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תל-אביב.אוניברסיטתשלמקסיקובבניופסטליכטבאולם

אחדבתחוםגדולותעשה.לאשנותיובשמוניםכיאמרהוא
עוד• .בבת-אחתתחומיםהרבהעלשהתפרשמשוםכלשהו,
ישראל-מדינתנמצאתהימיםששתמלחמתמאזכיהצהיר
עלשלטונילמנגנוןחיתה"המדינה-שקיעהשלבתהליך

אחר".עם

שלמחברון"ייזכרונות-הסרטהותאםאלהדבריםלרוח
בבחינתהיההמסיבהבמהלךשהוקרןהסרט .דרתןשמעון

בגדה.הישראליהכיבושמןיוצרושלהתרשמות

הרצליהבמוזיאון"גבלוות"תערוכתמתוך
פלויטיים.לואירועיםחברתיותלבעיותמיודחתרגישותהיצירתית,פעילותהשנותלאורךמגלה,שלוסרות

מתוחכמת,מאשרבלתי-אמצעיתיותרתגובהמידית;קונקרטית,אנושית,תגובההיכןזובתערוכההמצוגותהעבדוות

עוכשיו.אכןשלתוקףברי mאמנביטוישל mאפשרמייצגותהןשכלאהבתורומובנת.ישירהגםלוכן

··-----~•.;,;:J, 
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ארךעךםפנקס

אבוניברסיטתעבריתלספרותהחוגקייםלינואר zב-ו •
"האינטלקטואליזםבנושאסימפוזיוןת-לאביב
מןוחוקריםמספרדאורחיםחלקנטלובדיון .והחברה"

 :עבריתלספרותהחוג
 iהלאומיתהספריתומנהלמסאי-אסקולראיפוליטו

הספרותי-הירחוןועורןמסאי-פיגרהפרננדוחואן

וחוקרסופר-אזנקרוטלי~->ופלדו ;יאינדיסהיתרבות
-דייזמתיאולואיס iמשורר-טלוורהרפאל iספרותי

ומבקרמשורר-אסקלברוואנטוניוספרותיומבקרסופר
 .ספרות

 jסמילנסקייזהר iכריוגונוריתהשתתפוהעברייהשדהימן

"ספרות :מושביםשניכללסהימפוזיון .לאורודןשביטעוזי
תהליכיםלביןהספרותביןהגומליןזיקותעל-וחברתיי

הספרדית.ובספרותהעבריתבספרות-חברתיים

ומשימותהשפעותעל-והחברהייוייהאינטלקטואליזם
ומהלכיםחברתיתמציאותלגביהאינטלקטואליםשל

 .וספרדיתעברית:לשונותבשניהתנהלוהדיונים .פוליטיים
ביןחבריםמפגשנערןהסימפוזיוןלפנימספרימים

הספרותייםוהבטאוניםהמוספיםעורכילביןהאורחים
מימי-העמים,שניביןהתרבויותשיתוףהודגשבואברץ,

האוהדיחסוהוזכרזההיסטוריבהקשר .ימינוועדהביניים

 .-1936בבספרדהאזרחיםלמלחמתבישראלהציבורשל
ועם-זאתבארצם,השירהקוראימיעוטעלסיפרוהאורחים

החזרתלאחרבעיקרחדשים,יצירהלתחומיייהפריצהייעל
חגיגית,ערבבארוחתהסתייםהמפגש .לארצםהדמוקרטיה

המסרביםלדבריהעתיקה.ביפוצרפתיי•בנוסחשולחןסביב
 ...הארוחהמןיותרהרבהלחינםהשיחהערבה

הועלהסנש)חנה(עלייחנהייאלירזישראלשלמחזהו •
בניו-יורקקלרומןהרולדעיישבתיאטרוןינוארבסוף

במקורוהמחזה, .סוקולובאנהשלובכריאוגרפיהבבימוי
בת-שבעולהקתחיפהתיאטרוןידיעלהועלהייכנפייםיי,

השחקניתאזגילמהסנשחנהתפקידאת . 1979בשנת
דברן.תקווה

 .ייעקדיי,הספריםהוצאתבמרתףהתקייםלינואר-30ב 8
 .הספריםלהוצאתשנהוחמשעשריםמלאתלכבודערב

דרכםראשיתעלסיפרההוצאה,עורןיעוז-קסט,איתמר
שללאוטוביגרפיהקויםהיתרותוכןצעיריםמשורריםשל

הראשונים••צעדיהםאתאמנםשעשומשוררים .ההוצאה

 ,מריםרבקההדר,טניהפל,דעודד :ביניהם-בייעקדיי
ייהכסףייבחגיגת .משיריהםקראומנוראיריסוצבי,שלום
ראובןבהנחייתיוצרתלכתיבההחוגתלמידיגםחלקנטלו
קריץ.

הופעותמספרהישראליהבלטלהקתקיימהינואר.בסוף
בדאוןלסלי .ואןגלווולרדימרבדאוןלסליהרקדניםעם

שיניהביוכשכרסהשחוללהמפנהיי"נקודתהסרטכוכבת
ממוצארוסי-גולאווןוכןהקהל,שלליבואתכבשה
וייאגביי, .בברליןבבית-האופרהבקביעותהמופיעיהודי,

הכפולהלחוויההצופיםזכואלה,שנייםאבמצעות
הישראלית.הלהקהשלהגבוהההריקודרמתאת ...כשגילו

חומסקיפרסשאול-בןלמשההוענקלפברואר-3.ב
שהתקייםהטקסאתיי.החלוץייקברספרועללשירה,

ועדתנימוקיאת .אורןיוסףהינחתבתל-אביבבבית-הסופר

אברהםהיופרט.לשי(חבריוברתיניא..קהשמיעהשופטים
שדיברהפסרחתןדברואתנשאלסיום .סיוון)ואריההרס
צייובעולמו,•חלוציותיכדמויותכאנטי-חלוץ.החלוץעל

 ...ודמנוברזליוהמשורריםואתאמואתהמשורר
זכרוןכאל ,געגועיםללאחינהציין,כןאליהן,התייחסותו

 ...אליולשובניתןשתמידטוב

סברכן-נוסטלגיהשלענייועודתהיהלאעדלאידע •
בובותשלהרחובמצעדאתוצמצםצרפתי,צדיהבמאי
את .בתל-אביבהספורטהיכללזירתהפורימיות,הענק

משתתפים· .גורליצקיאיליהינחתהמסוגננתהעדלאידע
גידיטולדנו,אביאלברשטייו,חוהשביט,ציפי:היואחרים

אנקורימרגליתשרי,גפן,איילגל,ריקיארזי,ירדנה ,גוב
 .המופעאתוערןכתבמנוראהוד .מוסקונהואריה

אלאגדולה,פורימיתשמחהאוליזוחיתהישראללילדי
ממהחלקזייבכהעדלאידענותרהישראלאזרחישארשלכל
 ...לתחייהשוביקוםשלא

אשכול,לויהממשלהראשערשםיצירהבמענקהזוכים •
נעמימוסינזון,יגאלהרכבי,חדוהבלבן,אברהם:השנההיו

סכוםקיבלהזוכיםמחמשתאחדכל .שכהודושלמהפרנקל
למשךפרנסהמעוללשחררושנועדשקליםאלףמאהשל
 .לכתיבהזובתקופהלהתמסרלוולאפשרשנה

לאחרמשמעותי,באופןלראשונההשנההועלההפרססכום
להםאיפשרלאשהמענקעלקבלוהקודמות,בשניםשזוכיו

מעבודתם.לחלוטיןלהשתחרר

מגדוליייפול,נא .ס.והוא 1983לשנתישראלפרסחתן 8
פרסלוהוענק-1971ב .ימינושלהבריטייםהסופרים

 .באנגליההספרותייםבפרסיםהגדול-קריייינו
הסופרזכה"בפרס :אזאמרהשופטיםאחדשהיהבלו'סול

מחשיבאני" :כתבריכזתםפרנסיסוהמבקריי.ביותרהטוב

ספרוואת jהאנגליתבשפהביותרהטובכסופרנאייפולאת
ייבמדינהיי.ביותרהחשובהכיצירתוחופשית••במדינה

זמןלאוריצאאשרנאייפולשלהעשיריספרוהואחופשיתיי
 .בעבריתאורראההספר ."בוקרייפרסלושהוענקלפניקצר
המערבית,הודומאיישמוצאושאנייפול,סודזהאיו

שמקורםלבטיםירושליםפרסלקבלתביחסהתלבט
והפרסמועמדותולהציגהסכיםדברשלבסופופוליטי.
 .הבינלאומיהספריםירידפתיחתעם ,בירושלים ,לוהוענק

• 
לויטענת

 77עתרןהמלצת

פסיכולוג,פילוסוף, ;ניטשהקאופמן:ואלטר
 . 1983 ;שוקן ;אלדדישראל :תרגםאנטיכריסט,

ימיבחברתהאשההרביעי,המעמדשחר:שלומית
 . 1983 ;דביר ;הביניים

 ;לעםהספריה-עובדעם ;רומן ;כפפות :צלקהדן
1983 . 

נוסח ;דברלאעלרבהמהומה :שקספירויליאם
 . 1983 ;דביר ;כרמיט. :עברי
במאהסיניהסיפורמבחר ;קטניםגהינוםפרחי

 . 1983 ;פועליםספרית ;ליטויןרנהערכההעשרים,
שמואל :מאנגלית ;שירים ;אריאל :פלתא'סילביה
 . 1983 ;המאוחדהקיבוץ ;רגולנט
הספריה ;הזהבודבשתהמעופףהגמל ;מגדאהרן
עובד.עםלעם,
 ;עובדעם ;והברוקהנרסאנסבעקבותזקס:אריה
1983 . 
ציוןחיבתלתולדותכתביםדרויאנוב:אלתר
מחדשוערכהההדירה ;ארץ-ישראלויישוב

 . 1983 ;המאוחדהקיבוץ ;לסקובשולמית
הקיבוץ ;רומן ;קולותלשבעהמסעשביט:דן

 . 1983 ;המאוחד
ישראלבארץהספרותייםהחיים :שביטזהר

 . 1983 ;המאוחדהקיבוץ ; 1933-1910
 ;משלומיעםסיפורי :יצחקבר·וחיהשנהרעליזה

 . 1982 ;חיפהיאונ
 19- 39אירופהויהודיבריטניהוסרשטיין:ברנרד

 .אפקיםספרית ;עו,גדעם ; 1945

 ;עובדעם ;המדינהעלהמאבקאילת:לאיהו
1983 . 

מן ;עובדעם ;כחול-לבן-אדוםוולפסון:אברהם
 . 1983 ;המוקד
 . 1983 ;עובדעם ;מעורבתמגמהראובני:יותם
 ;המאוחדהקיבוץ ;שירים ;נערארץלויתן:עמוס
1983 . 

לתרבותבמרכזישראלשבטילתרבותהיחידה.ביוזמת
בינוארנפתחחיפה,אוניברסיטתעםובשיתוףולחינון
ועדו-ולחבריבמועצות-הפועליםלפעיליםשנהבןקורס

חלוקת- :הנלמדיםהנושאיםביןהארץ.מצפוןהעובדים
העתשלפתיחתההישראלית,בחברהעדתיתעבודה
הקהילותתולדות iהאיסלםיהדותבתולדותהחדשה

אנתרו-והיבטיםהאחרוניםבדורותבאירופההיהודיות

שבטילתרבותהיחידהמנהלישראל.עדותבחקרפולוגיים
לתרבותהמרכזיפתחבקרובכימסרדתןמשהישראל,
תל-אוניברסיטאותעםבשיתוףדומיםקורסיםולחינון
 .בבאר-שבעבן-גוריוןאוניברסיטתעםוכןובר-אילןאביב

111.2השישיבליל 8 מקקלןאיאןהאגנליהשחקןערן-83.
לבושמקקלןבתל-אביב.והאחרונההרביעיתהופעתואת

ממרומיהרבקהלואלירדלבנה,כותנהוחולצתבדמכנסי
 .היציע

זה-שחוריםוקלעיםעץשלכסאלוהמתינוהבמהעל
אינטימיכמעטדו-שיחהשחקןניהלשעותשלושמשןהכל.
שללרעםוזוכהשאלותאליומפנהשהואתוךהקהל,עם

 .תשובות

מחייואנקדוטותסיפרביתו'כבתוךהבמהעלפוסעכשהוא
סיפורביןהיצירות.עםשלומפגשיוועלשקספיר,של

קיץ",ליל"חלום"מקבת",מתוןמונולוגיםנשאלסיפור
ביצעוירלית"(ביירומיאווירלית"יירומיאוליריי,"המלך
במתכונתיוליה,שלולחילופיורומיאושלמונולוגמקקלן

תפקידיאתשיחקושחקנים-גבריםבוהתיאטרון

 .) ...הנשים
האופןאת Iהיתרביןמקקלןהסבירהמופע,שלהשניבחלקו

כיסיפר,סיוםלפנימקבת.שללנעליונכנסהואבו
ביקורולאחרשניםשלושבישראל,להופיעצמחכשהזמינו
 ...ריקיםיימייאולמותחששהשחקןהביע ,הקודם

קברועלמקקלןהניחלושהגישוהענקהפרחיםזראת
שקספיר.שלהמדומה
עלפארודיהערךבוהדרן,קטעהגישהמשולהבלקהל

 ...אותושכחושלחשנוממנונשכחושהרפליקותהשחקן
המעמיקהמושלם,המשחקאתמציגמקקלןייאיאן

- ".כלשהושקספיריבתיאטרוןשראיתיביותרוהמנוסח
שנכחוהתיאטרוןלמבקריאוליביהלורנססראמרכה

ולתמנעלחנותאלאנותרלא .רבים)שחקנים(לצדאבולם
נרצח.הבההפגנהלשההטבחה"ב"חגmוםיםין'סנייםאל, ...מהשוואות
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ב,-קדמאעמנואל :וישרםעצמוןצבי
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 1ארבע-ה
סיפורים
קצרים

/ 

עבנרנורית :איוריםבירשטייויוסל

העליוניםהמדפיםעלמשומשיםספריםביןחיטטתישבועה
מכוסההיההשטחכי(בויךם)עליהכמוהיהנראהשבחנות.י

תקעתי .מאודסמיכהבירוקת-ממנווחלקעכבישבקורי
שהוצאתיהספראתוכשראיתיידהושטתיראשייאתלתוכה

נקבהסולם,מןכש?רדתיבזההבחיןהחנותבעלנרגש.מאודהייתןמשם
פשוט,אלאיקר-המציאות,איזהיודעמיהיהשהספרלאמפולפל.במחיר
 .סיפוראוכסףאו :לואמרתילשמוע.בעל-החנותאתסיקרן .אישימשהו
אצלי.נשארוהסיפורבכסף,בחרהוא
חנותוגםספרים,היולאבביתאמיתי.ספרראיתילאשתים-עשרהגילעד

היהלא-חיתהואילוהשלושים)שנות(פוליןבעיירה.חיתהלאכזאת
הרומניםאתקראנואבלסיבה.מאותהקנולאעיתוןגםלרוכשם.כסף

ספרילכריכתשנוסףמהכורך,אותםקיבלנובהמשכים.שםשהופיעו
שרוךעלאותםהשחילהקטעים,אתמשומשיםמעיתוניםגזרקודש,

 .בתשלוםאחדקריאהלערבאותםוהשאיל
פרוטות,עשרלינותןהיהאבאשישיביוםאבלעייפים,היינוהשבועכל

לחג,מחגהיהשלהםהאורךהרומאנים,כלקריאה.חומרמהכורךשאביא
השחילהכורךהקטעים,אתאבלפסחעדומסוכותסוכותעדמפסח

אתכרגילבחרתי .מחיראותושניהם-חודשושלשבועשלבהמשכים
 .מיליםיותרמחיריבאותו .חודשייהיי

מלךעללכולנוקוראאבאהיהוהזמירות,הסעודהאחרישבת,ובליל
עלהיפה.גראציהדונהאשתוועלאברבנאל,היהודי,שלוהשרעלספר,ד
הבטיחולעיירה,באושולל.אותןהוליכומדומיםשחתניםתמימות,נערות

ברייטברד'זישהעל .בארגנטינהלבתי-זונותהכלותאתומכרולהתחתן
קראהזיגמונ~יהבו.התאהבהמקיובשהנסיכהבעולם,ביותרהחזקהאיש

 :אמרוכשזי.שה 11 •שלן-שליהגוףוגםיהןשלן-שליהאחוזות"כל :לו
חשוב.""לא :לוענתההיאיהודי"אנינסיכה,"אבל

 .הקריאהמהירותאתמגדילהיהלהירדםשמתחיליםהרגישכשאבא
 .כסףשילמוהרי .הסוףלקראתיבתפילהכמוהמליםאתמילמל
תמורתעיסקה.ליהציעשלי,חברשלו,והבןחולההכורךהיהאחתפעם

 .בכריכיהשניםשםשמתגלגלשלםספרליימכורלכיסוישישלשלהכסף
יהמחברתמונתאתלנוהראההוא Iהספראתפתחכשאבאשבת,בליל

כמושנראהארוכות,שערותעםאיש .השערשלהשניבצדמודבקתשחיתה
 .לגברהדומהאשה
אבא.קראשפינוזה,""ברון

היהודיהפילוסוףעללשמועגםמוכניםהיינושמענויכבראליזבתדונהעל
התגלגלוזרותומליםלקרואהתחילאבא .שלוהאתיקהועלמאמסטרדם

10 

הספיקלאהואאלוהות.שלאטריבוטיםאקסיומים.דפיניציות.מלשונו.
הלכומאוכזביםקצת .להירדםהתחילווכברהראשוןהדףאתלהעביר
 .לישיירשהיהיבחייהראשוןהספרעלליהיהחבל .לבדנשארתי .לישון
אבלכלום,הבנתילאלקרוא.והתחלתיהראשוןלדףחזרתישלי.כולו

 • .r,נלהמכלונהניתיהסוףעדקראתי

11 
מאודיסה,השעןמהם,אחדכיעלי,דיברוכנראה,שלי,שכניםה

בענייניטובותעצותפעםשנתתיהדבר,נכוןאםאותישאל
חבילתכשבידובביתי,הופיעבבוקרלמחרתוכברהבורסה,
 :ואמרמהבנקמסמכים

 11 •כסףאוהבאניייוסף"אדון

ניירות-במחלקתבבנק,שעבדתיבשניםשונותדעותשמעתיזואהבהעל
אמיתיתאיננהעדייוזושאהבהלפניטעןלמשל,ישליהסניףמנהל .ערן

להתעשר,אמביציותענייםלאנשיםשאיןבדעה,החזיקהואומושלמת.
כראוי.כסףלאהובלמדוטרםבני-אדםושרובבעוני,חייםהםולכן

 !'.סגולהיחידי"מלבד

הבעתלפיכמובן,לשפוטאםמהם.אחדהואלעצמי,אמרתיהזה,השען
התעלות.מתיקות. :פניו

בבית-הסוהרכשישבלוקרהזהשכלליוסיפר Iאמרהוא ","שיגעון
לעודגרמההזאתוה"ישיבה"לארץ.עלהשהואעדזמןהרבהישבברוסיה.

ממשתמידי,חשקאותותפסצבע.ויצא-שעןנכנסבחייו.שינוייםכמה

לצבעים.ותשוקהצח.לאוויררעב,
מגן--התקרהאתהקשת.גוניבכלבירושלים,כאןביתו,אתצבעהוא
 .פסיםכותונת-הקיראתדודי

שלו,החלוןומבעדברחובטיילתיבלילהמאוחרזו.בעבודהאותוראיתי
רגליים'שתיבעלסולםעלרוכבנראההוא Iבבנייןהמוארהיחידשהיה

הוליךהמברשת,עםויחד Iוחזורהלוךלשמאל,מימיןהמברשתאתומעביר
 .לשונוקצהאתגםלזווית,מזווית
המידהעליתראותילהטרידשלאנזהרבעצמו .עלומניותיו .הועילועצרתי

חיפשכאילועצמואתעשההואמהביתכשיצאתיבחוץ.לרובליוהמתין
בשיחותמאודזהירגסהיה .לחלוטיןמקריתהיאשלנווהפגישהצחאוויר
המניותענייואתוהחליףהבנקשלהמסמןאתהסתיר Iשכןעבר .אלו

 .שלודודהמגןעלבשיחה
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את;כיסהמאודגדולהיההציורכיאםבחיבה,לוקראשלי,""Y;נ~ן-ןגדיל
ולרוחבה.לאורכההתקרהכל

אורכיצדראיתישלי,השעוןאתשיתקןאח,דערבאליו,כשבאתי
עצמוהוא .והמגן-דודהפסיםכותונתשלהקשתבצבעישיחקהטלוויזיה

אריזתבאמצעהיההואבדלת.כשהקשתימנעולים,חמישהאוליפתח,
לבןבניירעטופיםמהם,חלקלגליל.מטבעותמאהבגלילים.מטבעות

לאהואמטבעותבשורות.כמגדליםעמדושקוף,דבקבסרטיומוחזקים
 .שמרהואעליהם .מידיוהוציא
 .מבית-הסוהר~תושהביאאמר' "'שיגעוןייעוד
שלהכחלחלהאורבעבודתו.והמשיךאלייתפנהשמידליסימןהוא

וחשבתיבידיהמקולקלשעוניעםעמדתי .החדרחללאתמילאהטלוויזיה
אפורשלשניםשמונה .בבית-הסוהרישבשהשעןהארוכותהשניםעל

ישראל.לארץלחרותגעגועיםובנפש,מסביב.צחנהבעיניים.
 .אותושאלתי "?ציונות"בגלל
 :בתמיהראשואתהריםהוא
זהב."שעוןבגלליי~ערל. Jג~לדן ~פתאום?"מה

-~ 

111 
האוכלכישביתת-רעב,שעשוהים,בלביהודיםעשריםעלספרא

לאלאוסטרליה,דרכהאתשעשתההצרפתית,המשאבאניית
מפולין'יהודים .דםעםבשר .מיםבמקום-יין .טעמםלפיהיה
היהאחדחייט .חייטיםוכולםכזה'לאוכלרגיליםהיוולא

הייתידווקאואני ?זהולכלילומה .סנדלריםמרצעאצלומצאו .סנדלר
יוסלהצייר,חברישלהמזוודהאתלתקןכדיסנדלרים,שללמרצעזקוק
בה'שהיהמהוכלבמרסיי'לארנייתבדרןנקרעהשלוהמזוודה .ברגנך
אביו'בשבילאיתרנשאשהואשוניםומסמכיםמכתביםברחוב.התפזר

באוסטרליה.שהה , 1937השנים,שאבותןראוויטש,מלןהמשורר
שלוהארכיוןהגיעבקנדה,ימיורובשחיראוויטש,מלןשלמותואחרי

עיוןכדיתוךאותו.ולקטלגלסדרהוטלועליבירושלים,הלאומיתסלפריה
לאסוףליוסלשעזרתיומכתבים,המסמכיםבאותםנתקלתיוקיטלוג,
מסמן,בארכיוןמצאתיהשבועשנה.וחמשארבעיםל~נישבצרפת,במרסיי
 .לאוסטרליהמפוליןבדרכםהחייטיםשלשביתת-רעבלאותההקשור

באסיפההחליטונעתרוומשלא .ייןולאדםלא .אחראוכלדרשוהחייטים
זה'בענייוהאוסטרליהשלטוןאצלשיתערבראוויטש'למלךלפנות

אתשימלאהצופית,החובללרבהוראהישלחהאוסטרליוהשלטון
היההואמזה,וחוץבארנייה.בןהרילוישראוויטשזלמלךמדועהמב~קש.

הרבהשלחוץכתבגםהיהוהואצדק,רודףלבני-אדם.שעוזרכאישידוע
.תיכנןשלהםשגרירבעיןבוראובפוליןויהודיםבעולם,נדדהוא .עיתונים
וייעוץ.מידעוביקשאליופנהרחוקים,למקומותלהגרמישהו
התביישהואאביו.שלהכתובתאתלחייטיםלמסורסירבברגנויוסלאבל

שישמהשאוכליםידע .בררןהיהלאהואאוכל?בענייניסקנדליםלעשות
 .דם-דם .ייו-יין .הצרפתיהאוכלשללאוהדאותיגםוהפןעת,בכל
מעמדואתידעגםהואאוכל.בעניינילאביומברקלמשלוחהתנגדהוא

מהשברשותו.המעטאתלאחריםהמחלקעני,משורראביו.שלהאמיתי
בבוזעליחשובאאב
הפשוט.מהעםהמתנכרסנובסונביזם.מעשהבזהראוהחייטיםאבל

שנתמשכההנסיעה,כלבמשךיוסלאתשיחרימוקראהמרצע,בעלוהחייט
שפתיים.בליעגוליםפניםלווהיוקונבקה,הזה,לחייטלוקראושנה.כחצי

אותהושלחוהרשימהאתשהרכיבהואבפניו.צרסדקראוכששתק
הרשימהאת .מלבורןיידישמשורר .ראוויטשמלן :כתבו .לאסטרליה

הסיפון,בקצהאזהתקבצוהחייטיםבארכיונו.השבועמצאתיהזאת

החייטיםמהשמעכשיוסל .הפריטיםאתקראהשפתייםבליוהחייט
 ,ש~ג.ע~לטע-ובשבת,עוףמרקצלוי,ברווזקצוץ,כבד-דורשים

 . . :רםבקולצעקהוא
 •כוע~עט~רי~ר!"צמחוני!שלי"אבא
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IV 
במקומותביקרתייזרעאל.ובעמקבגלילטיילתיסוכותב

למשל,בגבת,גבת.קיבוץטבעון,קרייתעלית,נצרת :שחייתי
בהםהימיםמןסיפוריםעלילספרהיודעיםאנשיםישנםעוד

כגוןלכבשים,קריאותמפיוהוצאתיצאןרועההייתי
אח,דותיקחברשלמה.אחתמלהלאואףומה-מה-מה-מה,בר-בך-בך-בר

היוםועדבשכנותחיינובהתקופהאותהשמאזליאמרשמו'רוזןנחמן
דלתמאחוריבמרפסתעומדיםשחוריםגומימגפיזוגרואהכשהואהזה,

בזכרון.לושוכבאנישם-כבשיםזבלשלחריףריחמהםונודףסגורה,
והמתיןכב,דראשבעל-גוף,אישחדר-האוכל,מולהספסלעלשוחחנו
עתהזהחזר .מחוץ-לארץבסיגריהבינתייםאותיכיבדערב.לארוחת
לוהודיעוופתאוםהמשק,מחצריצאלארצופותשנהארבעיםמטיול.

 .לאירופהזוגיכרטיסלזכותווהעמידולטיולתורושהגיעמהמזכירות
לפנימאשתוהתגרש .גרושהריהוא ?לבדויסע ?פתאוםמה .היססתחילה
ונסעו.הבכורבנואתהזמיןבסוףבשנים.עשרות

 .שאלתיבלונדון?"שם,היהזהאיד"אז
מחשבות,ומחפשבזכרונומתמהמהשהואחשבתימיד.ליהשיבלאהוא

הדקות.באותןלידינושעברההגרושהאשתואחריעקבהואלמעשה,אולם
חדר-האוכלרחבתאתועברההמגורים,בתימצדמשמאלנו'הופיעההיא

שאיננהעצמהועשתהלפניההמבטישר,הלכההמשק.שלהכל-בולכיוון
עלעינואתתלה .ממושךמבטאחריהשלחרוזןנחמןאבל .אותנורואה
מעקםכשהואלעצמואמרהואבסוףשלה.ההליכהצורתאתובחןגבה,
אפו:

 "!הזאתהירוקההשמלה"שוב
בתוךנעלמהלשעברשאשתואחריגםהכל-בובפתחהשתההשלוהמבט
עשההואאלי.בחזרההכבדראשואתלסובבהחלהואכןאחרהבניין.
וכשהביטכיו~ן'המש~הביםכבדהספינהכמומעגל,בחצילאט'לאטזאת
 :שליהשאלהעלוחזרשלנובשיחהנזכרבי,

ענה.הוא"חרא",שאל,הוא"לונדון?",
שלהםהטיולהמשק,ביומןשפורסמהבנו,שלהכתבהלפיכיהופתעתי.

שם?אכלולאמהבמיוחד.ולונדוןמאוד.מוצלחדווקאהיהלחוץ-לארץ
ערוכיםהיוהשולחנותאירופהשלאחרותבבירותוגם"שיגעון".כתב,הבן
שםהתפקעו-ורומ~ .המבורגרס .סטייקים .מדריד .פויס .המלךכיד

המשק,ביומןמהרשימהשנייםאומאכלעודמזכרוןציטטתימזלילה.
 :שפתיועלעולהכזהטוב-לבוגםסובלניכשחיוךליהקשיברוזןונחמן
 • ".בדיאטהשניםיוסל,זוכרשאתה"כפיאמר' "'הרי"אני
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בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

בע"מ''וחינוךתרבות''מפעלי

לידהפועלתבעיימ,חברההנהוחינוךתרבותמפעלי
ההסתדרותשלנועד-הפועלולחינוךלתרבותהמרכז
 .שוניםבתחומיםושרותביצועזרועומהווה
פיעלונמדדותציבוריאופינושאותהחברהפעולות

 .החינוכי-חברתיערכן
לחברות-חברת-אםמהווהבעיימייוחינוךתרבות"מפעלי

וכולןמוגדרבתחוםעוסקתמהןאחתשכלומחלקותבת
 .והחינוךהתרבותבשטחפועלותיחד

בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

ולחינוךרתלבותהמכרז

ענפהפעילותומפתחיוזםולחינוךלתרבותהמרכז
וההשכלה,החינוךהתרבות,לטיפוחהמיועדתומסועפת
ההסתדרות.חבריבקרבההסברהופעולותהאמנות

ולהעמקתםהפעיליםשלהשכלתםלהרחבתהפעילות
 :מיוחדיםספרבתיבשורתמתרכזת

 .הירדןעמקדיינכנרת"אהלויי •להשכלה.ישראלימכון-מישל"ב •

ארן .זעיישההסתדרותלפעיליםהספרבית •בע"מ.הקלונועמחלקת •
 .ת"א , 5נהרדעארחי

 .חיפהשפרינצק'קריתלפעיליםספרבית •אמנים.לושבתאירעויםהפקות •

 .באר-שבע ' 7העצמאותרחיולביי"שדותבית • .ועריכהוידאוקסטות,ספרית ,סרטיםהפקת •

 .בית-דגןהחקלאיהטעלבית • .לאורהוצאהמחלתק •

 .ירושליםשטראוס'רחיהפועלים'מועצתבית • .למוסיקהאלופנה •

וטיול.עיון ,נופשמפעלי •

 .נסימובע"שלמוסיקהספריה •

 •קלויותאור· mתבני •

הנ"להתחומיםבכלומידעשירותלקבלת
לפנות:נא

בעיימוחינוךתרבותמפעלי
תל-אביב , 53ויצמןרחי

ס Z567Z3-3ס, Z19181-3-3 :טלפונים

הכלליתההשכלהלהרחבתמוקדשתמיוחדתלבתשומת
מאורגניםזובמסגרתההסתדרות.חברישלוהאמנותית

ללומדיכנסיםחוגים,להשכלה,מכוניםלימו,דחוגי
תזמורות,מקהלות,הלשון,להנחלתקורסיםתנייך,
 .הארץולידיעתלטיוליםוחוגיםעםלריקודיחוגים
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מסה

החדש:השיר

למורשה•זיקתו
ברזלהלל

נוסחהבקשתא.

ההיכרשסימניהבתר·אלתרמכי,העברילשירמכורןחדש""שירמוכחה
העדפתהמדוקדקת,הצורניתהסימטריהמןההשתחררותהםשלו

שירזהרההיקבערת.פכיעלוהנזילותהזרימההסגיר~ת.עלהפתיח~תי
ככלל,האומהאלבדיבורהעיקריתאחירותואתרואהאיכרששרב

אתהמציינתוההפשטה,הרמזבדרךהכתיבהאתורקאךכטלהוארמאלתרמן
השיר,במרכזהאניהעמדתשלבמרבןההיתול,עניים"."שמחתואתנחץר""כרכבים
אתמחליףולארמיים,שידייםלערכיםביחסמופלגתחירותשלעמדהמתוךכדובר
לאיןהימכרגדולהעצומה,הווייהלנוכחומשתאהכפרתאנישלכמציינוהשגב,
עללתכ"ךיותרמפורטובאופןהכררמאטיביתליהדותמכורןמורשההמוכח 1שיער,.
כמבטאעליוןבמעמדהנביאתפיסתאחד,באלהאמרנהכגרןבר,המפורשיםערכיו
שלהמידהקנהלפידמויות-מפתחהמזכהארהמחייבהשיפוטקבלתאלוהיו,קול

ביחסהכרוךכלגםרכךכהנה.רעוד ·,'"הבעיני"הרעאר ,"'הבעיניהטוב"ריעש
ירד"של"קרצודוגמתשיריםזהלענייןייזכרוהמוסמכים.כפרשניווהרבניםלתלמוד
"קדים"משירירביםטשרניחובסקי,לשאולבחודש"לבנהמקדשי"אתםללי"ג,
עמיחי.ליהודהמטרדלה"האחרוןבכימין"מסערתאראמיר,לאחרון

כימוסכמת,הנחהמתוךמכלילה,בנוסחהלהיאחזחייבזהמסוגשדירןמאליומרבן
אצלהאדכרתירתבמבחןלעמודתצטרךהנוסחה .דופןיוצאימקריםהרבהתקפחהיא

ביכולתהתיבחןהיאכןכמרהתכ"כי.הרקעבעליבשיריהםהמשוררים,מרבית
לושקדמההשירהוביןלמורשהוזיקתוהחדשהשירביןמה :השוניאתלהבליט

לתקופותיה.לדורותיה,
שלמרכיביוביןגםשהםהלשוני,השדרשלהיסודבמרכיבינשתמשמוצאכנקודת
"בלשכותהמוניטיןבעלתבמסתויאקובסוןורמאןאותםשצייןכפיהפיוטי,השדר

עצמו.והשדרצופן.קשר. vכמען.מרען =כידועהם.המרכיביםששתופואטיקה".

לתקופותיה,העבריתהשירהמראייתהמתחייבאחר,סדרלפיאלהלמרכיביםנזדקק
והפיוטי,הלשוניהמבעשעניינהבנוסחההשימושלחוקיותאשרומאוחר.מוקדם
פכיעלבו·זמכיתסינכרוניתהסתכלותכידוע,והמעדיף'בתקופותקשורשאיכר

הואגםשכןעצמם.יאקובסוןבדברילהיזכרראויתולדתית,דיאכרוניתהתבוננות
האפיכמושוניםז'אנריםביןלהבדלהדרךכמוריהמרכיביםמןכמהעלמצביע
תוךהיסטורית.ראייהמזוויתלהבחנהובראשונהבראשענייןהםז'אנרים 2 .והלירי

למלהניתןופואטיקה""בלשכותבעלבהםשמשתמשכפיהמוכחיםמןסטיית-מה
לאהקשרהמקובל,בשימושומופיעשהואכפיקונטקסט.שלמשמעהקשר

אואליהן'להשתייךמבקששהטקסטכרחבת,זיקותכמערכתאלא 3כרפרכציאליות,
 .למעשהלהןשייךשהוא
הכרוךבכללו,שקדמהלשירהבהשוואההשוני,בסיסעלהחדשהשירהצבתלאחר
בפכותהיאקובסוןכוסחתבעזרתזאתאףהמשותף.אתנציגלמורשה,בזיקה

מתאימההמורשה .לדורותיההשירהמהותאתכמשקפיםולשווי·הערךלתקבולת
המשוררמצדאליההפנייהבהיותתקבולתיות,שלמידהבקנהכמדדתלהיותבמיוחד
ניגודית).(תקבולתפארודיליחסאומשלימה),(תקבולתהשתקפותשלליחסביטוי

קורצווייל'שללתפיסתונתייחסהמשותףלחיפושהנבדלחיפושביןכאתנחתא
 .בספרותנולעברהווהביןלקשריםהנודעתהמיוחדתבגורליותשהכירה

הצופןאלהנמעןמןב.
גםומכאןציו~יעלכמושתתתהנבואהשירתאתאחדבמקוםמגדירשלוםש.

שירתאתהמציינתחיקוישללפואטיקהבניגודזאת, .הימנההמשתמעתהפואטיקה
 .הנמעןהבלטתמשמעותוציווי, 4זמננו.לשירתהאופייניתביטוישלופואטיקהיוון

הפיוטייםהחלקיםעלכולוהספריםספרכילומר,אכןכ~כלביותר,הכוללבאופן
גםכךעליונה.למעלהבהמתעלההשומעאלשהפנייהשירהמציעהרוב,והםשבו,

בספרהעברפרשיותוכתובים.כביאיםספריהמקרא,ספריביןההדדיהיחסבקביעת

המיוחדהמעמדשלסגוליותוהכרתמתוךבמישכה·תורהוכישנותחוזרות"דברים",
פרשתמתוךירמיהומבליטאם ..היעודהלאץרייכנסובטרםישראלבכיניצביםבו

לכתךכלולותייךאהבתכעררייך'חסדלך"זכרתיבלבד'והתוםהיופיאתהמדבר
המדברדורהמרגלים.העגל,כשכחו ,)בב,(ירמיהו,זרעוה"לאבאץרבמדבראחרי
 :אלוהיוצולפיככוכההעםאתלהדריךחובתומתוךזההרילהיכרת,עליושכגזר
העבר,מןבהבלטותגםכךשם).(שם,לאמור"ירושליםבאוזניוקראת"הלוך

ההדגשות :ה"תהילים"ובמזמוריכבואהבספרימצואיםשאנוסלקטיביות,הבלטות
ביעדםכקשריםהתורהמןמסויימותפרשיותעלההישענותהרוח,הלךהנושאים,של

הציוויכמשפטאמך"תורתתיטושואלאביךמוסרבכי"שמע .הפסוקיםשלהמחכך
הציותבת.חוהאבות,באלוהיהאמונההעליון,הרוחניההקשר"משלי".ספרשל

ספרישלהמצווהייחודםמופיעבמסגרתו .מאליוכמובןקייםעמו,עםשכרתלברית
ושירותיו.משהדבריוראשונים,האחרוניםהנביאיםשלהאזהרהכבראותאמ"ת,
אתשמוסרכמיוממכרלשליח,השולחמןהציווימשפטהואוהיכבא",אדםבן"קום

ברוךשללפטירתועשורלציוןבר·יאלן,ואבב'עיוןבימישאנמרודבריםבסיסעל •
ז"ל.קורצווייל
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לנחמותיה,לסוגיה,לפרקיה,הציווישירתבאהלשומעיו,המוחלטהנעלההצו
 .לתוכחותיה

כמבליטהביותר,המכלילבאופןושוב ,להגדירכרכלהבתר·מקראיתהפיוט,שירתאת
חז"לומדרשיהמקראותעלבכריהכולהכלהפיוטיות.סגולותיהבראשהצופןאת

שלזרתכונהכינההראשונים""הפייטניםעלבמאמרויעץבזאבאליהם.הנלווים
כמפתחצופן,היינו"רמז" s"רמז".בשםהמקראלפסוקיבפירטהמליםהסמכת
אלי"זההפסוקיסודעלה'במקרם"זה"לכתוביכולהקלידהנאמר.להבכתמוסכם

כך,מקובל.כצופןקנית"ז~"עםהכתוביסודעלישראלעםבמקום "~ T "ואכוהו",
לאמירהקודששיריהמחבריםהפייטניםכלעושיםמצומצמת,ארמופלגתזר,במידה
רקאיכםחז"ל,דבריארהתורה,מןהפסוקים .לדרשותכתחליףארהכנסת,בבית

אותרתשלפוסקבלתיזרם .לנאמרמפתחובראשונהבראשאלאקישוט'שלמסגרת
שלומשמערתומשמערחיוניותו,אתקובעחז"לולדברילמדרשלתכ"ך,הפירטמן

המוקדמתהמיסטיתבשירההמרכזגםהיאהצופןבעייתהבתר·מקראי.הקודש,שיר

יותר,ומסובךמורכבבצרפןמדוברשכאןאלארמח"ל.לימיעדארתההממשיכהרזו
ובכעלם.בכסתרטבעומעצםהדבק
לביןהשירביןהמובכותקשרהבטחתלאמורלמגע,התביעהכוחגוברספרדבשירת
רביןהשירביןהבכהיוצרובריח,גשרלהיותכרעדוהמקראמןוהרקעהדימוישומעו.
:"אללפסוקבפירושועזראאבןאברהםשלדבריואתזהלענייןלהביאראויהציבור.
ואתהבשמיםהאלוהיםכיהאלוהים,לפכידברלהוציאימהראלולבךפיך,עלתנהל

חורזעזראאבןאברהםרבי .)אה,(קוהלת, ,,מעטים.דבריךיהיוכןעל 'האץרעל
וסותריםפשוטתמידיהמקראותאתהמוציאיםתפילהפיוטיהדוחהפואטיתמחרוזית

כוחתו·(ממ"כהקלדאליעזררביבפיוטישאומר"וכללקוהלת.תביעתאתכןעל
בגללומשלים".חידותפיוטיורוביכיהאחדהדברקשיםדבריםארבעה ).ב.הכבוד,

עזראאבןיגיעיוצרת,בצופןהכתיבהששיטתאנו'במונחינולומרכרכלהקושי'
ולאהמלהבארלא"כי :לרביםוממנוהפייטניםלאחדהנוגעתהקציונית,למסקנתו

מטעותאלףמכיאחדלבאראוכלולאהקודששפתבשפתובללרקברורדיבר
ביןלמגעהתביעהניצבתמכגדבהם".אדםיתפללשלאבעיניוהטובהפייטנים
מןהקודשפסוקיעלבהסתמכההתפילהשפתאתשהולםמהקהלו.וביןהפייטן
העולםבריאתאתמתארגבירולאבןשלמהרביכאשר .השיראתגםשיהלוםהראוי
 :מלכות"ב"כתר

) j? זךן~לןאtג;נ-::י)j? ,ע
ע, ?j(גג;ר-~ש iJל~ל
ע ?j(גך-::יערלםל~ל

לפרשתהמוליכההאסוציאטיביתהמערכתאולםהפילוסופית.מתפיסתושאובהצופן
אדםשכלפיוטמלכות""כתראתועושההמגעאתעימכוהמקיימתהיא";כראשית",

כך,מורכבתבשירהואםוהשתאות.קירבהתחושתמתוךלאומרויכולמישראל
העולםבריאתעלעזראאבןמשהכותבכאשרכךוכמה.כמהאחתעלקובפיוט
 6 :הכתוביםבנוסח

~ךם, iJ~כה ,,רו' ?j"ך

יריםמפעלמנבלי
 ,,~מךם, iJ~נ:רrכת~סי~קום ל~;,

 ,ה! iJ"רם iJעד~םכךi;זי~
מכרעתבמידההיאהזהב""תורכשירתהעבריתספרדמשירחהעמוקההתרשמותנו

התכ"כית,התשתיתשלבאמצעותהלקיים,והצליחהביקשה,שאותולמגעתודות
שלקשרובוכיםממחישיםאמצעיםציורים,מוכחים,לשאיבתלהשראה,כמוקד

התרשמות.

ההקשרלאהמגעמןג.

שדמעתן J "אלו;ןההים'ל~(
עת~בכלננחלרמרתויביכה~
 ~ךג~~לו~קח~לס~יןל'קרא
 .~מךם iJ~ר Qעל::יןש~ם~ת

מדוברההקשר.אלהכובדנקודתאתתעתיקכינוייה,שמצייןכפיההשכלה,שירת
התכ"ךאלהפנייהורוחו.השירמגמתאתשתקבעהתקופהברוחהרוחנית,בתכלית

הואהפקודות"בבית"צדקיהוכמרשירלוחמת.באידיאהכרוכהתהיהמקורכאל
רומאנטיתרוחמתוךלתכ"ךפרכהלי"גכאשרגםאולםהבולטות.הדוגמאותאחת
לכגדעומדיםהמשכילרעיונותהריפרטיפרע"בתב"אסכתכמרלכאורה,פכירת,חסרת
עםנישואיםבשפתה.לדברגבר,בתרבותלהשתלביכולתומשוםמצליחיוסף .עיניו
כפותרבסגולותיומצטייןאףיוסףהישג.שלבגדרהםמצרים"טבחי"שרשלבתו

בכוכביםגםהשמיםספרהשמים,בספרלקראליכולתויל"גמייחסאותם,חלומות
"כלפרטיפרע",בת("אסנתהמשכילהאיששלהאידיאלהואיוסףאכן, .במשמע
 :פט)עמ'כתבי",

ככק.רt,יךבזקר~כלילדת
כסק.ר' ה~~י:r;לנ:רע,ל.ופרתללמדו

עליה,ואשרהבריאהחכמתסוד
ז ....חרט.ופיחלטי.מצר~ם' Iמסז-ררי
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מצעביןלכאודהושרבמבדיל,התקופה,פותחיותר,המתוןדיזל,הץרנפתלירבי
נאמנים,קלאסצייסטיים,תפארת""שידירביןואמת"שלרםב"דבדייותרפתוחחינוכי
חלקיךשמערןהראוכבדאולם,הקדוש.למקררמעורערת,ובלתיסגורהנאמנות
כשרדתעמונושארמשההחושךלכוחותכנתרןמצטיידדגה"ר,אצלפרעהכיואחדים,

אתשקבעההתקופה,שלההגדרהלפיוחרשךארדמלחמתשלהמיטאפרדיקהארד.
אתקובעתכולם,העמיםוחכמתהדעתארדמאווייה,בראשהארדמתןההארה,
רעיוניתלכשרדההכפיפותהחיצוני.בגילוייםתמימיםקודם,שידישלוצביונםלשונם
מיכ"ל,שלהתג"כייםשידיראתגםמציינתארתה,מפעימההזמןשרוחבשרדהכעיקר,

 .האישיאופייםאףעל
מאחדהמורכב.הצופןשלמשקלואתמצמצםבשיר,גואלרעיוןלהביאהצורך
האניהמוען'בהדגשתצררךיהיהלאארגיבדסאליתוקףבעליברעיונותומדובר
ההיסטורית,החוקיותעליהםשמנצחתעלילה","שידילכתוביהיהמוטבאלאהלירי,
כאשדגםלנאמד,סמכותמקנההתג"כיהגיבורבה.ולפקפקעליהלערערשאין

גםהשדר,הספדים".ב"ספדהמצויהמזרשוגהרעיונותמסכתעליומשליטהמשודד
נאמנותוהשיר,כותבשלהתיקוןיצרעל-דיימודדךעצמו,בפגיכתכליתבהופיעו
עליונות.שלההשירבכשררתמותגהזהאבלהקורא,עםמגעדרוש .הזמןלתביעות

לכךחסדהמפורשת.ציוריכשידתהמקראאתלחקותיכולהאינהההשכלהשידת
זאת,שמחייביםהחדשיםהאידיאליםעםשיוצאמישלהמוחלטתהרוחניתהסמכות
ומכאןמשוחדותעמידהמחייבתכן,כמרההשכלה,הנביאים.דבריעםאףלהתנצח

להתגלותאיפראעשויההקשרעדיף.השכנועבכוח.דבריםמהטלתמה,הסתייגותגם
עלהנסמכתשידהשלהראשיסימנהעל-כןתהיהבהקשרהתלותמועדפת.בעמדה
למכלולמשועבדתלתג"ךהזיקההימנה.חלקל~רתוהמבקשתמקפתרוחניתתנועה
החדשה,התקופהמןאלאדווקא,ועיקריההקדומההתקופהמןנרבעשאינורעיוני

למבטאהביודעין'שלאאףולעתיםביודעיןוהופך'ביערתיה·תלמרותסדשהמשודד
נושאיו.ומיגורןהנעתרתחומיבכלהנאמן

המועןלאההקשרמן .ד
המשודדאתמשחרדתאינהאבלהאידיארלרגי,במצעדגשיםמחליפההתחייהשידת

ביאליק,אתמפעמתעמוקהשליחותתחושתערכית.למסכתמהתחייבותו
עמםההולכיםאחדיםורביםשלרםש.למדן,יצחקגדיגבדג,צביאודיטשרניחובסקי,

העיקר,הואההקשרהתלמודית,ארהתג"כית,התפיסהעלהנסמכיםכשידיהםולידם.
מהפיכהחלהאולם .ורעיוןהשקפהשלכמרבן'השתנות,תוךההשכלהבשידתכמר

אחדיר,לעקרבבר,לחרששגיתןכדוברעצמוהמעמידהשד,האנישלכשידבמעמדו
כאשדבשיר,חותמוכטובעכןעליופיעהמועןוהערכותיו.רגשותיועםלהזדהות
 :"בתשובתי"ביאליק,שגי.במקרםאחדיר,נגרדההקשר

;ולה,זקן :ל~גיש~ב
~7דיצןןים'צ7דיקים~~ים

ןה, t7 כ;:~ד 'שנ;:ש ?j~ל
 .ספרים:גביעלרגעגד

חזרה,שמשמערתהגררמאטיביכעדךהתשובהביןומכוונתמפורשת ·ס-תיר-הנולדת
-הגמראספדיהםביאליקכשידיוגוויליםספריםסתם-לתלמודהאבות,לדור
הרידרייהצדמנצחשלו.האישיתהתשובהעלשמדברמישלהנפשימצבררבין

מןהאסוציאטיביתבתשתיתבפחיתותה.מופיעהוהתשובהכפרייהבשיבהשמקורר

עלקיןשארתמיואפילוישעיהו,בנבראתכחציר,העםהגבערגים,מצוייםהמקורות
בכפלנדהמלה .ונע:נדהכבולהצירוףבשבירתפהוגד,נעלהיותעליוונגזרמצחו

לשחררולאאבללו,לנודשראויכמיגםמופיעהזקןרחמים,מעודרתמשמעה,
 .בטובתוולאברצונושלאאליושחוזרמישלמסלידתומבוזו'

שלבערכהיפליגהאני,לתחושתהאידיאולוגיהמןהדגשהעתקתתוךטשרניחובסקי,
אידילית.ניחוחה,הדגשהמתוךכותבשהואבעתוסבתותאמהותאכרת,מורשת
עשתורתפסללידשולחנועלוישעיהומשהפסלאתיציבאחדמסוגוידויכרגע

 .בתלמודה~אמיניםעםקשיםמשפטיםידברזעםשלכשעותואילו .אחריםופסלים
כדיתוךזאת,ע~מר.טשרניחובסקיידיעללהפליאמנוסחתמידה,כקנההאניראיית
"שידאתהמעממיםמגשת"נוראיםשבת"מלאכיכיןולכאןלכאןההיקלעותתיאור
תארואתהמסייםבביתלמעריב".מנחהביןהערביםכין"תפילותוכיןזהבו"

 : ) 402עמ' ,'א"שירים", ," ...כסתפיחורבת("מלאכיהשרהאנימתוודהההתנצחות
בדמי,יפעפ~-המזבחס;ך-אלילס;דאמשבלילגםוא~לם

~:מי ,~- ,~, ,ך;ב~ ..ק,,וכ לינ;:~~~ד~ה-ךיקש w ~·,נ; i .ל~שכהן-~ש
מי. wןי;-ך~לא;ר fזזלא.ק;ךr:זיד 7Wדיז:וי Wךל'א

 :החרוזיםמעדךרשמיו:בדיוהשירכותבעלהיאהמלאההאחריותרשמתי","לא
הכותב.לאניהעליונהוזיקתוהשירמהותאתקובערשמיי,מימיי,בדמיי,
כגוףהמכריעכרוכהנכתבתגדינבדגצביאודישלהנכואית-השליחותיתשירתו
למורשתמוחלטצירתומצייתיםמדרתמקבלייסודותהמתיךהואשכהוהלהטראשון'
הנראיתעולםהשקפתכבעלהאנישלממדדובהםשישנורמותמערכתעםהדתית,

כוחושררתמתחרהבעמדהמציגהשדלאנימוסוויתאוגלויהפנייהתוךשלום,ש.לו.
ערכיאתהמדובבלעמלקפהרנותןעולם",כ"שבתאלישעואתמאיררביאתכמעט

נזכראינושהאניבשיריםראםכבדים".משה"וידיבשיראברת")("מאסורתההשכלה

המנצחהואהאניוכמה.כמהאחתעלראשון,בגרףהכתוביםשלובשיריםכך,כהם
מתןתוךבזהזהנכרכרעצמיוביטויציורי .טעמואתבהרנותןהכתיבהמלאכתעל

אופיהאףעלואילך'התחייהמןהלאומיתהשידה .המתוודהלדוברעליונות
אתבהנותןהדגשיהליריהיסודארטרבירגדאפית.כשידהבדרכהנכתבתהכשורתי,

כמרכיבלמרעןמקומרמפנהחזק,שהואאףעלההקשרהמכריעים.ההיכרסימני
גדינכדגצביאודיארטשרניחובסקי,ביאליק,דוגמתשמשודדיםשעההראשי.הפירטי
שלהדוברהקולברגםינצחהמורשהשללערכיםביטוימתןשכמרכזושירכרתכים

"צדקיהואתיל"גכתבכאשדגםלכךבניגודהרעיונית.חירותוהפגנתתוךהשדהאני
עלילתימראהלוהעניקהואהרוסי'הכלאבביתמאסרורקעעלהפקודות"בבית

דודמשודדיאצלאישיים.נבדלים,וגודלזהרתבעלבמחברקשורשאינוורעיוני
השידהרביןתנ"כייםנושאיםעלהשידהביןלהבחיןצדיךוהלאוםהתחייה

כמספרתותופיעדווקאלידישאיננוחרתםתישאהראשונה .לתלמודהמתייחסת
שאולעלהשיריםביאליק,אצלהמדברכדררהנקשריםבשיריםכך .לשמרסיפור
זאתלערמתשניאור.זלמןשלגנוזים""לוחותארדוד","בעיןהאובבעלתאצלהמלך
הרבהמובלטתאישיתעמדהמתוךיופיעחייהאתמכרוןשהתלמודליהדותהיחס
ביאליק.שלרב"לבדי"הספדים",אדוןב"לפנישניאור,שלב"רילנה"נהדהדיותר.
הרעיוניתוויתרבהבו'נחושראשוןבגרףכטועןמופיעאינוהמועןכאשדגםאך'

שלהאישיהג;דלמןלנתקואיןהתחיהמשודדיאצלתלמודיארתג"כישידהסגולית.
 .בשירביטוילידיהבאכרתכו

מקרםהתובעותשוהם,מתתיהושלהתנ"כירתהפירטיותהדדאמרתאתנקראכאשדגם
המחזרת.כותבבפניהשעמדוהפרישותהיצרמבעייתלהתעלםנרכללאלעצמן'
רימון,י.צ.בשידתפורעיםידיעלוסורסשנפגעמישלהאישיבגודלשנחרשבוודאי

האץרעלהאלוהים,עלצרופההתדפקותכדיתוךבשיר,הדףבליהנזכרגודל
וסלעיה.אבניההרריתה,בקדושת
אףעלהמוען'לעידןההקשרמעדיןעובדיםאנווהלאוםהתחייהבשירתכיההוכחה

ובעלתהלאומיבתחוםבדודותלאידיארתמגרייסתשידהשלבמחיצתהגמצאים-שאנו
אצלהמצריותבסתירותההקשרים,בהתגוונותנמצאתלמורשה,מוגדריחס

מכאן'השכינהבפניגמורההכנעהביאליק,אצל .למורשהבזיקתםעצמםהמשודדים
היהודיםאלוהישלדחייהטשרניחובסקי,אצלמשם.האלוהיםמציאותעלשאלות

אודיאצלאלקה").של("חתונתהקיומהטעםשממנוהמסורתלנוכחהשתאותבצד
והשתאותואילךמשהמימיהמסורההמסורתשלמעורערתבלתיקבלהגדינבדג,צבי
במלחמתוינאילאלכסנדרעליונותמתןהיקף'אדיריבשיריםארתההמקיימיםבפני

מתןאחדים.בשיריםצבי,שבתישלדמותופארוארשטח,בןובשמעוןבפרושים
המורשהמןלערכיםארהעבדמןלדמותהיחסהחלפתאתהמתירהואלאניעדיפות

השיר,כותבשלאישיותובתחומינמצאתהמחייבת,המקיפה,התפיסה .והשתנותו
גיבוריההאבות,למסורתהיחסבתחוםמחייבתדוגמהתקופה,שלבך;גמהולא

ערלקבלתהיצרגיים.מוסדותיהעלהנרדמאטיביתהיהדותארתהשתופסתכפיוערכיה
הזהרתומוחלטותהתחייה,משודדשלמתודעתודחוקההדתית,המורשהמןמוחלטת

מתיציבתשבהםבשיריםהיטבניכרתזרתמררה .בלבדדוחובשארתלרייהשלו
אתחרצההדתיתשהמסורתגיבוריםבהםשמופיעיםארעצמה,המסורתלבחינה
אחדים.קודשבספדיארבתנ"ךמשפטם,

די wהאלהמעוןמןה.
יחסרעללהתעכבנאלציםאנוביאליק,שלהספדים"אדון"לפניאתקוראיםאגראם
ארביאליק,שלהראל"ראש"עללמקראגםכךהיהודיתלמורשההשירמחברשל

דמותומופיעהאםכןשאיןמהטשרניחובסקי.לשאולר"הפעמרנים"אתונות""שלרש
"התגלות".בשירוהנערשמואלדמותארלשלרנסקי,שחרדה"ב"בדיתאיובשל

הנטייהגרברתאחתרבעונהבעתאבללמרען'עליונותיכןגםנקבעת,ונסקישלבשידת
במרכז.להציגעצמה,המופתיתההבעהאתראותה,הבעהשללשלמותלהגיע

היאוהתמרנההדימויבבחירתבמשקלו,בצליליו,המושלםהשיראלהחתירה
אמאלאבא,לסבא,ואפילוהתנ"ך,מןלדמותלמורשה,היחסבכיפה.המושלת
כבעלשלרנסקיעמדה.כהבעתולאלשמר,פירטיכמבעהשירמןכחלקמשתלב
האנימןלחלוטיןנבדלשלו,הציבוריתבפרהסיהמוגדרתאמרנתיתעולםהשקפת

 .השירבתחומיבאמונותיומתגלהשהואכפיהשד
ראשוןבגרףהמדברהמעון,כאשדהשדר,אלהמועןמןמעבדמציגהשלרגסקישירת
מתרחשתעצמוהשדראלהמועןמןהקיצוניתהתפניתהנאמד.במרקדעדייןהוא

לגיבורילמורשה,היחסשלהבעייתיותבשיריונעלמתכךמתוך ..אלתדמןבשידת
היעדרו,ארהאלוהיםמציאותהמרות,לאחדחייםשללשאלותלש"ס,התנ"ך,

האמרנתי,צביונםעלראמאאבאסבא,לדמותהיחסארקודמיו,שידתאתהמציינת
"כרכביםשידיאתמכונניםהתנ"ךמןיסודות .שלרנסקיבשידתדבמקרםהתרפס
בדקלתתכדינזכרתדצרייה,כאורחתהשרלמיתהיונה"."עירעניים","שמחתבחץו",
ביותרהארניבדסאלייםהערכים .ברהמרבעתהעולםתפיסתאתלחדדבכדיולאלשירי

כןעלהדתי.בייחודההתנ"כיתהפרשהולאמצדים",מכרת"שידילבעללונחרצים
הקדומהכמצדיםהמתחוללשכיזוההתאמההדיוקלמידתלשאוללמשל'טעם,אין
ועונש.גמולשלשאלותהמלחמה,זרועותאתלצייןשנועדובשיריםהמסופררבין

להתרגשלבכלשעלכשראהאלתדמןעל-דייהמצריידתהבכורותמכתאםהשאלה
ככלתילגרתיראה"שמרת",בספרהמוצהרתלעמדהמתאימההימנה,ולהתפלץ

ולאעצמה,בתרךהכלולהפירטיתכהבעהאלתדמןשללשירומתיחסיםאנונחרצה.
ואמונותדעותנגדארבעדבמופגןהמתייצבשירארהעבד,מןעלליותמחקהכשיד

בעלשהואהמוסריההקשרלרבותקיימים,השדרמרכיביכלהאומה.שלבמסורתה
במורכבותמתייצבהשדראךהשביעי"."הטרדבעלבשידתכידעו,רבה,ערצמה
המושלמת.רהסימטדאלירתהתקבולתעלההקפדהחרבתלרכותשלוהנדלית

להחשבתעדותאלאזר,בשידהחיצונימיכאניענייןאינההתקברלתיתהשלימרת
מחייבדברלומדראוישיהיהכדילעצמו,עיניואתהנושאמושלםכשדדהשדר
מתוךהבלעתםהיאלמורשהארלמקררותהיחסבתחוםהפירטיתהתולדה .לזולתו
שלבדיוקנואראברהם,שלבדמותולהבחיןעשוייםאנוהשיר.שלבמכלולוקלות
כלשלהעמים,כלשלולאחיםלאברתעדךכשוריאבלאחים"עשרהב"שידיוסף

קרהלת'תהילים,איוב,לספריאלתדמןשידישחביםבחרבמכיריםאנוהדודות.
 .שלההיפהערכיעלהסגוליתהפירטיתבמסכתכלולזהחרבגםאבלומשלי.
הואההקשר,לכאודהשבהם.האריבחלקוטרש,בשיריגםקיימתדרמהתופעה
"חרפהי_שידאתנקראאםלמעשהכותבם.שלה"כנענית"התפיסהאותם,המנחה

בהםנמצאלאחשבון","שידיממש","שידי"צלע","יוחמר","בארגמן",שחרדה",
חרב".!'שידיואתבחרשך""החולניאתלהוציאפוליטיים,רוחנייםציורייםכלל

הפולקלורמןאחדיםויסודותוהכנעני,הארגדיתיהמיתוסיםגםכמרהתג"כי,הסיפור
עלהואבושהדגשלמרפתבנריסימטרי,שידבכינוןתפקידםממלאיםרהאתנרגדאפיה,

ההקשרמבוטאת.לחוריהמלהשביןוהתואםהמושלמתהסמליותהחרוז,הצליל,
השירבהכנעתלאאבלמיתולוגיים,לערכיםיחסביצירתביותרהכוללבאופןקיים

 ~תהיה.כאשדהשירכותבבעיניחשיבותהתהיהלאדייארלרגיה,כאספקלריהוהעמדתו
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משיריחלקולראיהדרכובראשיתאמיראחרוןאתגםמציינתבפועלזרתולדה
אתליחסכמרבןניתןביותר,היפיםשיריובאחדהנחשמתואראם .ר"קדים""שרף"
 ,כשירעצמובפכיבעומרואבל .ולדרכולרטרשלזיקה ,המיתולוגילהקשרהשירנושא
הפירטי,למילוןלריתמוס, ,המצריירהכחששביןהמופלאהתואםמןמתפעליםאנו

תפיסהשלגמורהשינחהתוךבתרנו,המצויירתמופת-לדמותבבואתהשירבהפיכת
 .כלשהיערכיתדתית, ,רעיונית

מלחמהתמונתמוזסעמנואל

באניההתמקדות .ו

 .תרככואוהשירמראהשליתרלהיקבערתלהביאהעשויגררםבכלמורדהחדשהשיר
תחומיםקובעתנמרצת,ערכיתבהתחייבותרוצההואשאיןמשוםלוזרהציורי

אמצעילהיותעשוילעצמוכשהואקריאהסימןהשיר.בשררתאתומגבילהרעיוניים
השאלההתייצבותאפילוארדיטודי,שאלהסימןגםכךגבולות.במתןחמודתחימה
שכןיתר,תחימתכתרנהבווגםמאחדנדחההצופן .המשודדשלמחמירהינדכסימן
למקורותיוככצפןהשירביןהזיקהנקבעתכאשרסופי,נחץרפענוחמשמערצופן

הקודשכתביהערצתשלבכתיבהמהלכתלשידהיאהאכןבצרפןהשימושהצפונים.
(אל .לכמשלמשלביןמזההיחסלהשאףהאליגרדיתבמתכונתארסייג,ל1ן-א-

המגע .בצופן)כרחבכשימושלתפוסניתןהמשל,ואתהסמלאתגםכמוהאליגודיה
בסיסעלהתייצבותמחייבשהואמשרםמדדיך'עליוןכעדךלהיקבעיכולאיכרהואאף

עללוותרמוכרחלדמזי~ת.למופשט,לזרדם,היאשחתירתוהשירהמשותף.הידוע,
להגדרתקוראהואאףאידיארלרגי,קזק.ד ry .קוראווביןביכר ,מדייותרנהירגלוי,קשר
בכיורןהתעודדויותלהוציאוהלאה.החדשהשירמןשהואעדנילכטחוןיתד,

לדאותאין ,קיצוניתפוליטיתמצוקהארמלחמה,שלבתקופהרעיוניתלמגרייסות
השירקשירתשלתופעותהמדינההקמתולאחדאלתדמןשלאחדהעבריתבשידה
 ,והלאוםהתחייהובשידתההשכלהבתקופתקררהשהדברכפי ,התמדהמתוך

 .קבעדרךלפהלהםלשמשמטרהמתוךערכיים,ארכיבדסאלייםארלארמיים,לציוויים
היא ,קיימתוהיאבמידהמועט,שעהלפיהואהדיטרדיתהמגרייסתהשידהשלמקרמה
 .מרכיביהבראשוההקשרהמגעהנמען'אתמעלה
כעיין'אם .השירבמרכזהאנילהעמדתבדורבאופןפוכההמכריעברובוהחדשהשיר

שלהמכריעדרכםאתנמצאמייצגכבמידגם 7צעירה"ל"שידהבאנתולוגיהלדוגמא
הפותחבשיראחי"ויהושעאבאשל"ופניהם .ראשוןבקולברובדכקשריםהשירים

 ,אחריוהבאהמשודדשלכשידידיי"כפרתשתיאתפניי"הצמדתי ;גלבעאמידשל
הסדרלפיהשלישיהמשודדשלבשיריכול"איניבידידלהגיע"אפילו ;טנאישלמה
המתבעבראמתשלרטט"יש :הקובץאתהנועליםהמשודדיםאצלגםכך .רביןעוזר

"אני ,הלילה"כללצדיישןעירור"ינשוף ;מגדאיילשם",אניגלגולאינניאפילו
בכימיןידיך",אתכךאחד .עיניךאת"בחכתי ;מדיםדבקהמאוד",זקנהאשהמניקה

 ,ילדותי"אתושתקשתקהלימוןועץהזהבאבקהלבינווהתאניםהלבין,"הצבר ;סגל
בביתליסמיןשמחתי" ;הדריוסי ,אבי"בביתהשביעיבערבשיש"המעט ;הדדטכיה

כאניאנחנו ;ררייטהיל(שמואל)איכשהו",לינעלמת"מאז ;אבירשלמההודיי",
"אני ;הגדולות"האבניםכלאתכאסוף"אוליעדיידי,נעיםשלבשירמופיעמורחב
לא .ערבתחילתסוף"סוף ;בדתכאאורציוןלכנרת",משםדובדבןעצילתפוסרוצה
 ;ציפובכילטהיטי",כפלתי"בטעות ;וצבישלרםילד",כשהייתישחשבתיכמרסוף

עודדשלהאנתולוגיהאתהנועלובשיר ;עקביהוחנההדלת",בריחאת"שמעתי
אתךאני-ברחמךמשודדנושאתשאתהיכןכלזןבכדגןאתךאני"אמא, :פלד

 .לסוףההתחלהשביןבשיריםגםכך' .כלזן"בכדגן
המצייןזהדוגמתמועןברלדאותשאיןהאניעלגםחלההזרימהחוקיותאולם

כהן-יעקב ,שכיארדזלמן ,גדיכברגצביאודיטשרניחובסקי,ביאליק,כמרמשוררים
גרלדברגלאהפיכמן,יעקברחל,שלרם, .שלמדן,יצחק ,שטייכברגיעקבאריאל,
העצמיהקלסתראי-התיצברתשלחוקיותחלההשירבמרקדהאניעלגם .ואחדים
המפורשבזיהויוכשאדהמשודדשלהאניכילצוןדדךלומדנוכלחד-משמעי.לזיהוי

בגרף .תצלומואתעליהקובעהואאםהשיריםספדעטיפתגביעלדקוהמפורט,
שהואארזהרת,חיפוששלבמצבהנתוןאבלראשוןבקולכדובראנינמצאהשירים

שלהקדמיתהחזיתמןמסרייםבמרחקהמצויהאך ,עצמושלמובחנתלדמותרומז
השיר.

מכיורן .והגדרתההזהרתחיפוששלבמישורככתרןהמורשהאלהיחסגםיתבדרמכאן
מתוךמתייצבתהמועןדמות .תחייהשידשלהמסורתאתהחדשהשירממשיךזה

אבל .בהלדבוקשראויהתכ"כיתהדמותאראברת,מסורתכמציגההאבלדמותזיקה
הנבואי,בהקשרוכתרנהכדררההיאהעבדמןההזדהותדמותהתחייהבשיר

אלהאנישלכגשרהיאהעבדמןהדמותאוהאב,דמותההורה,בשירהשליחרתי.
שאיןערךלמורשהנודעבשירת-הורהגםכינמצא .מתמידבחיפושהכתרנהעצמיותו

איכראומרנןושאיכרעצמו'עלהתוההבאניהתמקדותהמשרםדווקאזאת, .ברלזלזל
כאילובתרנווהמשתקפתבשירהתחומהעצמותמרנתאתהקוראבידילהסגיריכול

ההשתנותמןמופקעיםהםשרקמתווכים,דיוקנאותדדךהיותרלכלאלאבדאי,
 •הקבע.וחוסר
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הערות:

 :צעירהשירה" '"להיתולמשגב :החדשהשיר" . ,,ופתיחותסגירות :החדש"השיר :כספיריראה . 1
תשמ"א.תלש"ט, .ז"תשל ,תל-אביב ,עקד ,"מבוא

 . 285-274 'עמ ,ל"חש , 1970ינואר . 2 ,כ ,"הספרות" ,ופואטיקה""כלשכוח .יאקוכסוןורמאן . 2
 . 278 'עמ :ראההז'אגריים.ההבדליםלעניין

 . 11הערה , 275עמ'שם. :ראה . 3
 .תל-אביביכנה. ."כחכים"שונה,וכניסוח; 1957 ,כאפריל 26"רבד", ,לאן?"שירחנו" .שלום .ש . 4

 . 210 'עמ ,חכרך , 1968
 . 82-59 'עמ ,עכריחלקתרע",ד .ברלין ,"צבילדוד"ספר ,"הראשונים"הפייטנים .יעכץזאב . 5
 'עמז,"תשיתל-אביב,מסדה, .כרגשטייןשמעוןיידעליו"ל ,"הקודש"שיריעזרא.אכןמשהרכי . 6

 .קפ"ה

 .תל-אביב .עקדיעח-קסט.איתמרכסר,יעקב 'עיחחנה :עורכיםאנתולוגיה. ."צעירה"שירה . 7
 .א"תשמ

נשיקה
 .לידהבמתישהייתיאפלהנמלאהיה:פשהחדרנערב,
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לחשרבזכן'

קיץשלאהבה-אהבהעללכתוברציתיר
צפוניתבארץאהבה ,חורףשלואהבה
באהבהאופנות ,טרופיבאקליםואהבה
 .לייצאלאאבל ...גרפיהובגיאו

לחשובליומפריעימיםכמהכבראותימטרידמשהו
שפיראאברהםכנסתחבראמרמזמןלא .אהבהעל
חוקבענייוישראלייבייאגודתדליוניםבקשר-

אנימחליטים"כשהאדמורים-יהודי""מיהו
לחשוב."מספיק
קםהנה :להירגעיכולהאינניואניבפשטות.ככה,
מה ,להתביישבלי ,גליבדיש ,במפורשומצהיראדם
רקחושבהוא-שלוהעצמאיתהמחשבהגבולותהם
הואשלהםאיתותלפי .לוונתניםשהאדמוריםזמןכל

להנחיותומחכהגולגלתןשבתוןהמכשיראתמכבה
 ,אותושמתכתנמיישמחשב..כמורובוטכמוחדשות.

גנמריםהתכנית,נגמרתתכנית.לפיפועלוהוא
והמכשירקליק,-לשנותםישאוליאוהנתונים,

שוביתחילואזמחדש,אותוויזיןיבואהמתכתנכבה,
איזהחשובולאמאמין,אדםאתהאםזהככהלפעול.

 ;ואדמוריםרבניםאותםשמתכתניםיש .מאמיןמיו
באיזהאו ,בוותיקןיושביםאותםשהמתכנתיםיש

הלאה.וכןבמוקסבה,בפוליטביורואו ;הודיאשראם
 !לחשוב"מספיק"אני
על ,בילדותנושלמדנוהמקראבסיפורינזכרתואני

הסובביםאתוראהבאור-כשדיםשחיאבינואברהם

 ,אדםידימעשיוצלמיםלפסליםמשתחוויםאותו
 .האנושיהמיןחזרלאשממנהדלרךויצאאותםניפץ
-לחשוב!כן,-לחשובהתעקשהואאומרת,זאת

מה-אוהחשמניםאוהאיצטגניניםכלהועילוולא
חכמיםיותרבוודאישהיוכשדים,באורשםשלא-היו
אתה"מה ,שאמרושלוואמאואבא ,ממנוומנוסים

שאלהוא-טוב?"יותריודעשאתהלן,חושב
הצלמים,אתפיצפץמפסקת,תשובהקיבללאשאלה,
-איקונים~ר 3~י"איקונוקלאזם",הביטוי(ומכאן
האנושית),בהסטוריהמאין-כמוהוחשובתפקיד
חדשות.תשובותלחפשוהלן

לקבלצאצאיוחייביםשלוהתשובותשאתהיאהצרה
היהוזה .כמעשהולעשותלהםואסורכסופיות,
היאהצרה .מרחוקזהעללהסתכליכולנולומצחיק

נותנתהשלטוניתהמערכתוכל ,כאן ,לנוקורהשזה
יום-שבוע-שבוע, ,לחיינוחודרוזהמלא,גיבוילזה
 .ביותרהפרטייםלענייניםעדיום,
ברורהאחתישבני-אדםסוגילשניהחלוקותכלביו

המפסיקיםאלהשביוזו-מאין-כמוהוצלולה
האפיפיור/האדמןך;מןחדשהלהודעהעדלחשוב
המסרביםאלהלבין ,ונוי 1הקומיסארהגורן;

אתסמכות-עללשוםמקניםואינםלחשוב,להפסיק
תוכל 'לאהאחרוניםלאלהבמקומם.לחשובהזכות
על"סמוךאוטוב,"יותריודעהרבי"שקט,לומר,

אנשים ".עושיםשהםמהיודעיםהם-הגנרלים
כלויתחבטויתלבטוהלב,אתיאכלואלה

לאזה .מופרזותדרישותמעצמםחייהם,וידרשו
העקשניםבליאבללבריאות,אוקליםלחייםמרשם
עדייווהיינואנושית,תרבותלהיותכלליכלהלאהללו

וצדיםגרגיריםמלקטים Iהעדבערבותמסתובבים
לאגםולפיכךלהיות,היהיכוללאמדעקטנות.חיות

אברהםחייבכמורובוט-אדוקטכונלוגיה,שאפילו
באמצעיםהושגואשרמפירותיה,מתנזראינושפירא

גםהםהרובוטים(כימבחינתו.כשריםלאלגמרי
 ).תורמיםואינםמקבליםהאנושות,גוףעלפרזיטים

מרהנ"להדבריםאתאמרל~ליאיכפתהיהלא
אותימטרידהגדול.השטיחיםיצרןשפירא,אברהם
יושב-ראששפירא,כנסתחברזהאתשאמר

מתכנתיםאותו .בארצנוהשלטתהקואליציה
זהאותנו'גםמתכנתיםדרכוכאשראבל !בבקשה
מדאיג.

אוליאחרת.בפעםאהבהעללכתובמבטיחהאני
המאהבהשמיני,הנויעלגםהזדמנותבאותהאכתוב
שלוהידועהפורטרטלפילשפוטאםאשרהגדול,
לביןבינושהדמיוןהריבטוח)לא-הולבייןז(מאת
 .מדהיםממשראשפיח"כ
 •זה.עללחשובלהפסיקצריך

 h t1Iן

TO BE IN 

המלאהואבחריותיהמלאבשמיחותםניא
זהא. :לדברטעמיםשני .אלושורותעל

המעוררתהעזהזוב. ;דוחהוטעמומרגיז

 30(לפניקנאה. ...כמעטכמעט-הערצה,
 .אנחנו)היינואיפה ,שנה

החת-~"מדעייספרות .ויחסי-צבורספרות :הנדון

סוזיהמשוררתאתמכיריםאתםהאםובכן,נהגות.

ציירת-דמויות-במלמלות?גםשהיאאושרוב-רוסק,
אושרוב-רוסק,סוזיהמשוררתנגדדברשוםליאין
שהופיעלפניעודכיצד )?עצמי(אתלשאולרצוניאבל

תשלוםאיזהתמורתהרביעי?(השלישי?ספרה
כייפריוויוייהדברעלנודעוכבר )?הספריםלהוצאת
אתמפסרםהזה""העולם :למשל .רביםביתבשער

סוזי,היא,רכילותי. INשלבסגנוןהחשובההידיעה
אתהמעניינותחדשותאלו .חדשהזאתלכן.וארייה

 ...שבועוןגםאך .הזה""העולםמילא, .הטרקלין
בעמודקבל-עם.כךעלמודיע"במחנה",ישראל,חיילי

 .וכאןעכשיושלקוטדיייניםמעשים ...לשמוקדש
" TO BE IN " . בכןחיתהשידו"במחנה"אישהאם

כדאי- ?והחליטהמופלאיםהשיריםאתקרא
טרםהידיעה)פיסרום(בעתהספרשהרי .אותולשאול
הופיע.

סוזי?זכתהאיפואבמה

סוזי?אתמאשיםאניהאם

ו. Nה-בתבותננהגהידידתנו,סוזי,סח-וחלילה.
ההוצאה.ביתוברק.תזזית .יחסי-ציבור

הזמנהספרותי)כעורן(בעוונותי,מקבלאניאחדיום
הנואמים,ראשוןסוזי.שלספרהצאתלכבודלמסיבה

מבקר.בלןב.אברהםמיודענוהואבהזמנה,אנמר
משורר.

הממשלהראשפרסזוכה :בפירושצוייולשמומתחת
 .ואיזודלהיי"טריסטאןספרועל

מענקזההרי .ראש-הממשלהפרסמהויודעיםכולנו
 iבלזכותיכולסופר;ןאומשוררכללמתפנים-לכתוב.

 ,אםעפמים)-10כמועמדותלהגישהציעועצמי(לי
לכתיבהולהתמסרמעבודתולחדולהואמוכן Iאכן

עלהחיבעל-משפחהלו.שניתןסכוםאותועבזרת
יספיק.לא.הכסףכמובןלהתפנות.יוכללאמשכורתו

עלניתןלאהוא .פרסשלבמסווהמענקזה ,ובכן
תוכניתעלאלא-דבפוסהופיעהשנבריצירה
 .היוצרשמגיש

זויצירהעלניתןשהפרסבכןמעטהמשהואיפוא,יש,
אחרת.או

בלבן?מראתמאשיםאניהאם
יחסי-ציבור.ישבמעל.ידואםיודעאינניחס-וחלילה.

 ...אבל
 :ואמרבפנימישהו"הלשין"לאחר-מכןאחדיםימים
עלבלבןמראתהמברכת ,בעתרןהמודעהאתראית
הפסר?קבלת
 .הטלפוןמצלצליוםוכעבור

יחסו-פקידות ,אולי ,(או .הקועלהוצאת-הפסרים
 .בלבן)מרשלהספריםהוצאתשלהצבור

 1983פברואר

עלמשהולכתובמתכווןאתההאםאדוני,"סליחה
 . "?הממשלהראשבפרסשזכהבלבןאברהם

לא.
 ?מושוןלבנההחשובההסופרתעלשמעתםואולירגע.

הופיע.כחול.צמרחוט :ספרהיופי.שמעתם!-
 :יחסי-הציבורהקועל

התהיה ...שואלתמושוןלבנהובכן, " ...אתה"האם
ומתי?ספרה?עלביקורת
 1קטועת-לשוןהיאהאם .בעצמהתדברמושוןשלבנה

חלילה.

• 
הדרן.אבמצעטוביםאנשים

 :הצעותכמהליוישתשדירי-שרות.
"טריסטאןאתקראהאם-הדודהאתושאל"לן

ואיזודלהיי.
בצמרוקראמהר-בחולראשןאתתטמון"אל

 .כחוליי
 "אושרסוזיהואשלן"האושר
 .מקאנהמתאני ,ליתאמינו
 • . ..תעלולכאןארבהועכשיו,

r,;;sr-% ;ן~-r 
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כתרבספרייתחדשיםספרים

ביתמגיש"כתר"ת•בספריי

מבחר 1ירושלים 1"כתר"הוצאה
הספרותמיטבשלמגוון

 1וחדשהקלאסיתהעולמית,

ספרותובתוכהמקור'וספרות .

ספרותומדע,עיוןספרי 1יפה

בדיונימדע·בלשית,וספרותמתח
וביוגרפיות.

גבוההבאיכותמופיעיםהספרים

ושלעיצובשלתרגום,של
 .נפשלכלשווהובמחירהדפסה

החולספר
בורחסלואיסחורחה

סופריגדולמאתסיפוריםשלחדשקובץ
מעלההקובץאמריקה.ודרוםארגנטינה

שלהמיוחדסגנונוקסמיכלאתבחדות
מחוקיחופשיומוזר,דמיוניעולם :בורחס
המוסווהמטאפוריעולםוהחלל.הזמן

המציאות.בנושאילהפליא
מיוחדת.חשיבותלספרמיחסעצמובורחס
בלבד'אחדלהצילעליהיהכתבימכל"אם

(הסיפורהקונגרס"סיפוראתמצילהייתי
בקובץ).השלישי

ארכיאולוגיתתעלומה-אבלה
ויצמןומ.ברמנט

אתשהקעירארכיאולוגיגילויעלמרתקספר
ממלכהעיר Iאבלהשלגילויה-המדעעולם

צבפוןששכנהשנהאלפיrימשתבתקדומה
-וארכיאולוגעיתונאי-המחברים .סוריה

שתרמוהמרעישיםהממצאיםאתמתארים

הארכיוןפענוחואתהקדוםהמזרחלהבנת
עבורעודכןהספר .אבלהשלהעצוםהמלכותי
 .העבריתהמהדורה

הביתהרחפירות

דבבןמאיר

 ,ורישומיםתמונותנלוויתמסכם'הספר
למרגלותחפירהשנותעשרהארבעממצאי
 .העתיקהעולםשלהקודששבמתחמיהגדול
אחרעוקבהארכיאולוגיתהחשיפהסיפור

המלךלמןהביתהרובוניירושליםתולדות
ועדהבית,בהרהראשוןהייקבלןייהואשלמה,

העותימאניהסולטאן-המפוארלסולימאן
 .לספירההשש-עשרההמאהבן

שיופיעוחדשיםספרים

 :הקרוביםבחודשים
אוסטיוגיייומאת-לבהטיית
סוסקינטסומהמאת-קרקורו

לודגיזריזמאת-מקומותחילופי
ניבןלארימאת-ניוטרוןכוכב

אדוניםגזע

הרברטפראנק

אדוני-חםבנימגזעמוכשרסרטיםמפיק

ההיסטוריהאתובייםהפיקהחלב,שביל
שיעמומםלהפגתסיפוריםיצרהואהאנושית.

וקרהשקורהכלהאלמוות.בניגזעובנישל
בסיפוריפרקיםהוא Iהאנושבניאותנו'

ולאמהופנטים'שחקניםאנחנו .הללוהעלילה
ומעשימריבותינו Iמלחמותינושכלידענו

שלוהצוותעל-ידיהופקושביצענו'האכזריות
 .היקוםשברחביגזעובניאתלשעשעכדי

שלההיסטוריהבסידרת
ישראלארץ

"שלהי :חדשכרךיצאאלהבימים
העות'מאנית".התקופה

 :בסידרהאורראוכהעד
הקדומות.התקופותברך •

ההלניסטיתהתקופהברך •
 .החשמונאיםומדינת

המוסלמיםשלטוןברך •
והצלבנים.

הממלוביםשלטוןברך •
 .והעות'מאנים

הלאומי.והביתהמנדאט.כרך

&:7 
הטובלספרהיוצרביתכתר
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אמנות

בר·אליואב ~
לפטירתושניםשש

אורגדלאה

מדיהישראלילציבורבר-אליואבהגיש-1970ל 1960שביןהשכיםעשרב
 .באץרהפלסטיתהאמנותבתחוםהמתרחשעלסקירהכשברע,שברע

רזינונוספיםבעתרכיםגםרלעיתים"הארץ"ביומוןפורסמורשימותיו
אתנירםהקורא .הידיעהבה'אמנותמבקרבתואררביםבעיניאותר

באמנותשהתרחשמהעללמדירמדרייקתמפורטתמצבתמרנתמקבלסקירותיו
ובגישהמבריקבניתוחמקצועי,ביושרמצטיינתבר-אליואבשלכתיבתו .ההןכשכים

קולחתבשפהזאתכלככרן".לציור"מיושםכמרנקראתשלעיתיםבולטתדידקטית
שלאישיותואתכךאגבוחושפתומעניינתמרתקתבמאמריוהקריאהאתהעושה

תחושתמתוךעצמועלכטלארתהקודש",כל"עברדתזרלמלאכהשהתייחסיואב
עמוקה.אחריות

.:;,/ 
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כתיכתו-כר-אל,יואבהתבטאכרהיחידהמדיוםחיתהלא'ורנליסטית Tאמנותכקורת
כעלחדשניכאמןפעילותו :האמנותכתחוםשלואחרותמפעילויותחיזוקיםקיבלה
וכטלויזיהכרדיוהמילוליתהתקשורתכתחוםכפעילותואישי,ביטויאופן

כאותהשהיוותחומיםנושאיםעלשונים,כחוגיםכטכניון,כאוניברסיטה,והרצאותיו
וחידוש.גילויכבחינתעת

החינוכיתופעילותויצירתו .כר-אליואבנפטר , 1977כפברואר-11כשניםששלפני
 .וכתביועבודותיועמנונותרוכטרם-עת.נפסקו

כאמצעותאשרהאמנותמכקרכר-אל'יואבשלאחדפןלהציגכרצוניזהכמאמר
ממששללשנוילגרוםאףואוליולהקדימםתהליכיםלזרזלדעתי,הצליח,כתיבתו
כתחילתכאץרהאמנותכמצבמצוילכתיבתוהרקע .באץרהאמנותהתפתחותכמהלך
רשימותיואתולפרסםתערוכותלסקורכר-אליואבהחלכההתקופההששים.שנות
"אופקיםקבוצתבלטהימיםכאותםכאמנותשרווחוהשונותהמגמותכין .עליהן

חתרהאליוהאידיאלומשפיעה.לוחמתדומיננטית,אוונגרדית,כקבוצהחדשים"
המופשטכציורוכעיקרכעולםשהתגבשוחדשיםכזרמיםהיהמעוגןהקבוצה
כ-השנייה.העולםמלחמתשלאחרכאירופהשרווח(אלצורני)"אינפורמל"המכונה

שלמלוכדתכקבוצהחבריהמרביתהופיעוהקבוצה,היווסדלאחרשניםעשר , 1958
המופשטמןלהבדילההלירי""המופשטככינויהחתמהשיצירתםמופשטיםאמנים

 .האקספרסיביהמופשטאוהגיאומטרי
ככתי-הספרכהוראהגםעסקוחדשים""אופקיםקבוצתמחבריגדולוחלקמאחר

למרודהעזושמעטיםכמעט,לאומילסגנוןהליריהמופשטהפךלאמנות,וכמכונים
היוםאתחייהםכתולדותלצייןלמופשטשעכרוישראלייםאמניםנוהגיםהיוםעד .כר
 .המופשטשפתאלהפיגורציהמלשוןהרוכיקון"את"חצוכר
איןהישראליתהאמנותשללהתפתחותהחדשים""אופקיםקבוצתשלתרומתהעל

הפכהומחדשת,חדשניתחיתהכתחילתהאשרשהתנועה,היהנראהאךכיום,עוררין
נתנהזותופעהוהתמסדות.להתבססותשחתרהלאסכולההששיםשנותכסוף

ללאהסגנוןאתשקיבלומופשטים,צייריםשלשנידורכיצירתכמיוחדאותותיה
כאותןהתרחשהדומהתופעה .וחיקורפשרולעומקלרדתומכלילאישיותםהתאמה

השניהדורצייריעלכקורתלמתוחשםהאמנותמכקריאתוהניעהכניו-יורקשנים
לבטיואתשהכינומכליהמייסדיםדוראתחיקולדעתם,אשר,יורק"ניר"אסכולתשל
 .עיניולנגדשעמדווהמטרותהבעיותואת
אתחדשניתכתנועהחדשים""אופקיםקבוצתשלחשיבותהאתהכיןכר-אליואב

לככדידעהואכמו-כן .כאץרהאמנותשלהחסטוריכקונטקסטותרומתהמקומה
יואבחשזאתחרף .המגיעהכבודאתלהםלתתואףהמייסדיםהאמניםאתולהוקיר
אחרים.ככיווניםגםולהתחדשחהתקדםהזמןהגיעכיכר-אל

 1959כאפריל-4כשפורסמהככתבהאמנות,כמבקרלעבודתוהראשוןכחודשעוד

את"סייםלדבריואשר,הזרםאתכאומץתקףמצטמצמים""אופקיםהכותרתתחת
 :שליחותו"

גדולות.תמורותחלוחדשים''אופקיםקבוצתנוסדהמאדשחלפוהשניםעשרתוך ... ,,
ציוריות.דווקאלאובנסיבותממנהפרשודוקבוצהשלמשתתפיהמחשובירבים

לאנוסשניסואחדים,והיויבשים.טכנייםפתרונותשלצדדייםלשביליםסטואחרים
זה.זרםשללמשמעותוהמלאהההבנהלהםשחיתהמבלימופשט,לציורעצמםאת
אואחידה,עולםהשקפתחדשים''אופקיםלחבריחיתהלאהראשוןמהיוםכבר

המופשטהציורכילאקסיומה,הדדיתבהסכמההםהסתפקובמקומהקרובה.אפילו
אותםשייחדההיאדותפיסה .ימיונשלהפלסטיתהאמנותאתההולמתהצורההיא

בודדייחודנעלםבאץרהמופשטהציורהתפחתותעםאךדאז'הישראליהציורבקרב
כפורציחדשים''אופקיםשלההיסטוריתהזכותמלבדכיהרושם,מתעוררעתהזה.

האבסטראקט.ציירישארלביןבינםהמבדילדבר,נשארלאהמופשט,לציורהדרך
נפרדת.כקבוצהחדשים''אופקיםשלקיומהזכותעצםאתבספקמעמידהדועובדה

)מצטיינת ... (עתההמתקיימתחדשים''אופקיםתערוכותבמנייןהתשיעיתהתערוכה

קבלתע"יבחלקההושגהדוברוכהלאאחידותקודמותיה.מכליותררבהבהומוגניות
ממייסדימוריהם,שלהדומיננטיותהשפעותיהםתחתתנוניםשברובםצעיריםמספר

אתלהתאיםכדידמותםאתשעיוותוותיקיםמספרעםיחדאלה,צעיריםהקבוצה.
ביותרהאופייניהקואולישהםולרדידות,המתחלרפיוןרבותתורמיםל"קו",עצמם

דו.בתערוכה

בתערוכותכךכלרבענייןשעוררהבמקצת,תוקפניתהעדה,אותהכלילנעלמה
מוצדק".מלהיותמאדהרחוקמטרה,השגתשלשועבבאובמקומההראשונות,

עליהםהקבוצתי,קיומםאתולהצדיקלהמשיךחדשים''אופקיםאנשירוציםאם ... "
מכללכיהאינרצייה.בכוחרקנמשךאיננוהונכחיקיומםאם-ברצינותלהרהר
 .הגיעו"לאאסכולהולכלל-יצאואוונגרד
המופשטהסגנוןאתשאימצוותיקים,אמניםעלככקורתיואביצאשניםכמשך
כגללזהכסגנוןשציירוכךעלכיקרצעיריםאמנים ;לדעתואותםהלםשלאלמרות
שלכהזדמנות-1965כידועלנכתבהכיותרהחריפההכתבהמוריהם.השפעת
 :אמנותתלמידותשתיתערוכת

מצדיקהשחשיפתםמפגעים,שניעלביותרנמרצתבצורהמצביעהדותערוכה ... "
להצבעיצורךשישסכנותשתיכאןישמסויים.דיןבעיוותההסתכנותאתאפילו
 :האפשריהדגשבמלואעליהן
תלמידים,דורמקימיםמובהקים,אוונרגדייםאקדמאייםשהיולציור,שמוריםמסתבר

להעדףישישדומההמושג.שלהגרועהבמשמעותאקדמאיתגישהלהםשהוקתנה
סאלוניחלקלקאלגנטי,ציורעל-בתחילתומגומגםהואאפילו-עצמאיציור
לפיההמקובלתהטענההיטבלימוכרתעצמית.לאישיותרמזכלחסראךטכני'

דרכם,בהמשךמכןולאחרמורם,נוסחאותאתדרכם,בראשיתתלמידים,מקבלים
 :מאדרבבספקמוטלתדוטענהשלאמיתותהיותר.אישייםלכיווניםמאליהםיגעיו
פאולתלמידואצלוטיפחפיתחמובהק,ורומנטאקדמאיציירשטרק,פרןפרנץדווקא
פרןשלציורודרךלכלמנוגדהיהזהשדברלמרות-לתלמידהמיוחדאתקליי
רבספקכאמיתית,דוטענהנקבלאפילואךלעשרות.ישכאלוודוגמאות ;עצמושטרק
מקניםכלים,שבמקוםהרושםמתקבלבן·ימיונ.מופשטציורעלחלתוקפהאםהוא

זההיהלאאדגםכי(אםגדולאסוןבכךההישלאיתכןבעבר'פעם .סגנוןלתלמידים

אלאמופשט,ציורסתםולא-מופשטבסגנוןהואכשהמדוברעתה,אךרצוי)
 .לאבסורדהדברנהפך-בתכליתאישייםשהםמתון'ואכספרסיוניסטילירימופשט

קליפההואמהתלמידיםחלקשרכשומה .אליולהגיעיש-לומדיםאיןכדהסגנון
 .ביותרהמצומצמתבמשמעותוטכניתחציונית
 :דומבחינהמאדמדכאההיא ) ...אחריםתלמידים(ושלהציירותשתישלתערוכתן
אחד.סגנוןשלגירסותבשתימשתמשיםלמדי,ורגישיםמוכשריםשרובםאנשים,
הליריהמופשט .עיקרכלמתאימיםאלהסגנונותאיןמהםניכרשלחלקבעוד

ואפילו !העשריםבמאההיחידיםהכיווניםהכל'ככלותאינםהמתוןואכספרסיבי
ויש-האחריםהכיווניםכלמיוצגיםהיוהיכן .ביותרהחשוביםהכיווניםאינם

אחדאפילואיןרבים,כהתלמידיםשביןקורהאיך ?הנדונותבתערוכותכאלהעשרות
גישותעשרותאוסוריאלידםאםמבלג,'ארט','"פופגיאומטרי'למופשטהקרוב
יותר?אופחותחשובותאחרות,

אחד.ציורעלסופיותאיןכווריאציותשרנאוהתערוכות,שלזמנןשעבר ) ... (דומני
הרושם,צייריםכמהשלבלבםנוצרוכנראהרב,לאדמןלפניכזאתנטייהחיתה

אחרת-מיםכטיפתלזהזהדומיםלהיותציוריםחייביםהנעוהסרטהמסחרשבדור
אינסופיותשווריאציותאלהלצייריםלבשריש .סגנוןבחוסריואשמווחלילהחס

ריקה,קרובותלעיתיםטכנית,ונסחהכללבדרך-נוסחהאלאסגנוןאינןאלה,
משעממת".-יותרעודקרובותולעיתים
להשהיוכתיבתולדרךמאלפתכדוגמהכר-אליואבשלאלורשימותשתיהכאתי
שלהתשיעיתהתערוכה :מדברותוהעוכרותכשטח.שנעשהעלהשלכותבוראי

כר-אליואבשלשכתבתואפשר . 1959כאפרילהתקיימהחדשים""אופקים
הקבוצהשלהכאהשהתערוכהלכךהגורמיםכיןחיתהכעקבותיהשהופיעה
השמיניתהועידהלככוריזומהחיתההיאאזוגםמכןלאחרשניםארבערקהתקיימה

ברור . 1962כקץישהתקייםכאץרהאמנותמכקרישלהבינלאומיהאיגודשל
"אופקיםקבוצתעלהמפורטכספרהכלס,גילהד"ר .יחידגורםחיתהלאשכקורתו
שהיהנתון,א.הציירשלפטירתםכגון,אחדות,אובייקטיביותסיכותמונהחדשים",

אוכה,שתמךת"אמוזיאוןמנהלושלא.קולב,הקבוצהשלהפעיליםהמארגניםאחד
 .קבועתצוגהמקוםהקבוצהלחבריסיפקהאשרישראל","גלריהפתיחת
מהלךעלהשפיעוכר-אליואבשלרשימותיוכילגיוסהגםמקוםישלדעתי,

למקוררתלפנותהצייריםשלהצעירהדוראתודרכנוכישראלהציורהתפתחות
 • .עדכנייםויותרחדשים
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קיומיתיהדויתסיפורת
יעוזחנה

שלאחרהיהודיהאדםשלדיוקנועםהייחודיתהתמודדותב ,,
האדםשלמצבואתלעצבאפלפלדהצליחולפניה,השואה
ועדתבנימוקינאמר-ומסוגננת"מאופקת.מעודנתבצורה

החלואמכם,תשמ"ג. tלסיפורתישראלפרסלמתןהשופטים
"תורהאחרוניםבספריוהשישים.וכלהבשנותאורשראה"עשן",הראשוןבספרו

שליצירתועומדת-השמוניםשכרתלקראתשפורסמוהאור",ו"מכותהפלאות"
אירופה.יהדותשואתשלוהאימההחרדהבסימןאפלפלד
טרום-שואהשלהעולם-בציירתומשמשיםמציאותחומרישלמעגליםשלושה

מצבישלתיאורוהמצוד.האימהזמן-ובתווךמאידך,בתר-שואהשלוזהמחד
היכרסימנילהוציאומקום,זמןשלמובהקיםציוניםללאומרדף,אימהחרדה,

המצודסיפורתאתמאפיינים-אירופיותאסוציאציותהמעליםכופים,שלקלושים
אפלפלד.של

"בדכהיים,הכובילההוא-אפלפלדשלבנוסחוהמצודסיפורתשלמשיאיהאחד
עשירה,יהודיתחברההמייצגותדמויות,שלוהידרדרותשקיעהתהליכיהנופש".עיר

תיאוריבאמצעותמעוצבתהשקיעהאווירתבנובלה.שליטים-ומתכוונתמתבוללת
מוקדמיםאפייםרמזיםבעודהשבר,קואלהזורמיםאידיליים,רקעיםומסירתכופים

באדםמתגליםומחלהריקבוןסימני.יהאידיליהתוךאלהאימהחדירתאתמייצגים
באמצעותעליההמוטל"הסגר"ע"ינהרסתהנופשבעירהאידיליההאווירהובטבע.

לשתימשתמעתשאיכהבצורהלייצגהבאאירוני'(צירוףהסאכיטרית""המחלקה
שלהסיוםסציכתהסופי")."הפיתרוןבעניךהחלטותיוואתהנאציהמימסדאתפכים

שלהשיאנקודתאלזורמתהיצירהוכלהסף",על"עצירהכמעיןמתוכננתהכובילה
הרכבת.בקרונותהשילוחמעמד

יהודית,במשפחההאוחזהידרדרות,תהליךשלסיוםכנקודתוהשילוח,הגירוש
שבמרכזוהעין","כאישון-האוטוביוגרפייםהיסודותבעלהרומןאתאףמאפיין
המאוחרתבגרבילה,וכןבאוסטריה,כפריתבאחוזההחיהמתבוללת,יהודיתמשפחה

מתבוללתיהודיתבמשפחההיאאףממוקדתשעלילתההפלאות","תוריותר,
ההרסשכוחותשעההמדומה,האידיליהשלהתפוררותה . 1938שלבאוסטריה

במישורירידהשלמתמשכיםכשלביםמעוצבתהמתוארת,במשפחהסימניהםכרתכים
וב"תורכסופר,מוצגהמשפחהראש-הנזכרותהיצירותבשתיוהחברתי.הכלכלי

השפעתומכוחו,ירידתוהדגשתתוךוזאתביותר,מובלטאףזהנושאהפלאות"
הגירוש' .הדפורטציהשלפכיבימיםהמעריציםוחוגיהספרותאנשיבקרבוקשריו

כאפילוגמוצב-שואהטרוםשללעולםהמתייחסותאפלפלד,שלהיצירותבכל
הנאציזם.הופעתעםברורקשרללאוזאתלפניו,הרבהשהחלהתמוטטות,בתהליך

בגדראיכן-הכובילותבשתיהנזכרות"בדן","בדכהיים"והנופשערימזאת,יתרה
יהודיהעלכולהאירופהמעיןהיא ,"בדנהיים"משמעי.וחדמדוייקגיאוגרפימקום
מתרחשיםכיצדחשיםואינם 2תרבותית",וב"אווירהבביטחהבשלווה,החיים

'·בקבוקעםלקרונותעוליםהםו"השילוח"."המעקב""המצוד","ההסגר"
"החיים-הנופש")עיר"בדנהיים,שלהסיום(לפישוקולד"ו"פיסתלימונדה"
(בפרקהשילוח.לרגעעדאירופהיהדותשלמסויימיםבחלקיםנמשכיםהמתוקים"

ימיואתשעושהכמיהאב-הסופר,מוצג-הפלאות""תורהכובילהשלהאחרון
גמורההתעלמותמתוךוזאתאוסטרית,רוזנתשלבביתה-הגירושלפכיהאחרונים
החוליהריקבון,עליהם).הדעתוחוותלספריוהנוגעכללהוציאסביבו.מהמתרחש

ומורעל"חולהשקוף,להנראההעולם"כל-הנוףלתוךחודריםהאימהוסימני
בהןאנוש,לדמויותובמקבילקוסמית,היאהאימה .) 8עמ'הנופש"עיר("בדנהיים.

"לטהר"שבאההסאכיטרית",ו"המחלקהחולה.הטבעאף-המחלהסימנימתגלים
מיתית.האהמחלהמפיצת-אירוניבאורחהריהיהעיר'את

מצביומצוד'חרדהמצביעלכתבהוא-ומוותריכוזמחנותעלכתבלאאפלפלד
מןומתרחקותהולכותיצירותיו-סיפוריםשלזהבסוגומירדף.כוודותפליטות

עליהיהוקשות,עיוורותתחושותואלוקשהעיוורזמןאלשהלכתי"כיוון :הריאליזם
לשמשיכולאיכרשהריאליזםהבכתיהספציפיות.הבעיותעםלהתמודדדרכיםלמצוא
תמידלאמוסיקלי.כמכשירהשפההיהבהםשהסתייעתיהאמצעיםאחדלצוני.אותי

רקלאהוויברציה,אלהמוסיקה,אלהלכתיהתכני.מטענהמצדבמילההשתמשתי
אפלפלדשלהמצודבסיפורתואמכם 4והקטע".המשפטשלגםאלאהמילה,של

רבהבמידהתורמתזוכתיבהדרך sהמטא-ריאליסטית.העיצובדרךוגוברתהולכת
הכאטורליסטי,הריאליזםובמיוחדהריאליסטית,הגישהבעודשכן,האימה.לעידון
"אמנותשלבכיווןהאחרת""הפלנטהשלומצביםתמונותמפורטתבצורהמעלה

שלקיצונייםמצביםעינויים,מחלות.פצעים,שלמפורטתיאורתוך-הבחילה"
שלהעיצובדרךהרי-צטכיק)ק.שלב"פיפל"(כגוןוקאניבליזםמוזלמכיות
זמןשלמלאיםזיהויסימניבהעדרהמתאפייןמטאריאליזם,שלבכיווןפוכהאפלפלד
שלבנוסחוהמטאריאליסטיתהכתיבהיתר-על-כן,וגיבוריה.מקומההעלילה,
ובעיקרבדימוייםבתמוכות.עשירשהוא-הליריהעיצובלכיווןפוכהאפלפלד

המשפטהפיכתשלבכיווןבפעליםהשימושאתלהדגישיש[במיוחד 6במטאפורות.
ראשואת~שה"אבאהשינה",תוךאלהתחפרו"הם-מטאפוריתלמערכתכולו
"תור(מתוךוכד'טמירה"גאווהאיזועתהצמחהפצעיה"עלעצבותו",מתוך

לגביןה~מכיזציהיצירתשלבכיוןזועיצובדרךמשמשתייחודביתרהפלאות").

תשמ"גישראלפרס-אפלפלדאחרון

מרדףשללמצביםעצמוהאימה-לזמןהמתייחסתזואפלפלד,שלהמצודסיפורת
"אדני"עשן",בקבצים(בעיקרקצריםסיפוריםשלשורהע"ימעוצבת-:---ומצוד
שלבנוףיהודיםשללהקהאוהבודדהיהודימוצביםובהםהפורה")ו"בגיאהנהר"
תקופהבתוךהמוצבכאירוע,כאןנתפסתאיכההשואה .ירוקת-רעלובצמחיהאגמים

ובכופיםמוגדריםגיאוגרפייםבאיזוריםהמתרחשתפעמית,וחדמוגדרתהיסטורית

על-תפיסהרבהבמידההיאאלובסיפוריםהיהודיהגורלתפיסתמזוהים.פוליטיים
רקקיימתשבואירופאי,בנוףמפלטהמחפשחשושים.חסרהיהודיתקופתית.

טרום-שללעולםהמתייחסיםאפלפל,.שלבסיפוריוגלוי""צופןבגדרחיכההמחלה
"תורבגרבילהכרחבלפיתוחוזוכההנופש",עירב"בדנהיים.בולטתזותופעהשואה.

הגיבוריםבעיצובמודגשיםומוותחרדהמחלה,שלמתמשכיםתהליכיםהפלאות".
סיוםלקראתמצטיירותוהאםהאבדמויותאףתרזה).אועמליהדודה(כגוןהצדדיים
כותבשהואבכךמואשםהאב-הסופר .) 68עמ'(שם,חולה""מרירותבאזיוהכובילה
וחולניתחרדהכהוויהמוצגתכולההיהודיתוההוויה ,) 111(עמ'בריאה"לא"ספרות

הסופר,תפיסתלפישאוחז,הניווןלהדגשתאמצעיבגדרהיא-המחלה .) 95(עמ'
לגיבורים,המצפהלאימהמרמזתוהיאהגירוש,ערבהמתבוללתהיהודיתבמשפחה

וכיווןמחלהמצבישלהמוטיבומופיעחוזרבמקבילהכובילות.שלהסיוםלקומעבר
שלהטראומההמלחמה.שלאחרבימיםמתרחשתשעלילתןאפלפלד,ביצירות-

המתגלהנסתרתכמחלהמופיעהוהיא-האימהזיכרוןבתפיסתקשורההשואה
בולטתזותופעההמלחמה.סיוםשלאחרבשניםהשואה,ניצוליסיפוריו,בגיבורי
"פיצויים", :כגון(סיפורים"עשן"-אפלפלדשלהראשוןסיפוריבקוץב

שבווהכתובת","העורברומןאףוכןאהבה")ו"סיפורנוראים""ימים ," M"שותפו

מכןלאחרושכיםהסובייטית,ברוסיהריכוזמחנותשעברהאשה,שלדמותמעוצבת
כלות.עדבהואוכלתהממארתהמחלהבאה-הזיכרוןבואעםישראלבאץר

זמן-בציירותיווהשיכחה.הזיכרוןבתהליכיאפלפלדבסיפוריקשורההמחלה
קשורה-גיבוריורובלגבילחיות,והיכולתהשכחה,זמןהוא-והמצודהאימה
 3זיכרון".נעדרתאךזיכרונית,היאשלי"היצירה :לשכוחביכולת

ספירשולמית
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החרדהשפ;לדהואחרי
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ציוניםללאכאןמעוצביםהמצוקהומצביוהנרדף'הרודףשלחר-אחתוודאות
מצביםביןבמובהקמבדילהשאיכנהיהודית,מצוקהזוהיומקרם.זמןשלמובהקים

מתוך"הבריחה"הסיפורבעלילת(כגרןהקודמותבמאותיהודיםרדיפתהמאפיינים
 .השכייההעולםבמלחמתשנוצרומצביםלבין-הקרקע")"בקומת
השתופפו.הדייגשלבמבטוומשחשולזהזהציציו"הם-הנרדפיםהיהודים

"אדניבספר"המצרר",הסיפור(מתוךעמהם".השתופפושמעליהםהמשרשים
הנהר".)]

תוךומועקה,חרדההמשדרתאווירה,יצירתשלאמןאפלפלדהיותכלעםאולם,
מעצבהואאיןהרי-הפרוזאיהטקסטשללירילעיצובקרובות,לעיתיםפניה,

ברובהדמויות .אמפתיהשלמוגברתבמירהאליהןלהתייחסיכולשהקוראדמויות,
אווירהאווירה.היוצריםומהחמריםמהרקעלחלקמהו;ותאר,לחלקהופכותציירותיו

והןבלבד'חלקייםזהרתןשסימנידמויות .והמצררהמירדףבסיפוריוגרברתהולכתזר
מופיעבהןביצירותאףאולם .הללוהסיפוריםבכלרווחותכיכריארפרטישםנושאות

"תורגרבילההארהעין""כאישוןהרומןכרוגמת-ראשוןבגרףווידוימספר""אני
בפנינו.חסרםעולמהשכןהקורא,אצלאמפתיהיוצרתהמספרדמותאיןהפלאות",

לעולמןחודריםאיכנואבלדבריהן,אתשומעיםבפעולתן,הדמויותאתרואיםאגר
אףומופיעהחחרתהיאאלאהמצרר,לסיפורתרקאופייניתאיכהזרתופעההפנימי.

הספר(מתוך " 1946 "הכרבילהכגרןבתר-שראהשללעולםהמתייחסיםבסיפורים
חרפיעליהודיתפליט~תמצבישלונמשכתהולכתהרריהשרקעהרשעות")"שכים

שביןלמפגשהמתייחסהאור","מיכררתבספררארהמלחמה,לאחרמידאיטליה
נערצהזרלתופעההסיבהכיייחנך'האץר-ישראלית.וההוויההצעיריםהשראהניצולי

נמחההחייםלהבכתכמקררהאניהאני.תחושתאתהקהתה"השראהכיבתחושה
 7 ,,.הכלליהסבלבתרך

נדמה"פעמים-לטראגי"מעבר"אלשלובמסהאפלפלדאהרןשלבדבריוואסיים
האנושיהסבלולעצב.לדברהרצוןמןיותרעזהיהולהשתכחלשכוחהרצוןכילי'
היאאליוהדרךעצמו,המרותכמרהתהומי,הסבלאדם.כלשלחלקומכתהוא

אלעצמנו'אלדברשלבסופראותגרמחזירהבריחהרכלכעשהמהאך ;ממכרהבריחה
התחרשהנעהושיבהבריחהשלזהובמעגלהגיטארת.ואלהמחכותאלילדותנו,

פרסמתןראמכם, 8חרריך."בכינהיהלאתרם,עדארתהכמצהלאאשרוערשלכר,
שלגביייחרד,בעלליוצרגרשפכקאמתןבגדרהואאפלפלדשללסיפורתישראל

מקומראתאףמדגישהפרס .חרלקיןאיןהחדשההעבריתהספרותמפתעלנוכחותו
ספררתימחקרשלבעידן(וזאתהאחרוןהדורבספרותהשראהנושאשלוחשיבותו
בצררההאימהאתשעציביוצרבחירתתוך-תימטית)תפיסהמכלהמתרחק

שכיעלשהשפיעההאימהזוהיהשופטים.כדבריומסוגננת",מעודנת"מאופקת,
בנוסחויהודית-קיומיתסיפורתבמעיןוהרעלתההיהודי,העםשלהאחרוניםהדורות
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 :אפלפלראחרוןשלציירותיו
 . 1960ח"אדגה,-הקרקע""נקומח
עכישו.הרצ'-"עשן"

חשכ"ד.רח"א,ירושליםשרקן,-הפוהר""בגיא
 . 1965ר"ג,מסדה,-האץר"על"כפור
 . 1971ח"א,עובד,עם-רהכחרנח""הערר
 . 1971ח"א,המאוח,דהקיבץו-הנהר""אדני

חשל"ג. ,ח"אהמאוח,דהקיבץו-העין""כאישון
חשל"ה.ח"אהמאוח,דהקיבץו-ושערת""שנים
 .חשל"הח"א,המאוחד,הקיבוץ-הפלאות""חור

חשל"ט.ירושלים,הציונית,הספידה-ראשון"בגרף"מסרח
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ספנקריטתשלותב

בבניהתוחכוםיעלו
ומצוריםשרתויםמגוון

 .דרוךמבטוןחלולותפלטות
 .מתועשיםועמודיםקורות
 .מנופיםשרותי

 .הנדסייםשרותים
מתועשים.בניןשלדיהספתק

ישראלספנקריט
 03-999441 1טלפלמחים,קיבוץ

יעקבאשדות"ספנקריט
 067-51463 , 067-51640 1טל

אשדדוועמדויםקורות
 03-915103 , 03-999441 1טל

פלגורמנופי
 03-914690 , 03-915103 , 03-999441 1טל

בע''מעגוריםחברת
תקוהפתח , 26וולפסון 1רח
 03-914690 , 03-915103 1טל



סופרר

הלוויתן
פרנקלזיגמונט
בראיינטחנה :מאגנלית

 ...ארוךמסעךשיהיהתפילהשאלאיטאקה,בצאתך ...
קאבאפי

החלרמיידכמעט 40בןהיהלאמנותהספרלביתדפישנרשםכ
להפסיקחושבשאינולחבריואמרחראכסרפד.מוניטיןלרכוש
בעיקרהיפות,האמנויותעליותרללמודרוצההיהאבללכתוב,
מאמיניםפניהעמידוחבריוימים.באותםעבדעליוספדלצורך

הםבספק.ראשםהנידוגברמאחוריאךההצלחה,מיטבאתלוואיחלובדבריו
במההבגידהעלנעלבוהסרפדיםחבריו .בכךתמכוולאכיורןשינהכיברחשדו
הרעיוןאתלקבלסירבוהציידיםחבריוהאמנויות".כ"מלכתראהרפישגם

שהםלאחדככה,סתםלהירכשהציודאמנותיכולהמישהושלשלדעתו
טובהסופריםהרגישוהחבורות,שתימביןחייהם.מחציתאתלההקדישו

לזכותעלוליםהצייריםבערדמוכשרמבן-תחרותנפטריםשהםעליותר
כשכזה.

צדדיםהיו .הלוויתןשלשבבטנוהנביאיונהעםמעורבהיהשבספררהצייר
אשד-רצחנהזוהמהאפילוכליאה,חשיבה,בדידות,-יונהשלבמצבר
ויותריותרבזהזהנארגווהחייםהציור-והשנייםהצייר,שללחייוהקבילו

 .הכתיבההמשךעם
כשניסרשמעדרמוכשריםסופריםלכמהנגעררפיששמעהאזהרהצלצולי
רהאמינגרריהמגדלור",ב"אלזאתעשתהודלףרירג'יניהציידים.עללכתוב
ולאהספראתפרסמהשאלמנתומכךלהתעלםאיןכי(אםבזרם"ב"איים
חרא).

שאישלמרותיפותלאמנויותסבירכישרוןלוהיהמהם.טובבמצבהיהרפי
בכתיבהבחרהאחרותנטיותיושמכלכירוןבדיוקזאתלמדודהיהיכוללא

להיטרדמבלילכתובלושאיפשרהצנועהפרטיתהכנסהלו(חיתהצעיר.בגיל
לעסוקכדינצרךלהםואימוןכסירןלוחסרושעדייןאלאפרנסה).בבעירת
לאמנות.הספרלביתנרשםכאשדחיפשוזאתשבספרבצייר
אתשבתנ"ך,יונהספראתשניתקראעשה.כבדבספרותשלוהביתשיעוריאת

גםרכשהוא .רציד-לרריתניםלרריתניםעלנוספיםספריםרכןריק""מרבי
 .לספררבאחדלבסוףלכחרדעמדשממנומפוארלרריתניםאלבום
-:-שחראלוויתןכל-לוויתןשלבבטנוחופשית.ידוכידפיחשזה'בעניין

שלמאורכהיותרלהישדדאישירכללאהקיבה,מיציזרימתרעםאווירבלי
שלרשהשםלהתקייםכדיארתה.לומרצררךוידגישבמידהקצרה,תפילה
לעשרתכמרבןירכלוזאתקטןביולוגינסלארגןעולםשלריבונויצטרךימים,
לכחרדכןעלחופשישבספרהציידשחרא.סרגמכללוויתןשלבבטנובקלות
 .שכתרנולאישלחשושמבליליצירתו'יתאיםאשדלוויתןבכל

שבספררהציידרעיוןאתהולידוואשדלזמן-מהרפישחשוהניתוקהבדידות
ושקרעיםגילומחציתבניהיוהסטודנטיםרובלאמנות.בבית-הספרפחתולא

שלמתוןעישוןשתיה,מסיבות,חופשי,:מיןברחמייםכחייםראושהםבמה
מעטשחוקרתממוסדרתדעותלדוב-אמנותעלאינסופיותושיחרתחשיש
ומשמימהבינוניתדמהבעלוציוד ;ומקוריותםכפרי-דוחםידםעלהוצגואשד
ביטוי.לידיעדייןבאלאממש,שלכישרוןביניהםהיהראםלמדי.
במיאוסכאןגילהרפיממש.יפותומיעוטןנאותהיוהסטודנטיותמןרבות
כךיותר,יפהשהיאככלאישה, :הספרותשטח.בגםשפגשמהאתשרב

 .טובהאמניתלהיותסיכוייהפוחתים
לאזהקרהלאמנות,בבית-הספדשלוהאהביםלהרפתקאתלבסוףהגיעכאשד

שנותבסוףנעימהאישה .הציודדוגמניתעםאלאהסטודנטיות,אחתעם
מעט,עגלגלמרשך,גרףבעלתשלה,השלושיםשנותתחילתארהעשרים
שלשגרףכפילעגלגלות,מתחתושדיריםבעצמותלהבחיןהיהשניתןלמרות

למוש,מבלישעהכחציתנוחה"להחזיק"ידעההיאלהיות.צדיךדוגמנית
והתפרנסהלאמנותלבית-הספדמחץוגםלדיגמרןמארדמבוקשתחיתה

בלעדיו,אשדעליהם,היהנסרךעצבותשלדוקוכמריפיםדיהיופניהבכברד.
רעודמעטדיברההיאבאמת.יפהלהיותשיכולהאישהאףאיןדפישללדעתו
והנוחרת.הארוכותבשתיקותיהםבטובחשוושניהם .ציורעלפחות

בבית-הספררפישלשהותרדובלאורךונעימה,נוחהנמשכה,הרפתקאתם
מישהואריפה-תוארצעיר,ציידהצד,מןמאהבפעםמדיהיהלהלאמנות.
אבהבדפיגםספורט.במכוניתלילהומועדונייקרותלמסעדותארתהשלקח

חרישית.דווחהבאנחתלזרזהחזרותמידאבלרשם,פה
האישאבלאנשים.כךואחדלרריתנים,לציידמסרגלהיהזמן-מהלאחד

השלישיתהשנהבסוףממנו.חמקעדייןהמסרייםהלוויתןשכתרךהמסריים
קרקעעלחשחרא ;לבהלהנתפסלאעדייןאךוכבד'לעמוקתסכולוהפך

 1983פברואר

לכאורה,תקרה,חסדכהוהיאוש.הקדרותאתבברכהקידםוכמעטמוכרת
זהמצבקדםכה,עדלפחותכיוידע,כתיבתו,בזמןבעבדעצמואתכברהכיר
שעהתת-הכרתיבאופןחיפשאותרהדברלתפיסתדדך,לפריצתתמיד

שולל.אותרוהוליכובעדרהפריעורההגירןהמוסכמותשההרגל,
מציודעמרםאמנםנעשהחרא .לולהציקהצבעעדייןהמשיךהלוויתן'במקדה
איןהלוויתןשבתוךלבדידותכיהחליטלבסוףוהפריע.היהעדייןאבללציוד,
אולםבעיניו'יותרטובהחיתהזרתמרנה .כשחרד-לבןהתמרנהאתוציידצבע

מעיןבהםחיתה ;בדרכולרועץעדייןהיוהמכחולומשיכותהבדמירקם
האמיתית.בבדידותקיימיםשאינםהדעתוהסחתמדיחה

תריסראתעדךבעבודתו,להמשיךמכדיעייףמאוחדת,בשעהאחד,לילה
מקטרתואתמעשןמשקה,לוגםארוכהשעהמולםוישבהקירמולהבדים
הפרטי,לרריתנרבתרךאחדכללקיר,מתחתשםישבריונהתריסרבהם.ומביט

ומהורהרים.מחרישיםעצובים,מכרוצים,

תמידסבור.שחראכפיברדדתמידלא"בן-אדםלהם,אמררואים,""אתם
לדעתאיןלעולםרכן ;בדמותכםמישהורבואחדלוויתןבסביבהלחלוףעשוי
לכשרתונעדרתדקליםעםלחרף-הזהבהשחץארתךיפלוטלארגעבערדאם

 "?אחבחצאיות-קש,
התמונותלשררתבצרוףלו'שהפריעוהמכחולומשיכותהבדיםמירקם
ומכשיריעץלוחנטלוחראלפתעפגהעייפותו .רעיוןכרנטעוזהרת,הכמעט
לציודבנוסףתדפיסים,שלשרנותטכניקותלמדלאמנות(בבית-הספדחיתוך

אתהניחסיים'שחדעם .הלוויתןשבתוךהאישעללעבודוהחלורישום)
דברשלעיתיםידעחראהמחרת.צהריעדוישןהשולחן'עלהלחהתדפיס
אבלהבוקר.שלהקדבאודוושטחיעלוביראהבלילה,מאוחדנפלאשנדאה
וכלארשלוהאישאתדפי"תפס"סוףסוףלמחרת. .גםבסדרהיההתדפיס
ההדפס.מלבןושלהלוויתןשלהכפולבכלאם

המיושן,עטראתשרבלקחעכשיו."לנוח"תרכלולמכחוליו,אמד"בסדר,"
שולחנו'מעלהתדפיסאתתלההשקוף'המילויבמיכלהדיראתבדקהחביב,

אתמעליוהסירהבלתי-גמור,הרומןתיקאתהרדידקפה,כרסלעצמוהכין
הנה.עדשכתבבמהשרבלקרואוהחלהאבק

איששאוליאחדעלוב?תדפיס-עץ"רמהלעצמו,אמרתמימות"שנים"שלרש
ברלהשתמשלפחות,ארכללי'באשד .ברדואהשאניממהדברברידאהלא

אבללגרפיקאי.התשלוםאתלחסוךודאיישמחוהמוציא-לארדלספרכעטיפה
שבסיפור?"הציירשלהבאצעדויהיההרוחות,לכלמה,
 .ולהתאבדציודיואתלהרוסמדעתו'לצאתיהיהעבורוביותרהקל
על-ידי'לאאבלשרבשיקדהספקואיןבעבדרבותפעמיםנעשהכבדזה"לא

תרדה."

פתקלזיגמרנט :הדפס

 lעקב ;הלרריתניםבענייןכפייתיויותריותרשהפךהציידעלחשבאחר-כך

וסופרציידי-לרריתניםארנייתעלכאיש-צררתיותר,טובאר,כנוסע,אחריהם
 .פהפעורענקללרריתןקרובלאחרונהונדאהלמיםהסיפוןמןשנפל
מיוחד."שיפורלאזה"גםאמר,-"לא"
מדרגותשלפיברגלאסהעשויהילדיםלוויתןעלוברצינותבאריכותחשבואז

שללאמיתרריפו,תל-אביבביןחרף-היםעלבגןוהנמצארמיגלשרת,וסולמות
חישב,הצייר,למסעו.המקורייונההפליגממנויפר-מנמלהליכהבמרחקדבר
ארוכות.לשערתאבללצמיתות,לאאוליבתוכו,לישיבהלהסתגלירכל

רעל-מנת .הלילהאתשםיעבירוחראשק-שינהאפילועמויהיהלפעמים
ספראתרלהביאארבגד-ים rבקללבושירכלאי-שפירתשלחשדלמנוע

לתנאיםכביכולבציפיהשלוחכת-הדיגאתארלפיקניק,כמרוכריכים 1
הציידירכלאולימדי.מסרבןעדייןהיהפנים,כלעלהסידור,המתאימים.

בתוכו.ולשבתבגנומשלוחלוללוויתןלכנרת
זהאיןכמרבןשני'מצדתמימות.שנים"שלרשלעצמודפיאמד "'פניםכל"על
מעניך.היהרזהשליהציידעלהרבהלמדתישנעשה.האחדהתדפיסרק

:אניכלשהיתרעלתלצמוחיכולהמזהרגם ...דרמהמשהרעלשידישלקאבאפי
שלהמסיימותהשוררתלא .הספרבתחילתממנובציטוטלהשתמשיכול

"בצאתך :הראשונותהשררותמשתייותרלא ;הסיפוראתיסגירוהןהשיר'
 :השלישיrכשהשררהמשרםאדרך"מסעךשיהיהתפילהשאלאיטאקה,לדדך
הואגםזאתלערמתהשיר,סוףמדי.יותרכבדארמדתוידע"הרפתקאות"מלא
איטאקה ;ארתךאיכזבהלאגםאבללךלהציעמהיותראין"לאיטאקה :נאה

 • ".נפלאמסעלךהעניקה
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פיינגרשעודר :איור

בכמ; ,.ובהמשךמאושרת.תקופהאיזואומרת,שלהאמאחיתהלדרת,י
זהאתמביניםלאהאלהשהקטניםרקחבל-מרחמתאכזבהאנחת
בזמן.

שבדבריה,האבסורדעללהעמידה;סתההרחוקים,בנעורהיאי-שם,
שאח,-התנגדות,שלחברייהלתנועת-ידעצמהוהגבילההתייאשהמהראבל
אישונים.מכתיםמריר,חיוךבצלארתהגםהמירהכך

היהלאברהקשוראחדנעוריםאירועשלובעיקרנושא,אותרכלזשכראלא
החוקיותלולאהאלההארוכותהשניםכללאחרכךתודעתהאתמציף

 .חיינובמקריותהשולטתהלעגנית

ראשהאתהסיטהיהקטןהנסיעותבמשרדשלפניהבמושבשישבההאשה
אתשהפכהותוך ;הכניסהדלתאלשע~נהשעמדהילדתהאתלאז.ירלפתע
אתשקלטהלפניערדההואהדברעליה~טלכיוונה,המודאגותפניהמחצית
האףעקמומיותהדק,השפתייםחיתוךהשקועות,העיניים-תוויה

הזריםהצמידיםמצלצול-שזאתיתכןה-לאבהשעלהלפניועודהמיוחדת.
אצבעותיה'אתשעטורהרבותהטבעותומנצנץוידיהאמרתשתיאתשגדשו

 .מאזהצחיםנעוריהזכרעלבלתי-סביריםהתלויםהעביםצוארהומקמטי
 .מאזפניהשלאדמדםתעתיקהיוהדלתליד:;נתהפני
 .בטנהבמעלהההלםמכתחלפה-אם-כךהזהלטיוללנסועתוכללאהיא
המתקשחגופהלאורךהישנה-יללניתההתמרדות- ?לאלמה ?לא-

המצומקתהילדהלגרעיןעדקליפותיהלעומקהמפוחדתהאכזבהוהתפשטות
הברשהכתםההוא.ההולדתכפרשלהמבודדיםבשביליועצמהאתשגוררת
תוךורופסתבהתרסהצוארהחוטזוקפתהעוקב-לא-נראה.למבטםבגבה
מגיע.הרועדגרעינהעדגבהכתםסרעפת.קפולתעצמה
אחדשבועעלאומרגמרהכשכךעכשיודווקאלנסוע.תוכלשלאודאיעכשיו

 .הזהבמשרד .האלההסבוכותהשניםכלאחריהיוםדווקא •כחולשקטשל
כעת.

התבוננהלאאףהמתמשכת,ההריםבדרךאיטיתשטיפסהמפוייחבאוטובוס
בראציונאליותענייןאותולכללהתייחסשתוכלכעתידעהבמוחלטותלעברה.
בוגרת.

לובןאחרנהנתניתבהתמכרותבולשתהדרך,קימוריעםמבטיחאתעיגלה
צידימשניעלההקצורהעשבריחהרכות.הגבעותקפליביןהמזוגהבתים
הניחוחותממרחקולרגע,המכונית.שלחללהאתחריףו~לאהכפריהכביש

ההיאשלפניהלצדודיתאלכסונייקררצניבפיכחוןלעצמה'הרשתהיבשומהה
שדרת-ריחאתמתרחבריאותבמפתחלשאובהנגדי,המושביםטורשבקצח
המרוחקלקיבוץבדרךהבנזיןגונחהאוטובוסבחלונותמאז,הקצורים,הקש

ההוא.

הרודיםאמהמבטיאתדחתהבכוחלנסוע.-אזהחלטתהחיתהעיקשת
-שלהלילהפחדיאתבכוחערד.הפעםלאאולי-שלבלתי-מרפהדאגה
אללבראהבוערהשגערןרקנשארכולם.ביןשם,להיקרהאםיהיהמה

להיותלקצת. .זמןשללכלוםיהיה.שלאמההפעם.העבודהבמחנההחברה
 .פעםרק .כמר .בתרכם
 .הקצוריםהשדותביןאבינההתפתלהחצר-המשקאלהראשימהכבישהדרך
באיוםזוחלתהמצופההמועקההתחילהבה,הליכהשלמועטותדקרתולאחר
 .יעבורהמנוסים.החכרמיהאתהפעילה-הקשריחזהומטה.מגרונהברור
נמלי-ענק .העליונהחזהמחציתשלהחנוקה-חרדהבסתימותהרגישהוכבר

יהיהכשתגיע,שתצטרך,מהכלהחדים.הקשגבעוליקצותעלטפסושחורות
מיותרצחוקשלמסחףלהיזהררק-ואח"כרגעים,כמהרגועהלשבת

לידעצרהמבריישתבהתרגשות ...וזהרמדי,מהירהומהליכהבערבומריקוד
משטחבתרךבכלי-ארכלעמוסיםאופנייםשדחפהקצריםבמכנסייםאשה

נחנק ,הפתאומיתעצירתהמתוךגרים.הםאיפהושאלההגיעה,אליוהבניינים
מילותיהביןבקיעהסףעדרחשוכברהדוקרנייםהצפצופיםוקצרתקולה

רעשיהאתר~פקהעצמהאתהr;זמנה-מהתרגשותהכלזה .הקטועות
זאת.להשהראתהכיורןלאותולאטצעדיהאתואיזנהיפרצו,שלאהפנימיים

הלאהתכווצויותיהםאתנשימותיה'קצבאתבריכוז~ז?7מעה-יעבורתיכף
המרעקת.חזהשבקופסתהנפיחותצינורותשלסדירות
במיוחד.להמהקרוביםלאודווקאכשהגיעה,שנייםרקהיוהמוארבצריף
התרגזה-מטומטמיםסתםמוגזמת.במהירותויצאוגמגמו-ערדעובדים

די ,אחר-כךממנה.שהשתמטובעיניהםשחיההנבוך-מוזרבדברשחשהעם

פרוטוקוליפתקמאותרכלומרמהשק,המרצעויצאכולםהתקבצומהר
ברמהרגעובעצם,וטבעות,מצמידיםאזהנקיותבידיההמדריכהשהחזיקה

עלוהתיישבההרחביםלמכנסיהשמעלהרשרלההתכלתבחולצתנכנסה
שפתיהוקרשבידהבנירעיניהחרדי ,הצרהעץלשולחןשמעברהיחידהכיסא
לההצטייר 'שמאזהשניםכלבמשךוהלאהזהמרגע ; rר nלכדינפתחהדק
אלהכפופהבסגירותהעצמההיא :מנותקממחזהקטעכמוההואהמעמדכל

קרלאורךהאחריםשלהמורכניםפניהם .הלוחץחמיטהמסגרתקצהעלעצמה
 .מפניהומשתמטיםוהולכיםשנמחקיםהקרובהחברתהפני .המי~שרהמיטות
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מלווהשלהארוכות-שעירותרגליו .עדייןהבלתי-מתפרשהפרוטוקולקול
בבטוןסנדליהןעקביבקצרתעכשיושבוטשותשבעקבותיה,לילות-השבת

עיני .שכברהחדשההמלכהשלושפתיהלחייהביןשמתהדקחיוך .החרץו
הנערפגי .חסדיהלעברכניעותןאתונטרתלחכות,בלי .שכברהאחרות

וקולאליה,מתלבטיםמושפלים,בריסיםהשררה,שמקצההמעודנים-כהים
יותרוהרבהברורות.הלאהקרואהשבשפתיבלתי-נפסקהחדהפרוטוקול

 ה~ד::vזשלאחדליוםאמהלהשאגרההתיקכרבד-מייד)(ואולימאוחר
רה-אניהמוקשחתאיכפת"ה"לאומסכתבחזרה,השדותבדרךלצידהשנגרר
ראותו .פנימהבכוחהקפוצותשפתיהשלמעברןשרר.סrכ-ערדלכםאראה
אומר.ולאעוזרלאובעצםבאלעזורשכמרשאחריה,נברךנער

צריףלתוךמכיווניהשחומקיםהילדיםצלליימים,אחריובכפר-הבית,
-שלקבועהרודה-תרמךבמב~ןהמודאגותאמהועיניהמרוחק,התנועה
המוגבלותעםאוליכברותשלימיסוף-סוףכברותנבעיסוף-סוףכברתוותרי

 .זהר .יכולהלא .כמרלאאחרת.שאתהתלותרעם
שנרקבותמאחוריההאוטובוסשבמושבהאשהבעיניבמפורשחשהעכשיו

בחרדתהרצפהרבבת-אחתההן,הרחוקותלשניםמעברהמזוההעורפהאת
 .התנערה-למחרקשרשרםאין .המתוכנןהמחרבקניוןבמחיצתההליכתה

המרוחק-בטוח,הלובןבתרךלהשנטלהמנוחתהסופיתשנגזרהידעהוכבר
לעצמה.שהתירההקלההיזכרותמשחקבשל
האחריםכלכמרהנרפיםאתתבלעמחר .התנערהבמהירות-קשרשרם

הטיול,שלהראשוןתכנונושמרגעהאמת,הצלול.האווירחופשאתשלידה.
אליהצדודיתהאתההיאשהפנתהלפניהרבהעבורה.ו:tי~םקניוןאותרהיורה

הוויתורלבטילצירהפךתקרית,ארתהשמאזאלא .הנזכרהנסיעותבמשרד
 .הניצחוןותאורתההתעקשותולמרכזבהשבערר

לילותשאחריבבקריםלעצמהלעגה- ?למי(דווקאתלךדווקא .תלךהיא
פיתוליאתדמיינההבטיחו.כךמדובר,בירידותרקהריהארוכים)הלבטים

מבריק-פוחדת"לאלרדת."רקהמטושטש.השחרבתרךהאמוריםהדרך
שפהבליהרגיש(איךהקטנות-שחוררת.בעיניוהמקומיהמובילאליה

רגלהאתסופיתשתצניחעדלהחליטלהנותרשערדהאחדהלילה )?בפחדיה
וכברהקריםהאבןפניאתנעלהבקצהחשהוכבר .הראשונההסלעמדרגתעל

הגיונותיה.כלסביברוחותמשפךכמרהחרדהוסחףבה,שתחזורמכדימאוחר
במחנההיה,לו-אזכמרחרוצים.בליפשוט.לומר.האומץבההיהלו

כמריכולהלאלמה .בזמןלבראיכלהלאלמהלהסבירפשוטההוא.העבודה
הברשהמחר.כאן.הזאתהטפשיתמההליכהחוששתככהמדועממש.כולם
מרפה.הלאהמרםהחטא.תחושתעכשיו.אז.הגיונותיה.כלאתטורפתשכך
וכברהפתיחה,מדרגתעלבכוחומורידההימניתכף-רגלהאתשולחתוכבר

 .הפעם-זהר .לדרךויוצאתחותמת
האורנים.אוירצחותלאט.המתרחבהחלביהרא~תמרווחלמלואנוחהירדיה

ללכת.-הזההחופשהקלות.ההתעמלותבנעליגרפהקפיציות
מהירבחישוב .למאספיםנחשוניםביןטבעיבאופןהתארגנההאנשיםשררת
נתוניה.אתזרזה-הכי?להכדאיאיפהביניהם.מיקומהאתלקבועכסתה
ומעדהלצידהבמהירותחמקהלזאת,קרובלארקתתקשה.בכל-זאתשאם

שטריות.כלרם.לאלקראתה.תומכתבידמישהווכברהמתדרדריםבחלוקים
והחריףהלךהאווירבאמת.לי.תאמיןמפיה.מאומנת-השניםהתחינהנפלטת

מעלהרחבותהעציםצמררתשהתנשאווככלהקניוןקיררתוהלכושצררככל
בעקבותיהשמזדנבתחשודהתחושהוכמרההולכים.שלהמקפצתלגמידרתם

מתקצריםנשימותיהמרווחיהקלות.הגרמיבנעליצעדיהקצבאתפורעת .לאט
נראהסוףבליאם-כיאמרר,-הדרךכללאורךירידהרקזאתשטריות.משהר.
משקי .המחשבהעצםשלהמפחידלאורכהברעדה .אמרר-היםפניעד .לעין

הבאההמנוחהמעצירתמעליהם.הצוקיםקרעיביןנתלומבוהליםעורבים
אלה.כלתמהרנייםשכךמזלההשררה.באמצעמקרמהעלבעקביותתשמור

אתלהחזירבקלותשאפשרעדהלטושות,עיניהםאתמעכביםציפור,צמח,כל
זראםלראותבולשתבזהירותכלשהי.ממושמעתלסדירותהחריגותהנשימות

באישוניהעתהעדעברלאהכרותשלזיקשאףלמרותבקרבתה,אינה
זמנית.טיולמכרתשלרגילהאדיבותורקבה,משפגעו

-ייתכןלאבמוגזם.מאומציםשלידהילדתהשפנילההיהנדמהלרגע
 ?מהאזכן,ראםבכוח.בעצמהעצרה- ?השתגעתאחריה.צעדיההחפיזה

לךעשתהמה ?הפרימיטיביתהדםנקמת ?ככהבךשנדלקתהרשעותפשרמה
הקטנהאתוכאבהריחמהוכבר ?שבפניההעמומיםאמהפניעםהזאתהילדה
סביבמבוהלתבמהירותבוראישמתהדקהנוקשההמסכהבקררםרחשהמראש

דווקאב-למהלתוכהילדותית-מרההמזרזפתהקנאהובעכירותהמתכווץפיה
לאאף-פעםכמר.להיות-בבדבדשתופח;רבשגערן-דווקאמכולםאני

אחרירקהבנתי.מאוחראניגםבעצםילדתי.ואנחנו,הםתמידשלי.ילדהתהיי
?שרםפעםלךספרהההוא.העבודהבמחנהשלךאמאשלהחינוכיהתרגיל

אומרים-מסרייםןררחגםאוליורק .שבנרמסאסר~תשליילדהסיכוי-מפלט
פעם,לבררבאמתכדאיבעצם.מהעדייןברורבדיוקלאאם-כיהמבינים

שערלה-והלבדהצלולה,לחשיבהיפריעלאכשהמחנקבהזדמנות,
שנטרקותדלתותכמרהחומקות,הילדיםצלליותשביןהאפלהממרווחי
מוצא.ללאאותי,ארתך,רקשמקיף-לוחץרבועחללכמרמרחוק,במדרך
המעמדיםכל .כאלהילדיםשלבדידויותעלמחזהפעםלחברמוכרחמישהו
פניהמוארך.בצריףהמיושרותחמיטותדפנותהתפאורה.לה.ברורים

 1983פבראור

הילדה.שלמגרונהבממששנעתקתהנשימההחמורים.(אמך)המדריכה
סוף-סוף.-התמידיתתאוירממלחמתהקפוא-מתוקהשחרור
הקטנהפניאתבדקהמתנשפתובדקדקנותהליכתן'אתהשיגהבמאמץ

כשימהשרם .סימןשרם .הענוגהצווארהגרמתואתחזהואתהסמוקים

בקבוקאתמחפשתנסערתבמהירותטעות. .משתדלחיוך .עה Jחררקנית.
בירידהרקשכןהפעםלקחהלביטחוןרק .הגדוששבתיקההקבועהכדורים

תלילותגם .ובנוסףהמזורזת,ההליכהאחריהפתאומיתשהעצירהאלא .דובר
 ?לא-מסריםלמטרדלגרוםאיכשהועלולהמתמשכתמשהיאמורדותשל

זהעםתתחיליואלדופן.יוצאדברשרםחזה.רחשיאחריעוקבתקפדניבמתח
בהערלהוכבר ?מהאזקצת,מאומציםכולם ?שומעתאתהפעם,לא .בכלל

מודעותהפניםאלמגרונהוחומקתהמעודנת-מקריתהראשונההשריקה
בעצבנותלפגי.הכדור.אתעכשיושתיקחכדאיזאתבכלאוליהקשובה.

הדרך?כלהזההתיקאתאתךסוחבתאתמההתפוח.תיקהתרנןאתבודקת
דקרתבתרםילדתהעםלידהעוברתבלתי-מזהרתובעינייםמבודחבחיוך-

המידייתהשתנקותה .אזכמר-במבטההמרושעהלעגהאחרונות.המנוחה
שאי-אפשרבאופןעכשיושנדלקתהצורבתוהנביחהלשונהמדקרותמול

מותחת- !יחיהלאהפעםהמאומצת.צווארהצלקתבתרךממנולהתעלם
חיתוכיהפעם.שלינוספתלהשפלהתזכילאאתל~דה.לאצעדיה.אתבכוח

 .עכשיוהתרופהעםאחרהוכברהמנוסרחזהאתחורציםהמוכריםהאוויר
פינוקשלהישנהבתאוריה-להשתלטנוקשהבהיגיוןרקעכשיו

מחזהתפאורתאתתתכנןהיאהדעת.הסחתשלבהמצאות .פסיכוסומטי
ברצפתהכבושיםהנעדרת-נעריםפני :הקרובהמנוחה'סקעדשייכתבהילדים
רבןנזןןקנעצרתלרגעהאשנב.משקוףעלנוחתתאפורהציפורהסדוקה.הבטון
 .למה .מהמכינרתשלאמפניהלעבריםחומקיםהטובהחברתהעיניפורחת.

נערריסיאליה.החנפיםמבטיהן ...שכברהמלכהבלחיעצורהשמחהרעד
המיטותרגליבקצרתהסנדליםעקביבטישתהשחום.עוררעלמרטטים

דייהאצבעות .ההיאשלהדקמצווארהמדוקלםשערלהוהקולהחלודות,
שמכאיבהצרימתןהתלוש.המחברתבדףביציבותשמחזיקותהטבעותנקירת

הקפוא.רבית-חזהוגרונהראשהמשאריתהמנותקותאוזניהלקרקעית
בתמוזה' ,'גיוםהיום,פהשנאסףהחבריםבית-דיןהחליטהעדריות,לאור
מהתנועה.הרצאהעלאחדבפחהתאריך)בהעלהכזאתבבהירות(איךתש"'

הכללמחוברתהשתמטותבגלל-ראח"כהנוראה,המלה-ובהמשך
 .הקבוצה.במטרותחמורהבגידהשמהרותלהשתמטות,והסתה
והציפואזקפיאתןמתוךוהפשירוהחנקשריקותחזרו-לאאבללא.אבל

הנשנק-לא-נשמע.קולהאתבבת-אחת
אסורהזה.למחנהבאתילאשבגללההאמיתיתהסיבהאתלכםסיפרתילאאני

ישיבתםלחץתחתהמיטותרגליחריקותהאמיתית.הסיבהאתשתדעו
חסרי-הסגרפיםהנערפני .חזרההלוהטתבדרךאחריהנסרחהתיקה .הנבוכה
 .שלידההאונים
כיסומיניאטורייםמיםמקררי .עכשיומאדבוציתחיתההקניוןקרקעית

סיכותחרדיהדקות.הגרמיסוליותדרךהחודרותהאבניםקצרתאתבעדינות
בית-חזהואלהמאומצותשוקיהמעלהאלהניגפותאצבעותיהמ:;נסיסטיפסו

הדרךשלסופהעדרקזמןשלקטעערד .יבחינולאקצתערדשרק :המתנשף
לדימחליקיםכבמקרההרופאפני"ישימו".שלאכעת.ישאלולאשרקהזאת.
לאבעצםאזמדוערדי?הזההזרלרופאלותאמרשלאבעצםמדועפניה.

בהקייםלאממשידברשרםממילא.דמיונהפריהכלעכשיוועכשיו?סיפרה,
סדקלרגע.בזהלהאמיןהצליחהרקל~כמרה.מתנשמיםעייפים,כולםבאמת.

אחריראשהמפנהלאט.נצמדותהעציםצמררתמעליהם.וצרהולךהשמיים
-בהשערלההישנההקנאההצרים.הסלעבמעבריהמתפעמותהאנשיםעיני
כפותיהאחזיתמחזקת-צודקתלאאת .מאזהאחריםכלכמרפעםרק

הבהלהרק .כמרךהאחריםכלשלהמאמץשמתחת.הרטוביםהאבניםבחלוקי
 'עצמך.עלתעבדיגדולה.ילדהתרגעיוהפחדים.שלך
זה~יהצועדותמרגליוחץרדברערדבההיהלאהאחרון'הדרךבקטע

ההיאומעינימדרכיה,אתתכננהעליהםהאבניםקצרתומנצנץושלפניה,
בשניםכמרתוכהאתשקורענשימתהומפרחשבעורפהמזהרתהבלתי

שמאארהחלובהירידהארתהנמשכתעדייןאםהבחינהלאאף .ההןהרחוקות
שבגרונההמשונניםהחיתוכיםשכןבינתיים,בלתי-פוסקתלעליהזרהפכה

טיפוסשלתחושהבהנטעוהמחושק,מפיההשתרבבוהשורקיםשקצותיהם
רמהתשנהמהשכןולבדוק,עיניהאתלהריםהעדיהלאהיאואולםקשה.
אתהיסוסשללשכיחאףלהפסיקלהשאסורידעהורקכזאת.בדיקהתרעיל

צמודותשמרחפותהרופאמשקפיאתלראותולאקדימה,הזאתהתנועה
בכתפהמתחככים .סביבההאחריםמתנועעיםבההזאתהקלילותואתלרגליה

אצלחהענייןכלאלה.לכלחשיבותאיןוחולפים.בחיוךומתנצליםמשיםבלי
על.לקחהמדעו .בפנהיההיאתבחיןשלאופחדפסיכוסומטייםדמיונותרק

כלעלשלההזאתהפסיחה ?עכשיו ?אזנסעהמדוע ?הזחבסירןהכלאתעצמה
תמדיהזאתננ~שת-הסרד .שיראוהסוףעדלאלנסות.חלקים .תמידהסעיפים

שייכח.להיותעצמה.היאכמראחרים.כמר-הניצחוןתקרותיבינו.שלא-
ברגעיםמקריאבןבחלוקלהיכשללארקבודדת.באחרותו:tחם.בנפרד.

פניאתלדמייןהמנסרות.הנשימותקצבעללהשתלטהאלה.האחרונים
המתפץרהשררקניהקולנשיפותאתלבלרם .לאווירהקרועיםשלפניההקטנה
רעדהפתאומיהצוקבקעמתוךהמחליקיםהיםלפניעדרגע,לערדלצאת,
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שלפניםולהעמידמשטחועלעינייםלעצרםשאפשרהנקי-מתפרקלחול
שרבהיההכלאחדישכעתבתוכהוזורמתמתמסמסתשהתרופהבזמןנמנום
אחדיבהומשתמשיםשנכנעיםכבדחשובלאשכעת .בהלהשתמשטעם

הכל.למרותהצליח.עבד.שהבל
למדווחמעבדמאז,הראשונהבפעםעיניהאלבישירותהסתכלהערבבאותו

זההעייף-חירור.לחייהערדאלישבר.בההקפהבמסעדתהלבניםהשולחנות
מהכל-האלההשניםכלאחדיהראשונהבפעםעצמהאתשאלה- ?הכל

בתוכהשמחלחלמרחםדרךבכמררחשה ?ההואהצווחנימהלהטשנותר
זכריעלהמתדפקקנה-נשימתהשלהעמום-מנוחםהכאבממרכזומתפשט

חשיפהקרעמעיןשיהיה.היהחייבילדותאורעאותרשכלייתכןבעצם,סבלו.
כל-כך,הסטנדרטיתהמחלהלסיפורמעבדשהדישמאז.חייהלחריגותחרקי
התמידיהגעגועבתרךלאי-מגעהנזיריהדחףהזרות.צלקתמראשיתהחיתה
בכמיהתהלהתבונןבטוחיםממרחקיםודקכזההיותמכלולהישמדכמרלהיות

בכלעצמה,רזוונענו.קלטרבחרששהםאליהם,הסיכויחסרתהמפוחדת
מעיתוניגזורהבדרמהשמשחקתנערה- ?ימיםבאותםחיתהמהגדולתה,
להתנערבוטה,באכזריותאם-גםלה,עזרהלומד,יששבדיעבדהתקופה,
הקפואיםברגעיםההיאהנוראההז;נלהגזרהבדיעבד,השקריים.מלבטיה
לאלעולםשכןעתה.עדחייהפניאתהעלוב,העבודהמחנהצריףשבתוך
לאחדגםקררם.~מסשהתהבההמשתדלתבדדךואליהםעצמהאלערדחזרה
הרודפיםאמהבפנישנשברה(אחדיהתפוצצהילדיםעלילתארתהשכל

המטופשגרעינהוהתגלההנכונים)במקומרתקולהאתהרימהרזווהודתה,
בינתיים)כה(שזקנהמנהיגהראותהכבדודיהם,חדריםהרעישוהתנועהוגדולי
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בקומדיה.מדוברשכאןלראיס,ג'רישלוהשתתפותו

ובכלהאחוזים.מאתבכלריאליזםזהרקומדיה.לאזאת
המאכלסיםוהטיפוסיםהעלילהמוזר.סרטזהרזאת
לכאורההשחקנים .הגדוללמסךאופיינייםאינםאותר
 ?קטנה ?גדולה-וההפקהביחדמשתלביםלא

("אפוקליפסה"גדול"הוארעיונישסרטהורגלנו
הוא"קטן"וסרטחצות")של"אקספרסעכשיו",
הדממה")"לילקומר",כגד("קומרבלשארמלודרמה

"גדולים"שמרתכמהעם"קטן"סרטלפנינוכאןאך
"גדולה"חברתיתבעיההחושף"קטן"סיפורהמציג

ועמוקה.

קולנועהואזאתרעםלתיאטררןמאדהמתקרבסרטזהו
כלאיןשהצליח.-יוצריושלנועזניסיוןזהראמיתי.

בתיאטרון'משחקנהיןלזהבסרטבמשחקהבדל
אשליהנוצרתוהצלם,התסריטאיעםפעולהובשיתוף

קולנועייםטריקיםהעדרקבועה.כאילומצלמהשל
ידיעלמונעתלהיותלעלילהגורמיםבקלוז-אפוריבוי

בעיקראךכאחדוזיוףאמינותיוצרתוהתוצאההדמויות

והמשחקהתסריטהיואילולא .שיגרתיבלתיסרט-
וסוריאליסטי.מסוגכןנחשבהסרטהיהאמיניםכה

איכרתכסרטמוקרןלהיותזהסרטשלעתידו
כלעםמגירהבאותהמקומו,כנראהשםבסינמטקים,

ולאכהרלאמעולםקהלאופנה.הפכושטרםהיצירות
 ...הביקורתאךשכאלו.לראותינהר

האומנותליצירתעצמהלהתאיםלדעתצריכהביקורת
עללומראוויליזהיהיה .לשפוטבאההיאארתה

קומדיהעללומרשמיותרכשםרדודהמלודרמה
כיורןלנומגישיםכשהגאוניםחינוכית.לא-"פרועה"

להמוטב-נירורדהסקררסיזהשעשוכשםחדש
 •כובעה.אתשתסירלביקורת

 r twjr pר( ) 6

פרפסמךרטם
מחאהתקליםמקרם.

 .בנוסטלגיהמדוברלא :ברורשיהיהש
מתנגתנשהיאכפיישראלארץ

 .ונעלםהולךעולםהיאביימקוםיי
"עץעללהתרפקבחרלאארצישלמה

שעברה"במאההשורשבשמי1םראשואקליפטוס
 /?איננהכברש"אולילנולהזכיררוצהפשוטהוא
 " ...צירהלאאדוניבשבילנו;דברזיוה/ניטלודאי

ישראל:ארץאחרותבמיליםטשרניחובסקי).(שאול
פניעלרוחכמוהזההתקליטפניעלמרחפת 83מודל

תהום.

נוףמשורריונתן,נתןבייהרדופים".נפתחהתקליט
המים~עלוהרוחפעמיםכברנפרח"לאכותבמצוין
יודעהוא " ...החורותפניונעלצוננתדממהיפזר

לידהרדופים"רחששלהאינטמירתאתלהראות
ארץ .קטנהאלוהיםחלקתכאןמצטיירת .החרף"

והמצולמתהקיימתהקרןשלפוסטריםעלשמופיעה
"מהרחוקה.עדייואמריקהנפלא.מרשן"ב"סלאו
היוניםלאיטרעפותימיך~שיאיעלמולדתך,שקטה

ויעקובהדומירת"ב"הראלתרמןכותב " ...הגדולות
צעראתעימונושאעימי")נושא(ב"אניאורלנד

ברוחמולחןב"מקום"השתיקהצער .השתיקה
אבובים,אקורדיונים,מינורית.אוירההמילים.
מאשרחלילעםיותרפוטוגניתישראלאץרכינורות.

 .סינטיסייזרעם
אחריםלמודליםהזאתהמחאהאתלהשוותמענייו

קנדיגירךשלמותו .-1963למכווךהשעוןמחאה.של
לאאהבהייעשוביאז,גיואךדילן,ברבתקופה.פותח

מחאה .בוטהמחאהזרחיתהדברשל.בסופרמלחמה"
אותהשלהאמיתייםהזמריםבפנים.בוקסשל

אתלהזכירומספיקיותרמאוחרהתגבשותקופה
 .ספריגנסטיונדרס
מזכירהואהקיים,אתמבקראינוב"מקוםייארצי

אין .חנוכהנרותכמובוערהזההעבראך .העבראת

"החולבלבד.לראותואלאבולהשתמשאפשרותלנו
איןלקצף"אבליונתןנתךכותב " ...הגליםאתיזכור
מאח;ךלילהרוחעםעברואשרההםזולתזוכ;ך

עבר,ארצישלמהימחה."לאלעולםהואמזכררנם
אתמשדר"מקום"ולכןמאחר,לילהרוחעםכנראה,
 •רב.ביופיהכאב
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החודששוחת

פגיסדן

בשםלקרוא
עמדהלנקוט

גנוסריאירה

א

ציור-פניםחצי .סימטרייםלאפניםשלצילוםמתארקטןשיר •
במחשבשורטטשניוחיצצרפת,בדרוםלאטאמירהממערתמאגי

בכתיבתך,חריפהקצוותתחושתעלבשירהצעבתהאםעתידני.
עלהצבעההזהבשירישנההאם ?העתידניואלהקדמוןאלפנייה
 ?שלךהפואטיקהתורת
רוצההייתילאאחד.צדדקשזהמפכימקומואתהצנעתישאניאלאודאי,
החריפההקצוותתחושתכתיבה.לגבישליהתחושהכלאתהזהכשידלמקד
כאילוהואקודמת,כתיבהעםכמכה"חלוקה"זוומבחינההרבה,אותירדפה
חריפיםדבריםישכםשם . 19ד sמ-"מוח"לפכי ,-1970מל"גלגול"נניח,שייך,

ההיא,בכתיבהשם,ישנהאליהם.כמשנתישתמידכאלה,וקיצוניים
ב"כקודתלפגישתהעדוכעלמתהולכתשכאילוהזמן'שלפרספקטיבה

נפגשים.הקצוותחודיהאפס".

להםהטסיםחללית,אנשישכימשוחחיםבוביזיונימדעסיפורלמשל,קראתי,
כמומתנהג"אתה :חברואתהאחדמקניטזועתידטיסתותרןאחרתלגלקסיה

מעלבון'הנפגעבתמימותשואל "?קדמוןאדםזה"מה- "!הקדמוןהאדם
 ...ברכבת"ונוסעכמעדותשגדהאישזה"כר,לו,משיבוהראשון
שצידהאדםבעצם,העתידני.לביןהקדמוןביןחוצץוחדדקקודקובאמת,

ציידו,אתכךישיגשהואבתקורהלצייד,שיצאלפכיהמאגיהציודאתפעם
הזההמפרידהקרבמחשב.ששורטטהאדם,פכישלצדבאותוגםוקייםישנו
היסטורי.לעולםולהתרחבלהתרחשיכולהואאבל,דק.והואחדהוא

"הקץמולהגדולה""ההתחלהקצרותאללאכמשךאניהאחרונותבשנים
המוחשיותאלאלאהימים",ו"אחדיתהבריאה""לפכיאללאהאחרון",
בשניםאבלהקודמים,בספריםגםביטוייםלכךישהאמצע.אלשבהורה,

 :ולשוכהבשיר,המכוסחתותחושההכרהארתהאלכמשךאניהאחרונות
 ".מתרחשבאמצע"והעולם

כתיבתו,אתמעדיךמאדאניכיאםאלתדמן,כתןמתלמידיעצמידואהאיני
בוהענייןעלהשורותבויש ." rקל"חגיגתהפתיחהשידאתמעדיואניומאד
 :נגענו

ואחריתםהדבריםעילתכעלמה"כי
חורף")בדק("הבהובמתרחש"באמצעוהעולם

אותיתוקפיםאיכםהקצרותשכי"האמצע".עםלהתמודדמכסהאניהזהבספר
פנימה,יותרפוניםכאןהקצרותכמובן,אחיד,איכרהספדכיאםקררם.כמר

חלקים,הרבהברשיש"מצרר",השירארוכים.בשיריםאולי,במיוחד,
מלחמתבעקבותככתבהואה"אמצע".שהיאהמציאות,עםבאורכומתמודד

למהבניגודפוכה,והואשהוא,איזהמילואיםלשידףתקשורהכיפורים,יום
הווה.ממשרתאליותר,המפורטתהכתיבהבדדךלי,אופיינישהיה
אחריתושלהעבדשלהזמןבמתחאמכם,מצרי,"מצוד"בשירהמדברהאיש

לוכדמהועדייןטיטוס,כגדבמלחמהההיסטוריבקרבכפלעצמוהואהימים.
מתגלגלהואזאתעםהקרב,סיוםלפכימתהואכיטיטוסאתניצחנושאנחנו

שלהיום,שלהסגנוןלפיחירום,במחסןציודמכיןהואבולמונולוגכךאחד
הזמניםשכיהימים".באחרית"כרגע, :עכשיווגידיםעודקררםוהואצה"ל'
שלהקצוותאיכןששניהםמדגישאניעל-פי-כןאףאבלכאן'גםפועלים

שלבמלחמותהארץ'שלבכרף-בהיסטוריהממוקד"מצוד"האנושות.
הזאת,החריפההתחרשהעתידנות.ולאפדה-היסטוריהלאהארץ'

נתגלתהבאמתאותי,רודפתוהקיבוצית)האישית,(שלי,שההיסטוריה
לים ?i "הספדבעיקרו,אבל,הצלחתי,אםיודעאיניהאחרונה.בכתיבה

דקוקוחדקושאיכנו"אמצע",באותובדיוקהואהדגשתי,לפינרדפות",
 .היסטוריההואאלאבלבד'

היוםלכתוברוצהשהייתאומרתזאתהאםההווה'אלבפנייה •
פלויטית?שירהשלגווןמעורבת","שירה

בדודה.הכרעהזאתבכלאבלקשה,אמכם,חיתה,שההכרעהחושבאניכן.
בעברית"תרגיליםהראשון'השירפוליטית.שידהשלבמדודכפתחהזההספד

מאורעאלמתייחסלאישיר.לגמדילאכיאםגלוי,פוליטיהואשימושית"
בלבד.האחרוניםהחודשיםמצבדווקאולאוכללי,מצבאלאלאמסריים,אחד
הדגשתישאניכפיאכזריים,מאדאכזריים,גםקשים,גםמשפטיםכמהבויש
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מעזאתה"איך :מעדיךשאנימישהו,ליאמדהשיראתפרסמתיכאשדאותם.
חזראבא.שלילד?/אתהמי לש"("?כאלהשודרתכאלה,דבריםלכתובבכלל
שילמת./כבדחדילחינם./חיה:זהתאמראלבלשונך,דייקמשמאל.//חשבי
 )"לשווא.// :אמוד
חשוב.ספדביתשללתלמידיםמרפתמחברותהודפסומעטרתלאשכיםלפכי
שלדוגמאותשםהיולדרגמא.דקדוקמשפטיהודפסוהמחברותגבעל

שהתלמידכדילדוגמא","דקדוקמעיןשאלה",ר"משפטיחיווי""משפטי
המחברת,אתוסוגדמסייםהואכאשדרגע.אףמזמנוחלילה,יבוטל,לאהנבון
השאלהמשפטימחברתו.גבעלמהמודפסגםמשהר,ללמודירכלעדיין

המליםהזה,היפההכיסוח "?ירשתוגםהרצחת ?לך"השלום :היולדרגמא
לבכותחשבתיתחילה .כאןהממשייםהחייםבעקבותביעלהשובהמודפסות,

הזההדגםאךהשפה,ללימודספדשיחון,דקדוק,ספדדגםלפיהספדכלאת
הגווןבעלהפותח,הארוך,השירככתבכךשלם.ספדכתיבתמדיהגביל

התמיםהזה,התמיםהתידגולשימושית".בעברית"תרגיליםהברור,הפוליטי
אבלדקדוק.קצתמשפטים,מלים,לומדיםשפה.בכלמצרילכאודה,

עלהמטען,עלחושביםלאלתלפיותהבנויבכיסוח ...שפהבכלהדוגמאות,
מצחיקים,מאדלדבריםמצטרפיםהםולפעמיםכר,המשפטים.שלהתוכן
מבעיתים.הדבריםלפעמיםומשעשעים,שכוכים

תחושה'לךאין ?מדי"גבוהה"שירהזוהאיןפוליטית,כשירה •
 ?אחרתעברית"לדבר"צריךכזושירהלכתובשכדי

צריכהשהיאהתכוונתילאפוליטית"ב"שידהמסובכים.דבריםכמהכאןיש
יכולממש,תעמולהמשידחרץשיד,שאיזהתקורהאיןבכלל,מייד.לחדור
חשבתיפחותהכתיבהבזמןועוד,תקווה.איןלימראש,ההמונים.אללהגיע

שליהצורךעלמאשד ) ...יהיושלא(שאיכם,הרביםהקוראיםעלהאפקט,על
חושבלאאניכלומד,היום.שמתרחשבמהמעורבולהיותהדבריםאתלאמו

לחזורעליושעכשיומוגדר,מסויים,סגנוןברמתבכתיבה,כאן,שבחרתי
נקיטתחיתהפשוט,לי,פוליטית.מבחינהיעילהאמכםהכחידהאםולשקול
שגםכפימרה,אירוניהפיעלליהתאפשרההזאתהעמדהנקיטת .עמדה
משלו.בדדךהולךאחדכלאבל,עושים,אחדים

ב

 ?הםמי ...ליונתןב,למירלעדה'מוקדשהספר •
בכלל,שזה,חושבתאתתאומים.שהםרבתבן-וירכתןמידבאשתי,עדה

 ?הקוראאתמעניין
במקדהבחידה.פיעלירושלמיאניסיני.מבצעמאזחיאניבירושליםכן,

שלוחיתוךהיתוךנקודתהוא-1930בבושנולדתיהמקוםאחד.במקוםנולדתי
 .הולדתילפכישכיםעשרהשתיםעדאוסטריהחיתהוביכהברקרבות.לשונות

היההמקוםספרותית.מדוייקת,מאודגרמניתגרמנית,דיברושםהיהודיםלכן
היוכאילומדחקהיהיידישלדובריגרמניתדובריביןאבלליידיש,מרכזגם
אידיארלרגיות.שתילומדאפשרעולמות,שכי
חציהואהיוםרומניה.אזשהיהבמקרםנולדתיהגרמנית.לשפהשייךאני

סבאאצלגדלתיארבעמגילהגרמנית.בשפהגדלתי .רומניהחצירוסיה'
אזשנקראגדולשטחהיהזהלמחכות.כשלחכו 11בגילוסבתא.

אותנושלחואוקראינה.זוהיוםהרגיסטר",לכהד"מעבדטדכסדכיסטדיה,
והסבתא.הסבאעםתמידלאריכוז,מחכותלאעבודה,למחכות

עליתילאץרבמקדה.כמעטהולדתילעירחזרתיהמלחמהאחדימקום,מכל
רבותשכיםכבדבאץרכאןהיהשאבימפכיגלית,ליבצודהואפילובמקדה'לא

ואבאציוניהייתימשפחתי.סיפוראיזהאסון,מקדהשלעכיןהמלחמה,לפכי
בןבעדךהחלטתי,תוקף.משכההיהארצהשלעלייהכךבתל-אביבהיהשלי
"מרחביה".בקיבץוכוערבחברתהייתיעברית.ללמוד ,לקיבוץלברא , 16 ½
משכתהואשליהמילואיםפיכקסשם.הייתיהשחרורמלחמתבתחילתעוד
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מגד'אהווןגםנמניםידדייך'עםהשחרורבמלחמתבקיבץואתה •
נמנה,שאתהאומרתזאתהאםכמובן,ריבנו,טוביהרבין,עחרגם

דור·הפלמ"ח!שנקראמהעםהיסטורית
דורעםשותפותליאיןהמציאות.אתלעוותרוצההייתילאפניםבשום

אחדנוער,בחברתחדש,עולהפליט,נערהייתיאז.גםליחיתהולאהפלמ"ח,
לכתובהתחלתיאלאעברית,לדבררקולאעברית.לדברכוחו,בכלשרוצה,
מסוגלהיתילאעודהגרמנית.השירהבהשראתאמנם,בעברית.ומידשירים
כך,כדיועדהתגברתי,אבלהקשות,המליםכלעםשלונסקי,אתלקרואבכלל

אותילשלוחהנוער,חברתשלהתקופהבתוםהחליט,"מרחביה"שקיבוץ
צמאמאדמאדהייתימאושרת.תקופהבאהאזללמוד.כדיהקיבוצים,לסמינר
ממשוהייתילמדתי 19 51עד 1948מסוףבשניםיכולתישרקמהכלוספגתי
מאושר.

עםשניםחמשהייתיכךאחר .יסודבכיתותלילדים,כמורהשנתייםאחר-כך
אז ."תג"בקיבץו ,'וכתהעדב'מכיתהאתםעליתיילדים,שלאחתקבוצה

בתוםהקיבוצים.בסמינרשירים,לפרסםהתחלתיאפילושירים,כתבתיכבר
למדתילירושלים,נסעתי .-1956בהיהזהללמוד.החלטתיהזאתהתקופה
אתעשיתי .באוניברסיטהנשארתיומאזאנגלית,וספרותעבריתספרות

עםלהכרותויותריותרנכנסתיותיק.מורהכבראניוהיוםהשונים,התארים
מגיעהביניים""ימישהמושגאלאימי-הביניים,שלובמיוחדעברית,שירה

 .-19ההמאהעד ,כאיטליהמסויימות,בארצות

הכתיבה!לביןהמחקריםביןחיץיש.האם
מוחלט.מקרה,אניהוא, rnהבהחלט.

ג

נהנתנות,החיים"."אמצעהנאותחיים,שמחתרוויהספרותיש •

המלחמה.אתהמוות,אתההרס,אתהרואהשירהויש"הדוניזם",
תרבות··המוותשלמחלקיהכחלקכתיבתךאתרואהאתההאם

 !התולדותלכלהמידהאמתהואכשהמוותהארץ-ישראלית,
העבריתהתרבותעלמדברלאבכללאני .וחלילהחס .לאאופןבשום

(שהואהזהבספרשלי'מסויימותתחושותעללדבררקיכולאנילדורותיה'
זוכראנישונים).נושאיםגםשונות,גישותגםבושישאחי,דלאלגמרי

הםכיבקרבתם,הרגשתילא.(בכללקרוביםשיריםשניליהראהשמישהו
"חי"במלהמסתיימיםהשיריםשנישונה)סגנוןלהםויששוניםבזמניםנכתבו

נבדלת.מלהאחרונה,כשורה-
המת","השטחהיהששמוזוכר,אניבטיוטה,המשיכה"."כוחהואאחדשיר

קשיםדבריםשםליוקוריםהמת,השטחעלפעמיים,בו,מדוברבאמתכי
אלמצףקאקפוץמעליו,אדלגוxנן,אותי.יבלעהמתשהשטחחשבתימאוד,
שטן'מעשהברגע,ובו-מחליטאניכךאחרת.אלאחתמצמרתלפחותצףק.
כלאלהמת,השטחאלכוח-המשיכהאותיותוקףהחרגוליכוחיאותינוטש
ציטוטהםהאחרונים(המשפטיםהאלההדבריםכל-שבו.וזנוחזעירקטע

הדברים ).ג.יבמכוון.נערכהכדיבורהבאתםהמשיכה","כוחמתוךמדוייק

-בשיר-עכשיומעליהם,לדלגמהם,להתעלםיכולשאנישחשבתי
אתשמפרהמשיכה,בכוחבי,תלוישאינובכוחאליהםנמשךשאנימתברר
זהמהכיקודם.אותוראיתישלאהמת,השטחאלומושךשלי,הזאתהקפיצה
תלולמדרוןשלהשניצידוכגוןאותו,רואיםשלאשטח,זהו "?מת"שטח

האידיום.מובןזהווכר'.

מאשראתהכךואחרוחלילה"חסלא.אופן"בשוםצעוקאתה •
מוצא.כנקדותהמוותמרכזיותאתומוכיח

קיים,המת","השטח !השירסיוםזהאיןהרי !זק~זןןרלאאניאבלנכון,
קטנהגומהכללמדודמתחילאניבשירעכשיואבל Iהנוסףבמובנוגם Iכמובן
יכוללאשאתהחי,שטחזהוחי.מישורןלפנינפרשהואוהנהבוראיתישלא

בו,חיאתהאבלאותך,מושךהזההשטחתחילה.שחשבתכפיממנו,להתעלם
הטבע.כוחמתוךכאילוכורחו,ועלכורחךבעלאותו,מחייהואתה

מסכת-שלההתקנהמעשהזהו"ההתקנה",שירנכתבאחרובזמןאחדבסגנון
רגשני,הלאהאופןעללשירסיוםכשורת"וחי",במלהמסתייםהואגםמוות.

רקהיאההתקנהכלהרי :קוראליאמרמוות.מסכתמתקיןאדםבוהמדוייק,
הבלתישלחריפהאירוניהשזאתאומרתזאתהאיןיצאה'כברנשמתךלעצמך'
מכלמוחלטמוותשזהיותר,עודלהדגישבאזההאיןבעצם,אפשרי?
אבסורד,כאןישובאמת, ."יח"שלהכפולהסיוםעלנשאלתיכך ?הבחינות

בצורךהרגשתיאנישהדגשתי.מהלבטאהצלחתילא-כךמתקבלזהואם
מעברפרדוכס,אמנם,נשאר,עדייןהואהזה.האבסורדהזה,הפרדוכסלביטוי
שםושאיןמוות",הכלש"בעצם,בזה,נפתרלאהואאבלהאירוניה,לגבול
המוות.בתוךחיאני .חייםישהרי .בכללחיים

השטחשלהמדידהזה,שענייןרואהאנילתומי,כך,משוחחכאןשאניעכשיו,
השכחתישאניהזנחתי,שאניהדבריםאללחזורשלי.הכורחהיהזההמת,

אוהכלל,שלההיסטוריהרקלאשלי,הפרטיתבהיסטוריהגםמעצמי
כאמור,הקצוות,אלהלכתיהקודמיםבספריםכיבה.חייםשאנחנובמציאות

האמצע,אלהמוחשי,אלחזרתיועכשיוהימים:קץואלהפרה-היסטוריה,אל
לי.שקרהמהלגביגם

לצילום.התייחסותהרבהשלךבשירים.יש
משכר.לאיזהלישגרםשלי,העיירהשלצילוםגיליתישהיה.מעשהלךאספר

 1983פברואר

האחרונים"היהודיםבתל-אביב.התפוצות"ב"ביתצליוםתערוכתעלליספרו
מולדתי,עיירתרדאץו,עלדברלדעתרציתילאכמובן,אני,ברדאףץ".

כךהמת.אתכמואותי,ששכחהמקוםאתלשכוחהמשכתיכאילווהתכחשתי,
חיתה.לאששיבחהלראותקשהלאשכחנו,(כאילולשנינו.יותרנוחהיה

שהיה.מעשהאותואלאחזורלנוחות.)כללקשורהאינהאמיתיתשיבחה
נתגלגלהשנתייםכעבורהתפוצות".ב"ביתהתערוכהמןהתרחקתיבמכוון

כותרתתחתאחרת,לתערוכהבירושלים,ישראל"ל"מוזיאוןתמונהאותה
מכווןדרמאטי'באופןוכאילולתומי'במוזיאוןהסתובבתיאמנותית.אחרת,

אותוידימעשהעיירתי,תמונתחיתהאליהשהגעתיהאחרונההתמונה-
שדחיתי.תערוכהמאותהתמונה,אותהשזוזיהויהיהאמריקני.צלם

ירושלים.שלהחדשבסינמטקצפוי,לאבמקוםבהנתקלתינוספתפעםושוב,
להסתכלהכוחליהיהכבראזאבלאחרת,צפייהבמטרותלמקוםהגעתישוב

בוקובינה".ברדאףץ'האחרונים"היהודיםשלהאלהבצילומים
לאיזהליגרםזהלראותו.לאשבחרתיצילום-המקום,אותועםפגישותשלוש
וביטויהתחלותכבראמנם,לו,שהיומשבר,שהואלאיזהשלי,בחומהבקיע

ולזמן,למקוםהתייחסותשלמשברעללדבראפשראבל,קודמים,בספרים
שבעצםמוחשייםלדבריםבשם,להלקרואשניתןלריאליה,למציאות,

הסיטואציה.

אדםשלמיתולוגייםקים.במרחכמעטמסוגנן'היההכתובקודמיםבספרים
והבל,קיןעלהמסוגננת,המלוטשת,הרחוקה,הכתיבהוהבל.קיןוחווה,
כברהיהיותר,המוקדםשב"גלגול",הואנכוןאבל"מוח",בספרגםנמשכה

מלחמתתקופתעלבמישריןראשונהבפעםכתבתיבומפורט,ארוך,שיר
 ...זאתבכלאבל,כשדלייה,רקאמנם,שהייתי,השואה,תקופתעלהעולם,

הערותמעיןזההריקצר,זהאםכי"אמצע".שלבפרטיםנוגעארוךשיר
בצדב"גלגול"כבראבלחתום,קרוןעלבעיפרוןכתובותמיתולוגיות,שוליים
הארוךהשירישנומיתולוגי,מרחיק,בסגנוןומלוטשיםקצריםשירים

נרדפות""מליםבספרהשיכחה.בחומתבקעבקיע,מעיןשהיה"עקבות",
 ...הילדאתשהרגלמידיוק,ליתראו,בשמו,לילדקוראיםכבר

 !עמדהלנקוטפירושו-בש.םלקרוא •
מאשיםאניהמפורשהשםבקריאת .ובינהברקרדאוץ'להזכרתמתכווןאניכן'

להטרידוהתחילהשבהכךואחראותי,ושכחהאותי,הפקירהשהיאאותה
אחרילהטרידשמתחילהמשפחהקרובתאיזוכמוהדם.קשריבזכותרקאותי,

ז~ותיותרלהאיןרב,כהזמןכעבוראותי,להטרידזכותשוםלהאיןשנה. 40
הדם.קשרי

קודם .שינוייש .יותרמסוגננתחיתהכשהצורהגםיותרמסוגננתחיתההעמדה

כותב.עצמישאנישיריםעללאבוודאיבכלל'שירהעלכךמדברהייתילא
 .וכר'האפקטיםאוהאמצעיםהצורה'הסגנון'אליוצאהייתיוראשונהבראש
לאפעםתוכן.עלאישי,קשרשהואאיזהעלמצביעאנישינוי.ישאצליוכאן,
מדברהייתיאלאשלי,לביוגראפיההקשרועלתחושותיעללדברמעזהייתי

בצורהדווקאלאוהריתמוס.עלהמלים,שלה~צל;לעלהשירי,הביצועעלרק
עלדיברתיהפעםואילו-הטקסטעלהיההדיבוראבלמקווה'אנילמדנית,
הקדמון.האדםשללאאבלעבר,שלמציאותזובמקורות.להודותהמתח

 !לשחרור""להגיעכלולבסיוןעללדברנכוןהאם •
פרוגרמטיתלאכיאםמודעת,אומרהייתיהתפתחות,כאןישבהחלט.כן.

להשתמשלאהפשוטה'העבריתאלללכתבחירהישנהאבלמחושבת,
-יבלעני"המת"השטחאואותו"'"ידעתירקאלאיו""ידעתכמובסיומות

זהוקראתי'חזרתישכאשרמפניזאתזוכראני .הראשוןבנוסחכתבתיכך

זההיוםעד "!אותי"יבלע :לכתובצריך- "?יכלעניזה"מה :ליהפריע
רוצהשכברמישהוכמרהסעיפים,שניעלפסיחהכאילואצלישישלי,מפריע
משמעות)איזהלושישניגודלשם(לאהשתחררלאעודאבל'סלנג'להכניס
שבהןשירשלשורותבתוךהמנוקדותהמליםעםחיותשעדייןצורות,מאותן

יותר.גבוההבעבריתמשתמשים

שהשירבשידה,"העמדה"או"הנושא"מבחינתלשחרורלהגיעבסיוןגםזה
הצורותלשינויהנסיוןעםיחדוזמן'מקוםבןריאליגםביוגראפי,גםיהיה

העמדהעםקיימתשחיתהה"הסתגננות"אתשביטאוצורותיותר,הסגורות

מסוגננות.לשוןצורותמאותןהלשוניהשחרורועמםהמסוגננת-סגורה,
 " Well made poem "לשהפואטיקהמןמסייומים,במקידםלהשתחרר,הנסיןוזהו

מנתעלראשונהבמערכההמופיעהאקדח(עניין " Well made play "בנוסח
המוביליםטיעוניםבעלמהודק,הכלבהפואטיקהחמישית)במערכהשיירה

 .אבסורדיפיתרוןגםולוהפיתרון'אל

המלאהתפקודהמוביל'הטיעוןמבחינת"סגורה"בפואטיקהגדלתיבכתיבתי
כשרירותי.לחשובשאפשרמהמכלמקריות,מכלההימנעותהפרטים,כלשל

האחרוןמןמזכיר(אניהארוכיםובשירים-אותיהגבילזהאחרונותבשנים
שלהפואטיקהמןלהשתחררניסיתי"עקבות""מוח","מצור",המוקדם)אל

ורקכבלאגאןמתחיל"זה-בזמנולינאמר"עקבות"(עלהיטב".ה"עשוי
חטיבותביןמשחקישנוהארוכים!)בשיריםמסתדרזההקריאה,עםכך,אחר

החלקיםביןהמשחקאך-סיוםשלתחושהלי,נדמהכךגם,בהםיש .ת' iשונ
חופשי.יותרהרבההשונים

כאןלילהשאירהבטיחשיעקבהקוניאק,מקוםאתמצאתיסוף-סוף,-זהו
 •בחדר-המערכת.
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ולקחתלתת
דורבןיהושע

אלכוהולעשן,שלכבדבערפלנ.סבבהחל,שהענייןלפנישברעכ
לביןבינווחצצרעיניומולשצפרמפורדותמחשבותוחלקי

חשמליתמכרנהידיעלמבותרשגרפוחלםבלילותהמציאות.
בימיםאיטירת.בתנועותבחללמתפזריםוהאכדיםורעשנית,גדולה

ובערביםבאוניברסיטה,הלימודיותחרבותיואתולהשליםלהתרכזמנסהלמד,
בתנועותרוקדחריפים,משקאותשרתהשם,חסדיחבריםקהלבמחיצתבילה

הקטנותבשערתומקיאמדיכבדחשישמעשןמרצדים'אודותבתרךעריתירת

הבוקר.של
שברע.חלףכך

 .מלחמהפרצהכיוהמאיימתהקצרההידיעהלערפלמבעדחדדהשברעלאחד
במקצתהתבהרוהערפלאחדיםמחשבותלחלקינדבקואלהמחשבותחלקי
פוליטיים.ראיונותמספרסביב
חבריםנהרגובחזית .בלהטבמצבודנובכיתרשולחןסביבישברנ.שלחבריו
גדולשיעמרםתוךוחלקםאחרתאוזומטרהקידושעלחלקםשלו'אחדים
 .בפהטיפלותשלמדוטעם

כאביםתוךשהקיאלאחדאחד,יוםהצהריים.בשעותגםמקיאהחלעצמונ.
המראהמולוניצבפיואתנ.שטףלמחצה,מעוכלמזרןשלדוחהבלילקשים

אתכיסהנ. .עירומהבבואתו'אליופהנישקמהמראה .מיטתושלידהגדולה
אותהוניפץבמראהנעלהטיללבסוףביטנר.אתכיסהכךאחדמבושיו.
ספקדעכההספקההדגשהכשבביטנולמיטתוניכנסערבאותולרסיסים.

הערב.ארוחתעלשדילגאדםשלבריאה
גלידותשלתמרנהבעיתוןשדאהלאחדהקיאאךדברנ.אכללאלמחרת
במצחקטןחודאלמוני.חילפהפעורניצבשממולבעמודלבנבנות.ורדרדות

הגלידות.למראהמשמחהשואגאינוהחילכילקוראהבהירהחיל
לבחינות.בצותאשלמדוחרוציםסטודנטיםנ.שלביתרהמההבאיםבימים

שכרנהודאותאישלגדולענןוסביבאחדארזהאדםסביבסבבוהריכרחים
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למראהדבסיפוקנמלאנ.ומעוות.צודהחסדשם,חלקפהחלקנישקףגופר

הכריחבאלימותוכמעטהמקרראתדוקןלמיטבה,מיהרהואשבמראה.דמותו
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שלווהבצודהשוחחותרבותיים,אנשיםהרדיו,בצלחתו.שהרשםמהכלואכל

שישרמהלתתשישמהעללסיומה,האפשרויותעלהמלחמה,עלומאופקת
ממכרותיו,בחודהלוחיכתהבביתלכיתר.נ.שבהארוחהסיוםעםלקחת.
לימוד.בספרמעיינתספה,עלישובה

המסקנהושוחחו.ישבובהםאחדיםערביםעלושוחחוישבורב.הבחורה
לתינוימהדהעדשהפכההתגפפותתחילתחיתהמשיחתםנמנעתהבלתי
אךהמוכרהערפלדדךלראותהניסהנ.שוב.ונאנחהנאנחההבחורהאהבים.
אוזהאיזודבהגידהלצד,מצדאותההפךממרננותבתנועותוויתר.ניכשל
חדלולבסוףהתעכבה,שיפכתואךהזיקפהמדודיכלאתעבדעצמוהואאחד.
נחששדיה.אלראשואתומשכהנאנחההבחורהכלשהי.תחושהלחרשאבדו

והקיא.לשירותיםמיהרמבקבוק,פקקכמרמתוכהעצמוחילץעמומה,בחילה

נחוהכבדיםהמים .מיםודקאךרשתהשובנ.אכללאמכןשלאחדבשבוע
אךלשלשלניסההוא .מפלללדתהעתידהבהדירןכאישהחשוהואבמעיו
ומפלחיםמטרידיםוכאביםמתנפחתהחלההבטן .נרנביטנאגרודקהמים
 .לולהציקהחלו

לאכולאותולשכנעניסתהובדמעותהבחורהאליוהתקשרההשבועבאמצע
ארכל.הואלדאוג.מהלהאיןוכיבסדרהכלכילהעונהעצמושמענ.מה.דבר

דחףהואעגבניה.שםומצאלמקררניגשהטלפוןשפרפרתאתשהניחלאחד
 .סנטרועלנזלאדמדםעגבניהמיץ .הפהבזריותנמעכהוהיאלפירהעגבניהאת
חיתהכאילוהעגבניהאתודוחיםמתכווציםהבליעהביתשדידיכיצדחשוכ.
נעתקהנשימתופנימה.העגבניהאתודחסלפירידואתנ.דחףדבבכוחזד.גוף

נעצרהפתעאךהרשתבמודדלאיטהגלשההעגבניהנחנק.כמעטוהואמפיו
למאבקבערצמתרדמההתהליךכ.שלמפיררניפלטהמעלהכלפינהדפהובכוח

הקדה,הדיצפהעלכ.קרסהעגבניהאתלהקיאשגמדלאחדהטבע.איתניבין
 .הכרתואתאיבדוהואבאסלהנחבטראשו

הראש,כאבהמערכה,העגבניההקדה,הדיצפהכשהיה.הכלהיהמשהתעודד
בראשושנרדהאדםחשכך .נחשבמתאדםחשכך .בקרבייםהריקנותהדגשת

ומושגתהחוצהמתנקזיםהגרףמיציכל .אטאטממרחומטפטפיםוהחיים
הרצפה.עלשרכבנשאר .כ.והחוץהפניםוהנכנס,היוצאביןהניכספתהאחדות
ויצאהמטונפתהדיצפהאתניקהוגופר,פניואתשטףקם,נוחרתמשאגד

שקטהאךמטורפתובהתקפהלכיתרהמצרכיםעםחזרהואקניות.לעדרך
שתימבושלים,לאכבדיםשלרשהאפרנה,חבילתבלעבולמוסשלמארד

היההטעםחרשאךותופחהולךגופרכיצדחשנ.לחם.וכיכרשוקולדחפיסות
לבלוע,משגמד .ברץארממתקאכלאםזאתלוחיתהאחת .לחלוטיןמשותק

האשפה.לפחודוקםהאוכלשאדירתאתבקפדנותאסף
והצטמצם.הלךהרכחניםהסטודנטיםחרגסוף.יהיהלאשלמלחמהנדאה
נשארהמצבבלימודים.ועסקובעודףנישאדרוהשארלהילחםנילקחחלקם
מעשןשרתה,נ.החלשנעלמהחייושיגרתאתלהחזירכושלכבסירןשינוי.ללא

שנתו .השמשזריחתעםתמידשהסתיימוומיגעיםמעגלייםבמחזוריםורוקד
משפטיםושרבשרבסבבובמרחושלמחרת.השיכדרתהלומיבכקדיםנדדה

 .עמדלאמשמערתםשעלסתמיים
החשוכיםהצדדיים,ברחובותמטרהחסדופסעמביתר .ניצאאחדערב

אתמפשילמדיםלכרשגדולאדםדאההבתיםאחדבפתח .ביתרשלידתמידית
בגרונהשםאינתקעוהבחורהזעקות .ועביהשחרדהבחרדהמעלוגוהרמכנסיו
ותנועותיואדישבכוחבהנכנסהמדיםלכרשראנה.אנהרצוהמבוהלותועיניה
יבבותפלטההבחורהעצמות.המנסרקצבלתנועותדמובתרנההחדרת
עביההיאלמצב.אחדמוצאהיהלאכיהביןהואדב.רוגזכב.שעודדוחנוקות
לכרשקםלכשגמד, .חובתואתמילאהמדיםלכרשומירחם.גדולוהואונכנעת
והביטהבחורהאלקרבנ.משם.ופנההבחורהעלרקקחנותו,אתרכסהמדים,

ממנוכיהבינהשלההחיהבחרשיודוממה.מדממתבר,הביטההבחורהבה.
בדגלו,בהבטשהגועלאחוזנ.פנימה.מבטהוהפנתהישועהלהתצמחלא

 .לכיתרוחזרמרוצפתמדדךליכלרךגרששמזיזיםכדדךארתההזיז
מסיידותעיניולמחצה,מעולףבמיטתושכבהואלגמדי.לאכולחדלמעתה

אךשבחוץמהעולםחדשותלוהביאמיטתושלידהרדיומכשירבתיקדה.
נירןלחלל.חזרהומטילןאותןברחןידיעה,אחדידיעהנוטלהיהמרחו

בריקושקעבהןלעסוקנ.חדללזר,זרדמווכולןידיעהרדפהשידיעה
מחוסרשנבעהמסריימתשלרהחשדבזמןמזההראשונהבפעםמחשבתי.

חתומיםהיטב,מעובדיםאותםולפלוטדבריםולמרחולגרפולהכניסהצורך
 .הכדעלמקיאכ.היהואזעריתרתגופראתאחזרלפעםמפעם .האישיבחותמו

רדףרירםידיעהרדפהיריעהובוטח.שקטבקיא,מסואבבמיטתו,נ.שכבכך

ללבן.הפךהאפודהראיהושדההכרתואתנ.איבדהערביםבאחדיום.
 • .התעלפהנסבלת,בלתיחיתהשהצחנהונירןאותרמצאההבחורה
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הערביתהתרבותמן
ע'נאייםמוחמד

מהתרבותאותות

החדשההמרוקאית

הצפונית-שאפריקהלומראפשראםה
אתלכבושמסעהאתהחלהמערבית

 ?הערביתהתרבותבמפתהטבעימקרמהי

שערךצעירלבנוניסופרהעלהזרשאלה
ושארמכבאס,פ~ס.ובאט,בעריםסיירכמרוקר,ביקור

מביןהבולטיםאתפגששםהתרבותית,הפעילותמרקדי
קולנוע,תיאטררן,אנשיכמרוקר,התרבותפעילי

אתלושנתןבספרסיכםרשמיואתספרותיים.ומבקרים
הספרהחדשה".המרוקאיתמהתרבות"אותרת :השם

למחקרים"המוסדהלבנוניבית-ההרצאהע"ילאוריצא
שבביירות.ערביים"

-, nבצררהפוסקזה,ספרשלמחברושאול,פ;ל
הצפונית-שאפריקהבאומרוקיצונית,ואפילומשמעית,
מסיבותהערבימהמזרחנותקהאשרמערבית

שליליותהשלכותלושהיודברהיתר,ביןהיסטוריות
המישורלרבותרביםבמישוריםצמיחתהסיכויילגבי

האינטלקטואלים :מארדמקופחתזראפריקההתרבותי,
-ח~םהשקפות-עולםגיל,הבדלבליהמררקאיים,
לעברהגשריםאתלמתוחניסרשהםסבוריםספרותיים,

ודמשק,ביירות,קאהיר,לעברבמיוחדהמזרח,תרבות
עםלהתמרדהראשוןהערביהמשכילשקםלפנירבזמן

נכשל.ולכןחד-צדדי,היההזהשהנסירןאלאזה,אתגר
קיבלואלובארצותשהאינטלקטואלים,בשעה

המזרחיםהתייחסומהמזרח,הבאכלבהתלהבות
נכרןלאבית-הרצאהואףובהתנשאות,בזלזולאליהם

הם,ואילוהאלח.הסופריםשלעטםמפרילפרסםהיה
ובייחודלמערב,זיקתםהגיארגרפי,במקומםבהתחשב
מכנהשהמחברממההזהמהניתוקחששולאירופה,

 .המזרחיים""שורשיהם

כישאולפולמצייןהזאתהקיפוחתחושתאתבהסבירו
ההיסטוריהקשראלהטבעיתהנטייה :הואמקורה

רובשלטענותיהםאתמסביררזהוהשורשים.
ישתרעלתאיזו :שפגשהמררקאייםהאינטלקטואלים

העולםרכלאירופהאת"מרוויח"הואכאשרלמרוקאי
 ?המזרחייםשורשיואתר"מפסיד"

נרגעתבספררהמחברשמעלהאחרתחשובהנקודה
צפרן-בארצותהתרבותאנשישלהראשיתבבעייתם
כרתכיאלה, :כותבהואהשפה.כפילות :אפריקה

לפניהם,הנפתחותהאפשרויותלמרותהצרפתית,
בליסופריםנשאריםלעצמם,להשיגשיכוליםוהפרסום

ללאנשאריםהםדברשלובסופר :אמיתיקוראיםציבור
והחרב,-החברתייםהפוליטיים,בענייניםהשפעהכל

והערבית.המרוקאיתהזירהשלחיים
רביםסימני-שאלההתרבותיבאופקצציםזהיסודעל

ייסודלמעןהעושיםכלשלוחתירתםלשאיפתםביחס
צפרן-אפריקהבארצותואצילהחדשהתרבות

"התרבותקבוצתעםשאולשערךבראיון .המערבית
"התרבותבסוגיההתמקדואשרכמרוקר,החדשה"

הנושאכתב-עתדפימעלמציעהזרשקבוצההחדשה"
שאתםסבוריםהיכנסהאם :המחברשואלשם,אותר

 ?אלטרנטיבהמעיןמהררים

כתב-שלועורכוספררתימבקרמשורר,נניס,מוחמד
עדייןזרקבוצהומדגיש:רבתיכלארמשיבהנ"ל,העת

 .תחליףאחרמחפשת

עםהאלהמהלבנוניםחלקחזרשרב,נפתחהתעופה
בכלירביםלפרסומיםזכההספר .לארצםהספר

חשיבותואתהדגישואשרהלבנונייםהתיקשררת
הערבייםהמהגריםשלהמרכזיתלבעייתםונאמנותו
בצרפת.

עלחזרההלבנוניתהטרגדיהכאשר , 1981שנתבשלהי
אותםעקרומחדש.התחילהההמוניתוהבריחהעצמה,
היוביניהםהספר.אתעמםולקחולפאריסאנשים
אתתרגמואשרנאצרבאילהואשתוג'לג'רלפייצל
לערבית.הספר

שלבדידות""מכתביקובץהואמירכית""בדידות
מאתוהערותפרשנותכליוריצפרן-אפריקאיים,פועלים
הנגררתמיתוסאתהורסאשרג'לרןבןטאהרהמהדיר

"המערביבעינישמצטיירתכפיהדרומי""המזרחישל

וחסר-חולהאדםשלדמותבמקומרומציגהצפוני"
לאחרבדידותבמכתביעצמועלשמספראונים

והמיתגבורתואתז;כיךסליתר-דיוק,הצפוןארשהמערב,

ארתה.

"בערבים, :ממכתביובאחדכותבמאלג'יריהפועל
בכפרנשיםלפגושחבריםבלוריתהולךהייתיבאלג'יר,
שאליוגדוללאולםונכנסיםבדלתדופקיםהיינו .הסמוך
לאהתהמסיבת ...אתנוהתהאתלשתותהנשיםנכנסות
הרבהעלשוחחנו ...מזהפחותארשעה, ...ארוכהחיתה
הכסףעלדיברנולא ...ביחדרקדנו ...שרנו ...דברים
נעלםמאתנואחדרכל ...האורותכברוהנה, ...בכלל
החוצהובדרכנו ...קצרלזמן ...סמרךחדרארבפינה
הביתאםלידיבמקצועיותהכסףאתדוחפיםהיינו

 ,, ...שרבלחזורהבטחהעםומסתלקים
וקשריוהארוטייםזכררנרתיראתהפועליםאחדמציגכך
עלכותבהואזאתלערמתבארצו,האחרהמיןעם

 ...השתנההכלעכשיו,"כאן, :כךבצרפתשהותר
איני ...דברשרם ...ערךכלאיבדוחיישלי,המנטאלירת

עלחושבהזמןרכל ...תשוקהלא ...להבחיןערדיכול
בלילות ...משמערתכלאיבדורחייגרפי ...נושאאותר
ברחוב,שליהמיןאברעםהולך ...עצמיאלמדבראני

יודעאניבאחרים,מסתכלהתחתית,ברכבתבמפעל,
תסתכלשהיאארבאשהאסתכלאםטירוףממששזה
משפילאניבעבודה ...דברלשרםיכוללאאניאבל ...בי
 " ...בדרכיליוהולך ...ראשיאת

להצילשיכוליםפתרונותמציעלאג'לרןבןטאהר
בגירסתה"מכתב"אתמציגרקהואאיטית.מגריעה

בלבד.בעליו
ראשוניהגיעוכאשר , 1965שנתמאזהבדידותמכתבי

מועקהעלעידים ?7לצרפת,אפריקאייםהצפוןהפועלים
והםהמערבעםבמגעוהצעירהדורמתייסרשבה

 .לכקורעזעקהקולמהררים

 !ירק-ציונית",,תרבות

מידניתבדידות

אלפישלהגירהתנועתשלבעיצומה , 1977בשנת
 :השםאתהנושאספרבפאריסהופיעמארצם,לבנונים
בןטאהרהמרוקאיהסופרמחברו,מירכית"."בדידות

ג'לרן.
שלההמוניתהבריחהעםקשרכלללאנכתבהספר

ממלחמתנטרחמקלטבפאריסשראוהלבנונים,
ושדהבביירות,היריותהדינדמוכאשראבלהאזרחים,

ישירהכתוצאההציונית",התרבותית"הפלישהשאלת
אדריכליאתרבותמעסיקהקמפ-דיררידמהסכמי

הערבית.התעמולה
יחסיתחדששהואתרבותית","פלישההמונח

ממדיםקיבלהערביים,כלי-התיקשררתבלקסיקון
באפריללמצריםסיניחצי-האיהחזרתלאחרחדשים
ורעידהלובית,ביוזמההתארגנה,ימיםבאותם .אשתקד
האימ-התרבותית"הפלישה :היהשנושאהמיוחדת

הוועידההערבית".לאומהוהציוניתפריאליסטית
הערבייםהתרבותשריבהשתתפותבתוניסנערכה

 .זהבתחוםעסקניםשלמבוטללאומספר
הערביםהאשמותעלהרשמיתמצריםהגיבהכיצד

הפולשתהתרבותלחדירתפתחפוץרהשלוםשהסכם
 ?הערבילעולם

לאבמצריםהרשמייםשכלי-התיקשררתהואמעניין
שהשלטונותלמרותאלו,להאשמותברצינותהתייחסו

"תהליכיעלרביםקש~יםשהערימהבדרךבחרושם
ישראלביןהתרבותיושיתוף-הפעולההנררמאליזציה"

מחצילמעלהלפני :אחתעובדהכאןאצייןלמצרים.
מאת"המאהב"הררמאןשלהערביהתרגוםנמסרשנה

למרותאלמעארף"."דאוהמצרילמר"לא.ב.יהרשע
שמערלאעדייןהנ"ל,המר"לע"יהוזמןשהתרגום
שלצלללאמוכיחזהיחסבגורלו.עלהמהבישראל

בהגשמתמלהמשיךלעת-עתהנרתעיםשהמצריםספק
אחריחסומתבהרהולךזאת,עםיחדהנורמליזציה.

בפידווקאביטוילידישבאהישראלית,לתרבות
ברעיוןנלהביםכתומכיםבזמנושנחשבוסופרים
מצריומחזאימספראדריס,יוסף .ישראלעםהשלום

העניקלאחרונהזה.ליחסטובהדרגמאמספקידוע,
בחוגיםמיוחדתלהתענינרתזכהשאגבאדריס,

לשבועוןארוךראיוןבישראליראקאדמאייםספרותיים
שוללהואבר"אל-אהאלי",המצריהאופוזיציה

 :אומרהוא .ישראליתתרבותשלקיומהלחלוטין
הוא(הישראלים)לבינםבינינותרבותיפעולה"שיתוף

 :תרבותסרגיבשנישהמדוברמכיוןבלתי-אפשרי,
היאהישראליתהתרבותומלאכותית.מקורית

שללרמההישראליתהתרבותתגיעכאשרמלאכותית.
 ,,פעולה.לשתףנרכלאר-אזתרבותנו
תרבותית"פלישהמפנילחשוששאיןמוסיףראדריס
תרבותנו ...מצידנולסכנותהחשופיםהםדווקאמצידם.
תרבותלהםליצורמנסיםהם .אותםלבלועיכולה

תרבותשישנהרואהלאמצידי,אני,משלהם.ומורשת
קיימיםשלאדבריםמפנילחשושואין ...ישראלית

 !במציאות"

מחמודהפלסטיניהמשוררהשמיעלזרזההדעה
פלסטיניים"למחקרים"המרכזמנהלהמשמשדררייש,
שהעניקבראיון .פלסטינייה""שדאוןהיריחרןועררך

הואיבלונדוןהיוצא"אל-וסתור"הערבילשבועון
התגבשלאעדייןישראליתספררתשקרוי"מה :אומר
ספררתאיןשכן,מיוחדות.תכונותבעלתסופיתבצררה

חדשהתרבותליצורשקשהמכיוןאחת,ישראלית
שבאראנשיםעל-ידיקצר,זמןובפרקחדשהבשפה

ושפתרתרבותואתעמונושאאחדרכלשוניםממקומרת
רשפהזרתרבותעללוותרפתאוםנתבעוהואהמקורית,

היא-מתהבשפהחדשהתרבותליסדבמטרהזר
תרבותעלבדיבורהקושיומכאן .העבריתהשפה

לרעידתהתנגדותינובעתומכאןמתהווה,ישראלית
ציוניתסכנהשישנהההנחהעלשהתבססהתוניסיה
מסריימת.הגזמהכאןחיתהלמעשה,הערבית.לתרבות

הדיבוראךתעמולתית,צבאית,פלישהשישנההואנכרן
בייחודנואי-אמרןעלמצביעתרבותיתפלישהעל

הישראלית,המנטאלירתבהערכתהגזמהרעלהתרבותי
המוסדשלגודלבאותותרבותימוסדשאיןמכיון
 ".בישראלכעתהשולטהענקהישראליהצבאי
אךקייםזרלתרבותהמשותף"המכנה :מוסיףרדרריש

כלומרבערבים,המלחמהכגרןמעטיםבנושאיםורק
ילידיאצלביטוילידיבארזההערבי-ציוני,המאבק
טבעית,שפההיאהעבריתששפתםהיהודיםפלסטין
 .בנושא"רבבסירןלהםוישמקורית

באנגלית ,"אל-מותאשאיל"

חביביאמילשלספרר
שלהמופלאה"הכרוניקה
אבי-אל-סעידהיעלמות

-,תאל-מרתאשאיל"בחס
לאחרונהלאורויצארגם

המחוג-הברית.בארצות

סלמאד"רהיאמת
משר-אלג'ירסי,אלח'דרא

פלס-ספררתוחוקרתרדת
לאחתשנחשבתטינית,

הערביתבשירההבולטותהערביותהמבקרות
לתרגוםפררייקטיזמה 21978בשנתהמודרנית.
שמר,"בררתא"האנגלית,לשפההערביתהספרות
ערביותספרותיותיצירותכמהלתרגםכהעדוהספיקה
באנגלית.שהופיעו
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בישראללראשונהשהופיעחביבישלשספדולצייןיש
לארדהיוצא"אל-ג'דיד"הספרותיבירחון 1972בשנת

אנטרןהמשודדבידילערביתכעתמתורגםבחיפה,
"מפרש".בהרצאתבקרוביופיעהתרגום .שמאס

שיטאיעמית

 1982אוגוסט ,אדינבורופסטיבל

שלהתאבדותו
לבנונימשורר

הביאומסרייםמצברןארשמשטרשומעאניכאשד

 .במאיאקרבסקיכזכראנימשודד,שללהתאבדותו
בגןארביתרמולברחוב,בכלא,כרצחוכשמשודד

שמרצץצריחה,בקולממכרכסקרשהציפוריםציבורי
במיוחדמשודדים,שלאדונהשרדהלהאירלרדקאשל

מפכיארפוליטיותמסיבותנרצחואשדהערבי,בעולם
מסריימתהתנהגותמחייבתשבשידתםשההגינות

שלה.לקודכןהיהשהמשודד
שעצםחארי,ח'לילכעתעומדמאיאקרבסקישלבצדו
בנוחרהיהולאביידות,ברעדת,עירלמראהעיניואת

 .ערדלסבול
שהנבואהמשודדשהיהמכירוןהתאבדחאריח'ליל
לפכישאמדהואהלאבשידתו.בסיסיתעובדהחיתה

 :שנהכעשרים
 ?אדאהמה ...ואדאה
 ! ..שריפהאראפר ...מרות

עלמטפחתואתשמטילגלמכלתפחדומתיעד
 ?החולות

עלמאודואתשמטילפרחמכלתפחדומתיעד
 ?ההרים

הצבימדגלתפחדומתיעד
 ?הרעידהמניצניתפחדומתיעד
לכםנמתיןמתיעד

התפוצצותכםלרגע
בינינומרותהללוהמיםיהירמתיעד

 ?בינינומרותוהלחם
 ?תמותומתיעד
 ?תמותומתיעד

אנופניםשכיכאילו
 !בינינווהמבולאחת,לגרפה

 ?התיבהאתכתפיךעלתישאמתיעד
התיבהבעלהרי'

אתה?הבטוח

אתה?הבטוח

• _ ,J 

~ךחו,ית~זvה

סריקכזקלוןלון rjס ד:-ל~
.דזpים ?7~~לפו,ים ה~'ד~~תזכזק~ה

 .לפסטיבלשזפגיעיםמחברים
•• :-•• • :• -• • -••• : • T 

או~ךת, ",י~נ~~קוםל~םןא ?7 ~"
 .ד-iל'ד~ ~ר~ג:הם

חוcירח•ללי

האינטלקטואלשלהטדאגדיהאתרחישדחאררח'ליל
יבפניוהעומדיםשבאתגריםהאמתאתהמציגהערבי

מסמלהוא .לסמלהפךהואבהתאבדותו .אומתובפני
בעולםואנשי-הדוחהסרפדיםשמגליםהאוניםחוסראת

כסמלבהיסטוריהיירשםוהואשליטיהם.כלפיהערבי
בדרךשבחרהפשוטהערביהאזרחשללטדאגדיה

מחאתו.עלוהכריזהקצרה

 !"התרבותית"ביירותיציאת
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ישראלי"לחייל''מכתב
הנצורהמביירות

מרכזיעשרותשלבגורלםעלהמהיודעאיכראיש

ילבנוןבבירת .האחרוןבעשורבלבנוןשפעלותרבות
דובשניםבמשךפעלוביירות,העירבמערבובייחוד
עתרנרת,-הערביבעולםהמתקדמתהתרבותמרכזי

עשרותעםבצידםוערד,מוזיאוניםתיאטרארת,מר"לרת,
בתחילתאש"ףע"ישהוקמופלסטינייםמרכזי-תרבות

 .השבעיםשנות
העולםמןמדינותקבוצתפנתהביירות""יציאתלאחר

ארנסק"רשלהפועלהרעדאלאש"ףעםיחדהשלישי
הפלסטיניהארכיוןהצלתלמעןלעשרתרביקשרהר
עםצה"לכוחותע"ינכבשאשרביידותשבמערב
בהחרמתישראלאתהאשימוהםהעיד.למערבכניסתם
 . 1963בשנתנוסדהפלסטיני""הארכיון .עצמוהארכיון

בסכסוךהנרגערכלהפלסטיניתהשאלהלחקרנרעדהוא
למחקרים"המרכז .התיכוןוהמזרחהערבי-ישראלי

שנותבתחילתהואאףנוסדלידושפועלפלסטכיים"
משמשיםמנוסיםוחוקריםפוליטיקאיםהששים,
העתרנאיםמגדוליבהא-אדיך'אחמדביניהם .בריועצים

 ;בגולהסאדאתשלשלטונובתקופתשחיהמצריים
עלומחקריםספריםעשרותשלמחברםזדיק,קרסטכטין
שדשהיהמיחמאדי,סעדרן ;הערביבעולםהחברה
לשעבד,לבנוןכשיאאל-חילו,שאדל ;עיראקשלהחוץ
וערד.

למנהלדררישמחמודהמשודדמרנהשנתיים .לפכי
הבעייהלחקרחדשדםלהזריםאש"ףביקשכך ;המרכז

למחקריםהמרכזשלפרסומיובכללותה.הפלסטינית
 :שוניםותחומיםנישאיםלפימחולקיםפלסטינים
ישראליים,מחקריםפלסטיניים,ערביים,מחקרים
ביןוערד.צבאייםבינלאומיים,בכרשאיםמחקרים
באנגליתשונים,כתבי-עתהמרכזשלפרסומיו
האקדמייםבחוגיםרבהלהצלחהשזכרובערבית,

ספריםשלסדרותלארדמוציאהואכמר-כן .בעולם
ובשטחיםבישראלהערביםישראליהציונות,עלשונים

גםמטעמויצאוזאתעםיחדההתנחלות.הכבושים,
ספרותית.וביקורתרדרמאניםסיפוריםשירה,ספרי

המרכז,ע"ילערביתתודגמואחדיםישראלייםסופרים
תודגםחיזעה""חידבתסיפורואשדיזהרס.ביניהם

בשנותשבחדהאץרילידפיאר'תופיקהסופדבידי
זהלמרכזבנוסףלביירות.לצאתהמאוחרותהששים
ישכןמבירות,אש"ףשלצאתומאזמעורפלשגורלו

כוחותע"ישככבשרפלסטיניםעתוניםמעדנותכיום
היתדביןלמנותאפשר .ביידותלמערבבכניסהצה"ל,

החזיתבטאוןורייה", n"אל-השבועוןמערכתאת
הערבי",לבנון"קולחראתמה,כאיףשלהדמרקראטית

בתי-הוצאהבצדבלבנון,השמאלשלהשידורתחנת
אל-אבן-ח'לדון, ,אבן-ררשדאלפאראבי, :כגרןלאוד
כלילשנחרבוא__חדיםבתי-הגראהועשרות ,עודה

 . .מהמלחמהכתוצאה
אב,-בסאםכתב-זותרבותיתברקמהפגיעה"כל

 .מציבה-אש"ףבשםלאונסק"ותביעהשהגיששריף
המתהלבנוןשבירתרהציוריליזציההתרבותמרכזיאת
 ".ומאייםגדולשאלהסימןבצלדורותמשךבהם

מרכזיעשרותשיציאתםגםהיאביירות""יציאת

שניהלורעתונאים,משורדיםסופדים,ועשרותתרבות
 • .ערפללוטכשאדשעתידהענפהפעילות

• 
 .ל:דייוזק~תש~בזג~z;ומול::זהיא
 )"תקזך~ו;z~ יך~'ג"(~ת Qנוהיא~סר

ריכאלדי nלרים wז?י~די~'י~יזtז
ריכאלדי;נ~םלעוד

 · ר~~' nל Wס~די~י~ל

בסיסו rמועוחישמחמוד

היוהמשודדים,אתהשתיקלאביירותמערבעלהמצוד
המכונהחדשהספרותשלשסימניםשאמרוכאלהגם

 .הערביהתרבותיבאופקצציםהחלוהמצור","ספרות
ומועידדררישמחמודהפלסטיניים,המשורריםשכי

"אל-הלבנוניבעתרןשפרדסםמשותףשידכתבובסיסו,
להלן .ישראלי"לחייל"מכתבהכותרתתחתספיר"
 :מהשירקטעתרגום

במולדתהשוככיםפני-המששההרי,
 ?בזמןתילחמומתיעד
למזכרתתישארגרפתימתיעד

קירכשערןהפועמת

~ 
הופיע

שנה 25עקד

היובלמחציתספר
בית-ההוצאהלקיום

בית 11בייערך-21.00ב-2812ב

מחווה-חגיגיערבאריאלה"
לעקד

ביתספרישלתערוכהלרבות
סופריםשלוכתבי-ידההוצאה

ואמנים
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 ?באלגרוחדשמה

ברנדנבורגיים-באך

הרנונקור.ניקולאס

 VOLנ: oגנ- mבאך-קנטט
הרנונקורניקולאס

רקויים-מצורט

הרנונקורניקולאס

סאנססאנס-שומאן

לצ'לוקונצרטים
הארללין

מנדלסון-צ'ייקובסקי
לכינורקונצרטים

צ'נגואחקיונג

בישראלהגדולהתקליטים .מרכזאלגרו
א 11ת 2השואבתביתסמטתא 11ת 10שינקין



מךסוקה

הדיגיםאליהתקליט

הקלטתלצורךלארץ'האחרונהגיחתםב.
התק-חברתאנשיהציגוהוברמן'שבוע

במסיבתגראמופוןיייידויטשהליטים
הדיגיטאליהתקליטאתשקיימועתואנים

יצחקשלתקליט-החברהבמפעלישיוצרהראשון
בתחוםלהתחוללהעומדאתוסקרו-פרלמן

הקידוםאףעלהקרוב.בעתידהדיגיטאליה
קשההדיגיטאליתהמהפכהשמבשרתהטכנולוגי
ישמחולאשבוודאישלהמשמעויותמכמהלהתעלם

חלקחודשמדיהמוציאיםהתקליטיםאספניאת
 .חדשיםתקליטיםרכישתעלמהכנסתםנכבד

שניתןהעובדהעלמתבססתהדיגיטאליתהשיטה
בהצגההשימוש .המספריםללשוןצלילכללתרגם

גליבכללן(וגליותתופעותשלמתמטית-ספרתית
 .שוניםבתחומיםרבותשניםמזהנפוץהקו)ל
בתק-בחלקההשיטהמיושמתהמוסיקהבתחום
בחנויות.היוםגםהנמכריםהדיגיטאלייםליטים
הקונצרטיםבאולםאובאולפןההקלטהבשעת

המיקרופוןשפולטהחשמלייםהאותותמתורגמים
(בדומהההקלטהסרטעלהמוקלטספרתילמידע
שלדיסקטיםאוהקלטהסרטיעלהמוקלטלמידע

אתלהטביעמבקשיםכאשר .אלקטרוניים)מחשבים
אלקטרוניתבדרךהספרתיהמידעמתורגםהתקליט
הקונבנ-בדרךלתקליטמועבריםואלהלצלילים

הדיגיטאלייםהתקליטיםמיוצריםכךציונאלית.
כלשלמניעתםהואבשיטהוהיתרוןלכלהמוכרים

ההקלטהמשיטתהנובעיםוהעיוותיםהלוואירחשי
להגיעשניתןהאיכותוממגבלתמגנטיסרטגביעל

הנובעיםהעיוותיםשארהסרטים.ביצוראליה
ממנוהחומריםמןהתקליט'שלההטבעהמשיטת

כדימשתמשיםבההמערכתמחולשותמיוצר,הוא
וקיימיםשריריםנמנעתהבלתיומשחיקתולולהאזין

תקליטהיום.הנמכריםהדיגיטאלייםבתקליטים
על-הללוהמכשוליםעללהתגברנועדהחדשהדיסק

דהיינו,לדיגיטאליים,השלביםכלהפיכתידי
היאאףתהיההתקליטגביעלהאינפורמציה
יוחלפוהקונבנציונאלייםוהמחטהראשדיגיטאלית,

הספרתיתהאינפורמציהאתשייתקראיילייזרבקרן
אתהמתרגתאלקטרוניתיחידהאלאותהותעביר
המגבראליועברואלה .חשמלייםלאותותהספרות
בפטיפוןהמשתמשאדםכלשלבביתוהמצוי

אתכלומר,הרמקולים.אלוממנוקונבנציונאלי
ללאחדש'במכשירלהחליףאנלץשלנוהרגילהפטיפון

אתגםבתוכושיכיללייזר,קרןעםומחט,מגנטיראש
פותחואלהמכשיריםהאלקטרונית.התרגוםיחידת
האלקטרוניקהבחברותבקדחתנותהאחרונותבשנים

למכירהעתהכברמוצעיםוהםבעולםהגדולות
ליחידה.דולר-1,000כמחירםבאירופה.
דיסקיתזוביכלל.כתקליטנראהאינוהחדשהתקליט
המכילהנמסקפהקופסתשלמכסהכגודלשגודלה
נגינהזמןהמספקיםדיגיטאליים-מוסיקלייםאותות

לזרוקהתקליט,אתלקרמטניתןדקות. 6כ-סשל
כלשהיפגיעהללאאלהוכלעליו'לדרוךאותו'

כלמעתה .ממששלעדןגן-לכאורה .באיכותו
יישחק.ולאיישרטלאלנצח,יישמרתקליט

גדולותתקוותלתלותאסוראלה,כללמרותובכן,
יסתכנולאהתקליטיםחברות .החדשבתקליטמדי

אתלהקטיןעלולזהמעיותקליטשהריבהתאבדות,
שניםלאחרקיצוניבאופןשלהןהמכירותהיקף

סודזהאין .דיגיטאלייםתקליטיםמכירתשלאחדות
רבהבקפידהמתכנניםחדשמוצרשלייצורושבשעת

אילמלא .שלובלאיהקצבואתהממוצעחייומשךאת
אינםשמנועיהןלמכוניותמזמןזוכיםהיינוכן

קשה ."בשרפותיישאיןתאורהולנורותנשחקים
מתכנוןשיימנעוהתקליטיםלחברותלהאמין
הדיגיטאלילתקליטמוגבלחייםזמןשלמדוקדק
החדש.

אוסףעליהיהמההיאהחידוששמעורראחרתבעיית
נאלץלהםלהאזיןכדי .שלנוהישניםהתקליטים

החדש,זהעלנוותראםאךהישן,הפטיפוןעללשמור
קונבנציואנלייםחדשיםתקליטיםלמצואתנקשה
חברותעלולותפחות,אושניםעשורבתךועבורו.

"מיושנים"תקליטיםשלמייוצרםלחדולהתקליטים

הדיגיטאליים)הדיסקיםבחמניותשיצליחו(במידה
אתלהגדיליוכללאחדשמכשירמרכישתשימנעומי

 .אנהמילכוד .שלוהתקליטיםאוסף
תיאוםחוסרהיאבחידושהטמונהנוספתסכנה

החדשיםוהתקליטיםהמכשיריםשלהייצורבתקני
למצב(בדומהשוניםותקניםשיטותשלופיתוחן
עשויזהבמקרה .הוידאו)קסטותבשוקהשורר

תקליטים,שלאחדלסוגמוגבלעצמולמצואהצרכן
 .לרכוששיוכלהרפרטוארמגווןאתאולישיגבילמה
ניתןבורסה,שלענייוזההיהאילוכן?אםעושיםמה
אךמאוחר"'יהיהבטרםעכשיו"מכורלומרהיה
עתהשנמצאמילבעיה.הולםפיתרוןזהשאיןמובן

יעשהשלוהתקליטיםאוסףבבנייתהדרךבתחילת
היוםמופרזתמרכישהיימנעאםבחוכמהאולי

אלהאת .בארצנוהדיגיטאליתלמהפכהוימתין
שקליםאלפיומאותעשרותכברשהשקיעו
לקרואאלאלינותרלא"פרימיטיביים"בתקליטים

למרד.
מעטלאבשיטהישהדיגיטאליהנפלאותכלעם

בעקבותיוגוררהצליליםשלהספרתיהביטוי .פגמים
מןהנובעההקלטהמהימנותעלמסוייםויתור

בהבדל,ירגישאחדכללאבשיטה.המתמטיהקירוב
נשמעותהדיגיטאליותשההקלטותטועניםרביםאך

שאינומיוטבעיות.חוםונעדרותוקרירותיבשות

הטמוניםבשיפוריםגםירגיששלאיתכןבכך'מרגיש

היאהתקליטיםלאספןכןאםעצתי .בדיגיטאליה
לתקליטהיטבלהקשיביוכלבהלהזדמנותלחכות
יחוששלאבמידה .החדשבמכשירהמושמעהחדש
החידושאתשיחריםמוטב-משמעותיבשיפור

השחיקהבעיותעל .והטובהישןבתקליטוידבק
מטפליםכאשררבהבמידהלהתגברניתןבאיכות
אספניואםבבית,כברהמצוייםבתקליטיםהיטב

התקליטיםחברותיאלצוכך'ינהגורביםתקליטים
עללוותראףואולירגיליםתקליטיםולייצרלהמשיך
עםלהןקרהכבר(זההדיגיטאליהחידוש

מוטבזו,עצהיקבלשלאמיגםהקוואדרופוניה).
יתרונותיהאתהיטבויבחרומהזמןשימתין

תתגלהאכןאם .החדשההשיטהשלוחסרונותיה
רבכמהפךבתקליטיםהדיגיטאליתהטכניקה
התקליטיםרוכשיירווכאןאםזמן,לאורךיתרונות

וכולנומנוסיהיהלאהחידוש'מןנחתהדיגיטאליים
 • .כובעינואתלהסירנאלץ
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מסה

לשוננועלבילאיק
אטדמשה

T •• 

שנמציארצויאםבשאלה,לכאודהעוסקלשון""הבליביאליקשל.אמדומ
כדדנו,ביאליק,אבללהמציאן.כיצד-כןאמכםואםחדשות,מליםלכו
השאלהאתגםבעיונוהקיףאםכיהמעשית,בסוגיההצטמצםלא

לחזקהכדילעשותישומההעבריתהלשוןצדתבעצםמהי :היסודית
שלאסונהשעיקר ...המרההאמתעלשנודה-כתב-לנויפהלא"וכי ?ולהבדיאה

בהוירצדחיזהשאיןומההעםרובבפימדוברתשאינהמהאלאאינוהעבריתהלשון
במקצתמיושןזהכיסוחהיקפם."במלואהוחיצונייםהפנימייםוערכהיםחייוכלאת

שישמהעלהדעתאתליתןויש .לחלוטיןבדודהרעיוניתרככואבלהלשונית,בצורתו
חיהלשוןתהיההעבריתכיבחלומותיו'אףהעלהלאביאליק .בושאיןמהועלבו

ושלמה,"גמורה"תחיהללשוננותהיהבאץרכיקיוהו,הואאבלעמנו.כלבפי
חייוכלאתבהוירצד"חייהיהעבריתהרובדשהעםמשמעה,זותחיהכיוהדגיש
וייצוד,יחיההואכיאומד,הווי ,,היקפם.במלואוהחיצונייםהפכ;מייםוערכיהם
אחדות.לשפותלהזדקקבליבלבד,בעבריתויפעלויחשוב
היהלאהואיידיש.חיתהאמושפתברוסיה.דבריואתכתבהואצבר.היהלאביאליק

העומדתהבדידהכיידעולכןעצמו.עםוכןהיהגלוי-עינייםאבלקנאי.אוקרתניאיש
וכלימה,בושהשלחייםמכ~נלים,חייםאו-גמרוהתחיה"אוהיאהעבריתלפכי

מלואאתשכביןכדידעתו,לעומקשנרדדבריאין."אחרתדדךמהם.יפהשמיתה
עםאחד-העם,אםביאליקהתפלמסזהבמאמרוכילזכורעלינודבריו,שלחריפותם

דאהאף-על-פי-כןמיוחד.שידכתבשלכבודוודנו,כמודרעליומקובלשהיההאיש
עברית,תרבותעברית,לשוןכיהעםאחדשלדעתואתלדחותלעצמוחובהביאליק
ההורימןמנותקותהןאםגםרוחניים,כקנייניםלאומיים,כערכיםלהתקייםיכולות
דוברישלגידיהםושס"האבריהםדמ"חבכלמעףדותאיכןאםגם ;המוחשיהממשי,
"פלג-לשון",דק-ביאליקשלכביטויו-לדובריההיאהעבריתאםגם ;העברית
העברית,וביןביניהםהחוצץהלעז-אחד"פלג-לשון"גםלהםיששבצידה
 .בלעדיהגםולהתבטאלחיותלהםהמאפשר
להחזיקהיהשניתןגלותית,תפיסהזוכישחשמשוםהדו-לשוניותאתדחהביאליק

הרוחניתברמתםלהתגאותיכלועודכלכבחד,עםהיהודיםהיועודכלבה
לצרכיםדק-שמסביבםהגוייםשללשפות-אחדותלשפותוכזקקווהתרבותית

שובמע~לה,לתרבותכביטויגםלכוקוסםכשהלעזבימינו,אבלפשוטים.מעשיים,
-הלשון"אתתדומםוהיאהמחשבהאת"סלסלואחד-העםשלבסיסמתודיאין

חייכו"שפתהעבריתתהיהלאאם ;שלנרבלשוננוהמחשבהאתסלסללא,אםבאשד
וסופהותתנוולתתכווןהיאעתיד,להיהיהלאהיקפם",במלואוהפנימייםהחיצוניים
כמיןהלשוןא4יןבכי-אדםלסתם-ביאליקכתב-סוף"סוףעלינו.שתמאס
אדםואיןגשמיים,אורוחנייםלצרכיםשדת"כליאלאעצמה,בפכיותכלית"פטיש"

 ,, .התשמישלפניהכליבתקנתמשתדלאלאמנוקב,בכלימימיואויינוליתןעשוי
שדברמפנילכלהי"לשוננוסוף"שיהאהנמנעמןזהאיןכילהודותעלינולפיכך
כדייתקיים".שלאהנמנעמןאינוגםאבלשיתקיים,אפשר-מוחלטצררךבושאין

וכלתרבותי","עדךלאלאומי","קנייןלאלנואיפואלהיותעליהתתקייםשלשוננו
היאלאדםמוחלטוצורךמוחלט"."צררךאםכיבזה,וכיוצארשמית""שפהלאשכן

כלשרןעת-מצואבכלממירהשאינובלעדיה,יכולשאיכנוהלשוןהאחת,לשוכר
אחרת.

דבריואתשכקבלביאליקנתכווןכלרם :עצמנואתוכשאלכאןשנתעכבהראוימן
איןכיהדעת,עליעלהלאהדי ?פירטיתגחהפלמשרםבדבריואיןכלרם ?כפשוטם
פכיאתכקבלוכיצד ?לחר'להנסיעותברבדרמה .אחדותשפותבידיעתתועלת

ולקריאתבקולנועהסרטיםלהבנתמרעילההשפותידיעתאיןכלום ?בארצנוהתיירים
זר?ולאבמקורםהגדוליםהסרפדיםכתביעללדברשלאלמיניהם,מקצועייםספרים

העברי)ת.הלשון(קרןקל"עשלעיוןביוםהרצאהבעקמת

כלשלהרוחניתלהתפתחותוכיוםהנדחיתאחדותשפרתידיעתאיןכלרם :בלבד
חדשה,תרבותרוכשהרוחני,זtפקואתמרחיבגםנוספתשפההלומדכלהדי ?אדם
רעלמוגבלותן,עלגםזהרעם-המקוריתותרבותולשרנוטיבעלגםלעמודמטיב
אתלהעמידהמבקשכוללת.אונשיתתרבותלקראתולחתורעליהןלהתעלותהצורך
מתעלםמוחלט,צררך-בלבדוהיא-שהיאלשוןעלויחידה,אחתלשוןעלהכל
העברית,בשפהעוסקיםכשאנושכןכלוקרתנית.צרהלכןכדאיתותפיסתוזהמכל

למשל.האנגלית,כמרומפותחתוגמישהעשירהאיכהרגםמועטדובריהשמספר
לאומי?משודדמפילחיותהנוכלאבלמוכח,במקומרביאליקשלכבודו
 ;אחדותבארצותתכופיםלביקוריםעיניואתהנושאאדם :להיאמדניתנהוהאמת
השחקניםאתלשמוע ;המקוריתבלשונםהזדיםהסופריםכתביאתלקרואהמבקש

 ;בעבריתאינההמקצועיתושפתושהשתלמותואדם ;בעגתואחדכלשבסרטים
לכךעצמואתלהכשירצדיךאמכםכזהאדם-ליםמעבדומבקריםתייריםשחבריו

כזהאדםאבלאחרות.שפרתאףואוליאחרת,שפהגםלדעתלהטיבעליו-
חייופנים.כלעל ;בהויוצרחיאינוגםבשבילו,מוחלטצררךאינהשהעברית
אינם ;נוחרממלאנובעיםאיכם ;שלמיםאינםבעבריתהמתרחשיםויצירתוופעולתו
כלעל-ונחרתיםחלושיםפגומים,גםולפיכךמוגבלים,אלא ;הווייתואתמביעים

וירצד,והוגהחיהואאילולהיותעשוייםשהםמהלערמתונחרתיםחלושיםפכים
האחת.בתרבותובשפתו,בעמו,בארצו,וכהנה,מתייסר

 ;אחדות)בשפותאף(ואוליאחרתבשפהלהשתלםשטרחכזה,אדםכלבר.זרולא
-,,חנגםאולי-בסאלרןידידיו,בחוגעבודתו,במקרםהשגורההיאזרששפה
ליצורמעונייןאיכרגםכזהאדם ;עליוהחביבההיאשתרבותה ;שבביתוהילדים
אךכאןגופוחצויה.נפשוכךרביןכך rבהריטובה.בעבריתרעוד-בעבריתדווקא

ביאליק,שהזכירהברירהלשם.הידידהלביןביכרפסעאךובעצםבעבד-הים,ליבו
היאוכלימה,בושהחיילביןושלמהגמורהותרבותיתלשוניתתחיהביןהבדידה
הרוצה .מאתנואחדכלשלאישיענייןגםהיאאלאכלבר'לארמיענייןלאאיפרא
הוויעםלהשליםעליותרבויות,בכמהמעורבלהיותאחדים,שולחנותאללהסב

מכך.שמשתמעמהכלועםלבנטיני
בני-ביתלהיותלשונות,בכמהלשלוטהמסוגליםגדולים,אישיםגםישודאי,

כברכים""מרדהואתצחהבעבריתתרדה""משנהאתכתבהדמב"םאחדות.בתרבויות

יותרצרפתיתידעטרדגנייבבלאטינית.גםבאיטלקיתגםשלטפטדאדקהבערבית.
בעבריתז'בוטיכסקיבצרפתית.גםבגרמניתגםשיריםכתבדילק,הרבים.מצרפתים
והאירית.העבריתהספרותאביהיהמכדלהוברוסית,

ביחידי-סגולה,עסקלאביאליקרגם .הכללמןהיוצאיםמןראיהמביאיםשאיןאלא
אתישקיעובמהלכחודשעליהםרגילים,לבכי-אדםנתכווןמאמדובבדוכי-כישדרן.

שכדאיןאםדקלהועילנוספתשפהידיעתעשויהאלהאדםולבכיכוחם.מעט
אחרת,,למידהעלבוויתורכדרכההשפהלמידתאיןראםבהפסדה,יוצארכישתה
ידיעהבחסרוןיוצאאחרותבשפותשטחיתידיעהשכדאיןכלרםממכה.חשובה
שאנו-אמוריםשאנוכשפהלפחות,אחתבשפהשלמהושליטהמעמיקה

 ?בהוליצורולפעוללחיות-מתיימרים
המזריםביןגםולכן-השמשות,ביןהתרבויות,ביןלחיותהורגלנוובגולההיות

היאהליבנטיכירתכירביםסבוריםודב-לשוכי'דב-לארמילמלכודכקלענוובאץר-
כהשחברתנוכךעלהשפות,בלילעללשמוחעלינוכי ;ומברדךטבעימצב

פרדה,מזיגהלאהואשרכיםיסודותבלילשחד.איןזרלדעהואולם,"פלרדאליסטית".
יכולליבכטיכיהררילמעשה-מרכבה.-מסגלראינו-מסרגלשאינוערב-דבאםכי

כדיוכוחזמןבבזבוזהדדית,בטינהבהכרחכדרךהואאבלמרהיב,ואףססגונילהיות
בעדתיותולהסתגרלהבדל-ההבכהחדף-זהועם-רעהואתאישלהבין

תרבותייםממקררותיונקהריהווירצד,פרדהליבכטיכישהרריאימתכלובכיתתיות.
 .ליבכטיכירתאומרתהןבריאותאומותכינכון,זהאיןמהולים.שאיכםטהורים,
בההדבקותהיחידה,תרבותהרעלשפתהעלאחתכלהאמ~נרתאומרתהןאלואדרבא,
כלהמביעותלהן,ודרושותמועילותשאלואימתכלדקזרותשפרת;הלומדותבלבד
שלחידושסיגול,תדגום,מצדיךהדבראםגםבשפתן,-שאפשרכמהכל,-דבר

מרוממות,שהןכדיתוךתרבותןואתמחשבתןאתהמסלסלות ;זדיםומושגיםמוכחים
אפילותרבות,אשככבד,משכיל,להיותאדםיכולאלובאומותלשרכן.אתמפתחות
המזדמןזדלאדםבלבד.אמובשפתהלאומית,בשפתואלאשולטאיכראםגםמנהיג,
היאבעצמיותהזרדבקותהאבלומסוגדת,קרתניתלהןאותעשויההיאכזאתלאומה

 .היוצרוכוחהבריאותהמקודהיא
חשהואכמשודדדווקאאבללארמי,כמשודדזאת,חשכך,עלעמדביאליקודאי,
לשרןלהיותיכולהאינההעבריתכיהטענה,אתכלקררםדחהלכןעוז.ביתדבכך

-ביאליקכתב-בלשוןשחסדיםאימתכלונחותה.עביהלשרןשהיאמשוםיחידה
כךבשבילונתוניםבד-דעת,אדםלכלמשותפיםבדודים,למושגים"הסימנים
אתלמצואלמלאו,אפשרוגםזה,חסרוןלמלאיש-לשון"לכלבצורתםלהז-ררגם
שהלשונותאימתכלואילוחדשות.מליםליצורלהמציאן'גםארהלשוןבגנזיהמלים
לשרןכל ...המדויקבמשמעםוהעושרהעוניבהןיפרל"לאאיכרתיהבדלכבדלות

כאחתועביהעשירההדההצדמןלהיותיכולההיא,והתפתחותקירםבתאםשבעולם,
 ...להאיןאבללחברתהשישבמהועביהלחברתה,איןאבללהשישבמהעשירה-
כנגררבהוסיפה"מכשול",אותרעלגםסוףסוףשתתגברעתידההיא,קירםבתואם
הולכתומתפתחת,הולכתותהאאיברים,בשארבעלי-מרמים,הרבהכדרךכוח,

דבריםבמהביאליק,מדגישאבל,שלה".וכוחהשלה,דרכהפיעלגבורהומוסיפה
לשרןשהיאבלשוןכלומרוהתפתחות",קירם"בתאמנםשהיאבלשון ?אמורים
ול~נכס,קניין,דקולאיומיומי,מרחשי,מוחלט,צררךלהםשהיאדובריה,שלחייהם

-ביאליקכתב-בלבדלשוכירכוששל"מציאותוהכרחי.שאינויקד,נכסגם
תנועהוהפיכה,הפיכהטעוןהואאלאעדיין,מספקתאינהביותר,מדובהאפילו
ביותרהנאמןהמלאךכבראידהשעלזרתנועהבחיים.תמידיומחזורפוסקתשאינה

עקירהוהובאה,הולכהלרכושהאיןאםשבלשונות,העשירהגרה. wה-הלשוןשל
-יחדגםובדיברובכתברגערכלשעהכלוהשלמהשכלולומשמרש,מיערךוהנחה,
ונחלשת".הולכתומכוונת,הולכתוהיאועלוב,פגרםקיומה
עלכלומר-בגולההעבריהסופרשלעקתועלהריבודאתביאליקהרחיבלפיכך
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שערלהמהאתלעבריתלתרגםכאלץוהואלועזית,הרגילהששפתו-האישיתעקתו
מתאחדת-כתב-האדםשל"רוחואחרת.בצררהאחרת,בשפהובדעתוכלבר
"יציאתמעיןבהישלשרןאלמלשרןיציאהרכללשוכררוחעםמוחלטאיחרדתמיד

סופרכלמרגישאלהגיהינוםיסודי .ממשנשמהבצייאתבששיםאחדקטנה,כשמה"
בהרצאתומתקשה "האבגים"עלויושבהחייםמןפורששהואבשעהעברי

גיהינוםיסודיחשיםאיכנומשוררים,אגרשאין ,אגרראם .בתרגומן"כלומרמחשבותיו,
וחושביםרחשיםחייםאגראיןשאםהעובדה,אתלבטלכדיבכךאין ,כמתואר
לשרןהריהילשרן-לעת-מצוא,רקפלג-לשרן,דקלכרהעבריתאם ;בעבריתומדברים
לחשובאםכי ,צריכיםאתםלעבריתלתרגם"לא .עלובהחלושה, ,מתורגמת
לשרןהיאשהעבריתמירקיכולבעבריתולחשוב .לומרשלרכסקיהיהנוהג ,בעברית"
 .חייולשרןיחשיבתו
תרבות .למשודריםרקלאענייןהוא ,במליםהנכוןהשימושככרכרת,במליםוהשימוש
שקראלעברית,המרדהעלהנודעהסיפור .ואחדאחדלכלחשובההדיבור

מהעלמעציבסיפורזה .בעצםמבדחאיכרלעזרתו,חשלאאישאך"חרשיערכי",
 .החברתיתהתקשורתניתוקארבמלים"שגרי"שימושהמומחיםבפישמכ~כה
שתוצאותיהן-באי-הבכרתהנדרכיםלשוניים,משגיםכלומדכאלה,וניתוקים
מרגישיםאנושאיןאףקרובותלעתיםלכרקורים-מאדחמודותלהיותעלולות

באחלומכתב-תנחומיםמסייםאדםאםבהם.מדגישיםאנושאיןמפניודווקא ,בחם
שואלאר ;בכפרהערליםאתלאכלסמציעאר ;חסרונך"אתימלא"האתרכילחברו
כיצחוקים,הדבריםמעודדים-דעתך"עניותלפיסבוראתה"מהנימוסבדוב

מדברכשחראשח.חברךמהבטוחאתהאיןאחדיםבמקדיםאךלעין.גלוייםהמשגים
כיבאמרו ?בדית")(ל"בעלילאוהדיםארליהודיםכוונתו-"בני·בדית"על

כי(כלומרכמשךארנסתיים,הדירןכילומדרצונו .בעניין(מלעיל)דנהההכחלה
היודע ?כלילות"ימים"ערשהשחראפלוניעלבאומרוכוונתומה ?לדון)מוסיפים

בין ?לפרצוףפכיםבין ?לחרבהחרבבין ?משחרעללמתריעמריעביןההבדלאתחרא
ביןבחכות-מכולת, ?לחתיכהכערהבין ?להלריהליר~יבין ?לרצח-הדג-לחמית
 ,בעצם ,אפשרשם .כאלחמשמעיםהבדליעללהקפידצררךאיןכשרק, .פועלי-בכיין

הכלתכופותתלוי ,עדיניםמסרבנים,במצביםאבל .ודבריםאומדבליגםלהסתדר
היאולמה ,לאאומרתכשהיאמתכוונתהיאלמהשנדעבכך ;מדרייקתבהבנה

 .לחוצפהנימוסבין ?למותראסורביןהגבולהיכן ;הןארמדתכשהיאמתכוונת
אםרוחנית.ובירידהחברתיתבהתפוקקותגם ,לכןכדרך,הדיבורתרבותשלהעדרה
מהאתלכסחכלומד ,פשוטחיבורלכתובירדערםאיכםבאץרבתי-הספדבוגדי

 ?כמדעניםכמנחלים,כקצינים,תפקידםאתכראוילמלאירכלוכיצדלומר,שברצונם
אצלנו,מדבריםשחםכפימדבריםלארמייםמנהיגיםחברי-כנסת, ,עסקני-ציבוראם
?כזכורואלימותעיצומיםמלאיםושחייכונוהגים,שחםכפינוהגיםגםשהםתימהמה
עדבבלמגדלאתלבכותהעידוחםאחדיםורבדיםאחתשפחהיוכשבני-אדם :נא

 .רירמירמםהגיגיהםלשרןחיתהשלשונםמפכיזאתלעשרתיכלוחםאבל .לשמים
אקטואלייםויחידהאחתלארמיתכלשרןהמוחלט""הצורךעלביאליקשלדבריו
 .שכתבםבשעהכמרהיוםאיפרא

כלשרןהעבריתבתחייתלראותכברשזכה .אלתרמןשלמדבריולכךטובחעדרתואין '
פזמוניםגםאלאוחגרת,פירטשלדבריםרקלאכבדבהכתבחרארחיה.מרובדת

שהעבריתהצברים.דוראתכבדדאהחראהפוליטי.השביעי""הטרדואתופרסומות
"הלשוןכיחיוכה"),(שב"עידעברית""השומעבשירוכתבזאתובכל .~מסשפתהיא

ושרב ...באובשעלתההחיההלשון ...נדרשתהיאלהאשדמלאכהכלהעושההזאת,
ובעתרןוכשרקבמהעלרמתןבמשאשפתחובמלים ...ולעוףלחיהבשםהיאקוראה
 ...הערב

אלם-לראישלכפךבהיש-העברית,
ומבקיעמרחשבההנשלב
חבאישלמפזמוןארתהכשמעכו

 .והשיחהבדיחהמתוךאר

אין-היותדבררןיש .חדלוןתגבהיש
כפלבהיש .היותהבחרוששנטרה
 .מאדהיאכפלאה .ומהרתהריה
 .ל!;(פרהיאונאהלשוקהיאזרהלא

וכערים.זקניםלשיחהיאריפה
ותארלושםשאיןסמריכמתחאך

הדבריםגרפיביןרשםפהיהבהב

 ...תאםאיןשלדקיקךנחאותררביכה
לאאף ,העבריתבידיעת ,במליםדיאיןכי-בשירוואמד- .איפראחשאלתרמןגם

בעבריתדבקעדייןכיובעתרן-הערב.ובפזמוןבתיאטררןמצריהשהעבריתבכך

שאיכרתאם",איןשלדקיקאותר-ריווחחידלון","תגאותרשבשימושינו, ,שבפינו
מקיימיםשאנו ,לשוניתכפילותארתה :כלומרשכלשוכנו,ומהרת"הרריהכפל"אלא

כלנירםדוגלושבהביאליקכבדהתריעשעליההכפילותעצמנו,ובתוךבחברתנו
לועזייםשמוכחים ,העובדההיאזרכפילותשלהמובהקסימנה .שבארצנוהממסד

להיפך,אם,כי ,עבריותמליםשלמילותינו,שלכתרגומיםלאעלינומקובלים
 .לכרהואזגצזגדהרי .לועזימקררשלמוצלחתדגוםהיותרלכלהיאשבפינוהעברית

כי ,רעים""תמימותשלהעתקלאבשבילנוהדיחונזרס" 9"קרנ .קלאטשהיותר,לכל
חיהנוהג-העובדותגםקרנסנזרס"."שלחלשהבבראההיא "רעיםתמימות"אם

הדי ,אחדלכלידוע"עובדה"זהמהכיואף .פאקטיםכמרהן-לומרהרצפלד
למדודלכרקראוראלתדמןביאליק .יותררבמשקלחולכןגוייםשלמלחהיא"פאקט"
לשונית,פתיחותשמכרנהלמהבחינוךלמדוד .חדותנושבתוךזרנפשיתבעבד~ת

 ,ליבנטיניהררי ,ריב-לשוניות-דיוקביתרדב-לשוניות, :חראחאמיתישמשמעה
-בשעתוכחמיהכתב-ההם"בימים .לירידהוגטיהאלימותגסות,המצמיח

וכלשרןיהודיתלדברמנידיםואיכםאשדודיתמדברחצירבניהם ...היהודיםאתדאיתי
תתנואםבאלוהיםראשביעםראמדטםאנשיםמהםואכחראקללםעמםואריברעםעם

לחכותבארמוכרחיםהאם .ולחם"לבניכםכבנותיהםתשארראםלבניהםבנותיכם
 • ?רוחניתמהתבוללותהעםאתלהוציאכדיולמרוט
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 .ספרום

החושךאלבשלווה

"מלים ;פגיסדןו
הוצ' ;נרדפות"

 ;המאוחדהקבץו
תשמ"ג.

שיריםספרעםשבפגישההאלמנטיםחדא
שלהמארגן""העיקרוןעםבמיפגשהוא

שלמהותעםאינדיבידואלית,תודעה
מרכיביה'ריבויעלהמציאותקליטת

(משורר)אדםשלהקיומיתעמדתועם-זהובמובן
מגלמתהיאהתנסחותהכפיהתנסחותהשבעצםאחד,
ולבנילמשוררהמשותפיםוזמןמקוםמנופימשהו
תרתי-הסגולהיחידתלעדשהמבעדכיאףדורו'
האידיוסיכקרטיתהאישית,הפואטיקהשל-משמע
טבעה.מעצם

פגיסדןשלהחדששיריוספרשלזה,במובןייחודו,
הפואטיתשבהגשמהכייחודביכקלטנרדפות","מלים

האקטואלישביןפרדוכסאליותגומליןזיקותשל
שתישביןהמתחשלהרביםפניובעיצוב ;למטאפיזי
השביר,הדק,ובגבולשבתודעה,כמתח-הרשויות
מסוייםבמובן .היומיומייםהחייםבמישורשביניהן

לכפלהספרשלשמושבתבניתהפכיםכפלרומז
הןנרדפותמלים :התודעהשליסודכחווייתהרשויות

תבניותאחרות,במליםאוזהה,שהוראתןמלים
הניבדלותאתהזהות,עםהשוניאתזמניתבוהמגלמות

"מליםהמושגזהובמובןברית-המשמעותכדיתוך
 .הפרדוקסאתומקיימתהמכילהתבניתהואנרדפות"

זו,אתזוהרודפותמליםגםהןנרדפותמלים :ועודזאת
שלתשתיתלחווייתרומזתהשםשלזאתהוראתוכאשר
עלהמערכהשלהטראגיקרבנהמלים,רדופתתודעה
לעברהפרטיתהאודיסאהבבחינתהנכונה","המלה
שבהםכליםהןמליםזה,במובן ;הנכוןהמעשה
אתמביאההתגשמותהואולםהאודיסאה,מתגשמת
המלים,שלבאמצעותןעצמההוריתכמרכזהתודעה,

 :מתגשמתהיאשבהםכליםבאותםלהתאיינותה
משטהחיתההיא .הנכונההמלהאחררדףתמיד

הרפהשלאמפניכחגב.אצבעותיומביןקופצתבו,
חגבים,אלפיפק,"מאעלהאפל;ענןבונקמהממנה,
פניו'את .ספריואתשנסורעבות.מליםשלארבה
 .סגנון")לבעל("מספרשממה.והותירופיו.את

הםשעריו.שמונתבכלנרדפות","מליםמשירירבים
לכליההוריםכלים.שברינוכחהמפוכחלעצבביטוי
הןהתודעהמתייחסתבאמצעותו :חדשהאיכותבעל

האדםבמודעותזושללהשתקפותהוהןלאקטואליה
אליה.
בימיםנכתבתזורשימה :האקטואליהלרשותאשר

המערכתממאמריאחד"האץר"עיתוןמכתירשבהם

"פני :פניםלשתימשתמעתשאיננהבכותרתשלו
 ;זה)בעיתוןשכיחשאינו(מההמושחתים"ישראל
מדיניותאתהמוקיעלכותרת.שמתחתהמאמרואילו
שלהחריגותהוראותיואתובמיוחדבשטחיםישראל

 :ונחרצותקשותבמליםמסתייםזה,בהקשרהרמטכ"ל
השיערמסמרתהוראתו :החייםמעובדותנתעלם"בל
פנינו.אתרואיםאנו(בה)המראההיאהרמטכ"לשל
ניכוש.שלמדיניותזוהי . 1983כראשיתישראלפניאת

אתכהשחיתההישראליתהחכרהאתכמהירותהמשנה
 ".והציוניהאנושיוהיהודיאופיה

פני-השכולשלזוהאקטואליה,גםנרדפות"ב"מלים
היותועם-בקוראמגעהישראל'מלחמותשל

שלזו :המטאפיזיגבולשעלבראיהגםגובלהוקעה.
הכלתיאלהגםמלחמתיים.בפתרונותהכופררוחאיש

הוודאיתתוצאתםבאשרהמדכאות,רכליעםנמנעים
מןההוקעהחורגת-זאתבנקודה .וחורבןמוותהיא

גםהמסויימת,המלחמהשלהפרטיקולאריהמצב
בלשונהמחאהזוהי :המוצאנקודתמשמשתזוכאשר
השילובהאיפוק,הלאקוכיות,קיומית.עמדהשל

הולך"בורשלגולו(גילאירוניה,עםציניותשל'המהמם
מקבלפגיס)שלמודרך''טיולהשירמןבא"ובור

 :שיכהמדירתעצמהמסויימיםבקטעים
ילד?אתה,מישלשיחון.

משמאל.השניר.הזאבא.של
 ?לך"השלום :הראשון·השיראתהפותחהמוטווכן

בספרשאלהלמשפטי(דוגמה ?ירשתוגםהרצחת
ניתוקידיעלממומשתהאירוניהכאשדדקדוק)",

 ;התוכןשל(המוסרית)המשמעותמןהלשוניתהצורה
הסמאנטיתומשמערתוהלשוניהמטבעביןניתוק

האכןלביןהמציאותביןניתוקאומרהווה(הגורלית),
זהניתוקשלמכוחונוצרתהמשמעותדושלה.השואבת

והןהניתוקכרובדהןהמתפקדותהמליםמבחירתוכן
(כאשרלמשפט"נעבור"ועכשיו :החדשכ"איחוי"
כבימתמשפטוגםהדיקדוקיזהגםהואה'משפט'

בקונסטלציהכמרבן,המנועה.המוסרית.ההתדיינות
הקיימת).

תיקוןלהישגשמעברמציאותמצביכפניהרוחאזלת
נמנעתהכלתיתוצאתהכחלקהאיפואהיאהיחידבידי
לכפירהביטויוכחלקהומוגדרת.כתרנהאקטואליהשל

במקרהווהמעשה.העשיהלתיקוןצלחושלאבכלים
הסדוריםוהמערכיםהמלים.הןאלהכליםמשורר,של
כסירןהנתוניאתהמארגנותכתכניותומיקצכ.חריזהשל

ומכאוניוהזההמפחסביבהתודעה.ככליהמצטבר
זה,שכספרהשירשעריכללי.נדמהכךסוככים.
מובהקים.צלילייםמאפקטיםמחריזה,כמעטהחופשי
שירית.פרוזהללשוןמתפתחהאחרוןבשערואשר

מוותרתכתכניה.לאפניםכשוםכיאףשבצורתה.
ה'אני'שלהאחרונה )?(הבריקדההתפאורהעללכאורה
השר.
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וכהקשריםבשיריםושוב.שרבחוזריםהבלימהזכרי
כעיןיסוד.חווייתהיאהכלימהכינדמהכיעדשונים.

המובלעתההוקעה .זהשיריםספרשלהסמוי"גיבורו"
הנוקר"מזיפיםהשכרנהדרוריכ"אפילושירבפסוקי
גנטיאלחביב"האבאומנעורינו')מצריירת('גלריה
כמעלהראשוןככליהשנינות ;('ראינוע')לים"מעבר

 ;'דרשה')השיר(ראהואדםאלחיםעלחידהלהעמדת
להישרדותכדרךהמתההמסיכהכריאת ·כורחעלהקינה
והקוראנמרכן.כפראפראזה.ככאלי(נשמעזהכעולם
אתהעכשיו":'ההתקנה'כשירהביטויעצמתאלמופנה
 ;רחי") /פניךכשראתכהםומכסההגבס/פניאתנוטל

חיישלהאימהמאבותואחרים.אלהאלמנטים-
אלהשרה'אני'שלדרךכאבניהםוהעכשיו.הכאן

וכמליםכמציאות.הכלימהאלהבלימה,מציאות
 :המטאפיזיתברשותמגעואל-אחרות
 )'המשיכה('נחאותי"יבלעהמת"השטח

המורץ')('אמן "ח~-~~ולאמג~ז:ז"לא
וכן ,)'רוצמ'(ברוח"היא .שלישית"קבורה

 .לשררה')('מחוץמסכיננו"חשכהשופעים"נשרפים.
ההתקנהמעשהשלהיוצאהפועלהיאהבלימהואולם.
עצמו:

כמרכזהקוריםכלאתמפגיש
אבתכנית

('בתים')עכביש"לבית
המבחיןהמנגנוןקייםתקורה.אוליישכלימה.ישנהאם
כריבוינמרכן.השורה.וקיימת .עמההשרבה.

למעשהמסגרתשהיאשורהארתה ;משמעויותיה
שלהתוהוגאףתאתכרלתחוםדפוסוהיאהנתינה.
וכמלהדפוס-כריאה,היאהשורהזה,נמרכן .החשיכה
כעודההחונה.מושגשלהעיליהביטויהיא-נרדפת

ול"ש;ךר".רל"שףר"ל"זקיר"קירבת-שורשמקיימת
נוכחמתייצבתהתוהו.אתמתכנתתכן.אםהשררה.

 .חוזרים .כחללעפיםאנחנולשורה"מחוץ :הבלימה
מסכיננו"חשכהשופעיםהאוויר.כקצהניצתים

לשורה').('מחץו
שמאאו.ן 1$?7י .אקרובטהואהבלימהנוכחהאדםואולי
מצטיירתמקום,מכלואדית. ?האקרובטהואהאמן
 :כאמן-האקרובטשלהמטאפיזיתדמותו

עומדותרגליופתאם.לפתעהכנה,כלללאפתאם
בטנו,אגנו.-לרגליוומעלהכמה.קרשיעל

כשלווההפונותפניוולמעלהצוארו,כתפיו,חזהו,
ממנה."למעלהשאיןאמנותזאתהחושך.אל

 • .('אקרובטיקה')

בן·ציוןקטןדינה

הנבגדהראציו

 ;הכחול""הפרח
מןסיפורים

הרומנטיקה

תרגם' ;הגרמנית
שלמה :והעיר .ליקט
דביר'הוצאת ;טנאי

1982 . 

"ה
נבחרנובאליס)(מאתהכחול"פרח
אתכרלפתוחטנאישלמהידיעל

כשלכנראה .הסיפוריםמיקבץ
ל-הסמנטית-אסוציאטיביתקרבתו

והאושרהיופיסמל :הכחולה''הציפורהידועמושג
הנושאהסיפוראולםבדמיוננו.אלא-הבלתי-מושג

קריקטורהגבעול-נייר.אלאאינוהזה,היפההשםאת
פשטנית,כפיקציההרומנטיקהאתללעגהשמה

יתרגםאמנםהיא.ולא .הלוצינאציותשלכתרבות
והופמכסתאל)הבלגתה, ,פרקההופמן,(מאתהסיפורים
לילדים.כאגדות ,-20ההמאהבשלהיהיום.נקראים

לסגנוןמכעדאך .האידיאהולהטהת;םלעידןכתזכורת
 ) ...חיוךעםסלחניתהתייחסות(המאפשרהנאיבי

ודמויותעלילהשלמורכבתריקמהאצלםמתגלה-
 .התקופהלרוחאופנייניםקונפליקטיםהמשקפות

מתוךאחראוזהסיפורכאןלכקרנאהשאיניודאי
תרבותזו)(במסגרתמייצגותאלהיצירות .הקונץ
-19ה-כמאותשהזינהעשירה 1s כני-אדםהמוני

לתורהראוימןכן.על .כולהוכאירופהבגרמניה
תוךהגרמנית.הרומנטיקהשלהיפהפהכ'מוזיאון'

אךכלתי-נמנעתבציניותתקופתנו,שלמפוכחתראייה
 .להכיןטוב.ורצוןפתיחותעם

דיקרטשלהפילוסופיתקביעתועלבפאראפראזה
אתאנסח-קיים"אנימשמעחושב."אני : ) 1641 (

 ,חש"אני :במשפטהאידיאליסטיתהרומנטיקהרףח
קיים".אנימשמע

יצא .הצרפתיוהפילוסוף),הפיזיקאי 1670 (פסקאלכבר
 :השכלשלהאבסולוטישלטונואתלקעקעבהגיגיו

אףאלא .השכלעל-ידירקלאהאמתאתמכירים"אנו
אתלהפוךכנוחראין"הדמיון :וכן ,"הלבעל-ידי
למאושרים.אותםהופךהואאבל ;לחכמיםים pהשו
 !לאומללים"אךידידיואתלהפוךשיכוללשכלד_כניגר

הררמנטיזםתנועתכערצמההתעוררה s 1ה-וכמאה

כנגדכגרמניה)והפרץ""הסערלתנועת(כמקביל
מעלמתנשאתהאדם.לטבעהמתנכרתהשכלתנות

 .החושיעולמו
כמרכזהטבעשלהפילוסופיהאתבצרפתפיתחדרסו

הודרקוראוכגרמניההאנושי.הקיוםשלהליוצנטרי
האמוןאתלהחזירגיחה)שלידידודרסושל(תלמידו
הפיל,- .הטבעיותכדחיפות-הנפשולבטוחברגשות
אסתטיתתורהפיתחוושילדפיכטהשלגל.סופים

כאשרהפילוסופיה.שלגבולותיהאתלהסיגהשואפת
לטונתמכתרומודחהאובייקטיביתהאמתמושג

יופילךאין" :החושיהיופישלסובייקטיביתתפיסה
המחכההתוהושלוסדרויופיואלאשלםסדרארשלם

שכולולעולםלהיפרכדיהאהבהשלהמאגילמגעה
(שלגל).הרמוניה"

עורףהיפנהשילדידידומותלאחראשרגיחה,גם
אתהעלו("הרומנטיקאיםלהםבזואףלרומנטיקנים.

תפיסתואףעל- )" ...אינטלקטלמעלתהרגש
מהירתהרגשפיעלרעהיות"טוב :מכריז .הספקנית

(המובא"האגדה"היפהובסיפורוהשכל".פיעלטוב
השליטהכתראתומוסרלכתמרחיקאףזה)כקובץ

והדמיוןהחכמהעלחולשתאשר .לאהבההעליונה
גיחהכך .מכל"ואיתנהחובקת-לכללכל,"קודמתוהיא

שלכוחהיותר"גדול :חזקןכן-דמותולוומעירוהצעיר
 .יוצרת"אלאשולטתשאיכהאהבה

שלכתשובה''חזרהמעיןלראותניתןזהמסייגבמשפט
יוצרשלהפטאליתהרומנטיקהמתהומותהעפלהגיחה,
סופםאתכופהרומנטיקהאותההצעיר".וותר"יסודי

(מאת"אונדינה"בסיפורהנאהביםזוגשלהטראגי
עלילהנפתולילאחר :זהבספרלפנינוהמוגשפרקא)

השכלתניהדמיוןמןולאהכמיהה(מנחפנטסטית
היער.מןהלכןסוסועלהאבירמגיח-והיום)

 .פייה)חצייהאשה(חצייהארנדינהאהובתוובזרועותיו

 47 411"שהייהשלזמן-מהלאחראךלאשהאותהנושאהוא

 38מס' , 77עתון 44
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ברובעיוקוטג'יםמרווחותדירות

הארץרחב•בכלחדשיםמגורים
 :החדשיםהרובעים

 •מכירותמשרדיחנהפרדס 8העמקנוף 8
באתרים 8ראשוןקרית 8עליתנצרת 8
 28נתנזוןרחיבחיפה 8יהודהאבן 8כרמיאל 8
 04-671860טליפריזככרעמוסגבעת 8אילת 8
אביבבתל 8הכרמלאורן 8יקנעם 8
 128דיזנגוףרחיהכרמלטירת 8יעקבנוה 8
 03-233103טליאתאקרית 8רמות,ירושלים 8

 ~אזרחיות.ועבודותפיתוחלכנין'חברהבעיימזכריהדרוקר ~



סנפרוסט

פשרותללאאיכות
אביאומרמטרי'יותרטרי

שלהטריהמנכיילמרגלית,
לאזאתסנפרוסט'מפעלי
מצבתארואלאסיסמה
מדוייק.

שלוששנקטףהאיכותיהירק
הטיפול,לפנישעותששעד

- 40°שלקורבמכתמוקפא
גבישיבוייווצרושלאעיימ
הואהפשרתושברגעכךקרח.

מבחינתהטבעילמצבוחוזר
 .ואיכותוטעמוצורתו'
במפעלהייצורשתהליךאלא

רכישתלפניכשנהמתחיל
והואהצרכן'ע"יהסופיהמוצר

הזרעים'בחירתאתמקיף

פיקוחהזריעה,מועדיקביעת

עיתויבדברהחלטההגידול,על
 .ביצועועלוהשגחההקטיף

ובאחריותהבעזרתהאלה,כל
שלהחקלאיתהמחלקהשל

במיוחדשהוקמההמפעל
כיוםושנחשבתאלהלצרכים
החקלאותבשטחלמובילה

 .בארץהתעשייתית
מגיעהמתואר,כללאחרכאשר,
עוברהואלמפעל,הנבחרהירק
האחת-נוספותבדיקותשתי

העברתולפניוהשנית Iבכניסתו
 .לקירור
נוספיםקודמיםשלבים

ניקוימיון' :כולליםלהקפאה
השמדתשעיקרהוחליטה

אחרי .והאנזימיםהחיידקים

לביתהירקמועבר Iההקפאה
שוהההואבוקירור

- 20°שלקבועהבטמפרטורה
מכוניותעללהעמסתועד

הןשאףהמקוררותהשיווק

ובפיקוחהבבעלותה
חברתשלהמדוקדקים

סנפרוסט.

התכנוןרמת-אלהכלבשל
מוכרתהמוצר,וטיבוהפיקוח

והןבארהייבהןהחברה,

תעשייתשלהיוקרהבמפעלי
כמייצרתהאירופאית,המזון

באיכויותמוצריםשלומשווקת
בןיצוא :והתוצאהגבוהות.

 82בשנתדולרמליוןששה
בלבד.

מרשימההצלחהשלתחילתה
כיוםמועסקיםבמסגרתהזו'

ובאופןעובדים, 400ישירבאופן

משפחותשלרבותמאותעקיף
ציוניםבקבוצתחקלאים'

עלחלמהאשראמריקאיים
שלהמשובחיםהירקותייצוא
החלוםבין .לחויילישראל
קשייםכמובןנערמולביצועו
חוסרבגללבעיקררבים,

מוקפאיםלמוצריםהמודעות
 .-60וה soה-שנותשלבישראל

התעשייתייםהמפעלים
בעיקראזעסקוהרלוונטיים
שהעקשניםאלא ..בשימורים
עבודתשלובדרךהתעקשו
הזניםמחקריסודיתנמלים

הוכנסו(בעקבותיוהמתאימים

בלתי-מוכריםירקותלארץ
גמדיגזרניצנים,כרוב :כמו

הניסוי'שלביכלולאורךועוד)
הביאוהנזכרים,והמיוןהמעקב

הייצורלרמתהמפעלאת
הנוכחית.

קיבלזוחייםעבדותעל
הראשוןמנהלובלס'אברהם

פרסאתסנפרוסטשל
התעשייה.

החברהבראשותמכהןכעת,

כפרבןנמרץצעירמרגלית,אבי
ללבו,קרובהשדותשריחבילייו,
רכשהכלכליתהשכלתושאת

ות"א,ירושליםבאוניברסיטאות
בקבוצת-המנהלינסיובוואת
 .כלל
עכשיומתכנן ,הקייםבסיסעל

תעשיינים-עםבתאוםאבי'

הרחבתאתאחרים,יזמים

לנושאמעברהייצורתחומי
קפואלמזוןירקות,שלהמוגדר
נמצאתאלהבימיםוכבר .בכלל
"מעדנות"בשםחדשהחברה

 .הקמתהתהליךבעצם
החדשהמנכיילאומר Iאצלנו
אתגרהעמוק-מופנם,בקולו

 ;המרכזיתהמטרההואהפיתוח
הנוגעהאידיאליזםואילו

הבישול,איכותהחיים,לאיכות
ארצהחדשיםגידוליםהכנסת

ברקערקמצוי-ועודועוד

גםמעטואולי ;העשייה
השלמתשלהאישיתבתחושה
בניחוחתחילתואשרהמעגל,
בכפר-בילייו,הטרייםהירקות

הריחניתבטריותםוסיומו

 .סנפרוסטבמפעלי

סנפרוסט-

מטרייותרטרי



ספררם .

ילדת-הטבעאתנוטשהואהאורבאנית,בציביליזאציה
בשר-ודםאךאגוצנטרי,ציורפניהעלומעדיףהטהורה

רגיל.
'רוחותמפניהשנייםעללגרכןמכסההטובהאוכדיכה
נאלצת,היאהסיפורשלבסופואךהנקמניותהטבע'
 :גזר-הדיןאתכשיקרת-פיהבמולבצעכמובן'ביגון

למשרתיםמבשרתהיא-למוות"אותו"בכיתי
למקורותיהחוזרתהיא,אףוכעלמתההמומים,
 .קברובקרבתכחלבדמותומפכההטבעיים'

האהבהמעבותותכחלץגיחהפוקא,לעומת
מאושריםחיים"האגדה"לגיבוריומעניקהמורבידית,

סמלאולי :הגדות"שתיביןהמקשר"הגשר,בזכות
הדמיוןכחלביןהמגבילהשכלביןהקאכטיתלסיכתיזה
שרידינוצצים,יסודותעליצוקוהגשרידיר.עלהמוגבל
הרחבההמשמעותאתכאןמחטיא(טנאיהכחש

זהבאופןהופךהכחש'כחשה').לתרגםבהחליטו
יוצראךלרע"השואף :האדםרוחשללאלמכט-ננ;כה

(פארסט).הטוב"אתתמיד

הרומנטיקהיוצרישלהנאיביותתמציתאוליוזוהי
בלבד'אמנותימדיוםשאיכהספררתשעיצבוהקלאסית

אותה.ומשקפתמציאותיוצרתהיאבזמןשבראלא
-גרלדברגלאהשלבשררותיהלמצואאפשראצלנו

מורשתאת-האהבה"בחסדבורכנואם"הכולנו
הגרמנית.הרומנטיקה

ה-במאההחרמותהחולצותבדשככעץהכחולהפרח
 8בישראל.גםהזה,היוםעד , 20

אושפיזצילה

מרכזי*כדימויץע

מאחורי :בסריעקב

מבחר ;ההריסות

 ; 1981 • 1961שירים
פועלי~;ספ'

 ;-1982תשמ"ב
2S9 .'עמ

במסיבהעמכםלהיותממכיכבצרצערי,ל
עםליעקבעורכיםאתםאשרהספרותית

אבלההריסות","מאחורישדריוספרהופעת
יבטאואוליאשר~לים,כמהלשגרחשבתי

צרותהרבהכךכלסוף,כלסוף .זהבערבלבירחשיאת
כעזר.לכוישמשולפחותאוליהמליםלכועושות
השירהבשמיעליון""כוכבאינואוליבסריעקבובכן'
פזמונים,משיריוהלחינוכבראםיודעואינישלכר,
המרכזזה,שיריומבחרלקרואמסייםאניכאשראולם

שבס~רמביןאנישכה,עשריםלאורךמשוררעבודת
צמחאשררב-ענפים,עץחזק,עץעומדשלנוהספרות
 .שלומקומואתלווכבשובהתמדהבשקט
"מאחוריהקשהבשםשיריולמבחרקוראאדםכאשר

לכך,עמוקותאישיותסיבותלוישודאיההריסות",
אחריכאןלגששאכסהאני .ולא-מודע;תמודע;ת
 .יותרהגלויות
עלמתעקשבכרוכה(ואניזהעץנטועשבההפיכה
יעקבשלבשירתומרכזידימויהואהעץכיהזה,הדימוי
הריסות,בהישואבנים,קרשיםשייריבהישבסר)

קדוםחריףפחדנחיתות,עצמו,אתהמודעכיעור

אבלמשונים,חייםבעלימוגלתיים,פצעיםומתחדש,

»jי,l,A 

לעשותמשוררשלכחישותעומדתלהםמעל
זואיןהללו.האלמנטיםכלשלאינטגרציה-אסתטית

השירה,בתולדותהאחרונהלאוודאיהראשונההפעם
אסתטיתאינטגרציהעושהזוכו n-nבכושהמשורר

כדמהבסריעקבאצלאבלומכוערים,קשיםמחומרים
-ובראשונהבראשהואהקובעשהמרכיבלי

 .הרצינות

ללנ;תמוכרחיםבאמנות,העוסקיםמתכווןאניכולנו'
כילעבודתנו'ביחסהרצינותאתבהגזמהואפילובכוח

ולהחזיקלהאמיןיכולאתההרצינותכוחמתוךרק
לווישאמיתי'הואשבכיתהדמיונישהעולםבאמונתך
הזאתהרצינותככגדאולםלמציאות.כמועמידה
לאאוטכטייםאחרים,כוחותהרבהכל-כךפועלים
עצמית,אירוניהציניות,כגוןהיצירה,לעולםפחות

 .ביטולקלות-דעת,
בעוצמהכעורך'והןכמשוררהןלכומקריןבסריעקב
בדבר,אפילותלויהשאינהרצינותאותהאתגדולה
אמנותאוספרותתתכןלאשבלעדיה;~ריורי, 15-רצינות
כמסורתגםזהאתמביאהואאםיודעאיכ; .בכלל

מקורותכאןשישוודאימסוימת,מזרח-אירופאית

שיריוכתבשעודפולני,כעראותושלמיוחדים,אישיים
שלהעמוקהברצינותהאמונהומתוךאמו,בשפת

ם wשלההריסותבתוךלהתגלגלהיהיכולהספרות.
משתכות,זהויותעםלהתמודדלשון'להחליףוכאן'

בידו.בכוחפץו ?jוהשירההריסותמאחוריולצאת
ומחזקתאלוויפיםקשיםבשיריםאותנומ~הזורצינות
עוברמאתנוואחדאחדשכלהחולשה,ברגעיאותנו
 .בכללהספרותגביל;~יוםפעמיםאלף
 •לו.מודהאניכךועל

יהושעא.ב.

קטןמוזיאוןשירי

פסל ;ריבנוטוביהו
 ;שירים-ומסכה
הקיבץוהוצאת

 ;תשמ"בהמאוחד
S8 .'עמ

ט

:"הואבדימיומוצלחשימושוכןמצחוק""מתים :כגון
ברכלאצלהכפילהתיאורמרחם".שמוטע~ננרכמו

מבצבצתשמבעדםיותרמינורייםלטוניםמתפייט
מעלה/מזדקרתערדזעירהרגלרק t"כאן :דקהאירוניה

הרבההמיפכהקטנים".גליםשטופהכברהשכיחבעוד
 "?ימ?"איקרוסלשאולמספיקיםבטרםדרמטי.פחות
החשכה.צונחתוכבר

כמוגרוטסקי-אירוניפירושלתמוכהריבנוכרתןל~תים
שלציור(עפ"ימהצלב""ההורדהבשירלמשל

המושיע/כפרח,לבן,כאדןכש, iקמח"שק :רמברנדט)
כפול,לא-ראש /-הראשהמוכתם,העץמןמורד
אוחזאחד .אווירחסר tזעירפורחכד~רכמוןשמ~ט

עינייםבהרכ;ע.ץהזאת,/הכעורההבובהבזרוען

שההתייחסותספקאין .) 57 (ופחד"חמלהבתימהון,/
ממתכתהקלאסיתלתמוכהצפריהוהבלתיהמחודשת

מהותה,מעצםבההטבועותופתאטיותסנטימנטליות
המשוררכאןשערשההמפתיעשההסטלינראהאבל
 .השירעלכפריכמוהוארבה.בטבעיותמצטייןאינו

הקיוםמישוריביןהאכאליטיתההפרדהזאת,לערמת
מןבהיש-הצלבמןההורדהתמוכתשלהשונים
המישור ;יותרמוצלחתוהיאהאינטלקטואליהעניין
נושאכלקחשממנההמציאותשלהמישורהואהאחד

פרישהיאעצמההתמוכההואהשניהמישורהתמוכה.

השלישיוהמישורארתה,שיצרהאמןשלהתבוננותו
"הדמות :בההמשוררשלהספקניתהתבוננותוהוא

לכאורה.ידוע,/המחזהלכאורה.רקאבל/דמות,
הצבעיםצבעים.הרקיעןחומרם,העץהדמויות,/

בכך.דילאאךאפלה".ולאן?מכייןאבל /-צבעים
הראייההתמוכה.אתשלולראייתוגםמכורכתהספקנות

חותרלכךמ~דערתמתוךדברים. ~~ ?iלמטבעהנוטה
הטבועההרוחניותאלההפשטה,אללהגיעויבכר

היאמלפניה,/היאמאחוריה,היא"הלא/ :בדמויות
פהבהבלהפורחת/כצפורלבדחןמעלהיאמתחת
ולאמוכרות,שהיוןפכיםמעלרגע/מרחפתאחרון'

 .) 58 ( "-לכשמהמדומהועוד,

כבס_פריוזהבספרריבנואתהמעסיקותהבעיותאחת

מהביןהזמןבתחושתהפערהזמן'בעייתהיאהקודמים

(עלורוכבו""סוסבשיר .וחולףשהווהמהלביןשהיה
שכרמארטיכי),סימונהשלפוליאכו""ג'ודויצ'ופי

ההסטוריהשלמהלכהעלמשפטואתהמשוררחוץר
ההסטוריהשנותמאותשלהזמןמתכוץוהאנושית,
הארוכההדרךכלאתשעברהפרש, :פסקניתלכקודה

דברשלולאמיתרלקיצה,להגיעעומדההסטוריה,של
כעודואחת".פסיעהלאגםהתקדםש"לאמגלההוא
איןגםאךלחזור",טעםש"איןמגלההואלאיטררוכב
כשיריםאגב, .שנוצרהמוצאחסרכמברךלהתקדםלאן
העמידהשלהמרטיבחוזרריבנושלמעטיםלא

לנקודתהזמןאתהמביאתזוזהחוסר ,ם;ק~~המסומרת
שנילעמתהמשורראוהבאחריםבשיריםאפס.

לעומתמציאותההווה,לעומתעברזמן :מישורים
מיתייםבסמליםהשימושעצם .וחייםמוותדמיון'

ביןהעימותאתמזמיןרחבותתרבותיותובאסוציאציות

כמוצגיםהכותבשלהתבוננותוהמישורים.שכי
ביןהקשרלרקימתגורמתבאסטלהוכיניהםשבמוזיאון

הרביעית.המאהמןהקיוםלביןהעכשוויהקיום
הואהמשורראתהמעסיקיםהקלאסייםהנושאיםאחד
הרבהלהיותצריךהיצירהבתהליךהציירה.שלהפלא

כותבשהואכפישבההלוזאללהגעיכדיהריתוךמן
תהליךאתמראים/הרישומים"אלה :הבאבשיר

פרטיםעלהריתוךכךאחרהבלובראשית /:היצירה
 /הכותן~הואיותרוריקתמידובדחןבזהאחיזהרבים/
מטרת .) 52 (ומוחה"בחולמציירהדוחןכמוה~ה

אלאמוחשיאפקטליצוררקאינהוהשירהתמוכה
לאפשרותמודעולהיותבמציאותחדשפןלהאיר

בר.לחולעשוייםששינויים
השיראתלחלוטיןכובשהרציונליכשהיסודאך

מתקבלבפסקנות,מובאתהמשוררשלוכשמסקנתו
אתהמשקף"מריאן"בשירלמשלכמושטחיאפקט
"שרבוט, :המודרניתהאמנותלגביהכותבשלעמדתו
על ) 56 (כולה"האמנותזאתקיר./עלשטוחכפח,חסר
ערדישמאד"מעט :השירבפתיחתכרמזנוכברכך

ממעט".פחות.לומר./
אלאלומרצריךאיכרששירהידועהבאימרהרקכסכם

השיר~צאכךמעט.לומרלפחות-לומראםלהיות.
 •יותר.כשכר

בצוותא,שכערכההספרלכבודבמסיבהלהיאמרשכרעדודברים •
 . 1982לנובמבר 28

שמר-המשורריםמסוגהואריבנווביה

מישכיתהופכתה"אכי"שלכזירתו
הטבועההגותיהמימדלנוכחבשיריהם

משבץהואומסכה""פסלבספרוגםבהם.
הקודמים,כבספריוקוסמייםואלמנטיםמיתייםחומרים
באמצעותהעכשוויהקיוםאתלבחון .ומבקש

מובאתהספרכסוף .תרבותייםבמוצגיםההתבוננות

אךהשירים.ברקעשעמדווהפסליםהתמוכותרשימת
כפשוטוהאמנותמעשהאתלתארכרוכהלמשורראין
ולחרץוהסובייקטיביתראותומנקודתלהאירואלא

כאןההגותיהאלמנט .האנושיהקיוםעלמשפטכעזרתו
 .והתמוכההפסלשלהוויזואלימהתיאוריוצאפועלהוא

עלשימושעושההקוץב'אתהפותח"הכפילה",השיר
שונים,צייריםמשלתמונותבשתיההשוואהדרך

שאגאל"אצל .הכפילהתנועתהואלשתיהןכשהמשותף
סמורותכהותןכלהבותככפיו .נופלהואשמיים/משמי
אתשאיפייןהפתאטיהיסודהועיל".ללאגבומעל

כעתאךכאן'גםכעדראינוויבכרשלהקודמיםשיריו
הציוריתמהתפאורהאורגניחלקמהווההוא

אותושממתןרמההמיתיים,ומהאיזכרריםהתיאטרלית
פאתוס,השוברותסגנוןמשכבותכמליםשימושהוא

 1983פברואר

בן-דדויערה

47 





ספרום

וחופשעבדות

פיגירדו:גילומהו
 ;והענביםהשעול
 :עברית ;מחזה

הוצ' ;אברךישעיהו

בשלענביםאשכולראהשרעלה ,, .עובדעם
 ;לאכלםאיךזרמםוהתחילבכרם

ולאתחבולהביקשארוכהשעהי
מורתאתלשכךכדימאומה,השיג

עומדהשועלבמקרםהס".בוסרלעצמו,אמררוחו
-וביניהםמשאלהעומדתהענביםבמקרםאדם,

נושאאתביותרקולעבאופןמבטאהמשל ;מחיצה
שנמצאיםהפכיםלזוגותהדיכוטומיה-התפצלות

טרגימתחשביניהם,במתחזהאתזהומקיימיםבמחזה

והעבדקליאהוהחופש,אזרפרס :לחילופיךרקומי
ועצב,שמחהומשרת,אדוןוחירות,עבדותאזרפרס,

יופיושקר,אמתוכברד,השפלהרטפשרת,חכמה
עושרושפלות,הגינותורוח, ·חרמ,ונפש,גרףוכיעור,
כפיהחופשאתמגלםאינואזרפרסושנאה.אהבהוערני,
חכמתו ;המחזהעלבמאמרוסברדליק .עשציין

אזרפרסשלהנעלהמחשבתופרייצירותיושהםומשליו'
עםנגיעהלהשישהשראהלאותהביטויחינםהעבד

בר'המפעמתלרוח-החופשהמסורההםמשליו ;החופש
קרי-המחתרתובלחץבמחתרתשרריעצמוהואכי

מחתרת,איננו"חופשמשלים.יוצרהואהעבדות-
שאתהלדעתחייביםהכלמחביאים,איןחופשגבירתי,

עבד'הואמחברםאבלהחופשהםהסיפוריםחורין"בן
דורש.ולכלחינםלפרסוםנועדוהםלכן

השועל'גיבורו,לדרמהאיכר ;טרגיתדמותהואאזרפרס
איכםשהםומרדהויודעהחירותעכבילנוכחעומדהוא
כאבאתכואבהואבחייורגעבכלוכלל,כללבוסר

בהיותוהיאשברהטרגיות ;אותםהשגתובאיההשפלה
לספרשייטיבככל :הפרךיחסשלכורבמיללכוד

בחכמהלהצטייןקסנתרס,אדונואתולשרתמשלים
עבדותוקשריתהדקכןמצרותיולחלצוכדיר~קחרת
בבחינתהואאזרפרס,עלחליםחפץשלכללים ;סביבו

טובחפץיזרוקרמילסביבתו,ביחסאדםולאכלי
ממחזהו ,'חפץשלהפרכהבדוגמהנזכרתאני ?לשימוש

חפץ-חסרוהואחפץששמראדם-לריןחנוךשל
המפעילהזררוחוכיכחפץ'אפילולשמשיכוללארצון'
שימושחסרגופרגםלכןחייםכוחחסרתגופראת

מרעיל.
הבעלביןלמריבהנושאמשמשתאזרפרסשלאישיותו
רביםהשניים .היפהיאהקללאשתוקסנתרסהאדון
 .יותר.לווזקוקאותראוהבמיהעבד'מישלביניהם
כאןמופיעיוסףאתהמפתהפרטיפראשתשלהמרטיב
בעצמהבהיותהבאזרפרס,חושקתקליאהמרומז.באופן

לראשונהחשההיאבעלהבידישבריהתענוגותכלי
אבלאזרפרס,החכםלעבדביחסואוהבתחופשיהאשה
השועלשלטרגיתדיכוטומיהארתהלפנינושרב

הואכילאהבתהלהיעתריכוללאאזרפרס-והענבים
לעשרתולושכותרהיחידהחופשיהמעשהחופשי'אינו
והיאארוניתו,קליאהשלאהבתהאתלדחותהוא

עבדותוביןסתירהבתוךנמצאשהואלהביןמתקשה
רגשותיולביןלשמושכליהיותוביןגבריותו,לבין

 1שליכליחייהמישהועללצוותאפשראי ;האצילים

כגבר.אותיאהב-ככלילאוהתנהגצייתןהישאכ..נלי
ביחסקסכתוס ;ענביםופעםשועלפעם.הואאחדכל

הנחשקיםהענביםהואבוהמאוהבתמליטהלשפחה
לאזופוסביחס'ענבים'הואלקליאהביחסראזופרס
בחשאי.אותההאוהב

אתחיהואכעלה,משאלהשוםבעצםאיןלקסכתרס
ושולטפרימיטיבימעטעשירכהדוניסטמתענגהרגע,

ריק,כליהיאשלוהפילוסופיותוברכושו,בעבדיו
מהאתמכחישאזרפוסבערד ;כיסויחסרתגומיחותמת

ככבדהבהפילוסוף,ליתקרא"אל :ואומרבאמתשהוא
קסנתרסחוזרסיפורים"מספרבקרשיאניהז;נלים,את

תלמידיםבעלפילוסוףכמורה,יוםכלעצמוומציג
לאורחואומרנמצא"אתהפילוסוףשל"בביתו

בלבדעובדותמספראזופוסהמשמר.קציןאגנרסטוס
באמתמגלמיםהם ;אותםאהבתוואודותחייםבעליעל
שהאדםככלוהפשטות,האמתאתהנכסף'החופשאת

נשמתןלנבכילחדורלעולםירכללאהחיותאתישעבד

לעומתהנחשקיםהענביםישאררתמידהןהמיסתורית,
החיים.חידתכמואותם,החומדהאנושיהשועל

נושאעולהשרבשלוהמפורסםהלשוןבמונולוג
הלשון ;בעולםוהרעהטובעלהמחזה,שלההפכים

כמעדןאדונולשולחןלהגישאזרפוסנצטווהארתה
למאכלכדוגמאשניתשהביאלשוןארתההיאמובחר
והחכמההאושרמקרררע,וגםטובהיאכלומרתועבה,
לאדםשמרשיכליהיאהלשון ;והטעותהאסוןומקרא
אדםשלורצונוהחייםנסיבות ;אדוניובידיאזופוסכמו

סררנוליברורומשמערתו,איכרתואתלכלימעניקים
לאותוכדמהאםהחכםעבדואתלשחררקסנתוסשל

אתלשחררשיסכיםהפייטןרמיללשונו,ביחספייטן
אהבהלא"לעולם :קסכתוס ?שלטונומתחתלשרנו
אותו,לשחררצריךהייתילאמשלים.כךלספרמסרגל
 "?אחריםמשליםאקחמכיןהפסדתי,כמהאתרואה

הטוב,האדםלמידותתהילהשירהואהמחזהסיפור
והאיפוק,המידהחושלמען-הקלאסירתהמידות
לאומץלצדקוטוהרליושרכאדם,עצמךלהכרת

לסדר'הישירהברורלדיבורלפשטותוכר'לכאמנות
הריתוךבשבחיוהתאורה,היצרפניעלהתבונהלעדיפות

הנאצלה'הסרקרטיתלרוחביותרקרובהואיווןכבן-
ספונטנילאמינילאומכוון'מסורסמשהוגםבהשיש

מגיעאזופוס ;והרסנימכוערכמשהואותרגינהניטשה

צריךאותושהמסמלאךמפלצתמיןאנושיתעללדרגה
 .סורסועבדותו'הואגאוניותותמורתבחייולשלםהיה
למרותמועקהבתחושתאותימותיראיכרהמחזהסירם
וכמעטהתעלותבמיןאלאאזופרסשלהיפהמרתו

שלהמושלמתההפכיםלרוחכיאהעצובהשמחה
קלאסית,לטרגדיההמתלווהלקתרזיסוכיאההמחזה

המאהבןברזילאיהואיווניסופראיכרפיגירדראבל
מזוההלאמכרתק,משהובמחזהישכךומשוםשלכר

לאוניברסליותשואףהואוהזמן,המקוםמבחינת
להאמיןתמימותזו ;חולשתוובכךקסמובכךקלאסית
בדמויותיש .עורריןללאלפיהם,ולנהוגהללובערכים
התנהגותןלמרותמעטסטריאוטיפיסינתטימשהו

בגלויממכרהנשפךהמוסריהלקחלכןהטבעית,
ישןוידוע,בכאליכמשהוגםמהדהדמסוגננתובבוטות

 •באמת.ונעץרמכובדגםאםנושן

בז'רנומאיה

החיים,,הם,,מה

"מה :יפהיצחקו
-החיים"הם

יעקבהמו"ל:יומן;
ת"א.שרת,

כ
המפורסמתבשאלההתחבט;:וז;נלטאשר

לאאו"להיותהמודרניתבדרמהביותר
קהלשלסוערותבתשואותזכה-להיות"
התיאטדאות.במיטבהעולם,ברחביאוהד

איש-זובשאלהוהתייסרהתחבטיפהיצחקכאשר
לוהושיטלאגםכף.מחאלאוממילאחש,לאשמע,לא
יד.

כןוהוא 1 1916נובמברכתל-אביב,התאבדיפהיצחק
שםכראשדהיחידחברוכותרבחיים .בלבדעשרים
 .יומנו-המסוכסכתכפשראתחשףובפניומבטחו

כמהלךבאקראי,היומןאתגילהשרתעיקבהעיתונאי
והוציאושרתוק-שרת),(משהאכירשלהיומניםעריכת
השורהוזוהי-החיים"הם"מההספרזהולאור.

בעמודיםיפה,יצחקשכתבהיחידבשירהראשונה

המההחיים /?החייםהם"מה :היומןשלהראשונים
 , 1912 /."!וכתהוםכשאולהמדים/החיים /!חלום

כווה-צדק.

פיעללהימדדיכולאיכרדלעילהשירכמוהספר
אותנטימסמךזהוספרותיים-אסתטיים.קריטריונים

עלםשלאומללותשכיםארבעהעבריתבשפההמתעד
 ;בנורה-צדקהרזמשפ'שלבפנסיוןשהתגורראלמוני,
עםיחד"הרצליה"גמנסיהשלהרביעיכמחזורשלמד

אוריגוטמן,כחוםכמומפורסמים,לימים-תלמידים
 .להחרידברדדשהיהמתבגרכער ;הכהןרדודקיסרי'
ללמוד-1910כלאץר-ישראללכדוכשלחיפהיצחק

מלה"עלאחרארצהעלוהוריוכת"א.העבריתכגמנסיה
קרובהטראגי.מותרלאחרכשנתייםהראשונה,
ב"חרבכיפעילעסקןדרדר,היהכאןהיחידמשפחתו

יצחקאצלהשתכןלאמשרם-מהיפה.בצלאלצירן",
וכיסהבדכארןשקעולאחריהבקדחתשחלהלאחראלא

טופלדרדר,ביתאלכאסףאזאובנפשו.ידלשלוח
בשד'זה'בביתשכן .החליםלאאךהזהירותבבמיד

סשהנוסף'דיירעםהתגוררבוכחדר ' 1רוטשילד
לחייוקץשם-שוחט>מניהשל<אחיינה rרילכוכ
סשהשגםבמבואמספרשרת.(יעקבאקדח.ביריית

מכן).לאחרשכה 16זה,כחדרהתאבד

W-~~~ 

1 
( 

שנכתבמשוםרקולומיוחדספדהואהחיים"הם"מה
ידיעלבכווה-צדק,-1912 1916כשכיםהעבריתבשפה

אזככדוהתחבט .ציונילהיותהתכווןשלאיהודיכער
לסבולמוכניםלמענהכאידאהלאומיותבשאלות
לאומיותנו'היא"מלאכותיתדידולגביולהילחם.
ארץלנו,לאארץלאהובאנוהיכולים ... !המזוייפת

 ,, ...חץוילידידוכנוכימולדתנו,אץרכאמתשאינה
 .) 96(עמ'

ללבנוגעספדהואהחיים"הם"מהבעיקרואולם
-מידהוכאותהיצירת-בוסר,היותראףעלומעניין,
והיאהיחידה,סגולתוהיאאותנטיהיותוכיזאת.בזכות

החיים'כ'עדוות rלהצהקוראיכולפה .המרתקת
הוידויית.הספרותלפרגודשמתחת
עלהאלמונייפהיצחקשלספרועולהבלבדזומבחינה
שללקלאסיקההשייךהצעיד",ודתושל(יסודי)"יומנו
הספרותי-ההיבטמןאכלהעולמית.המופתספרות
לדוששמרכהעילג,נוסדי,יומןזהוהדיאסתטי,
הקיומיהריקכנושאלמדי,מונוטוניברצףולחזור,

-שיפוטיתשכקריאהספקאיןהאיומה.והבדידות
כירייתשהתאבדיפהיצחקשליומנומאדמחוויר
רומנטיות-כנסיכותאשדודתו,שליומנולעומתאקדח

כפליטתהמתאים,כרגעלחייוקץשםפתאטיות
 ...קולמוס

האבקמןעולהמידשכזה,עימותלעשותוכשבאים
והאמנותהספרותשלמהותהכדברהחשוכההשאלה
המציאות(תצלום)כשיקוףוצידוקהכוחההאם :בכלל

חשיבותהכל-אחרתהשקפהלפיאוכהווייתה,
שליצירתיכעיבודהמציאות,שלהסובלימציהכיכולת
 .האנושיוהשכלהדמיון

השאלותמסוגאחרת)(בדרגהזוגםהחייםשאלתוכמו
כעצםמשמעותיות,שאלותהיותןבעצםהיאשעוצמתן.

שיניחומספק,מורכבמענהלהןלמצואהאנושיהנסיון
חד-פתרוןכילא.פעםאףאבלולתמיד.אחתדעתנו
כש,-האנושייםכחייםמצוילאבדיוקוובהירמשמעי

בפניונחיתותואומללותוגםוזוהיהאדםמותרזהוודם.
כדאגהמתמצהעולמם(שכלהיצורים,שאר

ולהמשךלמזונםהפיזי,לקיומםאינסטינקטיבית
לעצמוומייעץזאתגםכותביפהיצחקשושלתם).

ממולכדבהיותואולם"להתאבד".אודח-חיים,לשנות
משפחתיתאוחברתיתשייכותובהעדרהפנימיבעולמו

כחמתוהטראגית,בזהותולכגרדהיהמסרגללא
 • .הנמהרסופר-כןועל ;היחידה
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הזורע-שמרתרהיטי
וויהנות.וקנותוהבייטטובהסייבה

הסלוניתהישיבהפינת
לשבתנוחיהיהשלאורחיך

 .לקנותנוחיהיהולך

זבעםכזבובאוכלפינת
זבוב.כזבעםלארוחות

אתלכםמציעההזורעשמרת
ישיבהפינותשרציתם.הריהוט

 .מעודןסקנדינביבעיצובואוכל
תיקמעץמעוליםרהיטים
שנשארתאיכות .קפדניבגימור

-,המחיריםאבל .באופנהתמיד
 ....המחירים

הזורעשמרת
ן mלאורךריהוט

אופנהבתירשת

והזורעשמרת

n שמרת-הזורער·אביב-בית, 
 .) 67ורג··גהמלך · nגרסנטרדיזנגוף
 • 47ברגרשובח' lתיק,רהיטי

הזורע-שמרת,חיפה-בית

תצוגהקומות tt7 • 7אלנבירחי

רסקו ·ג oפ ,הדר"רהיטי"בע• wבאר·

דקל. 'פסג :·כדריאו"רהיטינהריה-

 :·נוחיות" .שמרתרהיטיירושלים-
 . 4כהלהמשלומציון · nר

 , ,, 1גאנ" ,הזורערהיטי
 . 6והרצוג · nר

 ,""הצפון ,שמרתםבריה-רהיטי
 .הגלילירח

שמרחרהיטי-עכו
l '18סיניגיבוריח 

 Xהוזרע-רה•ם•םתעש•ח
 tשמרתקבוץרה•ם•



ספרים

חודרתשאינההיד

הראישללפנימיותו דיוקן ;בריאשג'ון 1 ·
 ;קמורבראיעצמי

 ;גורביץ'זליתרגם:
 ;סתויתעכשיו·הצו'
198Z • ,, קובץהואקמור"בראיעצמיירקןד

הארוךהשירשםעלהנקראשירים
שישהכוללהעבריהתרגום .שבר

אתרכןהמקוריהקר;כץמןשירים

 .קמור"בראיעצמי"דיוקןהפואמה
דרךואלהראשוניםהשיריםששתאלתחילהאתייחס

אשכריג'ון .המחשבהאחראשכרישלהתחקותו
כחיזיוןשכדמה"מה"כלעםהחרש"את"מתקיף
נקניקיםשלנעים"ריח :אחרתבדרךחושכיארוויזואלי

כלשהיעמדהנקיטתכאןלמצואמאדקשהמיטגכים".
עיניולכגדמעבירהואאותןחוויותלגביהמשוררמצד
להתחמקלוהעוזרותבמליםמשתמשהוא .הקוראשל

ידעו"איכשהוכאילוכראות"הן :זרעמדהמנקיטת
עלמושכרתהןבדיוקהבערתאילולהבחין"קשה/
 .מעורבים")("רגשות ...שיקרר"הן"אוליפניהן"
 .לביל")הלל("שיראבל."היום,לא .ואסביריום"יברא

שהציבהתפקידמןאפילואשכרימתחמקאלהבשררות
אשכרישלנגיעה"לאה"כגיעה .שיריוכמסבירלעצמו

מוגדראימאז'שלנתיכהלא ;השיטהלמעשההיא
מחשבותשלרצףמתוךאימאז'יצירתאלאמסרים,

החשיפהבזמןבתודעההערליםוספקותהרהורים
עדשלוהארביקטיםמןמתרחקאשכרי .כלשהולגירוי
יכולהוארבובמעורבותמסתכןאיכרהואברלמרחק
לוהמרשההוויזואליתהפרספקטיבהמןאותםלבחרן
אני ... "הדברים.אתשלוהראיהבעצםאפילולפקפק
כברשאניארשלי,הואהאם ?הזההמראהאתקולט/
ואיכםמובחנים,שאיכםאחרים,למראותאותר/חייב

מדגישאשכריהעצומה,".הזמןעקומתעלרשומים/
פכיהואברלהבחיןמצליחשהואשכלאחדיםבמקומרת
אתמציפים"כולםחלום,מצביארהדבריםשלהשטח

לדייקמפליאאשכרי . " ...מרחינושלהשטחפכי
שהכהכתיבתודרךבתיאורובמיוחדהנושאיבעירפרל
ורצףמחשבההלךשלטופוגרפית""מפהלמעשה
הכתיבה.בזמןבדעתוהערליםהדהודים

הפועלתארהמהרהרתהדמותעםשלוהזהרתחוסר
קריאתבמהלךחשובמומנטהואבשירכלשהיפעולה
שאיןלי"נדמה-בראיוןמעידעצמואשכרי .השירים

בקלילותנעאניעצמית.זהרתשלחזקהתחושהלי
אתה,(אני,המדוברמישלבמרבןלאחדאחדמאדם
בשירהפוליפוניהמןליצורליעוזררזההם) .אנחנו
לקראתהמכווןאמצעיהיאכיחששאנישלי.

 .יותר"דבנאטרדאליזם

כלאתמביאהקמור"בדאיעצמי"דיוקןהפראימה
השיראתשהביאהולדמהלמיצויכהעדכרשדנתי
האמריקניתכשידההחשובותהיצירותמןלהיות

הצעידה.

מתפישתכיכרחלקטעוןעצמוהפראימהנושא
לחוסרהמושאאתמביאהוא .אשכרישלהפואטיקה

(הצייראחדאדםשלפעולותרצףבתארולשיאזהותו
המניידיסטי)הסגנוןמראשונינינר'פדמיגפרנצ'סקר

מתוךמעוותתבצררהזרואףעצמו,דמותאתהמצייד

"כמר"במילהפותחהמשודד .קמורבדאיהסתכלות
היד ;עצמוהדיוקןמציורתיאוריםשלשרדהומביא

התפאורהומתקרבת,מגנההמתבונן"אלה"פררצת

למלאכתהציירשלוהכנותיוהדיוקן'אתהסובבת
"בעיקרעצמו)לתיאורהמשוררשלהכנותיו(אוהציור

שלה".שכייההשתקפותהואשהדיוקן~השתקפותו,
מוגבלויותמספרממחישהקמורכראידרקאהשימוש

מחץואללפריצהניתכתשאיכהבשפההשימוששל
הןר"המיליםכתחומיו)המוגבלהראי(כמולתחומיה

אתלמצואמסוגלותולאמחפשותהן ...ספקולציהרק
איכןוהמיליםמכגינהישנהכלומרהמנגינה",משמערת
המתוארתהידקיומה.תחוםאתלפרוץמצליחות
ככלבמראהגדלהאמנם ) 18(עמ'השירשלבתחילתו

לחדורמסוגלתשאיכהאלאהציירמןמתרחקתשהיא
 .הראישללפנימיותו

אשכריג'וןשללזרימתוהמוחשיותהדוגמאותאחת
למעשהאובנפששלוהעיסוקהיאהכתיבהבזמן

בעיותתיאורלאחרמייד .הכפשבהכחשתהעיסוק
-בנפשהעיסוקאלפוכההואדיוקנוציורבעתהצייר

אבל ,"העיניים/דרךהחוצהלשחותיכולההיאלאןעד
אחדבמסעמתחילהואאלהמשוררתכיזמןלאורךלא

לשיאמגיעהואהכפש.עלובקכיערiרבהתחקות
משלחסר-חייםכדברהכפשאתבתארוההכחשה

 :וברצון ,בשכל ,בתודעההקשורהוכמהותעצמו,
אתותואמת/קטנההיא .סודלהאיןנפש/איכה"הכפש
 .) 19(עמ'לבנו."תשומתשלרגעחדרהבדיוק:חללה

לעיסוקהמשוררעוברזהבנושאהדיוןלאחרמייד
סגירותלעומתבמיליםהמשתמשכמשוררבמעמדו
לכדור,מחוץאלידך~אתלשלוחרוצה"אתההתמרנה

זהעיסוקזאת".ירשולאאותו,שנושאמהממדיו,/אך
פכישהבלמכריזות/עיניך"אבל :בקביעהמסתיים
להתקייםיכוללאודברששם/מההםשטחפכישטח.
אשכריאלאומתפתלממשיךהנושאששם".ממהלבד
מעידעצמוהוא .זמןלאורךשלארכיםבכרשאיםעוסק
 ..גלאותהבכנותוזרימתועל

במוזרותהמדברפרידכרגסידנישלמחיבורכציטוט
הצורותאלפונההואיוצר,כדיוקןשהריאליזם
"משום/אידיאלייופישלרכהמידהה"קיימות/

כיראושהםקובעהואכהמשך .בחלומותינו"שניזונות
לכומתבהרזהלמעשה./לראותם,יכולנולאכימוזרים

עלומותר/ ,הסלעאלהנשכרכגלחולפים/כשהםרק
אותוהגלצורה."אותההמבטאתכמחררהצורתו
מדברשאשכרימזהבמעטרחבהיכרלחרשיכולהקורא
לידיבאזהגלאכלהגל'שבירתעלרקמדברהוא .עליו
בהםהנושאיםמןוהנסיגותהגישותבמחזורגםביטוי

שוניםבחלקיםמסויימיםכרשאיםאלוכחזרהדן'הוא
השיר.של

הבילבולמתוךאשכרי,ג'וןשלבשיריוקריאהמתוך
שטח""פכישהבלומקביעתובהם,השוררהמדומה
מהלשם :השאלותלעלותעשויותמציאות",ו"ייצוג
יחסתשמתשירההיאמה ?השיריהמסעאם-כן

ללאלדדךמובילהכלאםלנפשלמציאות,למראות,
והןהמשוררשלהתפישהיכולתמבחינתהןמוצא

וכרגעקצר,לזמןקימתהכפש .הקוראשלמבחינתו
לקיומה.כחץוהמרחקמןהמבטכעלמת.היאהופיעה

מדרייקתתדגוםמלאכתכשיריםעשה .' rגורכדלי
ושלאשכרישלמחשכתוהלךשלמלאההככהמתוך
מקיפיםהספרכסוףהמאמרים .הטקסטאפיוני

מרקדלהיותצריךזהספר-לסיכום .ומעניינים
לעוסקיםגםאלא ,מעולהשירהלחובבירקלאמשיכה

 •הכתיבה.בתהליךהמענייןעיסוקוכשלככתיבה,

שונברגררובי

 !מזהלךיצאמה
משלסאתתשניםמעשריותר

לביטוח.
קיבלתומתמזחולךיאצמת

לךנגרסולאמזללךיחחסא
שויפת,לאתאונת,לאנזק;שום
 ...גניבחלאפריצת,לא
מזח.לךיאצלאכסף

 .חרבתקיבלתאבל
חעיקריזתוכאתקיבלת
שילמת.עבורו
בטחון.

בטחון
משחו,יקדחחלילהאשס

שידאג.י-מיש
אמין.אית,ראחראי,מישהו
תמיד.עליולסמוךשאשפרמישהו

הביטוחמןקיבלתזחאת
שנים.עשרכברמשלסאתתולכן

טוב.וחראשלןחראהרעיון

ביטוח.
 .שלךהואהרעיון

מוגש:=-~
היבטוחחברות

ב'שראב
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בריאותךבשרותחוליםקופתההבראה.
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ספרים

האדםבזכות

שפיראלאה
(ורוצלבסקי)/

 ;שליחצותתיקון·
העדותבית ;מורשת

מרדכיע"ש

ספרית ;אנילביץ'
הוצאת ;פועלים

הארציהקיבץו·

 ;הצעירהשומר·
תשמ"ב.

מחפש'האדםבספדוהעלהפדאנקליקטרוו
האכסיסטנ-אלהמוות(ממחנותמשמעות"
נבחןאשדאדםמסויים.מטיפוסאדםציאליזם)

זאת,ובכלוהמוות,הריכוזמחנותבכורונצרף
שבו.אלוהיםצלםעלשמד

ב"פלניטהגםכילהוכיח,ביקשפדאנקלויקטור
סביבתולהשפעתנתוןהאדםהיותלמרותהאחדת",
האסיראתשהכריחהמחנה,חיישלהייחודי(המבנה
שנותרהדימסויימת),למתכונתהתנהגותואתלהתאים

רוחניתחידותאותהבחידת-פעולה,חופשבידיו
 .הפנימיפרצופנואתהקובעת

עובדיםהיו"אשדהאנשיםאתזוכרהואכימעידהוא

לפרוסכדיאחדים,שלדוחםלעודדכדילצריףמצריף
אךמעטים,היוהםאוליהאחרונה.לחמםמפרוסתלהם

חץוהכלאתהאדםמןליטולאפשרכילהוכיח,בהםדי
לבחור-אנוששבחירויותהאחרונהאת :אחדמדבר
דרכו"אתלברדמסוימת,נסיבותבמערכתעמדתואת

 86-עמ'משמעות",מחפש"האדםפראנקל<ויקטור
85 (. 

אמתעלמעיד(ורוצלבסקי)שפיראלאהשלספדה
 .זוועמוקהבסיסית

בעירתחילהחם.מסורתיבביתגדלהשפיראלאה
המשפחהעקרה(לשםלרדד'בעירואחר-'כךפביאניצה

פרנסה).קשייעקב

עדייןלאההייתההשביחהעולםמלחמתפרוץעם
שילדים"דומה,כעדותהואף-על-פי-כן'ילדה,

בסכנהמדגישיםהםכאשרבפתאם,ומתבגריםמרצינים

על-כל-פניםאני,להם.ואורבתבאווירכאילוהמרחפת
 .) 36עמ'שלי",חצות"תיקון 'ר(בכךחשתי

האחשלמותוהיההמשפחהעלשגיחתהראשוןהאסון
ואילךמכאןהחזית.מןשחזראלכסנדד-זיסקינד,הבכור
הגיטויהודירובשלהסבללמסלוללאהשותפה
ורציחותהפולניםמצדרדיפותמחלות,רעב, :בלורד'
 .הנאצים

ואחותהבמיוחד,קשורהחיתהאליואביה,עליהמתים
 .ובעלהבלה-בלומההאהובה,הבכירה
 ,לרדד'גיטושלהסופיהחיסולעם , 1944ביוני ,לבסוף
עםיחדלאה.שלכדבריהלגיהנום,המשפחהמסעהחל

 . rלאושיימובליםהםבגיטוהיהודיםאחרוני
הקטנה.האחותמדילקה.עםלאהנותרת . rבאושוו

ההשמדהלמחנה rמאושווזמןלאחרמועברותהןיחד
מועברותמשטוטהוףשכגרמניה.בשטוטהוףלנשים

 :לשטוטהוף-וחזרהגרדאורהריכוזלמחנההאחיות
 .זיםהגאבתאיולהמתהנסבלהבלתילרעבלמחלות,

מרילקה.האחותעליהמתהשם
במשך .לנקודת-משברלאהמגיעההאחותמותלאחר
כוחאוזרתהיאאחד-כךאךושותה,אוכלתאינהיומיים
לחברותיהמזוןולהביאבתורלהתייצבשובויוצאת
חייה.גםניצליםכך .לכךמסוגלותהיושלא
ההינצלותוסיפורהזוועותהסבל,תיאור-כאןעד

עצמה.בפניפרשהשהואמהם,

הפנימיהסיפורזה,ספדשלזכויותיוסיפור-מכאן
 .במינוומיוחדליחידאותוההופךהערכים'סיפור-

 :בהעלאתהואיחיד
אתילדה,בעודההמספרת,מצילהבעזרתההזעקהזכרת
גםהצילהזרצעקהלו.שהתנכלוהפולניםמידיאביה
מכות-שהיכרןנעריםמידידינהואחותההמספרתאת

כאשרשטוטהוףבמחנהללאהעמדהגםזוזעקהרצח.
בתא-מורת.נכלאה
המשפחהחייעלהעבר,שלהחיההעדותהעדית.זכרת

וסיועעזרהנדיבות,עלסיפורש"לפני",היפים
-בשטוטהוףהזגז:וים""זבחעלוהעדותאנושיים,

נשך-אכילת-מעודיידעתיולאקראתילאשכמוהו
במחנות.אדם

שיסודהלחיות,ההחלטה ;והאמרנההנפשזקיפותזכרת
ואחד-כךהמשפחה,לבניתחילה,לזולת.בעזרה

העניקהכךלעזרה.הזקוקלכללסייעוהנדרלחברות
תפיסהאותה .לחייםוטעםסיבהלעצמהגםהמספרת

לא"ולעולםהפורענות",מןלהתייאשלא"רקשל
בשמחתלשמוחהיכולת ,) 103עמ' 'ר(להתעצל",

ויכולתגרדאוד)במחנההנאהבים(זוגותהזולת
מבקשתשהנשמהשעההנפש",ב"ציפורהשליטה

נדירהאנושיתיכולתזוהיהמיוסד.הגוףאתלעזוב
 .ביותר

האמונהלצדהקיימתשאלהאותה-השאלהזכרת
אתרואהשהמספרתלאחרמעלה,כלפיומופנית

של"ריבונו-אדםצלםשאבדוהיהודיותהמשגיחות
בצלמךבעולמךשבראתהאדםטבעזההאם !עולם

אדםחיישאיןאנוש,חיולידקהםשאלהארובדמותך
עמ' 'ר( ...כללאנשיםאינםהםכיבעיניהם,~חשבים

103 (. 

לבובלבאףמצריזההומרד-המקאבריההומורזכרת
 .בשטוטהוףהמחנהחיסוללפני-הנוראיהסבלשל

"תושבי :כיהיאבמחנה"המסתובבת"השמועה

ולרווחתםלנוחותםפאדקכאןלנטועאולייצ~ו~המקום
תהאכאןהקרקע .הקרובבעתידילדיהםושלשלהם
שומן-כגרמנית(דיין-יודן-פטס,מ-ר.י.פ.דיהפוריה

הסבוניםגביעלשהודיעוהאותיות-טהוריהודים
עמ' 'ר(לזבלהיצטרכולאושובייצרו).שהגרמנים

122 (. 

יספיקולאהגרמניםאםיהיהמההמספרת"שאלת"או
עצמותיהם,אתיגלויקברוםאםהדיכולם,אתלשדוף

אותה .) 123עמ' 'ר( ?אותםיאחסנוכן,אם-היכן

מזיכרוןבבסיסהיונקתמסריםממצבהינתקותיכולת
שיהודי"לפניכיהבדיחותאמןאדיה,הדודמפידחוק
כןאחריוידוי,ואומרתחנוןקוראהואלעולמו,הולך
אתלהשיבהואיכולאזורקבדיחהאיזומספרהוא

 .) 122עמ' 'ד( ...לבוראו"נפשר

בשםהטמונההנצחהאותה-והחלוםההנצחהזכרת
שלקימתואתהמשחזרת-שלי"חצות"תיקוןהספר
תיקון-חצות.לעריכתהלילהבחצותהמתהאב

הדבקהקדוש'המעונהכאב,עצמהרואההמחברת

במטרהאדבקכמוך,אני,"אףמחליטהוהיאבאלוהיו,
כלודמויותדמותךאתלהנציחמטרתי ...ולילהיומם

ביושבילך'אנידומהדומני'בזאת, .יקירי-יקיריך
עמ' 'ר(לנשמותינותיקוןלמצואחצותכשעתכעת
153 (. 

ברכתאתולהגשיםלארץלעלות-החלוםשלוזברתו
בכלתקווהחוטומקיים,מוליךמוביל,כחוט-אביה

התלאות.
העומדתמכולםהגדולההזכותזוהי-הארסזכרת

אחד"כלכימעידה .היאאותה.מצאאשרבכללמחברת
לא .לעצמוורק .בלבדלעצמודואגהמחנהמיושבי
לחברותיואולחבריוגםידאגמהםשמישהודאיתי

ולעמודרגליהםעללעמודמסוגליםהיושלאהגוססים,
לילשמשצריכיםהםאיןאך .האוכללקבלתבתור
למותרוצחאניואיןכולנוכאןנמותוכהכהבין .דוגמה
ככן·למרתרוצחאנידרדס.ערףאיזהאושועלארככלב
כחמתיתהאזוצלם·אנרש.איברלאשמעולםארם

עמ' 'ר(בהכרתי".אזאהיהרקאםמותי,לפניהיחידה
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גםביום,פעמיםשלושלהתפללשהקפידהאב,וכמר
להביאיוצאתהיאתשישות,מרובלזוזהיהיכולכשלא
ונאלצתרגליה,עללעמודמסוגלתאינהכשכברגםמזון

 ...ארבעעללזחול
מזרטובהדוגמהלמצואהיהיכוללאפראנקלויקטור
הכרעהמתוךשהיהלמהנהפך"האסירכילטיעונו
"האדם 'ר(המחנה"השפעותעקברקולאפנימית,
 .) 86עמ'משמעות",מחפש
שפיראלאהשלבספרהילדה-נערהשלזודוגמה
כאחד'ומלבוגריםלנוערמרפתכדמותלשמשצריכה

שלביכולתוואי-אמוןספקותציניות,שלזובתקופה
 • .עצמומעללהתעלותהאדם

הדרטניה

 1983פברואר

מבקשים.אין"זכויות

בכוח''אותןכובשים

 1טורנייהמישלו
 :תרגם ;היער""שר

הוצ' ;אמיראהוון

שוקן. למלאקאלטנבורןלמצודתהגיעוב ''
מסיירמזונות,ספקשלתפקידשם

אתסוקרהחומות,ביןטיפוז' לב;;~
הספורט,מגרשיהשמידה,מגדלי

החגיגות.לאולםומגיעהדוברמניםמלונתאתעוקף
גתהשלכתובותבצדמוצאהואהדלת,עלשם,

 .מבקשיםאין"זכויות :היטלרשלכתובתגםוניטשה,
 ,, .בכוחאותןכובשים

כפנימייהמשמשתהנ"לוהמצודההנאציתגרמניהזוהי
טהורי-גזעארייםנעריםומכשירהה-ס.ס.שלצבאית

אותםמאביסטיפוז'לכשיגוייסו.מנהיגותלתפקידי
ראשם.מפלומתמתייחםל~לן,שלבערגה

ח~ל.מלשון- לב;;~(טיפוז'א;;בל :הספרגיבורזהו
שנשבהלפני , 1938 .שנתיומנו,בתחילתתלוש).נווד
בצרפתלוחיכאשרהנאצית,המפלצתכוחותבידי

כמיןשעשועבספקעצמוהרואהתמהוניכמוסכניק

שנחרץולפניאז,כבר-מיתולוגית)(מפלצתרפא
משוגע."אינני :בהתרסהמדגישהואזיעה,עליו

 ,,הרצינות.במלואלקבלםיששכתבתיהדברים
הספרשלהראשוןחלקוואתלו,"נעתרתי"ואכן,

הגיבורמצטיירפה .והענייןהרצינותבמלואקראתי
עבודתובצד .אמיןובהחלטמטורףלאאךמוזרכטיפוס
יהודייה,פנקסניתלרחל,באהבתועסוקהואבמוסך,
פורשטיפוז' .אותהלספקמצליחכשאינואותוהנוטשת
האנושיהמיןאודותהצינייםהרהוריואתלפנינו

שלוהרעיוןהואוחביבמענייןלאשה.גברביןוהיחסים
גן-העדן'ללחזורמגוחכתכיומרההנישואיםגביל

בא.אלישכן' .פנטסטיתכשלמותהאדםלהאחדת
הואמגן-העדןהקדמוןבגירושהעונשד'טורנייה,

אתהגברמןהשירו :לשלושההראשוןהאדםבפיצול
-הילד-אומלליםשלושהיצרוובכךוהילד,האשה
מחפשתותמידוחרדהגלמודה-האשה ;לעדיתום
לעסוקנאלץתמידאך .ודרוךקל .והגבר ;מגןלה

י ...כתרוממכרשניטלכמלךמשפילות,במלאכות
ילדותועלומספר ' Tטיפובפנינומתוודההיומן,כהמשך

יתפתהכאןכריסטוף"."סןלנעריםדתיתבפנימייה
בחמלהלהזדהותואףהמסופראחרלהיסחףהקורא
 .ומכוערגוץילד :כאנטי-גיבורהגיבורעםגתמסריי
("מלך"נסטור,שללמרותוהנתרןוחולמני,חלש

לכן-להפוךכדיעפרעדעצמוומשפיל ,הפנימייה)
הטירוףזרעינובטיםהקשוחה,בפנימייהפה,חסותו.

בכלמיסטייםאותותלגלותמתחילהואהגיבור.של
פולחניםמינימפתחהואהבאות.עלכמרמזעמוהקורה

מכנהשהואבאסלה,ראשוחפיפת(כמוחולניים
מוחלטתבהערצהסוגדלכלומעלחריוכים"),"חפיפת
שלשומן)(מרובוהענקבאופיוהמפלצתיבנולנסטור,
 .החצרן

אתמפניםאינוהבוגרטיפוז'הספר,שלהשניבחלקו
היהיכולכאן .ונעצרקטינהאונסהוא .סטיותיו
על-מרתקרגיסטיפסיכולכרומןהסיפורלהסתיים

הפרוידיאניםיעיםהמנעלסוטה,שלהתפתחותו
להסתפקהיהמוטבלדעתישברקע.והאידיאולוגיה

 .נאטורליסטייםבמימדיםהאנושישלבטיפוגרפיה
הסכיזופרןשלעלילותיואתממשיךטורנייהאולם

לגדולהועלייתוהטירוףלהתפתחותסימבוליתכדמות
זו-הנאציתהמפלצתשלהחממהבתנאיהיסטורית

 ' Tטיפוופלומני.טריבשרועודבעודלהאביסהשיש

דמותהואשר-היער(אגב,למענה.מביתםנעריםחוטף
גרמניה,שלהאפלהיערבתוכניהמשוטטתדמונית
גתה).שלבלדהעפ"י-מאביהםילדים;חוטפת

כסדיסטהגיבורשלהתלאותמסעמתחילואילךמכאן
ומסורבליםדחוסיםהפרקים ...כמזוכיסטהקוראושל

המעקב .הנאציועםהנוצריעםהפרטיהמיתוסבשזירת

ומקומם.מכבידוהמסומלהמסמלשרשראותאחר
 .כדאי-זאתובכל
לפניגרנקורלפרסוזכההצרפתיהקהלאתסחףהספר

 8שכה. 15
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ספרים

 ?הסבלנותישלמי

 ;אמה :אוסטןג'ייו
רנה :מאנגלית
הקבץוהוצ' ;לקינוב

המועצההמאוחד'

לתרבותהציבורית
המפעל , mלואמנ

 ;מופתלתרגומי
עמ'. 333 , 1982

בעריחייהכלחיהכומר,שלבתרטובה,לרהי
ורעשיה(לונדון)הגדולההעירמןסולדתשדה,
ושתיים,ארבעיםבגילרמתהנישאתאלא

צעירמגילהתשע-עשרה).המאה(בתחילת
המצומצמת,למשפחהקוראתתחילהבכתיבה,עוסקת
איכהאךהספרותי,העולםאללפרץומכסהכךאחר
 .מרתהלאחררק~תפרסמיםספריהורובלהכרהזוכה
האנגליתהסיפורתכ"אם"להיחשבהחלהשכיםחר:לא
אתבכתיבתהש:;נזקרהכמיהתשע-עשרה.המאהשל

 .החברתי-ראליסטיאלהסנטימנטלימהרומןהמעבר
עםכמכים'יימסגוחכריסקרטרלטר .ארסטן'ייןגזוהי

אתמנתחיםחשוביםספררתוחוקרימבקריםזנעריציה,

ונכרתבררותקרתנות,לעצמיארשהאניואילוסגנונה,
 .לשעמוםמסיוטמעדנותעברהשהקריאהואומר

הסאטירהשנהב"."כפיסתמלוטשיםאכןהמשפטים
אירוניהשביןהגדקהגבולעלמהלכתרגישה,עדינה,
רקעעלמוצגיםהגיבוריםסרקסטית.לאירוניהקרמית

ממכהמושפעיםבה,מרשרשיםכשהםהטבעיתסביבתם

באותוהכלכליותהמעמדיותהבעיותעליה.ומשפיעים
המחשבות.ובניתוחהאירועיםבמהלךביטוילידי

אלממשגהגיבוריהאתארסטןמנווטתכל-יודעכמספר
להיש .גחמותיהםאתמקבלתטובהוברוחמשגה
אפיוניםידיעלשרכיםגיבוריםליצורמבוטללאכשרון

מבכהחיוך'דיבור'טון .יום-יומיים-ריאליים
רבהאהבהבהישבאלה.וכיוצאהשיחהבעתהמשפט
הזמןלמשמעותמודעותהאדם.ולבכילטבע

-אך-הדופןליוצאסלחניתוותרנותרלחלרפירתר
לקרואהסבלנותישלמי-הכלולמרותכןפיעלאף

ארתה?

תרגמהשאףקליכרב,רינהשלהמצוינתהדברבאחרית
שראויספרהואש"אמההמתרגמתמציינת"אמה",את

בטעויותיהשבוייםאנואחתפעםפעמיים.לקוראו
ההפתעהמןונהניםאמהשלוכשכרתהחוזרות

כאשרשכיח,ופעםזר,אrררבזרהתעלומותכשמתבררות
ממשוגותיהמשכההכאתנהניםאנולכר,ידועכברהכל
 ".לפניהאשראתרואהשאיכהאמהשל
הטעויותברורותמלכתחילהמקצתיה.ולאמניהלא

קשרת.ניזרקהעלילתיהמבנהרוח.קוצרומעוררות
(שדהמהגיבוריותרחכםרקלא.עצמוחשהקוראכאשר

ארמובהקסאטיריאמצעילהיותעשויכשלעצמו
"נרשלתחושההמחבר.מןחכםאלאספררת~)בומרנג
טקסטוכשמצטרףמלכתחילהאותרמלווה-כבר"

נשארהאירוניה,אתממנוניפלהשאם-מלרטש
שלמפורטתארו :הרומנטיים .האפיוניםבמסגרת
צוררתצבעים,שלעושרעלהקפדהראייiרעים.תחושות
נרקיסיזםכדיעדהאניושלהרגששלמרכזיותוצלילים.

שלבסופרימנעואלהאפיוניםבכך'נאבקיםגםאם-
 .ראויהואלהההנאהאתזמננובןמקוראדבר

בתשלמשגיהשרשרתבתכלית,פשוטההעלילה
באברהמאושרלסירםעדקטנה'עיררקעעלטובים
למינישאיםואחתאחדכל .בשלוםמקומרעלהכל

גדולהלהרחבהשזכהקטןספררזהרלו.מתאיםשאכן
כיחודו.מבחיניםהיומעטים-הספרותחרקיולולא
שהרצאתכיוןלעיל'שטענתיאתלטעוןמגוחךאכן'

איןכלומר,לשגרתית,יצירהכליהפוךמיצירההיחרד
הנימההרצאתלאחר-"אמה"אתלבטלהצדקה

לעתים,אךבכך,רבותהכלאיןנכתבה.בההאירונית
 .מדירביםמארמונותהחדשיםהמלךבגדיצועקים
הנאהארסטיןשלממשפטיהיחכההספרותחוקר

מכןלאחראמרה-רגשלבשלכקסמו"איןשלמה.
הצפוןהמשיכהכוח .לוידמהלאמארם-לבינהבינה
כוחהעליגברוגלריותכנרתובהליכותורגשחםבלב
לביהיה.שכןלימובטחשבעולם.דעתצלילותכלשל

(וכולנואביאתלאהבההבריותאתהמעוררהוארגש
איזבלהאתהעושההוא)טרחןמהעדיודעיםהקוראים
שמיעהמעצותהקוראיודעזאת(ואףהכלעלאהודה
 ...וערכוחיכואתיודעתאךאותר.חסרהאניבלבד)
 .שבוואושרבקסםאפייםאחתמכהכטלההארייט
דעת,צלולתכקבהבשוםאמירךלא !היקרההארייט
 ."--ככוחהורואהכצורותצופה
גיבוריהאתתסבךבוהאופןאחריעקובהספרותחוקר

טרגדיהשלבתחפושתאוטהדלקומדיהיצרהכאילו
איכרלהכות,לחוות,המבקשהקוראאבלאליזבטכית.

ובתחכוםהתאוושלהאיטיבקצבלהתמידמסוגל
התחכום.ב~י-כלומרוהפשטניהמסורבל

לקוראילאבלבד,ספרותלאוהבישככתבוספריםיש
היאיפהספרותגםואםמהם.אחדהוא"אמה"ספרות.

הטובותהיצירותכללאהרי-מקומיתואלזמניתעל
 • .ומקומןזמןמכבלימשתחררות

גלבועג.שולמית

לגיבורקומיגיבורבין
טראגי

עליכם;שלום
טוביה ;כתבים

אלף,הוצ'החלבן;
ספריתהוצ'

 :מיידיש ;הפועלים
 ;אהרוניאריה
עמ'. 173 ; 1982

בעיירה 1859בשנתנולדעליכםלרםש
היאדוועיירהוררונקה'בשםקטנה

לכרונו r,רוהובכמועליכםלשלום
ומלאשלםמיקרוקוסמוס-שולץ

כן,אםהוא,ם_עליכשלוםאנושיות.מיתולוגיותאגדות
החייםבהארת"המסתפק""פרובינציאלי"סופר

במסגרתבעיר-הולדתו.חווהאותםהיהודייםהעממיים
שלהצרביתולמסגרתובדומהעליכם,שלוםפועלזו

אב-טיפוסשהיאעיירהיוצרהואגם-שולץברוכו
קונותאךאמנם,פיקטיביות,דמויותהמאוכלסלעולם

חייהם.בפשטותלב
ומנחם-מכדלהחלבןטוביה :ש"עשלגיבוריו

ברוניוןכקולאאחרותעממיותלדמויותאנאלוגיות
נטייהלש"עלדיורו.הפטליסטג'קואףרולאןלרומן
גםהוטבעוממנהשסימניםפיקארסקיתלכתיבהחזקה

שלראשוןכרךש"עפרסם 1892בשנתטוביה.בסיפורי
ממזפבקאקישוט"דוןבשםגדולסאטיריורמאן

מהוכלהרחוקה,נסיעתםקורותרעהו,ושמחה-פנחס
מצאתםאשרהתלאהרכלוחדשוופעלוושמערשראו
המשיךלאשאחריואמנם,ראשון,כרך-בדרך"
נותרו,דומיםפיקארסקייםחומריםאךעוד.לכתוב
וגםהיהודיקישוטהדרןמנחם-מנדל.בסיפורילמשל,

טוביה.בסיפורי

שלגיבורואלה,גיבוריםביןנמשכיםרביםקורי-איפיון
מסגרתבתוךחייםהםרולאן.שלוגיבורוש"ע

ואףדראמטיותחוויותועוברים .מאדעממיתפיקטיבית

 .העממי-קומימאופייםבהםנותרעדייןאךטראגיות,
סיפורמסגרתע"ילקוראמוצגיםאלהגיבוריםשני

והתה-תקניתהפשוטההשפהברמתמונולוגיה.
לידיבאהרבהדמיוןמסוגם.דמויותשל(לעיתים)

נאנחברוניוןקולא .האלבפניצרותיהםבתינויגםביטוי
 !הקדושמרטיןאתה"בררך :הקשהפרנסתועל

כדאית.אינהלמצאהוהיגיעהמצויהאינההפרנסה
 .שם) , 15(עמ' " ...חלדיבימייגעתירבותשיגיעות
מגיעזהלמהריבונו-של-עולם,"אוי, :נאנחוטוביה

 .בפרךעמליםאנחנואיךאני'אומרוראה'הבט ... ?לי
לשניהם,שם). , 34(עמ'עניים"שלעלבונםותבע
עםהתנ"כי.במונחוקדמוני,אינטימי,רגעכדמה,

הספרותביןמקשריםאלהרביםאיפירניםהאלוהים.
'מיתולוגיה'ויוצרים )ע"ש(והיידית(רולאן)הצרפתית

עלאתניתחברהשלדמותההמציירתסאטיריתברמה
האדםואהבתבאלהפאטאליתאמונתהפרנסתה,קשיי

חריפהלעיתים,הסאטירה,שבה.מתפשרתהבלתי

מפזראותםגנאיבכינוייגםביטוילידיבאהונוקבת,
ולצרה,לדתאחיוראשיעלובחדווהבשפעטוביה
"יהודונים".מכנההואאותם

גדול"יהדוי"רומאן
שבוגדוליהודי""ורמאןלכתובימירכלקיווהש"ע

דוגמתגיבור-על'דמות .אמיתי .חייהודידמותתצוייר
לכתביבהקדמהמצייןהואולכןלסרוונטס,דון-קישוט
כיטוביהסיפוריבהקדמהרגם ) 1910 (מנחם-מנדל

הואמוסיףועודורמאן"של"גיבוראיננההדמות
לא-הריהו,הלב,מןבורייהדמותהואאין"ובכלל
למחברמוכראדם-השנהימותכלשליהודיעליכם,
 ." ...אישיבאורח

יצירה"אמת"שלפיקציהאירוניהידיעלש"עיוצרכך
גיבורלא"אמיתי".גיבורבמסגרתההכובלתספרותית

תרבות.שלעם,שלגיבוראולי,ורמאן.של
בבחינתאינםשכתביוכשחשהיהש"עשלאכזבתו

על-רקככאלולתארםניתןואוליגדול.יהודי""ורמאן
פיליטוניסטיהואסיפוריומבנה .הפארודיהדרך

"גיבורים"טוביהאומנחם-מנדלאיןלכןבעיקרו,
הםבההסיפורמסגרת .הררמאניסטיבמובן

ש"עמקדיםולכןרומאניסטית,אינה"מתנועעים"
 .זובמקצתכאובההקדמה

טראגי!גיבוראוקומיגיבורחידה:
ש"עממחישטוביהשלוהעממיהיומיומיאיפיונואת

שלי"טוביה : ) 1911-הראשונה(בנוסחתובהקדמה
שאלותלךיפתורולא ...ונצורותחדשותלךיספרלא

העממיתהריאליהכאןמושלמת " ...ומסובכותעמוקות
הואטוביהאם-אחרמסוגמביכהבעייהצצהאך

הומורחוששופעתעממית-קומית,דמותאותהאכן

שבאכפיטראגיתסאגההיאעוברתכיצדופשטות

אי-אמינות?נוצרתהסיפוריםבהמשךביטוילידיהדבר
שלבעלילההמסתבכתכזודמותשלל"עממיותה"

אכספרדיציה.נוצרתהכתיבהבתהליךיוונית.טראגדיה
איגרתכל(בפתחהמתחילהכזוהיאהסיפוריתהמתודה

הפרעהאושינוישבהמרכדוכתהליךסיפור)אר
מההרמוניההחריגהלאטלאטהתחילית.מההרמוניה

עםיחדטראגית.ואףממשקטסטרופליתלהיותהופכת
בכללותו,הסיפורשלהקרמיאופיונשמרזאת,

בסופהואיפוק.השלמהתוךקורותיומספרכשטוביה
עלברשימה .האיזוןע"יטוביהמתאוששאיגרתכלשל

נפגעאינו"טוביהשטיינברגאמרהחלבןטוביה
מירון,ודן .הגורל"ידיעלרחמיםבליניגףאלאמצרות,
"כיצד, :אומרמסה"פרקיעליכם."שלוםבספרו
האחתשבתרמישראל,אדםעללומרניתןלמשל.

גזירה,לארץגלתההשניהבצעירותה,נתאלמנה
בנהרעצמההטביעההרביעיתהשתמדה.השלישית
אדם .בעיניהמאוסשהיהלבעלנישאהוהחמישית
בחרפהגורשעצמווהואזמנהקודםביגוןמתהשאשתו

"שבעצםעליולומרניתןכיצד-מגוריובכפרמביתו
ואף-תמוהים.הדברים "?רעכלבחייו(לו)אונהלא

הרכהשטוביהוודאיהאמת.מןגםבהםישעל-פי-כן
הדףאבל ;עליושבארהאסונותעל-ידינמרצותמכות

שעל-שבר,פנימיתישותאידואלחדרלאכאילוהמכות
קומי.כגיבורדהותולגבינומתמחשתבעיקר,פיה,

והייסוריםהצרותביןקשראצלואין ...הכללמרות
שם). , 81(עמ'התיאור"נוסחלביןהמתוארים

 .טוביהשלדיבורובדרךכןאםהואהחידהמוקד
הבריותאהבתבהומור,משופעיםשלוהמונולוגים

אנאלרגייםאוליחייו .לכן .באלהמעוגנתובתקורה
עליהםשלוהפיקוחצורתאךקרהלת.אולאיוב

בנחומעוגנתמבוקרתהמעשה.לאחרוהביקורת
פאראדוכסלי"צירוףטמוןבסיפורשלו.ההישרדות

כמעט.משפיעגורלואיןטוביהעללגורל".אופישבין
אלוכדוגמתהפסיכולוגיברומאןרביםלגיבוריםבניגוד

שברירתהדמויותשםודרסטוייבסקי.ג'יימסחכרישל
 .ממנונחלצותולאגורלןשלהלבירינטיתבמסגרת

ראנהארצ'ראליזבט(דאהסופןעלמרמזיםאסונותיהן
שלדמותושוברתהזאת,הפיקציהמבנהאתקרנינה).
מראש,וסגורברורדגםפיעלאמנם,חיהאשרטוביה,

ומופקעחיותהמנחלההניתןהחופשעםעדייןאך
של"גבורתו"בזה .הפיקציהשלהדרמאטימאופיה
קומיגיבור .ספרותיאנטי-גיבורשהואגיבור-טוביה

 •מיסודה.טראגיתבורייהבמערכתהמתקיים
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הקופה :השפעקרן

לשכירניותרהרריוחית
 .ולעצמאי

IL 

למההחיים?אתאוהבים
רגעמכלליהנותלא

גםתום?עדאותוולמצות
חמשאועשרחמש,בעוד

ליהנותתרצושנה,עשרה
לממשכשתרצורגע.מכל

לכסף,ותזדקקותכניות
קופתלרשותכםתעמוד
הדרךשלכם,הגמל

ביותרוהכדאיתהטובה

.במשךמחיסכוןליהנות
אתהקופהעושההשנים

 :עבורכם.העבודה
ממספטוריםהרווחים

כסףסכוםמקבלם.ואתם
הגמלקופותניכר.

לכםנותנותבבינלאומי
אפשרויותמיגורן

לכםאיןאםלחיסכון.
פיתחו ...גמלקופות

רגעתפסידואלשתיים.

 ~הראשוןהבינלאומיהבנמ
 .•.ב.י.פקמבובsת .ל~wר•~ודתפעוילנק
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והתחלותסופים

 ;צימרמןאבריו
 ;המתחילדיבור

המאוחד;הקיבץו

הרצותבמדרגותהמלךדודיתארימ , , .עמ' 31 ;תשמ"ב
דגל/ושוברנופלבת-שבע/אל

את rמ nמוגידופים~בצעקות

אלשועהאינוהנכונה/הביצית
שלהבלוז/בקצבד~וקהיורדסביבןiךמשרתיםחמלת
לאכברןהשעהאךבוערהדםבעודןלוותרםיהמסרב

 ".יותר

 .יתארצימרמןבארי ?יתארמי
וישצימרמן,בארישלהראשוןשידיובספרשיריםמעט
ובעיקר ,אחראוזהמסוגסוף ;בשירים"סוף"הרבה

לספרוקראזאתאףעלואוליזאתולמרות ;מוות
גםישוהאםהמתחיל?ומיהר .המתחיל""דיבור

חייםוההתחלותהסופיםיש, ?הסופיםלאחרהתחלות
לדעתמבלי ,וכךמסויים.סדרוללאבעירבוביה,בשיריו
 ,להתחלתוהסוףאולסופהההתחלהקודמתהאם

התחדשותמיןהקריאה.אורךלכלהתחדשותהרגשתי
שידיעוברת.היאאבל ,בדודלאומקודהמובנתלא

 "טל"שירילהם.נתןהתחלהשלשמות-הסוף
 .שאינםאנשיםואילן,לטלשיריםהםאילן"ו"שירי
 ?מטליותרמחיהומהמאילן'יותרחימהזאתובכל

אניתנותןכמה"מדי .תוויםבארימעתיקאשכבה""ב

החליל/שלביותרהנמוךצלילוהנמוך~בדונתקל
 ".בךנזכראנילרןשמעברובדומיה

קצת .ליונתן"ה"כוראלתופסבספרהעיקריהחלקאת
גםאולםהספר'שארלעומתומסורבלזהלנוראארוך
מןהארוכים,הבתיםמוביליםאליוהסוף,מתחילכאן

כלישרפואםיאבדו"אםיקרהבעצםומה .ההתחלה
 .ומנחממתושלחמתחילהואשבעולם."התנ"ךספרי
 ...א'לחטשכחהשתוקקות/מדב ...ח'נלהיותנוח"לא
רביםמיםגםראה/נח /.אכזבהוהביאהמבול/שבאעד
"רדוףיונתןאלמגיעאחר ".התקרהאתיכבולא

בגונדולה /.מתפתלתבנערהרוקד"ירכתןונרדף".
ובסוף,העגן."הטלת /.הנערהשידעובדןהואמקשטת
שוכבתנערהרואה"יונתן 'הסוףאחדיולמעשה
תעשימה / /.רותחהכאבבהן .עצומותעיניהבמיטתה,

איני tעצמיאתמלשאליותר ...המכתב/אתכשתקבלי
 ".דברכעתלעשותמעז

הרעיונותבבהירותהמתחיל"."ריבודאתלקרואנהניתי
מתחילהואכיאיתר,יחדלהתחילבארימאפשר
 .לכלהידועותהתחלותומעודמהתנ"ך, .מהמ~כד
אשרמכאובתמצא"וכיכעסשלהתחלותאלהלעתים

לאומבשרך tלךאףיבואבואכיבטחברןת J'נס 'לא
שלנ~ת. Jשלהתחלותאלהלעתים ".ה'אניאתעלם/
 ".הכללאחדמחיים/כעודהלילדהנפש"משאטוהרה
אלההרים"צבעוניבדידותשלהתחלותאלהולעתים
ההיא."בבדידותלרצותךיפרח/חיקך
לכתיבת"המניעים .שיריולכתיבתהמניעיםנעביד
אלאדהרהמשער/מראםרדוף ...מאחור/נשארו tשירי
יגדף."ממניהמבחיל/המתוק,וריחםמתרחק~אפק
הםהיכןחשובלמהאזנודף'אכןשהלםהריח

 ?בכללהםמהארהמניעים,

מותחיםהיו"פעםמשידירבאחדבאריכותבולבסוף'
 ".היוםזה/לעמתגלגלים/על

אתאוהבאניזאתובגללזאתלאורגםואוליזה,לעומת
 • .הספר

שיטאיעמית
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עדינהסנטימנטליות

פיוטים ;דדוסנדוו
הוצאת ;קטנים

 36 ; 1981"יבלו"
עמ'.

נצנז-ויכצהריםהשמש"עם
 . :--.מ~:נ;תצר~גים-ש.ק~ 7

)i::ן~ן ף~גז:p ר~ךה.זק.~ןלקגד;zל" 

 35בוספרוןהשירים.כןהספרכשםקטניםפיוטים,
בעדינותםיופייםשעיקר ,ומליםשורותמועטישירים

ןנ~תנוף,תמונותהרבהבהםשישציורים, .צויוריותם

תחושהלקוראמעניקיםאלהכרףתיאורי .וציבעוניות
אולםבזרימה.עיניולנגדחולפותוהתמוכותמסעשל

רבדים~ללב;תשומתומסבהקוראאתעוצרהמשורר
 ;מענייניםודימ~ייםהקשריםכאןהמקבליםבנאליים
וכד:סתיו",של"משעולמשמש",רטובות"דרכים
מסתוריתכשיותעלאסוציאציותעולותהנוףמתוך

 '.'תקו.ל~"תהוםפנים".רעולי"שמיים :ומאיימת
 .מוכריםלדבריםחדשהמסגרתהיוצריםדימוים

כאןמקבלותזמןלמושגיהמתייחסותהמטאפודותגם
ה= wהאכ

 .;נא;ק n~ך::י~ךב ף.ח:"

f דב~ט~ףw קר~~יםע.י~הי
 ,, .לכ~r:וב W : לו:r~ז::iך~ד

בטחוןבהםוככרומתינותשלווהמתוךכאמריםהשירים
הנםשבהםוהאיפוקהבגרותעםיחד .שבבגרות

טפחיים,המכסהבצודהזאתגםאולםסנסואלים,
 .סקרנותומעוררתמסתוריןעלשומרת
-"ךח;ק
מתחכא;תגבע;ת

 ".כשמלת-נערהנשר
-ז:-- : . :- :

 . ;או

עלהלעז-ריםהיא ,~ה"גם
 ,, :·~ה;מ~·~ת w ד~~~ת wל ?7
 ;או

;נר~רל'א ן;א~~"
 ,, . לו:r~נ;;ל n:p ~כ;ךד_י;

המושפעיםזמננובכיהאהבהשירימכלולבתוך
שבהםרומנטיותבאנטיובולטיםטכנייםממושגים
הנותנתומבוקרתעריכהבסנטימנטליותזהספרמתבלט
להזדהות.הקוראאתומביאהומוכרתחמימההרגשה
להיחשביכולשהיהספדהואקטנים","פיוטים
הנותניםהקצריםומשפטיוקצבוסגנונו'לולאכשמדני

גבולאתלעתיםעובריםאחדיםשירים .דעכןנופךלו
השמרנות.

בצורתווהןבתוכנוהןיומרהחסדהואהספרלסיכום
הילכותיופשטותודווקאהקומפקטית,החיצונית

 • .נעימה

ספירשולמית

הזאתייבמלחמהיילא

 :לארטגיז'אן
 ;הצנטוריונים

יהושע :מצרפתית

לאורההוצאה ;קנז
בטחון'המשרד
ביתןזמורה

 . 1982 ;מו"לים
הרולדה,מרגעשהיאמלחמהספררתשנהי

חיוניותהבשלוזאתקלאסיקה,בבחינת
 .פסיכולוגיכתהליךאוחברתיתכהתרחשות

המאורעותשלהאקטואליותבשלאוליואולם,
זהסוגעלההתיישנותתהליךפועל ,רקעלההמשמשים

 .רבהבמהירותספררתשל

מחוסןאינוהמלחמהספרותשלהקלסי"ה"אגףגם
לנהר"מעברכמוטובספרננטשכך :שכזהגורלמפני
כ"מלכודפחותלאטובספרלטובתהעצים"ביןואל
שלזהבדודפופולאריאינושובהאחרוןוגם " 22

האקטואלייםספריהםאתבהמוניהםהרוכשיםקוראים
ואחרים.דריסקרלפיטר ,פורסייטפרדריקשל
שלההשתמרותנחמלהיבואפילומדהיםזהרקעעל

באחרונהארדדאהאשד ,"הצכטוריונים"הרומאן

ידועהלספרבסיסהמהווההדילמהחדשה.במהדורה
הרחקללחוםהנאלץסדירחיילשלזו :היטבומוכרת
עממיארגון-טרודכגדובאלג'יריה)(בהודו-סיןמביתו

שהואלאחדאחדותשניםזאתכלמקומית,ואוכלוסיה
הצרפתיתבמחתרתחופשלרחמיהיומחבריוורבים

 .האנטי-נאצית

שלעזהתחושהישנה , 1982בשלהיהישראלי,לקורא
Deja Vu כעורבבוקר"בשש :זהכמוקטעיםלנוכח
שלושהאשרהפרטיזניםשירלקולבבהלהביסטכאב
רעי :אדניםמחרישברעםאותומצריחיםהיורמקולים
בשפלה,עורביםשלהשחורמעופםקולאתהתשמע

 ...הכבולההאץרשלהחנוקקולהאתהתשמערעי
פרטיזניםעלפיקד"שרספגימוז'ן'אמד ,"מספרים"

ידיעלעונהאסקלביהרשהקפיטאןהמלחמהבימי
בשירלהשתמשהזכות ,איפואיש,להםגם .הפריצים

ביסטכאבהצהיר ,הזאת"במלחמה"לא .הפרטיזנים"
 ".ביובש

ביןלעתיםבמקביל,הספרמגואלדי,לאבכךואם
אתהשולחת ,דחוקהמולדתשלסיפורהאתהשיטין,
בסיסכלנטולה ,כחוצהשאיכהמלחמהאלחייליה

אינטרסיםמדינית,יוקרה :הם"הצדקתה"אידיאולוגי,
מככהבכדיולא-שבשגרהושמרכותכלכליים
בשםהקולוניאליתצרפתחייליאתלאדטגי

כל"לזיכרוןספרואתומקדיש"צכטודיונים"
 ."רומאתחייהלמעןשכפלוהצכטוריוכים

אך .המחברשלעמדתו :בעיניכותרהאחתתעלומהדק
שכן ,הספדשלממעלותיוהיאזותעלומהדווקא

אתמתאר ,במקצועועיתונאישהואלארטגי,
 :לשמהדאריהבאובייקטיביותהמאורעותהשתלשלות

ישנן .שפל""מול"צודק"אין"רעים",או"טובים"אין
וקולחתישירהבכתיבהשתועדוהתרחשויותרק

שתורגמהפשוטהחייליםבשפתשנאמרווהדברים
השארכלאת .קכזיהושעבידיוקולענבוןבאורח
פיועלסביבוהמתחוללפיעלהנבוןהקוראישפוט

 • .ההיסטוריה

ז'קונטאמנון

טיוטותשלאוסף
מקסימות

ו
כל ;קארהלהג'ון

 ;סמייליאנשי
ביתןזמורה

 . 1982 ;מו"לים

סופדיביןכראשוןתמידכר Jיקאדההל
 :נוכרימס'לגאכטי-תיזהיצראשדהריגול
הפועל ,גיבורשאינו:;ניוןאיששלדמות
כשהכצחון 'וחשדספקנותשלוירהבא

מסומכיםכללבדרךהם,הקלפיםמוחלט,איכרלעולם
זעום.והתגמול
שדותשלמפקדובעבדהיהסמיילי,ג'ורג'גיבורו,
ספריובשניכמוזה,בספר"הכיכר".-הבריטיהביון

-ותיקאויבמולסמייליניצבלה-קארה,שלהקודמים
שנישלאישיותם"קארלה'.'המכונההק.ג.ב.איש

עדלעבודתםמסוריםשניהם :להפליאדומההיריבים
יתרה .בודדיםושניהםמאדסגוריםשניהםסגרף,כדי

ביחסיהםעמוקהנעוצהתורפהנקודתלשניהם :מזאת
בכאפופיםהעוסקתאשתולסמיילי :הבינאישיים
ספק-נפשחולתספקשהיאבתו-ול"קארלה"

פוליטית.סוטה
סמיילישלפרישתםסיפורהואסמיילי"אנשי"כל

מיידיתהכמעטושיבתםהחשאיתמפעילותםואכשיר
קאדהלהשלגד~לתוביטוילידימגיעהכאן .אליה

זה,בז'אנרנוהגהוא;יחסיתפשוטיםבאמצעים :כסופר
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ספרים

כמעטיומיומיות,התרחשויותאלהתייחסותתוך
מןעוצמתואתהשואבמתחיוצרהואטריביאליות,

אותןהתרבויותשביןהעימותומןהדמויותשביןהניגוד

מגלההענייניםהשתלשלותכדיתוךמייצגות.הן
אלסמיילישלכשיבתולכאודהשנדאהמהכיהקורא
מהלךאלאאינוגמור",בלתי"ענייןלסייםכדיעבודתו
מגבלותיוכנגדאדםשמנהל-מט nשבמשחקאחרון
ה-וגםיריבואחת,ובעונהבעתשהוא,אחדוכנגדשלו

Raison d'e - tre .שלו
 :לה-קאדהשלביותרהמזהירספדואינושזהואלא

אופחותהיא,·והתנהגותןומוכרותידועותהדמויות

ולעתיםדיהמגובשתאינההעלילהגםצפויה.יותר,
שלבשיאהשהאפקטעדלצורךשלאומיגעתמתפתלת
סמוךשכנגד,הצדשלשביית-המלכהמעיןהדדאמה,

בידישנותרהרציםאחרוןבאמצעותהמשחק,לסיום
שישרהבמקוםספוריםלעמודיםמצטמצם .סמיילי

 .כולוהספדעלמעצמתו
אותו .המיוחדהעולםעומדזועיקריתמכשלהכנגד

 :מתוחכמיםדקיםבקוויםלשרטטקאדהלהמשכיל
ניואנסיםאלאאינםשצבעיוהביון,שלהקסמיםעולם
הפנסים","מדליקישלעולמםולבן,שחודאפוד,של

הבית"ודומיהם."שומריהמדרכות","ציידי

טיוטותשלאוסףאלאהספדשאיןנדמהלעתים
אתמצאוולאלה-קאדהשלבמגירתושנותרומקסימות

("החפרפרת"הקודמיםסמיילי""ספדיאלדדכם
ל-ספדזהאיןלפיכך,המכובד").ו"התלמיד

השנים'במרוצתשהתמכרולאלהאך"מתחילים",
זהו-לה-קאדהשלוהפיוטיהמתוחכםכתיבתולאופן

אםגםביותר,והמזוכךהצרוףהסוגמן"חומד"

 • .דיהמגובשתאינההעלילתיתהמסגרת

בכוכבותחושק-אותהשעיבדהחבראבלאותה,
תינוקו.אםסאבדישלבעלהמאדק,ידידוכמוטלביזיה,

הפרטיםביןהסחרחורת,סובבתוהלאההלאהוכך
יוגורט,טלביזיה,הרבהחיתולים,החיים,שלהקטנים
כאשדהגיבורים,שלהמתוסכלותוהתשוקותגרנולה

סוטה-רוצחלתמונהנותןהאמיתיהמאקאבדיהטוןאת
 .גיבורינושלהחייםתחוםאלבהדרגהמתקרבאשד

הספדדפיאודךלכלמרומזתבסוףשתתפץרהאלימות
מביתלגיבור,מגיבורהמהירבמעבדהמקוטע,בסגנון
דקהכלבהםמתחלספריבעיקרשאופיינימעבדלבית,
גורלות.קובעתהתרחשותשל

מאכילהבהבדדךגםמופיעההסמויההאלימות
בדיבת-אוכמניותנכדתהאתהמשוגעתהסבתא

שכישלבחדירתםגם .מסתורישלשוללהשתגדום
וקצתתקליטיםכמהוגבינתוריקפתוחלביתנערים
גלויהשכותבתאן,אתשמפחידיםבעטלפיםגםחשיש,
 .הלאהוכך ...בעיתוןמטורפת-למדילמודעהבתגובה

בקומץלדאותאבלהווי,הרבהחן,הרבהבסיפוריש
-דודשלהחייםתמונתאתהזההקרתניהגיבורים

טיפש-בכותכמהמדוענואלת.דייומרהכבדזוהי
והתשוקה ?שלםדודלייצגאמורותשמתעברותעשרה

שנותשלהחייםולתמוכתלהמה-לתינוקותהזו
השמונים.

הסופדעםמהתקופתחייתהמייכדדג'ויסהסופדת

לכצלמאדיפהידעהכנראהוהיאסאלינג'דהנודע
הספרותי.בסולםהתקדמותלשםזועובדה
מנגנוןעומדהזהוהבינוניהחביבהספדשמאחודידומה

 •ומעולה.רעשניציבוריחסי

(ויזלטיר)רזיאלורדה

ירחוןן!ןן iעת
 1983לשנתחתום

ייייייז'קונטאמנון
ע•ן·כרמל2cכקל·קר

kal-kar ein carmel 
Tel : 04 - :לט 942171

תינוקותאהבת

 ;מיינרדג'ויס
תינוקות;אהתב

יותם :מאנגלית
הוצ' ;בניראו

 ; 1982 ;תירוש
עמ'. 176

שיעלהסיפורכללכולשזוריכולסופדלכ
אך .דברלשוםבכךשיתחייבמבליבדעתו
"אהבתהספדבדשלנומספריםכאשד

הואעכשיו,שקודההספר"זהוכיתינוקות"

כפיבאמריקההשמוניםשנותתרבותאתמייצג

כבדזה-העשרים"שנותאתייצגהגדול"ש"גאטסבי
מחייב.

רביםהפכושבועולם"זהו :הספדגבלכומבטיחועוד
השישיםשכרתשלהפרחיםילדישלהחלומותמן

פעםשהיהמה .השמוניםשנותשלאפודהלמציאות
למוסכמה".להרגל,לאופנה,הפך-חלוםאומהפכה

קנופףבהוצאתהתפרסםהספדכילנומספריםועוד,
 1981לשנתהטוביםהספדיםברשימתנכלל ,הידועה

ומיטבטיימסהכיר-יורקשלהספרותיהמוסףעורכישל
סופדיםוגםהספדאתמהלליםבאדה"בהמבקרים
תשבוחות.ממנוחסכולאידועיםאמריקנים

בצדותהיאהאמריקאיתהספרותהדיהמצב,זהואם

קריאספדאמנםהכותינוקות"ש"אהבתכיווןגדולות.
והנסיוןהניפוחמזה.יותרהרבהלאאךמרתק,ואולי
כללמוצדקיםאינםרחבהעולםתמונתלתוכולכדרך
וכלל.

מאד,עשירהגיבוריםגלרייתפורשתינוקות""אהבת
בהפלותהנלחמתמטורפתזקנה .מיןסוטהמרוצח
בנותנערותכמהועדמאמה.נכדתהאתלחטוףוזוממת

המשותףוכהנה.כהנהועודשמתעברותטיפש-עשרה

המיניהתסכולהתסכול,הואכמעט,הגיבורים,לכל
עםשוכבהעמידהבגילהגברדגשרויים.הםבווהדגשי
כי"שבודה"אןואילושכנתו. .ן~ p:חושקאךאשתו

קולה,לאנחות.אותהנטששלההמבוגרהמאהב
בסתרמשתוקקתשלה,הציידהחבראללחופשהשבאה
החבראולםלתינוקו,אםולהיותאיתרלהתחתןליבה
השש-עשרהבתהקטנהבטארהחושקשלההצייד
למקוםלברוחרוצהבכללטאדהואילו,אם,כבדשהנה
שעיבדהחברעםלהתחתןרוצהדג.של:;נתוג'יל,אחד.

מוקצףפלויסטירןמוצרי
בידדואריזות,קמפינג,חקלאות,לבניה'
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ספרים

לנחל-עקרבהארות

בגידה;חזק;יחיאלו
 ;המאוחדהקיבץו
עמ'. 54ב; 11תשמ

שלאופיהעלהןמעידים"בגידה",לשעריאשרהשמותשלושתברכ
המתממשהשיריהנסיוןשלמהותועלאומר,הוויבכללותה,האסופה
חייבואףמשתמשבהםהחומריםעלוהןהשיריםמחזוריבשלושת
החלהקודמותבאסופותיווהןזובאסופתוהןחזק,יחיאללהשתמש

 .הראשוןספרו-בזלת"מ"אבני
מאוצרלקוחיםהנוכחיתבאסופתוהמחזוריםשמותו"אב" ,"בגידה" ,עקרב""נחל

"נחל","בגידה", ,"בא"כמומליםבאשרארכי-טיפים.שמהווהמהשלהמלים
הןוחוויותאסוציאציותשלשלםז,נכלולבתוכןהמכילותהמליםהןוכדומה"אדמה"

במליםמרובהשימושאחרותבמליםתרבותיות.אנושיותוהןאנושיות-פרטיות
שאופיהחוויהעלמעידאינטימיתחוויהעללספרמשבאיותרזה,מאוצרהלקוחות

השכיחאנחנו,רבים,בלשוןהשימושאףמכאן .כלל-לאומיאוכלל-אנושיכללי,
כשםכוללניתתמידחינההחוויה .הנוכחיתבאסופתוובמיוחדחזקיחיאלשלבשיריו

אישי.הtזלעללהעידאלאבאאינווהאישי .כללייםשסמליה
שלבחוויהודןבמדבר,העושיםאנשיםשלבחווייתםהעוסק ) 12(עמ' , 4בשירכך

גוףמוצאיםאנואיןאנושי,מעשכלחשבוןשלבסופומגיעאליהוסגירותמצור
 , 5בשירלידוכמוה.מעיןאישיתחינההסוףשלשהחוויהלמרותוזאתמד~רראשון

המתממשהכלליהאוניםחוסרעללהעידותפקידו ,ראשוןבגוףאניהוא,המדבר
 .דווקאניותרבא

היסודותשניאתלתוכוהמצרףעקרב""נחלהאסופהשלהראשוןהמחזור
היובשהמסתורין,יסודאתולצידומפרהחייםכוחבתורמים,שלהארכיטיפים

שבסופוובמהאנושיתבעשיהשרמזתיכפיבעיקרועוסקבעקרבהמסתמלוהמוות
הראשוניםהטבעכוחותהםהמתמידיםהגורמים .מדבר-ישימוןאינואלאדברשל
ומהמוותכמוטבעייםtזלכוחותמצטרפיםאליהםוכדומה,הריםשמש,כמו

עקרב)."נחלבמחזורועוד 7 , 4 , 6בשירים(כךבדםשמסתמך
עלולאקנהוצמחיהמים,/נאספו"לאשבואכזבנחלאותועקרב","נחלמכךיותר

לעושהמאפשרבריקנותודווקא ) 9(עמ'לאזנים"באולאצפרדעיםוקולותבגדותיו,/
היאזומדידהשלהיחידותותוצאותיהאנושית.עשיהלכלמעברעצמואתלמדודבו

שללסימפונית-נצחוןהופכתכולהשהאסופהכךהכליה,דיוקליתראוהזרימה
 .המוות

אותוכולה.האסופהשלחוקיותהאתבתוכומקפלועקרבנחלשלזהצירוףלמעשה
.מלאיתמידמפתיעיםיונדתששטפו ,אכזבנחלמדברי,נחלאותואלאאינועקרבנחל

כמוש"בגדורעיוכנגדאיובשללקובלנותיואותנוהמשיבדברוהרי-גורל.פורענות
נצמתויזורבובעתשלג.יתעלםעלימוקרח,מניהקודריםיעבורו,נחליםבאפיקנחל,
-14 6ו,(איובממקומם"בדעכונחמו l ,אתבתוכומכילכברעקרבנחלאותו).כלומר
חשביה.השיריםמחרוזתעוסקתבההבגידהיסוד

ההשתנותהזרימה,היאחזקיחיאלבשירישמשמעותהתוכיחה"בגידה"בדיקתואכן
כ"אשההמוגדרתריבה""דודהאתפוגשיםאנו ) 34(עמ' 8בשירכךהכליון.שסופה
והיפות/המלאותשפתיהעלפרחולונדון~מינכןפרג,שטעםומשולחת/תועה

"בבית :היאהיחידהומנוחתהנוצרים".קברותבבתילה/היומשוטטיםוריחות
אלאמנוחהאינההמנוחהאףכלומר .הקץי"בליהירדן~למראשותיהודי~עלמין
בושישהיהודיהגורלוהןהזרימההןמסתמליםריבה,בדודהבהוכך, .הזורםלרגלי
 .במדברבמפתיעהזורםאכזב,נחלשלמטעמומשהו
אכזבנחל"בגידה",שלאלויסודותאיךמוצאיםאנו"בגידה"מחזורבאותו 9בשיר

והיחידההאחתהאפשרותאלאאינההאהבה .אחתלחטיבהמתגבשיםואדמה-יציבה
ולסחףלעבור/לבגידהו"לתתהכליון,אלהזרימהבתוךלהתקייםיכולה"אני"בה

ואותך~ 1אוz:ייקורעתחרבצרובתבגידהושמש,/נחל/צרובותאדמותאבנים/הרבה
הילד".
עקרב""נחלשלבסמלומשמעותועומקומלואאתומקבלנרמזהבגידהשיסודוכשם
ואףעקרב"ב"נחלמובלעהאביסודגםכךהאסופהשלחוקיותהאתבתוכוהמכיל

בניגודהאב,כךיציבולאפתאומימפרה,כוחהואהאכזבשהנחלכמוכיב"בגידה".
עובדהונעלם.מפרהפתאומי,הנחל.הינדבאדמה,התרבויותבמירבהמסתמלתלאם

בנותיו.עםהאבמעומתבוהשלישיתבמחרוזתהמוצגהניגודידיעלמוחרפתזו
לאהפאתוסומלאתהגבוהההלשוןהאסופה.שלחולשתהאףנעוצהאלובגורמים

לךנדמהרבותפעמיםשכן,האנושית.האמתאתלקוראלהעבירמצליחהתמיד
המולידבכורחאובאישחשאינךבעיקרה,טכניתשהינההסמל,שללעבודתושפרט

כשלעצמה.הנכונההארכיטיפית,האמתאת
השיר"בגידה".במחזור lבשירכךלשמוכתשב"ץהנראההתחכוםמפריעפעמים

שירהמרכבה.אלזורםכשהדםמרכבתועלמעומדאחאבשלמותותמונתעלבנוי
שירתונדרשתלשניהםשכידוע"אב"עלוהן"אח"עלהןאחאבשלבשמוהמרמז

לכפותהנסיוןדווקאופעמיםוהקינה.הבגידהלמוטיביבהקשרחזקיחיאלשל
השיריםבמחרוזתבמיוחדבולטוהדברהאסופהבעוכריהןמורכבותעלפשטות

מפניבתישל/צחוקהעלנשעניםהאזדרכת"עציכמושורות ."בא"השלישית
שניותשלרושםעושיםוכר' ...ראשון"בהילוךהמתחילזהלהגיע/ו"המאמץ .הרוח"
 :הבתבצעקתשלידתו ) 49(עמ'בדיזנגוף"מול"אתשהשירכשםזול.ותחכום
מאונס,הנראההניגוד'מחמתדווקאוזאתאמוןמעורראינוחולדה"'ראיתי"אבא/
 •המתחכמת.והשניותהפשטותוביןהמתרמזתהמלהשלעומקהשבין
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 .שכר-דירהלתשלומיוכןקשישים,בתי
 .הרווחהאגףעםייעוץותוךבשיתוףעובדתזולקן
 . 933333דיסקונטבנק :לתרומותהחשבוןמס·

(תנורים,ולרהיטיםלבגדיםהציודלמחסןחפציםבתרומותב.
 .וכדי)מקריים ,טלוויזיות

רחיבסוףתייא,נמל(אזורהישניםהתערוכהבמגרשינמצאהמחסן
 . 26מסיביתןדיזנגוף),

 . 451872טלי :בנושאלפניותכתובת
נתןביאיישלן
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אמנות

תערוכותמקבץ

אבניעלשמעון
שלהקדושותהפרותאחרישבאלדורשייראתה

שייראתההאם .הפיגורציהולפניהליריהמופשט
 ?הכסאותשניביושנפלולאמנים
בזרםהשתלבתישלאכיווןבקשייםבזמנותנקלתי
הריאקציה- .חדשים""אופקיםתקופתשלהשולט

שעסקועבודותקשה,פורמליזםבסגנוןחיתהשלי
זוכתמים.שלבהשתפכותולאגדולותבצורות

 .הליריהמופשטשלהבכיינותנגדבריאהריאקציה
ברמן,לראובןלארגוב,לאלימה,בגישהקרובהייתי
 .האמנותיהממסדע"יהצידהנדחקנואבל

משלבתב"רדיוס"שלךהאחרונההתערוכה
התרחתקמרוסנת.והבצעוניותמונוטונייםלאמנטים

זוהאםהצעב.שלמימדיתווהתלת·מהחומריתו
במסעותיךשגיליתהאורבניהציורשלהשפעה

לאמריקה!
לפניבהןשעסקתיהצורניותלתפישותכעתחוזראני

והסדרותהפיגורטיבייםהרמזים .שנהעשרים

התפתחותהןצורהשלכמודלהץעשלהאינסופיות
התגברתי .שלי 6וה-ס soה-משנותבעיותשלמאוחרת

בשביליוהעץפיגורטיבייםמנושאיםשליהרתיעהעל
אותימחייבהנושא .הישראליבנוףהשתלבותהוא
 .איסוריםללאוזמן,מקוםעםקשרזהוויותר,יותר
עםפרספקטיבה,עםמידה,קנהעםמשחקאני

לביןאופקקוויביויואץרשמיםביןמפגשנקודות
מנוכר.תעשייתיאזורבתוךטבעפינת

בכיווןהלוךאתהלציירחחריםמושגייםכשציירים
למווההגיוןלאחופשיממופשטעווברהפוך

 !להגיערוצהאתהלהיכןגיאומטריים.אבלמנטים
צורותלעצב .אישיספציפייבציורלעסוקשואףאני

לעסוק .שלהוהאיפיוניםפרטיהאלולחדורראשוניות
מהפיגורהלצאתמחוייבות,שמסמליםבדברים
לעסוק .לזיהוישהופכתלפיגורהלמושגשהופכת
 .ולגובהלעומקלרוחב,כתמיםסדרותשלבריקמה
לבעיותולחזורשליהאישיהידבכתבלהמשיך
 • .בשלותביתראבלפעםאותישהעסיקו

פיינגרשעדודשאל:

הומאניסטציירקדמאבר

-כאחדאמנותיתוביקורתבציורידוששולחמי
שללאורןללכתהגדולהפיתוימוקשים.בשדהצועד

 .אוואנגרדשלבנוצותולהתהדראחרונותאסכולות
האירופאיבאיפוקדווקאאותנומפתיעבר-קדמא

הקועלבהתרפקותהצרפתית,באסתטיקהשלו'
בחמוקיהרגישים,בנושאיםהצבע,בתרבותהחושני,

גופות.

הוא .תעשייתיניכורואיורעיוניקואיובציוריו

ליברלבזיעותיו'סובלניבנשמתו'הרמאניסט

-לצבעמעברלקו'מעברלנושא,מעבר .בתחושותיו
נוףאלבטבורוקשוראופטימיסטיהואקדמאבר

שלברוחוגדולומאמיןארצוכאביאתכואבמולדתו,
 .האדם

בניצחוןאמונתומעצםהואהאנושיבגוףשלוהעיסוק
יותרחשובבאדםעיסוקוהבשר.שלוביופיוהרוח

בר .מהצבעומההתפעלותהקושלמהווירטואוזיות
 • .הומאניסטצייר-קדמא

פיינגרשעדוד

רוזנטליס
אתהשואבוירטואוזאמן-צבעהוארוזנטליסמשה

תרבות-הצבעשלומהמסורתמהטבעהשראתו
הצרפתית.

מכניסיםזובתערוכההמוצגיםהאקריליקציורי
משהולנוומעניקיםהכמוסעולמובסודאותנו

החיפושיםמשלבעצמוהואשהפיקמההאנה
תהליךשללדחףמבוקרתהפחותומההתמכרות

היצירה.
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פוגל:דדו
אווב 1השיריםמפתח

. 16 

מועד ;חיבורםמועד ;השיריםשלכתבי-היד :כולל
. .עיקרייםנוסחשינויי ;כינוסםמקום ;פרסומם 17 

.קומםאהרן 18 

מקרא

מובאיםשםהאשכנזי,הנוסחלכותרתהפנייהנמצאתלדיו .הספרדיתבהברהשיר *
 .הנוסחיםלשניביחסהשירנתוני

 .) 104שיר(כגוןלאשכנזיתזהההספרדיתשפתיחתושיר )*(

 .בספרכונסלאאוכה'עדנדפסשלאשיר * *
 .ידועאיננוהכינוס)מקום ,הפרסום(מועדהמתאיםהנתון )- (

 .ד"פונוסחכתב-העתנוסח-הנדפס

תשל"ח.תל-אביב,פגיס, .,בעריכתהשירים,כלפוגל,דודר"פ
תל-אביב,קומם,א.בעריכתפוגל,דודשלהשנישיריוספרהוממה,לעבר-והמהמ

מראיהספר,שבראש ,הגנחיםלשירים :מקומותימראסוגישלושה(כאןתשל"ח
אותםערךבעצמושפוגללשירים ;וכר'] 36 , 25 ,[הוממהבמיספריםהםהמקומות

וודאותשאין ,] nנסו-עהמאוחריםהשיריםואילו ;נא-סה]האלפא-ביתיהציוןמובא
 .בסוגריים)מצוייניםלסיורם,ביחס

l ,12שירלמשל '(רכ"יבאותוהשירשלשנינוסח-א 2א (. 
כפי ,עצמופוגלשלהם ,בוהפרסוםונתוניכתב-העתשםלאחרבסוגריים,כתיבהמועדי
 .) 110או , 47שיר 'ר(ההדפסהבמקוםשצייכם

 .ונו')חיוור-בובה-(אדוםכותרותיהםשלמלאכתיבפיעלהואבמפתחהשיריםסדר

. 19 

.20 

האשכנזי.הנוסח ,'פתחךאל' ,,עריום*אבראה
18ל,יהרטרר . 5וו,ברשזהובאביב . 1 .3.1936 

 ."ערדנשיראיכה" : 5ש' .-1936ב,בהרטררילפ'שללשהותוראשונהעדרת
 .נרהדממה, . 233ד"פ, , 234-235תרצ"ז,ב,כסנח

 3וו..ו 9ו 6רינה, .בדייניךכ"י . 2 . 28ו,בררידס .ו **ז nכיאדום . 2
 .) 101(הדממה,)-( ) 125 , 1981גב,(-מאזנים

29 .פריז . 3oו. vבררידסהיוגןלאסייראריה . 3 . 12.31 
בישריםהמחזורילקשרביחסלהתלבטותסימןזהרכיייתכן .""[ר]אריה :,החיבור,,,בפתיחהאין

 .חיים'כדחינה'השירעםיוםבאותונכתבהשיר .העורך)תוספתהיאהר"ר(ואולי ''לבת
 .") ... ["ראויה :הפתיחה .'לבת')במחזוררביעי(שיר 4-5מד,גל•תרצ"ב,ג,מאזניים,

לו.הדממה, .)ל"נכ( 222ד"פ,
10.6רינה, .הגדולהנהרי"כ . 2 .וו,ברש .והחירכיאולמי . 4 .1920 

24 ,פריז :עובד .5.1939 
 .הערלם"''ב"נדפס :השירבצד .אשכנזית .מארדמטושטשבפנקס,ראשוןשיר .ו
 .אשכנזית . 2

3.9 ,מר ·גל ,לונדון ,טהעולם .  .) 1920 ,רינה .משנייםראשוןשיר .(אשכנזית 8 , 1920
החיכריחדרי"(יהספרדבנוסחו ,בכה"ינוסף :הדממה .ל)"(כנ 136ד"פ, .(אשכנזית) 62עשר,

ובהדממהבעשרשנכללהיחידיהשירזהר .ל-מדמרהשיריםביןהעיבו,דמרעדובצירן ,)") ... [
 .כאחד

 )?ן 9ן-4 191 7 (ביבליוגרפינתרןכלחסרהגשםאחר . 5
 .) 59והערהלהדממההמברא '(רביותרהמוקדמיםמןהואהשירכיייתכן
 . 110ד"פ, . 37עשר, )-( )-(

.19 .פריז . 5oו, vבררידסכשרו nאח nאח . 6 12. 1934 
 .צרויה)ת"בי ,הדממה(בכ"יקמציםבשני-"נבל" : 2 'ש .בפנקסאחרוןשיר
 .גזהדממה, . 234ד"פ, .באות')ספינות' ,,, .ואחרוןשישי(שיר 235 ,תרצ"זב,כנסח

25פרזי. . 32ו, vבררידסאלבהבזהאי . 7 .1. 1932 
 .נדהדממה, . 224ד"פ, .משישה)שני(שיר 201 ,ד"תרצא, nגליורנ

 >ו 91 6 •מדקל< .מדויקכתיבהמרעדואיןכ"יאין nהקטרנ ,אייכן . 8
 .) 1916מדקל,חלומות.'רררה"ר :הכותרת .ואחרוןשני(שיר 10 . 2 . 1 . 1920 ,לונדוןיב, ,טהעולם
 . 150ד"פ, )-(

 5.9.1916רינה, . 15-16ו,ברוידסאראןאיכה . 9
 .מחוברותן-4ן 5 ,-9ו 1ש'

 . 90ד"פ, .ו 7עשר, .)-1916ו 9ו 7 ,רינה .משישהשלישי(שיר 79תר"פ,תשרייורק,נירא,מקלט
18 ,פריז . 15ווו,ברשהגניםייאם . 10 .5. 1939 

19 :שםהתאריךמשבעה.שלישי<שיר 38תשי"ב,תל-אביב, , nמסכ .5.  .משובש) , 1939
 ..(ער)הדממה . 257ד"פ,

18.3רינה, . 58וו,בררידסרבים**אישים .וו .1919 
 ."הנגוהות"גוועוהמליםמחוקרתהסירם.אחריהאחרונה,בשררה
 .) 112(הדממה, )-( )-(

22רינה, . 45-46 .א 1 , 32-33 , 11בררידסו.לעברואיש . 12 .6 .1918 
הבתיםושניירח nבלילרהשיררכןלערבו,אשיהשירשלהשני(חלקו 33-34עמודים . 1

יגוןהלומי" :אחרוןבית .במקומרלאשהיהתלוש,בדףהםמהרה,העלושלהראשונים
 '.[כוחנו?)'ורחינוייצאכי"עד :מחרקהאחרונהשררהרכן ,") ... [אגרשגערן]/-[מחרק

 '.' 1920שנתא"יחוברת 'מקלט'בנדפס" :השירבצד .הנ"להמחיקותהשמטתא. 1
 . 124ד"פ, . 50 ,שער .מחמיהש)רבעיי(שיר 261פ,"תראביורק,נירד,מקלט

15 ,רינה _ 49-50 ,וובררידסאשיעלאיש . 13 .1.1919 
-2ש'  .מצורפות 4-5 , 3

 .ו 15 ,ד"פ . 42שער, . 392 , 1923ברלין,יא,העולם
. 2בררידס . 1לילהחיהכאך . 14 11 ,IV . י"כ . 3 .קלרזנרכ"יA+D . 25 ,רינה .8 .1925 

ובהדממה. ,י"כהבכל ,כנדפס) :חיתה'(ולא"חיתה" : 7ש' . 1 3-
 .ואחרון)שישי(שירו ,לז .גל ,תרפ"זב'כרך ,ולמועדיםלשבתותמוסףדבר,
 .)'(רב'תרכןהראשוןבחלקאחרוןשיר .סההדממה, . 210ד"פ,
 .שבט'ימי'אל ,,שבטימיביןאל

 )? 1914-1915 (דררזנדררףדודיאלכ"י >**<דודי""אל .ו 5
כדרגמאבהדממהנדפס .שם) '(רהיום'בנטות'השירשלראשוןטופסזהר .בכה"יראשוןשיר

 .)א , 53 'עמשם, , 77ערתן '(רפרגלישירשלביותרמוקדמת
 .) 85(הדממה, ) 96 ,ד"פ ; 23(עשר, )-(
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28 , 1ברש . 1ביהכאלוהיי, - 9רינה, .כפול)(נוסח A+Dכ"י . 2 . 30 .א 1 . 29 .6 .1922 
- 1ש' :(למשלהנדפסבנוסח 30במקרם 'ש 40כאןולכן ,יותרקצרותזהבנוסחהשוררת . 1

מופרדת- 9ש• : ") ...ניעמדו irקימי"בנטות- 4ש' : ") ...נולפיסחים"לגיבנים~
אחד.בית: 14-22ש'הימים'.'"כל : 21ש' .שחוננת"": 1ש'לשלוש).

 .מהןאחדותבין ,מיוחדבסימןומפריד,וחחרהראשון,בנוסחשהופרדורבותשוררתמחבר .א 1

 'שואליו ,לשתייםהפרדתןמסומנתאך ,מחוברות-14ן 5 'ש(כבהדממה, .שוררת 30כאן
כבנדפס).לשתיים,מופרדתאינה 16

 .כנדפס)(שלאנפרדביתהן 11-18ש' . 2
השיריםמחמשת(אחדבהדממה, .ו-60 161ד"פ, .מארבעה)ראשון(שיר 69תרפ",דרינהפרט,

 .) 85הערההמברא,שם ,,,להדממה.וצורףבעשרנכללושלא
10וינה, .כפול)(נוסח A+ Dכ"י . 2 , 3-4 , 111בררידס .והנערותאלוהיי, .1922 . 

 .מחרק "הן"כש ") ... [הןעודן" : 28 'ש . 1 .קריאהסימןאיןהשירבסירם . 1-2

 .)'בינה ,אלוהיי' ,לעיל '(רגהדממה, .. 162-163ד"פ, .מארבעה)שני(שיר 70 ,ד"תרפרינה,פרט,

.3.2רינה .הפנקס . 3 .הגדולהנהרכ"י . 2 . 72 .א 1 . 71 , 11ברירדס .ושבט**ימיאל 1920 
ייאנח/חולה"ראם :נוסףביתלשלישיהשניהביתבין '.') ... [שבטימייבן"אל :הפתיחה . 1-2

 .הגגות""על : 13ש' '.'ועמוקנוגהיופיזהוהיה /-הבלמלאבחדר
 2-3ש''.') ... [בר"אשר: 4 'ש(בשורוק).:"גברך" 3 'ש"עיתים").(במקרם:"פעמים" 2ש' .א 1 , 1

 'ש :גראפייםפירוקיםשניא-1לונוסחביןכןכמר .מחוברות-האחרונותהשררותרשתי
מחוברות.היו-12-13ך 4-5

פעמים')'(במקרם"עתים"התיקון : 2ש' .ל"כג-הסירםשררותרשתי 2-3ש'הפתיחה, . 2
 .מחרקה ""אשרהמלה : 4 'ש .זהכ"ישלזיהויואיפשר

הביתהשמטתרכן ,~~;רו;כיסה')'(במקרם "ה:כ;וי:~~"היחידאיתהתצורההצגתבולטת : 5ש' . 3
התווסףעם ,השירשוררתמיספרגדלזהביתבלעדיהקודמים.בכה"ישההיהשלישי,
 .) 3 ; 2 (לשבע-עשרהרעדא) l (לחמש-עשרה ) 1(נוסחמשלרש-עשרה ,גראפיםפירוקים

 .) 132(הדממה, )-( )-(

 14.5.1937 ,פרזי . Bכ"י . 3 . 3 , 111ברש . 2 .בוקרכ"יעם .והחדורה(*)כחליאל
 12.3.1938 :עובד

הנוסחשללספרדיתהעיבודפרטיי"בכהכה"י).(בכלצרויהאל"ף- ") ... [נחלי"אל . 1
 .) 216שיר ',הלאנררב'ל(והשררההאשכנזי

 ,'הלאנר'רבהשירעםיחדלספרדיתעובדזהשיר .לאשכנזי)בפתיחתו(זהההספרדיהנוסח . 2
 .היוםבאותו

 '.הלאגר'רבהשירעםעמודאותועלכתוב .ספרדית . 3

4.6 ,פריז . 1932 

,זירפ 16.10.1925

24.6 ,מדקל .1916 

 .(ספרדית)נהדממה, .) 272-273 ,שם-הספרדיהנוסח .האשכנזי(הנוסח 247 ,ד"פ )-( )-(

29.12רינה, . A+Dכ"י . 2 . 15 , 111בררידס .ופחחןאל . 1923 
האשכנזי.הנוסח .ו

 '.') ... [עירום"אבראה :הספרדיהנוסח . 2
 .)אשכנזית '. ...אבראהפתחךאל' :כותרת(עם 464תרפ",דניסן-אלולמב,השילוח

העיבוד).מרעדחסר ;(ספרדיתידהדממה, .(אשכנזית) 159ד"פ,

 . 34ו, vבררדיסשדותייךאל
 .אחדביתהן-7 12ש'

 nבגלויכו-10ל 9 'שבין(ההפסק 226ד"פ, .משישה)רביעי(שיר 202-203ד,"תרצא, nגליררנ
 .לבהדממה, .לעמוד)מעמודהמעברבגיןאםכיבתים,שניביןאינו
 . IV , 13בררידסיומיחרךאל
 .לעצמובית : 7ש'

 .מדהדממה, . 202ד"פ, .(פריז) 37 ,תרפ"זיורק,נירהדואר,שלהיובלספר
6הוטוריל.ו. 5 ,ווברשירא nאל . 11 .1936 
דגש.ובליבשורוק,-"רטובה" : 8ש' .פסיקבסיומה : 2 'ש

 .לדהדממה, . 243ד"פ, .משישה)רביעי(שיר 260 ,תרצ"חג,ככסח
 . 5-6 ,ובררידס *י* nהייעיראם

 .) 92(הדממה, )-( )-(
 . 6-7 ,ווברוידסעלמהלי,אמיר

18ינה,ו .5. 1920 

1.4 ,וינה . 1917 
 .אחריואורוראהשנכתב .) 11בסיפוח(המסומן 'תרהעיני'השירואחריוו,רומיתבסיפוחמסומן

(כבמקלט).מחוברות 8-9ש'
 . 102ד"פ, . 29שער, . 260תר"פ,אביורק,ניר ,דמקלט,
 . 74וו.ברוידסלבגרים**י nאמר
 .בפנקסאחרוןשיר

 .) 115(הדממה, )-( )-(
.5.2 .וינה . 56-57וו,בררידסדפרק** nאם 1919 

לאט'השירעםיוםבאותונכתב .(בקרבץר) ""r.ןפי : 8ש' .שם) '(רנרדם'בית'עללשירנתחבר
 .סוסי'עולים
 .) 111(הדממה, )-( )-(
20 ,וינה . 61 .ווברוידסבאראני .4 . 1919 
 .מצורפות 8-9ש'

 . 182ד"פ, )-(חמישי)(שיר 120ה,"תרפ ,לונדוןב,חלק ,אאיים
 )? 1911- 1913 ( .לבראכ"יכמלים**אנשים

 .רופףמבנה .שוררתשתיועודמרובעיםבתיםלשרשהובו ,ביותרמוקדם ,שירמעין
)-( 

.4 .יינה .הפנקס . 2 . 67וו.ברוידס .ו ** rקליל nאפל 10 .1919 
האחרונותהשורותבשתי ."מחליקים": 8 'ש .חרוקה)ף"אל ,קמוצה(שי"ן"בחשאי": 2ש' .ו

 .לנצח"לנסוע/חפצתיכה" :לשתוקן ','לנצחסעת/כה"אובה :(בסוגריים)קודםנוסח
 '.מאפילותהשמשות'השירעםיוםבאותונכתב

 .) 64והערה 52עמ'שם, , 77ערתן 'ר(כפול-זההנוסח . 2
 .) 131(הדממה, )-( )-(
16.6וינה, . 12-13וו,בררידסישןהיכןאצלי . 1917 

מחוברות. 5-6 , 3-4ש'

.13.8 , 42-43 .גל ,יגהצעיר,הפועל  . 105ד"פ, . 32עשר, .) 1917(וינה, 11-12 , 1920
.6רינה, .הנדפס . 2 , 44-45וו.בררידס .וצועדאראך 10.1918 

ערדאראה-/לאלמסעיךשלותכהצועדאראך"עת :רביםבפרטיםשרנהכה"ינוסח .ו
 /,הרכות ,החוורותידיךשתי //!הטובהגדול,החיים,/מלואבעדיסךהיכן //.מאומה
 //.אליךעיניילישא )![עזהואינילפניtךחרשכורעת /,שפחתך ,ואני /,בשמשאוחזות
כלואשמחהשחור/ראשיעל 1קלמבטייטרףאוליאךוהלאה,/ממניתעבורהןידעתי,/
 '.'!הטובהגדול,אחריך,/לכתתתגביאולי /,נפשיתוךזעיםרקמהמאווייימיי.//

.3.4 , 80גל.א,שנהורשה,היום,  . 191ד"פ, )-( . 6 , 1925

25 .ו 92ו ,וינה .ו 4 ,וברששחוירם nאררכר .3 
 .א-פ"ב)"תרפ ,וינה .משבעהשני(שיר 399 ,תרפ"גורשה,תרפ"ב),(תמח-אבטזקרפה, nה

 . 132ד"פ, . 58עשר,
.16.10 ,וינה(פראגמנט).קטועכ"י . 2 . 8ו,ברשו.בנההל** nארבנ 1920 

 : 12 'ש .קמוצהלמ"ד-"תולעי" : 11ש' .שרוקה)(פ"א"אפ~ר" : 7ש' .בכוכביתמסומן .ו
 .שרוקה)(קו"ף"גק~דרת"

 .)ב 2(כ"יא , 53עמ'שם, , 77רן nע ,, . 2

 .) 118(הדממה, )-( )]א 6 , 1978מד,(-[מאזנים

 30.7.1937 ,פרזי . A+Dכ"י . 2 . 29 , 11ברש .ו **פושטה* 1;1 ~
 .הספדריתבהברהישירותשנכתבו ,המבט')'נברך 'ר(השיירםמשניאחד

 .בפנקסאחרוןשיר .ו

 38מס' , 77עתון 60
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אתמחליפה"גם"המלה :אחרונהש' ;"הן"המלהנוספת- 10ש' :זהיםתיקוניםשני . 1-2
 ."ןה"

 .(סט)הדממה )-( )] A+Dכ"יפיעלפאקסימיליה , 4 , 1978מז,[מאזנים-(
הלבנה'.'שינך ,,הלכהנישנןאת

 19.9.1922רינה, . 2ווו.בררידסענוגותכאצעבות
 . 108ד"פ, . 35 ,רשע)-(

 22.5.1922רינה, . 27ו.ברשכבית
נצא').'כי(רד'שמאליתשי"ז-"בשרב" : 4ש'

 .תרפ"א-פ"ב) .רינה .משבעהחמישי(שיר 402 ,תרפ"גורשה,תרפ"ב).(תמח-אלרלטזות.קופה,
 . 81ד"פ, . 8שער,
.24.8רינה, . 13-14ו.בררידסכרקד"**"כגן 1916 
ימנית.שי"ז"שדרה" : 7ש' .חוחשמץהראשוניםהבתיםבשני

 .) 98(הדממה, )-( )-(
 .האשכנזיהנוסח ,הריקים''נחרצות ,,החוצות*כדמי
.14.5פרזי, 17ווו.ברשהלילותכדמי 1939 

 .)זע(הדממה . 258ד"פ, .משבעה)רביעי(שיר 38תשי"ב, .תל-אביבמסכת,
 18.8.1918 ,רינה . 41-42 .וובררידסצפור**עדיי,כראי
 .) 110(הדממה, )-( )-(
 14.8.1932פרזי, . 36ו. vבררידסשלןכרכה

-ל"פניני"קודם:נוסח 23ש'"תמהרי".-מהרה""תבראיבמקרם:מחוקראשון.נוסח : 7ש'
(מחוק)."אלמוגי"

 .לחהדממה, . 227ד"פ,מששה).חמישי(שיר 203תצר"ד,א,גליררנת
.27רינה, _ 54-55 .א l .52-53 ,lוברוידס . 1עילףכרקד 1.1919 

מהנוסחיותרחריףא'נוסחהשיר).בסיום(כמויעלף"כבר"בוקר :הנוסחיםבשניהפתיחה
בנוסחישהנוכחיהסיוםאחרי ."] ... [ראשיםאףרגליים ] ... Jקצצררת"אצבעות : 5-6 'ש(הנדפס

 ."-כרךאחזהשגערן //.כלכברתנסמךנוראמה"דבר :בתיםשניעוד 'א
l 17-18ש' .שרוקהכ"ף-"תכ~לרת": 11ש' ."רחבים" :קררםנוסחבצד"שרועים": 3 'ש .א 

 .מצורפות

 . 129 ,ד"פ . 55שער, .) 1919ינואררינה, .מחמישהשני(שיר 259תרפ"ב,ברלין.מ.השילוח
 .שם)הקטנרת'<יי'ר'אייכזחלומות" ה,,,,לשיריםכותרת rקברקו
 2.1.1921רינה, . 9 .וברשהאביב**יוםמה

 .מחוברים ''איקסיםבשנילאורכומחוקהשירבכוכבית.מסומן
 .) 119(הדממה, )-( )].בשרו""אתבמקרםבשרו","על: 21ש'ב, 6 . 1987מז,(-[מאזניים,
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האשכנזי.הנוסחיום',הערב'עם ,,האחירתכחדרי

 . Bכ"י . 3 . 25 ,ווברש . 2 .הנדפס . 1הירקיםנחרצות
.66 

.4הרטרריל, 12.1936 
2.1פירז, :עובד . 1938 

 .)י"כ(בליאשכנזית . 1
 ."] ... (החוצות"בדמיהספרדי:הנוסח . 2
 .ל"כנ . 3

 .)'הגבול'תחנת ,,, .מחמישהשנישיר(אשכנזית. 160ח,"תרצ ,ומאזניים
 .(ספרדית)סהדממה, .(אשכנזית) 236ד"פ,

 )?-1918 1919 (כתיבה.מרעדראיזכ"יאיזהלילהכחצות

-1919-מהםכאןהשיריםשאר :משנים-עשרשבעיי(שיר 120תרפ"ה, ,לונדוןב,חלקא,איים
 .) 34הערהלהדממה,המברא '(רד'ממכרמוקדםואוליהחירור:'כפרישלתאומוהואהשיר .) 1918
 . 184ד"פ, )-(
 ) 19 14 ,(דרחנדררף .מד~ייקכתיבהמועדואיןכ"יאיזהלילהגעגועיכיז

 'ר(הראשוןה'פרגלי'השירזהר.) 1914דררזנדררף, .משישהראשון(שיר 258 ,פ"תר ,אב .,מקלט
 . 86ד"פ, . 13עשר, .) 72הערהשם. 77,ערתן
.6.9רינה, . 17 .ובררידסערכייםכיז 1916 
 .)'בוקר'כנחל(עםהמשוררשלראשוןפרסום ." 1917שנת :הצפירה'בנדפס" :השירבצד

.8 , 37 .גל ,ורשה ,הצפירה 11 .  .) 1916(רינה, 4-5 , 1917
קריאהסימן,,, . 12 ; 8 ; 5ש'אחרי-הבתים rבההפרדהז,בהדפסה<נשמטה 264ד"פ, >-,

5 , 1976 , 480 (. 
 29.9.1937פריז,. A+Dכ"י . B. 4כ"י . 3 . 17וו.ברש . 2 .בוקרכ"יעם . 1שקטעתהככפרן

לגרמנית.תרגום-בצמוד . 1
 .אעירן"כי"במקרם ,כהצעה ,שאעירך"" :אחרונהלפני 'ש . 2
לבסוף,והוצבה, ,נמחקה , 2 'לשצורפה : 3 'שהמבט:נברך'השירעםעמודאותרעל . 3

 .הנוכחיבמקומה

 .(סר)הדממה . 250ד"פ,משמרנה).שלישי(שיר 197ש,"תה,כנסת
 .'קרמה'חלונות ,,"ככרן"
.2רינה, . 7 .וברשהסתירכלילות 10. 1920 

 ."המיםמןהדג;יקפץוםיבנחל" : 4-5 'ש
 . 113ד"פ, . 40שער, )- (

29 .רינה _ 33-34 .ווכררידסירחכלילות .6 . 1918 
חלומה,(ה"א"הריה"כמקרם ,)הצומק,,,, .חלומה(ה"א ""הרה : 5ש' .לעברו')איש' '(רתלושדף

מצרופות.-12 , 1 1 'ש .קמוצה)יר"ד

(רד'"קץ" :הכותרתחמישה).מתוךראשוןשיר . 1918יוני(רינה, 259 ,כ"תרפ ,ברליןמ,השילוח
 . 128ד"פ, . 54 ,עשר .) 29הערההמברא, ,הדממה
.16.7 ,כרניבל . cכ"י . 2 . 19 .ו vכררידס . 1סמטהכמרומי 1927 

 .)ה«-מארשלישי(שיר 1תרפ"ח,סיורןכ"חלה, .גלג,כרך ,ולמועדיםלשבתותמוסףדבר,
 .כהדממה, .יום')עבר'השיר ,,, .] ! [ 12ש'(עד 215ד"פ,

23רינה, . 24ו.ברשימיונכלכנטרף .3.1922 
 .בכה"•מסומנתהפרדתן :-15 16 'ש

.1.6לונדון,יט, .גל ,יאהעולם  . 142ד"פ, . 67עשר, .משישה)ראשון(שיר 392 , 1923
 .שם)(רד'זרדי""אלהשירשלשנינוסחהיוםכנטות
 . 96ד"פ, . 23שער, )-(
 . 1920ינואר ,רינה ·הגדולהנהרכ"ייישחראדםכני

 .ב'הערלם"'"נדפס :השירבצד . 'חזון' :הכותרת
.4.6גל. .טהעולם,  .)ל"נכ( 130ד"פ, .כותרת)(בלי 56עשר,כנ"ל). :(הכותרת 14 , 1920

5.4 ,רינה . 16ו.ברששכנהלא-אדםכני . 1921 
 ."] ... [בחשכהיתכנסובמיטות/" :מופרדת 14ש-

 . 137ד"פ, . 63עשר, .משבעה)ראשון(שיר 398תרפ"ג, ,ורשהתרפ"ב).(תמוז-אבטזהתקופה,
20.9 ,פריז . 1 ,ווברש . 2 .חמישיפנקסכררידס, . 1הגשםכעלות .1935 

 .הישרשלמפורטותטיוטותשתי . 1
 .'] ... (טאכטער''דעולהלן. ,, ,צרקרפנטיד .מיששה)שני(ישר 232תרצ"ז, .בכסנת
מ.הדממה, . 230ד"פ,

.10.5רינה, . 18ו.ברשכעלהיי 1921 
 . ,,"המתיםבמקרם ."מתיגר" :תיקון 2 'כש

 . 131ד"פ, . 57 ,עשר )-(
 4.8.1936פריז. . 7-8וו.ברשעינייךערב;ע,צרם

 .)"י.לע"(במקרם"על" : 5ש'
 .'] ... [טאכטער'דעו ,,,להלןצרקרנפט,יד .משישה)חמישי(שיר 260-261 ,תרצ"חג,כסנת
 .מאהדממה, . 244-245ד"פ,
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~~ J 16. 2בררידס . 1~הדריוםם ,IV . כ"יC . ,2.2פריז .1927 
 . 1תרפ"ח,סיורןכ"חלה, .גלג,כרך ,ולמועדיםלשבתותמוסףדבר,

 .) 7 '(שזהמשירלקרחהדממה''לעברהשם .מרהדממה, . 214ד"פ,
2.8רינה, . 38-39 , 11בררידס rקכעריכ . 1918 
מצורפות. 3-4ש' . " 1919שנת ,,חוברתגברלרת''בנדפס" :הישרבצד

 . 107ד"פ, . 34עשר, .) 1918רינה. .ואחרוןשני(שיר 108 , 1919 ,רינה,דבגולות
האשכנזי.הנוסח ,החולה''ובלקט ,,החולה*כצובר
 .) A+Dכ"י ,'הכבדים'שורריהשיר(מאחוריטיוטה . r 1קימיכקצה

3.8 ,פזיר . 5 .וווברש . 2 . 1938 
נברנהמטרדהילדים<שאחריי> irקימי"בקצה =מנוקדתובלתי .בעפרוןכתרנההטיוטה . 1

 /-השיטקלתהןוהיאתחכה.//להםכברהלילספינתהליל~בספינתירדומהרהירוצו/
(ערועה)כבדההספינהולנר //.ורדרדברשםטלרליםמחר/יום(חרף)שפתעלתעבירםאשר

ויגעיםוקשה/הדרך(ורבה)וארוכהפרצותיה/יקערוסער tבכבדרתנחתורעייפים tמירשן

 .נגיע"לאאףאר /-נגיעהבוקראל
 .(עא)הדממה . 251ד"פ, .משמרנה)רביעי(שיר 198ת"ש,ח,כסנת

 ) 1915(מדקל,מד~ייק.כתיבהמרעדואיןכ"יאיזדדמומיםכעשת
 . 112ד"פ, . 39עשר, .) 1915(מדקל, 9 , 8.8.1918 , 32 .גלהצפיהר,

 10.6.1925רינה, . A+Dכ"י . 4קלרזנר.כ"י . 2 . 3ו, Vבררידס . 2 . 40ו.ברש . 1גדוליםבתםי
 : 6ש' .(צררת)"סמטרתבארפל"(בחשכת) : 4ש'ואילמים".(בגבעה)גדולים"בתים : 1ש' . 1

לנוסחושיבה- "?אותםיבכהמי ;אותםיבכה, ,מבכהאיש"איז-אחדיםכסירנות
שאינןמחוקרת,שוררתשתיישהסירםאחרי .אותם"ברכהאיש"איז :שנמחק ,ראשון

 .לשחזורניתנות
ימנית.שי"ז-"השדרה": 13ש' .לעצמוביתהן 10-11ש' . 1-4

 .משישה)שלייש(שיר 1 ,תרפ"זסיורן, ,, ,לזגל.ב,כרן .ולמועדיםלשבתותמוסףדבר,
ל.הדממה, . 207ד"פ,

 7.3.1920רלישהרף,הגדול.הנהרכ"י . 2 . 73וו.בררידס . 1הזהבעיבג
 .שבדוןר)כ"י(רד'עשרנוסחעלעדיףבהישלר)ח,(רכןפסיקבסופהאיז : 13ש' . 1
 .) 22הערה ,שם 77,ערתן '(ררינה-רלישהרףבמקרם . 2

 'ר(באידישקודםנדפסהשיר .) 1920מץררינה, .ואחרןוחמישי(שיר 260 ,תרפ"ב .משהילוח
 . 143ד"פ, . 68שער, .) 275 ; 267ד"פ,

.8.7פזיר, . IV, 40בררידסמלאיםבגעיים 1933 
 .בכה"ימופרדות-11 12ש'סגולה).(הרי"ש-"לא;ךך" ;שרר:והלמ"ד- ""כחולה
גב.הדממה, . 225ד"פ,משישה).שלישי(שיר 207תרצ"ד, ,אגליררנת
 15.7.1920רינה, .קטועכ"י . 2 . 3ו,ברש . 1כירככותגדולים

 .יעברו''הימיםהשירעםיוםנאותרנכתב .מחוברות 6-7 'ש . 1

בשער.,שברצעה-7ל 6ש'ביזההפרדהמסומנתכאן .ב) 2(כ"יא , 53עמ' ,שם 77,ערתן ,, . 2
 . 77ד"פ, . 4 ,רשע)-(

 5.8.1922רינה, . 37 .א l . 35ו.ברש . 1לשכת**עליךגם
-הפרדהבהמסומנת: 9ש'ההרים'.ראשי'השירעםיוםנאותרנכתב .בכוכביתמסומן . 1

 ."] ... (נוהריםהילדים/כל(הינה)כי" : 12-13 'ש ."] ... (אתפרש"לבדtי
בכוכבית.מסומןאינו .א 1

 .) 125(-)(הדממה, .)]'בנוסחבמקרם 'אנוסחהועתקכאןא. 9 , 1978מז,[מאזניים-(

.2 ,רינה . 47-48וו,בררדיסחשרדיםדגלים 1918 · 3. 1 
 : 9-11ש'מצורפות. 5-6ש' .תרפ"א"שנת 15-16חוברתהצעיר',ב'הפערלנדפס" :השירבצד

 .כנדפס ,"] ... [ונצפהבחרדהנעמודשם/נבעירם"כילדים
28 , 15-16חרב.י.דהצערי,הפועל .1.  . 138ד"פ, . 64עשר, .א 9 , 1921
 14.2.1917רינה, . 1-2וו.בררידסעומדהיכןזרמם

אשבה:הלילה'כלהשיר ,,

 .) 1917פברואררינה, .משלרשהראשון(שיר 11.4.1918 , 15גל.ורשה,הצפיהר,
 . 100ד"פ, . 27עשר,
.10 , 1916ירנה. . rבריינכ"י . 3 .הפנקס . 2 . 27 .ובררידס . 1יפרח**זרמם 10 

מחוברות. 3-4 'ש . 1

 .) 129(הדממה, )-( .) 125 , 1981גב,מאזניים-(

 )? 1912-1913 (לברא.י"כאמי**דם

 .כושלעדמחוספסהניסוחשררות.ארבעבניבתיםכיששהברבירתו),המוקדמים(מןשיירבסירן
חנה.האהובההנערהשלנסיעתה :הנושא .למבנהובקשרוודאויותראימחיקותהרבהבכה"י
)-( 

העשרמשירילישהשפוגל,שלכנראה ,אידילתרגוםכותרת-איר"לאגנעצרטאכטער,"רעד
 .) 112 , 58 , 56 , 112 , 83 , 74 .מסכאן '(ר 'הבת'לחייהדממה,שלהשלישי

 27.5.1921רינה, . A+Dכ"י . 3 .הנדפסהנוסח . 2 . 20 ,וברש . 1עיירתדרך
 : 4 '.שחירשי"הד"נמשן : 2ש' ."היעדים" : 1ש' :לנדפסשרואהבהאחדיםנוסחחילופי . 1

נפגשים"שוב: 8ש'"לדהרות". : 6ש' .בשחרר"הישישכערר" : 5ש' .התבל"נרדם"עת
 ."השחורים": 13ש'גומא"."הלילה : 12ש' ."באין" : 10ש' ."הפרשים" : 9ש' ."לרגע

 .יעירם""דרך :הפתיחה . 2

"לדהרות" : 6ש'"עובר").(במקרם"רוטט"-הצעה : 2 'ש ."יערות"דרך :הפתיחה . 3
 .) 1(כנוסח

9יורק,נירט, .גל,דהדואר . 1. 1925 , 4 . 
'אלוהיי, ,,,,לעיל .להדממהוצורףבשער,נכללושלאהשירים(מחמשתנחהדממה, . 196ד"פ,

בינה').

2 .וובררריסשחררלליהדךר .1.1רינה, . 1-22 1918 
 .משנים-עשר)עשירי(שירתרפ"הלרנדרן, , 126ב.חלק ,אאיים . 305תרפ".ד .נאות.קופה

 . 166ד"פ, )-(
 11.12.1929תל-אביב. . 24ו. vבררידסדרדרתיובארדךר
שלסימוןשרםאיזאך"לבת", :כותרתלשירהבת).להולדת(סמרךבאץרשנכתביחידישיר

"עזירה" : 3ש' .היגון')לאסירי'אריההשיר ,לעילגם(רד'כבמאזנייםשירים.ארבעהבזמחזור
 .נמחקה) .כתיקוןהמוצעת ,"המנ"(ישנה"" : 4ש' .כנדפס) ,"צעירה"(ולא

 ,,צרקרפנט,די .בארון)לדבוהרוהקדשהלכתהכותרת(בתוספת 4-5 ,מזגל.ב,"תרצ ,גמאזניים
 .לגהדממה, .וההקדשה)הכותרת(עם 219ד"פ, .'] ... (טאכטער'רעדלעלי

.20.1 ,רינהה.פנקס . 2 . 24-25וו.בררריס . 1נצאהכה 1918 
מקפים.ובשניבנקודה 12רש'בפסיק. 10ש'קריאה,בסימןמסתיימת 3ש' . 1

 .מחוברות 13-14 'ש."--חינהאםיידע/לא"ואיש :לשתייםמופרדת 12 'ש . 2
משנים-עשר).אחד-עשר(שיר 127תרפ"ה, ,לונדון .בחלקא.איים
 .עש)רממצערתהשמטה- ( . 18 7ד"פ,

.12פרזי. . 48 .ו vבררידסימייהה, 10.1934 
קריאה.בסימןמסתיימת 4ש'

 .מטהדממה, . 232ד"פ,באות').'ספינות ,,, .מיששהרבעיי(שיר 234 ,תצר"זב,כסנת

.6.7ברניבל, . A+Dכ"י . C. 3כ"י . IV, 18. 2בררידס . 1ספיונת•הה, 1927 
צרויה).(חי"ת"מלוןי" : 5ש' . 1-3

 .ואחרון)שני(שירתרפ"ח,אדרכ"דכג, .גלג,כרךולמועדים,לשבתותמוסףדבר,
 .כההדממה, . 212ד"פ,

 61 1983פברואר



---,~,,;;,----.-~~ ~-,.,..,..:.....,.:;;.:;:::::.:;~::.=;::::=::::::;::;::;;;;:;::;::::;~::::;;=-====;;.,;;;;:::,aוו-"=-'=-יי"-י""""'"-==::--------יי:י--;י - "ר:יי'"י'-"~-י:"",.:, .... ., ------..-.--,,-,-:,-;:~-"";י
,:., .. \ 

.78 

.79 

.80 

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 

.87 

.88 

.89 

.90 

.91 

.92 

.93 

.94 

1 
 ·י

.95 

.96 

.97 

.98 

.99 

. 2בררידס . 1החושרים 17 ,IV . כ"יC . ,7.4פריז .1927 
 .משניים)ראשון(שירתרפ"ח,אדרכ"דכג, .גלג,כרךולמועדים,לשבתותמוסףדבר,

 .מההדממה, . 211ד"פ,

15ויכה, .הגדולהנהרכ"י . 2 . 2ו,ברש . 1יעכרו**הימים .7. 1920 

 .בכוכביתמסומן . 1

 .כה"ישלבסופרבלב.דהראשוניםהבתיםשכי . 2
 .) 116(-)(הדממה, .)]א 5 , 1978 ,מד(-[מאזניים,

 )? 1911-1913 ( .לבראכ"י **ם~חינה

(מ"ם "אהבים"מתנה :אחרונהש' .) 49והערההמברא,הדממה, 'ר(בתיםשבעהבןמחורזשיר

שוואית).תי"ר ,פתוחה

 .) 83(הדממה,
 3.7.1923רינה, .כפול)(נוסח A+D ·כ"י . 2 . 11-12 ,ווובררידס . 1העירותכצלעיחינה

 .הנוסחיםבכלצרויה)(אל"ף"אל" : 14ש'
"כשחפים").(במקרם"בשחפתם" : 3ש' ."ארגמן")(במקרםהדמים""כתמי : 2ש' . 1

 .לדור"מדורסביבך~עלומאפלימלידיל;תלנה"אחר :(כנדפס)האחרוןהבית . 2
האחרוןהניחמופרדות.היו 13 , 12 , 6 , 3 , 1ש' :רביםגראפייםצירופיםמסומכים .א 2

 .מחרק-וכר')("מלדייל"
 .יבהדממה, . 168-169ד"פ,משבעה).שלישי(שיר 306תרפ"ד,תשרי-כסלוורשה,נא,התקופה

7.4ויכה, . 25 .וברשהאביבחינה . 1922 
 . 83ד"פ, . 10שער, .משבעה)שישי(שיר 403 ,תרפ"גורשה, ,תרפ"ב)(תמוז-אבטזהתקופה

29פרזי, . 28ו. vבררידסחייםכדחינה .12.1931 
"הקוטף"-ראשוןכוסח 13 'כש .בליק"זייער" :באידישגם"ועיניו");(ולארעיכם"": 10 'ש

 .)"("הכורחתיקוניםשכיולידומחרק,
טאכטעררעד'לעילר'צרקרנפט,די .לבת')'במחזורשלישי(שיר 4-5מד, .גלחרצ"ב, ,גמאזניים

 .לההדממה, . 221ד"פ, '.] ... [
 6.5.1919 ,ויכה . 62וו,בררידסיושבההיכן

.1.6יט, .גל ,יאהעולם  . 91ד"פ, . 18שער, .ואחרון)שישי(שיר 392 , 1923
ו 3.3 .ו 9ו 7ויכה, . 5-6וו,בררידסהשחורזקנךהן

 :ילדותפלג'חרךהשירעםיוםבארחונכתבהשיר .בשורוק- "זהוב" : 14ש' ."!יבא" : 7 'ש
 . 76ד"פ, . 3 ,רשע)-(

14ויכה, . 10-12וו,בררידסיוצאהנני .6.1917 
 '."אעל'במקרם"אעלה", : 9 'ש ." 1919שכחא,חוברתב'מקלט'"נדפס :השירבצד

 .) 1916-1917ויכה .משישה)רביעי(שיר 80 ,חר"פתשרי-כסלו ,יורקנירא,מקלט

 . 119-120ד"פ, . 46עשר,
.3.4ויכה, . 26-27 , 11ברדיוסיורדהנני 1918 

3.9לדרמהפוגלידיעלהתאריךסימון . נדפס" :השירבצד .ו) xל-דרמההרומיתו v-ה(-1918
 .בכקודהמסתיימת 6ש' '.' 1919שכח,דחוברתב'גברלרח'

 . 93ד"פ, . 20שער, .) 1918(רינה, 107 , 1919מרץרינה,,דגבולות
 )? 1911-1913 ( .לבראכ"ימתגעגע**הנני

הנחים.בכל"מתגעגע", :מבריחחרוזעם ,מרובעיםנחיםתעשהבןשיר
 .נז::זלק]) 82(הדממה,

9.6 ,ויכה . 19וו,בררידסץרהנני . 1924 

שלא"הפ:פוגלשלידוכחבבקריאתדייקלאהעולם(עררך ""ותבדר-"ותכפר"בובקרם: 10 'ש
מןיותרפוגלשירחאתהולםהווזיואליהציור ,מקרהבכלהדל"ח).מןיותרגדולההמשורר

 .הדתיתהמטפורה

משניים).ראשון(שיר 588 , 24.7.1925ל, .גליג,העולם
 .הדממה)מןביותרהמצערותההשמטותאחת- ( 179ד"פ,

21 ,רינה . 25-26וו,ברדיוסשכהנני .2. 1918 

 . " 1918שכח ,אחוברתב'גברלרח:נדפס" :השירבצד
191(רינה, 14 , 1918רינהא,גבולות  . 154ד"פ, )-( .) 8
 5.7.1918רינה, . 34-35וו.ברדיוסמהרההעלו

לעברו.''אישהשיר 'ר
שלישי(שיר 121 ,ה"תרפב,חלק ,אאייםמשבעה).חמישי(שיר 308,ד"חרפנא,התקופה

 .ו 7וד"פ, )-( .משכים-עשר)
17 ,ויכה . 7 , 111בררידסהערבאךהערב, .1 . 1923 

 . 170ד"פ, )-( .משבעה)רביעי(שיר 307 ,ד"חרפתשרי-כסלוורשה,נא,התקופה
11.7 ,ויכה .קטועכ"י . 2 . 64 ,וובררידס .והנמיםהצלילים . 1919 

שגנחתי"יום :לתאריךמתחח ,בסופר . " 1920 , 45יוןגל 'הצעירהפרעל'ב"נדפס :השירבצד .ן
לראשונה'.'דם

 .)א 2"י(כא , 53 'עמשם, 77,עתרן 'ר . 2

 .פוגל)דוב :חתרם ,משנייםראשון(שיר 9 , 27 . 8 . 1920 , 45 .חרביג,הצעירהפועל
 . 125ד"פ, . 51עשר,

4 ,ויכה .קטועכ"י . 3 .הפנקס . 2 . 66וו,כררידס .ומאפילותהשמשות . 10.1919 
 .מצורפות-15 16ש' . 1 2-

 .א) 2(כ"ישם ,, . 3

 .ו 86 ,ד"פ )-(משכים-עשר).תשיעי(שיר 125-126 ,ה"חרפ ,לונדוןב,חלק ,אאיים

היגון:לאסירי'אריהר'היגוןלאסיריראויה
 . 8י"כ . 3 . 23וו,כרש . 2 .הנדפס .והחולהוכלקט

 '. ...הגנרלתחנת' 'רד .כ"י)(בליאשכנזית .ו
 ."] ... [החולה"כצבור :הספרדיהנוסח . 2
 .כנ"ל . 3

 .האשכנזי)הנוסחמחמישה,שלישי(שיר 161תרצ"ח, ,ומאזניים
 .(ספרדית)סב ,הדממה .(ככ"ל) 237ד"פ,
 . ·הליליקרבכי'ר'אלייכקרבוהיה
 . 59וו,ברוידסאקרא**לארכי

רבים:'אישיםהשירעםיוםבארחונכתב

 .) 113(הדממה, )- ( )- (

23ויכה, . 23-24ו,בררידסמדברצהריזהב .9 .1916 
[בשורוק]אפור"וצל:הסירם."] ... ["ערם: 12ש' .האחרוניםהנחיםשנירכןמחוברות,היו 4-5ש'

 .) 64והערהלהדממההמברא(רד' "- .המרחבחרךכהה/כאצבעירעד
 . 116ד"פ, . 33עשר, .) 1916 ,(רינה 13 , 1918דצמבר ,רינה ,אבגולות

18.8 ,פריז 7 ,וווברשהעולםזה .1938 

 .(עב)הדממה . 252 ,ד"פ .משמרנה)חמישי(שיר 198ח"ש,ה,כנסת

 .כדהדממה, )-( .)] A+Dי"כפיעלפאקס;מיליה , 3 , 1978מד,[מאזניים-(
.10 ,פרזי . IV, 12ברדיוסיחידיחרטם . 100 10 . 1925 

להפרדהסימן:ווש' .)'נצאכי' ·(רדימניתשי"ן-"משרב" :ו oש' ."גנכן")(ולא"גגכן": 6 ·ש
 .""אלררכןאחריגראפיח
 .יטהדממה, . 199ד"פ, . 87 , 1 .גלז-ח,"חרפו,הדואר

 .שם 'רד .יישחר"אדם'כניהסונטהכרחרחחזרן

.4רינה, . 22 •.ברשיאביחלום . 101 1. 1922 
 . 82ד"פ, . 9 ,רשע)-(

7.8 ,רינהכדייניך.י"כ . 2 . 8 ,וברדיוס . 1קרמה**חלונות . 102 .1916 
פתוחה,ח"(חי ":"חרדי 3 'ש .דרכובראשיתפוגלשלכמנהגו ,)"ךרככ"(כרחרחלשיר .ו .ו

 .שרוקה)א"(פהאפורים"" : 9ש' .שוואית)ש"רי

 .כרחרחאין . 2

 .) 94(הדממה, )] 125 , 1981 ,כב[מאזניים- (
25 ,ויכה . 15ו,ברשתקועות**חרבות . 103 .3.1921 

השירעםיוםנאוחרככחב .ואילך)חמישי(בית 'כלבים'עםהשירשלהשנילחלקוראשוןכוסח
 :שחוריםארוכות'

 .) 123(הדממה, )-( )-(

10 ,ויכה . A+Dי"כ . 2 .. 14 , 111ברדיוס .וטבחתי(*) . 104 .10. 1923 
 '.הכחלתי'"כמקרםאכחילה"" : 9 'ש .מקףבמקרםפסיקכקודה : 3ש' .אשכנזית .ו
 .הספרדיהנוסח . 2

 .האשכנזי)הנוסח .ואחרוןשכיעישיר(ד"חרפ ,נאהתקופה

העיבוד).מרעדחסר .(ספרדיתיחהדממה, .(כנ"ל) 173ד"פ,

 .האשכנזיהנוסח :בוקרעם' 'ריקיצו*טפנו
.1.6פריז, . IV, 38בררידסיינעלטרם . 105 ו 1933

 .גגהדממה, . 223 .ד"פ, .משישה)ראשון(שיר 201ד,"חרצ ,אגליררנת
 7.8.1918 ,רינה , 39-40וו,בררידסנמחו**טרם . 106

 .) 108(הדממה, )-( )-(

13 ,רינה . A+Dי"כ . 4 .קלחנוי"כ . IV, 3-4. 3כררידס. 2 . 41 , 1ברש .והעריםידעתי . 107 .6. 1925 
שלאחריוהשירעםיוםבארחוככחבשהשירמתברר .כיותר)(נדירלשירתאריךאיןזהי"ככ .ו

 :שררותשלרשבןביתבסוגרייםהרשםהראשוןהכיתלאחר .שם) '(רד 'רחובותאורך'מלוא
זהבית ;כגבורות"עפרלוחכיםאר /-זנכםומונף /-ידהרוסייחיםקיציםכרחבי"

 .האחריםהנוסחיםככלנשמט
 .כ) , 5 1 'עמ ,שם 77,עתרן 'ר(אלהפנקסיםכשנינמצאשלהםי"שכהשיריםמחמשת . 1-2

 .משישה)רביעי(שירו ,ז"חרפסיורן 'י ,לזל.ג :בכרך ,למועדיםולשכחותמוסףדבר,
 .יגהדממה, . 208ד"פ,

4 ,וינה .לרזנרקי"כ . 2 . 16 ,וווכרוידס .ויוםאחריום . 108 .3.1924 
-ואורים;רחוציםיונקים/יזחלואז" :מחוק ,קודםנוסח :-15 1 7ש' .אחדביתהן 1-4ש' . 1

 ."ארץאפסיעדוצהול /-המהאך
 .ל"כנ : 1-4 'ש . 2

19 ,ברליןכה,גל. ,יגהעולם .6. 1925 , 48  .)-( . 175ד"פ, . 7
26 ,פריז .כפול)(נוסח A+Dי"כ . 2 . 6-7 ,ו Vכרוידס .והחירוריומנו . 109 . 12 . 1925 

":גע- 20 'וש ,י;,ךם" ?7 "- 7ש':פירכוחשחימבהיריםי"כה .לשירפריז')'(כרחרחאין . 1-2
כנוסחהרביעי,הניחשלזההתיקוןמסומן"יכהכשלרשת .כזכר ,"חולה" : 30 'ש ."ופה

 .מהנדפסהשרנההדממה,

הבית .מדוייקוח :-20 , 7ש' .ו ,ז"חרפכסלו 'כי, .גל ,בכרך ,ולמועדיםלשכחותמוסףדבר,
 ."הלילהכלדווה,/שחיקהרבועחדר/להםיחךמהעליונה/"בקומה :הרביעי
 .כגהדממה,משובשות). :-20 , 7 'ש .כנ"ל-יהרביע(הכית 203-204ד"פ,

 )-1916ו 917 ,(וינה .מדוייקכתיבהמרעדואיןי"כאיןסתיויום .ו 10
1916-191 ,וינהמשישה.שני(שיר 79 ,תר"פ ,תשרי .אמקלט  . 88ד"פ, . 15 ,עשר .) 7

12 ,רינה . 48-49 ,ווכררידסמסכהילדותנוווו. . 12 . 1918 
 ." 1920שנחא"יחוכרת 'מקלט'כ"נדפס :השירכצד

191 ,רינה .ואחרוןחמישירי(ש 262פ,"תראב ,יורקניר,דמקלט  . 79ד"פ, . 6 ,שער .) 8

11 28פרזי, . 42ו. vכרוידסינןאוליילדי . 2 . 10 .1933 
 '.] ... [טאכטער'דעולעיל, ,,צרקרנפט,די .ואחרון)שישי(שיר 204 ,ד"תרצ ,אגלירנרת

 .לטהדממה, . 228ד"פ,
30 ,וינה . 60-61 ,ווכרדיוסמשחקיםילדים . 113 .3. 1919 

18 ,ד"פ )- (משנים-עשר).רביעישיר( 122 ,ח"תרפ ,לונדוןכ,חלק ,אאיים 1 . 
17וינה, _ 9-10 ,וכררידסכלבים**יללת .ו 14 .8 .1916 

קרמה.'חלונות'השירעםיוםכאותונכתבהשיר .שרוקה)ת"(חי"חורבות" : 3 'ש .מחורזהשיר
 .) 95 ,(הדממה )-( )-(

 ) 1925קראקוכ,( .איתותיואלזהשירשלכה"יירוקיםימים .וו 5
 .)]א, 53 'עמשם, 77,עתרן '[רד 1925 ,(קראקוכ 192ד"פ, )- ( , )- (

 14.7.1917וינה, , 13-14 ,ווכררידספוניםימים . 116
 : 17ש'."] ... [רכלאורחותי;יבצידי": 4-5 'ש'.' 1919שנח 'אחוברתכ'מקלט'"נדפס :השירבצד

 .סגולהם"מ- "נומך"
 . 74ד"פ, . 2עשר, .) 1916-1917רינה, .משישהחמישי(שיר .פ"תרתשרי-כסלוא,מקלט

15 ,רינה . 19 ,ובררידססתיו**ימיו. 17 .9 .1916 
עםיוםבאותונכתבהשיר .(בשורוק)"אפור": 8ש' .-12 , 7 ,-8ר 6 ,-10 , 4 ,-3ו 2ש':שרטטחרוז

 :בוקרכנחל'השיר
 .) 99(הדממה, )-( )-(

11 ,וינה . 21ו.כרששחררהירעיה . 118 .8 .1921 
 .שאלהסימןאיןבסירם .גראפיפירוקסימן ,מחוכרותשהיו , 1 1- 12כשוררת .מחוברות 1-2 'ש
 . 134ד"פ, . 60שער, )-(

13 ,פרזי . A+Dי"כ . IV, 9. 2בררידסו.עלייךככדר . 119 . 10 .1925 
- 10 'ש '.'"תאורהכמקוםברורהלאמלה : 8 'ש . 1 .הנוסחיםכשלרשתכקרמוטעם"הזר" : 13ש'

חרשייכלאסער" :מחרקביתהנוכחיהסירםאחרי ."תנהרנהצחיםנחלים 1ך wו~"שמחתך : 9
 ."]?ועכרתן[הודךכלעל /]-- [רךיישאכיאליי;ך

13 ,אביבתל(קבר),כד .גלג,כותיכם, .3. יישן"כדד :ל"(צ"לילה"המלהנשמטה: 5ש' . 1 , 1929
 .כבהדממה, .ל)"כנ : 5 'ש( 217ד"פ, .)"] ... [לילה

6.4וינה. . 8-9וו.ברוידסערב**דמדומיככר . 120 .1917 

 .) 103(הדממה, )-( )-(
 )? 1911 • 1913 ( .לבראכ"יהפצע**קרםככר . 121

 .קלושההחריזה .מקוטעושלישי ,מרובעיםבתיםשני
 .) 81הדממה,(

 )? 1914-1917 ( .הפנקספלדה**בחרטי . 122

 .) 59הערה ,המבואהדממה,וכן ,,ב 52עמ' ,שם 77,ערתן 'ר(ביבליוגרפייםנתוניםחסרים

 .) 128(הדממה, )-( )-(
27 ,דררזנדורף .דיודאל"יכהשמש**באהכי . 123 .4.1915 

 .) 88(הדממה, )-( )-(

.2 

.7הוטוריל, 11 . 1936 
13פריז, :עובד . 1.1938 

18 ,וינה .3. 1919 , 

האשכנזי.הנוסח ',החיכויאולמי' 'רהחיכרי*חדרי
.7 ,פריז . A+Dי"כ . 2 . 22 • 23 .וא . IV, 6בררידס . 1יששך**חדרי 12.1925 

ל- 4ש'בין .שנחתכודפיםסימניכןלפני .התאריך;אחריו ,מחוקכשהואבלבד,אחרוןבית . 1
 .לעצמהכשורה ,"כואבים"המלהנוספה 5

 ""חולמיםובמקום ,הפרךסיורן : 8-9 'ש '.ינוחו'עיתיםשכבתתחת[מחוק]עתה" : 2ש' .א 1
 ."נמים"-

סדרשינוי ,זאתעםמסומן.חולמים'.'"-וכאפשרות ','נמים"ביעיםרכן ,כנ"ל : 8-9 , 2 'ש
 .-9ו 8השורות

הקרוב.בגליוןיופיע"המפתח"שלהשניחלקו

 38 1מס , 77עתון 62

_) 
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