי:ז::זקש~ת

ת, Wל. ?P.7ת 9 ~ך~ .ז:;יס; nרול i~ f:זריךה~תה 9הקיל;ג~הת 9 ~ך~
 .ךץ re ~ש;tוים·:;נים w ~ 1~ח:רף:;ני;~ים Q~זpזכה Wרא,.~~גת~לה i;וקו
 ,ת; nנפז-רהיוהדלת;תהמידעיםלחדריםפ;לש;תהיוהערב;ת nרו
iJ ז;יריQ ים... W!?P. .ה:ז:::ם 6לים-W ,ל ךיד~-;:ז:: ·ם~:~םםTq .צ;תi ת
ך~יש iJלרי p:ג;ךד;ןן:;כווןרי!דג;ף;ב nךך.ררג';רג'ק.ל.ך iJ;ב nך

ה~רובה.המליחותאת
 .ה:,;:ד;קמ; p:~ליוא;סנונ;גס ה:ז::ת iליל iזqם. ה'יז::-:ם 6

• 
 .ךק'ךח"םזקל~גליםמר~ידים~ם i'PiJזר~י
ומרוח.צ:זוציםשל;שהומרוח,צ:זוציםשל;שה _.:.צפ;ךשלשירש;מעתאני

:-• --• :• • : T • • T : 0 : T • • T : • 

 . 1fל- fבו~ R~לילה R י~??היא~ין
 וqז~~~~לווזקסךםז:זת ttוזקס:ם,ז:זת tt ,ף;חז:i~ל~י /W ~ o ם:ז:i:קמ;

~ W תש;מ~ת י~~סדרל.ג~iJ לים~-tt וזקסךםז:זת
tt וזקסךם.ז:זת

 ם·,~~ל;ן iJWל;ן tt~ץ;זקש n י~~~ןpי
~ד;ן;זקש n י~~~ןpי~ןןת;.;וז:זל~יזqרוי
עלוסליחהנהדרתאז-רנהדרת,לגברתשאמר

-~ד;ץ :י;ן 7 ~•י.ך ?iו i-ג.ל~ •,ת•~•~ים.י•~, iJ ~ iל~ Tנ'וז
iJ ך~י~l.:197PiJ ל~ל~qiJ 'שqך~לזi] זקשpן

 םי~~;~ן~ה,ס~לךך;~ה ה~~;~ק.ךז:זק
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זילברמןרווית

 1:~ו
.מםה

המצב :עוזעמוס

כתרהשלישי;
 260התפר;צד

 1991עמ'

והדבקותהאלוחיעםהאחדותא.
באלוחי

כעקבותלמסעיוצאעוזמרס = = אזור .האבודהפנימיהסדר = =
למןשלו'המרכזיהחיפושים--

המטאפיסי.האזורהואכתיבתו,תחילת
החל :ומגווניםשוניםהטקטייםהעזרים

דרךוההודיות,הפאגאניותהתורותמן

ועדהגנוסטיםוהמיסטיקניםהנצרות

המיסטיקניםהיהודיות.הקבלהתורות
 .והמהפכניהשמרני :סוגיםלשנינחלקים

הדתיתלסמכותכפוףהשמרניהמיסטיקן
משתמשהואצמח.שמתוכההמסורתית

גדלכרכיהםשעלדתייםסמליםכאותם
הערכיםאחרים.פירושיםאותםומפרש

חדשה,ראייהזוויתמקבליםהמסורתיים
מהווההואכמודעשלאאוכמ~דעוכך
המסורת.שלפיתוחהכתהליךגורם

כדרגה.מקודמונבדלהמהפכניהמיסטיקן
המיסטיקאי"אכן' : ] 1 [שלוםגרשםכותב
יסודעלעצמו'אתלראותאפילועשוי

המיסטית,להתנסותושלוופירושוהכנתו

היאהדבקותכילהראותזהמאמרשל
כמנזראליהםיוצאשעוזהמסעות .כאלוהי

כערהזאת,הרעההאדמהכעלהשתקנים,
כמקוםברוח,לגעתבמים,כלגעתמוות,
שחורה,כקופסהנכונה,כמנוחהאחר,

הםהשלישיכהמצבוכמיוחדאשהכלרעת
אלהכיצירותעומדתהמיסטיקהכאלה.
עוזלכןהדתית.הסמכותמולעצוםכמתח
איןאכל .מפנןההסוגמןמיסטיקןהוא
אל .האלוהיעםהאחדותאלמגיעהוא

מכיריםהםמוגבלים.גיבוריועצמו.הרגע
והמוות.החייםצבירה.מצבישנילרוב
כאזורנמצאיםהםכמוות,נוגעיםכשהם

האחדותאלהצצהלהםהמקנההדמדומים
הקוראהשלישיכהמצבגםהמיסטית.

 .הגיבורשלההארהעלדיווחרקמקבל
כעתהחוויהאתלראותזוכההואאין

ואיןושיטתימסודרהדיווחהתרחשותה.

מיסטיקניםשתיארולתיאוריםאופייניהוא
שהגיבוריםהמסקנהומכאןחוויותיהם,את

הדבקותמעצםמיסטיקניםהםהעוזיים

ונשנותהחוזרותהיציאותמעצםכחיפוש,

 .החידתיאחרלמסע

שלמהפעילותכתוצאהפסיכי'כאופןשם
שככוחהכ"תחתונים",מהפרטיםאחדכל

ויחד"העליונים".אתגםולתקןלהשפיע
ההארה,רגעהיאהשקדייה,פריחתזהעם

האלוהית,כהוויהלרגענוגעהואשכה
אםקשה,אותה.ומרגישהבריאה,כסוד

אםכמדויקולומרעוז'עמוסאתלסווגכן'
מןאוהחילוניהטיפוסמןמיסטיקןהוא

הסוגמןמיסטיקןהואאולי .הדתיהטיפוס
השלישי.

המוותהואהשניהמצבב.

הגיבורלהגיעשואףשאליוהצבירהמצב
להגיעניתןאזהמוות.הואהמוקדםהע;ןי

למנוחתלהיטהרות,גבוהה,רוחניתלמעלה
"מנוחתהביטוייםלגאולה.כקיצורהנפש,
אחתמפעםיותרחוזריםמוות"ו"עדהנפש"

בהםמגיעיםשהגיבוריםסיפוריםבאותם

לאקסטזה.גםלפעמיםדבקות,מצביאל
הראשיהגיבורמגיעשבהםסיפוריםבאותם

מנזרהסיפוריםהםכאלה .) insight (לתובנה
וכזאתהזאת,הרעההאדמהועלהשתקנים

יי uט nהמהמטע
11 

 :: iעוועמוטרו 111

"המצבבדומן

פזוריםהשלישי"
האוכסימודונים

כסימניהמיסטיים

המוביליםידדך
אלהקוראאת

החוויה

המיסטית.
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הדתיתבסמכותספקלהטילומיועדראוי
שמיסטיקאייש ...עתהעדחייבשאותה

יתיימראףכזאתמהפכניתמגמהבעל

לחדשנבואיוייעודנבואיכוחכעללהיות
הסופרעוזעמוסחברתו".אתולתקן

ופימה,כזאתמשימהעצמועללקח

אתהמהווההשלישי,המצבהרומןגיבור
הואאףכה,עדהמיסטיהמסעשלשיאו

כזאת.משימהעצמועללקח
שפותחההפראדוכסליתהנבואהכתורת
הנביאכיןזהותחיתההבינייםכימי

מתייחסתאינהזאתתורה .והמיסטיקן

הואכעיניה,הנביא,כפשוטו.הנביאלמושג
מאחריאלוהיםעל-ידישנלקחאחדלא

שהתקדםלאיש-דעותנהפךאלאהצאן'
מתוךעצמווהכיןהרוחנית,בהתפתחותו

האלוהית.ההתגלותלקראתשלורגישויותיו
הנבואהשלהתפישההרמכ"םעל-פיגם

ישהפועל""השכלעםהנביאכהתאחדות
כיאםהמיסטי",ה"איחודמןמשהובה

מחזירשלוםגרשםהעליונה.במדרגתולא
ומדגישהראשונילמצבןההגדרותאת

גםוכךמוגדרת,הנביאשלששליחותו
דורשמלכתחילהרואה.שהואהחיזיון

דתית.לסמכותישירההזדקקותכזהחזון
המיסטיקן'מןיסודישינוישונההואבכך

החוויההיאלשניהםשהמשותףעל-אף
 .האלוהישלהבלתי-אמצעית

כחוויהעוצמהשלדרגותשתיישנן
 unioה- ,האלוהיעםהאחדות :המיסטית

mystica , ה-כאלוהי,והדבקותcommunio . 

היאפחות.חזקההיאהאחרונההדרגה

היאספרותיתוכמסקנהלנביא,מתאימה
העיסוקעצם .הסופרעוזלעמוסמתאימה

הואהמסעעצםהחיפוש,עצםהאובססיבי,

נראהלעתיםאםגם .באלוהיהדבקות
בכוונתוהריפאנתיאיסטי'כמסעהמסע

ויטמן'וולטכלייק,ויליאםוימנו'
נחשביםפרוסטומרסלכרקמוריסריצ'רד

זיקההחסריםחילוניים,למיסטיקנים
וגםעוז'עמוסגםאבלהמסורתית.לסמכות

המרדעל-אףלעיל'הנזכריםהיוצריםכל
תמונותמלאדמיונםלכאורה,הכפירהאו

מןלוקחאחד(כלהמסורתמןהלקוחות
הופכתהמסורתאלהזיקהשלו).המסורת
ודמויותתמונותמלאהוא :עוזאצלכפולה

ומורדאירוניאבלמתוכה,ארכיטיפיות
ברקעהעומדביותרהבולטהגווןכסמכות.
כאלוהי'הדבקותאתעוזשלהפירושים

כשםממש ,] 2 [היונגיאניהגווןהוא

מוריסריצ'רדשלבספרושבלטשהגוון
הגווןהוא ] 3 [קוסמיתתודעהכספרוכרק

"אפשרהאחרוןהספרמןהדארוויניסטי.

הניתנותמיסטיותחוויותשקיימותללמוד
עצמם,החוויהכעליעל-ידיגםלהתפרש,

לשוםכלשהיזיקהללאוטבען'עצמןמתוך
הדארוויניסטיהפירוש .] 4 [ ,,דתית.סמכות

הסברו(לפימתפקדיםהיונגיאניוהפירוש
קודמותשבתקופותכשםממשברק)של

מיסטיות.לחוויותהדתיהפירושהפקד

שהיהעוז'עמוסשלהמוקדםחינוכו
העיוניתהבוגרתהתעניינותווגםדתי'

המורשהמןלiךחלץלונותניםאינם
מוגדרפימהשלהחיזיוןהדתית.הרוחנית

הצורךוהואנביא,שלכחזיונווברור
בזהרואההואהארי.הצדאללעבור

כולם.אתלשםלהעבירועליושליחות,
הזההחיזיוןאתמפרששהואהפירוש

אלמובילוזה .הכלליהסבלהקטנתהוא
היאדידהלגבישהגאולההאר"י,קבלת
מאליהתתרחשוהיאקולקטיבית,גאולה
עצמו.אתיטהרמהפרטיםאחדשכללאחר

ויוביליופיעלאהאר"י,תורתלפיהמשיח,
יהיההואהגאולה,אלאקטיביכאופן

שבחייםהמוותיסודמוות.ערהנובלההיא

ברומניםגםחשובלגאולהאפשריכמקור
וקופסהנכונהמנוחהוברומניםשלי'מיכאל
יסודעללרמזכדיבשמותיהםשדישחורה,

הגדולהשינוימתחילאשהלרעתברומןזה.
מגיעהוהתובנהאשתו,ממותהגיבורבחיי

 .מחליפוממותיוצאפועלהיאכאילו
ההארה,מתרחשתהשלישיהמצבברומן

שלאביולמותבמקביל , communioה-
הגיבור.

מתחוללהשתקניםמנזרהסיפורבסוף

הואאיצ'ה.שלבנפשוהאקז;כטטיהתהליך
הכריתועלהשתקנים,מנזרעלמנחוםלומד

המליםעולם .לדברלאאלוהיםעםשכרתו
הואהחיפושהתרמית.עולםאתמייצג
לעצבהניתןשלאצורה,חסרתחוויהאחר

אותומתקיףנחוםשותק.איצ'הוגםבמלים.
השתיקהכיןמשותףמכנהיששותק.והוא

אפשרותעלמרמזתהשתיקההמוות.ובין
המספרשאומרכפיגאולה,אותהאללהגיע
מדבר"איש :שםהגיבורעלמוותבער
היאלהקשיבוהכמיההלשמוע"יכולאינו

גבולקצהעד"מקשיב :לגאולההכמיהה
חוששכמוקול.ישמעאוליההקשבה,

הקול"אתיחמיץפןדבריםולדברלפתוח
המיסטיתהחוויה .) 108עמ' ;מוות(עד

בקולותתמידמגיעהכה,עדעליהשדיווחו
כיזהלמצבמגיעאיצ'הבאורות.או

גופומוות.עדהיהעייףביקש."מנוחה

כמכושפיםתקועיםומבטיווהמום,רפה

בסיפורגם .) 106 ; 90עמ'הגבוה"במנזר

עםההתאחדותהזאתהרעההאדמהעל
יפתחואכןבמוות,רקאפשריתאלוהים
יפתח .אליואותולאסוףמאלוהיםמבקש
מתיםמוטליםכולםאתורואהחלוםחולם
יפתח .בחושךבמדברלבדויחידהואורק

המוותדרךאלוהיםאליותרעודמתקרב
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 ; 213 ; 217 ; 113 (בתר.הקרבתבמעשה

וקולריפתחנרדדהזההנדראת .) 224
מולובאהוכשבתרהמתה".אמר"קול
אחרובמקרםחלום"מרכה"כאישהוא

וחרביםצרוביםהיו"פניו :"כמתנמנם"

מרות.עדהאישעייףכמר :הפוכרתועיניו

הרוכלכמריפתח, .) 241 (חלום."רואהכמר
מוות,בעדבחץבמצחושנדקרהיהודי

אומרוהמספרממעמקים.לאלוהיוקורא
יבתפילתונפשרהכרתןהאיש"ואשרי :עליו
לו",שומעישיקראממעמקיםאםגם

קראתיך"ממעמקיםהפסוקעלוריאציה
נוריתמעירהשלי""מיכאלהרומןעליה".
תראההרומןשלמקיפה"בדיקה : ] 5 [גוץ

הדרמטיתהאהבהחנהשלשבחלומותיה
שהיאוהחייםכיבוש,שלסרגבעצםהיא

 .) 12 7 (מרות"שלסרגהםעליהםחולמת

מתגלמתבאלוהיהדבקותשלשיאהאבל
גיבורידי-טורדןגירםמוות.עדבכרבלה
אתלהביןלאותללאחותרהנובלה,

ביןהמתוחההשקטיםהסימניםשפת

בנוחרתמבחיןהואהדברים.לביןהדברים

הקול.תדריושל.החומריםשללגמרישרנה
אלהשביןהמזיגהשערתהלילות,"הימים.
המרחקיםשברמסע-חלוםכמרואלה,

להתערותהנוטהגמישחומרלהיותהופכים
תהליךעובריםהקולות .) 105 (ולהתערות"

מכפייותרועמוקיםאטייםוחוזריםאלכימי
ידי-טורדןהאנשים.מפיכשיצאושהיו

לקולימחכההואכילדבריממעטכאמורי
"ובתחתיתהמיסטית.להתאחדותכ~:כהוא

לרגעיםמתחילעצמוהגרףהיההדומייה
כךהשקוף.האדביטולו.אלפתאוםלכמרה
והתפילה .הנכוןהצבירהמצבהואיהרחש
הואהגרףביטול .) 105 (במתפלל"נגעה
וידועהמיסטיות,התורותבכלמוכרמצב

ואילוההררים.הפקידיםאצלבמיוחד

אלאלבטלואחרתדרךלגיבוראיןכאן
בתיא~ריהלנשמהשקוף.לאדיהפךאם

הגרףמרתעםרקאחרות,במליםהמיתיים.
כיחשהגיבורואכןלבטלו.יהיהאפשר

שירהואהנגיעההואהביתההוא"המרות

המרותאתה".אתהאתההחםהפעמונים

אהבההיאשירושליםכשםהביתההוא

כמרשותקיםחלקם .ויואלירכתןידי-טורדן
שלהכמיהה .בחרשךרקרואיםחלקםמתים,

המרותטעםאתלטעוםהאלההגיבורים
להיטהרות,הכמיהההיאבחיים,בעררם

שנירקמכיריםהאלההגיבוריםלגאולה.
שואפים.הםאליוואחדנתרןאחדמצבים,

זוכיםואינםהקולותאתשומעיםאינםהם
מצבמכיריםאינםהם .הארדאתלראות
שלישי.

האיחודחראהשלישיהמצבג.
המיסטי

שלמרתמתוךהולכיםהשניהמצבגיבורי
מתוךגדולה.דבקותמתוךהמרות.אל

ההוכחההארת.אתיקבלוששםאמונה
דרךעלהיאיבראאכןהארתכישלהם

להםהנמצאהמנוחהחוסרהאלימינציה.
עלמדווחלאאחדאףאבלבחיים.
עםהתלכדותעלהגדולים,בנוחרתנגיעה
עוזשלהמאוחריםגיבוריו .האחרהארד

עירורשהיהיואל'כזאת.נגיעהעלמדווחים
החשיכה.בעיוורוןלפיכחהיההיום,בארד
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העולם.אתהמנהליםנגדייםובנוחרת

הפרושהרשתאיזומפניחוששהוא

הואמלכודת.כמרלוומחכהבמסתורין
הוא .יילכדשמיםחסדיללאכימאמין
אתלראותרוצההואלהתבהרות,מחכה

לחפשהיאהמוצהרתמטרתוההילה.
מצריכתהגיארגרפיתהמטרה .לכפשרמנוחה

הצלבניהמסעיוצאאליהכירושלים.
דבקותמתוךמתחילהמסע .הריאליבמישור

אלהמסעמיסטית.בדבקותומסתייםדתית

שבסופםוהמארסהסחי ;והרחמיםהחסד

השטןשה,בתחפושתהמתגנבהזאבהארד,

שלמימוש-אלהכל-המתחפש
אףהסיפורשםאררנגלירנירת.מטאפרררת

"אבל :החדשהמהבריתפסוקעלנשעןהוא
אותר-ממלאכיםמעטהמחוסרישוע
אשרלמעןעדרתוהדרבכברדמעוטרראינו
כולם"בעדהמרותאתאלוהיםבחסדיטעם

פרקהעברים,אלאיגרתהחדשה,(הברית
 .) 9ב'

ימוליכההיאאבלדתיתהיאהמוצאנקודת
לכךאותרתהמיסטית.הדבקותאלכאמורי
ארדעת"פיזור :היצירהכללאורךפזורים
ההבחנהאשרמצבי-נפששניהדעת,ריכוז

קלהחיצונייםהיכרסימניעל-פיביניהם
 ,) 99 (לחשוב"שמקובלמכפיפחותהרבה

כברחושדיקלודואילו .המספראומר
המחלהחולה.שאדונוהמסע,בתחילת
נרמזתמעין-אקסטטידמדומיםכמצב

שהמחלהיודעיםהכל"כמעט :קלודבדברי
רבותפנימיותאפשרויותשלמערכתהיא

כמצבלא-לוגי.כמצבהמחלהמספרר".
חיזוקיםלהישרעל-חרשייאינטואיטיבי

ממנההנפילה,במחלתהחלעוזאצלרבים
אחרבזרדי-טורדןשלכשרתיושתינפטרות

שכנראהידי-טורדןשלתפישתו .] 6 [זו
תפישההיאכחולה,חשודהואבגללה

וירושליםהאדםבארצותביתאיןצרופה.
הדתי.הריאלי,המסעלכןמקרם.איננה
הואמיתיהאהמסע .מיתיהאהמסעאיננו

גרפם,אתופושטים"הולכיםהאנשיםכאשר
הפעמוניםרינתלבאלירזךהלוךהולכים
הלאה,רעודהמלאכיםשירתאלוהלאה

פנימה,וזורמיםהנמאסבשרםאתמשאירים

התכוונותלבנהיריעהעל-פנילבןקילוח
 .) 153 (מנוחה."אולינמוג,אדמופשטת.

רקהיאהאמיתילמסעלצאתוהדרך
מכלהמוכרות,התוויותמכלכשנתפשטר

לבסוף.רכ.ךהבטוחותההתגוננותדרכי
נשיםללאוצידה,בגדבליסוסים,"ללא
רגליהםמעלעררםאתקורעהקוריייןוללא

מראשהןלירושלים.וללכתלקרםהיחפות,
 .] 7 [ ) 153 (לדרך"לצאתהיוחייביםכך
ברובדמוותעדאתפירשוהפרשניםרוב

הטכניקהואת ,] 8 [שלוהחברתי-דתי
ניצלוהשוניםהמספריםשלהמורכבת

משחק;משחקעוזשעמוסלהוכיחכדי
אינטימיתהיכרותלהכירכדיאסימילציה,

היטבהדגשהדגישואבלהנוצרי.הצדאת
זמננובןהיהודיהמספרשלהמרחקאת

נוריתהצלבנים.מימיהנוצרימהמספר
כ"התמרטטרתזאתטכניקהמתארתגוץ

 .) 147 ; 80 :(גוץהמספררת"הסמכויות

לבליעדערבובפירושהזאתהתמוטטות
השוכרת.המספריםדמויותביןהפרד

אחרתמזרויתזאתטכניקהלבחרןניתן
ולהציעהמיסטית,הזוויתמןלגמרי.
תיאוריםבפירושהעוזרכליעבורה

והיאשרכים,מיסטיקניםשתיארומיסטיים

אשר ,] 9 [המיסטי"הארכסימרררןטכניקת

כאן .המאמרבהמשךהדיבורבהיורחב

ביןהבדלאיןהמיסטיברובדכייודגש
שלוכמיהותיהםומצוקותיהם~וניחם
גירםיגרכןחנהיאיצ'הגלעדייהיפתח

 .הארדאתלראותזכהכימדווחפימה
משניעוברהוא-מתפתחהע;ךיהגיבור

-השלישיהמצבבספרלשלושה.מצבים
היהודית.הקבלהשלמובהקותהשפעות

הדברים,האר"י.קבלתוהןהזוהרקבלתהן
לראותזוכההקוראאיןמדווחים.כאמור,

מאחראבל .לוקררהכשזההגיבוראת
 .אמיןשלהםהדיווחגםיאמיניםשהגיבורים

האחדותשללחוריהמגיעיםהםאיןעדיין
הואהדיווחשכןבמלואה,האלוהיעם

שלהמאוחרהגיבור .ולוגימסודרדיווח
לתחוםהמתמידיםבחיפושיוהצליחעוז
דרךאליהלחפורארתה,לכרדדהחוויה,את

עררנואבלשלה,הכיסויאתלחשוףגישה,
כנביאמתארעררנונכנס.ולאבפתחעומד
טרםהימים.באחריתלהיותשעתידאת

החוויה.שלביותרהגבוההלדרגההגיע
מיוסריופחותרגועיותרכברהואאבל
לחוריהוגבולותסדרלארגןשהצליחמפני

שהוגדרהמיסטיקןלסוגמתאיםהואהזאת.

/ 
עוזעמוס

IJ 
1 ~ 

 •מםה

יוצאעוזעמוס

בעקבותלמסע
הפנימיהסדר

אזורהאבוד.

החיפושים

למןשלויהמרכזי
יכתיבתותחילת

האזורחרא

חמטאפיסי.

הטקטייםהעזרים

 :ומגווניםשונים
התודותמןהחל

חפאגאנירת

דדךוהחרדיות,

הנצררת

והמיסטיקנים

רעדחגנרסטים

הקבלהתודות
היהודיות.
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•מםה

המעברים

הסגנוניים

יצירתשעוברת

עלמעידיםעוז
מעודנות

ואלהומורכבות
מאפשרים

מעודניםכסירנות

יותרומורכבים

תימטית.מבחינה

יצירותיו

שלהאחרונות
אינןעוז

מצטיינות

סגנוניותבפריצות

ותעוזה

ארראנגרדית.

הוא,נהפוך

יצירותיו

שלהאחרונות
עוזעמוס

מצטיינות

יוזיכוךבליטוש
ודקרתבעידון

ואףהמאפשרים

לשםהכרחיים
שלגילויים
 .מורכביםמצבים
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באלוהי.כדבקהמיסטיקהחוקריעל-ידי
 :לאותמייחלגלעדי'היפתחכמופימה'
רמז'קטן'סימן-דרךרקתנו .לה ?i"תגידו

קםאניהרגערכזהקריצה,קצה-חוט,

כותונת.להחליףאפילומתעכבלאוהולך.
לרגליכם.משתטחאועכשיו.והולך.קם

 .) 136גםוראה 130 ( 11עיניים.וגלוינופל

רקעליו .בתוכוכברשהאותותמתברראבל
נזכרהואזאת,בקשהלאחרמידלפרשם.
שלושבןכשהיהבחלונושהופיעהבדמות

אורעיגולמוקפתדקה,ארוכה,ארבע.או

הדמותאםעצמועםמתלבטהואחיוור.
אמו,זאתלהציגשניסתהכפיחלום,חיתה

לבית.מחוץשעברהאמיתיתדמותאו
המכונהכחלום,הדמותאתלהביןהניסיון

"להיותלוגרם"שקר",פימהידיעל
שגרםהואכאן".לאוגםכאןהשניםכל

למצואהעזולצורךולעינוילמצוקהלו
ואינהבחייםשאינההקיוםלחידתפירוש
אתמקדמיםברומןנוספיםסימניםבמוות.

הוא :השלישיהמצבאלהמחפשהגיבור.

העוסקיםהקדמוניםהמיסטיקניםעלקורא
האוריחשךאם"הלא ;והאורהגוףבזיווגי
 ;) 73 (החושך"רבמהכתוב,בקרבך,

 ; ) 7 5 (יכירנו"מקומו ...ויעשנובהרים"גע

אףהצ'לווצליליבקליניקההתשבץפתרון
שפיענוחםסודית,בכספתכמספריםהם

אפילו ;הפנימיהסדרסרראלמוביל
שיגלההצד"ינצחברדיואומרכשרבין

הרובדמשמש ,) 107 (נשימה"אורךיותר

מקדים.רמזהואוהרמזכיסוי,רקהפוליטי
האותלבסוףהאות.אתולחפשלהמשיך

נודעשטרםאביו,למותבמקבילמגיע.

שהמדובר"והרגיש :ההארהמתרחשתלו'
הנובעבאוראלאהזךההריםבאוררקאינו
יחד'גםוממנוההריםמןדברשלמיתרלא
המצבמתהווההאלומותבהזדווגותואך

לעיוותהןשווהבמידההקרובהשלישי'
ביותרהעמוקהלתרדמהוהןהמוחלטת

זהמצב .) 13 7 (משתיהן"שונהזאת,רעם

בערהמספרהערתאתהדעתעלמעלה
דעתפיזורביןלהבחיןהקושיעלמוות

מוחלט.וריכוז
אתלהעבירפימהשואףוהלאהמכאן
ושלבהחיפושיםשלבאחרילכולם.האור

נפש.במנוחתזוכההואאיןעדייןההארה

לכולם.האוראתלהנחילהיאהמטרה
בואלקראתכולכםוהטהור"התקדשו

וזימי' .בנפשואומרהואהשלישי"המצב
מןנפרדיםשלאמביןביותר,לוהקרוב
אותם,לאהובלהמשיךשיכוליםהמתים,

המיוחדהמצבשלהמאפייניםאחדזהוגם
עלבסיפורגםהנזכרותושות,(תחהזה.

באור'הנגיעהאחריהזאת).הרעההאדמה

הגאולהשמטרתההקדומה,הקבלהנוסח
המקובליםכדרךפימה,ממשיךהאישית,

חלוםאתלבקשהלוריאניים,המאוחרים,
כמושקוףצלול,"האור :הימיםאחרית
כמואלינונשלחאוליאשראורבדולח,
שבהםהרחוקיםהימיםחשבוןעלמקדמה

מייסוריה,תיטהרירושליםהסבל.ייחם

חייהםאתינהלומקומנועלשיבואוואנשים
חרישית,בתבונהבהתחשבות,במנוחה,

 11 •תמידהשמיםאוראזיהיהכזה :בטעם

רדהתאאתהדעתעלהמעלהתארו ,) 133 (

יהוהאדוניאמרכה"כי :ישעיהובספר

בהשקטתושעוןונחתבשובהישראלקדוש
(פס'אביתם"ולאגבורתכםתהיהובבטחה

 .)'וט

המקראייםהמקורותעללהתעכבהראוימן
 :פימהשללקריאתוהקבלייםוהפירושים
אינןההוראותשתיוהטהור"."התקדשו

הןאבלבתנ"ךמקוםבשוםביחדנמצאות
הפעם .] 10 [אחדבהקשרתמידמופיעות

באותהמצףי;תההוראותששתיהאחת

מתןלקראתהעםהכנותהיאסיטואציה,
מופיעה-"והטהור" .סיניבהרהתורה

"וכה : ' Tפסוקח'פרקבמדברבספר

חטאתמיעליהםהזהלטהרםלהםתעשה
בגדיהםוכבסובשרםכלעלתערוהעביךף

מופיעה"התקדשו"וההוראהוהטהור",

"ואל :יח'פסוקיא'פרקבמדברבספר
בשרואכלתםלמחרהתקדשותאמרהעם

בשריאכילנומילאמורה'באזניבכיתםכי
בהרהתורהמתן ." ...במצריםלנוטובכי

כהארההמקובליםבפירושימתוארסיני
ל"מצבנכנסכולוהעםהיחידה.הפומבית
ביחדושמעעוז,שלכלשונושלישי",

הקשוריםהמקראייםהמקורותהקולות.את
שלהדיווחלשוןאתמעביםהםגםבאור
כללנזכרלאהרקיעיםשבעתאורפימה.

אורהןשלואחרותגירסאותאבלבמקרא,
שבעתואור )'בח'(במדברהנרותשבעת

החמהכאורהלבנהאור"והיה :הימים
שבעתכאורשבעתייםיהיההחמהואור

ומחץעמושבראתה'חבושביוםהימים

הביטוי .)'רכל'(ישעיהוירפא"מכתבו
נזכרבלבובומשחקשפימהיקרות","אור
ביום"והיה : ,,פס'יד'פרקזכריהבספר

יוםוהיה .רןוקפאיקרותאוריהיהלאההוא
לילהולאיוםלאלאדונייודעהואאחד
הפסוקפירושאור".יהיהערבלעתיהיה
יוםבאותורגילאוריהיהשלאהואהזה
בלילה,יתחלףלאהיום .וקיפאוןקוראלא
יקרות""אורהמליםאור.יהיהבערבוגם

מכיתתשלהאורכמואותןהוגהשפימה
מהוויםהםגםלעבודתו,בדרךהזכוכית

השלישי.המצבלקראתהכנה

רקעכתבניתהמיסטיהארכסימרדרן .ד

האוכסימורוןעלברקקבת'שלהסברולפי
רקלתיאורניתנתהמיסטית'החוויההמיסטי

ידיעלמתבצעתהטכניקהבאוכסימורונים.
 .ושלילתוהיומיוםמחיימוכרפרטלקיחת

מוכריםבביטוייםאובדימוייםמשתמשים

משמעותרכיביאותםאתלבטלומנסים
 :מוותמערהציטוטרלוונטיים.שאינם

מתחילעצמוהגוףהיההדומיה"ובתחתית

האדביטולו.אלפתאוםלכמוהלרגעים
הנכון.הצבירהמצבהואהוחש,כךהשקוף,

מקבל ,) 105 ( ".במתפללנגעהוהתפילה
חיישלניגודכאןאין :חדשהזוויתעכשיו
התמזגות.במובןהואהביטולוכלירכו.הגוף
בסוףמופיעהחיזוקהמיסטית.החוויהשיא

היהלובמתפלל".נגעה"והתפילה :הקטע
להביןהיהאפשר Iכפשוטובמוותמדובר

אבלתקווה.ובחוסראמונהבחוסרשמדובר
"מתחיל :למליםגםבמידהבהלבלשיםיש

בלבד.בכמיההמדוברכלומר,לרגעים".
פירושלהציעניתןמכאןשקרה.במצבלא

 :מכנהגוץשנוריתלתבניתאוכסימורוני
בבדבדהמספרות".הסמכויות"התמוטטות

לביןהנוצריהחלוםביןהניגודהדגשתעם
אל ר~כ_;_tמה"מתמוטט"הצלבנים,התנהגות

 .עצמוהגיבורתוךואלהנוצרי'המספרתוך
אסימילציהמשחקימאשריותרכאןיש

 .הנוצריהצדשלאינטימיתהבנהלצורך
הזאתבנובלהעוברתהנפשלמנוחתהדרך
יותרמודגשתשםהגנוסטיקאים,אצל

המרוחקהמספר .והחסדהרחמיםספירת

גיבורו,בתוךומתמזגהולךומתקרב,הולך
המיסטיותלחוויותהמקבילמיסטיכתהליך
המיסטיתהחוויה .עצמוהגיבורשעובר

העשייהבדרךהיאכאמור'עוז'גיבוריאצל
העברתדרךהמסע.ובעצםוהדבקות

המספריםוהתקרבותהתרחקותהסיפור'

אףלהתמזגותם,עדלאלה,אלההשונים
כלגעתהמיסטי.האוכסימורוןשלדרכוהיא

הפנטסטיהיסודמשמשכדוחלגעתכמים,
הריחוףיכולת :המיסטילאוכסימורוןמצע
באדמה.להיבלעיכולתומולהגיבורשל

שלגלגוליםכשניוההיבלעותהריחוף
ביניהם.סתירהאיןבקבלה,הנפשתיאורי

הריחוףביןוהרוח,המיםביןההתמזגות

שלוהקבורהבשמיםהרוחשלהמלאכי
שלברוחהמתמזגיםבאדמה,הבשר

האינסוף.בספירתהמוסיקה,

לעילשנמנועוזעמוסשליצירותיוכל
עכשיולראותןניתןהשני'המצבכיצירות

לאהמוות :המיסטיהאוכסימורוןלאור
הכוחותעםכהתמזגותאלאככיליון

בסיפורהשתיקהגםהיאכזאתהגדולים.
דבקמתותמלים"אבק :השתקניםמנזר
אצלכתובכךטהר.בדומיהנפשךבך.

השתיקה .) 104 (טאגורי"ראבינדראנאת

איןכיהמוות,מןיותרטובאוליממחישה
הגיבוראתהמושכיםטאנטייםיצריםכאן

עדהחיוניהצורךאלאמותו'אלהע;ןי
לגעתהמושךהואהמיסטית,בחוויהמאוד
שלהמבנהעצמם.שבחייםהמוותביסוד
מבנההואהסיפורבסיוםהגילויסצינת

המללאתהמכילהפיסקהכל .אוכסימורוני
במליםמסתיימתנחוםשלוההבלותיהרב

בפעםפעמים.שלושכךשתק"."איצ'ה
 :כללשלניסוחהואהניסוחהרביעית
 .אחדלכללהיותצריכהמנוחה I"בכלל
 .יותרלסבולאי-אפשרכברקצת.לפחות
האדמהעלבסיפור .) 106 (לשתוק."צריך
הקרבתשלהסצינהלקראתהזאת,הדעה
אלבהתקרבותהשיאסצינתגםשהיאבתו'

והתאוושני"ב"מצביפתחמצויאלוהים,
חלוםמוכה"כאיש :אוכסימורוניתארוהוא
אתרואהולאדואההבית,לרגלייפתחעמד

כאן ) 240 (בשיר."אליויורדתואפלההיפה
שנבחרעצמומשמעותרכיבאותומתבטל
רואה.ולארואההוא-המצבתארולשם
כמוכהכמנומנם'מוות,עדעייףיפתח

לוהמאפשרהפיסיהמצבזה-חלום
"ימי :אחתבעתוהמוותהחייםאתלחיות

יאבד :בחולותנבלעיםמיםכמואדםחיי
ניכרולאבבואונודעולאהארץמןאדם

להשיבואיןיומוידעךדועךכצל .בלכתו
בלילהחלומותאלינויבואואשריש.אךצל

באמתכייודעיםאנחנוהןובחלומותינו
הווההכלונשכח,חולףדברואיןעובראין
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משיגהואבחלומות ) 240 (כשהיה."תמיד
כולם,הזמניםאתהמכילההוויהשםאת
ההתמזגותהווה.והואהיהוהואיהיההוא

עלשוויתרלאחרמתרחשתיפתחשל
לכולם.גאולהולהביאשופטלהיותרצונו
אלמתחברוגס,יצרישהואשיפתח,אלא

אדמהעלמדברהסיפורהרעים.היסודות
ולמדישב"הוא :טוב""ארץששמהרעה
השממהמןהעוליםהלילהקולותכלאת

להשמיעשידעעדסומר,המדברכאשר
 ,, .דיאמרואזמתוכוהאלההקולותכלאת

לקבלהניסיוןמןמאוכזביפתח .) 243 (
עםלהתמזגותיפתחמגיעלבסוףאות.

חוויההיאהמיסטיתהחוויהשוב,הקולות.
 .האלוהיעםהתאחדותשלולאדבקותשל

 .דילומרהיהיכולהאלההדבריםאחרי
פזוריםהשלישיהמצבברומן

דרך'כסימניהמיסטייםהאוכסימורונים

המיסטית.החוויהאלהקוראאתהמובילים
'אשמתבמליםסודיקסםאיזהיש"הלא

קסםלא :עצמועלכעסלבסוףהשמים'.
והורסביטויבונהעוז .) 7 ( ,, •סודיולא

מובנות.החיוביתבהוראתןהמלים .אותו
הטקסטמןאותןמסלקתאינהשלילתן

הקוראעל .מובןבלתיצדמכניסהאלא
יחדגםהללוהמהויותשתיאתלחיות

עבורהשמים""אשמתמהילהביןכדי
להביןמנסההכלבעוז.שלגיבורופימה,

קבליאוכסימורון-להבינושאיןמה
 :אלוהיםעםיחסיועלפימהמובהק.
לא .לדרכווילךיתנצליוותר'"לבסוף
זאתובכלחפוזות,בפסיעותלאבריצה.
ויודעבורחשהואהיודעבורחכאיש

אלמתייחספימה .) 47 (אבודה."שבריחתו
 :השאלהאתומעלההדוממיםואלהצומח
ונקבהזכרשלדפוסשוררשםגם"האמנם
מסוגליםואינםלהצטרףיכוליםשאינם
המרוחמלאךהוא"המשיח ; "?להיפרד
יכירנו.מקומו ...בהריםייגעאם;רקשלנו"
עםהתפיסותהואהשלישי,המצבכלומר,
המקובליכירנו"לא"מקומוהביטוי .האל
היחסיםעלגםאבלזרותעלמעידיותר,
עצמה,החוויהאתלמקום.אדםשבין

מתארלאומכפנים,מבחוץהאורהתמזגות
"לדעתברומןאוכסימורונית.בלשוןעוז

ביסודותהמיסטיהאוכסימורוןקייםאשה"

להארהמגיעהגיבור-והאורהחושך
לחיותעליושנגזרמביןהוא .בחושך
מתרחשתההתפעמותאבלחשוךבעולם
עצוםפחותשלבהיאההתפעמותזאת.בכל
מקבלכאמור'כאן' .המיסטיהאיחודשל

משמע,ההתמזגות,עללוגידיווחהקורא
לאעדייןבאור'הגיבורנגעשכאןלמרות
עליומחפש.עדייןהואאלוהיו.עםהתאחד
 .במסעותיולהמשיך

היההואאבלההיתול'הופיעעוזשל
חתןבארצותמאודעדומעודןנקודתי

באהבהמתחזקהואלמשל.מוות,ובער
והואברוחלגעתבמים,וכלגעתמאוחרת

בקופסהשחורהומורלכדיאףמגיע
כדבריייתכן' .השלישימצבובהשחורה

לתקופה,אופיינימעברשזהוברזל,הלל
מכלבהתבגרות.הקשורמעברשזהווייתכן
"עדשלהנוראלשגבמבעדלעניינו,מקום,
"המצבשלהנואשלהומורומבעדמוות"

הללו,ההבעהאופנילשנימבעדהשלישי",
עוזשלהמרכזיתחתימהאתלגלותניתן
אינוהזההמעבר .המיסטיהמסעוהיא

לואיןלה.מנוכרהואבתימה,תומך
להביעהספרותיהצורךמלבדאליה,קשר
שופעההומורחדשות.בדרכיםאותה

נושאיםבהצגתוהןהדמויותבתאוריהן

היחסיםכגוןעוזביצירתוחשוביםותיקים

זהאושוויץ"מה :והיהדותהנצרותבין

 .גרמניאתרנאצי'אתר ?יהודיאתרבכלל
שללאתרדווקאליהפךצריךזהבעצם,
הפולניתהקתוליותושלבכללהנצרות
המוותמחנהכלאתשיכסואדרבא.בפרט.

מקירופעמונים.וצלביםבמנזריםהזה
בעולםאיןארובה.כלעלישועםלקיר.
עםלהתייחדלנצרותמתאיםיותרמקום

 .) 118 (עצמה."
מתבטאהדימויאלהממשמןהמעבר
יפתחשלהמוצהרתמדרישתובמעבר
מצליחשהואדרישהבישראל'שופטלהיות

פימה,שלהממשלהראשהזיותאללמלאה,

לחלומותאירוניפאתוסבלםהמשמשות
צלבניםעלמסיפורעוברעוז ;שלוהנבואה

צלבממסע ;נוצרייםיסודותבעלילסיפורים
וולטר,נוסחהנפש,בתוךתיאולוגילמסע
לגעתברומןממשמרודפים ;אשהכלרעת
באהבהמדומיםלרודפיםברוחלגעתבמים,

והחייתיוהיצריהגסמהטיפוס ;מאוחרת

הזאתהרעההאדמהובעלהשתקניםבמנזר
יבואשאוליהשעירהטיפוסמפנילפחדים

ממחלת ;אשהכלרעתנטעאתריקה
גירםשלנשותיושתיאתשהמיתההנופלים

למסע,לצאתלוגרמהואשרדי-טורדן'
אהבתו'שלאובדנהעללהצרסופוולקראת

חולההיאאםברורשלאאשהכלרעתלנטע
מרופרפתבצורההריכן'ואםהזאת,במחלה
כזהמעברההתבגרות.בגיללהשעוברת

הפנטסטייםהיסודותמןהמעברהוא

לטיפולברוחלגעתבמים,לגעתברומן
בחמצבהמציאותמחומריכחלקבחלומות
להדביקהיכולתהריחוף,יכולתהשלישי.

לפנימתחתההיעלמותויכולתהאינסוף,את
להפריד,ליכולתלהפליאדומיםהאדמה,

בעלתולדמותהאריהצדאחרלחיפושים
בחמצבלראשהמעלהחיוורהאורעיגול

מרקדנוסחהפנטסטיתהטכניקה .השלישי
הסיפורגוףמעלהקוראלעיני"מופשטת"

רשםפימה :ריאליסטיהסברהוספתידיעל
לחיילהתייחסאפשר ...שלוהחוםבפנקס
אמיתייםואףיותרממשייםכאלהשינה
פימה,שחושבכמוהעירות,מחיייותר

כפימקורם,עלבמפורשמצהיריםאםגם

H~ ~, 
~ 

מםה•

 •פינהחצי

תומכיםסגנונייםמעברים :סיכום .ה

לשלושה.מצביםמשניעוברעוזעמוס
לעמדותסגנוניותמעמדותגםעוברהוא

מן .] 11 [להיתולמשגבחדשות:סגנוניות
 ) Showing (ומהראייההדימויאלהממש
 .) Telling (להגדה

הירארכימעברהואלהיתולמשגבהמעבר
המוקדמותיצירותיולמןשכן,הדרגתי.

 ,חצ•סומקרוני

 ~ו
קארברריימונד

* 

 /בונארשלם iעירציו.רי

~ o/ ך~נ1ים .;ו-ז~W ס,;אכ;~רהוא~הrז. 
ר;ן qס~~~נזורס~יד"םךשובשוב

 .ז-ן; /o ~ .~ךאש;ןמ; f;נ1יד~יד"םא;ת;

צעידה.שחיתהנפיצעירה.א;תrזשזכרנפי

זqךrז T ר~~~ס Tזץלסן ,~ך-~ל W ה:~~ ?T ~~ 7~~ז-וו
~דים. fלי f;:זזגך~ה.מול

שדיהז-וחתידיהעםאשז-ן;
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f רזכ 9זכיד;גיל.;w .ם
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* 
פעםאמר ,""האמנות

השקר"היאפיקאסו,

האמת".אתנכירשבכוחו

קארברריימונדשלבשירו
רגליים,ישהזהלשקר
לא.ומהשדייםידיים,

צבעיואתמערבבקארבר

הציירפלטתעלהשיריים
עלאותםומורחבונאר

אשתשהיאהמודליתגוף

מסתברמאדמהר .הצייר

צבעיגםהםאלהשצבעים
שולחךוהאמבטיה,החיים

המראהמולהאיפור
הםהגזאלהמבטאו

רכבתעצרהשבהןתחנות

אוראמיר .הביוגרפיה

מתוךהשיראתתרגם

שראהימי"באור"הקובץ

 .-1984באור
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•שירה

הערות

פרקי- :גרשםשלרם, .ו
הקבלהבהבנתיסור

ביאליק,מוסדה.יוסמל
עלבפרק . 1980ירושלים,
דתית"וסמכות"מיסטיקה

 .ונעמ'
בהרחבהכךעלעמד . 2

"ביןבספררבלבןאברהם
תל-עובד,עםלחיה"אל

תשמ"ז. ,אביב

מביאשלרםגרשם . 3

המקרראתהנ"לבספרר
 )_' 1ו sווו ic :המדויק

css ;\ Study ווus (וConsci 
c וJI. tl ( (וווluti (וthc CV ווi 

. ll ווi ו 111וווtח,l וl שלרם
הופיעהספרכימציין

אבל , 1901ב-לראשונה
במהדורההשתמשהוא

בנירלאורשיצאה '-18ה
 . 1956יררק,

 . 21 ; 80גרשםשלרם, . 4

 .עוזעמוס :נוריתגוץ' . 5
פועלים,ספרית .מונוגרפיה

 . 127עמ' . 1980תל-אביב,

הבאיםבמקריםגם . 6

המחלהארהמרםמוצגים

אליותרקרובהכמדרגה
 :חרשיוהעלהאינטואיטיבי

שלשבתרהנכפיםמחלת
חולהאשהלדעתגיבור
שלמעמדומקבלתבה,

חולי" ,"אלוהי"חולי
המרםבעל .רעודקדוש"

שאיןאשהמלדעתהלבקן
הלבקןרדימירוע,בר

 .השלישימהמצבהפוזל
הזהשהמסעטוענתגוץ . 7

למסעעלובהעתקהוא
אליושהתכוננוהאמיתי

לדעתיהיצירה.תילמתח

המסןזהר-הפרךהמצב

אפשרכךרקכיתי'ימהא

הנפש.לגאולתלהגיע
8 . : 13urkc, Kcnncth 
. tivcs (וl. M <וRhetoric 

i<1 1>חlil.<1r .'( ·(ווUniversity 

s (1 ,ו d 1>ח Prcss , 13crke ley 

. 1969 , ngelcs /\ 

"התקדשו"המלה . 1 0
הימיםבדבריגםמופיעה

 ',גב'"ידבה '.היא,' 'נ;::

רכן .'ליז', 'בדבה"י .'ל
 ,'גיהושע .'יחיא',במדבר

המלהיג'. ,'זיהושע .'ה

גםמופיעה"הטהור"

 .'כ ,'ובעזרא

משגבהמעבראת . 1 1

אופייניכמעברלהיתול
צייןהמודרנית,לשירה
 .בספררברזלהכלל

שהואבגלוימצהיראףוהוא .עוזשחושב
מאהעלאחתצולעתצ'כוביתסוסהמעדיף
הפנטסטישברומןבעודבדידות.שנות

הסותרים,היסודותשייכיםעוזשכתב

לממש,החלום,הגיוןפיעלהעובדים
מןמוליכיםהםכאןהמסופרת,למציאות
המוקדםעוזבעודהדימויים.אלהחלומות

(כגוןפורמאלייםדתייםיסודותמבליט
הםהשלישיהמצבברומןהצלב),מסעי

לשואמנסהכשפימהלמשל :דימויהופכים
לשםהגומירצועתאתזרועוסביבלכרוך
 .לתפיליןאותהמדמהוהואדם,לחץמדידת
ביטוילידיבאלהגדהמהראייההמעבר
תימרתובעיצובקטניםפרטיםבעיצוב

הקטןהליליהטורףלמשלי .יותרמרכזיות
התוקףהמוותפחדיהאורבאלומתשנלכד
האורמןשלוהבריחהאווההיחלצותיאותו
מולהשתקנים,במנזרהחשיכה,עומקאל

לא"מעולם :השלישיבהמצבהכלבעיצוב
להביןמרוכזתכההתאמצותפימהראה
לפענחבשקיקתוכאילו .להבינושאיןמה

התפשטותשללמדרגההזההכלבהתקרב
בהשלכהמדוברהמקריםבשניהגשמיות".

מדוברהמקריםבשניהחיה.אלהגיבורמן
הראשוןבאלוהי.לדבוקמיסטייםבכסירנות

להסיקהקוראועלמצבשלהראייההוא
ההתמזגותואתהאוראתולפרשמסקנות

הגדההואוהשניבעצמו.האורעם

המוקדמותביצירותיו ;עצמהאתהמפרשת

במליםהדתית,הפאנטיותאתמבליטעוז
גםאבלאשה,כלרעתבעיקרמפורשות,
בער ;השלישיובהמצבשחודהבקופסה

שלקיצוניתהדגמהלקוראמוצגתמוות
השלישיבהמצבליהדות.הנצרותביןהיחס
ביןשהמריבותואומרהמספרמסכם

קרקעעלמריבותהןלמוסלמיםהיהודים

היהודיםביןהיאהאפילההתהוםואילו
לפנימוצגותשחורה"ב"קופסה ;והצלב
לגבישונותואידאולוגיותגישותהקורא
לעומתסיפוחם-שטחיםעלהמאבק

אתעוזמחזקהשלישיבהמצבהחזרתם,

"האדםמברדיצ'בסקיציטוטידיעלגישתו
גםמביאהואאבותיו".לנחלתקודםהחי
אתמחזקוזההמדויק.המקוםמראהאת

 .דעותיושלוהעיוניהאמירתיהאופי
עוזיצירתשעוברתהסגנונייםהמעברים

ואלהומורכבותמעודנותעלמעידים
יותרומורכביםמעודניםכסירנותמאפשרים

שלהאחרונותיצירותיותימטית.מבחינה

סגנוניותבפריצותמצטיינותאינןעוז

יצירותיוהוא,נהפוךאוואנגרדית.ותעוזה

בליטושמצטיינותעוזעמוסשלהאחרונות
ואףהמאפשריםודקותבעידוןיוזיכוך

מורכבים.מצביםשלגילוייםלשםהכרחיים

• 

מילואנילי
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היעדת?

תפחיתבדם,הכולסטרולברמת ) 1% (אחדאחוזשלהפחתתשכל
 ?לבבהתקףללקותהסיכוןאת ) 2% (אחוזיםבשני

:אתכמסא

The Consensus Development Conference סח Lowering Blood Cholesterol to Prevent Heart Disease. 
JAMA 253 ( 14 ): 2080-2086. April 12, 1985 

-החלהלאחורהספירה

הבריאותבמורץתפגראל

שלןברופאהיוועץ

חייםשלעניין-כולסטרול
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שמידזיוה

ו~ו~
מםה •

כאוניברסיטתככנסדברים

הספרותעלכר-אילן

האלףכשלהיהעברית

בספרותגם

ההיררכיותנהרסו

הז'אנריםבין

וביןהשונים

הפונקציות

ומההשונות,

ממבטשנדאה

כסיפורראשון

מ"לאישה"
להיותיכול

הגותבעלסיפור
מהמעמיקה.

כנוסחשנדאה

קאנונילאכתיבה
מתח(סיפור

סתםאוותעלומה
סיפור"בלש",

מרע-בריוניי

יילדיםסיפור
אלףלהבדילאו

הבדלותאלפי
פורנוגרפיה)-

להתגלותעשוי
כטדקטט

רציניפילוסופי
שהחז~תומעמיק'

שלוהפופולרית
מטעה.אךהיא
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חדשותפרספקטיבות
לאאתגרלעצמוהציבהזהכנס .-=

בנושאיםלעסוקבחדהוא :=-=קטן
ii עללכנרתשניתןבמה=הקשורים
המילניףם","תסמונתבשםההשאלהדדך

עדייןהשרוייםורוטטיםנזיליםבנושאים
ואפילושלהם,ההתהוותתהליךבתרך

ואיןאינטואיטיבי'בניבוירשםפהכדרכים

 .וכללכללקלהמטרהזר
השנהימותדובעוסקתאישיתאני

(המאההמאה""~פנהשלבספרות
נתנושבהבתקופהכמרבן)הקודמת,

מנדלירבדדיצ'בסקי,אחד-העםהטוןאת
וטשרניחובסקי.ביאליקעליכם,ושלרם
כמרבןמעניקותשחלפוהשניםמאה

תהליכיםלסמןומאפשרותפרספקטיבה'
הגמדרגעעדשלהםההתהוותמרגע

אומנםלושישמחקר,תחוםזהרוהתוצאה.
ברהעוסקיםעלמקלהואאךמשלו,קשיים
כבדברהנדוניםהתהליכיםדוב :אחדבדבר
נקרשו,כבדמהםואחדיםסטיכיים,אינם

הואשרנותתופעותשלהג~זיסותיאור
מצדדיםלאישושהניתן;חתרם, ·סג,דעניין

מהשוואתאםארכיוניתמבדיקהאםשונים,

דרדרתבניוחוקריםמבקדיםשלסיכומיהם

ולנסותעוזכאןלאזורעליילפתע,שונים.
שהואבנושאחדשותפרספקטיבותלאתר
פרספקטיבה.משוללהגדרתומעצם
עלכאןידברגרדביץדודד"ד

הספרותובחקרבספרותפרסט-מרדדניזם

הואהזהשהתחוםמישלמךתדרנר
והעיוןהחקירהממושאיאחדאצלו

הדהודיםכמהכאןאעלהאניהמרכזיים.
איזועללאשנסמכיםאינטואיטיביים,

בנמצאאיננהשלמעשהסדורה,~ש~ה
בתופעתהעוסקתבביבליוגרפיהאפילו

התבוננותעלאםכיהפרסט-מרדדניזם,

הגבתישבדרבןדוד,שנותשלאישית
העבריתהספרותעלדצנזנטיתתגובה

המתהווה.

לכנרתנוטיםרבים :מראששאבהירכדאי
שבאמהכל"פרסט-מרדדניזם"בשם
תפיסהכמרבןוזוהיהמודרניזם,לאחד

והגדרה,תיחוםדורשהענייןמדי.כוללנית
עדךבעלמחקרי'עירןעדייןאיןוכאמוד

אתלשכרכדי .כןהעושהארטרדיטטיבי'
אבחנותכמההדירןבפתחאביאהאוזן'

תחוםבאמנות,אחדמתחרםהלקוחות
הרבהבדודותהחדשותהתופעותשבר

אפקטהואהקהלעלשלהןוהאפקטיותר
הספרות.תחומיאלאקישומהןמיידי

למשלעיןלכלומזדקרשבולטמהכי
שלהישלהפרסט-מרדדניסטיתבאדריכלות

ולתיאורלאיתורקלתמידאינוהאלף
הרבההגבולותשבההספרות,בתחומי

מתבונניםאםאךומסופקים,מובלעיםיותר
המאפייניםשלדובלדאותניתןהיטב

אפשרוהמובהקיםהברוריםהאדריכליים
חרץהספרות.בתחומימקבילותלמצוא
לכלכישנדעכמדרמהחשובמזה,

קררי-ישהאלף,בשלהיהיום,האמנויות

שעלולמהלפיכך,משותפים.היכר
יקושרהנושאמןכדיג.רסיהלהיראות
אניכךויתבדר,הספרותלתחרמ~בהמשך
 .ומהותירלוונטיכקישורמקורה,
בעדיאלהבימיםשיטיילמירבכן'

בתכונותיבחיןלפריז'שמסביבהלוויין
הארלטדא-ה~בניםבכלהחדששלהיסוד

יסודעקרונותשכמההאלה,מודרניים
כדאימוסגרובמאמראותם.מאחדים

האוונגרדבעבדנתרכזשבהפריז' :שנעיד

היאהפלסטיותובאמנויותהשידהבתחומי
הפרסט-האוונגרדבתחומיהמובילההיום

על-יזומהובצררהבאדריכלות,מודרניסטי
לניסיונותמענקיםשמקציבותהרשויות,ידי

רגילהלעיןלהיראותעלולים)(ארשעשויים
מןברביםכל,קררםביותר.כ"משרגעים"

כללמעידההחזיתאיןהחדשיםה~בנים
מההפונקציונלית,הבחינהמןהפנים.על

להתגלותיכולתעשייהכמפעלשנדאה
יכולכמקדששנדאהמהכמוזיאון'
מהלפועלים,מגרדיםכשיכוןלהתגלות
כדיסקוטקלהתגלותיכולככנסייהשנדאה

אולםשלאקףסטיתכקונכייהשנדאהרמה
ביתילדים.כגןלהתגלותיכולקונצרטים
כמרהחזיתמצדלהיראותעשוימשדדים

איןבקצרה, .הניצחוןשעדכמראראנייה

להיפר' .והתוכןהקליפהביןק;_ךלציהשרם
ובפירושל"פנים","חרץ"ביןהתנגשותיש

האדריכלשלחזקהמףדערתעללדבראפשר
לקליפה.

בצררהרחבהעל-פי-דובהפסאדהשנית,
עלדבדגשישובכלללגרבה,ביחסבולטת

לגורד-השחקים,גמור(בהיפוךהרוחבקררי
החולף'הדודאתהמייצגה~בנהשהוא
העשרים,המאהשלהפדרטרטיפרסהוא

צדמאליו,ומרבןטבעיבאופןוהוא,
פהישהאורך).קרריאתבמיוחדומדגיש

בהדגשים,והיפוךההיררכיותביטולאפוא
החולף.בדודמקובלשהיהמהכללגבי

הצרדות :לעצמוהאדריכלאמדכאילו
ראםלזרא,עדכבדנוצלוהפונקציונליות

חדשמשהרוליצורלהתבלטרוצהאני
מהכלנגדחוצץלצאתעליי-ושרנה

לדגליהם.נדושימשקודמייאתשהדריך
בכללמעידהאינהגםהפאסדהיתד-על-כן'

רעלה~בנהשלהפנימיתהחלוקהעל
שאתםמניחהאניהאמיתיים.מפלסיוקררי

ביתשמולהמשדדיםבנייןאתמכירים
שללמדיחקייניזקכפרלאגב-מעריב

מקדהזה(ואיןפאדיזשלהאופרהבניין
לשמשיכולהעצמה"קליפה"שארתה
ביתזהרכך).כלשרנותפונקציותבשתי
זכוכיתקירקטעביןמהתנגשותהעשוי

ענקעמודיובחזיתושיש,קירקטעלבין
משקלהאתכאילוהתומכיםכחול,צבועים
שיש.העשויההעליונההחטיבהשלהכבד
תעתועלמעשההואהמבנהכלרבכן'
בית-משדדיםהואהביתבפנים :אופטי

העמודיםרגילות.לקומותמחולקסטנדרטי'
ואיןבלבד'אחיזת-עינייםהםגנטייםהגי

הרושםמןלבדאמיתיתפונקציהשרםלהם
ומרשימה.חידתיתתופעהמולעומדשאתה
העשויהמבנה,שלהקלהחלקחדירת
שיש'העשוישלוהכבדהחלקלתוךזכוכית,
שילוב,שלולאהתנגשותשלסרגשהיא
יעצבןשלאחזרתי'תדרןפיכאןדרשה
כאילודרשםבצרפהיטעושלאהעיןאת

ומכאןתחתיו,לקרוסעומדהכבדהחלק
לאמיתרשהםהענק,בעמודיהצורךנולד
תומכתשאינהחלולהפיקציהדברשל

אינוהפרסט-מרדדניסטיהאמןאומנם,דבר.

לעצבןבקהלו'להתעלללפעמיםמהסס
חוסרשלמתסכלותחוויותלוולגדרםאותר

לעתיםאךדיסארדיינטציה,ושלמשמערת
לוואומדלקהלקורץגםהואקרובות

עללהתגברהצליחהשהאמנות~ליםבלא
שביןהבינייםשבילאתולמצואהכאוס
באמצעותוזאתמוצקה,למסורתחידוש

לכאודה,אי-רלוונטייםמסגנונותהציטטה
ההיסטוריהמןולטכניקותלצוררתוהרמיזה

 .כביכולהכלחעליהןשאבדהתרבותשל

בספרות
הפרסט-האדריכלותעלשאמדתימהכל

המובןאתאלאאמדתיולאמודרניסטית,
מקבילותלוישעין'לכלהגלוימאליו

ההיררכיותנהרסובספרותגםבספרות.

הפונקציותרביןהשוניםהז'אנריםבין

ראשוןממבטשנדאהרמההשונות,

סיפורלהיותיכולמ"לאישה"כסיפור
כנוסחשנדאהמהמעמיקה.הגרתבעל

ותעלומהמתח(סיפורקאנרנילאכתיבה
מדע-בדיוני,סיפור"בלש",סתםאר

אלפיאלףלהבדילארילדים,סיפור
להתגלותעשויפורנוגרפיה) :הבדלות
שהחזףתומעמיק,רציניפילוסופיכטדקטט

יואלאצלמטעה.אךהיאשלוהפופולרית
שלהראימולהדהודיםלמשל'הרפמן'

האינטימייםבבגדיהשהתחפשקטןילד
יכוליםשראהניצולתמשפחהקרובתשל

באמנותהמיק.זיסעלמעמיקדירןלהסרות
מןגרוסדודאצל .בכללהחייםמהרתעלאר

לרמזפסבדר-אנציקלרפדייםערכיםעשויים
נושאיםעללכתובהאפשרותחוסרעל

 .באמינותומשכנעמימטיברצףמסוימים
חומדיםאחדדומןבתרךמוצאאתהלפעמים

קבלייםמטקסטיםהחיצוניים,הספדיםמן
המקומוןמןרףלגדייםוחומדיםז5זרטדיים,

ל'מטטדרן'(כוונתיהחולףהשבועשל
ספקהמתרחשדומן-נגידחייםשל

היושביםתל-אביביים,יאפיםשלבעולמם
בעולמותספקשינקין'שלבבתי-הקפה

מעכשיו).ולאמכאןשלאהזויים
האחרונותהשניםשלבספרותתחושהיש

(לאהולך"רש"הכלחוגגשהפלורליזם
הנראההפגר,שלההטרוגניהדומןבמקדה
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-, nכתיבהבשםמכנהאבירןשדודמהכמו
את-ה~דיהאתגםושעירבלטיוטתית
'כוללבשםקרוי-הקולנועואתהספרות
ישהעצום,המגווןחרףשני,ומצדהכל').

בהם,לטעותשקשהמיידיים,היכרתוויגם
אחדבכלעיןבכהרףלהבחיןשניתןכשם

שגריםנונקונפורמיסטיים,צעיריםמאותם

כאןניכר .תמרבקפהויושביםקיןבשיג

הפוסט-האמןשלרצונוביןפראדוקס
רצונולביןשונהולהיותלבלוטמודרניסטי
עםקבוצה,עםמזוההולהיותלהשתייך

אסכולה.ועםזרם
החזותיותבאמנויותכמובספרותגם

התאמהוחוסראופטייםתעתועיםלפנינו
הפסאדהשהיאהחיצונית,הקליפהבין

שלהעמוקיםהתכניםלביןהצורנית,
עשוילמשל'שייכפלו'אילן :היצירה
כללפיהבנוייםמלוטשים,בשיריםלכלול
הביניימית,והקומפוזיציההפרוזודיהכללי
כללכאורהלהםשאיןעכשוויים,תכנים
שירתשלהשוניםהסוגיםאלגלויהזיקה

ושטבעיבספרד'הזהב""תורשלהקודש
מודרניסטיתצורהלבשואילויותרלנוהיה

הורגלהכברשאוזננוופרועה,פרומה
זאת,לעומתעשויה,בז'רנומאיהבה.

ומושכיםפרועיםספקשהםשירים,לכתוב
קטלוגספקוהטרנסצנדנטי'הפנטסטיאל

מאודעדומסודריבשנתוניםועיבוד

למשל'גלדמן'פיוטיים.לאחומריםשל
במבחרהאפרוריהיום-יוםאתמתעד

כאילוהלקוחותויפהפיות,חלקלקותצורות
הס~~ר-אסתטי'ךה-רפאליטי.ה~הציורמן

בחומריםבמתכווןבוחרעצמוןצביואילו
אתמהםויוצרדוחים,לשוןובחומרי

ניכרתהבלתי-אסתטי.שלהאסתטיקה
בולטתנטייההחדשיםהמשורריםאצל

הצורותאלמאוחרת""הצתהבכעיןלחזור
המחייבת,החריזהאל :שנזנחוהמהודקות

אלמשוכללות,סטרופיותסכימותאל
מלפנייותר'קדומותתקופותבניז'אנרים
אולם,והפרוע.הפרוםוהמבנההלבןהחרוז

שלשיריהכגוןואקסטטי'סטיכיסוגגםיש
הבעתהמחוזותאלהמושכיםאיילון'לאה

והפנטסמגוריה.

בגיוסהפוגשיםאנחנושבאדריכלותכשם
לאשכברשחשבנואלמנטים,שלחדשה
חזיתותמיני(כללעולםבהםנפגוש

המאהבראשיתשנבנומונומנטליות,
'יוגנדשטיל').או ,;ב~נר 25 'שלבהשראה

בצבעיםפוגשיםאנוהפניםשבעיצובכשם

לבן-אפור-ןךןך-כמומרשימיםאךחיוורים

מגבספרחיםזכוכית,אריחיעםשחור

אנחנובספרותגםכךמניפה,ומנורות

חדשבעיצובותיקיםבמכריםפוגשים

ברומןגםשזפה.לאעודשעיןוחדיש,
חייםשלברומןוגםהופמןיואלשל

ביניהם,קשרשוםשיהיהבלאנגיד'
זהואיןראי'מולמרכזיתסצינהמופיעה
והמחשבותהאופטייםהתעתועיםמקרה.

הןגחשבותואפילועצמה,בראיספרותעל

שלאינטגרלילחלקהפכוהמחשבה,על
החדש.הרומן

כלהרי ?הרבותאמה :ולטעוןלבואאפשר
הבלתי-צפוי,אתלעשותמנסהבאמנותדור

ומעניקישנים,אלמנטיםשוברועל-פי-רוב
ביצירתומשלבדורכלחדש.עיצובלהם

קודםלשערהיהאפשרשאיניגודים

אולם,אחת.בכפיפהלהביאםשניתןלכן
בהליכההואבפוסט-מודרניזםהחידוש
הדוריסודותאללאלעצמההמודעת
אלאםכיולשנותם,לנפצםכדיהחולף,
ספציפייםסגנונותמתוךנבחריםיסודות

שלושהלפני-עברובדורותשנזנחו
בדרך-דורותשלושיםלפניאודורות

שאינוסגנוןזהוהמודעת-לעצמה.הציטטה
מטאפורהננקוטואם .עיקרכלנאיבי

האלמנטיםכלכאילו :פוסט-מודרניסטית
שהיאהלוגן'בתאורתעתהמואריםהישנים
באמצעיולאהחדש,הזמןשלתוצר

עברו.בדורותמקובליםשהיוהתאורה
מלהביאמהססאינוהפוסט-מודרניזם

והנשגבהמונומנטליאתאחתבכפיפה
מןשהאדריכלכשםהזול'הקיטשואת

שליסודותלהצמידעשויהחדשהנוסח
כמופשוטיםוחומריםפסבדו-קלסימקדש

שלהקיטשואגב,וזכוכית.פחפלסטיק,
פעם,שלהקיטשאיננוהפוסט-מודרניזם

בספרהכינתהזונטגשסודןמהאםכי

אחרות"ומסותהאינטרפרטציה י~~ל"
הקיטש,של~ש~הסוגזהו ."~נ;ז.ק" .בשם
לייתורלזבל'כמו-פרוורטיתבאהבההניכר

בניאתאליומושךוהואולתחבולה,
התרבות,עייפתהעירוניתהאוכלוסייה

והפתוחההאופנההלכילכלהמודעת
את"להדהיםהאוהבתזוטעמים,לשינויי

למשל,שייכת,לכאןמחיר.בכלהבורגנים"
אורלישלוהזולההסינתטיתהפחיתהלשון

אתיעקמוהטעםשאניניקסטל-בלום,
החדשהחורקים.צירופיהלנוכחאפם
ביןתחומיםבעירובגםלפעמיםניכר

כתב-העתשניםכמהלפניכשיצאהמינים.
ראשוןשופרכמדומהשהיה'שופרא',

הכריזובמקומותינו,הפוסט-מודרניזםשל
תהיותגםלהםישכיבפתחוהעורכים
לאחרונהמינית.זהותלגביוחיבוטים

שלסיפור ' 77'עיתוןבכתב-העתקראתי
המעיד ," TW "בשםמחברתאומחבר

אינוהפוסט-מודרניסטישהגלעדיםכאלף
הסוגמןפורנוגרפיים,בתיאוריםבוחל

למחבר/תוכיבעבר,בובחלושסופרים
המינית,לזהותבאשרקשיםלבטיםיש

מלהביאםת 1חוששאינו/הוהוא/היא
ומעוררמענייןהסיפורזאתועםברבים'

והפורנוגרפיהאינטלקטואלית,סקרנות
יהודיתאצלאפילולשמה.פורנוגרפיהאינה
לגבילמדיקונבנציונליתשכתיבתהקציר,

איןמקוםומכלהחדש,בגלהיוםהמקובל
אתהאנרכיסטיים,מהפכנייםיסודותבה

נשיםלאהבתרמזיםהספרבסוףמוצא
המיניתהזהותשלהמבוכהנושאיל?.נטית.

הספרותובחקר

שלההיכרמסימנילסימןכןגםהפכו
החדש.

נשתנתהסוציולוגיתמבחינהגםובכן'
מבחינהשגםוברורהסופר,שלדמותו

 .מקודמיומנותקחדש'דורלפנינוזו
לעתיםהסופרהיהלעצמאותהמאבקבדור

מחוספסצעירלוחם,אוקיבוצניקקרובות
לאימוןאימוןשביןהתביישקצתשבתחילה

מעלההואבקיבוץעבודהיוםלאחראו
אולספרותלמוסףושולחםהגיגיואת

המדינה,בדורפועלית.ספריםלהוצאת

HJ 
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 1985בז-דוד;צדוק

לספרות,החוגבוגרבדרך-כללהיההסופר

ת"סקפקא,עםבמפגשתרבותהלםשקיבל
מבחינהוסארטר.ודלףוירג'יניהאליוט,

להזדהותבדרך-כללנטההואפוליטית,
מתופעתהוקסםגםאךהמרקסיזם,עם

והשבעים,הששיםשנותדורהכנענות.

קודמיו'שלהמגמותאתבדרך-כללהקצין
הבחינהמןממששלמהפךבוניכרולא

הסופרהחולף.הדורלגביהסוציולוגית
שונהזאת,לעומתהפוסט-מודרניסטי'

לעתיםובולטת.מהותיתבצורהמקודמיו
לפעמיםפוליטית,זהותמשוללהואקרובות
זהותאפילוולפעמיםלאומיתזהותמשולל
העידןמןהצעיריםהסופריםבין .מינית

תוצרשהואטיפוסבולטהפוסט-מודרניסטי

תסמונתשללפעמיםוגובר'הולךנתקשל
מגוריםבמלצרות,(עבודההקטן""הראש
ורקעמצוקההעיר'בלבשכורבחדר

עדזהותמבוכתמעורער'סוציו-אקונומי

ועבריתאופיינייםותספורתלבושנתק,כדי
דברשלהיפוכוגםאך .פלסטיקשל
בולטתהחדשיםהסופריםבין :הנכוןהוא

חופשיים,מקצועותבעלישלקבוצה
הסיעודייםהמקצועותבעלימקרבבעיקר

ושאררופאים),פסיכיאטרים,(פסיכולוגים,
מתוכםלהוציאהרבושלאמקצועות
לפעמים .עברובדורותומשורריםסופרים
טיפוסישנישלהכלאההואהצעירהסופר
המנותקוהמאורגן'הזרוק-האלההיסוד
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הסופדיםבין

בולטתהחדשים
שלקבוצה
מקצועותבעלי

בעיקריחופשיים

בעלימקרב
המקצועות

הסיעודיים

(פסיכולוגים,
פסיכיאטרים,

ושאדרופאים),

שלאמקצועות
להוציאחרבו

סופדיםמתוכם

ומשודדים

 .עבדובדודות
הסופדלפעמים
הואהצעיד

שלהכלאה
טיפוסישני

-היסוד
יוהמאורגןהזרוק

המנותק

והאכפתי.

26 

רהאיכפתי.

יסודותיששבפרסט-מרדדניזםדאינוכבד

החייאתשלמאוחדת","הצתהשל
במקרםוהופיעווחזרושנשכחואלמנטים

עתהמואריםוהםביותר'הבלתי-צפרי
ב'עייןומוזרה.זדה-חדשהבתאורה

המשקףגדרסמן'דודשלאהבה'עדך
ילד'שלתודעתודדךהשראהאתכביכול
כשראה,שנספהעבדיסרפדהיהשסבר

הטדאגיקרמירתאתהמערבתטכניקהננקטת

אתאני',יתרםב'אשדייעליכםשלרםשל
ריזלטידמאידשלהבוטההבדכטיהסגנון
ספדישלסגנונםאתשלו'השראהבשירי
ההשכלהבתקופתלעבריתתרדגמר L!' 'ילדים,

המטא-סגנונוואתהמאה"רב"מפנה

 .שרלץבדרנושלוהמערותהחולנידיאליסטי
מדברהסב'שהדיתעתרערןלפנינוולמעשה,

לשפהרמהבלבד'ספרשפתשחיתהכלשרן
גודלו.רעלעליוהמופקדהנאצי,ולקלגסזר

בפרטישימושהעושההמדומה,הדיאליזם
מנומקאיננודב,מילוליובגודשפרטים
זוהישכןלהנמקה,זקוקאינוואףבכלל,

שתיארנוכמרבלבד'מתעתעתאדהפס
לעיל.

היאהאחרונותהשניםשלהספרות
קרטון-דרתשכינתהמהרבהבמידה

"ספררתבשםהאחרוןבספדהכלרם
שלדיבריבהישמחולייתה".המתמלאת

SELF-REFERENCES , ושלנדקיציזםשל
בהישזאתרעםחזקה,עצמיתמודעות

שלשכפולבהיש .אבסורדיהומרדגם
וישממוחשבת,גדאפיתבתוכנהכמרצוררת

מהיותההנובעיםפרספקטיבהתעתועיבה

כשםאמנים,למעןאמנותקרובותלעתים
לעתיםהםהפרסט-מרדדניסטייםשהמבנים
בהישלארכיטקטים.ארכיטקטורהקרובות
כשםילדותית,כמרהיתממותלפעמים
להיראותעשוימודרניסטיפרסטשבית
איןאבללגר,בקרביותכמשחקמדחוק

לשםהתיילדותאםכיתמימות,שרםפה
ביןהואהפרסט-מרדדניסטיהאמןשעשוע.

ולאהמשחק,האישלףךנס", ;מ;ה"השאר
להעלותעשויהוא .ואחראירציניאדםדק

כותבכשהואגםקוראיושפתיעלשחרק
השראהכמרובלתי-אפשריכבדנושאעל

ואחדים).הרפמןמן'גרוסריזלטיד' :(ודאה

חלוכאןגםולביקורת.למחקרנעבוד
ולמרותמפליגים,שינוייםהאחרוןכדרר
ניתןובהשקפות,בשיטותעצרםגיורן

אתהמאחדאחדמכנה-משותףלמצוא
שנותלפניהחדשות.הדיסציפלינרתכל
רגםהעולם,בכלהאוניברסיטאותהיודוד

אזשלטהאצלנופדיחתן.בשיאאצלנו,
תוצרשחיתההחדשה",ה"ביקודתבכיפה

האמריקאיותהאוניברסיטאותשלדמוקרטי
שהיוהמאה,שלהראשוניםהעשוריםשל

לאומיםבניסטודנטיםשלהיתרךנרדכידוע
רקעחסדימשוחררים,חייליםושלשונים

משותף.תרבותימטעןוחסדיוהשכלה
שלטכניקהלמענםיצרדיצ'דדזא"א

שיטתעלשנתבססהבטקסט,שהריהקריאה
זוושיטההצרפתית,הטקסטים""פרשנות

הצמיחהואצלנותאוצה,וצברהנשתכללה
שלםדודוחינכהרביםביקורתספדי

הצורההוציאההשיטהסטודנטים.של
מיןעדנהאולתחום,מחוץאלמגמתית

הביוגרפיים,הצדדיםכלשלדלגיטימיזציה
בעצמהשכןהפסיכולוגיים,ההיסטוריים,

לבירגרפיזםדיאקציהכעיןהשיטהחיתה
הספרות,שלהיסטוריוניםאותםשלהנפרד

קלוזנד(ואצלנובצדפתוו .fן gכדוגמת
ולחובר).

הציבהלניו-קדיטיסיזםבולטתתשובת-נגד
הספרותחקראלשיצאהשיקאגר,אסכולת

דגשרשמהביאר-אריסטוטליתגישהמתוך
החליפואצלנוגם .הז'אנרחקרעלדב

בדיוןהבודדתביצירההעיסוקאתרבים

מחקרחיבוריעללהצביעוניתןז'אנרי'
הז'אנדית,מנקודת-המוצאשנכתבורבים

מודעשהכותבניכרבכולםלאכיאם
ביקורתימהלךלאיזהשותףשהואלכך

"ה;ליסטיות",תודותבהשראתדיסידנטי.
התחילכבדב-מעדנת,בספרותהמתבוננות

בסיפור :קאנונייםלאבז'אנריםרבענייןגם
בספרותבמדע-הבידיוני'והתעלומה'המתח
רעוד.ילדים

הגיו-מרקסיזםבהשראתבינתיים,

הכהןהואג'ימיסוןשפדדריקהאמריקאי'

בסוגההתעניינותגםרבתהשלו'הגדול
והיצירה,היוצרשלסוציולוגיהשלחדש

העכשוויבגלעוסקאינושג'ימיסוןולמרות
ספרותבחקר-אמריקהאתהשוטף

לענייןנקשרזהגלגםהנשים
שלובפסיכולוגיהבסוציולוגיההמחודש

ניתןאצלנו' .יצירתותהליכיושלהיוצר
החדשותהשיטותשלברישומןלהבחין
ראשישלהגדוליםבמאמריהםהאלה

לאעדייןאךלספרות,בחוגיםהמדברים
כבבראהלראותושניתןספר'אצלנונכתב
ברזלהללשלדבריו .זרלתפיסהנאמנה
 :לתופעהפיתרוןלנוהציעוהכינוסבפתח
כבארצות-שלאאצלנו'הספרותחקר

החוקריםורובאסכולתי,איננוהברית,
אחתמחקריתשיטהשלחסידיםאינם

שלהראשוןהמלאהגילויובאמת,ויחידה.
שהואהזוהחדשההביקורתיתהתפיסה

שלהמערביהחוףמןיצאבדפוס,עדיין
'מראהבסדרתממקומותינו.ולאארה"ב
מורהשלספרהאודלדאותעתידמקרם'

המתבוננת ,עזרננסי , U CLAבאוניברסיטת

ואחדיםשבתאייעקבעוז,יהושע,בסיפורי

 .ג'ימיסרןשלבשיטותיו
בביוגרפיההמחודשהעיסוקגם

היצירה,ושלהיוצרשלובפסיכולוגיה
פרסט-פדרידיאניות,חדשותגישרתומתוך

ל'ניו-קדיטיסיזם',הדיאקציהמןחלקהוא
אלהאלההתחומיםאתכאמודשהוציא

זהבתחוםהביקורתי.העיסוקלתחומימחוץ
הסינתיטיבשלבכברהחוקריםרובשרויים
הנתוניםאתמשלביםוהםסינתיזה)(מלשון

הפנים-והכליםהידעעםהחוץ-ספרותיים
צריכיםהראשוניםכיביודעםספרותיים,

הניו-קדיטיסיזםכיהאחרונים.אתלשרת
היאשהיצירהחשוב,אחדדברלימדנו
בביוגרפיההעוסקוכיהיוצר'ולאהעיקר
ביוגרףהואליצירהאמיתיתזיקהבלא

עוסקספרותכשחוקרספרות.חוקרולא
מהועללכלולמהלשקולועליובביוגרפיה

טיביההסמתוךשיכחדעליוחזקהלוותר'

אתהמאיריםפרטיםאותםהחומדשל
הרוחנית.הביוגרפיהאתאוהיצירה

בהשפעותהרבהעיסוקגםלאחרונהבולט
הלכיבהשראתושובובאינטדטקסטואליות,

חוקריםבאמריקה,הרחב.בעולםדוח
שהשליטהבדמוקרטיזציהבועטיםצעירים

סטודנטכלשבההחדשה,הביקורת
מאירתאבחנהאיזולהעלותהיהיכול

נרמזהספרות,חקרהטקסט.לגביעיניים
מקצועי,ענייןהואדבריהם,מתוךלנו

יכולאחדכלולא~ליטרי'כמעט
מתברכיםכיוםהמדבריםראשיבו.לעסוק
~זוטריותלפעמיםזרות,בשפותבידע
בידעקלאסיות,בספרויותבידעלמדי'

וכשאדסמוכותבדיסציפלינותמקצועי
ענףגםמדובה.הכשרההדורשיםכלים

אינוהספרותבחקרהךה-קונסטרוקציה

חוקראתומעלהוכלל,כללדמוקרטי
 .יוצרלמעלתהספרות
שלהא;בססיביהעיסוקמןיוצאכפועל
ובתהליכיבעצמםרביםמודרנייםיוצרים
הרבהכיוםעוסקהמחקרגםשלהם,היצירה

 • SELF REFERENCEוב-ב~ךס-פואטיקה

הואהזההחדשהעיסוקכללמעשה,
תימטית-אידיאית,נקודת-מוצאבעלברובו
נגדדיאקציהשליסודישבוואף

הדיוןאתחיבבשלאה'ניו-קריטיסיזם',
צדדיםעלרבדגשושםאידיאי'התימטי
ואירוניות.פראדוקסיםאיתורעלטכניים,

תשובת-נגדהיאההתקבלותתורתגם
מונומנטביצירהשראתההקודמת,לתפיסה
ידעללאולנתחובולהתבונןשניתן
והפרסום.הכתיבהנסיבותעלמוקדם
ישליצירהכימאמינההחדשההגישה
הרבים,לרשותשיצאהלאחדגםחיים
התלויענייןאםכימונומנטאינהשהיא

גםומכאןומתגוונת.משתנהבפרספקטיבה

התהוותובתהליך :נגנזיםהמרובההעיסוק
מתפיסתהואאףהנובעהטקסט,של

כמונומנטולאדינאמיכענייןהיצירה
הדיסציפלינרתכלנכרכותוכאן .אטיסט

החדשהבכתיבהוניכרתביחד'החדשות

היוצר'שלבפסיכולוגיהההתחשבותגם
שלהחיצוניותבנסיבותההתחשבותגם

באפשרויותהספרותיים,בחייםהכתיבה,

וכהנה.כהנהוערדהפרסום

הגישותכל :אחתהעדהרקלסינרם
המחקריםעלאפקטלהןישהללוהחדשות
אבלהאחרונות,בשניםאצלנוהנערכים

הגישותשכלשלמרותלזכור'צריך
ל'ניר-קדיטיסיזם',ריאקציהכאמודהן

שונות,ומסיבותשוניםמנירוניםריאקציה

וזההישן'עםסינתיזהנערכתכללבדרך
הצמיחולאהחדשים'ה'מבקריםלטובה.

ושםפהשניתןכפיבאושים,פיררתרק

הםבם.המורדיםשלמדבריהםלהתרשם
 :ומהותייםחשוביםיסודותכמהלימדונו
פריפרליהשאררכלהיצירההואשהמרכז
בת-וכן .לדוןאפשרשאיהבנתה,אתומשרת

הראויהשליצירהרלהיפך'בצורהלדוןבלא
הרבהוכיפרפרזה,לעררךאפשראילשמה

ולאבדקויות,השיטין'ביןבטקסטנאמר

היסודאמית;תאתהגלוי.הפרונטליברובד
"מצאבחינתהחדש,עםשנשלבראויהללו
 •זרק".קליפתואכלתוכו-רימון
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בן·רבניצח

 1:~ו
•מםה

ככנסאויששנדברים

יהשביעניכרסיטאיוהכינא

הספרותחקרליםלכירוש
תיהעבר

סדןדביום

) 17. 4 .90 ( 

שלהביקורת
כנגדעגנון

המנקדיםקהל
ישקריםווהח

דנותפניםלה
ביצירותיו.

מחוקריהחל
כדוקטורהתנ"ך

"תמולמשימלמן
שמגיה"ישלשום

מוחקיהתנ"ךאת

מיותרותשורות

תיבותומוסיף

ודוקטורחסרות,

נאדלשטיכד
"עדמהגרמני

שמגבעתוהנה",

רחבת-השוליים
סמלהיא

לחשיבות
העצמית

שהואהמגוחכת

שאינהעוטה,

כסותאלא
יעצומהלבודות
בחכמיוכלה
הצופים,הד

שזילזולו
שלומאיסתו

ישבהםעגנון

כזהביטוילה
"שידה"בבוטה

שקודצוויילעד
לחשובטעה
שלמרכזושזהו
 .הדומן
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D ווהביעגעווןן ,דןןp ורת
הודיעכךהזה",המושבשלטדתו ..= ~~

גרשוןפדופ'יושב-הראש, יל=-=-
• ii 'העתידיתדרכהאת"לבדרשקד
נבהלתיפניה".מועדותלאןהביקורת,של

במושבחברישארעלכמועלי,וכימעט.
 ?הביקורתשלעתידהאתלנבאהוטלהזה,

הכנסנערךשלכבודועצמו'סדןדבוהרי
לעצמםנטלוואפילו"מבקדים, :אמרהזה,
גםחוקרים,שלאומנותעליהםהוטלהאו

(דבלאחור"נביאיםכהיסטוריונים,הם,

הקיבוץהוצאתעגנון",ש"י"עלסדן'
פדופ'סדן,דב .) 64עמ'תשל"ט,המאוחד,

ספרותשנות 100וחוקרמבקדשמכנס,שקד

"נביאיםהם,אפילואחרים,וגדוליםעברית,
המתחילים,אנחנו,נהיהואיךלאחור",
 ?לעתיד""נביאים

וחוקרי-מבקריםסדןכינהשבוההקשר

בסיכוםהיהלאחוד""נביאיםספרות
תשי"חבשנתעצמוהואשהעלההשערות

שלאסדן' .עגנוןשלהעתידיתדרכולגבי
היההעתיד'אתולנבאמלנסותבעצמונמנע
ספקולציה,בגדרהיאנבואהשכללכךמודע
היאשמועדתהרי ,ספקולציהראם

בלתי-בסופרכשמדוברבייחוד ;להתבדות
מבקריאתסדןמזהירולכן .כעגנוןצפוי
 :עצמואתובכללםעגנון

מפרשיויטובכמהעדורואה,המתכונןוהנה

שיטהכאילושנדמהעדנתכדר,עגנוןשלהראשונים
שלות-איךלדעה,מרחוקהתייצבככיכול ,כהם

המתכונן-החרך'-רתחיאתמהםמכסהליפהקה
 ,אלהגםואולי :הספקכרשיתעוררהמחריבמןהזה

מברריםמחריעמדורתחי-החרך-אתהיוםהרואים

 .םיולפנילפנשיהפניםמלכדכיויתגלה,כקודמיהם
כרי :אתמולכקודמיהםהיוםנוהגיםהללואמת,

למספרכגילויהואמפרשיםשהםפירושכיהם,ל
אותררואיםשהםעיקרו,שלתודעהכמיןוהםעצמו,

פניםכלעלמתחתיה,ארלתודעהמעברניקהיכ
םיהראשונהמפרשיםוכגורלאפשראך .עדיהלכ

גורליהאהעליונההשכבהאתאלאראושלא
 ,מתחתיההשכבהאתהרואיםהאחרונים,המפרשים

לפניםשככהגםתתגלהומחר-מחרתייםאפשר
 .העליונהלשכבהמעלשככהגםהתחתרנה,משככה

רוםיתררגםותיכהירלעומקיתרגם :אמורל
כיזאת,ככלאפשר :לומרניתןודרך-הלצה .כתודעה
חכםכמגולהגםאלאכמכרסהכלכדלאהואהמספר

הזההנפלאחיזיוןההרימהם.חכםלאאם ,כמפרשיו
לאואולי ,לגמדוהגיעלאהפתעותפנתוצשלווהשל

שהמפרשאולימוטבכן-ושעל .אמצעולאלאהגיע
קטנותמליםשתיכסוגרייםפירושוכראשיכתוב

 .) 80,עמ'סדן(שעהלפי :ולקוראולעצמוכאזהרה

סדןדבע"ישנאמרוהדבריםהפלא,למרבה
השליםשעגנוןלפנידבזמן ,תש"חבשנת

כשכלהיוםגםיפיםהספרותי'מפעלואת
זאתאין .לפנינומונחיםעגנוןשלכתביו

מרחיקותתמורותחלושלא Iכמובןאומדת,
אלהותמורותעגנוןבפרשנותמאודלכת

ממש.עינינולנגדלהתחוללממשיכות
המקיפהבסקירתוורוססשמואלפרופ'

יצירתובחקרושיטות"מגמותעלוהיסודית
כגרשוןחוקריםכיצדהראהעגנון"ש"ישל

צמחועדימוקדגבריאלברזל,הללשקד,
עללהסתכלהחמישיםבשנותעודהחלו

מלים,שלאמנותכעלהעגנוניהטקסט
שלהאידיאיתהפרשנותמןהדגשאתלהסיט

פרשנותלעבדוטוכנדקורצוויילסדן'
אותםמאז,הסיפור.אמנותבתחוםאסתיטית

מחקריהםאתחידשוממש,חוקרים

חוקריםעודהתווספוואליהםושיטותיהם,
בעצםואולי Iואף-על-פי-כןמגמרת.ועוד

המחקרבתחוםהרבההפעילותמשוםדווקא
עגנוןלחוקריסדןשלאזהרתוהעגנוני,
במחקריםהמעייןואומנם,עומדת.בעינה

ששוםלדעתיווכחעגנוןעלשנכתבוהרבים
שלכוליותואתלתפוסמצליחלאמחקר
להבאשגםונדאהולמצותה,כעגנוןסופר
על-פנימפוצלעגנוןעלהמחקריהיה

יתרכזחוקרוכלהשונותהדיסציפלינות
מזה,יותרללבו.שקרובעגנוןשלפןבאותו
אםספקבודדת,יצירהעלמחקראפילו

ביטויולתתצדדיהמכלאותהלאגרףחייצל
סדןרכיביה.לכלופרופורציוניהולם

שניכיצדהראה"שירה"עלבמאמרו
באופןהדומןשלמרכזואתראוחוקרים
החוקר.שללציפור-נפשובהתאםשרנה,

החוקרשלואיתראתמכוונתזוציפור-נפש
שנחשף,מהסובייקטיביזםמנוסולנולוואין

ולפעמיםיגעשלפעמיםסובייקטיביזם
דבומעידהביקורת.לקוראותמוהזרישאר
מרכזובדאייתשבפלגוחוקריםשנילגביסדן
בדרךותיק,"מבקד :"שידה"הדומןשל

-שמרשאמנוןחדש,ומבקרקורצווייל,
ששנואבמההספדשלמרכזוראההראשון

 ;בירושליםישראלחכמתאנשיחבורת 'עליו
 ;המבקרשללדעתוכמכווןהמספרונמצא

שאהובבמההספרשלמרכזודאהוהאחרון
כמכווןהמספרונמצאהקבוצה,היאעליו'
כסברתם"סברתיואיןהמבקר,שללחייו
יכולתוחוסראתשמדגיםסדן .) 176 ,(סדן
יביאאובייקטיבי'להישארהחוקרשל

היאגםהסתםשמןשלו'ראייתואתבהמשך
אלאואינהאישית,מעורבותנטולהאינה
לעניינוהרומןשלהמרכזיעניינוסיגול
שמואל~בחןוכבר .החוקרשלהפרטי
בעולמהסדן"דבעלמאמדובפתחורוסס
 4-ס"ד/("מאזניים"העברית"הספרותשל

היכרסימנישלמטבעותשכמה ) 1989 , 3
אינםעברייםבסופריםסדןדבשטבעוזיהוי

סדןשדבמשמע,אוטרפורטרט.אלא
 1שלא-ביודעיןאוביודעיןהשתמש'

נאמןלשרטוטכגשראחריםשלביצירותיהם
 .עולמוושלעצמושל

קורא,ככלכמוהו Iשהחוקראפוא,יוצא,
שקיימותלמציאויותהטקסטאתמתאים
עלמבוססותואלההקריאהטרםאצלו

שקדגרשון .ייו nונסיון-דעותיו ,אמונותיו

עגנון"שלההתקבלות"לתולדותבסקירתו
הפרשניםכיצדהראה ) 1979 , 28(הספרות

שליצירותיואתלהתאיםמנסיםהשונים
דורם.ושלשלהםהציפיותלאופק.עגנון

העברית,הספרותשלההיסטוריוןשקד'
מאליומובןדברכאלזועובדהאלמתייחס

אתרקלאוממקם,מפרשמעריך,הואולכן

הביקורתאתגםאלאהמקורית,היצירה

ובמערכתהספרותשלבהיסטוריהעליה
 .לחברההספרותשביןהמורכבתהיחסים
הפרשניותהשיטותאתלפרושדילאלדידו,

מןאיזהלהעריךאלאהשונים,המבקריםשל
ההיקלטות,להגברתעשוהשיטות

מבקדולכן .עגנוןשלוהתפוצהההתקבלות
דאהספקשללאכקורצווייל'סובייקטיבי

דוקאהעגנוני,בטקסטליבומהדהודיהרבה
כיעגנון'שללהתקבלותוהרבהעשההוא

עגנון"יצרקודצוויילשקד'שלכדבריו
האינטלגנציהשלהציפיותאופקאתשסיפק

 .הארבעים"בשנותהישראלית

ואחתאופטימיתאחתהערכות,שתי

ככלמבקרשכלזו'להנחהמתלוותפסימית,
עגנון),שלדוקא(ולאוטקסטכלשלקורא,
הקדומות"מ"דעותיולהשתחררמסוגלאינו
 .שלוהפרשנותמעשהאתמדריכותואלה

"אמת(בספריוגאדאמדנוסחהערכה

פילוסופית",ו"הדמנויטיקה 1965ושיטה",
כוחהואשהסובייקטיביזםתאמר ) 1967

מפרשןהמשתניתהפרשנותומפרה.בונה

פרשןובאותולתקופהמתקופהלפרשן'
תורמתבחייושונותתקופותבשתיעצמו

נופחיםפעםשמדיהיצירהשללנצחיותה
נועלחותםעליהשמיםולאחייםרוחבה

לעומתזונטאג,סודאןנוסחהעדנהוממית.
 ) 1966פרשנות","נגד(במסתהזאת,

כמתווךהפרשן ;בפרשןהצורךאתמבטלת
קוראיולפניפורשהואאיןכאשרמיותר

להיפך'המחבר.כוונתאתבאובייקטיביות
האינטימיתההתקשרותאתמפריעהוא

אתנמשיךאם .שלולקוראהמחברשבין
אפילויכוליםאנחנוזונטאגשלגישתה
המחברשלבדמותולפרשןתחליףלמצוא
עולמואתמביאהפרשןאםכלומר' .עצמו
שהואהחדשוהטקסטהטקסטאלהפרטי
אינםהביקורת,אוהמחקרמאמרהינדיוצר'

שעברההמקוריתהאמנותיתהיצירהאלא
אחדי-אוליהחוקר,שלנפשומסננתדדך
החוקר-המבקר-הפרשןמןהאמןמותרהכל
היוצר'הוא,שהדיהפרשנות,במעשהגם

מהעלוישמור,היצירהלדוחקרוביהיה
שקד,שמכנהומה"כוליותה"סדן,שמכנה
אל-ידע .היוצרמ"עצים").(להבדיל"יער"

מהשוליים,ומהביצירתומרכזמהנכון

התאוורובדמסתייםאיפהטפל,ומהעיקר
אלהואיךהמשמעות,רובדומתחיל

לחוקריסדןשלהאזהרהלזה.זהמתייחסים
הלצה,דרךכביכולשנאמרהאזהרה Iעגנון
כיזאתבכלש"אפשדבחשבוןלקחת
מהם",חכםלאאםכמפרשיו'חכםהמספר
עצמו'עגנוךשלדעתואתמזכירה

בהקשרשלשום"ב"תמולהמושמעת
שמחהששמח Iרףריקבל .האמןרףריקלבל

בן-ארצוקומריצחקשלנוכחותועלגדולה
כמהלווהראהלפניוהושיבוגליציא,
ליצחקמלגלותנמנעלאגםהואמציודיו.
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ומדועפרושים.כמהלוולפרשכוונותכמה
והתשובה ?המבקרולאהאמןזאתעושה
דיר"לכאורה :הבאכמשפטמידמונחת
אינוהואאףופעמיםמצייר,שהואלאמן
יותרהואיודעמקוםמכלמצייר'מהיודע

כלומר, .) 211שלשום",("תמולממפרשיו"
שהםלמההרואיםלכאתלכווןצריךאם

ולאעצמוהאמןזאתשיעשהמוטברואים,
כהמשך .עליואפוטרופוסעצמושעשהמי

עלהאמןכלויקוףשלנוספתכקורתתברא
לכיןמקורכיןמבחיניםשאינםהמבקרים
עםזייפניםשלשמםוכורכיםאפיגוניות

האותנטי.האמן

המבקריםקהלכנגדעגנוןשלהביקורת
החל .כיצירותיורכותפניםלהישוהחוקרים
מ"תמולשימלמןכדוקטורהתנ"ךמחוקרי
שררותמוחקהתנ",ךאתשמגיהשלשרם"
ודוקטורחסרות,תיכרתומוסיףמיותרות

שמגבעתוהנה",מ"עדהגרמנינאדלשטיכר
לחשיבותסמלהיארחבת-השוליים

אלאשאינהעוטה,שהואהמגוחכתהעצמית
הרכחכמיוכלהעצומה,לבוררתכסרת

כהםעגנוןשלומאיסתושזילזולוהצופים
עדכ"שירה"בוטהכזהביטוילהיש

שלמרכזושזהולחשובטעהשקררצווייל
שרושמיטועןזאתלעומתסדן .הרומן

כיןשהיולדעתיווכחרעגנוןשלהביוגרפיה
הפליאםשעגנוןוהמבקריםהחוקרים
האמיתי,האמןכלויקוף,אםואומנםואהכם.

והואהבהרהשדורשיםציוריםשישטוען

לונמצא(אםולפרשםלעמודמוכןעצמו
סימןהאמן")עליושיטרחש"כדאיהאיש

לפיגםאיננה,והפרשנותהמחקרשמלאכת
היאהבעיהמיותרת.מלאכהעגנון'שלדעתו
על"ספריםכשאלהלאעצמו,כעיסוקלא

הםהאםכעוסקים.אלא ,"?למהספרים
 ?גבםעלהאמןשכתבהטקסטאתמכינים

(וזאתכחשבוןלקחתתמידצריךמקום,מכל
(המבקרים)שהםכאחד)ועגנוןסדןטוענים

ממנופחותהטקסט)(אתאותוהםמכינים

אמניםשלשוליהקומר,יצחקהאמן).(מן
אינםשסממניואלאמזה,למטהאףואולי

והואחוצותכלבלונזדמןלעולם,במחקיך
ואילךמכאןאותיות.עליוכתבכסממניו
הכתובההמלהשלהשפעתהמסעמתחיל
היאדומהלהימחקיכולהשאינהשכיון
שלהעצומההשפעתןאתשנדפסה.למלה
אףהכלבשלגבועליצחקשהדפיסהמלים
השפיעורקלאהןלצפות.היהיכוללאאחד
הכלבשהרי-האמןשלחייומהלךעל

לצמחלהפוךפיישלד'שגרם"הכתוב"
כתואליצחקשלהתקרבותואת~פשר
הרגואושרוסףעליצחקוכשעמדשפרה,
התחיל ...הכלכש"מעשהאלא-הכלב

האמנותועלהחייםועלהמדעעלמשפיע
"אף .) 463(שם,לארץ"ובחרצהכארץ

שכתבהמליםמאותןנתעשרה"החסידות
שמציירציירכאותוהדעת,כהיסחיצחק

מצייר".מהיודער"אינו

-ממפרשיו"יותרהואיודעמקום"מכל
 ?האומנם

שלחלוצההגרמני,שליירמאכרפרידריך
 ,) 1768-1834 (הפילוסופיתההרמנויטיקה

הפרשנותכתורתשליירמאכר .כךסוכראינו
שהמפרשהידועההעמדהלניסוחהגיעשלו

מכיןשזהממהיותרהיוצראתלהכיןעשוי
לרדתהטובהפרשןש-לככוחוישעצמו.את

חיתהלאכשזראפילוהכוונה,שללעומקה
הפרשןאינוהיוצר .עצמולמחברמודעת
הסתומיםהמשמעיםואתיצירתו'שלהטוב

היכראמפאתיה,ע"ילגלותאפשרעצמולו
עםהפרשןשלעמוקה,נפשיתהזדהות
ש"אפשרהסברהאתכהעלותוסדן .היוצר
לאאםכמפרשיו,חכםהמספרכיזאתככל
דרךדומהסכרהשמעלהועגנוןמהם"חכם
אפוא,להם,ישהאהובים,מגיבוריואחד
הרומנטית,הזאת,הדעהעםושיחשיג

אלולכןליצירתומודעתמידלאשהיוצר
 .כמקומוהפרשןירדנודעיםהלאהמעמקים

אותיתשמששלשום"כ"תמולכלקפרשת
שלחשיבותהעלשלילתהייהכאחיזה
ההתייחסותמזה,יותרוהפרשנות.הבקרות

זו,מסוימתלפרשהשליהסובייקטיבית
-ערצמתואוחולשתואתכעצםתמחיש

שיכולהפרשןשל-העולםכהשקפתתלוי
כקרשגםהספרותיתכיצירהלהשתמש

אתלהתאיםלכו,עלאשראתלומרקפיצה
מזההאישילעולמוהיצירהשלעולמה

אולםמזה.תקופתושלהחברתיתולמציאות
איננהשלי"הסובייקטיבית"ההתייחסות

כישמצויותתמהאולתזההטקסטהכנעת
"סוכייקטיכיזםזהוכיצירה.מצויותואינן

שהואהיבטהבלטתשפירושואובייקטיבי",
צרכיםעלעונהשהואלפרשן'חשוב

ללאאכלמקדמת-דכא,כפרשןהמצויים
אוכמרכזה-כיצירהגםמצויהואספק

שהפרשן-המבקר-חשובשלה.כפריפריה
הסגולילמשקלומודעיהיההחוקר-המסאי

לרשותלהביאבחראותוהאספקטשל
נוספיםפירושיםיעוררופירושוהרכים,

הדרךאתיחסוםולאהאמנותיתליצירה
אמנותו,מטבעשעגנון,הוכחככרכעדם.

ל"אופקמתאיםגםאלאמותאםרקלא
שלמיאוס)שקדשנטל(מושגהציפיות"

אסכולהכלזרם,כלדור,כלויחידים.דורות
עניין'כעגנוןלמצואיכוליםפרשןוכל

כמרכזמרכים,אחדשהואעניינם,להעמיד
שיתעוררצריךפעםשמדיאלאעיונם.

כלאתשיוליךהמבקר-הממזג,הסינתיסייזר'
שובשמשםכדיצמתים,אלהפרושדרכי

הפרשניםיהירעכשיואכלהדרכים.יתפלגו
כידעמצוידיםכצומתשנעצרו

כהםלהשתמשויוכלוחדשיםוכאוריינטציה
שיטותיהם.וליעולדעותיהםלכוונון

שארכיןעגנון'מדגיםכלקכפרשתרככן'
למלהשישהסוחפתההשפעהאתדברים,

כאילוכאקראי'נדפסהכשזוגםהמודפסת
לתפוצהזכתהאכלמכוון'כוונתכלי

כ"תמוללובשתהזאתההשפעההמתאימה.
ולהדמוניים-גרוטסקייםמימדיםשלשום"

אתכאןימצאחוקראוקוראכלרכות.פנים
חכרתיפסיכולוגאוסוציולוג :שלועניינו
כהידבקותכלקפרשתשלעיקרהאתיראו

 ;המונים"של"היסטריהשקרוימהכאמוק,
הפרשהכמרכזיעמידהחלומותפשרחוקר
הכלבשלהמשמעותייםחלומותיואת

כדמותויתרכזהמשורר ;הזההאנושי

כדמותו-הפולקלוריסט ;כלקשלהלירית
הדברים.כמוכןנחמצולאוככךהדמונית.

כלהוכח,שככרוכמראמרתי'שככרוכמו

כפרשתלמצואוימשיךמוצאמצא,אחד
עםאחדכקנהשיעלהענייןכלקהכלב

שלתקפותוסוד.זהוציפור-נפשונטיית-לכו

וכמהכמהאחתעלאמנותי'טקסטכל
כיצירתושהפוליפוניותעגנוןשלטקסט
פרשנויותומעוררתרכיםכתחומיםנוגעת

נתרכזאנחנוידועים.והדבריםספורלאין
אכלמלידהאמןאינואמנםשהואכיצחק
אמנות"שהיא"אומנותכלריקרףאצללמד
כדבריםענייןנמצאאנחנו ; ) 241(שם,

אינםשלעולםכסממניםכלאחר-ידשכתב
ספרות,שלכפרשניםאנחנו, ;כמחקיך

הכתובה,כמלהשלנווכתלותכאמונתנו
עללעמודננסה .המאגיככוחהענייןנמצא

כיצדלתארלנכוןשמצאעגנון'שלכוונתו
אותה,שכתבממימתנתקתהכתובההמלה
ומתגלגלתעצמהמשלתאוצהצוברת
נושאה-מפיצה.שללתדהמתוגםזה,ככוחה

המליםאתלתומושכתבלאחריצחקהרי
דעתוסילקהכלבשלגבועלמשוגע""כלב
ירדגופוהואעובדה, .לעשייתותיכףממנו
גבומאחורימתחוללמהידעולאליפו

ששירכט.המליםמןכתוצאהכירושלים
נושאמרצונושלאשנעשההכלב,וכלק
כתובמהידעלאיצחק,שלהלא-מכווןדברו
סתום,נשארלושרקמידעהפיץגבו,על

לאיסוריושכלפילוסוףכעל-כורחוונעשה
האמת.כקשתכנגדלונחשבים
זה,קומריצחקלמקומה.השאלהוחוזרת
לוהיהולאשציירהדבריםמןדעתושהסיח

הואכיצדיובילו'הדבריםלאןמושגשלצל
מלצטטהיריעהקצרה ?ממפרשיויותריודע
אתללעגעגנוןשםכהםהמקומותכלאת

דגם-עצמוכלקאת(וככללםהחוקרים
להםשעשוחוקר)שלמעודןלאמעובד,לא
מושאגבועלהכתוביםוהדבריםכלקאת

החלנוקבים,פאררדייםכאמצעיםמחקרם.
שלאהעקרהפולמוסצורתעלמפארודיה

נראהאחד(כמקרהמקוםלשוםמוביל
הפיסיקיומוכהכחשתמסתייםשהפולמוס

דרך ) 468-9שלשום","תמולכלק,של
והחקירהה"זהיר"הרווחז'אנרעלפארודיה

ידיעהכידינו("איןה"משערת"ההיסטורית

אותהכלכלקנתחרדמהשוםעלמפורשת
קהלכלעלעגנוןהלעיג ) 581שם,חרדה".

והכתובתהכלבמהותאחריהמתחקים
המושחזיםכליהםאףעל .עורועלהחרותה
מגיעיםהחוקריםאיןהמאומנתולשונם

HJ 
1 ~ 

29 
 1991-פברוארינוארסרןרב



 ~, 5ו=יי
~ 

•ממה

•שירה

עגנוןרצהמה

 ?כאןלנולומד
הכתובכלשלא
שלאכשםנכון
 ?זהבהנוצץכל
יוצרשארם,ויש

כאחריחוקראו

שלאאובכוונה
אפשרבכוונה,

מתעתעשהוא

אובקוראיו?

הכלב,שמא
בהשפעתשנעשה

שנכתבהטקסט

אכןגבועל
קוראמשוגע,

אחד,להסבר
אליגודישוב
 :פסיכולוגיוגם
שהטקסטכמו

יצאהכתוב

שליטתומכלל
יוצרושל

לגביופרשנותו
שכתבהרבדים

מסוימתבשעה

אינםבהיסטוריה

 ;עורתקפים
חייםליצירתו
עצמה.משל

30 

אתומגדיליםומטעים,טועיםמסקנה,לשום
מולוהתיצבעצמוהאמןשבאעדהמבוכה.

ולתמידאחתאותםרש. .P ~שכתב,הדברים

ממפרשיו".יותרהואיודעמקוםש"מכל
מצטטת:ואני

שבאמיאצלובא .לכאןונדחףלכאןיצחקנגרר
ראה ?הכלבשלכתבואתרואהאתהאי •ככגדרוצורח
עליוסבוריםהיולדבריהם.חשולאהכלבאתיצחק
משכרמרגיש.שרטהואיןשרטה,שהואיצחקעל

הכלבאתרואהאתהאיוצעקו,בחזקהאותר
לוהשיבולבסוףבתמיהה,יצחקברהביטהמשוגע.

בפירושהלאלואמרר ?משרגעשהואאומרמיבנחת,
שכתובמהכלרכי ?בכךמהכתוב,ראם .כךכתוב

עצמיאנילכם,אומר?אבלברלהאמיןאגרמחריבים
הוא,בריאשכלבבראניויודעעורר,עלכתבתי
("תמולעמו.מטפלהייתיכלרםשרטההיהשאילו

 .) 586שלשרם",

כלשלא ?כאןלכולומרעגנוןרצהמה
ויש ?זהבהנוצץכלשלאכשםככרןהכתוב
שלאאובכוונהכאחד,חוקראויוצרשאדם,
או ?בקוראיומתעתעשהואאפשרבכרוכה,

הטקסטבהשפעתשכעשההכלב,שמא
להסברקוראמשוגע,אכןגבועלשככתב
כמו,פסיכולוגי:וגםאליגורישובאחר,

שלשליטתומכלליצאהכתובשהטקסט
בשעהשכתבהדבריםלגביופרשנותויוצרו

 ;עודתקפיםאיכםבהיסטוריהמסוימת
התקבלוהדברים ;עצמהמשלחייםליצירתו
מכךוכתוצאההקוראיםלבעלנחוויתם
ההסברכככס(וכאןהכתיבהמושא

עםוהתמזגעורושיכהגםהפסיכולוגיסטי)
האחריות ;אודותיושככתבוהדברים

הכתיבה,במושאשדבקהלתוויתלטקסט,
התמחקותלהואיןעומדתשלעולםתווית
 ;הכותבעלכופלתהתחמקות,ממכהואין

עלבחייויצחקמשלםשלשום"ב"תמול
והשתרששהלךשקרשכתב,השקריהטקסט

שינייםגםאלארגלייםרקלאשקיבלעד
להעציםעגנוןרצהובכך .נושךוהחל

שלהמלעיז,שלהכותב,שלאחריותו
שללשון-הרע,מספרשלמוציא-הדיבה,

שהרי .כאןאפסיקאני .דעת-הקהלמעצב
 •בימינובזויהנעשתהגוריתאליפרשנות

הפתוח"ב"משלמאמינהעצמיאניוהרי
הטקסטשלוב"דיכאמיזאציהחולץכוסח

השאלה,ולגביסמילכסקי.כוסחהעגכוכי"
חוקריו,(פרשניו,מאתנוטובעגנוןידעהאם

התכווןבדיוקלמהמעגנניו)כל-מבקריו
נסתכלואיתרשמזוויתחוצותכלבכשברא

הרי •בעולמנוהנעשהעלחדשההסתכלות
עגנון .עודרלוונטיתאיכנהזאתששאלה

יצירתוורק •פרשנותוואיתר •לעולמוהלך
היהאילוגםלהתמודד.לכוכותרו~תהחיה,
מוצא,היהאםספקבחיים,עכשיועגנון

עליושיטרחש"כדאיאדם •רףריקכבל
לפכיכבלויקוףלפניו,עומדוהיההאמן"
לוולפרשציוריואתלולהראותיצחק,
מוכןעגנוןהיהאםגדול.ספקכמו-כןאותם.
שכתבמהסביבהמתחאתכיצחק,לפרק,
מזהבלויקוףדברים.שלקרקעיתםולגלות
 ;מותםטרםיצירתםצפונותגילומזהויצחק
לאכךשאלמלא .כךמוטבואולילא.עגנון
טקסטליצוריכוליםהחוקרים,אנחנו'היינו
הספרותיתהיצירהשלמיזוגשהואחדש

מחמיצים,והיינוהנפשי,ועולמנוהמקורית
ספרות.שלתכליתה •דעתילפימקוםמכל

וחיבורקישורלואיןשלכאורהבענייןאסיים

לדרכהקשורהואולמעשההענייןלעצם
זהואוליהעברית.הביקורתשלהעתידית

לראותורוצהשהייתיהימיםאחריתמעין
כהעדשעסקתיוכירוןלהתרחש.מתחיל
עלשלילהגיגיםכבסיסשלשום"ב"תמול
פעםעצמיאתאביאביקורת,שלתכליתה
ממכרלהפיקמכתעלהטקסטאלנוספת
 .לישכרגעיםדברים
יצחקשחשהעמוקהצורךאתזוכריםכולנו
ענייניו"לגמורליפומירושליםלרדתקומר
עמהענייניוגמרשלאזמן"שכלסרניה",עם

בשפרהלהרהררשאיואינוחורין"בןאיכר
"תמוללגיבורכרתןשאינוזה,לצורך .) 331 (

רקעעלכלעגצורךאלאאיכרמכוח,שלשום"
סרניהליצחק.היאויחסהסרניהשלדמותה

זהגרביים,כמומאהביםשמחליפהזו,
דעתהובבת-אחת,לחלוטין'הסיחהמכבר

להתנצלצורךהרגישהלאומעולםמיצחק,
הפתאומיטעמהשינויאתלפרשאובפניו
יצחקאבלבגינה.טרודשהואלוומהכלפיו,

מהםאחדולכלסרניההיאוסרניהיצחקהוא
אלהשכיהיואילושלו.והאמתשלוהצורך
מערכתאתזהומכבדיםבכךמכירים

הטראגיהתאוםחוסראוליזה,שלהערכים
ניסוריםלהתייסרלראשוןגורםהיהלא

מעליבמצחוקלהתפקעולשנימנשואקשים
ויצחקעולם,שלדרכוכךשאיןאלאואנוכי.

שכפטרלשמוחלוהיהשראויפיעל"אף
שכל •עליורוחועכרהכתקרשיבלאמסרניה

בלאאותושפיטרהבעיניההואקלכך
לאהדבריםמןדבר"ושום ,) 373 (תרעומת"

וסרניה ; ) 374 (הנעלבת"הכפשאתפייס
לתתרשותהליטולשבאביצחקשהכירה

ברכיהעלידיה"כתנהבאחרתעיניו
יצחקשללתמימותוהגדולצחוקהוצחקה".

הואאלאעצמה,לביןביכהכעשהלא
לתנוחתבנוסףשכןוקולני'ראוותניבהחלט
 :באידישלהכריזלככרןמוצאתהיאהצחוק

 .) 365 (צחוק"מחמתמתהאניאוי,"אוי

לבינהשביכראלהמוכריםדבריםהבאתילא
אתלהוקיעיצחק,עלרחמיםלעוררכדי

סדרילשכותאוסרניהשלהתנהגותה
אבודהאהבההאוהבתמידבראשית.

אבלילעג.הבלתי-כעכהוהנאהביתייסר'
זהמעטמודעיםאלהשכיהיואילו

אי-ההדדיותכאבאוליזה,שללרגשותיו
הבאתימתקהה.מעטמעטהיהבעולם
היחסיםמחיילהעתיקםכדיאלהדברים
 .למבקראמןשביןליחסיםלאשהגברשבין
ככליויעמידולמבקרקשותילעגשהאמןיש
אב-טיפוסלנכלם,עגנוןשעשהכמוריק

מגדאהרןשעשהוכמוהצופים,הרלחכמי
המעופףב"הגמלשנוא-נפשו,.המבקרלשץ

"לפיבאמת,זהרמגד'(ואצלהזהב"ודבשת
שהמבקרוישהרומן),שלמרכזושעה",
בחיי(וזהריקככליהסופראתיעמיד

אבלכפרץ).כךכלחזוןהרישלכרהספרות
יותרועםקהות-חושיםפחותקצתעםאולי
שלזהבשטחהפגיונות,ברק •הדדיכבוד

מקוםמפכההיההספרותית,העשייה

מכוסאיןאםאוליעצמה.לאמנות
בביקורתוהןביצירההןמסובייקטיביזם,

ביחסיםסימביוזהיותרלמעטכשאףעליה,
 •.כרווחיםכולנוונצאלמבקרסופרשבין

סוכהשמואל

יעראחריער
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אלירזישראל-מצרפתית . ..אודבראסתר

IN ~ 1.111.-ב:אן

ג~'•יו:ו '
כררנז'רריקלקולט

.1 
זיעה.שטופתהתעוררתיהשחר,עלותלפנילילה,אותו-

הםאותם.תטייחיאתסדקים.עםבביתלגור יפוס=======
אחדגדולות,אבניםעםביתתמצאי .ויופיעויחזרו

כולםהםהזעזועים.כלכנגדהעומדיםבתיםמאותם
בביתלגורסופיזיעתי.אתמוחהאנימאוכלסים.כבר

מסודק.

לידם.למתאספיםדרךמפניםהבתיםבומקוםבקרבתנמצאהבית
אפילואנינמצא.הואהיכןיודעתאניהמקום.שםאתמכירהאני

אתשאמצאבטוחהלאאניאבל .ברגלאליולהגיעשאפשריודעת
לשם.המובילההנכונההדרך
שבהומוחה.שבהאניהשחר.עלותעדאותיומציפהחוזרתהזיעה

ונרדמת.

2 . 
שביקשתיהמנוחהמןאותיטורדיםעשים_ר .ביתישאיננובביתאני

מזהראיתישלאמהרואהאני .החלוןמןברננתאני .בולמצוא
ילדיםמאחוריהן .פוניסוסיעל-ידימשוכותעגלותשתירב.זמן

-אומרהילרלגלגלים.מתחתאבניםמניחיםהםמרופט.בלבוש
אבלמקום.לךיהיהלאאז ?צועניםהיושליההוריםאםמהאז

בית.ונבנהב;אי .ניידביתלייהיה
הבורותאחד .השכןבוראלארוכהבמחילההמחוברבורישבגן

ונרדסולםנשיםבלילהכחדר-אוכל.האחרכחדר-מגורים,ישמש
גרים.אנחנוכאן .חדרינואל
אתהטלנוהאחרים,הבקריםמןיותרבהירבוקרבסופואחד,יום

אותנוומשךבנותפסמישהוהאלה.החדריםמשניאחדאלעצמנו
שנחפרגדולחורעל-גבינטויהיההאוהללאוהל.מתחתאלבכוח

הזהוהאוהל ?מיםמכיליםכאלהשבורותיודעיםלאאתםבאדמה.
 .הגןשבקצההדשאעלוהשתרענורצנומיד ?עלינולהגןיכול

המקום.הריסתאתראינוקרועות,בעינייםומשם,

3 • 
אתמשכתינטוש.כבראךמאודישןלאקטן,בביתגרההיא

להתקייםכדינבנהלאהזההביתרוצהאתמה .לכךתשומת-לבה
חיכתההיאאחר.לצורךגםאךאותהלבקרכדיבאתילנצח.

יפהיודעתאתהיה.וכךפטריות'.ארוחתבבקשה,לי,ל'הכיני
המניפהוסינר,חזייהולגופהבישלההיאכאן.גדלותלאשהן
החציליםאתאכלתי .ולבצבץלחזורהזיעהמןמנעשלאמה tביד

 tשיצאתילפנימחובתות.וביציםמטוגןבצלעםלקוביותהחתוכים

וחזרתי.שלה.הטעימותהפטריותעללהלהודותשכחתילא
מפניעליהלהגןבכוחוהיהשלאהביתאתעזבההיאאחר-כך
אףאךהרובעבאותועצמיאתמצאתיתכופות .האווירמזגטירופי

תילו.עלשםעומדעודהביתאםלראותלגשתהעזתילאפעם

4 • 
היהשלי"."הביתאותווכינהבקומת-מרתףחדרלעצמומצאהוא
עםתמידאותהשהכרתיעירבאותה tאחר-כךחצויה.בעירזה

כדיאותושבנואומסתרקכברהואהאםבית.לובנההואגבול,
מעולם.עודאותוראיתילא ?לנצחשיעמוד
למגוריםכללראוייםהיושלאהשוניםמגוריומקומותאתהכרתי
עישןהואהמדרגות.אחתעלשעותבמשךלשבתשנשאר tואותו
 tאיתיהישארי .לולקרותעודהיהיכוללאודבר-מקטרתואת

 ' .ממששלביתיחדניבנה
הגופותזכראתאיבדתיאבלהמקומותאתמעולםשכחתילא

שנשארהישישהעירלמשוררכללעודדומיםלאואנוהצעירים.
ולו-גםהזכרונותבושיצופועדלחכותבית-קפהמרפסתעללשבת
האחרונה.בפעם

5 • 
לעבורוהחלטנובבית-אבןגרנובוהזמןאתלךלהזכיררוצהאני

בשדות.באוהללגור
שולחן tמזנוןiךתקנו;ו .הקיץסוףעדמעמדהחזקנובסתיו.היהזה

שלנוהאוהליםמאוד.מוכשרתהייr:ומתיבות-תפוחי-זהב.וכיסאות
נשבענושלצידןאבניםשלךמות_עעל-ידיהבניםמאוהליהופרדו
 tסופואלהגיעהקיץמדועידעלאאישפשטות.חייולחיותידידות

מכשיריםמפנירתיעתנועלשמרנוכולנו .בתי-האבןאלהוכנסנו
ויותריותראותנוהמרחיקיםהםנרכוש.במאוחראושבמוקדם

התפוזים.מתיבות

היום.זהכלאתלךלהזכירליהיהחשוב

6 • 
 tכיווןבכלאותהחרשי tלךשייכתשתהיהבארץרוצהאתאם

אחר-כךדרום-מזרח.אלאחר-כךהמזרח,עבראלפנינו .וברגלייך
ופנינושבנומכןלאחרשנה .המרכזדרךבעוברנוהצפוןאלעלינו
 .המרכזדרךדרום-מזרחאלואחר-כךהמזרחאל

אפשראיך .אבותיישבנוהאסםאלהיכנסו-לנואמרמישהו
בונראיםהאםויפה.רחבהואאותו,התקנתי ?באסםלחיות

ללכת.המשכנואבלמקום.בקרבתעברנו .כן ?המרישים
מעולםשהצלחנובליוהירוקההגדולההארץאתלחרושהמשכנו
ללכת.המשכנוובכל-זאת,להקיפה.

7 • 
אלהגעתיוהלכתי.קמתיהמקום,אתלהציףהזבוביםהחלובוביום
עקביי.עלחזרתימחוררות.בתיםחזיתותראיתישםמוגבה.מקום
עשביםוראיתיעינייאתהשפלתיחרבים.קירותוראיתישבתי

ורףדהל~האבןאספתיכותנה.במטפחתראשיאתכיסיתישרופים.
ועזבתי.

מלבדהכלשכחתי .זיעתיאתמוחהאנינמצאת,אניבובמקום
חוזרתומוחהשבהאני .שליהתנועהלהיותהפכההיאזאת.תנועה
 .יעברואלהמחניקי'םשימיםמחכהאני .שליהזיעהאתומוחה
הסדקיםאתסותמתאני .השחרעלותעדנמשכיםהםכללבדרך

ואברח.אקוםאניעיניי.מולהנקרעים
אניבנוכחותםהאלה.הסדקיםעםלחיותמחליטהכאן,נשארתאני

 •השחר.לעלותמחכה

H ~ 

;::i 

םיפור•

בלגיה,ילידתאודבר,אסתר
ככחרותהארצהעלתה
כאוניברסיטהולמדה

שניםלכמהחזרה .העברית
עםרעלתהושכהלצרפת

שנעלפנילארץמשפחתה
סיפוריםפרסמהשנים.

ככמהצרפתיתהנתונים

הספרותיותהחוכרותמן

עוסקת .כפאריסהיוקרתיות

לצרפתיתמעבריתכתרגום

 .כהוראהרכן
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גורנייוסף

שלחציוניתבהשקפתוהקיים 1:~ו
.מםה

כשנתנולדהלפרןכן
כירתכבוסטון 19 1 2

רסטס.'מסאסצ

אוניברסיטתאתסיים

ן-932כהאררררד

יתרה,כהצטיינות

לימודיולסירםבמקביל
העבריהמדרשכבית

 .כבוסטוןלמורים
דוקטורכתוארזכה 24כן

מאוניברסיטתכברד

האררררד.

תנועתמזכירשימש

כארה"כ."החלוץ"
ארצהעלה-39(11ב

כגבעת-ברבר.והתיישב

כגלללארה"כחזר ) (' 4 )(-כ

משפחתיות.בעירת

למנהלנתמנה ) ('-49כ

החינוךמחלקתשלכללי
הסוכנותשלוהתרבות
 .כניר-יורקהיהודית

כמרצההצטרף-1956כ

למרכזמחקרועמית

התיכוןהמזרחללימודי
הארררר.דכאוניברסיטת

לסגלהצטרף 196וכ-
כרנדייס.אוניברסיטת

מהדורההופיעה-3!191כ

מפלסספררשלשנייה
 thc.נ mcr·ic,111 _jcwהנתיבות

לתרגוםמקרובזה(שזכה

כהרצאתובהיר'קולחעכרי
הציונית"),"הספדיה

סיפרוהופיע-7!191רכ

.נ cl;נ slו )( l .1ו Cs<)·cr- ,המצוין

d 11111ח;נ , hr;.indcis wci1m 

;.imc,·ic,1n 1i,>11is111 שהוא

והמקיףהיסודיהדירן

הפרשיותכאחתכיותר

 ;המרתקותהציוניות
הענקים,שניכפולמוס

הנהגתעלס-רייצמן'יכרנדי
ודרכיהציוניתהתנועה

מלחמתתרםעםפעולתה
כמרהראשונה.העולם

גיוראעלספרפיוסםכן

קצר,מחקרואףירספטל,
כשאלת .כדרכוויסודי
וכרשיםיהודיםיחסי

מצאהשטרםבעיה-

כמציאותפתרונהאת

שלוהכלכליתהחברתית
כשניםאמריקה.יהדות

עםיחדעסקהאחרונות

המחונן'ויורשותלמידו
ככתיבתריינהרץ'יהודה

 .הישובתולדות

להלןהמובאיםהפרטים
שלרשימתומתוךלקרחים

 11.5.90דבר;גנין;צבי
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בהשקפתוהקייםעללדברהערב==אתי
אלאפרן'הלבנימיןשלהציונית-

הערהלעצמיארשהדבריי;;;;;;;שבתחילת
גםהךזקמיים.מתלמידיוהייתילאאישית.

זאת,ובכלהקרובים.ידידיועםבמנתילא
התחלתימאזהאחרונות,השניםבעשר
היהודיתהציבוריתהמחשבהאתלחקור

אףואוליאותרל.ךרה ?7להפכתיבת-ימינו,
הציונותבדרךבחינות,מכמהלשותפו'
 ;בערפיליםרק~הפיתוליםשמסילתה
ותהפוכות,לבטיםצפוייםבהולהולכים

הצעידהזוהיבהשוודאימהשכלמשרם

עצמה.

עמידה,ארתהזוהיאצלואותישכבשמה
tזל~רשלבנוסחכמעט-אקזיסטנציאלית

j? 'עמוקהספקנותבהשחיתהאמיf צד

י iZעלהתייצבותמעיןשהיאאיתנה,אמונה
כהכרעהוהגרלה,ארץ-ישראלשביןהגבול
רעיונית-ערכית.וכקביעהקיומיתאישית

עצמיעללהכבידמבקשאניעם-זאת

הקייםעללדבראפשרהאםולשאול'
לנוכחהלפרן~ןשלהציוניתבהשקפתו
הציונותעלבכינוסשאמרהדברים

לפנישהתקייםהיהודי'בעםומתנגדיה
שנתפרסמוהדברים,בסירםשנים.שלרש

מדינתשקמה"מיום :אמרלמרתו'סמרך
אתמחדשלבדוקמאמציםנעשוישראל

לשרבהחתירה ...הציוניתהאידיארלרגיה
במגמהרציניתבדיקההציונותאתולבדוק
אולימתפתחות,בעירתעללהתגבר

משתחזקיותרחדשות,הערנויותתזין

יותרושמא,הקיים.הציוניהמבנהאת

חדשה,;ךערכרתשלהופעתהמשצפריה
פשוטשהציונותהאפשרותיותרסבירה

 ." ...גורעת
יותר,מאוחרשניםשלרשהיום,רבכן,
היאשהריגרועת.אינההציונותכיכדרר

המעטיםשלבתעוזתםחליפותמתחדשת

ניצביםאנוכאשרהרבים.שלבמצוקתםאר
קיבוץ-גלריותשלציונית""סיטואציהבפני
להתגייסיצטרךשרבהיהודיוהעם;כפרי'

מהותישינוישיחולמבליציונילמאמץ
הדירןהופך-העולמיקיומובאופן

מק.ז.ךןרההלפרןשלהציוניתבהשקפתו
להמשךלביטויחשובוהרגהלחוקרסמלית

הלכנוואנחנוהואשבהבדרךהלבטים
ממושכת.תקופהביחד

 , 1943בשנתיובלות,כשנילפניכבר

השנייה,העולםמלחמתשלבעיצומה
 At Home "בשםמאמרהלפרןפיוסם

ln Exile ", מןאלהעלביקורתרבו
המאמיניםהיהודיים,האינטלקטואלים

לארמיתיהודיתתרבותשלבפריחתה
בתודעתםהפכהשן;משרםבגולה,

הוא,טעןלהםבניגודלביתם.ובתחושתם
לשאוףצריכהאינהלאומיתתרבותכי

מזהההיפךבעולם.מקוםבכלבביתלהיות
הזכותתחושתדווקאלדעתו' .הנכוןהוא

קיומהלהמשךהתנאיואפילוהערובה-היא
עיקרוןקבעבזהא"י.-למולדתהמחוץ
ופעילותוהגרתוימיכללרגליונרהיהאשר

הואהלא-מרתויוםעד :הציבורית
הגלות"."תחושת
מימדיםמשלושהגלותתורתבנההלפרן
המחויבות :לאומיתמשמעותבעלי

והאינטרסהתרבותית,הזכותהמוסרית,

אנולעילהנזכרבמאמר .הקולקטיבי
 ם~" :דבריוואלהשלרשתם,אתמוצאים

הנ;אחר,מקרםובכלנארה"ב-בלבד,אחד
ועקבקולקטיבית,להינצליכולהואכגלות.

רקאישית,גםבימינו'ה~ןגיתהמציאות

מקלטלוצא ?7 :זה~םאשרעד ..משלובארץ
איננוארה"ב,יהודיאנחנו,בביתו,בטוח

שלהמותרותאתלעצמנולהרשותיכולים
יכוליםאיננוככללבכית.היותנותחושת
לחושלנואסורכפרטיםבבית.להיות
לכלמשלו'ביתיהיהשלעמנוערכבית,
גלות"כארהיהודיכשביל .הסובליםכניו
חרכה".היאזר-עוברהרקאינה

חילוקילהלפרןהיוזהמרכזיבעניין
קפלן .קפלןאברהםעםעמוקיםדעות
 .וסוציולוגיאמונתיכמושגהגלותאתביטל
במושגאותרלהמירלמעשה,ביקש,הוא

הלפרןואילוהיהודית,ה"צירריליזציה"
אותווהפךהמדינהקוםאחריגםברדבק

הלאומית-הציונית.בהשקפתולאבן-פינה
וקבעחזרהקפלנית,ל"ניאר-ציונרת"בניגוד
היהודירעיוןהואהגלותמושגכיהלפרן
היהודיתהיצירה- ) lnalienable (התמידי

באשבוהסמלהיהודי'העםשלביותר
היהודים.שלההיסטוריהניסיוןביטויועל

להיסטוריהשמעניקההיאהגלותהשקפת
וזהרתםמשמערתםאתהיהודיולקירם

גלותהמושגאתלבטלהמבקשהמיוחדת.
והזהותהזיכרוןאתהיהודיםמןליטולבא

קיומם.להמשךהמניעאתרגםהקיבוציים
פוליטיאינובמקורר'הגלות,שלהרעיון

לוויכוח,אחיזהאיןעל-כןדתי.אםכי
שהרילא.אוגולהחינהארה"בה~ם

מושגשלההיסטוריתומשמערתוקיומו
 .והכלכליהפוליטיבמצבתלוייםאינםזה

"שוללי-המסורתייםהציוניםעל-כן'
הקפלניים,החדשים"ר"הציוניםהגלות",
-ממנההמתעלמיםהגלות","מבטלי

צודקים.אינם

הואהציוניתהעולםבתפיסתהעיקרלדעתו'
ולא ) Rejection of Exile (הגלות"ב"דחיית
שהציונותמשוםוזאת .) Denial (בשלילה
התנגדההיאכתופעה.בגולהבהכרהמקורה
שלהמרכזיותהדתיותהתפיסותלשתי

השלימהאשרהאורתודוקסית,זרהגלות.
וזוהגאולה,בואעדנתרןכמצבעמה

שליחות.בגלותראתהאשרהרפורמית

נבעההציונותשלחיוניותהלדעתו'
 ) Cult (כפולחןלגלותמהתנגדותאפוא

נתנההיאבמקומםכשלחות.-ולפיזור

לרעיוןמשלההיסטורי-אקטיביסטי.פירוש
על-כן'המודרנית.היהדותבקרבהגאולה

שלההיסטוריתהמשמעותמןהמתעלמים
זיכרונואתהעםמןגוזליםהגלותמושג

קיימים,אנומדועאנחנו,"מי :ותודעתו

שנוצרהחדשבמצבקיימים".הננוועדיין

הלפרןהאמיןהמדינה,הקמתאחריביהדות,
חדשה,משמערתלו:~צאגלותהמושגכי

לקיומםהטעםאתליהודיםתעניקאשר
 :מימדיםשלושהבעליהיהוהוא .הנבדל
בהווה,להתקייםהרצוןהעבר,שלהזיכרון

פרןהללפיכך' .בעתידלגאולהוהשאיפה
משמעותואתגלותהדתילמושגהעניק

היותהמפניהגלות,תודעתהחילונית.
להמשךבעיניוחשובהחיתהכלל-יהודית,

האמונהמןיותרהיהודיהעםשלקיומו
הזכרת,תחושתמפנירקלאוזאתהדתית.

והיאלגאולה,השאיפהמפניבעיקראלא
ציונילביןסתםיהודיביןמבדילהאשר

לישראלעולהאינואםגםהציוני'בגלות.
עםמזדהההואכאשרשונים,מטעמים

רקולוחלק,נוטלהגלויות,קיבוץרעיון
לקבועהעתידההמשותפתבחוויהזעיר,
 .היהודיהעםשלגורלואת

שנותבראשיתשנים,שמרנהכעבור

קיבוץ-הגלריותתהליךבתוםהששים,
התפוצהביןביחסיםכאשרההמוני'

אתלפרןהכלל" w " ,פל wסללישראל
לתודעתהצמידהואשלו.הגלותתיאוריית

בעודכלומר,הגאולה.תקוותאתהגלות
לקיוםמשמערתאיןכיהדגישלכןשקודם
עתההריהגלות,רעיוןבליהנבדל'היהודי

לגאולה.השאיפהבליטעםלואיןכיטען
לצטטשמרבים , 1963בשנתבסימפוזיון

הזה,בזמןהגלותמשמעותעלממנו,
להמירהמנסיםאלהכנגדהלפרןיצא
ר"גאולה""גלות"הערכייםהמושגיםאת

כמרמודרניים-אוניברסלייםבמושגים
האינטלקטואליםכנגדר"זכות"."ניכור"

הכללית",ה"נורמליזציהחסידיהיהודיים,
ואוליהמתגדריםאותם,מכנהשאניכפי

טעןאלהבמושגים"מתגנדרים"אפילו
היהודישלהגלותתחושתכיהלפרן
האדם,שלהאוניברסלימצבועםזההאינה

החברהמןחלקגםהואשהיהודיאף-על-פי
לכלמשותפתהיהודישלהגלותהכללית.
מבדילהאשרוהיאשם,הםבאשרהיהודים

הכמיההאכןהיאוהגאולהמאחרים.אותם
הנההיהודיםשלזואולםהאוניברסלית,

להם.ורקאךמיוחדת
 :סתירהלמעיןפרןהלנקלעזובנקודה

היהודיהגלותלמרבןהעניקאחדמצד
~~א-היסטורי,אר~~אפיזימעמדמעין

גםהגלותמצבאת;ךr:זילשבעקבותיו
הואכיאםישראל'במדינתהיהודיםעל

ואילוחלקית,בגלותחייםאלוכיהדגיש
מצדמלאה.בגלותמצוייםהתפוצותיהודי
העמידכהיסטוריון-סוציולוגלפרןהשני'
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,רזחלבנימין
מצבםעלוגאולהגלותהמושגיםאת

והוא ;הריאליוהתרבותי-חברתיההיסטורי

החברהלביןהיהודיםביןהמתחכלקודם
האנטישמיהרגשעלכלומר-חייםהםבה

ולהתקייםלהמשיך"המתעקש"כלפיהםי
במעמדםשחלוהמופלגיםהשינוייםלמרות
אלה.בחברותהכולל
הואהגלותתחושתשלהשלישיהמימד
שנותבראשית .היהודיהקיבוציהעניין

ליברליזםביןהיהדותעלבדיון '-80ה
אםלתהותישכיהלפרןקבעושמרנותי
עםלחלוטיןזהיםוהציוניהיהודיהאינטרס
בקיעיםהיולדעתוהליברלית.ההשקפה

התפניתשהחלהלפניעודאלהשניבין
על-כןבארצות-הברית.הליברליתבתנועה
שלהאינטרסביןחדהבצורההבחין

היהודיהאינטרסהיהודילאינטרסהיהודים
ישראליבמדינתבתמיכהרקלאמתבטא
שלהאינטרסעםזההתמידלאשהיא

בעלהואאםבמיוחדכפרטיהיהודי
קשוריהואליברלית-אוניברסלית.השקפה
והגאולה.הגלותהשקפתאלגםלדעתוי
בתפוצותייהודיאינטרסשלקיומוכלומר
ייחודואתמבליט·יהחופשיבמערבבמיוחד
 .היהודיהקיוםשלותוובדיל

למסקנהיהגיעהלפרןבנימיןבסינוסי
איןלציונותכיהמציאותיניתוחסמךעל

אם-אלאבתפוצותיהיהודיבהווהמשמעות
כרעיוןההיסטוריתמשמעותהאתרואיםכן

המושגיםאתבתוכההנושאתוכתנועה

להםומעניקהוגאולהגלותשלהמסורתיים
הלפרןהמעשייבמובןהמודרני.פרושהאת

 .חיבת-ציוןשלרעיונותיהממשיךהיה
הגלויות""קיבוץשלבעיקרוןדבקהוא

אולם~צחי.אפילוואולימתמשךכתהליך
המכריעהחלקלגביממשיהואאיןכי:דעי
בכללם.עצמוהואואףארה"ביציונישל

המעטיםיהצעיריםבאותםנאחזעל-כן

הגלותשבשבילםהמגשימיםיהחלוצים
ואשריפיתר;ןהטעונהאישיתבעיההנה

שיהודיהפשרותעםלחיותמסוגליםאינם
זהבמובן .עימהןלחיותנאלציםארה"ב
 .בן-גוריוןשלן;עםזהההשקפתוחיתה

הציונותשלבעדנההמעיטהואלובדומה
החייםאתומנהיגמובילככוחבארה"ב

לבן-שבניגודאלאהיהודיים.הציבוריים
אזלת-ידשלזהבמצבראהלאהואגוריון

אי-היכולתעםהשלמהאלאצביעותי
הואמכךכתוצאההמציאות.עםלהתמודד

תפקידהבדברקפלןמרדכיעםהסכים
שלהציבורייםבחייםהדתשלהמרכזי
תפיסתועיקראתשללאולםארה"בייהודי

הגלותמושגאתשביטלההחדשההציונית
לרעיוןהיספסותוהמסורתיים.והגאולה
שלהשקפתואלשובאותוקרבההגאולה

ראהלאהואממנובשונהאולם .בן-גוריון
עליהמשיח"צעדיאתהיהודיתבמדינה

המבצבצתהריאליסטיתהספקנותאדמות".
להבליטגםלוגרמההציונייםניתוחיומכל
הציוניתהמדינהשליכולתהמוגבלותאת

החינוךבתחומיהיהודיםחייעללהשפיע
לחסילסייעאי-יכולתהאתוכןוההכרחי
בפניהם.פתוחיםשעריהשמירתלהוציא
בן-יצאבהבתקופההחמישיםיבשנות

ההסתדרותנגדהגדולבפולמוסוגוריון
ישלן;כיהלפרןהאמיןעדייןהציוניתי
המדינהישבומקוםבכללאומיתפקיד
מןאולם .לפעוליכולהאינהישכן;בתור

מותולפניקצרזמןשהעלההמחשבות
 .האמיןלאכברבזהגםכיללמודיאפשר
צידניתבהשקפהיאם-כןהקייםאפואמהו

להעלותהציעילמבקשאניכאן ?זו
נתןניתח 1953בשנתלהרהור.רעיון

בתוךהיהדותשלמעמדהאתרוטנשטרייך
כילמסקנהיהגיעוהואהאמנסיפציהי

מעמדו"בהעלאתהיאהקובעתהשאלה
משותפתלרמההיהודיהעםשלהקיבוצי

כארבעיםעברומאזאוטו-אמנסיפסיה".של
r;וקפה.עדייןהן;הקביעהובעיקרהשכהי

חיפרןהלבנימיןילינדק.חכךאולםי
הולכתבהאשריהודיתתפוצהבקרב

כבראנומצוייםכייהדעהומתחזקת

משהוענקכלומרלאוטו-אמנסיפציה.מ~~ר

א"יביןהמוחלטהבחירהחופשליהודי
שיוךביןלחילונותיאמונהביןוהתפוצהי

נסתיים-אישיתאי-תלותלביןארגוני
ארמנםיהאוטו-אמנסיפציה.תהליךלמעשה

לקייםהמנסהיזועמדהיפרדוקסאלי nבא;ן
המדגישההיאהיהודיהקיבוציהמעמדאת

היהודי.הקיוםשלהא-נורמליהאופיאת
בנימיןשללהשקפתוערךישדיידעהלגבי
חרה.אי-הכרעהשלציונותשהיאיפרןהל

כמושגלאה"גלות"הכרתכזהיבמצב
בעלתהנהקיומי-יהודייכמצבאלאפוליטי
כאמונהלאוה"גאולה"מכרעת.חשיבות
שלנתחדשהאלאשלסיגלויותבקיבוץ
-היהודילכללמתמידיםודאגהאי-נחת

הלאומית.האחדותשללקיומהחיוניתהנה
"אינטרסשלבקיומוההכרהמצטרפתזואל

לקייםניתןלאבוההכרהשבלעדייהורי"י
שלפיזורולנוכחיהלאומיהקיבוץאת
ובקרבמזוזורחוקותיבשותעל-פניהעם

שונות.תרבויות

אלמוביליםאלומחשבהקווישלושה
בקרבמדינת-ישראלשלהמרכזימעמדה

יכוללאנדק.היכךשכלעריריהיהודייהעם
נמשיךכיצדלעצמולתארהלפרןהיה

 •הקיברצית.זהותנואתלקיים

1~ 
1 ~ 

 •מםה

צ'ריקובר- " 77"עתרןספרי

כלום
קרחלא
שלראשוןפרוזהספר

גילרחל

החושפניים.באירועיהסוחפתאינטימית,פרוזה

ומדוייקת.עשירהלשון

ם.יחברששדמפתיעביםריםםפר
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צמחעדה

 5~ו
l'f::::::I ~ 

פרשנותרבדי

כמוחםוביקורת

-כבגרים
מתבליםחם

מרובומתיישנים

אושימוש,

חידושיםמחמת

לפתע .שבאופנה
רואהאתה

צריםאותם

במותנהמעט

 ;היצירהשל
קצריםהשרוולים

הצווארון ;ודלים
חאימרח ;מרופט

כפתורים ;פרומה

חסריםאחרים

ואתה ;לרכיסה
עברהיורע,

הגיע ;שעתם

להחליפםןהזמ
במלבושים

 1לכלאויאחרים

לרענןהפחות,
קמוטמראהמעט

לעבור :שלחם
עניבהלחם
לתת ;ניתוססג

יחרשיםחפתים

אופנתיים

החולצהבשרוולי
 ;חרח~יח
שורהלתפור

כפתוריםשל

במעילמבחיקים
הממורט.

34 

החדשיםכרכרבגדי

כמוהםוביקורתפרשנות=ברי

ומתיישניםמתבליםהם-~כבגדים
ii חידושיםמחמתאושימושימרוב

צריםאותםרואהאתהלפתעשבאופנה.
קצריםהשרוולים ;היצירהשלבמותנהמעט

 ;פרומההאימרה ;מרופטהצווארון ;ודלים
ואתה ;לרכיסהחסריםאחדיםכפתורים

להחליפםהזמןהגיע ;שעתםעברהיודע,
לרענןהפחות,לכלאואחרים,במלבושים

עניבהלהםלענוד :שלהםקמוטמראהמעט
אופנתייםחדשים,חפתיםלתת ;ססגונית
שורהלתפור ;הדהויההחולצהבשרוולי

הממורט.במעילמבהיקיםכפתוריםשל
הסמטה"עדבספרוברינקרמנחםפרופ'

חסדמעשהעמהםעושהאכןהטבריינית",

שליצירתוכלמלבישאינוהואאומנםזה.
כידוע,אבל' ;חדשפרשניבלבושברבר

חפתיםובזוגחדשבצווארוןדילעתים
שלדברהולרענןלהצעירבשבילנאים,

ביקורת.

חשיבותו, .ברינקרשלספרוחשובכןעל
שהואבחידושטמונהמשהיאיותרכאמורי

באהיהסופרשליצירתובתפישתמחדש
בתוויה.נותןשהואאחדיםמהדגשים

בדיון ;גופובדיונוחשיבותועיקרואולי
ומהפךהמהפךזה,ורב-ידעדקדקןמלומד,

ומורהברברישלובמאמריובסיפוריו
להגדירויותרשקשהמהעלבעקיפין
גדולהספרותשלטבעהעל-במישרין

בה,גנוזהגדולהשפעהשלעולםבאמת,
מחקרדרכיבפניפתוחההיאולעולם
ק.ר ryתורות-הוכלושונים,רביםוביקורת
מיצויהלכללמגיעותאינןלעולםלמיניהן
השלם.
הפואטישמואףעלברינקר,שלספרו

מחברומאוד.סולידיספרהואבמקצת,
קרקעעלאיתנותרגלייםבשתיניצב

מתפתהאינוהוא ;ומוכרתבטוחהמוצקה,

 ;נועדההרפתקהשוםשלבקסמהונאחז
אותםשבתחומיסקנדליבשוםמסתבךאינו

 ;ומסומניםמסמניםשביןמסוכניםיחסים
ומסיסהסמיכהבעיסהרגלוטובלאינו
אינו ;למיניהןפסיכואנליטיותתורותשל

מעשי-שלנודדיםחולותפניעלדורך
"השמועות ;ראדיקלייםדיקונסטרוקציה

אינןומארצות-הברית"מפאריסהמגיעות

לאליהשבחלדידויהןאין ;לבושובות
"חסידיהםקהל ;וקדשראהכזהבגדר

ומישלבאותדולןשלומעריציהם
התלהבותברובאותוסוחףאינופוקר"
"המושגיםאפילו ;שוטהחסידשל

והסדרנייםהמוצקיםהסטרוקטרליסטיים"
(הם)ש"מחייביםידעתומלואמניחיםאינם
אומנםבדברים.מדיגדולהרדוקציה"תמיד
אותןעקרוניתפסילהפוסלאינושהואנראה
לצידןיששלדידו,אלא,פאריס,שלתורות

עלמעדיףהואשארתהכשרה,אלטרנטיבה

 .זכותו .פניהן
שלהמשחקיםבמגרשכןכיהנה
עומדומפורשימוגדריציב,הכלקרבריב

והיצירהמחבר,המחבר ;עמדועלבטרחות
אפילוו"הפנימירת", ;גיבורוהגיבוריצירה,

אפילומיאוס,מחמתהמוקצההפנימיות
במלואוקיימתשרירהלאל,השבחהיא,

לאעדייןהמחברכאן .המקובלמשמעה
בכלומפרכסחיהואאדרבא, ;נפשונפח

ארתהעררההיאאףוהיצירה ;אבריו

הימים,משכברומוכרתחביבהיצירה

מבניםנפגשיםשבר"צומת,מלהיותרחוקה

עלחברתייםארומחשבתייםפואטיים
חתימתשלסימןכלנטוליאישיים",

ב:;גטחה,כאןמהלךהגיבורגם ;מחבר
ובמוצהר,בגלוילהיות,כללחוששאינו
חייםשלכ"גיברשמוגדראופיבעלאחד

כלפיבהתנהגותמוצגיםשהםכפימנטליים
חוץ."

כפישלפנינו,זהמחקרדבר,שלכללו
שמרני"אופינושאימחברועליושמעיד
שהריי ;רעשרםיכמובןיאיןבכך ; ,,במובהק

דווקארענןרוחמשבערלהלעתים,בימינו,
הכלהלאביקורת,שלובתחומהזה,מצד
הדברים.מחקרהערלותבתוצאותתלוי
שלתפישתוומוצקהשסולידיתרכשם

ברורהגםכךליצירה,הנרגעבכלברינקר
החוקרשללתפקידובאשרדעתוומוצקה
בא,אינומסתבר,כךהחוקר,והמבקר.

שלמשמעהלעצמולבררוראשונה,בראש
 ;לקוראמררהדאגתדאגתוכלאלאהיצירה,
דידקטיתגישההמוצהרת,זולפחותגישתו,

פרופסוריתתרצואםינאורהמלמרית
"לתתלקורא,לסייעברצונו ;מתקדמת

אינהשנתינתואלא ; ,,להבנה.כליםבידו
נתינתו ;מבוקרתובלתינדיבהנתינהסתם
לצוניומכוונתוגזורהמדודה~ןגוגית,שלו

הדרושהידעמינוןאתבדיוקיודעת ;הקורא

נזהרת ;ביצירהדרכושימצאבשביללו'
להציפושלאבמוצהר,לפחותבקפידה,
שעשוייםודברי-פרשנות,דעתשלבמבול

וזאתהעצמית.הבנתובחירותלחבלהם
 :ולקוראלתלמידהמורהלעוללרוצהאיינו

הקוראבידילתתברינקר,אומרהחוקר,תפקיד
קריאתואתבעצמולממשלושיאפשרהרקע,את

מוגמרותמשמעויותלולהציעולאפרשנותו,

קריאהשלבעטיפהארוזותכשהןהיצירותשל
 .סמכותית

עלאף ;דרושהרגםלגיטימיתגישה
ליברליתבהצהרהמביךמשהרשישפי

האקדמי,הכסמןמגברה,הבאהזו,ארונית

במחסניו,ישרביםש"כלים"ה;ודגרגי,
עיניו,ראותולפימקצתם,מעניקוהוא

יחסניכרכאןגםלקורא-נזקק-לסיוע.
במיוחדבבלטוהואבמובהק","שמרני
שלסוברניכמעטהשלטונוימייבימינו
החוקרשלסמכותולזעזעהמאייםהקורא,
הכל,שאחריאלא,האוניברסיטאית.בטירה

חשובים,לכשעצמם"הכלים"ולאהיחסלא
א-להפאריסייםארבמובהקשמרנייםויהיר

במהמצריהואהלאהעיקר ;באותדולן
הכלים.שמעלים

במובהק","השמרניהמחדדמהררבכן

אלבסיועולהפליגוניסהברינקרברשבחר
הבסיסית,גישתו ?הטבריינית"ה"סמטה

הביקורתהקרויהזוהיאטועה,איניאם

מבעליהאחדאומרחתימה, ;התימתית
דרך"בחירתחינהזרישיטהשלהחשובים

במרכזההמצויה ) Choix d'€tre (ה;ךירת

דבר,שלבעיקרורכך,תפישת-עולם".של
כ"פנימירת"היצירה,אתברינקרגםרואה

כ"מרקד ;העצמית"ו"תרדעתרסופרשל
כ"בחירה"עצמית,"תודעהשלוהחצנה
 ;פנימיות"שלהרגשה"מתוךהנעשית

דבריםקרבריבואומרמכריזיזו"ובפנימיות

 ,, .זהבחיבורמעונייןאניימארדמחייבים
שביצירתבפנימיותאפואלנרישעניין
בכלמשרקעתדברינקר,אליבאזר,נדנד.

ועלינוכאחד'ובמאמריובסיפוריוייצירתו
עללעמודבשבילאלה,שלטבעםלברר
זר.שלטבעה
הנחרתכיאות,החוקר,מניחספררבפתח

 :בניינויקיםעליהןאשראחדות,

אתראהשברבר ,בבטחהאומרהואספק,אין

פוריסבכותבווכיסיפורים,מחברכלקודםעצמו
הדעת,אתומניחשלםלעשותוכלקורםחתר
האמנותית.הכנתומיטבלפי

שרםאיןכאןהדברים,שללרישאאשר
סיפורים.מחברהיהאכןברבר ;ספק

תמיהה.לעוררכדיברישהסיפאואילו
קורם"חתריסיפורבכרתכוברברהאם

 ?למהביחסשלם ?שלם"לעשרתוכל

ישיבהאמנותית"הבנתו"למיטבביחס
צורךהוארואהשכן ;היסוסללאברינקר
הענייןאתבספררולהדגישולחזורלהדגיש
(מקוריומקרריראשוןכעיקרהאמנותי

ברברי .ברברשלבעשייתוראשוני)במרבן
השוקדנורמלי''"סופרהינדקריבריבאומר
"לשםעשייתו ;אמנותו"עלוראשונהבראש
 ;מיוחדות"ומחשבתיותאמנותיותמטרות
פריהיאבהשבחרהספרותיתוהצורה

 ,,מודעת,אמנותיתוהתכוונות"מחשבה
הדברים.באלהוכיוצאוערד
כתגובהבאזהקיצונישניסוחמשערתאני

שלבמחברושראומבקרים,שלדעתםעל
"סגנוןבעלאחד ;מסופר""פחות"בחורף"
נטרלתצולעת",ר"אדכיטקטררהמרושל"
בעקבותברינקרבאובדין ;אמנותי""מרחק

אלאהמעוות.אתומתקןאחריםמבקרים
ומקומוטבעובהבחנתדייקלאישלדעתי

איזהנתןוממילא ;הברנדיהאמנותישל
 'אסתטיציזםשלעיוות-בתפישתועיוות
 .בשורשומדימכורןמדיימקררימדייצרוף

וראשונה"ר"בראשכל"ש"קרדםנראהלי
וענפהגדולהמשפחהלאותהברברשייך
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וטולסטויבאלךקדוגמת-ררמניסטיםשל
ודלףררירג'יניהרפררסטרזרלארדרסטרייבסקי

שכולם-אר;ט 9ונטליןך;ב-גרייארג'ריס

חרמןשלכביטויווראשונה,בראשחינם
ת.אבידווקאולארריאליזם""תאביי~ך;ך

"קררםמכרוניםמעייניהםכלהללו ;אמנות
כלשרנומבוקשם,רכלהמציאות,אלכל"
חיצוניביןעולם,שלנתח"לתאר ,ך;רנ;:של
להםענייןכלומר ;שהוא"כמרתפנימי,בין

כמעטמתגליתהיאמהרה,שעדבמשימה,
היאיהדרךהיאוהאמנות ;אפשריתכבלתי
הבלתי-אפשריעללגבורשלהםהניסיון

איןולעולםבמקצת.אפשריולעשרתוהזה,
תריםהםולעולםמהישגיהם,נוחהדעתם

כלומריעילות,יותרדרכיםאחריומבקשים
כמרתמציאותפיסתלתאראמנותיות,יותר

מטרות"לשםלאפררסטלמשל,כך,שהיא.
כל""קררםוהמציאבאשהןכלאמנותיות"
יבניינוהקיםשעליהשלויגדולהמטפורה

בכתב,לממשדרךלולשמשבאהזראלא
מציאות,שלנתחהאפשר;ככלרבבדיוק
גםרכך .בתפישתושעלהמציאותשלרושם

סימןכלמחקהאמנותלמען;לאך;ב-גר~יא
תארולמעןאלאמסיפוריו,מטפורהשל

רכךבתפישתו.ערלהשהיאכמרתהמציאות
 :שלוהיסודבתחושתברברגם

אמנותאיןפשוט,יהודיוקוראסופרבשבילי,
לתוכןומחוץהמוחשית,למציאותמחוץ

 ".נותנתהזרשהמציאותהקונקרטי

הברברית,העשייהמקררכל""קררםזהר
מרביתשלעשייתםמקררשהואכשם

"תיאבוןבעלהיהברברהררמניסטים.
אמנותו,אתשהולידוהואגדול,ריאלסטי"

הריאליזםמןודחקהוהתפתחהשגדלה
שביקשככלברישפתחוהאופטימיהתמים

 .בעשייתוריאליסטיויותריותרלהיותהוא
שלהמוצא .נקודתלדידויקריבריבואילו
שמא(אר ;האמנות-בעשייתוברבר

וכשבאהספרותיות)לומריותרמדויק
האמנותבאהמידסיפורילספרברבר

ומיניהסיפורצררתבבחירתאותרומנחה

אלה,שנילו.הטוביםהטכנייםהאמצעים
בפיקרוייםהסיפוריתוהטכניקההצורה

חינההזרוהרטוריקהרטוריקה,ברינקר

"הדרמיננטהוהיאכנרת",של"רטוריקה
 ".ברברשלבפ;אטיקהמיתיתהא

ברינקרנזקקלמהעצמייאתשואלתואני
בדיוקמה(אגב, ?כנרת-זהלמושג

ארז'ידלהא 'sincerite ?לומררוצההוא
כנרת,שלרטוריקהדווקאלמהאותנטיות)

 ?ריאליזםשלרטוריקהמשלידרךולא,

יותר,מקיףמושגהואריאליזםשהרי
הוא,כןכמר ;הכנרתאתבתרנווכולל

ברבר,שלתפישתובכלמושג-אבכאמור,
הקרויהשלויהפואטיקהניצבתרעליו

 ?ריאליסטית""פואטיקהברינקרבפיגם

אוליברורה.תשובהכךעללהשיבקשה
לצונימשלומושגבבחירתהחוקרמבקש
 ;דבררבהבהרתמארדולדייקלדקדקדירנו
נכרנהלהביןהשכלתיאכןאםיואולי
עללר~זהמושגבאאוליהחיבור'את

לדוןמתכוונתשאינה-הראשהמגמתו
תפישההיותהמבחינתהברבריתבפואטיקה

הרפרזנטציה,עיקרוןעלמושתתאסתטית
שגרעינו,שברפרזנטציה,ראליזםיסודעל

 ;ואמנותמציאותביןבסיסיתר~םכידוע,
ספררתשליכולתהאישוראומרהורה

מהשלה,דרכהפיעללהציג,להעלות,
למציאות.שייכרתבעלדברבעיקרושהוא
לדוןבאמשהואיותרשברינקרנראה

(אםהישיר,הריאליזםבבעייתבחיבורו
הואממנו'שמתחייבובמהכך)לומראפשר
הריאליזם",ב"אסטרטגייתלהתעסקמבקש
 .ברהכרוכותהספרותיותבקטגוריותדהיינו

כמרבן,אלא,לגיטימירקולאלגיטימי.
 ?מאיאלא .מארדעדוחיוניונחרץדרוש

מןבנפרדכךכללאלהתנהלצריךזהדירן
בהאהאשהריהמקורי.הברנדיהריאליזם

תליא.
להגדירברינקרטורחהרבהכךאוכך
ביסודלהניחושבחרהכנרת,מושגאת

כלשרןאומרהואבאמנות,כנרת .מחקרו
קשורשאינומרבןלה"ישמארד'זהירה
בחייםכנרתשלהרגילבמרבןבהכרח

בהכרחאינומרננהכלומרהיום-יומיים",
ובלשונו ;שברפרזנטציההריאליזםשלזה
של"התאמהשעיקרוזהאינוברינקר'של

שבתחומהאפוא,יוצאממשרת".עםהיצג

תואםבהכרחמשמעהאיןכנרתאמנותשל
הסכםלאגםומכאן ;ומציאותיצירהבין
לביןבינההתאמהאלא ;ואמתיצירהבין

פנימי"דימוילביןבינהפנימי","אידיאל
במקצת(משרנהיכולתו"בדברהאמןשל
 .כשרונו"ר"מיטביכולת)שלזהמושגכאן

שלהעדרהגםלעיןבולט ;ברורההיסט
הרפרזנטטיביתהאמנותבמשולשאחתצלע

ויצרפעלשבתחומהיצירה) 1מציארת 1(ירצר
דהיינו-גלריההדבריםכוונתגם ;ברבר

הריאליזםמןהאפשרככלגדולההתנתקות
 ,האפשרככלרבהוהתקרבותהישיר'

שבגרףהרטורי'הספרותי'האמנותייאל
העשייה.

 ,מפורשותברינקראומר •לענייננושחשובמה
באמניםדירןשלאלהבמקריםכיהוא,

והעדר-כנרתכנרתשלבמונחיםוביצירותיהם
עלאמיתידיווחשלהשאלהמתעוררתלא

צמידותשלהשאלהרקאלאורגשות,מחשבות
הפנימי.לאידיאלמתפשרתובלתיעקיבה

פיעלאףברורים,דבריםאלהאכן
מהרבחיבורוהיטבמבהיראינושברינקר

ענייןמברראינוגם ;פנימי""אידיאלאותר
כללייםמושגיםשהםוהיכולת,הכישרון
ערליםהםמהובתוךוכיצד,הם,מהביותר.

 ?עצמםובתוךמאליהםכך ?ומתגבשים

המעשה-מתוךואולי ?גרפההאמנותבתרך
מגע,מתוךשמאאר ?טקסטואליהאינטר
כפישהיא,כלבמציאותהתנגשות,אפילו
הגדולההריאליסטיתבדרמהלברברשאירע

 ?דרכועלשנקרתה

להפליגכמרבן,יכולה,איניזר,במסגרתאני
מורכביםלכשעצמםשהםאלה,תחומיםאל

ברינקר'שלה~נרתומושג ;ביחסיהםמארד
אינולעייפה,תומשמעריועמוסהטעון
משמערשכןלהבהרתם.הרבהמסייע
שלר"תיאטררן ,כנרתשלר~פקטכנרת

שלש"בתפישהאמנותית",ו;'כנרתכנרת"
וכיוצאבאמת"שהיאכפיאישיתראייה

בריאליזםהנרגעיםהסבוכים,הדבריםבאלה
שלידיעתובראשרעניין ;ושלוחותיו

אלא .שליידיעתיעלספקללאערלהברינקר
להבהירבידרעלהשלאלי'נראהשכאן'

ההדדית.בזיקתםהדבריםאתהיטב

מצמצםשברינקרלומראפשרמקרםמכל
בריאליזםפרונטלימעיףןאותרופוטרדירנו

בר'הכרוכותגדולותשאלותואותןהישיר
 ;ברברלהתחבטכךכלהירכהושבהן
 ?מציאותואיךמציאותמהכגרן'שאלות

 ?אימפרסיהומה ?ארתהקולטיםוכיצד

כיצדוריבוי' ?סימבולית""ריאלירתרמה
 ?בהםישמהמציאותושברי ?אותרתרפשין

באלהוכיוצאוערד ?לתארםניתןוכיצד

בהןמהפכתשהספרותהענקיות,השאלות
ימיה.סוףעדבהןמלהתחבטתחדלולא

הריאליזםענייןאתהצידהוכשמסלקים
היוםנמרךכךביןמניותיוששערהישיר'

בהרחבהלדוןאפשרהביקורת,שלבבורסה
ומסייעתהכנרתאתהמשמשתברטוריקה,

אומנםברינקרכנףתה.בז5פקטלהתבלטלה
המקרבתחשובה,אחתיסודמהנחתיוצא

 .ממנושיצאמבקשתשאניהמקוםאלאותר
אומר,הואכ"ממשרת",מוכריםדברים

אלא ;"כספרות"מוכריםהירתםרקע""על
תשומתשלמידהארתהמקדיששאינו

ראינוהמשוואה,שלהנתוניםלשנילב
שביניהם.היחסיםמיניאתהיטבמברר

להקיםבידרעלהשלאלי'נראהכךבשל
 .נדבכיובכלכהלכהבנוידיסקררסיביבניין
"האביזריםבאחדדירנואגבלמשל'כך'

ארהרושם,ענייןאתמזכירהואהז'אנריים",

מבהירראינוהסימבולית","הריאליותאת
אלהיסודמושגישנישלמקומםכלל

שמתחייבבמהדןראינוברבר'שלבתפישתו
יסודותאותםעםחיבורםובדרךמהם

 ;הברבריתבפואטיקהמרנהשהואאחרים,
ר"כישררן"פנימי""אידיאלכמרמרכיבים

כךלפימחשבתית".אמנותיתו"התכורנרת
רופפתחוליהאיזוישזהשבמקרםלינראה
הכתוב.בסדרי

מגיעזרתורפהנקודתשלבעטיהואולי'
תמוהים,דברים "קביעתלכללברינקר
ב~ז,כררהכבדי-משקלבענייניםהנרגעים
שתסבירדוגמהוהרי .ברברשלסיפורו
הפרקמןארתהנוטלתאני ;כוונתי

HJ 
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 •מםה

 :ברינקרמנחם
הסמטהעד

עם ;הטבריינית

 ;אופקיםעובדי
אליד"רבעריכת

שאלתיאל;
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•מםה

•שירה

יבדינקדשלספדו
שמואףעל

במקצת,הפואטי

סולידיספדהוא
מחברומאוד.

בשתיניצב

איתנותרגליים
מוצקה,קרקעעל

 ;ומוכרתבטוחה
אינוהוא

ונאחזמתפתח

שוםשלבקסמה
 ;נועדההרפתקה

מסתבךאינו

סקנדל,בשום
אותםשבתחומי

מסוכניםיחסים

מסמניםשבין

 ;ומסומנים
טובלאינו
בעיסהדגלו

ומסיסהסמיכה

תודותשל
פסיכואנליטיות

אינו ;למיניהן
פניעלדודך

נודדיםחולות
מעשי·של

דיקונסטדוקציח

דאדיקליים.
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הפרגמנטריותבענייןהדןוהבעייתי'המצוין

ב"מכאןבעיקרביצירה,הרבופועלה
והמודרניוהנועזהחשובזהומכאן",

ואוליברבר'שלבסיפוריופליאהעד
הפרגמנטרי'החדשה.ספרותנובכלגם

לונועדמרכזיתפקידלומר'למותר
והןברבר'שלהגדולבסיפורוהן

 .ימינושלהמודרניתהעולםבתפישת
ובמינירבבדקדוקמעלהאכןוברינקר
שב~שזרהמורכבותאתדקותהבחנות

"קרעיםהעשויהברנדי'הפרגמנטרי

מדומים""קרעים :ושוניםרביםקרעים"

טכניים""פרגמנטיםאמיתיים",ו"קרעים

מיניושארפילוסופיים",ו"פרגמנטים
ב"מכאןנותניםביחדשכולםתחבולות,

שלו.מרוסק"אנתולוגי"מראהומכאן"
שורשובבחינתרבענייןכמובן'יש'כךלפי
הפרגמנטריבאמנין ;זהתשתיתימושגשל
האם ?בובחרלמה ?ברברשלעולמואל
שברברהחיצונית,המציאותמןבאהוא

מןשמאאו ?שברונהברסיסיאותהרואה

בתנועתהלוהנתפשתשבנפש,המציאות
פנימי""אידיאלמאותוואולי ?הקטועה
 ?בהםמדברשברינקרפנימי",ו"דימוי

הנכבדהענייןמקצתיה.ולאמניהלאובכן
אליבאלברבר'לובאהפרגמנטרישלהזה

מןאלא"הממשות"מןלאדברינקר,
הדעותמןדיוקביתראו"הספרות",

שהשמיעוהדעותמן ;הספרותאודותעל
"בחורף".שלוסיפורועלנכבדיםמבקרים

וביאליקברדיצ'בסקיהללו'המבקרים
"קטעיםואמרובאווכצנלסון'ויזנווקל

"נחש ;בסיפורוברברלנונותןושברים"
לנומציירהואאברים"אבריםשנחתך

למשמעעושההואמהוברברב"בחורף".
משפטאתונוטלמזדרזהוא ?הדברים

אותהועושהלכתיבתומסגלוביקורתם,
אומרברבר'ופרגמנטרית.וקטועהכתותה

מסורבלת,מעטבלשוןברינקר

היוםמקובלשהואכפיהספרותיהדיון
עםאותהמעמתים ;הספרותבאכסניות

במחקרהיוםהנהוגיםון tהז'רממיניאחד

הזו'הגדולההיצירהוהיא ;האוניברסיטאי
שלהומכאן"ו"מכאןשלהו"בחורף"היא

שהיאבלבדזולאשלה",עצותו"אובד
אלאהזה,החשובהאקדמיבמבחןעומדת
גבוההומעלהמשכמהמתנשאתהיאעדיין
השפעהעלשומרתובוחניה,חוקריהמכל

ומבקריםקוראיםומזמינהבה,הגנוזה

מסתייעתשתהיהחדשה,קריאהבהלקרוא
ברינקר.מנחםשלהפורהבקריאתוהרבה

אתבצערלצייןשלאיכולהאיניב.ב.
שיבושיאת ;הספרשלהכושלתהעריכה

מעלהמרובותהדפוס,ושגיאותהלשון
שללכבודואינהזורשלנות ;למותר
ועלברבר'שללכבודוואינההמחבר
היאעובד""עםוהוצאתאופקים""ספריית

 •מביש.כתםמטילה

כתיבהנוסחובהבלטהבהרחבהלעצמואימץ
לאחררקכפרגמנטריעצמועלהמכריזמסרים

זיהריצירתושלאחדיםרבי-השפעהשקוראים
כמאפייןבסיפוריושלם""דברשלהעדרואת
הספרותית.יצירתושל

אתללבוו"אימץברברבאכןכיהנה
ליצירההביקורתשייחסההפרגמנטריות,

כךכלזונקודההחדשה".העברית
רואהשהואעדברינקרבעיניחשובה

"שעשועדבר-המבקרים,שלזהאימוץ
הראשיכעניינוברבר'שלזהספרותי"

ש"הטעמיםדי'הפרגמנטהמעשהשל
מתווספיםרקמחשבתיים"האמנותיים

תמוההוגםנועדהקביעהזוהיאכן .אליו
במעט.לא

ספרותשלמקרהלפנינומקוםמכל
שכךאפשר .אפשר ;ספרותהמולידה
שהפרגמנטריאפשרהדברים.והיונתגלגלו

מהתרשמותוהאישי'מנסיובולברברבאלא
שאומרכמואלא, ;שלווחוויית-יסוד

הדברהיה.חוץ".יליד"כולוברינקר,
 ;הוכחהכמובן'טעון'אבלאפשרי'

עומדתהחוקרשבידיהאחתוההוכחה

 post hoc ergo propterה-עיקרוןעלכולה
hoc , טענושהמבקריםכיוון :טיעונהוזה

בפרגמנטריות,הואשלוקה"בחורף"כנגד
במאמריוברברדיברמכןלאחרשרקוכיוון

יוצאהריהפרגמנטרי'בזכותב"מעורר"

שגרמההיאאלהשלשדעתםמכאן'
לאההוכחהזה.שלהפרגמנטריתלכתיבתו

מספיקה,ובלתירעועהשהיאבלבד,זו
ההפךאתלהוכיחניתןקושישבליאלא

טובהיותרהרבהבדרךודומני,ממנה,

לטעון'אפשרנקלהעלשהריומשכנעת.
לפניעודכלומר , 1900בשנתשכבר
החייםבדפוסיברברחש"בחורף",הופעת

ש"העםוהולכים,מתפרקיםשהםהיהודים
לפניועוד ;למות"נוטהש"העםחולה",

תחושתאתידעהמבקריםשלביקורתם
"אנולחברובמפורשכתבשכןהלא-שלם,

אינטנסיביתוהרגשה ;שלמים"לאאנשים

ובסיועוולטעון'להוסיףאפשרכךזו'
ביטויהניצנימוצאתהיאכברהכתוב,של

ובסופוהכתובבגוףב"בחורף",הפרגמנטרי

 ;שכזהובומכירברינקרשגםהקטוע,
ניזוניםאלהומובהקיםראשוניםוניצנים

והם ;העברי"הבודדשל"ההתרשמותמן
ומרוצציםושובריםובאיםורביםגדלים

ו"מוצקקלאסי"מעשה"סיפוראותו
שאפשרלינראהומכאן".שב"מכאןובהיר"

 ;הריאלישורשימתוךיוצאתבדרךכך'גם
משעשעקוריוזהנההדבריםחיזוקלשם

מראשצפהכמועצמושברברנראה :ומאלף
בושתולהזהמעיןכרונולוגי""ארגומנט

 :במפורשכךעלוהתריעועמדקר'בריב

ברבאומרהואכךמשורר,שלהתפתחותודרך

ולאוגלריה,וחלקהישרהכךכלאינהחכמתו,

השוניםהרוחבמצביאלא .הענייןככרונולוגיה
המשוררשל

להביאיכולהואני .בפזיסלאולאדברים
לישנראהאלאזו'מעיןדוגמאותעוד

לומרליואפשר ;ברורהדבריישכוונת
ופשטנית,בסיסיתובלשוןברבר'בעקבות

מצבי-רוחיש :עניינילצורךמספיקהאבל
פניםגםישולפיכךהאחד'למשוררשונים
שניתןמכאן ;ביצירתוגווניםורבותשונות

חדשים,בבגדיםבפעםפעםמדילהלבישה
זו(גםכחדשיםמתראיםאומחודשים

מדרגה).לפעמים

 ;חדשמלבושהלבישהלאאמנםברינקר
להענדרקהואאפודה.ולאמעיללא

 ;ז'אנריים""אביזרים ;אביזריםוכמהכמה
כמווביקורת,ספרותשלשבתחומהאלא

שלכוחםגדולאופנת-לבוש,שלבתחומה

ורענן'צעירמראהלדבריםלשוותאביזרים
"האביזריםשלקצתםראש.בהםלהקלואין

שלבסיפוריותולהשברינקרהז'אנריים",
האינטרטקסטואלי'האביזרדוגמתברבר'
רחוקים,לא ;ואופנתייםחדשיםלמשל,
 ;וארצות-הברית"פאריסמ"דעותבעצם,

זורעיםוהםהואילרע,שוםבכךואין
בסיפור'חשובאחדפןומטעימיםאור

קצתם ;עתהעדצרכודינתבררשלא
האביזרלמשלכמוהאביזרים,של

וכמהבכמהמשהומחודשיםהפרגמנטרי

מבדהשלסממןכאותווקצתם, ;מתוויהם
ריבויבכלוידועיםמוכריםאוטוביוגרפי'

דבריהם.

חשובהיותרהדברוזהויחד,כלוםאבל
כלברינקר,מנחםפרופ'שלבספרו

ומחייםבאיםכולם,הז'אנריים""האביזרים

צומתאלאותהמחזיריםברבר'שליצירתו

ארציעמרם
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החודש•שיחת

 ) 61 (בבלהזרו

הבכירהבתו-

 .פןאלכסנדרשל
גםמעידעל·כך
המדהיםדמיונה

פניותווי .אליו
פןשלהיפים
נשי.בעידון

הגבותקשתות

מורמתשאחת

תוךלעתים
גם-השתהות

תנועתחבת.אצל
המוליכההיד

וכמוסיגריה

באווירנותרת

ציפייה.שללרגע
עיניים

חומות,חומות

תובעניות,

צחקניות,לעתים
דקות,שפתיים

מהודקות

זרובבלח.

פזואלכסנדרזרובבלה
 ;הדסהבית-חוליםגגעל

19 50 

38 

בגידות?על :פייןזרובבלח
 ?ו~מךפןנפגשוואיךמתי

לאחרקצרזמןפןעםנפגשהמא-==- ==
אזהיה .-1927בארצה,עלייתו __

שלטובידידשהיהטיומקה,=בארץ .:'
שלוטובחברשהגיעלהאמרוהואאמא,

הכירהכךאותו.להכירלהוהציעמרוסיה,
שבע-עשרה,כבתאזחיתההיא .פןאת

מסיפור .בערךעשרים-ושתייםבןוהוא

אםאותהשאלשפןיודעתאנישלהקטן
שכן,ענתההיאמסוים.ספרקראההיא

אנימהם,אחדשבהמשכהשיחהוהתפתחה

הואואזבאצבעו,נחתךמי,זוכרתלאכבר
נכרתהדמיםבריתרואה,"את :להאמר

 ,,בינינו.
הרבה,דיברהלאאמאהחיזורתקופתעל

לפאריס,נסעטיומקהשאלתי.לאואני
התחתנוהם .חיזוריואתהגבירכנראהופן

עברואחר-כךברחובות.וגרו-1928ב

מונטיפיורי.לשכונתלתל-אביב,
העולםעםפןשלשהמפגשחושבתאני

רחובות.תקופתבסוףכברהתחילהספרותי
עבודהעבודה,אישהיההואבתחילה

פיזית.

חיה"לאאו"חיהשהשירלהניחאפשר
 ?אמךעםהפגישהבעקבותנכתב

לאףבקשרנכתבלאהזההשירלדעתי
נשיםעםפןשלהיחסיםמערכתכלאחת.
שאניהיחידהשיר .עצמובפניפרקהיא

מתאים(ושגםאמא,עםבמפורשקושרת

האיש.הואאנילאהואלתאריכים),
מהאואהבה,שיריהרבהלפןאין

שירילוישאהבה.שירילקרואשנהוג
כמוהיאשלווהמולדתלמולדת,אהבה
אולמכושלטורייה,נכנעתכנועה,אישה

לחמסינים.
זכרלאהואאמו.עלאיתידיברהואפעם

אבלמטושטשת,דמותחיתההיאאותה,
מאודהואהאישה,האם,שנושאספקאין

אישהעםפגישהכל .פןאצלפרובלמטי
דרךמראשמכיןהואבריחה.מראשהיא

מילוט.
הםנפטר,הצעיר,אחישאדם,אחרי

נישאהאמא .לדרכופנהאחדוכלהתגרשו'
ישראל-ואוהבחםנפלא,לאדםשוב

מסור.לאבלילהיותשהפך-ששונקין
חםבביתגדלתישאניכךאחי'רפי'-גםנולד

 .בכללזוכרתלאאניאדמצ'יקאתויציב.

דיברולאפןוגםאמאגםמדי'קטנההייתי
אמאנפטר'שהואשאחריחושבתאני .עליו
היהשפןתמידטענההיאהפרק.אתסגרה

הראשונה.בשנהטובובעלמאודמסוראב
ליברורלא .התחתנוהםאיךברורלאלי

אבלאלה,אנשיםשניביןהאופימפגש
הצדדים.משניזכיתיאיך-שלא-יהיה,אני,

וביןבינךהקשראתלהגדיריכולהאת
פן?

אתזוכרתשאנימאזשיריםכתבתי ?אב

שהייתימצבנוצרלבקר,באוכשהואעצמי,
אחאהבתילא .לפניואותםלקרואצריכה

בגילחיתהבינינוהממשיתההכרותזה.

היההחזקשהקשרחושבתאנייותר.מאוחר

כשהתבגרתיהכתובה.המלהדרךבעצם
הרבה.עלילדברנהגשפןליהתברר
רקולאכותבת.שאנימאודבעיניומצא-חן
 .מאודלוחשובהיהגםמצא-חן'

"לרדתנהגהואמאוד.חריףמבקרהיהפן
שהתחלתיעדקשובה,הייתיאניעלי".
כאן .ליויתרלאהואאבלשלי'עללעמוד
 .בינינוהרוחניהמפגשלמעשההתחיל

בשלביםנבלמהשלךהכתיבההאם
 ?פןשלבתושאתמשוםמסוימים

להשתחררזמןהרבהלישלקחספקאין
היה .שליעלולעמודשלומההשפעה

והואדעתו'אתלשמועמאודליחשוב
לצאתחייבתהייתיאבלמצוין'מורההיה

מבקרהיהכאמור,והוא,לכנפיו.מתחת
זהטובה,מתרגמתאניאםמאוד.חריף

לימדוהואסליחות.איןבתרגוםכיבזכותו'
איןסליחות.בליעבודהפרושמהאותי

בענייןכל-כךלאהמתורגמת.במלהסליחה
בנשימהלהישארשישבכךכמוהחריזה,
עלקצבים,עלהרבהעבדפןהקצבית.

שפתשלהברהבאותהלדוגמה,סיום,
ולאהללו'בדבריםאמןהיההוא .המקור

אחרים.לאנשיםגםאליהםביחסויתר
בעילוםהדפסתישליהראשוניםהשיריםאת
ויתורים.אוסליחותשוםרציתילאכישם,

שינההואזה.עלצחקשלונסקיאפילו
 :נגדוטענתיואנישליבשירמשהופעם
לאכאן .שלךשירזהשלי'שירלא"זה

נדהם.,,הואזרובבלה.חתומהלהיותצריכה
מהושאםשכתבתימהזהשלאלואמרתי

ואםידפיס,שלאבעיניו,טובלאשכתבתי
ויציע.לישיקראלשינוי'הצעותלויש

שליהמודעותשבגללליאמרופעם
שירים.כותבתאניאבי,שללכתיבתו
שבע.מגילשיריםכותבתהריאניצחקתי.

מישהו'שלבתאובןאתהאםתמידאבל
הישרהעורךשיהיההשוואות.עושים

תמיד .ליקרהוזה .יחפשהואביותר'
קשה.זהאבלבענייןזהירהלהיותניסיתי
הציעהוא .מפןגדולהמחמאהקיבלתיפעם

שאנילואמרתי .ביחדשירהספרשנוציא
הדברעצםאבלטוב,רעיוןשזהחושבתלא

חושבשהואסימןזהבכך'רוצהשהוא

היהבהחלטהוא .כתיבתיאתומעריךעלי
הקשרהיהוזהשלי'הכתובהכמלהגאה

תרגוםפעםלוהבאתיכאשר .בינינוהחזק
אתלקחתימאיפהשאלוהואמאידיש,שלי

לעשותיודעתאנימאיפההזאת,החוצפה
טוב.מורהלישהיהעניתיזה.את
שאנישהעובדהספקליאיןזה,עםיחד
כמשך .כלשהובמקוםאותיעצרהגםבתו
הואמה-המחשבהעםהסתובבתישנים

אכלשלי'הכתיבהאיכותעלאומרהיה
מזה.השתחררתי

 ?קבועותפגישותלכםחיו

באה,שאניומודיעהמתקשרתהייתילא.
חושבתאניעולה.פשוטשהייתיאו

 .מאודלוחשוביםהיושלנושהמפגשים
הייתיזמן'לכמהלונעלמתהייתיאם

אםנפגעתי,אםאני,איפה-פתקמקבלת
חושבת.אנימהלוחשובהיהכועסת.אני

בועהמיןבתוךחישהואחשתיתמיד

קרוב.לגשתנתןלאהואמנוכרת.
היחסיםמערכתכיהפריע,לאזהלי

לככדלמדנושנינואחרת.חיתהבינינו
ביקורתולהעכירכשצריך'זהאתזה

דעתיאתלהביעשהעזתיהעובדה .כשצריך
בעיניו,חןמאודמצאהעליוהביקורתית

ולעובדההביקורתלתוכןקשרבליאפילו
הרכהלאפשוטלא.אואותהשקיבל
חושבים.הםמהלואמרואנשים
כאשרטוב.עליושאחשובלוהיהחשוב
להביןמסוגלתאכןשאנילמסקנההגיע

שחלקדברים,באוזנייקוראהיהשירה,
כלאודךלמשללא.וחלקלינראהמהם
לאאנידברים.הרכהעלכעסתיהדרך

היושםשלוה"תודעה"שירישכלחושבת
אלאקומוניזם,נגדשאנימשוםלאטובים.
פלקטיים.היועצמםשהשיריםבגלל
איפההשאלהתמידאותיהטרידהבכלל'
מתחילואיפהפן'שלכשיריםהאמת

הרכהועכרמוכשר,היההואהמשחק.

השתדלכל-כךהואמוזיקליות.עלמאוד
להעסיקיכלומשפטאושמלהעדלזייף'לא

הנחותלעצמועשהלאהוא .מאודאותו
כמשהודובראלא-אם-כןהללו,בדברים
ששי.יוםשלבמדורלהתפרסםהיהשצריך
סלחכןשהואחושבתאניכזהבמקרה
 .מיאקובסקישללקצבחזרגםאז .לעצמו

שפןמאמינהלאשאנילך'אומרכסוגריים
המלה.שלהצרוףבמובןקומוניסטהיה
 •הכלליבמערךשלוה wה~יאתמצאהוא
האמיןהואאכןאםספקותליישאבל

במהפכה.

חסטדיאוטיפיתחרמותמבחינתספקות

אתקיבללאשחראאוקומוניסטישל
 ?האידאולוגיה

לוהיואידאולוגיתשמבחינהחושבתאני
אפילולומרליקשהמההתחלה.ספקות
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אניאבלזה,מסראליהעבירהואאיך
אין .שלוהצרוףבקומוניזםהאמנתילא

הוא .סטאליןעלאחתמלהאףאצלו
אתגםאבלהמשטר,שיטתאתרקהצדיק

עד •לדעתיקיבל,לאהואהאידאולוגיה
מיניכלאצלושהופיעוהיאתי wהר;הסוף.

איתרלדברמארדקשההיהאבלבקיעים,
עםשלםהיההואשאםחושבתאניזה.על

לולהיותצריכהחיתהלאהסוף,עדעצמו
עליה.לדבראר •עמדתואתלהצדיקבעיה
היההואהשיחהשלמסריםבשלבראם

נשאלתלדבר",רוצהלאאניזה"על :אומר
לדבררצהלאמהעלהשאלהטבעיבאופן

נראהלאשאוליכאב,שאולידברעל-
היהיכוללאהרוחני,כמייצגווהוא,לו,

שלוזאתבאמירהראיתיאניעליו.לדבר
אר"שגיתי",לומריכולחזקאדםחולשה.
שלא.רמהשכןמהביןלהבדיללפחות

 ?עליושלחצומתלונןפעםאותושמעת
עולה,אנשיםכמהעםשיחותמתוך

כמהישנםהדרךשכלאורךשמשום
ממנודרשוימובהקיםציונייםשירים

 .אנטיתזהגםשתחיה
הציונייםהשיריםעללוותררצהלאפן

ואני .איזוןשייצררלואמררולכןשבספר,
אלה .איזוןשלשאלהלאשזאתאמרתי
היהעדיףפלקטים.אלאשיריםלאפשוט
רכליקטנה,יותרתהיהשהאסופהבעיניי

הללו.השירים
בורגנית",את"טוב, :ליואמראזקםהוא
שישבעיניומוצא-חןשמארדראיתיאבל

לומרמפחדתלאושאני •לומרמהלי
הכורסהעליושבתכשאניהדבריםאת

בדיוקלאהיאשבעיניי ;שלוהמפורסמת
היהלאהוארעם-זאת,הקודש.היכל

בשיריםששילםלהודותכדיפתוחמספיק
לא"אנישפתיים.מסשבספרהפלקטיים

למרותואני,אמר,-לשוליים"ירדד
כזאתשאמירהחשבתי •צעירהשהייתי

שאדםייתכןלאכיחוזק,עלמראהלא
מתחוללשלאלשוליים,לפעמיםירדדלא

ארהמחשבהבקרקטןשינויאיזהאצלו
לרדתלפעמיםצריכיםאנשיםהריהגישה.

ראואחריםאליה.לחזורכדימהמדרכה,
-אניהחוזק.שיאאתפןשלזרבתכונה

קשהלוהיהאבלזה,עלשוחחנולא.
להיפתח.מארד

חדיהוא ?להיפתחקשהמובןבאיזה
 .מאורחרבהעצמועלסיפר

אמאגםהרבה.כל-כךסיפרלאהואלי
עלהסיפוראתלא tממנושמעהלאשלי
והעובדהסיביר.עלהסיפוראתולאאמר

אביר,בביתגדללאהראשונותשכשנותיר
חיתהריקה,אחותו,כאשררקלנרנודעה
רצתהלאריקהכילמה,מושגליאין .כאן

ספק.איןבזהשם.משהרקרהזה.עללדבר

יודעת.לאאני- ?קרהמהאבל
יותרהצעירהלאחותומארדקשורהיהפן
הואבריה"מ.גיבורתשחיתה-לנה-

 fאבירושלשלהקטנהתמרנהאצלר Tשמר.""

באופןעליוהשפיעהמרתהעלוהידיעה
הרבהדיברלאהואבסך-הכל .מארדקשה
הדברים .חקרתילאואני •שלוהילדותעל

בשבילי .בשביליעקרונייםהיולאהאלה
השארכל .איתרהרוחניהמפגשחשובהיה
 ,פניםכלעלאמי, .ענייןחסרלגביהיה

בעברית.פןעםהתכתבה

כאשר •בוגרכאדםלהתנהגותוובאשר
להביעהיססתילא tלישהפריעודבריםהיו
כאלהבמצביםובחריפות.עליהם,דעתיאת
רעם-זאת tניכורכברעתמידמסתגרהיההוא

כלקיבלתישלא.זהבעיניומוצא-חןהיהזה
ראה"כזהבבחינתוערשהאומרשהואמה

הפלישהבזמןחיתהלכךדוגמהוקדש".
לוואמרתיאליו,צלצלתילצ'כוסלובקיה.

בהצהרהיצאהואשאם tגלויבאופן
זה,מעשהעלשתגןבכתבארבעל-פה

אבלצחק,הואיותר.אותייראהלאהוא
קשהלוהיהכלרם.אמרלאבאמתאחר-כך

היהזההאלילים.שבירתעםלהתמודד
כאלההיואבלאנשים,להרבהאזקשה
אצלבטעות.להודותיותרקללהםשהיה

 •ליחיתה .אדרךיותרהרבההיההתהליךפן
קיבלפסטרנקכאשראיתרשיחהלדוגמה,

אתהכירהריוהואלשלום,נרכלפרסאת
 tטעןבהתחלהשירתו.אתוהעריךפסטרנק

אבלזה,עללדבררוצהלאשהואכהרגלו,
פרסלפסטרנקהגיעשאםהסביר,אחר-כך

השירהעבוראותרלקבלהיהצריך •נרכל
ז'יררגר"."ד"רבגללולא
קשהלוהיהלצ'כוסלובקיההפלישהעם

מדבראותרכששמעתיפעם,להתמודד.
קמתימדרסיה,שחזראחריקהל,בפני

כשחזראבלפלקטים.דיברהאישועזבתי.
לילהראותוהתחילשלוהליריתלשירה
עולםאצלוגיליתיהודפסו,שלאדברים
שניםאחריהשתחררהואלגמרי.אחר

רק . י~~סגנוןריצד tממיאקרבסקי •מיסנין

הליריתוהשירההחרם,ענייןבאואז .י~נ;
מערכתרקעבורוונשארההודפסה,לאשלו
היהשצריךוהמסרק"ח,שלהעם""קול
לה.לשלם

ריבדהוא ?לחרםהתייחסהואאיך
כך?עלאיתן
שלופירטיםשרר .מארדלוכאב .לוכאב

שעשרלוכאבו.אתהזכירוולאברדיו,
ממנונשארלא ."י .-,~,,קומוניסטממנו
אוהבנשארלארדד,מנשארלאאדם,
הוא .הארץאתאהבתבאוהוא .הארץ

האנשים.אתהאדמה,אתהנרפים,אתאהב

לקחוהזההחלקשאתלוהיהאכפת
חיתהשלוהתגובההחרם.על-ידיממנו

בנהכאילובנגטיב.ישבכאילוההסתגרות.
אתהפחיתלאזה .שןמגדלעצמוסביב

אפשרותכנראהלונתןזהאבלהכאב,
 .מעמדלהחזיק

שהחבריםכךעלריבדלאהוא
 ?בובגרו-שלונסקייתרמןאל
לכלבגידות.עלבמפורשדיברלאהוא

מזהלהביןיכולתראתהגבה,הריםהיותר
עדשביטאאישהיהלאהואשרצית.מה

קשהלוהיהסרג.משרםרגשות,הסוף
זהאתלמצואגםאפשרזה.עםמארד

הסוף.עדהלךלאהואשלו.הליריתבשירה
בכתיבתומגיעכשהיה .לעצמוהרשהלא

להרשותשהחליטלמהשמעברלנקודה
למשלמלים.במשחקיהשתמשלעצמו,

השיכורמשיר " ...לינראית"הדרךאת
 :סטריהחדהעצברחובבשירמצטטהוא

נראיתשהדרךאמרמי / ...לינראית"הדרך
 •נבהלשהואהרגשהישאחר-כך "?לי

 / ! ?לינראיתאינהשהדרךאמר"מי :וחוזר

הגיעכשזה " ...בהחלטלינראיתהדרך
חושבתאניהבטן",מ"תרךרגשלהבעת

כךהיה.מסרגללאפשוטהואפחד.שפן
ישבראיפהתראהאנשים.עםביחסיםגם

ננסית .פןישבואיפההמשורריםשארכל
 tשלוהשולחןהיהתרמןלאל-למשל

ישברפן tאחרארזהבשולחןישבונסקישל
ישבהואב"קנקן"גםבפינה.האדוםבחדר

ולצפות.בפינהלשבתאהבהואבפינה.
לקראתרקשלו.בתנאיםאבלאליו,שיגיעו
לדעתינפתח.הואמארד,שהעריךאנשים

לגשתנתןלאהואלחיים.מנוכרהיההוא
אליו.

שלהספדבעקבותלאחרונה,
שלפסטיבלהתחיליחלפריןחגית

שנוצרהפןשלוחרמותירחביליטציח
מוכרתשחיתהמזושונהזהבעקבות

ייותרמדויקתמהדמויותאיזו .לכןקורם
לרעתך?

השירהחיתהבאמת,לפןחשובשהיהמה
הרבהכמשךהצידהשנדחקהשלוהלירית

פח \Zחדיםהיותרלכל
•• -T ••• 
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החודש•שיחת

פןואלכסנדרזרוככלה
 '-60השנותכסוף

שנושאספקאין

האישה,האם,

מאודחרא

אצלפרובלמטי
פגישהכלפן.
חיאאישהעם

בריחה.מראש

מראשמכיןחרא

מילוט.דרך

שניםבמשך

עםהסתובבתי

-המחשבה
חיהחראמה

איכותעלאומר
שלי,הכתיבה

השתחררתיאבל
מזח.
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החודש•שיחת

.שירה

לפנישערדהיאהאמתלו.כאבזהשנים.
חיה.לאאוהיהאתלהוציארציתימרתו

שאחריאמרסרב.הואזה.אתלוהצעתי
אזפניתי .שירצומהשיריועםיעשומרתו

דעתומהאותרושאלתיגרינבריםליונתן
ידעתי .לפןכהפתעהכזהספרהרצאתעל
אבלהראשונים,בימיםויכעסיצעקשפן
חןימצאזהשאחר-כךהרגשהליחיתה

כלרם,לולומרלאמיונתןביקשתיבעיניו.
לאשהואואמרכעסרפןלונפלטזהאבל
אתהוצאנואחר-כךזה.עללשמוערוצה
צ'ריקרברלבצלאלופניתימהתמונה,יונתן

ילרעיוןמארדשמחבצלאל .גמזרוליוסי
שירה,ספרילהוציאנהגלאשהואלמרות

מרחליאפילובסודהענייןעלשמרתיואני
רקשרב.ייפלטשזהפחדתיכייאשתו
פןלה.סיפרתיהסתדרוהדבריםכאשר
קטיעתלאחרהחוליםבביתאזהיהכבר
שימהר.בבצלאלהאצתיואניהשנייה,רגלו
אתלהוציאגדולמאמץעשהבאמתהוא

בדיוקאבלהאפשר,ככלמוקדםהספר
כךכשר,לאהריוהדבקפסח,היהאז

בערבנפטרפןספרים.לכרוךשאי-אפשר
יצא.שהספרלפניהעצמאות,יום
להחזיקיספיקשהואקיוויתיכל-כךאני
הצבעאתלעטיפהבחרנובידיו.הספראת

אתגם .כל-כךעליואהובשהיההסגול
אסתטיקןהיההואכיבקפידה,בחרנוהארת

השקענו .מארדלוחשובהיהרזהגדולי
חשובהיההספרמחשבה.הרבהפרטבכל

שלטובהבבחינתהיהלאשהואמשרםלי
אף-אחדשלולאהמפלגהשללאאף-אחד,

אחר.

שלהראשוןשהפורמטליהודיעכשבצלאל
אמרתיאצלו,נמצאכברכרוךהלאהספר

בלילה.מתשפןמדי.מאוחרשזהלו

מחי-הקודמתלשאלתינחזוראם
 ?פןשלחאמיתיתחרמותבכל·זאת

אדםכלאחת.אמיתיתדמותאיןלדעתי,
היהרפןיתלת-מימדיאודר-מימדיהוא

קרוסלהשלהואהקרובהדימוי .רב-מימדי
החלפתשלאראנשים,עםשמסתובבת

פןאתהכיראחדכלבפנטומימה.פנים
אחרת.מזווית

שלוהמחברתאתררבינאליהראתהבזמנו
ליואמרהילישהקדישהערששירעם

גרמתצרותכמהיודעת"את-בצחוק

שהואהסבירהוהיאלמה,הבנתילא "?לי
מארדרוצההייתי .עלילדברהפסיקלא

הערשלשירנרדםהיהילדאיזהלדעת
כשהייתי"הליידי".ליקראהואהזה.

מבקשהיהאליהם,איתימישהומביאה
השולחןעללפרושברוסיתבשקטמרחל
תעזשלאבהמתרהוהיהלבנה,מפה

סדק.אוכתםעםצלחתמהמטבחלהביא

היה .מאודלוחשובהחיתההאסתטיקה
כזאתהתנהגותשלקודגםכמובןלוחשוב
הענייןהיהלימוזרשהיהמהאחרים.אצל
 ?ליידיפתאוםמה .הליידישל

האחיותשלושביןהיחסיםחיואיך
 ?פןשלמותואחדי

 ...בסדר

מחעםהסכמתתמידלאאתאבל
 .פןשלבמורשתושחשנע
ניתוחיעריכהשלראותמנקודתיצאתיאני

שנעשוהרגשהליחיתה .שירתושלוהערכה
בחייו,עשהלאשפןאלהבתחומיםדברים
 .מותולאחרלהיעשותצריכיםהיולאולכן
בעיתונותמסוימותלכתבותמתכוונתאני

עלסיפרלאפןהאישיים.בחייושעסקו
לספרהיהצריךלאילכן .בחייוחייו

זאתלעשרתאפשר .מותרלאחרעליהם
לאאבלמעמיק,ספרותימחקרבמסגרת
אניהמשפחה.בניעםשטחייםבראיונות

טוטאלי,באופןלכךסרכתיעל-כל-פנים,
הרכילותי,הנושאאתרקאזחיפשוכי

לאזה .לאיבודהלךהמשוררפןואילו
שהואהפשוטה,מהסיבהנכוןלינראה
כזהדברולהגיב.לקוםהיהיכוללאעצמו

 •מחקר.בעבודתרקכאמור,לגיטימי,

זרובבלה
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שיףרמה

it~ ו.:י I י .1 N 
שתיקחלי,הבטיחהאניוטהשפחדתי,שפעם,זכרתי חשבתימושלגים.כפריםליותראההרחקהרחקאותי--

הרחק.הרחקלקחתיכולותגדולותציפוריםשרק =
אתמשרכתעדייןשאניוטהלינדמהבלילהלפעמים-
::=r איפהבדיוקיודעתלאאניבלילה,בשלג.החזקותרגליה

שהביאהחומותהגבוהותאלהאבא,שלנעליואתנועלתהיאזה,
והאבזמיםוכחולותצבותהרגלייםהבריטי,מהצבאהביתה

פתוחים.העליונים
לאשאבאלהואומרתאמאאתמרגיעההייתההיאבמטבח

אוהבעדייןהואהיפה,אלהראשון'אל"חזרימהמלחמה.יחזור
להשתיקניסתהאמא ".למנזראלי'הבנותאתאקחואניאותך'

לחדרהמטבחביןשצעדנוואותנו'הקשקשניתהרוסייהאת
כלגרד.מרדיולכתשירילצליליהילדים

של"מעיללזהקראהסבתאגדול,חוםסגיןהיהלאניוטה
אתקיבלההיאלסיביר.המגורשיםשלבשוכזהמהפכנים",

ללבוש,דאגוהםמזון.תמורתבסיביר,שםממהפכנים,המעיל
 .למזוןדאגההיא

 .במצורמיריחובננות-למזוןדאגהתמידאניוטה
רוקדתתה,שלבכוסקוניאקשותההייתהההולדתבימי

בחדרה .לשולחןמתחתונרדמתהגדולהשולחןעלקוז'אצוק
המיטהמעללמיטה.מתחתישנההיאהרוסים,במגרשבמנזר'
מעומלן'ושחורים,אדומיםקטניםצלביםרקוםכיסויהיהפרוש
לעולם.אותומסיריםשאיןכזה

בגלות,בסיבירלאבכפרה,לאמיטה,עלישנהלאאניוטה
אחתאתכתפיהעלשנשאהשעההקודש,לארץבדרכהולא

רומנוב.לביתהנסיכות
התאומהואחותיהיכרנו,לאשכמעטלאבא,התגעגעהאמא
לאניוטה.התגעגענוואני
מהאיששפחדתיחושבתאניאחר'ברחובמביתאותיאספההיא

החום,מעילהבתוךהביתהרכבתי"שאכעס".שצעקהזקןבעל
היהבאוזניה.נגעתיסנטרה,קיפוליאתספרתיזרועותיה.על
שלזקןודםשחורותאצבעותגרומות,ידייםצהוב,חוםריחלה

הציפורניים.חתכיביןעופות

נסיכות.ולאחותיליקוראתשאניוטהאמאליאמרהבבית
אניוטה.שלנסיכותשאנחנואמרתיבגן

כזה.מקוםשאיןאמרההגננת,קוקה,

שפמיםבעלישנאההיא .אמישלאורחיהאתשנאהאניוטה
 .גרזןבמכתלוהשיבהוהיאבהשהתעללבעלהאתלהשהזכירו

באחוזה.כמורוסיתשדיברוסבתישלאורחיהאתאהבההיא
היארוסית.סבתאועםאיחהדיברכיחייםדודאתאהבההיא

רוסית.בכינוכיואותיהתאומהאחותיאתאהבה

שאניוטההפסחאכש~יצתמאודבכיתירוסית.בוכהאניהיוםעד

שהחתולבגללאוליאוההפגזה,בגללאולינעלמה,הביאה
בה.שיחק

אניוטהאתלהוציאאמאעםנסענומהמשטרה.אותההבאנופעם
לבדנכנסהאמאמבית-לחם,הנהגעםבאוטונשארנוממעצר.
שלתעלוליהבשלאמאעלכעסהקציןאניוטה.עםויצאה

הקתוליםעםשהתכתשהלאמאהסבירההיאבביתהזקנה-ילדה.
והקתוליקייותריפהיותר,ורודהפרובוסלבישהצלובוטענה

וכחוש.זקן

כלכליתמצוקהבשל .מהמנזראלינובאהשאניוטהסיפרהסבתא
כמואלהבבתים,לעבודאניוטהכמוכאלהנשלחובמנזרים
נזירות.היושלאאניוטה,
בביתנו,ישנהלילהבאותומתה,כשסבתאבכתהאניוטה

הלילה.כלאמאעםדיברההיאסבתא.שלמיטתהלמרגלות
האמינה.ואמאסיפרהאניוטה

סיגריותלהונתנהקוניאקאותההשקתהואמאבכתהאניוטה
עישנהאניוטהאחריםבימיםשחור.חתולעםאדומהבקופסה
אדיריםשפםבעלאישעליהומצוירכחולהמקופסהסיגריות

בעליאנשיםעל-פנישחוריםחתוליםהעדיפההיאאבי.שלכמו
חשבוןוחיסלההשיכורבעלהעלשקמהסיפרההיאשפמים.

ישן.

מלה"ש~דור,שחורלחםמוכנה.הייתההיאלקחתהבאוכאשר
לסיביר.ונשלחהנשפטהכךהובלה,כךךולינקי.שחורהארוכה
בהליכהלרגליההלבד'מנעליהוולינקי'עללשמורלההרשו

הרחוק.הקוראלהארוכה
ולעולםצלייניתנסיכהלשרתהסכימהוהיאלבהעלדיברהכומר

הביתה.לשובלאלרוסיה.לשובלא
שניםארכההקודשלארץההליכהבבית.בוודאיהיאעכשיו

 .ביעף-והשיבה
בתהשיכור.ואסיליעםהתחשבנהותפוחית,צעירהעשרים,בת

ציפורציפור.שלנפשבעלתזקנהאישההייתהויותרשלושים
אדירות.וכנפייםמכורכמותפניםבעלתשחורה
מעולםאנחנו .אלינולהתגעגעוהפסיקהלבואחדלהאניוטה

בפיצוץאמיתית,רוסייהילדה,מותעלכעסההיאחדלנו.לא
סלחה.לאלנווגםאבא,אתאמא,אתהאשימההיאבטלניה.

שמלתהקיפוליוביןההפגזותביןריחפהפעמייםאופעםעוד
 .יותראותהראינולאהמלחמהסוףמאזובננות.ביצים-

שלריחלפעמיםהיהאבאשלהכחולשלמעיללינדמהלעתים
אניוטה.

ממאה.יותרבתשמתהזקנהעלהנזירותסיפרובטור-מלנא
 • .הרוסיהצארשלהתאומותעלוסיפרהביניהןחייתה
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ע'נאיםמחמור

 1:~ו
.שיחה

ז;זמוד ?iר"דהמחבר,

מרצההואנאים,'ע

ערביתלספרות
תל-אביבבאוניברסיטת
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 :אוקטובר-קהיר
אלהראשונהבפעםטילפנתיאשר ..=
ומסרהאשתוענתהבקהירביתו ~
iiii7' ושהואשבלוב,בטריפולישהוא
השנייהבפעםימים.כמהתוךיחזור

בביתבמשרדופגישהאיתרקבעתי

אל-ג'דידה"אל-ת'קאפה"דאוההוצאה
 .קהירבלבהשוכןהחדשה)(התרבות

רשוםועליוקטןשלטהמשרדדלתעל
אל-עאלם".אמין"מחמודדההבכתב
זהשםהתחילשנהמעשריםפחותלפני

נמקימיםבאותםתשומת-לבי'אתלמשוך
לאחרגםאולםסוהר.בבתיאל-עאלם
 .השלטוןעםבשלוםתמידחילאששוחרר

המרכזייםהאנשיםלאחדנחשבהוא
ראשיתומאזסאדאת,שללדרכושהתנגדו
שלוהנדודיםמסעאתהתחילשלטונו

ראשיכעורךמעבודתופוטר .באירופה

"אח'בארשלהדירקטוריוןוכיושב-ראש

אחדועודנו,שהיה,(בית-הוצאהאל-יום"

הקהלדעתאתשעיצבוהענקייםהתאגידים
שלרבמספרבאמצעותוהערביתהמצרית
ממצריםהוגלהומגוונים),שוניםפרסומים

הורשע-1978בשנים,מעשרליותר·

ונשללואל-~ט'מא)(אל-ח'יאנהבבגידה
והמדיניותהאזרחיותזכויותיוממנו

סאדאת.שללמדיניותוהתנגדותובגלל
-1987בורקלמצרים,חזר-1983ב

גזרוביצועכאזרחזכויותיואליוהוחזרו

הוקפא.נגדוהדין

ובנשיקות.בחיבוקאותיקיבלאל-עאלם
פחותתוךהשנייההפגישהלנוזאת

 , 1990בינוארחודשים,כתשעהלפנימשנה.

הרצהשםבקהיר.הספריםבירידפגשתיו

בפורוםצעירים,רובםסופרים,קהללפני

קפה(ביתאל-ת'קאפי""אל-מקהאשנקרא
הערביבעולםבתי-קפהאגב,תרבות).של
אותהלחקורשראוימעניינתתופעההם

רקלאהתרבות,לחייתרומתהעלולעמוד
להתייחסראוינבראו.שש-כשלמשחקי
בחייובתי-הקפהשללחלקםלמשל
ברובשהשתקףדבר 'מחפוזנגיבשל

מחפוזישבשבודיש"ב"קפה .סיפוריו

באחדהנמצא(בית-קפההששיםבשנות

רב nטלעת-מכיכרהמסתעפיםהרחובות

עדייןמתאספיםישראלים)לתייריםהמוכר
הטרדההמהוויםסופריםעשרותערבמדי

רקלאהמצריים.לשלטונותממושכת
-לפני-כןגםאלאמובארכ,שללשלטונו
הזאתהדבורים""כוורתולנאצר.לסאדאת
כתובתהיא"הדבורים")אחדשל(כלשונו

עיתונאיםמבקרים,סופרים,רבבותשל
אפשרשםומזרחנים,ספרותחוקריוגם

אנשיאתבמיוחדהסופרים,כלאתלחפש
לבואזמןמזההפסיקמחפוזנגיב .השמאל
נתבקששהואאומריםוישזה,למקום
לשנות"אדיבה"בצורההשלטונותעל-ידי

משם.ולהתרחקישיבתומקוםאת
אחדעלבבית-הקפהדיבראל-עאלם

-1955בשיצאשלו,החשוביםהספרים

הופיעהשנהושלפנילמצרים,מחוץ
במצריםלראשונההשלישית,מהדורתו

"פיהשםאתהנושאזה,ספר .עצמה

התרבות(עלאל-מצרייה"אל-ת'קאפה
לספרורביםמבקריםבעינינחשבהמצרית)
מנקודת-ראותיוצאהואביותר.החשוב

קיימיםערכיםלנגחמובהקתמארכסיסטית
דיברבהרצאתוהערבית.ובביקורתבספרות

הספרהוצאתשלהנסיבותעלאל-עאלם
קטלניתהתקפההתקיףכאשר ,-1955ב

אל-עקאדכמוודגוליםגדוליםמבקרים

הסוציוריאליסטיוהזרםהריאליסטיהזרם
הרבעמבקרי'גדולאל-עקאד .המארכסיסטי

פרה-רומנטיהנוכחית,המאהשלהשני

לתפיסותהתנגדותואתביטאבדעותיו'
ענהכאשרונחרצתגלויהבצורההחדשות

ביותרחריףבמאמרולעמיתיולאל-עאלם
אניאיתם.מתווכחלא"אניהצהיר,בו

קומוניסטים".הםאותם.תופס

 "?זאתלסוגייההממסדהתייחס"איך

שאלתי.
אז(עבדתימהאוניברסיטהאותי"זרקו

ליהיושרולאלפילוסופיה)בחוגכמורה
 .השלישילתוארלימודייאתלהמשיך

רביםצעיריםמרציםעםיחדאותיפיטרו

בהיסטוריה-זכהזהפיטורים(גלנוספים.
"משברלכינוי-מצריםשלהמודרנית

חסיןאליהתקשרהפיטוריםאחרי .מרס")
מארכסיסטי(אינטלקטואלהמנוחמרווה
שלושלפניבביירותבביתושנהרגמלבנון

הדבוריםכוורת
 .) 197 3(נפטרחסיןוטאהא ) 1964(נפטר

אחריפרצהחסיןטאהאלביןבינוהמחלוקת
מאמרהערביתהספרות"~גיד"שפרסם

"צורהעל ) 1954 ("אל-גומהוריה"בעיתון
חסיןטאהאשלהבנתו .בספרות"ותוכן
בספרותויישומםהאלההמונחיםשניאת

"הצורה"הקלאסית.מהביקורתשאולה
(אל-ו"המשמעות"(אל-לפט')הלשוןהיא

אלהאלמנטיםלשני .התוכןהיאמענא)

שלישי'יסודחסין'טאהאשללדעתונוסף'
טאהאשלדבריוהאסתטי.הערךהואהלא
המארכסיסטאתמרבצוהקפיצוחסין

"הצורה :ושתייםהשלושיםבןהצעיר
סטאטיבסגנוןטמונהאינההספרותשל
הפועלפנימיתהליךהיא .בלשוןלאאף

עיצובלצורךהספרותיתהיצירהבתוך
 ;יסודותיהוהבלטתשלההתימאטיקה

אחריולעקובשאפשרמתמשךתהליך
שהמבנהכךהבעה.שלרמהבכלולזהותו
היצירהאורגאני.כיצורמתגבשהספרותי

המתפתחמצטבר'מבנההיאהספרותית

 ,, .בתוכוחברתיתמציאותומעצבמבפנים
המשמעותאתבביקורתוהבליט"אל-עאלם
ואתהיצירהשלוהמעמדיתהחברתית

משמעותשלוהדיאלקטיהאורגאניהקשר
לדבריבתשובתו .האסתטיהמבנהעםזו

מביןהואשאיןחסיןטאהאטעןאל-עאלם
ניתנתשלא"יוונית :אותםוכינהדבריואת

לקריאה".
מאל-ביקשתידבריוהרצאתאחרי

המלחמותעלליולספרלהוסיףעאלם
עללדברהסכיםלאהואהספרותיות.

ובמשךקפה,לכוסאותיוהזמיןאחתרגל
מרתקתבצורה~לגלשעותמשלושיותר
חיתהההיא.התקופהשלסיפורהאת
במצריםשונותתפיסותביןמלחמהזו
בספרות,רקלאהחמישים.שנותשל
כולה.ובתרבותבחברהבפוליטיקה,גם

שמרניםקלאסיסטיםנאבקובהמלחמה
- :החדשיםהזרמיםבנושאיורומנטיקנים

מאמריאתלפרסםממניוביקששנים)
באופןהראשוןספרייצאכך .בלבנון

במספרהערביבעולםוהופץמחתרתי
עותקים.שלמוגבל

ולדגוללפעולהפסיקלאאל-עאלם
רביםאוהדיםלהןמצאואשרבדעותיו

הביעואשרהצעירים,המשכיליםבקרב
אל-יוסף""ורזבעיתוןההיאבתקופה

הןאלהדעותאל-ג'דידה".ו"אל-רסאלה
שניםחמששללמאסראותוהובילואשר
 • 1964יוניעד 1959מינואר-וחצי

התרחשה,אל-עאלםעםהשנייהפגישתי
אל-ת'קאפה"דאוההוצאהבביתכאמור,

סימנינראוהאישעל-פניאל-ג'דידה",
פגישתנומאזמאודשהתבלטווזקנהעייפות

בהערותשיחתנואתהתחילהואהראשונה.
"אנחנו :הערביבעולםהמתרחשלגבי

מקבליםלאלפלסטינים)(הכוונהכמוכם
להסכיםאי-אפשר .במפרץשקורהמהאת

בטענותלבואבעתובהכרויתלכיבוש
התמונהאתלשבששמנסהמי .לישראל

הכיבוש".נגדאנחנובזה,יצליחלא
המצרייםהמשכיליםורובאל-עאלם,אגב

הדוקים,קשריםקשרתיאיתםהשמאליים
הזהותשלהפרובלמטיקהאתמבינים

ערביםהמאפיינתהפלסטינית-הישראלית

רביםואצלאצלוהרגשתילאמישראל.
לפגישותבאשרכלשהיבאי-נוחותאחרים
לדוגמה,מטר,עפיפימחמדהמשורראיתי.

נפגשתי~יתרהמצריים,המשורריםמגדולי
עלשאלותכמהאותישאלב"כוורת",

תומכים"אנולאינתיפאדה.שלנוהקשר
 "?"איךעניתי.-שלה,"המטרותבכל

בעלישאנחנויודע"אתה-שאל-
שלנוהתמיכהלפיכךישראלית,אזרחות
החוקאתנוגדיםשאינםבצינורותנעשית

בעיתונותזהאתעושיםאנוהישראלי.
"איך ,, .שניתןחוקיאמצעיובכלובכנסת

 "?ישראליתבאוניברסיטהעובדשאתהזה
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לביןשליהלאומיותביןניגוד"אין-
דורשיםאנחנו .הנכוןהואההיפך .עבודתי

שמגיעמהאתלקבלהרףבלאונאבקים
שעבודתימרגישאנישווים.כאזרחיםלנו

לאומיתשליחותבבחינתהיאבאוניברסיטה
השיחהאתסייםהוא ".לכבדישאותה
הרגשתיפטריוטים.""אתם :ואמרבחיוך

איפכא-מסתברא,נוקטשהואחיוכומתוך

השיחהאתאמשיךשאםגםידעתיאבל
אליומצבישראלי,לכמו-תועמלןאהפוך
רציתילאלתוכוואשרלפעמיםנקלעתי
הנוכחיות.בנסיבותלהיכנס

חבריובפניאותיהציגעצמואל-עאלם
תל-אביב.באוניברסיטתשעובדכפלסטיני

שהפליאההרגשתיתדהמהמבטיכמהאחרי
בצורהאליהתייחסוכולםנעלמת.

לבתיהם,אותיהזמינורביםידידותית.
תדירותוהתקשרולבית-המלוןאליבאו

ועזרתם.שירותיהםאתלהציע
כמהבפיהיואל-עאלםעםזובפגישתי
ליכדאיאםשהיססתיקשותשאלות
קודםרקעהיהשליזהלהיסוס .להציגן

אל-"אל-מקהאשלמההרצאותבאחת-
אבו-~ןף,אל-רחמאןעבדדיברת'קאפי"

מארכסיסטיתגישהבעלספרותימבקר
והשבעים.הששיםבשנותבעיקרשפעל
ג'דיד"טריקען"אל-בחת'-ספרו

-1971בשיצאחדשה)דרךאחרי(בחיפוש

סופריםשלעטםפריהקצרבסיפורעסק
מהספריםאחדוהיווהצעירים,ערבים

זה.לנושאההןבשניםשהוקדשוהמעטים
כמקורהיוםעדמשמשהואמשום-כך

שלהצעיריםהסופריםלהכרתראשון
לפניהכרתיאבו-עוףאתהששים.שנות

 "ל?:;!~~"ולקפהאותיהזמיןוהואההרצאה,
דבש.עםהמעורבטבקובהנרגילה-

החדשספרובהצגתהתמקדההרצאתו

(תמורותאל-ערביה"אל-וראיה"תחוולאת
עיוןומתוךההרצאהמתוךהערבי).ברומן

שלבאוסףשמדוברנוכחתיבספר'מהיר
מאמרכלמשותף.מכנהחסרימאמרים

ייחודית.ראייהומתוךמשלובנסיבותנכתב
כמצייניםהתייחסאליהםהרומניםגם

 .אחידאופיבעליאינםמפנהנקודת
ורביםהדיון'במהלךאלההערותהשמעתי

זעףאבו-עוףאיתי.הסכימוהנוכחיםמן

כשעזבתי .איתילדברוחדלהביקורת,על
הקפהאתלשלםהמלצרליקראהמקוםאת

 !שנינושלו"המעסל"

למשכיליםושאלותשהערותלמדתיכך
שישיתרה.בעדינותלבטאישמצריים
מחמאותשלבמעטההביקורתאתלעטוף
ביקורתעללוותראפשראםשבח,ודברי
יצרמתוךובכל-זאת,טוב.מהבכלל'

אל-בפניהבאהשאלתיאתהצגתיהתגרות,
אל-עאלם,אמיןשמחמודקרה"איך :עאלם
בעולםהמארכסיסטיםהמבקריםגדול

אל-נאצרעבדע"ימעבודתושפוטרהערבי,
שנים,מחמשליותרהסוהרלביתוהוכנס
 ' 1מס'הממסדלאישזותקופהאחריהופך

הממשלתי'הפרסומיםתאגידעללאחראי
ולמנכ"להממלכתיהתיאטרוןעללאחראי
 "?אל-יוםאח'באר

הביקורתבנימתכנראההבחיןאל-עאלם

בית-שבתוךליהסבירהוא .שבשאלתי

החליטהשמאלגדולה.אהדהצברהסוהר
(שלהשלטוןלמפלגתכגושלהצטרףאז

מימדימתוכה.ולפעולהיחידהנאצר)
היובבית-הסוהרהשמאלשלההשפעה
אנשי-עיתונאים,סופרים,כאלףגדולים.

זהאתזהשםהכירוופוליטיקאיםרוח
רובם .משקלבעלפוטנציאליכוחוהיוו

מפתחעמדותותפסו-1964בשוחררו

אל-עאלםהסוציאליסטי.האיחודבמפלגת
(אל-תנט'ים.החלוציהארגוןלמזכ"לנבחר

בתוךמארכסיסטיתסיעהאל-טליעי),
היחידההדרךחיתה"זאת :השלטוןמפלגת

בהעדרפוליטיכגוףולפעוללהתארגן
ליקראנאצרודמוקרטיה.ביטויחופש

שלהראשיהעורךלהיותממניוביקש
תהפוךאלאבל :ואמראל-יום""אח'באר

ל'פראוודה'".אותו
בתקופתאל-עאלםשלסבלוכללמרות
בנימהעתהאומרהואאל-נאצר,עבד
בעלכמנהיגאותו"אהבתי :כנותשל

גדולהיהשחזונונכון .כבירלאומיחזון
שאיןאלאלהגשים,מצריםשלמיכולתה

מנהיגהיהשהואהעובדהאתמשנהזה

חיתההגדולהשגיאתוקומה.שיעורבעל
שחתרובורגניםסביבו'שקיבץהאנשים

לקפוץכדיחולשהשללרגעוחיכותחתיו
השלטון~"אתולתפוס

חוגיםשלהאשמותלדחותניסהאל-עאלם
החללדיקטאטורהשותףבושראומסוימים
הזכירהואהמאוחרות.הששיםמשנות

הוצאת-התרבותימפעלואתלמבקריו
במסגרתצעיריםסופריםשלספריםמאות

אל-כאתבו"דאראלמצריה""אל-היאה
גםלזכותו .אזבראשםשעמדאל-ערבי"
בשנותהמצריהתיאטרוןלתחייתתרומתו
המאוחרות.הששים

לעטוףשובחייבהייתיהבאההשאלהאת
הערביבעולםידוע"אתה :בצמר-גפן
למרות .בדעותיועקבימארכסיסטיכמשכיל

עלכוחךבכללהגןדאגתהקשייםכל
מהאתחזיתשלאקרהאיך .זותפיסה
 "?המועצותובבריתהמזרחיבגוששקורה

קורהמהידעתילאנמרץ"בקיצור
ביקרתי 1970"בשנת-ענה-שם."

חשדתיאזבברית-המועצות.ראשונהבפעם

זהעלוכתבתיכשורה,אינושמשהו

לאהאמתלמעןאבלמספריי.באחד
להרצותאזאותיהזמינו .להאמיןרציתי

למסורצריךוהייתימסויםנושאעל
ההרצאה.לפניהחומראתלמארגנים

להשמיטממניביקשובו'שקראואחרי
נימהמהםשעלתהמסוימיםחלקים

אתקבעוסירבתי,כאשרביקורת.של
שלאנוחהלאלשעהההרצאהמועד

כלנסקרולמחרתלהגיע.לקהלאפשרה
 .שלימההרצאהחוץבעיתונות,ההרצאות
למשל,אחרים.מדבריםגםהופתעתי

רישוםמכונותאיןשבחנויותמהעובדה

 .בעיפרוןמחשביםועדייןמחשבוניםאו
הלכהחינהשהשיתופיותגםראיתי

שכלמקומות,בהרבהמיושמתשאינה

פעולהשיתוףללאלעצמו'פועלגוף
להאמיןנטיתילאואף-על-פי-כןוהדדיות.
השינוייםאתליישםמצליחהאינהשרוסיה

על-המוצהריםהגדוליםהאידיאולוגיים
בבעיותאחריםכמואזעסוקהייתיידה.

שרוסיהוסברתיהערבי'העולםשלשלנו'
לעצמאותזכויותינועלהיחידהמגןהיא

וכלכלית."תרבותיתמדינית,
נוספות.רבותשאלותביעלונפרדנוכאשר
דבקנשאראל-עאלםאםחיתהמהןהאחת

למרותהמארכסיסטיותבדעותיועתהגם
אין ?הקומוניסטיבעולםשהתחוללמה
התווךמעמודיאחדמהווהשעודנוספק

 ;הערביבעולםהמארכסיסטיתלתפיסה
ספרושלהחדשהלמהדורהבהקדמהאבל

 :כותבהואהמצרית"התרבות"על-
הרעיונישהעיקרוןרואיםעדיין"אנחנו

מבחינה .נכוןבספר,המובעוהעובדתי

ראייתנוהשתנתהלאטהורהתיאורטית
הספרותשלהחברתיתהמשמעותלגבי
הצורהביןהדינאמיהאורגאניהקשרולגבי

המשמעותלביןהאסתטיהערךביןוהתוכן'
היצירה)."(שלוהאידאולוגיתהעובדתית

בתוךשכןאחרת,היאשהאמתנראהלי
שינוימוצאיםאנחנוזוהפגנתיתהצהרה

כאןמדבראל-עאלם :השיטיןביןשהוסתר
מבחינהואילונלכד'התיאורטיהצדעל

 .מאודהאישהשתנהפראקטית-יישומית
שהופיעוומאמריוספריויעידוועל-כך
שנקודהאלאהמאוחרות.השמוניםבשנות

 • .יותרנרחבלמאמרראויהזו

IJ 
1 ~ 

 •שיחה

מחמודהמצריהמבקר

(כאמצע)אלעאלםאמין
חוקריםשניעםכקהיר

ד"ר :ת"אמאוניברסיטת

(מימין)ג'כראןסלימאן
ע'נאיםמחמודוד"ר

(משמאל)
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העולםפנימולמראה
באהבהלהזכירכדינכתבתזר=-.שימה

נסיםהיקריידידיאתובגעגועים-

ii .עזיקרי
תיאטררןפסטיבליבשנינתברכנולאחרונה

ואחדבעכואחד :ה"אחר"הסוגמן

"אחריתו"אודותעלנכתברבותבירושלים.
להידרשמבליהאחר"."התיאטררןשל

ב~טחה,לומראפשרהשונות,להנמקות
ארזאתבצררהמגנהה"אחר"שהתיאטררן

על-כך"אחר",שאינוהתיאטררןאתאחרת
"אחר".שאינו

לתאראנסהזרמעיןבהבחנהשכופרכמי
המסורתיהתיאטררןשלהמורכבותמןקטע
 .ברהמשחקאמנותושל
אינובריוצרשאתההתיאטררןסרג

כשמרתהנפנוףועומק.איכרתמבטיח

ארגנירבאוש,פינהברדק,פיטר

מוכיחאינוואחרים,גררטרבסקיבארבה

יוצריםעצמםשהםלעובדהמחוץדבר,
והערכהרצינידירןשררהושיצירתםגדולים,

מעמיקה.

עזיקרינסיםשלדמותואתהארלמען
ניסיתיאינטימיות,ושלקרבהשלמזרוית
שלהמפורסםנאומומתוך~סקהלתרגם
וחביבמוכרנאדם ;השחקניםאלהמלט

המלווהנאדםיהתיאטררןמאנשירביםעל
עצםרעדעזיקריעםהכררתימראשיתאותי

במפגשיםללוותנייוסיףובדודאיהזההיום
 .בעתידצעיריםשחקניםעם

והואמקצועישחקןהיהעצמו(שקספיר

נאדםהמלטבפילשיםכיצדהיטבידע
השחקניםאלמדברהוא"מקצועי".
פרטשחקניו.אל"במאי"כדברבשפתם,

קודמים,בתרגומיםבחשבוןנלקחלאזה

זרקצרהפסקהלתרגםלעצמיחרשתיולכן
המקצוע.)~שפתשימושתוךמחדש,

אותרמתדרךהראשי,השחקןאלבפנדתו

ביןממנוודורשהמשחקיב"איך"המלט

היתר:

המלהאתל~לה,הפעולהאת"התאם
-זהנוהגשלקפדניקיוםתוךילפעולה

שהפרזהמשום ;הטבעמענוותחרוגבל
אשדהמשחקשלממטרתודחוקהזומעין
-להיותומוסיפההייתהעתהועדמאז

העולם,פנימולאלמדג5הכביכול,להציב,
ולקלסללעגמידותיה,אתלטובהלהראות

שלוללבהדודנוולעצםהםדיוקנםאת
 ,, ...ותבניתםצורתםאתיתקופתנו

החריגהאתיזהרודאיהאנגליתקוראי
מופיעהפעמייםזה.שבתרגוםהבולטת
מופיעההיאכאןואילו natureהמלהבמקרר
הדברל-עולם.ופעםל-טבעבתרגומהפעם

להבהירכדיוזאתיכמרבןבמודענעשה
המרכזיהדימויאתהניתןככלולהבהיר
-המראהדימוי-המלטשלבדבריו
המלהשללערכהמארדקרובהמלהבעזרת
nature למלהשלה,הרנסנסירתבקונוטציות
דרמותקונוטציותאלינושתקרב"עולם"

 .תקופתנוכנרת

ידורנותיאטררןאתהמכיריזמננובןהמלט
ולא"עולם"זהבמקרההואאףאומרהיה

לקחתנויכולהטבעהמלהבימינו"טבע".
לאינסוףרעדבקוסמוסהגדולהאינסוףעד

איששלעולמוהחלקיקים.בעולםהקטן
עםיותרואינטימייותרזהההיההרנסנס

הטבע.

הנאוםקטעעלדקדקניתבהתבוננות
משתיבנרישהואלראותניתןהמדובר
תביעותישנןמהןבאחתאשרחטיבות,

התניה,בעלותצורניותטכניותמשחק
המשחק,שלמטרתוהגדרת-ובשנייה
ההתניה.ואתהתביעותאתלפרשהבאה
מטרהארתכליתרואההמלטכלומר

תמיהההמעוררתעובדהלמשחק,
תמידנמצאותתכליתארמטרהלכשעצמה.

התיאטררןאנשיהאדם.מןובמרחקמחוץ

שלזאתהנחהעלכל-כךישמחולאהאחר
משהראללהתייחסאותםהמחייבתיהמלט
המלט-מזאתיתרהלעצמם.שמחוץ
בתקופה.כדרר,בעולם,זאתמטרהממקם
עםההשוואהמתבקשתמאליהכמעט

לשנות,מהתיאטררןברכטשלדרישתו
הדור.ואתהעולםאתלהפוך
באמנותמטרהרואהמקרם,מכלהמלט,
משתמשהואבהבמטאפררהרגםהמשחק

אתמסייגשאינומה-גםזר.מטרהלתארכדי
למטרהמתייחסאלאבלבדלטעמודבריו

אחרית.רעדמראשיתשלאוניברסלית
לאמניקשהלהיותעשויהזרקביעתו
אמנותםאתמגבילהואשהריהמשחק,

מטילהואיעוד.למלאשעליהםבכך
אותרלתפקידבנוסףבעולםתפקידעליהם

חופשייםאינםהםהבמה.עלמגלמיםהם
כנוחורקואךוכרצונםלעצמםליצור
הדומהתפקידעליהםמוטלהרוח.עליהם
כמוהר .ציבורשליחשללתפקידובמשהו

לעולם.לתקופה,לדור,משהר"חייבים"הם
שלדעתואתמבטאאי~המלטאםגם

ספירששקבכךלנושדיהרייהגדוליוצרו
יכאלהודימויטיעוןרמתזהבגיבורושיקע
אליהםשנתייחסכדימשתמשהואבהם

 ..כאןמרבעתשלודעתוכאילו
שלדעתולפי(הפראי,זהגדולאמןוהנה

לדר-שיחלתכלית,עצמומסייגטולסטוי)
מסגרתהאתבכךומחזקהעולםעםמתמיד

דתמעיןשהואכמשהדהמשחקאמנותשל
כתמעיןהםזהלפיהאמניםאמונה.אר
הציבור.שלשליחידלדיים,של

המלטשלבאמירתולראותשאיןודאי
אלאז'דנרביסטית,הנחיהמעיןמשהר

שאמנותומישהוכעלהאמןעלהתבוננות
עצםהיאמטרתהושגםבעצמותיוכאש

מטרהיפנימיותומתוךהנובעתמעצמו

חץשלכיוונומיקודהמלט,לפישהיא,
העולם.חללאל ;הנורההיצירה

שלהמטאפוריהניסוחמעוררמיוחדעניין

מראהיכביכול"להציב,-המשחקמטרת
העולם".פנימולאל

והגדרת~פיוןשלונועזחריףניסיוןלפנינו
כאמנות.המשחקמהות

"מראה"במושגיםמשתמשהמלט
ל"מראה-ביחדומצרפם ,,ר"כביכול,
"שפת"שלמובהקביטוישהואכביכול",
הכאילואלאאינוה"כביכול"שחקנים.
אינהוהמראהיסטניסלבסקישלהמפורסם

שדלייתלכלומוכרידועמשחקתרגילאלא
שחקנים.

כלהמשקףאופטימכשירהיאהמראה

קרנישלהקליטהבתחוםשנמצאמה
פסיביתהיאהחלק.כמשטחההמכותהאדר

יכוליםהתבוננותיכולתבעלי .לחלוטין
מהכלאועצמםאתבעזרתהלראות
החלפתשלאחתבהסתייגותמדלה,שנמצא
בהתאמה.-ושמאלימין-הצדדים
השחקניםמןאם-כןדורשהדניהנסיך

המוצבתו"פסיבית",דוממתמראהלהרות
כאשרלשקפו,על-מנתהעולםפנימדל

 ?עצמםאתבהלראותאמוריםהצדפים

השחקניםהאםבמקצת.מוזרהדרישה

עםרמה ?בלבדחקייניםלהיותאמורים
 ?לדמיון"גבולותרה"איןהיצירה""חופש

בזיכרוןמעלההמלטשלהמראהדימוי
עלפון-קלייסטשלהנפלאהמסתראת

ברבתאתמציבהואבההבובות,תיאטררן

מבצעישלהאיכותסולםבראשהחוטים
לחרקהברכהשלהמוחלטתהכניעה .המחדל
על-פניהגדוליתרונההיאהיאיהכבידה

בפשטותומבריקבטיעוןהאדם.יהרקדן

הקובעהמידהחרשאתקלייסטמעמיד
הנדרשתהתנועהכמותאתמדויקתבצררה

איברבכלמחולפעולתכלביצועלשם
האסתטיתלתחושההעיקריכבדחןואיבר,

בעצםהיאכזווהתנועה.המחדלשל
לחרוגשלא-מהאמןהמלטשלדרישתו

הטבע.שלהענווהמן

כוכ'צשלקברולידעזיקרינסים
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הכבידהלחרקהתנועהאתמכפיףקלייסט
לחרקיהמשחקאת-המלטואילו

האופטיקה.

המדע,בפניהאמןשלזוהתבטלותהאין
הטבע,לחרקיהמצייתלחפץהפיכתו
כוחהשפלתבבחינתאבסורדיבבחינת
 ?שבנרהיוצר

המלטשלזרדרישהעשויהתרצה,אםוהנה,
שלביותרהמדויקמאפיינהאתלהוות
הרחבההיצירהחרותשכןגדולה,אמנות

לבחורבזכותומתבטאתהשחקןשלביותר
 ,התפקידלמעןשרתככליעצמואתבעצמו
ולהבנהמשחק,הואבהההצגההדמות,

לאנשיםלהקנותחפץהואארתההמס~ימת
ביןהמפרידהואעצמוהשחקן .ברהצופים

כאןישהדמות.שלאישיותהלביןאישיותו
-אמיתיאמןשלבזיהויועמוקההבחנה
ה"יצירתי".לטובתה"אני"שלמלאשעבוד

 .ליצירתוהאמןשלומלאהשלמההתמסרות
המעצב,יהבנאייהמתכנןעצמוהואבחזרות

כדיזאתרכלהיוצר,-בקיצורהמחשב,
לפעולשלולי" p:ה"אספקטיוכלשבהצגה
 .ביותרהמדויקתבצורה

הסינטיסייזראתהמתכנתהואבהשאלה,
 .עצמוהסינטיסייזראףוהואהמרסיקלי

המשחקאמנותאתהיטבמכירהמלט
מכירהואהשחקנים.-יה.משרתואת

פחד-לשחקןהאורביםהפחיםאתהיטב
תאוותיאקסהיביציוניזםיהאגותאורתבמהי

תחרותיות,לתדמית,השתעבדותהפרסום,
-אלהכללקהליחנפנותהתנשאות,

החולותהרעותאוהשדים,מןמקצת
ומכתימותלבמהעדהשחקןאתהרודפות

העילאית,העצמיתהשליטהרקיצירתו.את
תשלולבכינורו""הכנרהתמזגותכדיעד

אתותשאירההרסניכוחםאתאלהמשדים

טהרתה.במלואהשחקןיצירת
היאההמלטית.המטאפורהשלכוחהזה

חיבדיאלוגלעמודהשחקןמןדורשת
לעמדו,אותו,לקלוטהעולם.עםומתמשך
דרךלשקפוואחר-כךמחדשלעצבו

יולהקרינואישיותושלהמורכבתהפריזמה
בו.הצופההעולםאלוטרי,מחודש

אתימידותיואתלטובלהראותעליו
הםרמתימגיעיםהםהיכןעדגבולותיו.
לשקףעליוהרע.תוךאללגלושעלולים

להכירירכלשזהכדישהוא,כפיהטובאת

כךטובה.לעצמולהכירמבליעצמואת
אתיגלודמותם,אתוהקלסהלעגגםיראו
האחרים,על-ידימורגששהואכפיכרחם
מגיעולבסוףובשרם,עצמםאלשרבוחוזר

 .התיאטרוןבאולםהיושביםהצופיםאל
הכרותהצופיםלקהללעשרתהשחקןעל

התקופה,מאפייניעםעצמו,עםמחודשת

זרמיאללחדורעליו .הדורפניעם
זוהיוחברה.אדםהמניעיםהמעמקים

מראהכביכול"להציב-המליםמשמעות
גבוההמשרכהוזוהעולם",פנימולאל

אתגרבהיראהלשמוראוישחקןשכל
 .עמולהתמודדורציני-אמיתי

כדי-הפסקהשלראשיתהאלנחזוראם
לתאםהשחקןעלבשלמות,זומטרהלהשיג
תוך-כדילמלה,ופעולהלפעולהמלההיטב

שלהאימננטיתענוותועלקפדניתשמירה
הטבע.

עליהבהבחנתה.כתערחדהקשה,תביעה
הטוב.המשחקריפרליקרם

ליהיואינספורושיחותארוכיםלילות
זהבנושאעזיקרינסיםהיקרידידיעם

אדםהיהנסיםמשחק-חיים.יחסישל
עטויהמעמיקה,ותבונהחדיםחרשיםבעל

ודאיזוכריםעמיתיו .חיוניהומורבחרש

תסכולהביעבהןהרבותהפעמיםאתהיטב
שלוכוללחק, w ??השלידוקוצרעלעמוק
המצאתם'עושרעםבתחרותלעמודיעצמו
~םכלפילוהיוקשותטענותהחיים.של

לכללעצמםכופפיםשאינםעלהשחקנים,
הטבע.שלענוותואתלהשיג-הישן

שלזרתביעתועליוהביאהרביםייסורים

כשלמרתלהפנימההצליחשעזיקריהמלט,
השחקנית.באישיותו

יבחרו-אחרלאאואחרתיאטררן
כדיתוךייפלובלאךדרכם.אתהיוצרים
כלפימטרתםאתהמסבהיקרשלפחיצירתם
התיאטררןאנשיהםרביםבלבד.עצמם

העיסוקשלכמרכזועצמםאתהרואים

למצוקתמוצאכרתכתהאמנות .האמנותי
בלבד.בטנם

אמורההמלטמדבריהקצרההמובאה

אראחר-התיאטררןאנשילכללהזכיר
אמןעצמועלנטלמחריבותאיזו-לא

 •העולם.וכלפיעצמוכלפיהתיאטררן

IJ 
~1 ~ 

 •וחיאטרו

האחרונהבהופעתועזיקרינסים

דגיה"ב"דרד
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דרך)(רפי

מסעבפרלין'השלישיסיוריהר ===
והגלריותהתיאטרארתאלממרשך ובהורה.בעברתרבותאתריאלשלה, =

מסיורייבמקצתהיהשרכההאחרוןסיורי

כלשרכולאהנרפיםאומכםהקודמים.
בקוניםמאוכלסותהספריםחנויותעיקר,
מלאיםהמוזיאוניםאשתקד'שהיוכפי

אךסקרנים,בקהלהתיאטרארתבצופים,
איזוהאווירבחללהורגשהזאתעם

כלשהו,תרבותישרבענואלת,עייפות
הקודמות.בפעמיםעדהייתילאלהם

מצרכישלשפעטוב,כלמלאותחנויות
מזרחבארצותורעאחלהםשאיןמזרן

גלריות,לעיןהםאףהפכואחרות,אירופה
לסחורות,הסקרניםהמוכים,פוקדיםאותן

טוב.בכלעיניהםומזיניםושביםעוברים
אתלקנותמשגתאיכנהההמוניםשלידם

שכירתאתולאהמשובחיםהמזרןמוצרי
מעיןהיאעבורםוהחכרתלמיניהן'החמדה
חלוםדיוקליתראראקזוטי'תיאטררן

גםלמציאות.הפךשלפתעבהקיץ'רחוק
הכר'ללא"שופרו"הטלוויזיהתרככירת

לידהמוכיםספרניםלמערב,שבדרמהכך
ביןהמתבטאתשלגים,להפשרתהמכשיר,
אמריקניםר"דלאסים"ב"שרשלרת"השאר

התיאטררןאלה,כללמרותאךלמיניהם.
הפונקציהאתעדייןממלאהפולני

והואהאליטרית,ביותר'הגבוהההתרבותית
שהיהכפי ;ממכרכעלהשאיןרוחנימקדש
בהוקרץאליהאומכםהשמרנים.כשכרת

הראשוןמהדרגתיאטרארתורקאך-

השלטונות,על-ידיבמלואםמסובסדים
וכאן ;לעצמםלדאוגחייביםהשארואילו

-ביותרהגדוללאבסורדעדיםאנו
בידהמסובסדיםהייחודיים,בתיאטרארת

ואילוביותרזוליםהכניסהכרטיסירחבה,
התיאטרארת,שליותרהנמוכיםבדרגים
ביחסשחקים,מרקיעיםהכרטיסיםמחירי

שלהדלההחודשיתלמשכורתוהפרך
צירריכסקה,איזבלהשרת-התרבות,הפולני.
שרקסבורהכשלעצמה,תיאטררןבימאית

התיאטררן'רמתאתלהעלותניתןכך
הואאףיסובסדלכך'ראוייהיהוכאשר

נבחרים.כתיאטרארת

בוורשהחזיתיבהןההצגותשפעמתוך

למספרעוולשכעשהלינראהרבקרקרב,
לעזרתהםאףהראוייםתיאטראות,
המוסדרת.

 :עצמוהדבראל-ומההכללה

לייזורקשלהסוערים"חייו
רויטשוואנץ"

אחדבוורשה."אתכאום"תיאטרון

 .בפוליןביותרהיוקרתייםהתיאטראות
שלהסרקסטי,הנפלא,הרומןשלהעיבוד
מאצ'ייהבמאיבידיכעשהארכבורגאיליה

השראה,רבצעיר,במאיזהוריטישקו.

מבמאי-עלהיוםכופלאיכרבכישוריואשר
הרומן'שלהאדפטציה .ריררצקיכוויזה

בסקטשיםממוקמיםאליו,שכלורהפזמונים
השורייקית-הדמותעוברתדרכםקטנים,

שהיאלייזררק,שליהרדית-טראגי-קרמית
"ידרמאן"שלהפאררדיגלגולובעצם

 .ויטישקושלגרסתועל-פילהרפמכסטאל'
רבאתוסלפנינולכל'מעלאך

בווכרקב,כשככישחור'והומורערצמה

העולםסבלאתהנצחיהיהודינושא
בברית-המועצות.ובעיקרהגלריותבכל

שחקיםמרקיעההאנטי-סובייטיתהסאטירה

עתה.זהככתבהכאילואקטואלית,כהוהיא

וממלקותמרעבלייזורקשלמותואף
איכרהקודש,בארץהכותללידהשוטרים,

כאןכמנעהבמאימהמציאות.כל-כךרחוק
קריקטורהארכלשהיפארודיהמלהעלות

פולנית-אידיתבעגההמגמגםיהודישל
הסארקזםאתמדעתריכךואףעילגת,

איליהשלהנלעגהתלמודיהאנטי-דתי,
ארכבררג.

בנוסחשדוףל"שאגאליזם"זכרכאןאין
מעודן,הכלהגג".על"הכנרשלהקיטשי
מיזכסציכותשלבמקצבעשויסובטילי'
כלשלמושלםמשחקתוךמסחררות,
המבצעים.

"הקומיקאי"

רד'ברכהתומאסהאוסטרישלהמחזה
ממחזותיולאחדכחשבהשנה,שכפטר

שיצאזקן'שחקןשלסיפורוזהרהטובים.
הכישרוןחסרתרעייתועםויחדבדימוס

אחתנידחתמעיירהכרדדהשוטהרבנו

המחזותאחדאתלהעלותכדילמשכיה
עטו.מפריהבומבאסטיים,הרעים,

אתמגלםאקסראררריןהיהודישלבבימויו
השחקניםגדולהטראגי-קרמיהשחקןדמות

אלמלאלומכיצקי.תדאוש-הפולניים
לומכיצקישלשמרהיההשפה,מחסום
השחקניםלסוגשייךהואלמרחקים.נישא

אואוליבייהכגילגוד,בימינווהולךהפוחת
הגרמני.שאל

הדמות,ב~פיוןהאדירההערצמה

הפאוזותהכבד,אלמהקלהקפכדריות
כל-לסירוגיןהשמיםלבעדוהזעקות

תיאטרוןשלמפואריםשרידיםהםאלה
תומאסשלהמבריקהמחזה .האתמול
לוקאלי","מחזהבחזקתרקאיכרברכהרד

חריפה,אנטי-אוסטריתסאטירההואאלא
והפאתוסהפרוביכציוכאליתהבורותבה

השיטיןבין .יחדיוכרוכיםהמזויףהווינאי

פריונך""אניאתבמשהוהמחזהמזכיר

ישראל'בפסטיבלהשנהשהוצגלדורסט'
עליועולההואהמעמיקהבאיכותואך

במפורש.

קארמזוב""אחים

בצדקהנחשבמקרקוב,תיאטר""סטארי

עםשובמתמודדפולין'בתיאטרוכיכטוב
המשימהדרסטויבסקי.פיודורשלהחומרים

ומשךערבים,שכיבלתי-אפשרית.כמעט
אףלמצותהשכילולאשעות,שששלזמן

הספר.,שלהגאוניתהאיכותאתכהוא-זה
כחשבלופה,כריסטיאןשהבמאי,למרות
שלוהעיבודהמבטיחים,הבמאיםלאחד
 .כלשהימתבקשתהשראהחסר

מייגעים,דיאלוגיםעלמושתתתההמחזה
שכלתניתרטוריקהעלדתית,טקסיותעל

שרקייתכן .רדיומתסכיתכמרהלקוחה
עםלהתמודדהיהמסוגלויידהאכדז'יי

 .דוסטויבסקיפיודורשלהפאכדמוכיום

הבאס""נגן

קטן'מרתף-תיאטר""סטאריושוב

-עוצמהרבמונולוג . 3במהנידח,
 pפטריהצעירהגרמנישלהבאס""כגן

סטור,יז'ישלומשחקבימוי .דיסקינו
שניתןועונשו",ב"החטאהגאוניפורפירי

 .ישראלבפסטיבלכשעתרלראותוהיה
גרמנימחזאישלהשראהרבתמונודרמה

שלהמשמימהבדידותואתהמעלהצעיר'
וכמשלמשל ;נוצצתבתזמורתנידחכגן

לסגירתואדם,כלשלולכישלוןלשכול
-באסה .עצמובתוךהקלאוסטרופובית

והאכזבה.התקררהכאחד,והשנואהאהוב

 .חרישיובכימרצחוק ?לבאליוישיםמי
שלפריונך"ל"אכייון-מה·דמכאןגם

בשעתומדי.ארוךמעטהמונולוגדורסט.
שלאזiרוץ'כישלוןככשלאךבארץ'הרעלה
סטורכיז'יובמאישחקןהמחזאי.באשמת

ניואנסים,מלאמרתק,משחקר ;ככשללא
המרופטבמרתף .כאחדהקומיאלמהטראגי

כפלא.אמפטיקהל .כועררקכמעט
מפרקיבאחדכותבדיסקינופטריק

ניגנתיולא-1949ב"נולדתי :זכררכרתיר
בןהיותימאזבפסנתר.פרטתיאלאבבאס
וכךצרבחדרומסוגרסגורהייתישבע

ימי".רובאתביליתי
 .סטוריז'יבמלואההעבירזאתתחושה

האדום""השולחן
"ואמפה",הצעירהסאטיריהתיאטרון

המטרופוליןשלהנוצציםמהרחובותהרחק
אחדזהודעתי'לעכירת .איהדורש

באירופה.הטוביםהסאטירייםהתיאטראות

דרמטורג,שחקן'במאי'סטז'לצקי'אכדז'יי
וכריזמטי'צעירלמשחק,הספרבביתמורה
 ' Tמוכטאיצרבולמופתתיאטרוןהקים

משוררהמנוח,בז'כרוהיאןמשיריעשיר

השואהבימירבותשכיםשהסתתריהודי

לאחדהפךהשחרורלאחרורשה.בחורבות
בשיריו .פוליןשלהטוביםהמשוררים
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משלישלברוחםלעתיםהכתוביםלילדים,
בעלישלבהאנשהאנלוגיהראהקרילרב,

אנדז'יי .בימינופרליןשללמצבהחיים
בכל .יותרערדלכתהרחיקסטז'לצקי
אתחשףהמושלם,כשכתרנוהאנשה
 .ימינורעד 1946מאזפרליןתולדות

אתשנטר'הצלפתאתחשלאמי
ביירוט,גרמרלקה,מאזהדורסנית,ביקורתו

מאזרבייצקירעדוהשרים-מטעם,גיירק,

דינאמי,תרסס,הצעירהליהוק ?ךןאלנסה
הכלמושלמות,והכוראוגרפיההמרסיקה

ארגסותללאחכם,אינטליגנטי,מכל
והנסתר'הגלויכאשרכלשהי'גרירתודל

כערבוביה.משמשיםוהמדומההמוחשי

שלרוחםעל-פילעתיםהסאטירה
מוקרנותשקופיותכאשררברמרשה,ררלטר

לעדתמצטרפותפרליןתולדותאתהמציגות
כמחציתפרליןאתכנזכרהמסמלות"חיות",

צעיר,ככולורובוהקהל,האחרון.הדור
השתוללותאתכפעםפעםמדימפסיק

כשירהומצטרףכפייםכמחיאות"החיות"

 .הדרןאחרהדרן-לבסוף .אליהן

כתיאטררןשראיתיהשנייהההצגהזר

-"קאברטרר"-הראשונה·'ואמפה".
משנותמשורריםשלטקסטיםזקחזרה

תאמרשלהםשסאטיררת-ההרריהשלושים,
האומללות.השמרניםשנותאתלהפליא

בלתימשרם-מהאךנשכח,כלתיתיאטררן
 !השלטונותעל-ידיממומן

ברדיניאלכסנדר
כיןכיותרהנערץאוליהתיאטררן'איש

האחרוניםהיהודיםכין .בפרליןעמיתיו
שלהמפוארתמהגלריהמוצלארדשם.

 .עברוכימיםיהודייםושחקניםבמאים
חיים,חרכמתמלאתרסס,עדיין 75בגיל

העולם.תיאטררנישלחיהאנציקלופדיה
מן-הכלליוצאתבהצלחההעלהבארץ
החמישי""פונקואתלמררז'ק"טנגו"את
מהשררהוהבמאיםהשחקניםדירנמט.של

 .תלמידיוהםבפרליןהראשונה
הכלכליהמצבעלמצרברדיניפרופסור
מעליםשאיןכמעטהתיאטררנים.שלהקשה

 .משוחקישןרפרטוארחדשות,הצגות
בוורשה,האמנים"ב"ביתחדריםשנים.

שלקלאסיציסטיבסגנוןלתלפיותהבנוי

דורשלכלמושכריםהקודמת,המאה
כמעטתיאטררןתפאורות .ממוןבעל
נוספים.למחזרתומועברותמוחלפותאינן
פרנסותמחפשיםוהשחקניםהבמאיםרוב

ובטלוויזיה.בקולנועצדדיות
המרשיםתפקידואתנסעלמעלהאני

לבייםמתעתדהואויידה.שלב"קררצ'ק"
אתארלצ'כרב"שחף"אתחיפהבתיאטררן
לנובט.ארי""ארתררר

קטניםפכים . 1990תיאטררן-פרלין

בערב .נשלמוולאתמרלאמצוא.לעת
בהצגתשנית,צפיתיבקרקרבהאחרון

אנדז'יישלהחםבסרטולילדים,שחרית
"קררצ'ק".-ויידה

בצאתי ...באולםילדיםרבניהתרגשות
 :עינייםמאירבגרפיטילשםבסמרךהבחנתי
החוצה!"."יהודים

 • ... 1990הרחובתיאטררן
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כלאתבמקלחתגזזתיבלילה,שתייםבשעהדיוק-
לאכברכיבחושךזהאתעשיתי .שליבראשהשערות
 .אותיכשיראויגידואנשיםומהנראיתאניאיךליאכפת
הסטתילגמריקצוץהיהכשהשיערשעהחציאיזהאחרי
 .החושךלתוךהחוצהוהבטתיבתריסהשלביםאת

שחורותצמרותשלארוכהשורהרק •דברשוםברחובראיתילא
הקולעצים.שללאאיוושהוהשמיעומאודמוזרבאופןשנעו

אניזהבגללמיוחמים.חתוליםליללתיותרדומההיהששמעתי
שלהחלוןמולגדלהעציםשלששדרהליזכורלאגםבטוחה.לא

ואיחהחמהרוחפנימהחדרההתריסאתשהגפתילפניהמקלחת.
פושטהואאיךוהרגשתינחיריילתוךחדרהאבקאבק.שלענן

העורקים.בתוךוזורםהדםלתוךונמסךבגופי
הזאתהמחשבהדם.ולאבעורקייאבקיזרוםמעכשיואולי :חשבתי

ולהשקיףהגגעללעלותליהתחשקפתאוםקצת.אותישיעשעה
רציתיבאמתכילעצמי.ששיקרתיחושבתאנימלמעלה.העירעל

איךיודעת.שאנימהידעהעולםשכללצרוחכדיהגגעללעלות
אנשיםשופטיםלאמשפטבתיולמהאדםבנילהרוגיכולהשנאה

אנשים.ממיתהשזקנאתם

שמתיאורשהדלקתיאחריאותי.עיצבןהראיכיהגגעלעליתילא
יבשה.במטליתשעהרבעאוליאותרוניקיתימטונףשהואכמהלב
לאגםשלא.באמת .דברשוםליהפריעלאהמלוכלךמהראיחרץ
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המגרשאתשהזכירהקרחוהראששליהמכועריםהפניםמראה
נקישהראיבטרחהכשהייתישעבר.בקיץשנשרףאחריהביתמדל

יכולתילאהמיטהלתוך .שליהמיטהלידהרצפהעלהתיישבתי
למה.יודעתלאאניפתאום,דוחהלינראתההיאלהיכנס.

הריהקרה.הרצפהעלהבוקרעדכמעטשישבתינוראלאבכללזה
הבנתישעכשיוחושבתאני ?לאמישהולךכשמתיושביםככה
אניאבללמת.שיותרמהקרוביםלהיותכדיזה.אתעדשיםלמה
 .שלילאבאמשהייתייותרקרובהלהיותיכולתילא
בגללשזהלהםאגידקרחתאנילמהאותיישאלואנשיםאם

בחרבמסתובביםאנשיםהמרן ?אותישישאלולמהבעצם .החמסין
אפשראיךכיבגדיםבליגםהולכתהייתיאני .קצוץכשיערהזה

 ?גרףלשנדבקיםמזיעיםבגדיםלסבול
כרדיותברגלייםשהרגשתיחםכל-כךליהיהמההלוויהכשחזרתי

אשבתרךהולכתשאניחשבתיהתעמלות.נעלישנעלתילמרות
שהאשפחדתינורא.היהזההרגליים.אתליתשרוףהיארגערעוד

נדבקווהשערותהזעתיופחדחרםמרובאזלראשותגיעתתפשט
לקרקפת.לי

שלהרטיבותהקלה.קצתהרגשתיהעינייםלתוךליניגרהכשהזיעה
הביתעדוהלכתיהעינייםאתעצמתי .איתיהטיבההאלההטיפות
שעברתיבטרחהואניכבישיםאפילוכךחציתיעצומות.בעיניים

הייתילאהדרךכלאתהראשבתרךראיתיפשוטאניירוק.בארדרק
בעיניים.בכללארתהלראותצריכה

 .לימאמיןהיהלאהואככהשהלכתילעירומספרתהייתיאם
הידשנדלםלמדדתלדשסיפרתילסיפוריםהאמיןלאפעםאףהוא

האמיןלאשעירובגלל .שליאמאכמרשיקרתילאאניאמיתיים.
יכולתילא .אותרעזבתינוספותשערתעובדשלישהדמיוןואמר

חייםהחיים.אתממציאהשאנישאומראדםבןעםולחידתלאהוב
זראתכמרבבהירותתמידראיתישקרהמהלהמציא.אי-אפשר
 .הקברעלהניחהשאמאהנבדליםהפרחים

הידושלאככהנראיםהםהחמסיןבגללשזהאומרהיהעירו
הגבעוליםשעלהדביקההירוקתאתראיתיאניאבלקררם.נבולים
מתרסיסיותרגרועאפילוהיההואמהם.שנדףהסירחוןאתוהרחתי

אכפתהיהלאמהקבר.הפרחיםאתהעפתיזהבגללג'וקים.נגד
הייתיאניכיעליהסתכלוכה-רכהביןבי.שננעצומהמבטיםלי

לבכות.יותריכולהלאשאניחושבתאניבכתה.שלאהיחידה
לעולם.יותראבכהלאאולימהעיניים.לייוצאותלאכברהדמעות
שליבחופשההיהזהההוא.במוסדאבאאתכשפגשתיבזההרגשתי

כאביבגללבבית-הבראהשהואליסיפרהאמאהטירונות.אחרי
לבקרמיהרתיולאדאגתילאואניהשיכחהוהתקפישלדהראש
המשותפתמהדירהשליהחפציםאתלהעבירקררםרציתי .אותר
 .יותראותרלסבוליכולתילאכברכיעירוושלשלי

אףאנילאמא.להאמיןמצדיטפשיהיהשזהחושבתאניעכשיו
אזכולם.אתאותירקלאשיקרה,היאתמידכילההאמנתילאפעם
שגיאהעשיתי ?הבראהבביתשאבאליכשאמרהלההאמנתילמה

לראשליעלההחרםשהיה.הנוראהחמסיןבגללזהאוליאיומה.
אוליחיפשתי .תמידשישנהכמרשליבמחשבותשקיפותחיתהולא
עלשאלתיאניברחובות.והסתבכתיהזהבית-ההבראהאתשעה

שהיהמהבסביבה.כזהמקרםהכירלאאף-אחדאבלבית-הבראה
כיבהתחלה.הרגשתילאאניגםזהואתלחדלי-רוחמוסדזהשם
במסדרוןכשעברתירקירוקים.עציםוהמוןופרחיםדשאיםהיד

וראיתיג'וקיםברשמרססיםתרסיסשלחריףריחוהרחתיהארוך
בחלוקיםואחידתבידידחתוליםשלרשהעםמשרטטעירוםאיש

הבנתיאזהפינות,בכלוריססותרסיסמיכליעםשהסתובבולבנים
נמצאת.אניאיפה

הרטובהשובלעלהלכתיואניהרצפהאתוריססההלכהאחתאחרת
בחילהליחיתהולאהראשליכאבלאערדאזמאחוריה.שנשאר

כשהואאבאשלהמיטהאתגםשמרססיםכשראיתילישהידכמר
ג'וקים.שלקןמתחתיוישכאילובתרנהשכרב
לכנרתיכולתילאאבלאותי,רימתהשאמאהבנתילבכות.רציתי

הייתילאיודעת.לאאניבהלם.שהייתילהיותיכוללצרוח,לאגם
אומרהיהעירואם .אמיתיזהושומעתרואהשאנישמהבטרחה

האמנתיתמידבכלל .לדמאמינההייתימדמיינת,שאניעכשיולי
שהכרתיישרהכיהבן-אדםהיההואכילישאמרמלהלכללעירוי
בהתחלה.אותראהבתיכל-כךזהבגללשלי,בחיים
במקרםיותרלהישאריכוללאאני .מכאןאותי"קחי :ליאמראבא

אחריתרופות.לקחתסירבתיכילמיטהאותיקשרוקררםהזה.
התרופות,אתלבלועאותיהכריחווהרגלייםהידייםאתלישקשרו

איזהשאניכאילוהזמןכלאותישמרססיםלסבוליכוללאאני
 " ...חרק

שיותרמהמכאןארתךשאוציאלךמבטיחהאני"אבא :לואמרתי
למהאותישאלאבאקררם .הראשיהרופאעםלדברוהלכתימהר"
אותרשונאתשאמאלדלהגידיכולתילאאנילבקר.באהלאאמא

שתקתי.אז

אבאאתמכאןולוקחתמדניתמזמינהשאניהראשילרופאאמרתי
בעינייםביהביטהרופאאידמה.טעותהנה,שהגיעטעות·זרכי

אבאטעות.שרםחיתהשלאליואמרלקברןשהיוכמרמתרת
אינימתאיםאישוררכלישלדמהרופאהוראהחיתהכימאושפז

החרק.לפיזהככהכיאותרלהוציאיכולה
והואלרופאצלצלתיהאלה.החוקיםמכלבכללליאכפתהיהלא

אבאאתשלחלמהאותרשאלתיונדבר.למרפאהמחרשאבראאמר

שליאמאעםנוראסיפורהיהכיאמרוהואלחדלי-רוחלמוסד
 .בטלפוןלילספריכוללאשהוא
אתלסבוליכולתילאכבראותר.ואקחמחרשאבראלאבאאמרתי
רציתי .שליהנשמהאתאקיאנוסףרגעאשארשאםוהרגשתיהריח
אותרוחיבקתיהידאתלדלחצתיאזמחרשאבראלייאמיןשאבא
ואמרתינוקכמרבכההוא .שאלךרצהלאאבאאבל .כרחיבכל

אותרשקושריםלסבוליכוללאהואכיאיתילברארוצהשהוא
עושההתרסיסשלהריחרגםבכוח.תרופותלדונותניםלמיטה

כשאבאנוראהרגשתיקררם.לדמשהידיותרחזקיםכאבי-ראשלד
צריכההייתיאולי .יכולתילאאבלאיתריחדלבכותורציתיבכה

יצאולאהצעקותאבללבכיינחשבזהגםכיקולדת,בקולילצעוק
החלוןדרךהבטתידמעות.בלילייוצאותלאצעקות .מהגרוןלי

והמסגרותהארוכיםהחלונותעםממולהמאררךהביתאתוראיתי
שלהם.השחורות

מיכליעםמתרוצצותאחידתלחלונותמבעדשראיתילינדמה
למההאחיותאתלשאולרציתיאבאשלמהחדרכשיצאתיריסוס.

כאבי-הראשבגללבטחזה .שכחתיאבלהזמןכלמרססותהן
לאהאוטובוסלתחנתעדבדרך' .לישחיתההאיומהוהבחילה
בבוקרגםבכיתילאיכולתי.לאלבכותאבללהקיא,חדלתי
אותיכשהעירהלאמאהאמנתילאאני .התאבדשאבאליכשנודע
אבאאצלשהייתיאחרי .בטלפוןלהשאמרומהשזהליוסיפרה
דבר.לשוםפעםאףלהאאמיןשלאידעתי
הגוףכלקודם.שחלמתיכמולחלוםממשיכהשאניבטוחההייתי
ועקרביםנמליםג'וקים,מגעילים,זוחליםמיניבכלמכוסההיהשלי
 ,, ! ! !כברו"תפסיקו ,, ! ! !"די :צרחתיואניאותיועקצונשכווהם

לישמוצציםהרגשתיפתאום .סביבילהתפתלהמשיכוהםאבל
שלהקולאתשמעתיואזקלונעשהמתרוקןשליוהגוףהדםאת

רעלבשתייתהתאבדשאבאליומספרבאהיהלאעירואםאמא.

אותישהרגיזמהאחד.לאףמאמינההייתילאאניג'וקים,נגד
אותיהביןולאליהאמיןלאוהואלוהאמנתיתמידשאניהיה

זרקהשאמאלולספרבדעתיאפילוהעלתילאזהבגללממש.
האמנתיעודאזשחים-עשרה.בתהכלבסךכשהייתימהביתאותי
שהיא"בטח :אומרהיהעירו .בילטפליכולהולאחולהשהיאלה

מדמיינת.סתםאת ?פסיכוסומטיתמחלהפתאוםמהחדלה,חיתה
היהלאפעםאףהואקטנה."ילדהסתםככהלקיבוץשולחיםלא

אבא.עלליוסיפרכשבאלוהאמנתיואנילימאמין
אףלראותרציתילאבעצםשיסתלק.ורציתיאליוכוחליהיהלא

אתקצתלהסדירמוכרחההייתיואניבראשסערהליחיתה .אחד
המחשבות.

אותיהרגיזהאבלהתאבדישאבאבגללעצמיאתהאשמתילאאני
ולהוציאלמחרלחכותלאיכולתיהרי .חיישלהגדולהההחמצה

האיומהשהבחילהבטוחהאניהזה.מהמוסדיוםבאותועודאותו
השכל.אתליבילבלוהג'וקיםנגדהתרסיסבגללהראשוכאבישלי
בראש.שערותלוהיולאאבאאתשכשראיתישכחתיאפילואני
אותולזהותצריכהכשהייתךאזלשם.כשנכנסכנראהאותןלוגזזו

היושלילאבא !הואלאזה !הואלא"זה :צעקתיהחוליםבבית
הרופאאתלשאולרציתיואזנזכרתיפתאום ,, ! ! !בראששערות
שיוכלוכדיהשיעראתלאבאשגזזוחושבהואאםלידישעמד
כללא .שאלתילאכמובןאבלקלות,ביתרהראשאתלולרסס

 • ...ראיתישאנימהראוהרופאים
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שאותוסבון'שלריחתמידנדףחמדהשלגופה
שהזכירוחריף'נעיםריחהיהזההבית.מןהיכרתי ' . מוצבותשינייםמברשותמטופח,אמבטיהחדרלי = ,.....,...,~ .· e a פלסטיקזהמהידע,לאההםבימים _זכוכיתבכוס

תמידשהיההחלון'עלקטןמפוספסחוםוילון- ;;;;;
הפרדסמןנשבהחמסיןשרוחשעהבלילה,מוזריםקולותמשמיע
ממורקת.מקלחתורצפתהעיר,שבפאתי

אנימהליברורהיהלאאזאם-כישחמדתי'הראשונהחיתהחמדה
לאטבעייםיצריםומלבדלערךשחים-עשרהבןאזהייתי .חומד
ובטלוויזיה,בספריםבסרטים,היוםשמצוילמהחשוףעדייןהייתי

ולכןמזמן'היהזהכן'הבריות.ביןובשיחותהפרסוםבמודעות
רציתימה :השתאותבלבימעוררשהואעדכל-כךתמיםהזיכרון
בעורהלגעת ?השחורותהמתולתלותשערותיהאתללטף ?מחמדה
הסבוןריחאתלנשום ?משב-רוחלכלכמענההמסתמררהלבן'

במעמקילהצלילניהמאווייםלמערבולתלהניחסתםאו ?שבצווארה
בטוחואינילשאלותהמענהאתאזידעתילא ?השחורותעיניה
אימתשכלהוא,השניםלאורךהיהשברורמההיום.יודעשאני

בכוחמואץיתרה,במהירותבעורקייהדםזרםלידה,שעמדתי
מצמידהייתיחברותיהעםוכששיחקההילדות-ההופכת-לנערות,

 .ועודעודומבקשגלההעגלדמותהלעברעינייאת

בכיתהבמסדרוןפעםשמעתיהסתם.מןאהבהלחוש ?מה-עוד
לבית-סמוךהצהריים,אחרילארבעפגישהקובעותילדותכמה
לפסנתר'למורהבדרכיהתוויםאתארזתיוחציבשלושכבר .הספר

הייתיהימיםבאותםהבית.מןהליכהשעהרבעבמרחקשהתגוררה
יצאו-והדיאזיםהידייםבשתיאחדותאוקטאבותלפרוטמסוגל
בעצמותייבוערתאשחשתישגיאות.ללאכמעטאצבעותיימבין

ילדהלמראהמשולהבילדשחשמהשזהידעתילאאז .ובבשרי
למדתיהללוהביטוייםאתמדובר.בכללבמהילמדבטרםגילו,בת

והתשוקההאהבהלהבתאתאל-נכוןתארוהםאךיותרמאוחר
סמוךהגעתיפלאבאורחחמדה.סביבסבבשכולוהלא-נודעאל

אשיבמהדעתיאתאזנתתילאוכללהילדותשלמפגשןלמקום
יוםבאותושניגנתיהיצירהחיתהמהבערבתשאלניאםלאמא,
הצהריים.אחרי

ארוכיםמטריםכעשריםשלממרחקחמדה,כמובןחיתההיצירה
קצרים,במכנסייםשביני,משהונתפשת,הבלתיהחוויהכמרחק
לביןמצוחצחות,לאחומותונעלייםהיטבמגוהצתחאקיחולצת
בקבוצתחיתההיאבו.לגעתשאי-אפשררחוק,משהואולי,הירח,

בימיםרגילותוחולצותחצאיותלבושותכולןהכיתה,מןהילדות
אמיתיהיהאםספקשנחרת,ומה .בזיכרוןנחרתשאינומשהוההן'

בגרותןפריראשיתהצמיחוכברהאם .שחלפוהשניםפרישהואאו
כברהליכתןהאם ?הילדיםשלכמושטוחותחולצותיהןשהיואו

שהכמיההאומאחור'במבטבעיקרידוע,הבלתיהיצראתמשכה
מכלזמן'באותו ?יותרמאוחרשניםאלאבאהלאולגעתלראות

כלהיות-על-יד'ליהיהדיהמאוויים.אתסיפקההנוכחותמקום,
תהיינה,אשרתהיינההמלים,אתכלשמועבמבט,בלחושכלראות,
חלקתאותהעלשנינו,שעמדנו,העובדהנוכחההתפעמותבתחושת
 .כל-כךרחוקאם-כיכל-כך'סמוךרחוב,אומדרכה

לאעדייןטלפונים .בפסנתרהשיעורבעייתאתלפתורעודעליהיה
תחשובבוודאיבמועד,לשיעוראגיעלאאםלנו.לאלה,לאהיו,

שתמידמשוםהסתם,מןרעמשהויוצא-דופן,משהושקרההמורה

פעמייםניגנתי'חודשיםשבעהזהלמופת.בדייקנותלבואנהגתי
מעטלתרגלכדילשיעורמעברלהישארליהתירהאףוהיאבשבוע,

הלחיצהואתוהבמוליםהדיאזיםאתהאוקטאבות,אתהתווים,את

חוץבבית.משלנופסנתרלנוהיהשלאמשוםהדוושות,עלהנכונה
שהיומשוםאמאכלפיהמורהמצדשהיאאיזומחויבותחיתהמזה,
לא-כל-שכןלשיעור'בזמןהגעתילאלומשותפות.מכרותלהן

לבדוקערבבאותומגיעהבוודאיחיתהכברכלל,היגעתילולא
כדורגלבמשחקרגלנקעשמאאובברונכיטלקהלא"הילד"אם

שבשכונה.כאבניםוהעשיריםהקשיםהמגרשיםבאחד

לגמרי.אחרמסוגלמוסיקהנתונותמחשבותייהיויוםבאותואבל
עיניאתשבתהוחמדהאחדיםחודשיםיחדלמדנוכבראומנם,
מלרחיואתשכחתישבובתנ"ך'שיעוראותולאחראחדיםשבועות

משוםגדולה,חיתההבושהיריחו.חומותנפילתעלהפרקשל
שםעומדובעודיכולםלעיניבכיתה,השאלהאתשאלשהמורה
צערשלדמעותומתמלאותמושפלותעינייעפר,עדונכלםמבויש
רםבקוללאשנשמע,חמדהשלקולהזההיהלפתעוהנה .עצמי
בא".ואיןיוצא"אין :קיראלמקירשיישמעכדידיורםאךמדי'

במקומיישבתיואניבחצי-פהבהנזףהמורהבצחוק,פרצוהכל
ולשנואלכעוסטובהסיבהלינתנהלכאורהבתמיהה.בהמסתכל
אותישאלהמורההרי ?מתערבתהזוהילדהמהרגע.באותואותה
 ?יהושעמספרהמליםאתשכחתיאםמהאז ?אותהולאהשאלהאת

ביומנורשםאחר,לתלמידהמורהעברשתייםאודקהתוךאבל
זכרתילאגםזוכר.איניהשיעורהמשךואתשמילידשרשםמה

הצוחקיםפניההיוהיטבשזכרתימה .הצלצוללאחריוםבאותו
שישבתילאחרמוסתרתבלתיבשובבותבישהסתכלהחמדה,של
בפליטת-הפהליעוללהמהחשבתי,הבינה,לאהיאמקומי.על

בהפסקהדיבורים.סתם .אותילהקניטהתכוונהלאולבטחשלה
חבלעלקפצווהילדותבחצרתופסתהילדים,שיחקנו,הגדולה
 .ביניהןושוחחו

לאגםאלה.עםאלהלשחקוילדותילדיםהידברלאההןבשנים
אליהלשיםהרביתייוםמאותואבללה.לומרמהלישהיהחשבתי

ללימודים,ברצינותהתייחסהולהשתובב,לצחוקנהגהלבי.את
התפלאתילא .מרגיזובאופןבקפדנותהשיעוריםאתהכינה

הופתעתילאבכיתה.המצוינותמןחיתהשלהכשתעודת-השליש
שני"כמעט-טובים",שנילמכביר,"מספיקים"מצאתיכשבשליגם

שהזריקוטיפוס,נגדהזריקותלאחרגבוהחוםלי(היהחיסורים
חלוקתלאחרהדעת".את"מניחהוהתנהגותהאביב)בתחילתלנו

לי'רקלא-לכולםנודעוכךבחצררשמיםהחלפנוהתעודות
חמדה.שלציוניההיוטוביםכמהעד-לצערי

פנימיים,ריגושיםליגרמוצליליוהפסנתר.עללנגןאהבתידווקא
ארצהאםהשנהבתחילתשאלהכשאמאלהסבירם.ידעתישלא
 .בכינורלנגןלמדובכיתההילדיםמןשנייםקצת.התפלאתילנגן'
בניגודמסוגר'ילדהיהמרוסיה.באושהוריוהארץ'ילידהיההאחד
המוריםתפסואותיאםחולמני.וגםהאחרים,הארץלילידיגמור
אותולשאלותיהם,הנכונההתשובהאתיודעכשאיניאחתלא

יקה-פוץ' ;יקההיההשניהשאלה.אתשמעלאשכללכמיתפסו
מנופח, :בהתנהגותוגםאלאההםהימיםבלשוןרקלאכמובן'
אתומשךהן'אףבולטותשינייםעלכלשהובולטתהעליונהשפתו

בשולישיערפלומותלוהיוזהבגילשכברבכך'הכלתשומת-לב
ממש-ארוכיםמכנסייםבחורףלבשהיה,שיערשחורלחייו.
פנימהבתחתיתםמקופליםשהיומאלה-יוצאת-דופןתופעה
ממבטאואותו.כינינושכזה,מוצרטבבירית.ומוחזקיםמעלהכלפי
קנטרניות.הערותלחיצימטרהשהיהפלאולאהשתחררלאחיקי
אךמנגןאותושמענולאאנחנו-בכינורלנגןהיטיבאםגם

שמאליותידייםשתיבעלהיה-כנפייםלהעשתההשמועה
קיפלכאשרמקוםומכללשחק.רבה jJולאהפסידתמידב::ננד~ך;ת.

מרחקחברתה,לעברהבנדורהאתלכווןוניסהימינובוהןאת

 132/133גויון



-----------------~-------------~====:::::;;;;;-:::::::::::::::.:;:;:-~- -·----:::=-========= 

 lיו Iוו l •1 •lו • 1tוווו~1וווו~•יןייייייי1וווו~••

שבקרובבסתר-לבו,הואגםואוליהכל,ידעוסנטימטרים,שלושים
פספס.תמיד .אחרמישהושללבעלותותעבור

בקולנועסרטראיתיפעם .שרפןשלסונטותלנגןחיתהמשאת-נפשי
אהובהלושחיתההפולני'הפסנתרןעלדיזנגוףבכיכר"אסתר"

הסרטליסט.המלחיןהונגרי,וחברסבר, ' T'ור Tהסופרתצרפתייה,
ההם,בימיםנדירהתופעהבצבעים,שהיהמשוםגםבזכרונינחרת

הרעידוהצלילים .המסךמןשבקעההנפלאההמוסיקהבגללוגם
ידיכשגלשובעיקרמה.בדיוקידעתילאאף-כיבתוכי,משהו

אתמסחררובקצבבזה-אחר-זהוהשמיעוימינה,גבוה,הפסנתרן

פנימיתהתרגשותבגרוני,מחנקחשתיהסול-לה-סול-לה,צלילי
הצליליםאתלתרגלעליהיהיוםבאותומוסברת.לאמובנת,לא

המורהאךכמובן'שרפן'שלהסונטהמתוךלאהללו'הגבוהים
 :להלספרצורךשחשתימהאתלילהדגיםכדידיהטובת-לבחיתה
אתתנסהאמרה,הבא,בשיעורהזו.היצירהאתאהבתיכמהעד

שהוציאהפלאמה .בסברמאוהבכשהיהאותוכתבשרפןהקטע.
היהאפשרהתוויםלמקרארקהרי ?ידיומתחתכזומופלאהיצירה
ולה.למוסיקה;באהבתולחוש

קיראלבגבהנשענתהחצרות,אחתלידהילדותעםעמדהחמדה
שיוווטרייםירוקיםושיחיםמתקלף,בצהובומסוידנמוך-לבנים

צדשמבטיכנראהאךאמרו'מהלשמועיכולתילא .מעורררקעלה
-שמעתילאאבל-ששמעת"חשבתימסוים.ברגעשלהאת

תיקעםשםניצבלעברי,פנתההיא"רגע".לחברותיהאומרתאותה
שחים-עשרה,בןילדבעיניבהומסתכללבית-שחיימתחתהתווים
בגלותהחייכהאליכשקרבהלהביעה.יודעואינואהבהמהישחש

חום.גליוחשתיההואהסבוןריחאתהרחתימקרובלבנות.שיניים

ספראתלומדאתה-בקנטרנותשאלה- ?פהעומדאתהמה
 ?יהושע

כפילקנטר'כוונתהשאיןהבנתימחיוכהכילהתרגז'הספקתילא
גםוחייכתיזכרתי,לאשאניאתלצטטכשידעהבכיתה,חיתהשלא
 ?פתאוםמה-אני

שחים-עשרה.בןילדכלבפיהשגורותהמליםאלה
שאלה.- ?הזההתיקעםהולךאתהולאן

 .השבתי-בפסנתרלשיעור
הזה,הילדהלם.הפתעה,מההגמורה.הפתעתהאתגילופניה

באמת, .בפסנתרלנגןלומדיהושע,ספראתלצטטיודעשאינו
אינניאבלזה.אתאוהבאפילוואנימנגןבאמתאנילה,הסברתי
ובחברותיה,בהוהסתכלתיעמדתיכילשיעור,היוםשאלךבטוח
 .אחותיכברשאוליחושבואני

אחדות,דקותעודדיברנוהתריסה.- ?ישמה •תנגןלאהיוםאז

"יצאוכךסמוךבביתהגרלמישהולקפוץעלישהיהלהאמרתי
לקבוצתחזרההיא"שלום",אמרנוולבסוף"במקרה"לראותהלי"

 .לפסנתרלמורההלכתיואניחברותיה

המורהיום.באותומאודרעניגנתיוגםשמהלהגיעשאחותימובן
ובסדרבנחתאצבעותייפרטוכללבדרךכי •ליקרהמההבינהלא
ורואהסבוןריחמריחשאנילה,לומריכולתילאהקלידים.על

רגעיםבאותםחיתהלאסברלז'ורז'שרפןשלואהבתומסויםמבט
הבא.בשיעורנגינתיאתלשפרהבטחתי .ללביקרובה

חייליםשלביריותאלבניברחובחמדהשלאבאנהרגלמחרת
במרדףברחוב,במהירותשעברהשרירניתמתוךירוהםאנגלים.

היהלאגםכרוזים,הדביקלאחמדהשלאבאכרוזים.מדביקיאחרי
ושםבירושליםגרוהוריוברחוב.במקרהעבראלאבמחתרתחבר

 .כל-כךמרוחקתחיתהירושלים .נסענולאולכןוויתרהלנערכה
בלבדששמההרחוקה,מהעירכשתשובחמדהאתשנבקרחש"בנו
תל-אביב.שלהיםמריחשוניםכהמוזרים,ריחותתמידלנוהזכיר

הנפשכוחותלהשאיןהחליטה~מהחמדה.אתעודראינולאאבל
לירושליםעקרהוהיאבעלהאתהאנגליםהרגושבהלעירלחזור

המחנכת,לנוהודיעהיותרמאוחרשבועמוקדמת.אזהרהבלי
לכיתה.תשובלאשחמדה

משוםקלותבהפוגותההםבחודשיםנמשכושלישרפןתרגילי
הכיתהאתחמדהשלעזיבתהלאבהם.להתרכזמסוגלהייתישלא
ביןההתנגשויות .בלבדהםלאמכל-מקוםילכךגרמוהעירואת

הגופניתהבגרותהעוצר'ימיתכפו •נתרנוהיישובלביןהאנגלים
מבלהעצמיאתמצאתיולבסוףהמחשבתיהריכוזעלהקלהלא

אבלהשתבחולאציוניי .הפסנתרלידמאשריותרהכדורגלבמגרש
דמותהבתעודה.בתנ"ך"הכנה"טעוןעםהשנהאתור_לגמהצלחתי

השנים.במשךנמוגהחמדהשל

ברחובההתאחדותלמשרדיפעםמדינזדמנתיבירושליםכסטודנט
גםחבריהם,ענייניבקידוםגםהלומדיםמנהיגיעסקושםשמאי,
לחדרכשהתקרבתיאחדיויוםשלהם.הפוליטיתהקריירהבקידום
הסבוןריחאתהרחתימחבריי,באחדלפגושעליהיהשבומסוים
אתלאדםלהזכירריחכמושאיןאחדיוםשקראתיזכרתיההוא.
תבשילשלריחאירועים.מקומות,הכרויות,פגישות,-עברו
אישה.שלבושם •צבאיבמחנהמחראהשל •בי'"תי

ראיתילאחמדהאתאבללטעות.היהאי-אפשרההואהסבוןבריח
כברכולנו-צעירהאישהישבהחברישלבחדרונכון'אמתשם.
בישיבתהגםחיבותיה.שלא-חיינושלהעשריםבשנותהיינו
שערהוארוכת-רגליים.גבוהת-קומההיאכילהבחיןהיהאפשר
אףחומותמשיבגרביורגליה,ארוכהחומהחצאיתלבשהשחור,

עטוףהיההעליוןגופהפלגתואמות.לאבנעלייםנתונותהיוהן'
הזכירהלאהיאהירושלמי.האווירלמזגמתאיםועבה,סרוגבסוודר

אךחמדה-מן-הכתה,אתלאגםהספר,ביתאתלאמעברי,דברלי

חיתהלאהיאטועה.שאיניליואמרלנחירייחדרההואהסבוןריח
ובפניהישרותהיולאשיניהמכוערת.חיתה •דברשלמיתרלאיפה.
ההואהסבוןריחאבלצעירה.לאישהרגילהלאבמידהחטטיםהיו
 .בזיכרוןלטעותמקוםהיהולאבאווירעמד

כשחייכה .לזוזהאותנוהציגבמשרדכשהסטודנטביהביטההיא
היאהמרה.אכזבתיאתלהסתירעליהיהאךטעיתי.שלאנוכחתי
יחדפעםלמדנו"כן,באמרהחייכהמעט,מרוחקתנינוחה,חיתה

התייתמההיאחשובות.לאמליםאי-אלההחלפנוכיתה".באותה
כמזכירהעבדהבעיר,גרהנשואה,חיתהלאלא,מ~מה.כברזה

היסטוריה.למדהכלשהו,במשרד

ביןקטנה,ירושליםכן'נתראה"."אז-שם,מלהפה,מלה
הימיםשלהאקדמיהמשולשולקינג-דיוויד,לטרה-סנטהרטיסבון

לבטח.נתראה .כל-כךקטןהמרחקההם,

פסנתר.עלפרטתילאמזמןשנים.כחמש-עשרהנפגשנולאוהרי
ידענוכברזה .ייתרמבוגרתנכזבת,באהבהלבינשברכברזה

תשוקה.מהימאוויים,הםמהכולנו

ולאילדותימימיהסבוןריחואתהלבןהצוואראתזכרתיואני
שרפןשלהסונטהזיכרוןרקונותרהדבריםנמוגוכיצדהבנתי

 •ההם.הילדותמימיאמיתיכזיכרון
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הלה-אלעדייןנכנסולאהםשכן-פראנ'הנהרי

קץ.לאיןונמשכיםוחומים,עגומיםהיו-פלאטה =~~=--=-=-
ללאחוטיםעלתלוייםמשפכיםשניהרמקולים,רשת--

ל-- ii ,וחזורחזור"אקסודוס",הסרטחניאתניגנהבידוד

ביום,שעותוארבעעשריםהתנגנההמוסיקהחלילה.
כמוהבה,להבחיןהיהניתןשלאכמעטבבוקרלששחצותביןאך

ארנייתם.חרטוםלפניהנחצהכנהר
התקשהיתאודלתשלהחבוטיםהעץללוחותמבעדכשהסתכל

הוא ?הזוהארנייהנעהאוהמרוחק,הירוק,החוףנעהאם :לפסוק
במיםשקועיםעציםשוניות,נסחפים,אייםוכןשניהם,אתציירכבר

הראשונים.היומייםבמשך-

לאחר-הצהרייםאחרשלשעהאותההגיעההשלישי,ביוםעתה,
מהוהספרועםשלוהרישומיםפנקסעםובילוי-מהרגוזהt;כ~יס~ה
תקווהנתעוררהבה-השניאחראחדסי~ריל;מעשןרכה,בכריכה
מכפימקום,מכלאוויר,יותרלנוע.יחלבחוץשהאווירכלשהי
יומיןעתיקתספינהאותהשלהנהרבמורדשיוט-האגבשמספק
כעדות-בעברועשתהדרכה,העושהבצידה,משוטיםגלגלבעלת
יבדאוןיניוקאסל-און-~יין :המכונהחדרדלתלידהברונזהשלט

י;ן 9~סונביןוחזורהלוךלשבועאחת- 1906ובניהם,וודוורד
איידס.בואנוסלביןשבפארגואי

סיפוןעלעצמומצאשאולה)חיתהה'דון'(איצטלתךס_~נדדון
ב'גרנד-הוטלהבארלידמיקרית.פגישהבזכות DIAZ de SOLז sה-

כמוך,צייר,הייתי"אילואמר,והלהאחד,קציןלידישבאיגו~סו'
לאהואהחובל.רבאתמכיראניבספינה.הדרךאתעושההייתי

 ,, .אישתועםמזוהמתבגסותנוהגהואפעםלאכיאםשיכור'
חיתהלאגםזואבל ;ימיםחמישהשללהפלגהגדולההמלצהלא

 . 1952ביוניאז,לאחוברות-תיירות.שלארץ

שבזרמנוכמותומרביםשונההיהלא ,ה:רוך.'~~קולונליקציןאותו
אתלצייראצ'ווריהביקש;כבר,לאזהברוךאריו,ושם.פה

La Sefiora Presidente . הכל,לושישל~ישמתנהלנשיא.כמתנה
החסודה.~וריטהכולל
מןאגרוס,דוןשלהרישומיםמפנקסהקולונלנתפעםברוזאריושם

חושניים.גופיםהמפיקהשטוחהמישורמבוגדנותידו,שלהמיומנות
 ,, .אחותיאתלציירלךמניחהייתי"לאהקולונל'אמר ,,"~מיגר'
משכבר.כידידחיבקוהקולונלבמקרה.נפגשוהםיבאסונסיוןהפעם,

שעהמאודזקוףישבהואמביתם.מרוחקיםאנשיםשלדרכםכך
שבהםניירדפיעל :אלוןעץהעשויהבארגביעלדמותושנרשמה

הוטלגרגר-הגושפנקאמאחוריגדוליםמיםמפלישלציורמופיע
המפלים-הניירכותרתגםשיקרהיהמלוןשלשמוכמו .איגואסר

אוויר.בקוקילומטריםמאותכמהמשםמרוחקיםהיו
תחובהידו :פסל-זיכרוןבדמותעצמורואהשאצ'ווריההיהנראה

שראההפרשיםאתבזוכרואמר,הוא,""הקושיהברונזה.במקטורן

מכלשונהלהיותחייבאחד"ששפםלזה,זהדומיםכולםבסביבה,
האחרים."

הינדאנדרסדון .עשירשהואיכמובןעליו'חשבהנפוחהקולונל
במעלהעד-כדי-כךמרחיקיםעשיריםאירופאיםרק .לבןאירופאי'

זהיהיהעסק.שםאיןולאמניםשם,עסקיםלהםשישכאלה;אוהנהר
תקפומזויף,הואאפילושלו,האשראישמכתבלהסבירמדימסובך

גורמיםיוכך .כיסויללאעליו'בהסתמךשמשךוהצ'קים ;מזמןפג
שללשימושיותהתרמוהביתה,והגעגועיםהלאותובכללםרבים
ה~רות.אותה

המכתבבאמצעותרוזאדה'ב'קאזהעצמויציגהואובבואנוס-איירס

יתפטםהוא ;שםפניואתתקבל~ווהדונהמאצ'ווריה.שקיבל
באותיזכהאולימכשדונותיומוקסמתשתהיהומאחרבשוקולדים,

יהלום.עשויהבמזכרתבכוכב,הצטיינות,

תאוביןנוסע.שלבחייוtקגרהקיימתישכן .הסיפוןאל~צאוכעת
טרקלין ,'ר;,~;ק'ההיההארנייה,במרכזירב-החובלתאלבין

ארוחת-שלהעוףאתבשמןטיגנושםזוהרו.בימיאי-אז,הסעודה
גושיםלעסולא-סדיריםבמועדיםעוף.אכלולאהסיפוןנוסעיהערב.

יבשותעגולותעוגיותפלסטיקמשקיקיהוציאואו , Charcueשל
מקטורת.עישנוהזקנותמןכמהשעות.גביעלשעותנגסושבהן

ותוחבמגולח,בלתיגס,-החובלרבמופיעהיההחמהשקיעתעם
t;כפרועםיושבהיהואנדרו .השמןלסנטרומתחתמוכתמת-מרקמפית

שלשעהמצייר.הרישומים,פנקסעםאו ;קורארך-הכריכה,
בכךוהיהאי-שם.אודותיותר,טובותנסיעות;אודותהיאדימיונות

שגרה.משום

השלישי-זהביוםהסיפוןעלסקרנות-לשמהשוםכמעטנותרהלא
לידועומדהתא,בדלתבעברוגוומטההיהאנד_ךסדוןהנהר.במורד

הלבןועורוהרמהקומתועקבבויינעצושמבטיםמבליהמעקה,
מעודם.לנסיעהחבריומשראולבןיותרמאוד,

.דמותלפני-כןאותהראהשלאדמותעמדההמעקה,לידהערב,אך
כתפיוקמעה,שחוחגבוכמוהו,צנוםכמוהו,קומה~;נהגברשל

מעוגלות.
המזחיםאחדאלהנקשרה ?שלוה'סיאסטה'בשעתהאנייההעצרה

 :~קליםנוסעיםכמהוהורידהעלתה ryיהנהרשבגדותהעלובים
גם .עברוכברק;ךי~נטסאת ?אלשכוחתבעיריכלשהיב;:ו~י~נןה

 . . ?.ךק;נקוויס~האת

הווהביוני,זהשהיההגםמבריק.גברדיןעשויארוךמעילעטההאיש
עדייןצמודהחוםהיההפראנהבמעלההרחקכההרייחורף :אומר
בזוגאכדררצפהשמתחתםילקרסוליועדכמעטירדהמעיל .הנהראל

תואמים.ולאבליםשעקביהםוסדוקותשחורותנעליים
אלוניגשהמזוהםהסיפוןאלאנדרסדוןיצאבידויסי~רילויסקרן

המעקה.

אףידיעלנשלטתמרשימה,חיתהצדודיתואךראשו.הסבלאהזר
הנראית.האחתעינומעלרגילהבלתיבמידהשהתרומםוצרארוך
צעיר-האיש :הפתעהועודעפעף.כבדתכהה,חיתהעיןאותה

כמותו.ולבןהיה,
כברשם(אפילוהעצוםהמיםמרחבמעלונישאהצףהערבבואעם

יבדומייתושוללמוליךדמות,ללאאחד),למילהנהרשלרוחבומגיע
אחדים,ברקיםקרעי;נראומדרוםהרחקנאנקיםהמעטיםהענניםהיו

כאילוהארנייהאךלפתע,ירדהלאהחשכהאחר.מעולםבארהםאך
אורות .עדייןנושמתלחה,גדולה,חיהשלצלעותיהביןנברה

טירטר.'אקסודרס' ;נדלקוודיזליים,רפוייםהספינה,
מפהקת-כדבריהשמה,זהא;ילאליה,-אותהראהלהרף-עין

שריריים,שחייהבתייהנמוךהגשרמאחורירב-החובלתאבדלת
-תמיההעדאנכיעשנהמפיה,~דלדלתנייר-תירסשלסיגריה
לנוע.אומנםאמורהשהספינהבזוכרנר

חיתההישרה,השטוחה,האינדיאניתתסרוקתהספק.ללאהיא,היא
שינייםשלהמוצקההשורהסדוקה,כתאנההארגמןשפתיזהה,

זוהר.שחור,:משולש,בפרוטרוטזכרגרפהשאראתאףמרובעות.
אותווצבטגירדאכדררזב.הוא .שלולזייןזאתשעשתההיאהיא

זומחלהעקבהיה.מושפלנוזלונפלטסחטיהוא ;מכנסיולכיסמבעד
על-ידה.נדבקבה

לענייניםשכושרםמאנשיםוהותרדילעגספגהואיכןאומנם
שיצאוזקן-קוצים,וצימחוששתוגבריםמשלו,גדולהיההשטניים
נוהם"."להשלהר~שרנההמערכהמןקטעיםקולות,בקולימזמרים,

יוםשיוםידוע.היהבכך .טהורנוסעמופלג,איסטניסהינדהואבעוד
 .חולצתואתהואמכבס
הזימהבידימתערבל ?הללוהדבריםשלההדגרהתקופתאורךמה

תוךבבשר,כתולעיםולהשמיד,לפרוחהחטאבהחלטעלולהטרופית
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אחד.שכרע

הדרומיתכגדתוהבליחהרפיםאורותשלקבוצהונעלזנה.שכההיא
הנהר.של

"כמוהאורותככיווןמצביעהגבוה,הזראמדסניור,""גנןטוד,

מהבהבים."שהםנדמהזהוכעדגנרטורים,יששלכוכבים
יותר;דומהממששלצילינדרלאגבוה.כובעחבשהלילהרדתעם

כלוייכלוירק .אינדיאניה $tנדשלאאלא .קוניכמעטלכד'לכובע
כיותר.

לעכוראורםועלמאוד,מאודמדוחקיםשהכוכביםהרי,היא,הסיכה
ארוכה.כהדרך

איגואסו'.הוטלכ'גדנדחדדודלתעלדפקההיאהדיוק,למען
 ." Muy Sefiores mios "העדין,ידובכתבכעתהיהכותב"רבותיי",
-15השבליללדווחברצונימין,מחלותעלהפיקוחלתקנותבהתאם

 ' ...אלינטפלה ,ובסיוןבאסאיגואסוהוטלגרנושל 202בחדד ,ביוני
 " Puedo entrar ? ?להיכנס"מותראמרה,היא
לו,קדהזהעדייןלהתאהב.העדיףהוא . putanaלוחיתהלאלם iמע

באהלאאוילאליה ?לאמדועוכיהשלושים.אתמשעברעכשיו,
מכיווןהנההגיעוהוארב,היהלאנגליההמרחקאךהאהבה,בשם
לאהוב.שחדל

סבוךהיהעיןנהדף . Adelanteישר.דלתו,עלאוילאליההקישהוכך
שלניחוחשנשכו,שינייםכבדות,שפתייםגס,שחורכשיערבסדינים,

ובהןכתפיותיה'היוצרותמהנזכר(עתהשחורהבכתונת .;נצ'~לי
רחבה,קורסת,אונים,מלאתמעליו,נישאההיאלבנים)עורקים
חיתהאםלזכוריכוללאהוא .~ויסקיגואראנההדיףפיהמוצקה.
במגעהצטמצמהעדינותהאמדה. " Me gustan los rubios !"בכאד.

בטשטשולאצבעותיהמתחת .בעפעפיוידיהשתיאצבעותכריות
 .שבוונדירתהבלונתערפלההתכולותעיניו

לקחההיאוהמשחה,השינייםמברשתאתהצידהמסלקתאחד-כך'
מים,אותומילאהשלו'האמבטיהשבחדדהרחצהמקערתהכדאת

וחזרה.באצבע,שיניהשפשפהפיה,אתשטפה

הדליקשמעליהמיטתו,למרגלותמשוכלת-רגלייםילדותה,עללדבר
ןט. 30שלקטנהנורה
ארבעתעלקשה,חרסיתרצפתעלמספרתבעודנהבפנקסו,דשםהוא

 .הצ'אקוועלאחיה
בקולניע,ללאציפורניה,אתלעתיםכוססתמידו.נשמטהעיפרון

ואתמקצועייםאיגודיםשללמנהיגנישואיהאתתיארהנושם,נמו,ך
שלשקטעיםלדעתנוכחהואשכמחוז.המפלגהבשלביעלייתו

La Sefiora Presidente בחייה,נמזגונערהכלחלום ,חואןבעלהושל
(אולי)הואובויומן-חדשות,איזהשלבחייםהתגשמותוכמוהיא,

 .להאמיןכללאמורהיהל"א
יביותרהמרוחקיםהמקומותעלחולםהואהיהמדברתכעודנה
 .הצ'אקוובכללם

שיקדההיאכזעם.הרצפהעלוהשליכוהמכתב,אתוקימטמעךעתה
היונישואיהמפתה.מוש,רר rשושלהטעם ,,ענודעלא;לשקדיהלו

כעתתפסההגירוימקוםאת !הקברניטשלזונתו !זונהבדים.סיפור
התבערה.

 ;זבובצףבהישמןצלוחיתשםחיתהשעוונית.מכוסההיהשולחנו
צלחתעמדה.לפניובלבד Palitosשניהיוהשינייםקיסמישלבכוסית

מדק.

משכיל'אישנראה"אתה .הגברדיןבמעיללבושעדייןילידועמדהזד
 "?איתןלשבתדשאי"אני .אמרסניורי"

לידפנויים.היושנייםכדיוק.שולחנותארבעהכ'קו~דור'היו
במחציתחיתהאורזשלגדושהכף .רב-החובלפניוהזעיםהשלישי

בנוסחוידויאואוטוביוגרפיה,מעודחששאף-כיפיו.אלהדרך
עלבנימוסרגע)באותותדמיתוחיתה(זואגרוסדוןרמזאוילאליה,

הפחדאתמראשולהוציאעשויהששיחההיהחושב .שמולוהכיסא
 .) !בשממהי(כאןהמחלהבפני

 :המרקייהאתלהםהביאלבן'אי-פעםשהיהבמקטורןאינדיאני
 .שומן-;גקרשלוטיפותבה,צפושלמותעגבניות
וארשתרציניות,הזרעיניהיולצווארון'עדהמכופתרהארוך'במעילו

מורעבהיהבזמןובו ?יתנבאנוסחבאיזה .מאמיןכשלצנועהפניו
 ?הזהלמעילמתחתבקושינשםגוףמיןאיזהחוצות.ככלב

הקשריםאתיצרכדי-כךתוך .חיפזוןללאהמרקאתאכלהזד
הגיעאנדדסדון :מדוחקייםבמקומותנוסעיםביןהמקובלים
באמצעהארנייהסיפוןעלעלהעצמו;הואמאודדחוקוזהמאנגליה,

הזאת,הארנייהלוקח"אנימשום-מקום.הגיעהואבעצםאבלהלילה,
ודון .בדדך-ארץאמדהנהר,"עלנוסעאניאחרת,ארנייהלוקחאני

שואףהיהעצמוהואברישום.עוסקאותודאההוא ?אמןהואאגרוס

 .בחשבוןבאלאכמובןהדבראבלזה,מעיןמשהולהיותאולי
לשום~תאווהשאינוהזדאמדהמרק,צלחותאת Mozoה-כשפינה

אותםושםמהוהיםכסףשטרותכמהבזהירותושלףנוסףאוכל
דוןאמדשלי",אודחלהיותתסכיםאםמאוד."אשמחהשולחןבקצה

ממנו,במגיעהכרהבכךחיתה ;מיושןבנימוסiרגהןהזדאגרוס.

גשםענניכאותםומדכאת,לאיטהזוחלתנראתההשיחהאךותו-לא.
חשהוא .שבחוץהאין-סופיתהמוסיקהכמומצפון'ובאיםהיורדים

גלגלשלכרעשוהומפ-הומפ-הומפ,נוהמתשלושתודעתו
המשוטים.

הכמריםידיעלוגודלחונךהוא ;ממששלהודיםלושאיןאמדהזד
~ס~דדלסנטיאגובמחוזנידחתבעיירההדתית!)הארשת(מכאן

.מתוןחינוךלוהעניקוהם ;נכדארצותשלהקדושיעקוב :כלומד-
הגדול.לעולםאותוושילחו
ככלבצמצום,-לקיומומרוויחהואכיצדלשאולרצהאנדור
או .כןמלעשותאיכשהו'אותו'מנעההחסדמידתאך ;לעיןהנראה
אוחולצהחסדשהואלשמועחשש;כאןמעילואתלובשהואמדוע

מכנסיים.

כהה,בכחולשמלתה,ה'קומדוד'.חלוןלידאוילאליהעבדהלרגע
המדרגות.באודזהרושיניהדקלגבה.נצמדה
 indiosה-מןרביםזו,בשעהללכת.לאןלוהיהלאהוא.גםעבדהזמן
 'שמיכה,פרשו :ללילהבוודאיהתארגנוכבד Campesinosוה-

האירועיםאודותזהאלזהוממלמליםומקומט,כההסיגרמעשנים
איש,כיהנסיעה,ענייןבכלהיגיוןכלהיהלאהנהר.לאורךהסתומים
שהוא.מאיפהבאולאמקוםלשוםנסעלאכנראה,
בבאר,המצוייםהגרוסהקוקוסממתקיבתוספת , flanה-תורכשהגיע

משהולי"יש :כמתנצלהזר,אמדעמומה,זכוכיתשלפעמוןתחת
לך."להראות

כמוגדול-מימדים,כדךזההיההספד.שלבסודואנדדסדוןהובאואז
אתתאמולאאשדקשהבדמצופיםלוחותביןכדרךתפילות.ספד

 .אחדמכדךנקרעוכאילושנראוכדיעדשביניהםהדפים
כמהלאחדעתה,אשדהזדאמדהזו,"בנסיעהלישנשארהאחרון"זה

tintos קצתאומץאזרהחביב,הסניורידיעללושהוצעוהקוניאק
אניעימי,היטבתשכהלאחדכיברשותך,שיהיהרוצה"הייתייותר.

 ".מיוחדמחיראסמיך
דוןשלנאומיודומנסות, :מצפההואלמהמושגלוהיהלא

וכבוד,גאוצ'וסעלמטורףסיפוראותואומיטדה,בדטולומאו
Don Segundo Sombra . סוכן-נוסע,אלאאינושהזדהמחשבהאבל

ספדללאאפילועיתונים,ללאקיטורספינתסיפוןעלמוכר-ספרים
עםבנהרהשטהשלו,לספרופרטהדנה,בכריכתומקומטויחידאחד

חיתהזומחשבהלקרוא,מסוגליםמביניהםמעטיםשדקנוסעים
הליטורגית,השטנית,הארשתאתהזרמןהסירההיא .כלשהומרגיעה

אנדורשלבלבוכלשהיתקווהלראשונה,נטעה,;היאהמסתוריןאת
פחדועקבספקללאאשדבסיטואציההעליונהעללהיותחוזרתשידו

מןמיליןאלפיכמדחקמצחיןנהרעלשטוחסד-אונים,נגועלהיות
ומאיימת.מעיקהלדידוחיתה-הציביליזציה

שניתןכמהעדהיה,שזהלגלותוהופתעכאקראי,הספדאתפתחהוא
מודפסאנגליספדאנגלי.ספדה'קומדוד',שלהקלושבאודולהבחין

השורה,מןחרגוהאותיותסדירים,היולאהטוריםאמת,טורים.בשני
אבל ;לילדיםדפוסמערכותשלהעץאותיותהדפסיבאותםכמו

כלללאכאנגליתהיועיניו,מוללהיטשטשהחלועתהכיאםהמלים,
ספק.

ערב.במחוזזילנ,נירצפונ,אישלהמזדכיבחופונמלעיראוקלנ,
 . 37,736אוב

 :אלוהגיעהדףאתהפךכמעט,אשמהבהדגשתבחיפזון,

tt ,באפילסי.חשמלימהפוקרגזימחומדקרינהלנשומ,מיווני~רח
מופתע,"שאתהדואה"אני .ז:;~תהשולחן'עלהספדאתהניחהוא
עניאישדואהאתהלזה.מצפהלאאתהמשכיל.אדם"אניהזד.אמד

המשרתשלזוכדוגמתראשהרכנתקצרות,והשתחווהשב(וכאן
אבל .ברדשהואחושבואתהישו)שלשמובהיזכרהנוצריתבמיסה

סובבבספר,אחזהואבדיטניקה."לוקוראיםמאוד.עדךיקדספדזהו
אמד,דואה,""אתההשער.בעמודופתחוהשולחןגביעלאותו
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אניזה-גרמן''"אסטבאןהכותרת,עלמררההעכבישיתאצבעו
לאדר."מוציאסניור,עצמי,
יותר."הרבהארוכה-לומראיך-הבריטניקה"אבל
הרבהעםמלאה,מארדהרצאהזוהילך.מבטיחאניסניור,"לא,

מידע."

מוכןהיהלאגרמז ,,הבריטניקה.לאזאתאבל .בכךספקלי"אין
לאשזהלךמבטיחאני"אבלענה,סניור,"כך,לומר"זכרתןלתמרה.

 ,, .נכרן
נואשתידמושיטאכדרר,אמרלמשל,"כאןמלים.פהחסרות"אבל

הכרך.אל
לאמעוניין'אינךאם"כמרבן'גוערת.ארשתלבשרגרמזשלפניו

אתעקש."

 " ...זהאיןבריטניקה.ליישבר.רוצהשאינניאיננה"הבעיה
כאלה,שישחושש"אניבעגמומיות.גרמזאמר ,,אולי'חיקוי'לך"יש

רבים."

 "?קורא ?אנגליתמדבראתההאם .גרמזסניורלי,"אמרר
מןלא"זהמלה.לאאףענה. ," Ni una palabra "מהורהר.חייך,גרמז

ניתנהלאשלךכמרהלא-כלרם.באמצעשם,אותנושלימדוהדברים
אמונה."

נכרן'אמת .אמונתועלגרמזשלמהערתומפריסאיכשהוחשאכדרר
זיוף.שהואבבירורוראהבספרהסתכלהואאמונה.לדניתנהלא

כיצדאבלבוחנת.עיןארבוטחתידכמרערך'יקרמצרךהריהיאמונה
הזה,כספרכמרההאמרנהבדברהערתוואולי ?זאתלדעתגרמזיכול
קרקעעלאכדררעמדכאן ?הכוכביםאדרבדברשלדכתיאוריהאר

שלדשהכרך~דעכיצדאנגלית:קוראאינוהלהמגומד.יותרמוצקה,
רכלתרדיםבליסופיות,אותיותללא ?טיפרגראפיחלדם-כלהרתהוא
נידחיםבמחוזרת :היאהקובעתהשאלה ?ארגנטיניותסיומותמיני
והאם ?עדיפהאכןהיאהאם-ממרחקיםהבאהההשכלהאלה,
הואלדשנחרץמהכלארהשכלה,שלזהסרגלהביןבאמתאדםנדרש
 ?כלשהיאמונה

שיהרהראמרהשולחןמעםבקרמודעתו.עלמלעמודחדלהוא
דבר.לדויודיעגרמז,מרשלהנדיבהבהצעתו
מרסיקהמוקףשלד,המלחיםמיטתעלהשתרעלתאר,חזראחר-כך

רגלייםשלודשדושלחלדנו,מחוץלרעדפוערכשהלילהסרטים,של
במעמדווהרהרהשלווה,אתעוכריםממרלמלתשיחהאריחפות

בנפשו'מוטרד'נראהלאאשרגרמז'של-בבירוראומללשהוא-
התפרקדת.שלסימניםשהראההואגופר,רקמעמדו.עקב

לעצמותיוחודרתהשינהבערדבדעתועלואפשרויותמיניכל
לעתיםעד-כי-רביםכהחודשיםשללמסעדתהעייפהולתודעתו

ארנהדרים,מבניםקיטעישלבדמותשלדתודעתולעיניוהופיעה
הנרפיםכלברחבימפוזרים , s 1ה-המאהמןבתחריטחורבות,

 .דרכועברהשבהםהשוממים
עוולותשלברר-רקבהריהיבראנרס-איירס-הבירהבעיראי-שם

אדם,אותרגרמז.שלתמימותואתלרעהמישהוניצל-הקפיטליזם
אלף-גנובים,טקסטים :פגומהסחררהלגרמןמכריהיה,אשריהיה

המסכן'גרמזקטועות.אבחנותגמורות,בלתיעריםמעוותים,ביתיים
שלהמעצוריםחסרהמפיץ .בקרמיסירןמכרהוא .חכמתוכלזר

 .גרמזשלענידתועלשמרהללוהתרמיות
נוהגוגרמז'שלענררתנרתרהריזר'אפשרותמדלאבלאחת.אפשרותזר

שהואההשכלהחלדםבספרר,השלמהאמונתושלד,השכנועהדתי,
הדעת.חסריאלמביא
הבריטניקהשלרשעסיטונאישארתו-נוספתאפשריתסברה

שרשרתמגומד.מלומדלאפתי,אלאאינועצמוהואהזר,המזויפת
 .המקרראללאחוריהנפרשתשקריםשל

אדםבמיוחדאר,-חכםאדםאפילולא-כל-שכן,הנהרעללפעמים,
עיראומנםהיאשאוקלנדבטוחלהיותהיהיכוללא-חכם

הירוקיםהריהעםניר-זילנד,ארתהבכלל,קיימתהיאהאםבניר-זילנד.
הרועהוצאנהשלהמאוריפיטפרטיעםכציפחה,האפוררימה

לבטח?
מכלהספריאתלמכורניסהשגרמןגרידאמקרהזההיהוהאם

 ?בזיוףלחרששעשויהיחיד-לדרקהנוסעים,
מרבןבאיזה ,תדר~~,אוקלנדאודותדבריודעאדםאיןאם Iמאידך
יהכפריהכומראוהנדירהאיכרבובקרוא ?שבספרהמידעמוטעה

לפחות,מעתה,ידע~~רות,אואוקלנדאודותדבריודעשאינו
כאלה.מקומותכאלה,דבריםשקיימים

כשמליםאיגואסו',הוטלב'גרנדכמוונרדםהולךעדייןלאט,לאט
שהואהמחשבהבאנדרועלתהתודעתו,תוךאלמרחפותבוכריות
 .לבינוגומזביןהיחסיםטבעאתלהביןמתחיל

השקראתעליולהלביששהתכווןמכיווןבובחרהוא .בובחרגומז
 .באסונסיוןהאישהכמובדיוקשלדי
שיאמינוכךעלועומדתכזביםמספרתהיאהיבשת.שלטבעהזהו
ידיויתווכח.לאהואוסניורייולבןעשירהואאנדרסשדוןמאחרבם.

השהיה,ללאהספראתיקנההוא , noblesse obligeה-ידיעלכפותות
שולל.ומ~לרמרוששכהספק,ללאשהוא,באדםלהתגרותיעזולא

שלמשפמובטבעהשונהלארוח.שארבעלשלמרמהתחבולת
מהשקריםהאמת,למעןאו, , La sefiora Presidenteמ-הקולונל,
הוא.רישומיושלהחדשניים

אלאעודהיהלא'אקסודוס'שכןספק,בליעברכברהלילהחצות
יבמיטתונתחלחלוהואיבדלתודפיקהחיתהמרוחק.חוזרפזמון
למצואגיששלרגעהזר'שזהחיתההמיידיתמחשבתוומזיע.עירום
שאחליט"אמרתי :כמומשהוואמר-גומזאסטבן-שמואת

בבוקר."

הארוך,במעילושהזר,חושבונשכב,חזרוהואתשובהבאהלא
הגרוטאות.ביןכחוש,שכב,בוהמקוםאלבחזרהמכאןדשדש

 ?הבריחאתסגרלאהאםמאורתו-תאו.אלהדלתנפתחהעתהאך
יישןפנילהעמידשרוצהכמי :עינייםלפקוחשלאעצמוהכריחהוא

 .לויסתלק-יהיהאשריהיה-הגבולשמסיגהמקווה
הואבתאו?מישהונשארהאםמישהו,יצאהאםוהוגפה.חזרההדלת

ידע.לא
נעההארנייהכשקט.להגדירואיןזו,לילהבשעתאותושהקיףמה

הומפ-הומפ-הרמפ.במיםחבטומשוטיהנאנק,מנועהיעדיין

שלכלשהוסוגהיהאבלבעדינות.אם-כייוהלךהתנגןודרס''אקס
בדיקה,נשימה,שומעשהואלוהיהנדמהובתוכו,ציפייה.שלשקט,

רשרוש.

מילאהתאוותנותאותו.שכיסתהללחותמודעצידו,עלהתהפךהוא
חשבהוא .בחושךמתנדנדתאותלויהשחורהכתונת .תודעתואת

אתמלרחיה,חיכוךאתשלה,הפשוטההספרדיתאתששמע
באמצעו.נקובהיה;הואובערמיטתופאתאלנלחץגופהדחיפותה.

אניילךשיקרתילאמעולם :היה-לונדמהכך-שאמרהומה
קשוייםרא.כגוןמטורפיםהבלים .מכאןאותיקחאותך'אוהבת

מצער.אפלים,טנגוממחולות
סיפוריעודסיפרההיא .הר~~ילעין:נראהבחושךסיפורנתממשואז
אושלה,התינוקתינוק, ,)?אחר(נהרהזההנהרעל .באסונסיוןכמו
שלהמעקהפסיביןהחוצההתכופףימארדאהובמאודיצעירילד

אחדלאורךנקשרהשזושעהזו),מארנייהבהרבהשונה(לאארנייה
נעלםהנרקבות,המזחקדרותלביןהספינהגוףביןנפלהואהמזחים.

שלההכבלעל-ידינגררתהארנייה,בעודהכהים,החומיםבמים
הגוףאתלמעוך·ועלולההמזחאלוהולכתנצמדתיזקףעלשנכרך
הארנייהחרקהבוברגעבדיוקיהילדאתלהציללמיםקפץגבר .הרך
 ...הנתזקולאתשמעההיאשם.תלוייםשהיוהישניםהצמיגיםכנגד

זקוףהתיישביהנתזקולאתשומעכלהרת,מחלדםמתעוררברגע,בר
במיטתו.

הואכלהרת.חלוםלאשדיה,עלשלובותזרועותיהארתה,שםומצא
עליךהודעתיימכאן"הסתלקי :כמעטצועקבה,נוזףעצמושמע

ערדלישתספרילמה ?ממנירוצהאתמה !מטורפתאת !לשלטונות
 "?שקרים
כאילומאי-פעם.מוצקהנראתההיאהדביקהלילהעגמומיותבתרך

עלאצבעשמההיא .העץמתוךצומחתבסיפון'אוברצפהשתולה
והעבירהלידוישבההיא ;הרגיעההיא ;כיונההמתההיא ;שפתיה
מדורהשלהאפרכריחכעתהיהריחהמיצחו.עלחמה,גסה,כף-יד

גופואתכיסתההיאמעליו,השתרעהשלמהיבשתכמושכבתה.
נמלטורישומיומפנקסידפיםונהרות.לבניםכתמיםמלאהבמפה
שפתיהמתחתרב.מגובהנפלועדיניםעפרונותיאצבעותיומבין
היהלא;מעולםלושעוללהמהזהחולה,שהוא~למלשיניהומבין
 ".שש" :אמרההיאהביתה.רוצהאניכזה,במצב

אורגס.קפהושלהיתר,ביןמלוניםנרקב,פרישללריחהתעוררהוא
ביןהתנגשותכביכולבמזג-האווירימעיקחששעםיחדחלמוני'
היהצהוב,דומה,וכאבהתא,אלמכברחדרברומטריים,לחצים
עלהזוהמההשתלטההרביעי,זה,ביוםגופו.תוךאלוהולךפולש
עובש.כמובאוזנוצמחהההיאהאין-סופיתוהנגינהעורו
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ואתהחאקימכנסיאתעליומשךצמרמורת,כאחוזרועדקם,הוא
 .הסיפוןאלהחוצהאותולגדודלשמשוהניחהדקה,הכחולהחולצתו

המבניםכיאףהשחר'באובךקלותהרעידהנוףאף-כי-שם
כחולים,צהובים,כתומים,והלאה,הרציףמןשנמשכוהחד-קומתיים

י,דבהישגוממשותמוצקהקרקעחיתהשם-בשמשנתחלחלו
למזכרת.לרשוםהיהיכולשכמותה

הספינהאתקשרישנים,בחבליםמחובריםשקורותיוחלודפחלוח
כחול'גביעלבלבןכתובנושןשלטהיההמזחעלהיבשת.אלוהנהר

לפיענוח.ניתןבלתיאך
שזוהיהייתכןספק.ללאמאחוריהם,השאירוכבדסן-ניקולסאת

הנהר'לא;דךישנםשכאלוזעירותתחנותשלתריסרים ?זדאטו
שוםאיןבאחדותבהן'עולהאויורדלאשאישכאלואףביניהם
וחד-גוני.שטוחירוק,חוףאותוהדרך,אודךלכלאךבתים.

פן-דחוףהיהזהרופא.למצואעליויהיהידע,זה,בשום-מקום
לימדוהמזל'למרבה .והלכוהחמירוהדלקתסימני .מחלתותחמיר
עירשאיןלסיומם)שהגיעחש(עתההיבשתברחבימסעותיואותו
בויותר,אופחותגסותבאותיותחרוטשלט,עםמרפאאורופאללא
 • En f ermedades De la Pielנאמד

ישזמןכמהלבדדעליואחדי-כןקפה.בכוסעצמויחזקראשית-כל
ולפעמיםבלבד,לדקותעצרולפעמיםכיהזה,במקוםלרשותו

 .מספרלשעות-
אותווימצאתאודלתעלידפוקשמאישאל,לאדב-החובלאתאבל
זונתו.אתמחבקתושעירה,שדידיתאחת,זרועישן,

בחלומותחציודרגש,לילהלאחדמעורביםשרגשותיוהביןהוא
לידו'שכיבתהעלוצעדהזד'בהבנתהקלהחיתהבממשות.וחציו
גמורה.בשתיקהממנולכתהועלמספר,שעותניע,ללא

מעלמורמתדגלוחיתהלמעשה-ל'קומדוד'להיכנסכשעמד
שיסתובב,משהולוגדם-פנימהלעבודמנתעלהגבוהמפתנו
ובמצודדבזהירותהיורדתמעילארוכתדמותלונראתהחטוףובמבט

אתרוצהאני !חכה"גומד,קרא.גומד,""סניורהפח.לוחגביעל
 ".המחירמלואאתלךאשלם .הספד
יורדכאילוהקרבי'הלבדכובעאתחבשהוא .מבטוהחזירלאגומד
המיםאלאולי,מטה,?כלפימסתכלהואלאןלדעתאיךבהדים.גשם

לביןהארנייהשביןהמיםאלהידידה,משטחלוחותביןשמתחתיו,
 .לחלוטיןיותר,עודמדוכאנראההואהמזח.
אתלךאשלםהספר'אתרוצה"אניאכדררנזדעק "!שלי"הספד
 "!המחיר

נמצאהיכןלשערמסוגללאבמעיל'הדמותבעיקבותמיהרהוא
להיותיכולכזהספדאםרבספקמידע.מלאגדול'ספרזההרי .הספד

השלד.דמויהזה,הגוףעללאגומד.שלהארוךמעילותחתמוחבא
כובעו?תחת

בגברדיןאחזממשהואכלומר' .גומדאתהשיגהידידהמשטחבקצה

ואמר.חזרשלי,""הספרהשרוול.שלהמבריק
מאוד."לוזקוקאניהבריטניקה.אותו.לילמכורמוכרח"אתה

גומדקרא ", No Puedo "להסתלק.מיהרגומדמידו.נשמטהשרוול
 ". Es un ejemplar unico !יכול."אינילכתפו.מעברבתשובה

 ".איתןלשוחח"עליאכדרר'אמר "'"חכה ?בעולםהיחידיהעותקזה
"הבט,"פנים.אלפניםאליו,והסתובבהלפתענעצרהשלפניוהדמות
דיחוי."ללאאותולךאשלחשל,ךהעותקאתרוצהאתה"אםאמר,

חשהוא "?רביםעותקיםמוכראתההאם .אותךלשאול"רציתי
יופיעגומדאסטבן .לקשרשותפיםלהיותהפכוהםשאיכשהו
יקראהואלאנגליה.הביתה,יגיעאםיציירשהואשמןבתמונת
 .הכליסבירציוראותו'הזייפן'.לתמונה
כלל.רבים"לאמשלוותו.לצאתמבליענההואלא,"האמת,"למען

כולםלאהאנשים.אתלהשכיל-בחייםמאודקשהמשימהזו
מרומים."להיותשלשניםרבתמסורתלנוישבהשכלה.מאמינים

מיזz,לאשגומדלמרות-חשנלחץ'אכדרר'אמר "'אחדדבר"ועוד
המעילאתלובשאתה"מדוע .והולךממנומתרחקשהוא-ממקומו
 "?לךחםלא ?הזההארוך
תרצהאםשאמרתי,"כפיענה.סניור,"צלחה,דרךלךלאחל"עלי
בדואר."אותותק~לכתובתך.אתבידילהשאירעליךעותק,
 "?אתה"לאן
 ".כאןותזדמןשתחזורבמקרה-עקבייעלכנראהאשובעצמי"אני
שידבזיכרוןלשמורכמוזההריבולהחזיק .להיפרדשובהחלהוא

במעלההמהלךמישהובפיהושרבלילה,ממך,מהבמרחקשהושר
חלקים-ונמוגהלךגומד .מאזיןשמישהולדעתמבלילעצמו'הדרך'

בקושי.אךהנשמעהאחרון,החוזרהביתיהיהכובעוחלקים,
שבהואכליל'שיעלםמשוכנעאכדררהיהבורגעבאותואך

הראשונה.בפגישתםבושחיתהרצינותבאותהקדוהסתובב,

מבין .זמןיותרנמשכתהנסיעההנהר"שבמעלהאמר' "'לזכור"עליך
נמצאאניכןאםאלאהזרם,עםלהיסחףפשוטיכולאינניאתה,

למעיל.תצטרךאתהגםדרומה.ממשיךאתההנהר.בתחילת
האחרונה.ההזדמנותשזאתידעאכדרר

 "?הכתובתאתאמסור"למי
"לאבי."
 "?"אביך

" AL Capitan ." הואתבין,אבלממנימרוצהאיננו"הוא ,החובל:רב,
בספינהלהפליגתוכללאאסטבן,לא,לומריכולשאינוכךאבי,

שלי."
ממש."שלהוריםלךשאיןאמדת"אתה

"אמת."

נעלם.וגומד
שלכוכביםכ,ךזהשאיןלמרותהראשונה,בפגישתםגומד,אמדמדוע

 ?שלונוספתשגיאה ?גנרטוריםיש
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בצהריים,עשרהשחיםעדבידושעיתותיובטוחמכן'לאחרשעה
mas o menos , אבללו,לקרואיופעלהצופרhombre , רצונומה

הרחובותלאורךלדרךיצאהוא-לראותמהאיןכאן'לעשות
 .כבדבלב- ?כולםאיפה-השוממים

כיצד .לשאולשפחדואחדים ;מלשאולשנמנערביםכהדבריםהיו
 ?הופקרמדוע ?גומדאסטבןשלאביולהיותובל nרב-ההיהיכול
 ?פושט-ידחיי-חייודרךאתבעצמולובחרהאם
זקניםעםזעירות, aldeasב- ,הזוביבשתרבותכהלושקרהכפי

שלבמכסיםהמשחקיםילדיםעלומות,מלחמותותיקיבכאדים,
מחייכותבחלונות,מאופרותיושבותקטנותנערותבקבוקים,
לאהוארבעים,לשלושהחשופותשדיים,חסרותכזונותבטמטום
הנידחהחורהעיר, .גומדשלעברונוףאתכהלכהלקרואהצליח

ביד,הצבועהשלטאחרתרולרוחבו,לאורכועבר,שברחובותיו
חשוכותלבנטיניותפארחנויותאלשהובילופעורותסותיכנעל-פני
אבניםמוקפותגינותעםכנסיותריקים,בתי-קפהיוטה,שקימלאות
בנקסוס,עלרוכבמישהושלפסלוקשה,חוםעשבובהןלבנות

בקצההשדות.אלהיישרכמעטהכיווניםבכלהובילהסולידי'
פהכבוש.לבוץאבןחלוקישלמריצוףהרחובותהפכוהציביליזציה,

מזדמן,ברושבמרום,עמומהשמשטרי.גשםשלעקבותניכרוושם
נוסף.דברשום :במרחקחרבבית

עקבמטופללהיותיותרמשפילעד-כמה-הנהרבכיווןהיהחוזר
אלנמשךכאשר !הבירהשלהמפואריםברחובותיההזוהמחלה
השלטאתקראראה,הואבלבד,אחתערוגהכיאםהראשונה,הגינה

 :המודיע
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מאודשפםעםממושקף'גוץ' .קיצוניניגודבבחינתהיההרופא

גםנקייהצעירה,(רעיהרבבללאלבןבמקטורןדחוס,שפםמיוחד'
הזההדוקטורהיההארוכות),בזרועותיהילדברקע,נותרההיא,

החמניותבגינתו .בטוןשלמבלוקיםבנוי .מטריאליסטיחמור'שונה'
מודגשת.ישירה,-כהתבטאותוכמוהן ;ביותרהמוצקות

עודףלי"איןאמר,צ'יזנרוסאךהמתין,לא(אישאכדררכשנכנסוכך,
להישארתוכל .מכנסיךאתלהסירנא"הואל :הרופאאמר )" !זמן

 .כאן"שבאמאיל.מצופהגבוהכיסאעלהצביעואז ,,בתחתונים.
 ,,התחתונים.אתהורדעכשיו

לביןניקוטיןמוכתמתאצבעביןאכדררשלאברואתהחזיקהוא
חיתהכלל.נרתעלאהואירוקה.צהובהמוגלהנפלטהוסחט.בוהנו,

ותורגילהזיבהכלום.לא"זהעובדה.היכרשהגוףכשםעובדה,זו
 ,,רציני.דברשוםלא.

אתיודעאני .מאזשוב,אותהראיתיאבל .וכסיוןבאסזהאת"קיבלתי
עליה."שתדווחרוצהאנישמה.
 "?זאתשאעשה"מדוע
 ,,החוק.זהומקום,מכל ...אחריםמידבקת."היא

שםלהםשאכפתחושבאתההחוק.מןמאודמרוחקים"אנחנו
רואהאניאחד.כלעםלהתחברשלאלהקפידעליך ?באסונסיון

זאתשתעשה.מדועבביתךכךנוהגלא.אתהכאןלחייםרגילשאינך
 "?כאן

שיניה,שפתיה, ?בדלתדפיקתה ?זאתעשתהשהיאלהסבירכיצד
 ?ועוצמתהוגופה,הכל,החובקיםשחייהבתי

מיןמחלותריפויבימינו'צ'יזנרוס.אמר ,,כעת,להתלבשיכול"אתה
זוחיתההאםהאישה.אתשהכרתאומראתהכיסים.מעשהאינו

 ,,מתקדם.בשלבאיננוהזההזיהום ?הראשונההפעם
 ,, .מאזאותה"ראיתי

לארוןניגשהואלשמוע.סירבלאגםאך ;לדברעודדולאצ'יזנרוס
מספריצקממנוגלולות,עםובקבוקשפופרתממנווהוציאקיר

מאודהדקותושפתיוהלבנותשיניומונה,כף-ידו,אלהיטבמוגדר
 .במנותונעות
אמר. ,,הנהר,ספינתסיפוןעלהגעת"אתה
אינךמדע,איששאתה,אותימפתיעהספינה.על"היא .הנהןאכדרר
 ,, .תטופלשהיאלפחותרוצה

שמה."אתלי"אמורסבלנות.חסרענה,"בסדר,"
 ,, .רב-החובלעםנוסעתכאוילאליה.ליידועה"היא
שבילית"חשבתי .אירוניבצחוקהרופא,אמר ,,אוילאליה'דונה"כן'
אומללה."אישההיא . Putaאיננההיא . Putaעם

האינדיאניתדרובתודעתומופתע.אכדרר,ענהאותה,"מכיר"אתה

וידע,הכירשאותהמפהעלהיהצ'יזנרוסנפרדות.ביבשותוהדוקטור
 ?אוילאליהאבל
אושעהולהעבירלשבתיתנגדלאהואמוזר.סיפוקחשאכדרראך

 Son " ?קפההדוקטורלויציעאפשרהזה.האישעםשתיים

personajes ", אישים. ".כאןעוברים"אנשיםבכעס.הרופאאמר

 .בזיכרוןהנשאריםאלהלפחות
נשארים."אינם"הם

החלוןלידהכתיבהלשולחןניגשממנו'מבטוהפנהצ'יזנרוס
והחל-טרטרהלאמוסיקהושוםנפלאה,צינהשורההזהבחדר-

 "?"שמךלכתוב.
 ,, .מק-מאסטר"אכדרר

 "?בבית"כתובתך
 "?לךנחוץזהמה"לשם
 ,,נגוע.אתהגם .עליךגםלדווחעליעליה'שאדווחרוצהאתה"אם

לושהוקלבלבאמר,דוקטור",היטב,הענייניםאתמסביר"אתה
חדש.שלטלךלהכיןאוכלצייר.אניאותך.לצייררוצה"הייתילפתע.
לך."מגיעיותר.טובמהקיים,בהרבהגדול

 "?כסףלך"אין
 ,, .שאין"כמעט

חשוב.""לא
אתהאולירב-החובל.אתמכיראתהאוילאליה.אתמכיראתה"אבל
 ?לצילינדרהדומהומשהוארוךמעילהלובשהבחוראתגםמכיר
 "?אסטבן ?שלהם"הבן
פשוטים,הםהאםאותו.גםלהסבירתוכלאוליבנם.הואאומנם"אם
 "?קנקנםעללתהותעל-מנתנסנחוץלאהאם ?שליהמחלהכמו

קצרות.צ'יזנרוסענה ,,תמים,שהוא"ייתכן

 ,, .הללוהבגדים"אבל
תמורתלאלוהיםמשהוחייבשהואחשהוא .כומרלהיותרצה"הוא
 ,, .משהוחייבתחיתההיאגםאוילאליה.דונהוגם .חייו

 "?והילדאישתךאולי .אותךשאצייררוצה"אינך
ועקשני.חסר-רחמיםמשהוכעתנתלווההדוקטורשללשתיקתו

אתיצרכיצד:האמדעאישהיהצ'יזנרוס-החוצה.מושלךחשאכדרר
מארחיםהבוכרים'ואתכרכריהרי?הואכלפיופתאומיתדחייהאותה
יפות.פניםבסבר

קפא.הואסתם,צונןעודהיהלאהחדר-שאלדוקטור",לי,"אמור
הואהזה,המקוםהלא ?כאןמאושראתה"האםמדכא.היההלבן
ממש."שלמקוםאיננו

 ,, .ממשיהואלדידי .מקומיזה .כאן"נולדתי
מדיבטוחיםמדי,קטועיםהסבריו-שצ'יזנרוסלחושהחלהוא

אותו. ז:r.ל wלבזמןובוסקרנותו,אתלהשביענועדוהםבעצמם.
העובריםאחדושואללו,זרבמקוםברחובההולךלאדםבדומה
מהזהכיבראשו'מהנהןרקוהנשאל ? xל-הדרךזוהאם-ושבים
לשמוע.הזרשך;צה

שכללאנדרומספרצ'יזורוסהנהשונה.שהיאמאודייתכן-האמת
טבעאכןבנהכן'באמת.שקרהייתכןבדמיונו'עלהשאולימה

אותו.שהצילרב-החובלזההיהכמעט.
הבן'שלמתמימותולא :שבע-רצוןהיהלאסיפוקו'עלבאלאאכדרר

אתהזאת,המעשייהאוהזה,הסיפורתאם,לאזהחייו.מהצלתולא
'עלכאןשהומצאהסברזהוהתעסק.עימדראה,שאותוגומדאסטבן
באסונסיון :נגדותחבולותהנהרחיבלכאילוהזה.הנהרגדות

 ;ההיאהמויסקהאתהרףללאלנגןהנהר,במורד ;חולהלעשותו
גיבורותאמהותמזויפת,סחורהעםכמורהפרחיאליולשלוח

סנטריהם,זיפיעלגריזעםקברניטיםהחיים,מןגדולותכ~וויטות
 .גופואתמכסותשמפותיהם

לו.משקריםהםעדייןהנהר,מןהמוסיקה,מןהרחקועכשיו,
~אמת.שיאמיןרוציםאינםהםמזה,גרוע

כסיומהבלתי-נתפסתואילמת,לחהחיתהלבואנוס-איירסהכניסה
דקחורפיגשםלמחצה.חשוךמזחאלחבטה :ממשותהפלגה.של
כמעט:אישביותרוהמוזרפיה.עלהנסיעהאת'הופךוהולךיורדהיה
נראהאשרשקטנוצרוהמנוע,המוסיקה,כשנשתתקההמתין.לא
פתוחות,בחולצותבקיץ'אותהראהשלראשונהזובעיר-אכדררל

בבוקרואביו,שלהכמורהבמעוןהשלווהכמו-וקולניתוולגארית
גםואוליובל, nרב-הלהם.נתפזרוהנוסעיםבחורף. ,'איוםשל

כדלתכמוההקברניט,למגוריהדלתעוד.קיימיםהיולאאוילאליה,
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מוגפת.חיתהה'קרמדרד'.

 ?היורדיםאחרוןהואהיהיה
 .אסטבןשלהגבדדיןמעילאתזוכר •שלוהג'ינסבמקטורןרעדהוא

אליחנדררואדלדון :אצ'ררריהקולונללושנתןהשםאתמצאבכיסו
tואדלדוןהקולונל.ולדבריהאינפורמציה.משרדאיש .,ל;פז
 • La Sefiora Presidenteאלמארד""מקורב

תרבערעינו.תודעתואלבלתי-מוזמן'מצח,בעזרתפלשאצ'ררריה
הקצינים,אתםכולכם,:האםקולונללי,אמררמצריד.להיותבמפגיע
ורקשלכםבאינדיאניותמתפאריםאתםהאםאר ?תאוותניםהיכנס

כגרןהללו,האינדיאניותואחתבצ'אקרצנועצריףעלכמרני,חולמים,
מיטתנואל?היוצקתעצלהכיאםיותר,ארפחותנאמנהארילאליה,
מלים •למדתיאוליאותןג~tזן~יבשפתהמליםמעטאתהמשותפת
הטרופיתבזיעהשרקעאניברברגעלישרן'.'לך'יקירי',שפירושן
 ?כךאתםגםהאם ?הגועלית
ה'קאזההארמון'אללך :מזמןנתןתדריכואתהשיב.לאהקולונל
ה~תנהעלתרדהאסיריהיההנשיאלמעני.זאתרעשהדרזאדה',

הזאת.

אתמאוחדת.חיתההשעהכמרבן.כעת,לגשתהיהיכוללאאכדרר
ז:?י W ב;:צפייתוסמךעלשיעד'הואאבלמכבד'זהשכן ?iשערנו

הצהר~ים,אחרבשערתכאשר,עליהםסוגדיםהםאיך-פ;ר?.ני;
כארבעשחלפובארבך'נעלמההמרוחקתוהגדההנהרלשפךהגיעו

ושלאחדותארניותשלאורותיהןאתרקדאובהןשערתחמשאר
פלוס.עשרהאחתאוליארעשר,בוודאיהשעההראשונים.הפוכרים

קולנועבתימלאות,מסעדותאלהתוודעלפחות,בקיץשבה,שעה
הרמים.רחובותפתוחים,

מקומרתהכירהואמוגברת.בתנועהייתקלהנמל'אתינטושאם
ללוןירכלאולימכדים.ארידידים,יפגושבהםללכת,ירכלשאליהם
אישה.שרם . tintoוהמון • bifeויהיהאצלם.
הביתה.הטיסהכרטיסבידרישמקרם,מכל

 .כחולבאוטובוסשנתקלעדכטרשיםבנייניםגרשימספרעברלמעשה
נראהארמלא,והיההחוצה,המרכז.מןההפוךבכיורןנסעהאוטובוס

האדיםמכרסיהחלונותמבעדלדאותשהצליחכמהעד-מלא
 .בשחררנשיםמלא-
שמשקלוועפרונות.הרישומיםפנקסרבועימד'נשאתרמילואתרק

בספינה.מיטתועלהשאירשארתוהספרעקבפחת
שאתארגנטינהנשרתביןכלקררםהגבירה.רישוםאתהכיןבדמיונו

מתגנבאולימסתורי,ברקע,ההוא.בקיץלראותהרבהכהדמויותיהן
ראשואתהעוטףבעלה,דיוקןאתציירהסודיות,המדרגותבמעלה

היהמושחת.היכרגרפהכיככוורן,במלמלה.-לוסיפרוכך-
 .רלסקזבדמותעצמוולופגש'שבהםהאנשיםלכלוהותרדימקרם
הישניםהמזחיםמשמאלו,הנהרהעיר,אלדרכולשרךשהמשיךככל

היהזה-ממלאכהובטליםקלושבארדשרוייםהמחסניםחשוכים,
יותר,עגומהאיידסבראנרסנראתהכן-לבטחידעזאתשבת,יום
 .למישהולהסבירשירכלדברזההיהלא .יותרקלילנעשהצעדואך
שמןציורשל-לפחות •רוחובעיני-השלמתועםקשרלזההיה
לכןושהיהלראותו,לשרבמצפהשאיכרעולםיבטאאשרבד,על

כביכול.חנוטולהשחתה,לשינויניתןלא :מושלם
ואדל.דוןמעלתוהודאתויבקשבבוקר,דוארה'ל'קאזהיטלפןהוא

 .מכאןלטוסירכלואזיפה.בעיןשישלםאמראצ'ררריה
מטריותכרשאיםכמותר'דגלבהולכינתקלוהוארבזמןעברלאאך

מוטיםגרפיהםבמהירות,פוסעיםהגבריםהדק.המטרכנגדשחרדות

פניהןמטפחות,ארפרוותעטופותכרבעים,חובשותהנשיםקדימה,

אר-דמעותעררןרעלהשמים,אללאחוד,לעתיםמוטלותהזוהרות
גשם.

 .אחרכיורןקייםלאכביכול .כיורןבאותונעיםשכולםהיהדרמה
דבורים,כשללאאך ;זמזוםמלמול'התגברכןלמרכז'שהתקרבככל
ברדד,קולשמעפעםמדיחזקה.ברוחשכשכרתלקוליותרדרמה
הרחקארלפניולרחוב,מעברהיוהקולותאךאישה.קוללדוב

 Se he muerto !"כמרמשהרמביעיםשהםהיהנדמהמאחוריו.

se ha muerto ". ארריטה !ה 9"~רךיכגרןרשרוש-אימים,כךואחר! 
 ,, !א-א-א-א-,רי-י-טה

והואהדקותמשחלפואךלגרמז,כשהאזיןכמרמה,זמןדרושהיה
להבין.החלקודרים,המוניםאותםשללמצעדםהצטרף

 La Sefiora Presidente •הזיכרוןמןהיותרלכלמהחיים.ציורערדלא
שמהאתיכתובגרמזראסטבן ;המועדאתאיחדהקולונל ;מתה

שאינהארילאליה,תהפוךאותרחדש.דףעלמרובעותבאותיות
כהדבמעלהבדרכהחוזרתשני,ביוםהספינה,בערדקרוא,יודעת

לה-פלאטה.

מאחרים ' Aerolineas 'מטוסי-לאזייזהמוניתלהשיגיצליחאם
הלילה.ערדהביתהלשרבירכל-לחצותקרובוממריאיםתמיד

וגדושים,מלאיםשיהירהםהנכנסים,ריקים.יהירהיוצאיםהמטוסים
 •המרות.אודותתמידסקרניםהבריותשכן

HJ 
1 ~ 

סיפור•

 •שירה

ומזוזה-הכינות?תרמילמפה,אטלס,
באירופהלמיטילהמדירך •

אירופהבמזרחלמיטילהמדירך • ,מכ~והחשוב בצ'כוסלובקיהלמיטילהמדירך •- 7י ...
בטורקיהלמיטילהמדירך •

מסלולאתלךשיחןהמדריך
סופו.ועדמראשיתוהטיול

מירבאתלךשיחןהמדריך
ארץ.כלעלהמידע

שלכתובותלךשיחןהמדירך
להםשתזדקקהמקומותכל

בטיולך.

ביותרהנפוץהמדריך

מדריכיאתהמלווההמדירך
הטיולים

 ...זמןלאורןנאמןידיד
בע"מרותםהוצאת
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"אמא,-מאילתבמיוחדשהגיעיואב,של וידב_-::::::
נסים"מחוללשהואשמענואליו,ללכתחייבתאת---

משהמשיךעקשניות.סירובבתנועותנתקלו- מעיניהאליושנשלחבמבטלגלגניחוטנשזרלנסות =
"עבד :נמוךבקולאמדהוהיאהמלוכסנות,הכחולות, !!!!!!!!!!!!!!
 ,,הנסים.מחוללישלזמנם
ומשךבמורת-דוחראשואתהנידימולושעמדיואב,שלאביו

והואשהתהפךבשרפרףבעטההחדש,בסנדלרגלו,בכתפיו.

עיניו,להתכופף.בליהשנייה,רגלובעזרתלמקומוהחזירו
בכוחפתאוםנעצמובשוש,וננעצויואבשלמפניושהתנתקו

מחוץאלשהשתרבבהילשונוקצה .מצמצוהןאותןוכשפקח
מאחוריאלנסוגהושוב,הנהלאורכןאותןוליקקהלשפתיו

 .קולניאווירמשבנפלטומנחיריוהתכווץפיו .שיניו
שוש,שלבעיניההלגלוגחוטהתעבההעוויותיולמראה

 :שאלהוהיאיעמוקהתכלתשללאגמיםאותןהגדילהשהמחלה
ולהשמיעלהתנועעחדלאזורק "?מוישמראה,לך"להביא
השכנועמסעאתבנושיסייםממתיןבפתח,נכלםועמדקולות

שלו.העקר
והנכדים,ציפיעםבקרובלבואמבטיחכשהואיהלךשיואבאחרי
צללים.נטוובביתהשמששקעה

מחו

 "?שושלהתאוורר,לצאת"רוצה

 ,, .לארוןשנכנסיםלפניקצתלהתאוורררעלא"רעיון
יהודית,קבורהעלמדיששלהרהוריואתליווהמרירחיוך

לאטהמליםאתמושךואמד,חזרוהואבארונות-מתים,שאינה
מתחשק"תגידי'-מוגבלממאגדסבלנותושאריתאתכדולה

 "?מקוםלאיזהללכתלך

איןתדאג,אל :במוחהשחלפההמחשבהאתממנוחסכההיא
לה.שיניחבראשהלווסימנההתוכניות,אתלךלקלקלכוונהלי

תראי ?שהתחלתהספראתלקרואתמשיכיתעשי,"מה
והיאהסאהאתשהגדישהמאולצתבעליצותקרא " ...טלוויזיה

 ,,הקידות.עלבטיפוסאתאמןאני"לא, :ענתה
ואחר-כךרגעעודבההביטהואהתאפק.אךבכעס,הגיבכמעט

ונסגרהארון-הבגדיםדלתנפתחההסמוךבחדרלהתלבש.הלך
הרצפה,עלהנעלייםמגדתגרירתנשמעהנפתחה.ושובבחבטה
השנה,שקנההחורקותבנעלייםמויששלהמהיריםוצעדיו

והואלרגעשקטהשתרראחר-כך .משהוכמחפשבהןשהתהלך
ניחוחשלו,סבנטין"ה"פליינגהתפשטובחדרבפתח,הופיע

 :בכוחלסלקשניסתהלמראותשהתקשר
ידושולחהחברה,שלהחשבונותמנהלתבחתונתמדיש

שפתיהאתשעיוותהצעירהשלבזרועהלתפוסבשובבות
שלאראשהאתחיטתה-אשתך"זו"אה, :רב-משמעיבחיוך

שהושיטהשעהשושעלמטיילותהמאופרותעיניהמבט,להישיר
אחרייותיכף .סגולצבועותהארוכותשציפורניהןאצבעותלה

שלהתנהגותהמתפנק.ברפיוןאותןהשמיטההקלה,הלחיצה
שהפציעהבעל-ביתיהחיוךכמושושאתהרגיזהלאהחדשה

אצלנולעבודהתחילה"רותימויש.שלהעונגמדושנותבפניו
 ,, ...לקידוםמועמדתהיאוכברחודשיםארבעהלפנירק

מצבה,אודותאודותיה,עללנערהסיפרמהתהתהשוש
בכוחנצמדוהםאבלבהם,להתעמקאבתהשלאהרהורים

יחד,אותםראתההיאבדעתה.שעלתהאחרתמחשבהלכל

עלקרבה,שלבתנוחההכבדה,ידואתואחר-כךמתגפפים,
מותי-במפורשלעצמהלומרהעזה(לאהחשופה,כתפה

הדרך).אתלמוישיסלול
במפתיעשצצהמויש,שלהקודםהשותףאשתניצה,זהואחרי
בבית-החולים.הגורליתהשיחהלאחריוםבביתם
אתלרגעהניחההיאזה.לזיכרוןנתלווההקדמיתבבטןחדכאב
לצווארוהמשיכההלבלכיווןעלתהוהידהדורי,המקוםעלידה

בהלמותהכאבהתמוססשםלמצח,עדמשהורועדתוטיפסה
אין-אונים.נשמטהוידהברקותהדם

עד-כדימעושהבצורהשגילמהניצה,שלהחסודההתנהגותה
רתיעהבשושעוררההמתעניינת,החברהתפקידאתגיחוך

עלהבלתי-נסבלים,הטיפוליםעלדברלהסיפרהלאהיאולעג.
ותלךשתקוםוהמתינהבעצמההתכנסהאלאהיאוש,החרדות,

מפיה.הבוזיתפרץבטרם

ועדאיחהשיצאמאזללוותה.וירדמוניתלניצההזמיןמדיש
שללהרגשתהעברה,מתחטאת,הבעהפניועלבלעדיה,שחזר
תמימה.שעהשוש

 "?אותההזמנת"למה
האצבעות.מפוסקותידיואתקדימהפשטורקענהלאהוא

הנסים

השנייה.לתוךככדוראותהותקעמכפותיואחתכיווץאחר
לפניהדבוקותכשעיניואחדותפעמיםחזרהזאתהתנועהועל

עושה"אתה :עיניהאתממנוגרעהלאהיאאילמת.בשאלה
 "?הגדולהההצגהלקראתחזרות

 "?מדברתאתמה"על

 ,,ה'שבעה'."על
ע~רה.בזמןשנתפסכמילשושנראהמאוד,שהחווירמדיש,
עמדנקיים,בגדיםולבשהתבשםהתקלח,שהתגלח,לאחרכעת,
רוצהלאשאתבטוחה"את :ושאלהפתוחההדלתלידמדיש
 "?לבוא

 ,, .מדישייפה"תבלה :חיוךשלצלפניהעלהעלההישןהתכסיס
"t;כמכיערמומי,ספקמתלוצץספקלה,משיבשהיהזמניםהיו

רב-נצחונות.מצביאשלרצוןבשביעותזורחיםופניועלי"
להחזירלמרפסתויצאבראשוקלותלעברהניענערקכעת
שנפלה,כריתלהריםבזריזותהתכופףהואהכיסאות.את

אבלאותה.לייצבניסהוהואבמנורהראשופגעוכשהתרומם
ולחצההדלתבידיתאחזהכברהאחרתוהידעצבנית,חיתהידו

 .להיפתחעליה
 .אורלהעלותטרחהלאאףשוש
הרפה.ולאהטלפוןצלצלזמןלאחר
 "?אמאהיית,"איפה

 "?לאילתהגעתמהר"כל-כך
מספראתלךהשארתישלאנזכרתימשדה-התעופה.מדבר"אני

 ,, ...לכתובמשהוקחי .שלוהטלפון
 "?מישלהטלפון"מספר

לאבאתגידיאולי .תזדרזיבבקשהאמא,נגמרים,"האסימונים
אתלהומסרהמומחהשלשמועלחזריואב ,,יכתוב.והוא

היא"בסדר".ואמרהבחושךשמעהשוששלו.הטלפוןמספר
לצדה,אותההניחהאלאלמקומה,האפרכסתאתהחזירהלא
הספה.על
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יואב,שלהצעתועלכשחשבהבלבהאמרההכסף'עלחבל
במשרדושמורהמוכנה.חיתהצוואתהלילדים.שיישארמוטב
ולהסתפקותלחריצותשושהתחנכההוריהבבית .עורך-הדיןשל

"כברמשפחתיות.לבדיחותרקעשימשהחסכנותהבמועט.
לנסועהחליטהשושאםהישנותהנעלייםאתלתקןאי-אפשר

-הלכהלאלמספרהגם ,,חדשות.להלקנותהמרכזית,לתחנה
המכסיפה,העבותה,צמתהאתוכרכהאמרה- ?מהבשביל

ראשה.סביבהשנים,עםשנתדלדלה
הלחייםעצמות Iשלךהענקיותהפיליפיניותהעינייםעם"את,

יפהפיה",להחשביכולההייתהאלו,וגומות-החןהגבוהות,
לשליחותשנסעהעדבמעבדהאיחהשעבדהסימה,להאמרה

השפעהאיזו ;סלחניבחיוךדבריהעלהגיבהשושבעלה.עם
שאנחנוהחיידקיםתרביותעלולגומות-חןהעינייםלצורתיש

 ?בודקות

אתלהשיבבידהגיששההיאלהטרידה.החלהפתוחהקורחש
 .צלצולנשמעומידכנהעלהאפרכסת

לדבררוצהציפירגע,חכימהבית.והפעםאנישובזה"אמא,
למשפחה.שניםלפנישהצטרפההמתוקההילדהציפי,איתן."
אשמעשלארקוהקשיבה.בלחייהאצבעותיהבקצותנגעהשוש

הצטמררה.רחמים,בקולה
אניהבאבשבוע"שמעי,וענייני,רךכרגילהקולשוש""הלו
 ,,הזה.למומחהאיתןללכתלתל-אביבלבואיכולה
"את-להתאפק,שושהצליחהלא-בטח"ציפי,"בטח
לאבכללמאילת.זהבשבילבמיוחדותבואיהילדיםאתתעזבי

אני Iצורךאיןאבלארצה.אםאיתי'יבואמדיש !בחשבוןבא
 ,, .לבדללכתיכולה
שושאתהניעכלתהבקולששמעההספק "?תלכיבאמת"את

בסדר.""בסדר,לומר:
שמעהשלאועדהזהב"בסדר-בסדר"הסתפקהלאציפיאבל
בהןלךמבטיחה"אנילחוד,מלהכללאט,אומרתשושאת

לה.הניחהלך,"לומריכולהאיננימזהיותרצדק,
הואגםשישמעליואב,הטלפוןאתציפיהחזירהעודאחר-כך

והזכירהחזרההשיחהמשךכל Iושושמפורשת.הבטחהמפיה
לשנייה.משנייהבגללההמתנפחשלהםהטלפוןחשבוןאת
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ללכתאורהעלתהוהיארעבלפתעבההתעוררלדברכשסיימו
בחזרהאותההצניחהגדולהוחולשהקמהרקאבללמטבח.
לקבלשעליהבעירוי-הדםנזכרהמעטכשהתאוששהלספה.
רחוקלאנמצאתהמומחהשלשהמרפאהונזכרהשלישיביום

 .מבית-החולים

האופןובאותובאוטובוס,נוסעתשושחיתההעירוייםלקבלת
הנשעןראשההאחורי,במושבמצטרדותמשם,חוזרתגםחיתה

עצירתבעתלפעםמפעםנחבלהנסיעה,בקצבמתנודדלאחור
חסרות-חייםמיטלטלותכשידיהממנובירידהאוהאוטובוס,

גרפה.לצדי
מדריךאתולקחהחשבהשלישי,ליוםתורלקבועמחראטלפן
בהן-צדקהבטחהשנתנהאחריהמספר.אתלהעתיקהטלפון
שהמומחהקיוותהלבהבעומקלנסות.חייבתשהיאהרגישה
יהיהואזלעצמהשקבעהבתאריךלקבלהיאותלאהזההנודע

לשדלה.ויחדלותרוץלה
תאבונהסרחלה,פרוסתלעצמהלמרוחבמטבחשטרחהתוך
 1מדיששלהריחאתעדייןוהריחההאורחיםלחדרחזרהוהיא

 .שלוהמתקתקטיןסבבהפליינגאת
כמוראתהואף-על-פי-כןמניחושים,להימנעהשתדלההיא

החדשהשל Iמדישעםניצהשלתמונותקולנועבסרט
בחברתושהיואחרותצעירותנשיםשל Iלידובמשרדהמקודמת

יריעהלמעיןהפכהשלההתרעומתתחושתשונות.בהזדמנויות
חנוקה.בהשהתעטפהשחורה

למיטה,זרועותיועלמדישאותהכשנשאחצות,אחריבאחת
הכניסהדלתכשנפתחההתעוררהלמעשהישנה.עצמההשימה
עיניה,אתפקחהלאואף-על-פי-כן .הבוקרעדערהונותרה

חזהאתהעלתהנושמת,היאאםלבדוקאליהרכןוכשמדיש
שפתיהנושכתוחיכתהעמוקה,בתרדמהכמואותווהורידה

לעבודה.שיצא
המומחהשלהמרפאהמספראתחייגההצהרייםלפניבתשע

שעה.חציבעודשובשתנסהענתהומישהי

הקלהבתחושתהשפופרתאתהחזירה Iשניסיתילומראוכל
ההזדמנותאתניצלהשלאלרגעהצטערהאחר-כךלמקומה.
זאתלדעתכדילאאבל .ראשוןביקורעבורהמחירמהלאשול
אותה.סיפקלאשמצאההחרוץשעה.מקץלשםוחייגהחזרה
 :תחבולהעלחשבהוהיאהוגנתאינהשהתחמקותהלהנראה

שרופאלהניחואין Iבחשבוןשבאהיחידהיוםהואשלישייום
לי.הנוחהובשעהזהביוםדווקאאותייקבלכמוהועסוק
בארבע,שלישי"יום :רבהובאדיבותמידאישרנשיקול
ששכחהעדאותההביכהצפויההבלתיההעבות ,, .מאודטוב

אחרים,בכעסיםנתערבבעצמהעלוהכעסהמחיר.עללשאול
וההשלמההאין-אוניםתחושתעםיחדאליהוחזרלמוישעבר

מתנותלקנותיכולתיאצלושאשאירהתועפותבהון- ;הנרגזת
אותי.להםשיזכירומתנותלנכדים,נפלאות

חמלהשלבערפלנמוגוהרוגזעיניהלנגדאותםראתההיא
 .וגעגועים

הוא .שנייוםבערבבביתלהישארעצמואתאילץוישמ
גדולבקולטורחוהחלארוחת-הערבאתלהכיןבחגיגיותהציע

-ושושצלחת,שםשהתנפצהעדוהמסודר,הנקיבמטבח
עללעמודמסוגלתהיאעודשכלאמרה-לראותשנכנסה •

שנותכלבמשךכדרכהובתשומת-לב,שיתנדב,סיבהאיןרגליה
 .ארוחתואתלוהכינהנישואיהם,

 ,,כלום.אכלת"לאכשסיים,אמר "?"ואת
 ,,רעבה.לא"אני
ודיברלפינת-האוכלהטלפוןאתמדישהעבירהארוחהאחרי

לפעםמפעםמעיףכשהואאחרים,ובענייניםעבודהבענייני
משהו"ישהספה.עלבסלוןשישבהשוש,שללעברהמבט

לפניהלאהוחייגלשיחהשיחהביןשאל "?בטלוויזיהמעניין
שענתה.

כמתנצלפלט-הגב"אתקצתמרגישאני ?כאןנשארת"את
שמעלהקטנהמהטלוויזיהקולותשמעההיאלחדר-השינה.ופנה

והיאקולללאמופעלתחיתהמולההגדולההטלוויזיהמיטתם.
שהתאבךערפילידוקהתמונות.אתלראותבליבמסךהביטה
שהופיעוהתמונותאתעמעםבתוכהשנקווההצערלאגםמעל

בדברים.לגעתשלההיכולתאיעלבלבההצטערהוהיאלעיניה,
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מרגישהאינניכברזאתובכלחשבה,חיה,עדייןהריאני
קצר,פסק-זמןערדשהואהאחרון'העירויומחרשרם-כלרם,
 .אליוללכתאותישמכריחיםהזההמומחהואחר-כך
ביוםשרשנכנסהבבית-החוליםהטיפולמןומטושטשתחלשה
המומחה.שללמרפאהארבע,בשעהשלישי,
נחפזמהוקצע,כתיבהשולחןמאחורישישבהלבן'בחלוקהגבר
 "?מיםכרסלך"להביא :בהרתמךאליה
 .לארלאותבראשהוהניעהמיוסרבמבטברהביטההיא

לידה.עומדנשארועדייןכיסאאליהקירב ,,לשבת,"בבקשה
השחורותועיניובכורסתולאטעצמוהושיבלמקומרכשחזר
משתאה.במבטבהנערצותהעבותים,הלבנים,לגביניםמתחת
קהים.וחרשיהמושפלותהיועיניה

ממרחקבאכאילונשמעהעמוקקולר-בבקשה,""שמך,
שענתה.עדזמןוחלף

אחריוגיששוואצבעותיולשולחןמידרהעטנשרלוכשאמרה
לרגעשקפאוהאצילייםבפניומאחז.כמחפשותברותפסו

-קולללאכמעטהגהוהואנכמרת,נוגה,ארשתנסתמנה
"ורדינה".

 "?"סליחה
 ,,ורדינה.קראוהראשונהלאשתי ...ורדשרשנה, :שםאותר"זה

שתקה.שרש

נשואים."היינושניםשבע-עשרה ...שלההתמרנהאתלך"אראה
תורימכנסיו.מכיסארנקואתמהירהבתנועהושלףקםהאיש
 .הישןבתצלוםניטשטשרהפנים
- ?נקלעתילאן- .חטוףמבטלאחראותרלוהחזירהשרש

 .בתימהוןברהביטה
מידההתצלוםאתהאישלקחבעיניה,כשעיניורבה,בזהירות

 .השולחןעללפניואותרוהניח
בונשתמרהעדייןאךמעשי,קולרנעשהעצמך,"עללי"ספרי
בההתבונןהואקרבה.איזוביניהםשררהכאילורכה,נימה

שלאלפנים,רכוןמזיוף.נקייהגדולההתעניינותומתוךבריכוז,
טופלה,ואיךהמחלהלתארוהאזיןמדבריה,מלהאףלאבד

וחזרלהשפתחבכרטיסדבריםלרשוםכדיבעדינותהפסיקה
דומם.להקשיב

התפרץמוישגםנכחשבהבשיחההיהמהבאוזניוכשתארהאך

מהנראהתיכףככה.לאזהלא,"לא,נרגשת:בקריאהלדבריה
 ,, !לעשרתאפשר

אירוני,גדול,צחוקישרתה,מכלמבטנה,מגרונה,פרץפתאום
ישמהעליה.גברזהאבללהפסיקוניסתההתביישההיאפראי.

הכינויהסוחפת.להתפרצותוהתמכרהחשבה-להפסידלי
בהשעוררהואיואב,בפיהאיששנקראכפיהנסים""מחולל

לההציעכאשרלשונהקצהעלשעמדהואהזה,הצחוקאת
קפה.

הצחוקשאחריחולשה,ומתוךמשועשעת.קראה "?"קפה
מהמרפאהיחדיוצאיםהםאיךכמעטהשגיחהלאהמתפרץ'
גרפהאתאליוומקרבבהתומךכשהואלבית-הקפהוהולכים

הקצפתמגבעתכפיתאחרכפיתליקקהלהרגישבליהדק.
לקולווהתמכרהלהשהזמיןהתפוחיםשטרודלעלשהתנוססה

כללואשרמוזריםקורות-חייםבאוזניהכשהשמיעהצליליםרווי
האחת.חייואהבתחיתהבהןשהראשונהנשים,לשלושנישואין

מבית-הקפה.כשיצאוהאיששאל "?"לאן
שרש.צחקה"הביתה"

 .יותרערדארתההצחיקהתקיפותו .חרץשלי""לבית
למגעמתעגלותגרפהזוויותאתחשה- "?שלךלבית"איך
באדנות.בההאוחזותהעדינות,הלבנות,ידיו

ואמרלבבתשומתאותהבחןשלו,ההדורההרווקיםבדירת
ארתהוהכתיר"ורדינה"להקראילדה,"של"גרף-בפליאה
התפקידיםאתגילמהוהיאקוסמת.מלכה,:פיה,משוניםבתארים

שרשלהיותשחדלהלההיהונדמהגמורהבהתמסרותלהשנתן
כלנמשךהפיותחלוםפיה.באמתאוליאחרת,אישהכעתוהיא
היאאבללאימה.עדמוחשיבעלה,עיניהלנגדהופיעלאעוד

 ! ?מהלעזאזל'לך'חייבתאנימה :מתוכווקראהבחלוםנאחזה

רנתפרדרנתררפפרואגרופיההזעםאתהלחשביטל ,,קרוב,"בואי
שנחלבה,המומחה.שלהמרגיעותידיובתרךרכותלאצבעות

ידיהאתשעטףקטיפהבכיסויכמרבשקטפעםהטלטלה,מן

גופה.כלעלענוגותונפרש
הפרופסור,אתביקשומישהוהטלפוןכשצלצלבערב,מאוחר

לטלפן"צריכה"אנילעצמה.קצרלזמןוחזרהשושהתעוררה
לאילת."אחתשיחות,"שתי-אמרה,-

 ,,בעולם.מקרםלכלמכאןלטלפןיכולה"את
האלקטרוניתהמזכירהאתהפעילהואבבית.היהלאמויש
 .תחזורמתייודעתושאינהשנסעההודעהלוהשאירהושוש

ולאפיהעללהונשקשתסייםזקופהבישיבהחיכההפרופסור
התפנה.לאילתשהקרעדהרפה
 "?אצלו"היית-מודאג,היהיואבשלקולו- "?"אמא

"הלו, :בבהלהוקראשמעכאילוויואבבלבה,צחקההייתי,אם
רךבקולאמרהלכולכם""נשיקות .אותוהרגיעהשרש ,, !הלו

מידיהנפלהוהשפופרתלחלום,כממשיכותבאוויר,נתלוועיניה
למקום.שהחזירההמומחהשללידו

משפחתהבניעםהבאיםבימיםשוששניהלההטלפוןבשיחות
אותנו,מדאיגה"את :איחהלהתראותהדרישהעצמהעלחזרה
שיירגע."אבא,עםתיפגשילפחות ?אתאיפהאמא,
תבואילא"למה :תמוהלמוישנראהשוששקבעההמפגשמקום

 "?הביתה

בעלהאךחדשה,שושגילהקולהבבית-קפה."יותרלי"נוח
דבריה.בתרכןהסתפקמנוחהוחסרנרגזלקול'הקשיבלא

אלגנטית,זרה,אישההמבולבלמדישאלחייכהבבית-הקפה
מאוד.נאה

נתגלהכמרלטושותועיניולאחורהבעלנסוגאחרת,מישהיזאת
 "?"שושהזה.העולםמןשלאמראהלהן

"ורדינה".-תיקנהכמעט

 "?שלומךמהויש'מ"שלום
בה.הטיח ,, !לך"דאגנו

 ,, ...לדאוגמה"אין
לבהתשומתאתמשכוהמכווצותעיניוסביבשהעמיקוהקמטים

"בשבוע :יבשבקולהמשיכהתיכףאבללרגע,שהשתתקהעד
שלאבבית-מלרן'אגורלאילת.נוסעתאניהבדיקות,אחריהבא,

לצוואה.בקשרעורך-הדיןאצלהייתיאגב,הילדים.עללהכביד
אותה."לבטלהחלטתי
מויששלמבטיולשושנראוכמטורחאש?"כהבזקימה"החלטת

ושילבזרועותיואתהריםהוא .ירילחריצישהפכוגביניו'מבין
התפשטסבנטין'פליינגניחוחבמקרם .עורפומאחוריאותן

זיעה.שלריחבאוויר
והנכדים.ציפי,יואב,לשושחיכואילתשלבשדה-התעופה

שלבעיניההמומים.ויואבציפינראואותם,הכיןשמדישאף
בה.רניתלרהנכדיםאליהכשרצוורחבשהלךחיוךהזדהושרש
אותםחשהומרחףקלילהיהידהשמגעואףבהם,נגעההיא

גבה.ולאורךבזרועותיה
שלנימהבאותהוציפי,הקטנה,יעליקראה ,,אחרת,נראית"את

 "?ככהלנרהשתניתכזהקצרבזמן"איך- :הוסיפההשתאות,
שוש.התמוגגה-נסים"למחוללאותי"שלחתם
שאל- "?אמאהאחרונות,הבדיקותתוצאותכבר"נתקבלו

הסברים.ותבעבהתלהבותיואב
שלהעמוקהבתכלתזעיריםדגיגי-זהבריצדותאמינו,""לא

ונאלצתילהאמיןסירבובבית-החוליםהרופאים"אפילועיניה,
 ,,נעצרה.המחלהזהרת,היוהתוצאותאבלחוזרות.בדיקותלעבור
 "?חדשהתרופהמקבלת"את
אפשר"כן,מפניה,סרלאוהחיוךתשיבבטרםהרהרהשרש

אבלמזמן'אותהשהמציאוחושבתאניתרופה.לזהלקרוא
 ,, .עליאותהניסרלאערדמעולם
אחרימשעותבאחתלאילת,שוששנסעהלאחראחדיםימים

נחפזהואחדשה.חולההמומחהשללמרפאהבאההצהריים,
 "?מיםכרסלך"להביא :בהותמךבהיכנסהאליה
לתוךהביטלשפתיההכרסאתוכשהגישבחיובהשיבההיא

לשמה.ושאלעיניה
בכף-ידה.פיהאתוניגבההחולההשיבה"יונה"

"זהשמעה.האישהאבללעצמו,כמוהפרופסורהגה"יונינה"
"לאשתיהמרפאה,בדממתהרוויקולוהתנגןהשם,"אותר

תמונהמכנסיומכיסושלהקם ,,רגע,רקירנינה.קראוהמנוחה
 •לה.להראותמהוהה
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תו [מאהירחוןסטודיו !!מינוימתנה?
בישראלהיחיד

(פברואר): 19בגליון(ינואר): 18בגליון

רומברגאוסבלדו-החודשאמן

ריהוט;אמנות-ארדרון

באמנותהחפץעל-בארון?נחבאמה

עפרתגדעון-העכשווית

לדמןגמרדכי-כמטאפורההחלון

ועיוותיםבציורראייהאופני

מישורי~ליק-פרספקטיביים

ובחו"לבארץתערוכות

-המצונזרהמנהיגדיוקן-מנהיגים
שפיסמדר

לאה ;מישורי~ליק-הציונותגיבורי

 .ואחריםשיינפלדאילןשניר;וחיים

שלצילוםתערוכותעל-מניפולציות

 ;ברעםמיכהזמיר;יהושע ;דגרןגדי

ואחרים.אופירגלעד

 .ובחו"לבארץתערוכות

~ ········· · ····· · ····· ··· ········ ··· ·· ·· ················· · ·············· ·· ···· · ····· · ·· · ····· ·· · ·······: 
םייונמל שולת

דכבןך

חביבהנבעחלאםנויות rהמרכ"סטודיו"

 37850מנשה .נ.ר
 w)'lט( O "עללחתוםברצן['
סטודיוחוברות) 11 (שנהבובשך
תוכמאלתעברנכמשרוחכוללשייח 90ך oערהמחאהמצ"ב

-----------משפחהשם

------------כתובת

------------טלפון

 _ ____חאר•, _____חח•םה

. . . . ... . . . ... ... .. . .... .. ......... .... ................ .. .. . . . .... ...... .. . . . . . .. .. .... . . .... ' .... ' .......... .. . . ...... . . .. 

~~ 
לימיןביתח•אטרון

אוהר: oתפ•נס,צ•פ• :ב•מו•

 , oה•דאגלס
דןםויסקה:חס,ילס oתאורה:

n נלדסםן
בג•ורת, oאורנה :•ם oםסתת

אוירהאב• •עםרנ•

ערן :עבר•נוסחמ•לר.אותורמאת

 .מ•צ'םמ"קלנ•מו• .ננ•אל
ואובן :תאורה .שכוו•אב• :תפאורה

 .וולנו

לשוכה :הא"ב)סדרלפ• lוכשתתפ•ם

 .פדלאלכס ;דורוןידנהברשב•ט:

 . 1990אוקטובר-ראשונותהצגות

נד•ר•םחסד •רגע ...לה•ט ... •

 • ...בת•אטררן

 • ...שלאגו ... •

(דבר)

(מער•ב)

עמרנ•גב• ...ואנוש•חם ... •

 • ...מרש•מהפורחארוגה ...נפלא
(חדשות)

 • ...מחשבתמלאכת ...בראוו ... •
(הארץ)

ב•מו• ...גהדרחזקנהנברת ... •

 .....מרנינהב•מחותהיחון ...מבר•ק
המשמ-;)(על

גב•למרתרדה ...פרותגברתחודה ... •
חםטוב.ערבל•עשוהם ...עמרג•

 • ...ונע•ם
(הע•ר)

עמרנ•גב• ...ללבנוגעתפרוחארונה ... •

 • ...כובש
•שואל)(קול

משולשמפגש

ילסיןביתתיאטורןשל

שבעבאוהעירונירהתיאטורן

 :תרגוםקירספ, '.גנ.מאת
סמ•ת,רוג'רב•מו•: ,מ•לטפונקטהלל

סובול,עדנהאורה: oת

זיושוילתאורה:ילדור,אדדלמוסיקה:

 :הא"ב)סדרלפ•(וכשתתפ•ם

תברררפ• .שחראוהד .רכטרדפנה

בהסתדרותוחינוךלתרבותהמרכז

העובדת.-בהתיישבותפיתוחבעיירות-בערים

מאוחראביב

אלמוג,אהווןב•מו•:ונקט, oמיטלהלל :תרגוםארבוזוב,אלכס"מאת
 :תאורההנדלסמן,דן :מויסקהגורצק•,מירם :ותלבושותתפאורה
או•אבאריאל

חסמןמרק ,וזהרמו•ם :יכשתתפ•ם

בלילהשלדשה-בקרדב

 .ובנ•מריומיטלפרנקטהללמאת

 .לויאיתן :ותלבושתתפאורה
 .נאוריגאלדגרן,רמידנון,תחיהמשתתפים:

 .הישרלאיהלילהשלהקטנותבשעותמתרחשיםלילהמחזותשלשה
כמהשלהמצחיקים·עצוניםסיפוריהםאתמניאבלילהשלשה

 .בחייהםמיוחדמדאלילה ,אחדבלילהישראלים

 t25 " 03ו 2נ 2טל יt~ס-וואזי 3,ג ;•ציכו•ןס·לכ•תאטרדן•ת

לצעיריםלנוער,עיוןוימיהרצאות*סדנאות,
 .הסתדרותייםרעיונייםבנושאיםולמבוגרים

ראשון'תוארלקראתגבוההלהשכלהכיתות *
הארץבכל"כלנית"פרויקטבמסגרתלעובדים
 .הפתוחה")"האוניברסיטהעם(בשיתוף

 .הפועליםמועצותלידעובדיםלוועדיספר*בתי

 .לסין""ביתותיאטרון"מופת"מועדוני*רשת

זמר,ריקו,דיד,מלאכת :הגיליםלכלהעשרה*חוגי
 .ועודועודהתעמלות

 .זמרבחורותעדות,פולקלורמחול,להקות *

אמניםעםומפגשיםסופרים''ייימייצירה,*סדנאות

 .ובקהילהעבודהובמקומותספר,בבתי

 .לגימלאיםעניפהוהשכלתיתתרבותיתפעילות *

 .הארץלידיעתאבשלוםיי"מכון *

ישראלכארץ ~~:;~ל~::;ההה~חךךןףז

ולחינוךלחרבותהמרכז
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ב,נלאומרתבלדרות ·@

םםעניס.שלבינלאומישילוח •

 .וחבילותמסמכיםשלאקספרסמשלוחי •
 .מכסעמילות.שרותי
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