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רעדליר"רונבחרתיייהלומיםלייצורבמפעליללימודיי
ביועורראיתי,נשארכנראהחזהחטובהטעםהמפעל.
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חברותשבעליכךרעלהשכררמתעלנאבקיםאנו
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המצב.לשינוישתביאנכרנה
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לביןזרעמדתיביןקשרויש .לפריימריזקיסרבמטח
 .בכללהשקפותיי

שניםבעובדיםועוסקמלמטחשצמחשאישחושב,אני
המדינה.אתלח,חיגהמתאיםהאישכיוםחרארבות,

 .בישראלהשלטוןלשינוילהביאשיכולזהאוליחרא
והעמדתוילעובדיםלעם'שמדבראדםחראקיסר

המחסוםאתלשבוריכולההממשלהבראשות
שלהשתלבותוהעבודה.ת·ג·מפלכלפיהפסיכולוגי

ציבורשלבתפיסתלשינוילח,ביאיכולהבהנהגהקיסר
כפיקיסר' .מעובדיםמורכבככולושרובוהבוחרים'

כאבםאתמביןההסתדרות,כמזכ"לבתפקידושהוכיח

 .שלחםלאינטרסיםודואגשלחם'הבעיותואת

איך .עובדיםשלמפלגהלחיותצריכתהעבודהמפלגת
לליכודיומצביעיםממנהבורחיםשהמצביעיםייתכן
אכזבות?לחםהנחילשרק

 .מחרשיותרכמההשלטוןאתלהחליףמחייבהמצב
שיחיהנדייהקלפיזרךיהליכודממשלתאתלהפיליש

לעבורעלינושראשית,ימאמיןאני .ישראללעםטוב
סיבתאיןואזי .בשלוםהעבודהבמפלגתהפריימריזאת

אתהחמירהשרקבממשלהאמרןלתתימשיךשהציבור
 •מצבר.
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עובדיוחצילשנייםלהודותעלייעסקינן'תודהבשלמיבאשר
שאפשרממהיותרהרבהיותר'באמתשעושיםשעושים,העתון'

ישרגילים,לאבהחלטלא,שהםאלארגילים;תמותהמבנילצפות
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כאלההיותםבשלוגםלעבודה,שותפייולשמחתילמזליהםכאלה
אותם;אהבתירבה

וחכמתם,רוחםפריממיטבהשולחןעלשמיםלמערכת.וחברים
-לפראפראזהנאמניםשכר'לקבלמנתעלשלאויצירתם,זמנם
ב"שכראמתמשמץיותרישואולי'-מלאכה-מלאכהשכר
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תמידלאשהישיבותלמרותפיקטיבית,במערכתכאןמדוברלא
איסוףהתכנון'עבודתאבלקבועים.במועדיםתמידלאסדורות,
הופעתלאחרתמיד'הבונהוהביקורת,מיוחדים,לגליונותהחומר

לשתףוהנוחיםהנחמדיםמןאיננושהעורךבידיעה,זההגיליון.וכל
שיקולפיעלויחליטיעשהדברשלשבסופוידיעהומתוךפעולה,
אי·שםשנוצרהלידידותבהמשךזה,כל ?אחרתאפשרוכי-דעתו

מטה,והחתוםסומךששוןבלס,כששמעוןהחמישים,שנותבראשית
וישבסלע,מלהבאמתהיאהנכונהשהמלהלחוד'אחדכלחשבנו'
להבהובתמיםבאמתולהביאואי·צדק,רשעכללמוטטבכוחה

וערכים.עמדותהמשנהמשכילה,

המשתתפיםשנקראמהמבקרים,משוררים,סופרים,לעט,חבריי
מלהזה,ובהקשרגנאי.מלתאיזוהפעולה.משתפיהקבועים,
על·ידירות tמח~שיצירותיהםלמרותממנה;למעלהשאיןמלהיבה
הזאת,להרפתקהמלאיםשותפיםהםרע,לאומשלמותרבותבמות
אילןעללהסתמךישכךעלומשתלמת.נוחההפחותהזאת,לדרך
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טוב.יותרקצתואולייותר'יפהמעטהעולם
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יותרהצילושכברלתהילה,הנודעה"בוחר·זעצער"נוסחהגדולים,
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לא nשווא·נשוםחיריק,שוםממקומויזוזלאושלוםשחסמשמר
לחסר'יהפךלאמלאוחולםלשווא·מרחף,פתאוםלפתעיהפך

אתהמתקנתהאדומהבדיומושקעתטהורהכוונהכמה •ולהיפר
בדיוקהמנקדיםהשירה,כותבי-אנולוחביםתודהכמההניקוד'

החסריםהאחוזיםעשרתאתומוסיףמתקןוהוא , 80%או , 90%של
והישר.הטובשמואללדיוק;

נעשהשהבלהקוראים,הםהראשוניםתמידאךכמעט,האחרונים,
שיר'ולאספר'לאכלום,איןשבלעדיהםולטובתם.למענם.בזכותם

הקבועיםהמנוייםהוא " 7 7"עתרן .•.היתומההמגרה,רקסיפורולא
המגיבים,סטימצקי;ובחנויותבקיוסקיםהקבועיםהקוניםשלו'

והם-בוהמאמיניםכשלרבותיו'אתהכואביםלהצלחותיו'השמחים
להאמיןיכולגדול'מאמיןאיננואםמי'כיגדולים.מאמינים
לשלםאףלאמונתווכהוכחהישראל'במדינתלספרותבכתב·עת

הממתיניםאלה •••מראשלשנהתמימה;לשנהמנוידמי
מתביישיםאינםמאחר'הואואםחדש,גיליוןלכלבחוסר-סבלנות

זוספרותיים,כתבי·עתקוראיהםאלה-ולנזוףלמערכתלטלפן
נאורה.חברהשלוהאמיתית,היחידההנאורה,החדשה,לה iהאצ

שוליים?הםאלהבשוליים".הערות"כמהבשםדברייאתהכתרתי
אלהעלעכשיומדבראני-העיקרזההמרכז.זההמהות.זו

המיטבאתנתנושבחייהםעוד'ושאינםושהלכוהיו'גדוליםשבאמת
והמרכזיים.הראשוניםממשתתפיושהיו ;" 77ל"עתוןרוחםשהניבה

העבריתהשירהמגדולי-לדעתיהבלתי·נשכח,חבריפגיס,דן
שבאשלו'חדששירשכלומעשיר'קרובחברשהיההדורות,בכל
דןעלחושבכשאניולגאווה.לשמחהגרםשלי'העורךשולחןאל

ביותרהמדייקתהאמנותהיאהשירהאםבלבי'אומראניפגיס,
ושכתבוהכותביםשבמשורריםהדיקןהיהשדןהרי-במלה

עברית.

ב"עתוןהופיעומשיריהעשרותוולךויונהאתלהזכירלאניתןוכי
עלפרצה-ביותרהגדולהאולי-הספרותיתהשערוריה , " 7 7

בחייההאחרונההופעתה •בעתוננושהופיע"תפילין"שירהרקע
העליון.במרתףלסין,בבית ," 77ל"עתוןשהוקדשבערבחיתה
"הלואי"תפילין"יונה,שלשירהשהופיעלאחרלי'כתבהזלדה

חיתהאזעד ", ••הזההשיראתקוראתהייתיולאמתה,והייתי
האציליים;משיריהיותראושירבערךשניגיליוןלכלשולחת
רוסיהלשירתגדולהואהבהאירופיתתרבותבעלתדתיה,משוררת

המאה.ראשיתשל
אניבעתרן~השתתפותהאתהפסיקהיונה,שלשירהפרסוםלאחר

הבנתי.

סבידורדאז'הכנסתיו"רשערךצהרייםבארוחתפגשתיהלאחרונה
סולחהחיתהוזובכנסת,לשולחןמסביבסופריםהושיבהואהמנוח.

עליה.כעסתילאאנימצדה.בעיקרלבינה;ביני
והעקשן'הרךדורו'משוררימביןהמעודןהיקר'חלפיאברהם
בינזףפעמיםכמההעברית.השפהלנקיוןוהקנאיהמתמידהנוטר

טוריביןאלשהתגנבלדעתו'תקנילאאופרלמנטרי'לאביטויעל
החלבעתרן'קרובותולעתיםבקביעותשהופיעושיריו .העתון

הביולוגיהדורביןאמיתישירהגשרהיוהראשונים,מגליונותיו
אניכמההאיש,ליחסרכמהבהם.שקראהצעירהדורלביןשלו
בפינה, ',,ב"כסיתששולחנוכואב,וכמהלהכירולישהזדמןשמח
שם.יושבמישהואםגםריק,

מקופלים-בשלותעדמבוסרמחשבתםעמלם,רוחם, 'אלהכל
מבחינהארוכהתקופהלאאוליזו .העתוןקיוםשנותבחמש·עשרה

הזמןמבחינתמשמעותית,ובעיקרארוכה,מאדאך ,ת~היסטור

מעט.כל·כךכשזההרבה,כל-כךזהלכןאדם.לחיישהוקצב
אמצעיםושיהיויכולת,זשתהיהרצון'ושיהיהכוח,שיהיהוהלוואי

 •להמשיך.-

iB 1)"? ו.... _,/· .. 

IJ 
 ו'°

 •שעהלפי

5 
 1992ינואר-פברואר



סמילנסקייזהר

.מםה

טעםישואולי
כעת,להזכיר

זכויותביום

שלפניהאדם,
הזכויותכל

מבקש,שאדם

חובהעליויש
אליותביעהויש

ולכאורח-
כךכלפשוטה

בן·אדם,-

לחיותתתחיל
אדם.

6 

רםהאזכויותליוםדברים

הדברים.סדרהיהזהלאא,

הערביםבאוקודםשכאילוהדבריםסדרהיהזהלא

וגמלוהיהודיםבאוכתגובהואזורצחווחיבלווהתפרעו
באוקודם :הסדרהיהזהאלא-הרעיםכמעשיהםלהם

ואזהרגלייםמתחתהקרקעאתלערביםומשכוהיהודים
היהודיםבאוכתגובהואזורצחו'וחיבלוהערביםהתפרעוכתגובה
הערביםהתפרעוכתגובהואזוגרשו'והרסובהםוירולהםלגמול

מתחתקרקעעודהיהודיםלהםמשכוכתגובהואזורצחו'וחיבלו
חלילהוחוזרושובכתגובהואזבהם,וירווגרשווהדסוהרגליים
 .ויותריותרהרסנייםבמעגלים

הקרקעאתלהםשמושכיםשבני·אדםמפניהדברים.סדרהיהזה
מקוםבכלכנגד'יכולתםשבגדרמהכלעושיםהרגליים,מתחת
הקרקעאתלהםמושכיםוהיוליהודיםכךעשוואילוזמן'ובכל
יותר.כמהפיואוליאחרתעושיםהיולאהםגםהרגלייםמתחת

לעצורצריךהאדם,זכויותעללדברשעובריםלפנירגעוכך'
האדם.חובותעלולדבר

מינילנוכחונרתעמתכווץשבוהאדםטבעאדם,שכללהזכיר
מפניולאאותולימדושככהמפנילאאדם,בידישנעשיםמעשים
אדם,שהואמפניאלא-עליואכףשהחוקמפניולאככהלושאמדו

 •מקולקללאועדיין
איזולסוכתשבוהאדםממנושסולקזהבדיוקהואמקולקלואדם

לשאתויכולמוכןשיהיהעדתועלת,איזולטובתאואידאולוגיה,
שבו.האדםלקוללשמועובלילהתכווץבלילא·אנושיים,מעשים

בפועל'לנכה·נפשולהפכואדםלקלקליכולהאכןושאידאולוגיה
הלאלזה-שבולאנושיהיאטמותומתןךאגוצנטרי'סינו~רמתוך
מקום.ובכליוםיוםעדיםכולנו

דיוקנוועלהרע,האדםיצרעלהידועמןהמתעלמתתמימותזואין
אדםכלהיסבשיודעהידיעהזואלא-בפועלוהמרושעהמכוער
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תמידולאמספיקה,תמידלאזוכשידיעהגםשבו'האדםבפלס
מעשית.להתנגדותהרתיעהאתהופכת

עליומצמיחיםאדם,שבכלהרגישהאנושיאתלאטוםכדיד·כך' nוא
צעקתמפניאותוותקההאותו "-'-Pותאותושתחסןעבה,עורשכבת

ורע.סובביןלהבחיןברצונוותפגום-שבוהאדם
עודבעלימלאההזאתהארץאיךלראותכדילהתאמץצורךאין

לאמבחוץ •שבוהאדםמפניקשוחמפלסלאדםאזישואיךעבה,
לאומיות,במחלצותתמידעליומכסיםכיהעבהבעודמבחיניםתמיד
בדגלים,וגםובציציותבטליתותמתחסדים,ובבגדיחסידיםבבגדי
סמוקתמידשלודמו-דםכשנשפךמידניכרשבושהקרנףאלא
 •מי-שופכיןרקתמיד-זולתוודםיותר'
בשםהאחדלאדםלקרואנוהגיםההתקרנפותעליותרלהקלכדי

הערבי'זהאלאאדםזהאיןוכךשלילית,בקבוצהולהכלילוקיבוצי
 •קבוצתועםחשבוןשישאחדפרסוהאויב:המחבל

מעשיגםעושיםשאינםולאגדוליםצדיקיםהםהערביםשכלולא
נעשיתבהםהקשוחלטיפולשההצדקהאלא-אדםכלמקוממיזוועה
והתרתעינוייםוהתרתדמםוהתרתאדם,ממעמדסילוקםידיעל

במצבההיתלותידיועלשבהם,האדםהכחשתידיעלהשפלתם
ייפגשורקאםלפתרונו'דרכיםשישיודעיםשכולנופוליטידברים

בני·אדם.עםבני·אדם

שהואמפנילעשות,יוכללאשהואדבריםישלכאורה,היהודי'והלא
אדם.בידיהאדםמחיקתזהמהמרביםיותרויודעמרביםיותרזוכר

ואדםמקוםבשוםלומדיםלאאדםלהיותהאדםחובתאתשאםאלא
ולומדיםלומדיםההתקרנפותאתהרי-אדםלהיותנולדמטבעו

 " UBER-ALLEss-ה"אנימורימפיל"אני·מעל·לכל",בבתי·הספר
וחדשיםלעוולעיווריםוקהי·דגש,אסומי·חושיםלהיותומתאמנים

במבחניומפסידיםהקרנףבמבחנילבסוףשמצליחיםעד-לסבל
האדם.

בני·אדםולעקורלקחתמתכווןהואכיומכריזהיהודישהולךמרגע
נעשההוא-ערביםשהםמפנילגבולמעבראלולשלחםממקומם
יילקחושבני·אדםהיהודישהסכיםומרגעאדם:להיותשחדלליהודי

ללאנעשההוא-ולגירושהמעצרלמחנהמשפטללאויישלחוויעונו
עםרקשלוםלדברשיסכיםוהכריזשקםומרגעאדם:וללאיהודי

-להםיבחרושהערביםהנציגיםעםולאלויבחרשהואהנציגים
לגרשצדיךמיאתמבחיןשאינוומרגעאדם.שאיננויהודיעודהוא

הואשםביניהםמיאו ,המנושלאתאוהפולשאתאם ,מסילואןכעת
אדם.מהיותשחדליהודילאהוא-המחבל

יתקומםאדםוכלממנו'יקחושכךמסכיםיהיהלאלעולםאדםאף
 ,ידיותחתשישמהבכלויילחםיקוםאדםוכל ,כךממנונשיקתו
 .ומחייומעולמוממקומו'אותולעקודכשיבואוקשורות,הןואפילו

האםהמצב?לשינויבדרךכעתהולכיםשאנחנובאופקנראההאם
שהםכפיאלהבני·אדם,עםבני·אדםלהיפגשכעתהולכיםבאמת
שיהיו?ככללזהזהומנוגדיםשוניםהםאםואפילושהםכפיואלה
שבעודבשועלמעשההשועלים,משלאותונאמרעלינולאהאם

לשלום?כפווהושיטפשט-בפיוסגורההטרופההתרנגולת

הזכויותכלשלפניהאדם,זכויותביוםכעת,להזכירטעםישואולי
כלפשוטהולכאורה-אליותביעהוישחובהעליוישמבקש,שאדם

 •אדם.להיותתתחילבן·אדם,-כך
יזהרס.-חדשבחתןזכייתולרגלביאליקלפרסברכה
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עצמוןצבי

הנפשמגדלפורחות,לים pדקארט,
בזרםבקבוקלבן,ונגלדא.
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שקדמוובקיציםהקודם,בקיץגם ,לושזכורככלהיה,וכךלמחצה,

שם.חיתהלמרפסתשיצאההאישהגםו •תמידהיהכךהקודם.לקיץ

רכותומנידה ,מעליומעטוברננתהמעקה,עלנשענתהיאעכשיו
הימניתידהאתומעבירהומזדקפת,ושמאלה,ימינהראשהאת

אתנושאתואז ,לאחורהקשורותראשהשערותעלחייתיתבאיטיות
לחזורוהחלההסתובבהואז .כךשהתהמהזמן •אליו-ראשה
הואבלכתה.מותניהואת.ג;האתראהוהואהבית,תוךאלפנימה,

ערסל."שלניענועמזכיר"הילוכהחשב:
רכה,בתכלתשנצבעההזאת,היפההמחשבהאתשגמרקודםאבל

הערסלאתאליהםלקשורהשנייםהעציםאתמחפשובעודו
שהניחולפנידקלים;בצורתלולהצטיירמתחיליםוהם ,המתנדנד

צללילהסיעשמש,מוצףצמחינוףבתוך ,הדקלמכפותלאחת
תווישלההרמונישהתואםהזרה,שלהמנומנמותפניהעלזהרורים

כאביאתמגופוורחץבדמווהתרונןלבואתהפעיםופניהגופה

ידואתשלחזאת,ידעובטרםבאחרונה:בהשלקההפרקיםדלקת
וגבהפנימההביתתוךאלשפסעההאישהאלהפתוחה,המרפסתאל

עצלה,ובתנועהאליו,כשפניהלאחורשהסתובבההרגעוזהאליו.
והואושמאלה,ימינהבהונופפההימניתידהאתהרימהחייתית,

 •שקיבלבידולהאותת
ירוק·תכלכלעלההצפצפה,מעץקטןעלהניתק ,עצמורגעובאותו

פעם,ועודפעםבאווירשהתהפךואחרי ,בקצותיוחום·אדמדםעם

החלון.אדןעלנחת
בעיניו.העלהאתליטףהואבעלה.נגעלאהוא

נכנסת.אותהראהלאכמעט

תנועהשוםעשתהלאהיאבתוכה.היהכברמלה,שהחליפולפני
חיבקו ,אליוצחקוהגדולותהחףמותעיניהאבלבהיכנסה. ,לקראתו

לפניפנימהאותוששאבווהןשביניהם,המרחקאתמחקו ,אותו

אמבטיהאחרישלובשיםהסוגמןחלוקלבשההיאזאת.עשהשגופה
כמורגלוהרימהגרהגיר ,הקיראלגבהולתוכה,כשהחליקחמה.
טבע.חיית

היההואמצחיק.שהואואמרהמעיניוהמשקפייםאתהורידההיא

הקטןהעלהעםאושרואתקישרהוא .מאושרוכמעטפליאה,אחוז
הספיקשלא ,כךכלמהרקרהזה .לבדידותויקהעבהצפצפהשעץ
תקנה.ללאוכעורותואדומותבולטותשהןידעהואעיניו.עללהגן
אתהכךואמרה,עינידעלמשקפיואתותלתהשבה_היאאבל

 •נחמדזקנצייק
שלהוהביקורשלהוהחתוליםשלההכלביםעללושסיפרהאזזה
החיות.בגן

והצביעהגדולהחלוןאלאותההוליךכןעל •להגידמהידעלאהוא
המקום.אתמצאהאיךשאלהואשלה.המרפסתלכיוון
שמלהבעצםשהיה-החלוקמכיסמסטיקסוכרייתהוציאההיא

עלאותהוהדביקה-למטהומינילמעלהמכופתרתחלוקדמף~ת
פתוח.בפההמסטיקאתלעסההיא •הלשון

פתוח,הזמןכלבפהדיברההיאאמרה. ,,מרפסת.שםאין"בכלל

אתלקלקללאכדיפתוח:בפהשלעסהסיבהמאותהכנראה
שנראהומהמרפסת,שםאיןשאכןהוא,גםראהעכשיוהליפסטיק.

הבוקרששמשאחרת,מרפסתשלבבואהאםכיאינוכמרפסתלו
שלהגדולהחלוןעלוהקרינההרחובשלהשנימהצדקטפההצלולה

שממול.הבית

רואהאניאבללהשכיר.חדרפהשיש"אמרו-אמרה-מזה""חוץ
שאין."

לצאת.פנתההיא

ביןערסלתנועתהמרפסת.עלשה.האישלזהבדיוקהיההילוכה
דקלים.

והחתולים?""והכלבים?
מא.דנפלאפתאוםלפתעלונראההעולם

בצבעבלוןשפתיהביןפוצצההיאראשה.אתאליוסובבה-"הה"
אם .שףבישמישמספרת.שלימהחברה"זה .אליוגיחכהו ,לילך
שובי."עלתשאלאותיתרצה

בצאתה.אחריה,קרא-"שובי"

החלון.אלניגשכךאחר
לאכברזהאבלשם,חיתהלאהמרפסתלהפליא.כעוריםהיוהגגות

אדןעללמענונשראשרהקטןהעלהאתחיפשהואהרבה.שינה
בעלה.לגעתעזצורךחשהואהחלון.
 1 1 •שם.היהדווקאהעלה
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הואמישל

w ים.סא.~ש;א,לים ,י הר?:~דרי~יל~
 ,ז,ננףt;כיידי·דא;~ר ,זר~.זכזל wלא~ז,ח
יח.ר~~רד·דל wס~רי;ת ryל~תס:ההףא

ס:ה.לאהףאא,;ל ,יףןלל wרזגקסל wר

~;פידק,~נכםב wי;ס:הלא~~ללהףא
השנהבראשבירףשליםמישהףליאמר T- : •-ד :• : • 'ד- T / 

הזגה,ל w r ~,~ ר.ח.;י~ ה~~חדיםהף fמ:ךע;,

~ד-סר~ז~תיר p:זגןך t;פנרא;םזגה

 .rביס:הר w .א~:רד~ל.rב~יו
 ,~ז wס~ל.ה ת;ל~~ iJ ל~~זג,הף ש~. wא;~רבא.גי
 ?יח.ר~~ןךדש~ך ת~~~ד~י

 ,הז.~רס:הזה.~ס:ה wה r.iJס~יש:ר wד~י
w זם,~םרס:הה.פס:ה

w ן:w ר:ן~רהw ה~ ry ךת

ה, w:ןלא~~לל wד;רים ם~~~-י
w יח.ר~~דרי~נכה,~יל? 

~~ים iJת ww~ת ry~דד~rברה?.ף
~ Q ינףr:לירי~ירףזקל:ם~ז,נכ;גית~גינףn ; , 

זגא,~יגים.לא

נף. ryא,גךשףב:זקר~ל r~רשףב wזגא.~יגיםלא

ז,נכ;גית. iJ~ת:ןזרר·רר

 .~זגרדrבר~ז'גרדב;א
שניגףוחרבפףהףאדיאלירדנף

: - T ••• T -• : ' : -: • • 

y קרהז;ושע ,:זקר~ל~ךץ~רזגתלt~בריקגיםr~1948ד . 

 .יח.ר~~ךד·ןש~ךד~י Yי;דא,גי ז~~

בק.ר ;ת;א~חר~ז wלסרא~ר wהףא
הזאת.המחרבנתהאדמהעל

- ·.י·י.:•,.:--דד:ד-

 ,ז wד~א;~זקרי;טי;ת ryללאר~ם
אףניברסלסט,ולהי;תולהי;תלנס;תואם

: • : -: • : : • : • .'' : T • : 

סע,ב;ןהי 1~י ת~.ל~לסם, wה i .ל~ iJוצל
w ,~~זג ה~q ק~תצלא.סליםגהtiJ ם~w בי~~-ל.ח.ל 

~ים 9ק;מ;גי iJעםחים p:~נרבסיףן~יך

w לח~יעףq ה 91דרז;ר:

 .ה~~ iJ ~ ry~ל

ךר ry ;ת;א~פ;לי w~ל.י. iJ~ת
w ;ע;ןםר~י.חילאנ;לדז:ויב~

rב~יל wסראש;ן yזבף iJדזגע.ט

w א;ת;ר~י.חי~בדאי~ז

y מ~~דיל; 

 .י~~~דיצללי wמ;;פית iJ~~קדת

 י~; Yןך;ןר iJז,ניא,ג

w ב~יםע,ד:זס:ה י~~~לףאףליrכ

זילדי·~~יףל;נכ;.ח,בס:י.חי

הרע.ל.ךלא,אףלי

~חרגס:י.חילא w~נרגאי~מף;זזה.נכ.ל
~ 1948-

 בr~;שא.גי~סז wק;ת q~נרר iJזגים iJועם

ן;ןי~ןיף~נ:ן~ןהףק~ין

נהרגתיולאלההרגאמףרהייתי
' T ' T • • T •• : : • : - •:: '.' f 

ז:רי vרג~זגגר~י.חי~דהףק~יר בr~;שא,גי

ד:דסרג~מףרס:י.חי wל~גי
w:p םw בה;ל.רא.גיr~;1וג~ז,נע 1גרא~יוןש 

 ,ןר;ר ,זקן KiJי;~בק, tןה 1;ה
 ';ל~ךאף~יןהףא J;ן

~עדק.לה.
13.11 .90 

מישמיש

q ר.חיד·רילית 9אףגי;ך~~חי~הרי~~w כא.סראל.דב~רw הףאר
ןא.ם.א;~יןת,·ןע, t ~ל·סדדןלא

22.9.90 

•ענקלה

;לים nביתבא;ת;חדרנא;ת;שפ;לדההלז -...... ·.· -: ... ... : .. . 

זt.חי yזקבף~א;תו

~ר;ה י~~עם:;לה~~יו wז
נמלמא;ת;אנההבא;ת;:ן

: T T • T: • • T T 

עירמא;ת;:זהגיעףשאליו
•,• •• T ' • ' ' T ' 

מא;סטרליהמכתבשניםנכמהלפנישלח
ד:-:: ..ד:• •ד-ד ··:·-ד

סעת;גים~rבדדזגע,ר?.ת

w ;דיקם:ריזגדףצ~יר 9חב

 . r~נר~ע,גהףאה wר~
 י~~ל yלי ר~כ;t~~יו

w זקגים 36ל~גי~ת

~ y ,ם

~יש piJ:ל y.חי 7 ~כr. 9ח

~י~~ישמ;~רך~י yךר~י.חי

א;ק~הרףש 1;י qכ

 .ה~ 1Y ~ Jיש wגקף

~ךל;ז;ר;בל wדג:ה iJלסל~.חי~י~rבי

~:אליקל wדג:ה iJל
זדג;ף.י·דל wדג:ה iJל

 .ק.ר 9;פידל wס~ר;ןדג~ת iJד~םר
רב;תזקגים~ע,ב;ך

:זקר~ל~~קןהר~י.חי

יםקז,~ק;ריםי~ג

w חינ;ק;ת~גיל.w א;נכ~תף~r1 ,זק~ה
נטרשאדלאחדשלבניו

T T '.' T '.' -: :• :• 

w רחנרג;רי~~דזס~אq ז,ב:;רהזק~ה;י~
:זקר~ל~~ק.כהסראש;גים~ז:וים iJ~~נף wצי

הפעףטיםילדיושנימתףשנהףבא;ת;:ז
: T TT . . ••: TT : -: • 

W לףtם;~~זנ~יםסיףז 

ךה..~זג,הףא;ך~tקרים, ה~~~גיסיף
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רחוקראשיתהאם

iJ ם~tt ן-;רס.רית

 .ית; wזגרא;הט;
iJ רא~םw ד;רית

 .ס.רית; ttזגט;;ה
חףץ jJב;ג~tקדד~ינ;גיריר~ל;זגטס:ה rדד·ר Q:Pל. tt,;די

 ;ג;~;,ן Qב;ג;ריר wדרחנ:יזג~ה

ל:ם. r~ירףגקב;גרףף~גיסםדר~ים~נ:יאףגת ;ו-ז.~~עםם r~חרג

ק.ל; ר~~ iJע,ב;ןתזcתלץקצ;אז:יי ryח~לךלאזג~ירק.א,גיtק~ך'י;ת iJב;גכ"לז:יי tpח~

 .;נ;ן 7ק.ל~רים PiJ:;הףןיצל
לסנכוחרשתביתהיהלסבי

: •T TT • • -: ••• T"•. : 

ה 9א;ןן:דןף~יד~הכע.:רה

 ·אך~יז JJךצדזגדצ'ףך:הצדחרחיקק.ל;סר iJ ~ 9ע;ת 9ףדזג
JJtt7 רiJ ~ ry ,;ד;דח הtt ף~ר;ד~י~הt םi ד~ל.להtp .ז:יי~ה
;זוי 9ךק.לק.ל; ה;~~ iJדרי Wנכ"לזtת~ר JJ7~יק 9ח ,;ער·דן Qל~ ttד;ךי

יםזיזו. iJר jJק.צלק;ר;ת iJב;גגית

r ,דס~תל~גי~ז;יצףזג~ב;נכיונכ~w ק.תiJ ~~םי. 
 .זt~יק.;רךזcל י~~ק.;ר~לע;ל,הי~יג ,יבא,ג
~תלז.פ;ך~ליחףש jJש wף~נ:יר;ה;ל.ךו;ך

לי ת~~~~ר~ל .ךלא
ק.;רסצד.rכ~י is;דרף~י is;דרףזגה

לה;ל.ך;כהב;גכףל~ת,ז:ידנכףל ttן

ץקכ;רת;~ךץזcת ,;עררזtה:שףבלא~י

 .;ל ryךה.~םך

לתעודהוזאת

tt ע.דץק.זכגכה

זריר l:ס~דזק.זכע,רי~די
: ry .~ץקת"ח~ר ה:l ק.ב;גיi ;תע,רף;מזרתcזry ן;ר:. 
:ב;אלאה t.iJזויד l:ס

העבראתש"תע.דףמתע.דיםא.זף;יביאלאשהףאמהבחינה;ת nלפ
: T T • : - •• ••• 0 T • • : - : : - : •: •: T T ••• 

נכח"ה,נכעתמתעדאז-והשא;ת;
:• -T • • - : T •• : :• 

יב;אףלאהםבחינ;תנכז.פהמע;,וגם
: -•• -T • : •• T 

הה;חאתמתעדבעצםשאז-והא;מרוזה
::• •• ."" -T : ••• ••• : -•• ••• -:• 

 .;ר l:סדזגצך
ק~ת.ל wד::זנ:יר:כ;לגכה tt ,~וזcם
 .נכ"ל iJע.דד.זכלא
iJ7 מףרלאח.לק~~יר;

;מףרהלאr;כיץקפ;ד:הא,;כלף

חגמףראתגםלחפשיב;אףשלאלאלח
-ד ...- ..- :ד ·: ..... :

רב, iסב;גס;ף , 1947בנובמבר, 29ב·

:פ;תץקאדד~ל:םעם ה~:טףךד~ית 9

 ;ב~~צלר~ליסזcתג~ד~ה
ב;גרי~יץקזקך:זק.ל

ל:ם. r~ירף;חףןחף~ןג';ךג'קידג;ב;ת nסךב;ג;כ~ת

~ Q ,יב~tt אד~י.~ w רקדף.ים

שב qלש~.~נ:יכיס:יזוע,ד:זזcז
א;נכה. ז~. 17ר;;ח~ס:יזוי

ל Q ~ 9צלל~;תאףליזגקr;כימףם

גל;ןח~בףךיב;ג~ן

ץקל~~ת:י~גיב iJ7גס;ת 7ף
נ;~ךים iJ:ןלים ryזtךשתק;ל 7

 .י;.ח,ר;קים nסךל;ןח iJךק;ל;ת
קר;~ים ה~~

ל;ןח iJק;ל;ת

סרח;ק.

עירוני

 • 1990נ;;ץק~רעיר;~יל;ןח

זקדסזץקנ;דתת, 9 ~-ך iגב, wryזגצ;ת. r~qכר~נכ:ם

דזגז;ה
 ,הנכרעלמפזרב"זהשערישנה,ילד-ה

-: T T •• : T '' T T"•, : -T -

 .ת~ n;7::זיאזגהצל

;למת. nהיאנ;ראיםברים·דעל
-: 'T T ' • :• .'' 

יעיר;נבלילהלחלםאפשרמהעל
-T T : '.' - : -T : - : • • 

~~ריב;גל;ןחא;

ב;גלב·:םא; ,ב;ג~ך:+רב;גל;ןחא;

y לח-:ןך;כ;ןח~הלq לם

~לי.ל;ם qiJ::זיאזtם

:ב;אףלא~י

זג:די;ןןב;א~נכים ryן:ה~הלא~י

ן~ן.א;

23,11,1990 
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קרתאתגר

 ~- ~ןן:וי
ן~
~ 

.סיפור

נחמדהאת
,,, w, ,· ,.,:· .. ;:אניסיגריה.מישהוממנהביקשלהוצאה-לאורכניסה"

הגפרור•םמקופסתגפרורוהדל•קאמרס•גר•ה·לךח"ב : .. ·.··:.··.:.:.·.:.:.~.: .•. ·· .. ,;. :.· ..... 1 .;· 1 כזהמוזרמשפסמיןאמרכאן"הגנן"אנילו.שנתנה ., ,:::
הגפרורים.קופסתאתלהוהחזירדברלשוםקשורשלא . ·:·: :·-" . ~.,

הארועשלהצילומיםאתהביאההיא"תודה".ואחר·כך ,,, , . . ,

היהכאילומעצבנתודקדקנותבאיסיותמהםאחדכלבחןוהואלרנן

עללעבורשסייםאחריזיוף.שאינהלוודאעליואשראומנותיצירת
שלוהכתיבהשולחןשלבמגרותלחטטהתחילהצילומים,כל

למעטפההתמונותאתהחזיר ,ןיתר ,משהואחרינואשיםבחיפושים
להורשםהצ'קיםפנקסאתשלףהואהמגרות.באחתאותהושם

"אלהפנקסעלרכוןבעודומלמלסבירה""כשהתאורההמחאה.
עינייםעםיצאוהםמהתמונותבשתייםלפחותב'פלאש.'תשתמשי

עצומות."

קפצהחזרהבדרךל"קניון'.'שלהאמאעםהלכההיאשניביום
לבנייןבכניסהכברכשעמדההעניינים.מהלשאוללהוצאה-לאור

התקרבהואהגנן.היהזההסתובבה.דפנהבשמה.מישהולהקרא

להוהושיטאמרסיגריה"לךחייב"אניידה.עלונעצרבריצה
היההסיגריהעלבקידה.והשיבהחייכההיאסקס.ברובסיגריה
היאלקופסה.אותהדחפהוישרלקרואניסתהלאדפנה •משהוכתוב
לבניין.להיכנסופנתההמעיללכיסהקופסהאתהכניסהשוב,חייכה

פעםשמעתיבסרח.הייתי"לאאמרהואדפנה?"לךקוראים"באמת
בסרחהייתילאאבל ,מהחלוןלךקוראהמשקפייםעםהג'ינג'יאת

מקום.משוםשבאיםהאלהמהמשפטיםאחדעודנכון."שזכרתי
באהקצת,נחלששהגשם ,חמישיביוםגשם.ירדהשבועכל

והוא ,האחרוןהאירועעבורהצ'קאתמרנןלקבללהוצאה-לאור
הוא .מדיכהותיצאושהתמונותזהעלשעההמוחאתלהבלבל
בדרךהעבודה.עללהתלונןבליצ'קלהלרשוםמסוגללאפשוט
הואבראשה.לונדההיאהאופניים.עלמגיעהגנןאתפגשההחוצה
שקראאותההרגיז ,אמרדפנה""תגידימהאופניים.וירדלידהנעצר
קפהלשתותקצת,לדברלשבתפעםנוכל"אוליבשמהלה

מאד '.'לכ~נ"לאזועףבקולאמרההיא"לא" ,,מקום.באיזהשהו
מיןאיזההואכאילואיתהשדיברבשמה,הזמןכללהשקראכעסה
שאני"בגללנעלבבקולאמר"למה?"בכלל?הואמיותיק.ידיד

באתמידשהואבגללשזהלו?להגידיכולהחיתההיאמהגנן?"

שמגיעיםכאלהמשפסיםלושישבגללנכונים?הלאברגעים
והלכה.אמרה ,, .וזהושאי·אפשר"בגללמשךם·מקום?

בבוקרמחר .זמןהמוןלהםלקחלקפה.שירתחולמיםחיכתההיא
לההתחשקלאצבאית.הלוויהאירוע,עודלצלםצריכהחיתה
התמונותאתאחר·כךלהביאפחותועודהקברות,לביתלהגיע

איזהיאמרואחר·כךשעותעליהןיסתכלשרנןבשביללאורלהוצאה
אםנחמדה'.'"אתכתובהיההסיגריהעלהתאורה.עלאדיוסימשהו
נחמדה""אתעליהכתובהיהנסחסייז""קינגסיגריהחיתהזאת

עליהכתובהיהאפילואולייודע?מימרווחות.יותרהרבהבאותיות
נחמדה'.'נורא"את

עלהסתכלהלשאיפהשאיפהוביןאותהעישנההיאהקפהאחרי

ה"נחמדה"בהתחלהלכלום.נעלמותלאס,לאסשנאכלותהמלים
אפר.רקנשארבסוף '.'תא"הואחר·כך

• 

המעופפיםהסאנטינים

14 

.·.' ... · ... \.~··· .. •.·.·.·. I ·11% •··•···::.· .•. ·• .•. 1 .,.·.,,ו·י••··י··י .· .. ·•· i.•.@j נפסק.המעצבן,הת•פרףהשמאל•ת ,,.אתהר•ם•טלו ~ i .:· : "' עיניו.אתועצםארוכהאחתנשימהלקחאיסלו
•,, w ' ,~•• ,• ••: הקסבההעץפלטתעלדרוךכךעומדאותוכשראיתי

בנ:וקרתונוגעכמעטהנוצצת,המופעיםבחליפתלבוש ' , . ,. · ...
אעזובברור.פתאוםלינראההכלהאולם,שלהברזנס

מהסאנסיניםלאחדאניגםאהפוךלקרקס!ואצטרףהביתאת
איסלובשיניי!הטרפזבחבליאאחזמנדנדה,אנתרהמעופפים,

בזרועונתפסהשלישיההיפוךובאמצעבאווירוחציפעמייםהתהפך
ומחארגליועלקםהקהלהסאנסינים.צעיר ,אנריקושלהמושטת

אותווהשליךשליהפופקורןקרטוןאתתפסאביבהתרגשות,כפיים

ראשי.עלנחתושלגשלמלוחיםפתיתיםבאוויר,

אבללקרקס,להצטרףכדיבלילהמהביתלברוחשצריכיםילדיםיש

הבגדיםאתלארוזליעזרוואמאהוא •באוסרהסיעאבאאותי
שנקשתילפניאבאאותיחיבקבן",בך,גאהכל·כך"אניבמזוודה.

שלום"היה ,סאנסיניג'ילראיאבאשלהקראווןדלתעל
פעםבכלאמאועלעליגםקצתוחשובסאנסיני.אריאל·מרצ'לו

הקרקס'.'רצפתמעלגבוהשםלךשתתעופף

נוצציםהופעהבמכנסילבושהקראווןדלתאתליפתחלואיג'יאבא
אבאאליכם,להצטרףרוצה"אנימפוספסת.פיג'מהוחולצת

אבאמעופף'.'סאנסינילהיותכןגםרוצה"אנילחשתילואיג'י"

שריריאתבענייןמיששהואבוחנת,בעיןבגופיהסתכללואיג'י
להיותרוציםילדים"הרבהלהיכנס.לינתןולבסוףהרזהזרועי

אתה"מדועשקט,שלשניותכמהאחריאמר ,,מעופפים,סאנסינים

אתנשכתילענות,מהידעתילאמתאים?"אתהשדווקאחושב
אבאאותישאלאמיץ?""אתהדבר.אמרתיולאהתחתונהשפתי

ל\אגרופואתקרבסאנט•נ•אבאבראש•.הנהנת•לוא'ג''•
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אבאאמר ,, .."הממ .מצמצתילאאפילו ,מילימטרזזתילאבמהירות.

יםשהסאנטיניודע"אתה ,שאל ,,"וזריז? .סנטרואתוליטףג'ילראי

בזריזותם".ידועיםהמעופפים

אבאבחוזקה.התחתונהשפתיאתנושך ,בראשישובהנהנתי

הפשוטה,הימניתידובכףלירטותמאהשלמטבעהניחלואיג'י

לפניהמטבעאתלחטוףהצלחתיהמכסיפות.בגבותיולעבריוהחווה
בהערכה.בראשוהנהןלואיג'יאבאידו.כףאתלסגורשהספיק

הגמישות."מבחן ,בקולוהרעיםהאחרון"המבחןרק ,כןאם ,"נותר
לקחתי ,גופיאתהרפיתיישרות".כשרגליךבנעליךלגעתעליך

אחיאיטלושעשהכמובדיוק ,עינייאתועצמתיארוכהנשימה
יכולתיידי.אתושלחתימטהכלפיהתכופפתיערב.אותובהופעה
מילימטריםכמהשלבמרחקנמצאותאצבעותייקצותאתלראות

העומדכבלכמומתוחהיהגופינוגעות.כמעטהנעל,משרוכי
לביןביניהפרידומילימטריםארבעהויתרתי.לאאבללהיקרע,

שמעתיפתאוםואזלעברם.מוכרחשאניידעתי ,סאנטינימשפחת

 ,כל·כךחזק ,ביחדשנשבריםוזכוכיתעץשלצלילמיןהקול.את
מהרעשנבהלבחוץבמכוניתכנראהשחיכהאבאממש.מחריש

לאלקום.לילעזורוניסהשאלבסדר""אתהלקארוון.בריצהונכנס
ויחדהחסונותבזרועותיואותיהריםלואיג'אבאלהתיישר.יכולתי
החולים.לביתכולנונסענו

 . L2-L3החוליותביןדיסקוספריצתמצאוהרנטגןבצילומי
טיפהכמו ,שחורכתםמיןלראותיכולתיהאורנגדבוכשהסתכלתי

הצילוםשלהחומההשקיתעלהשקוף.דרה wהעמודעלקפהשל
 ,סאנטינישום ,מרצ'לושוםשיפמן""אריאלכדוריבעטכתובהיה
לחשהברכיים",אתלכופףיכול"הייתומכוער.עקוםכתבסתם
יכול"היית ,בעיניישהצטברוהדמעותאחתאתוניגבג'ילראיאבא

 •כלום."אומרהייתילאהברכיים.אתקצתלכופף

 •שירה

במזרחהגריםאנשיםשלחייהםאורחעל
רטל oמשה

כ~זרח.ם~ריםים w1א.ל wוכ.~יסםארח 1זה.~ר
ע,קבות.הונ:וירלאםז~ש,זtלסוג 1וסלום, w ;מו p:;זרםזtתרוכץ wסאור

~יסם,. IJצד;ניצלה. Rךחוה Rדל.~יןמו p: ,~ל.דלר ,גד fריוכמד f;א,דיר
~ים. JjjJ:;גד~ב 1:ןלן·ר:;כים, iJ;גtד·י .תרצ;~~גt~רים 1ק~נ

כ~זרח.ם~ריםים w1א.ל wוכ.~יסםארח 1ו.זה
~ w תוך ם;~עלד;ם~f. ,רםt$ יוםלאור 1רבw ~א,ב. :p ם,~לה,מו

~סרים.;ע,רהו~שם,מ:ם~~מת 1ךע ?jג

ר~ים. P:כ.זהמו p:יוםעוד 1ןנ 1ז;ונ , 1ךא Rהם ,ה~ס~ם vtןיוםעוד 1ןנ 1ז;ונ
הח!!ים.נפלאיםמהנזפזרח,הח!!יםנפלאיםמההר

 ·-- •ז:·- ז:•- ·-- •ד:•-

ר~ים. P:ךת sגtמו p:ראשוןאורנוח.ת 1נ /Vראעל .בי~;: 9 ~~יש~ין

חולים.ב 1ש;לדים iJןהון:;כים.לי~ים ryמ~קגים iJכ;ז:יים,

דםא.~ין.יף ,;cיולא~יש wמהל fס~~ינר,~ל;ם
נזפזרח.הגריםאנשיםשלח!!יהםא"רח 1וזה

י:ז- •ז- •-ז: ...... ··-- ·::

~סרים.ד~טעת jcשו ,ה~~על w ש~;ר~ת tגםז~ש
w .אורם 1~לקט:p נו~ב. .ת: 1ע.ץמוs צלא,ןזפותך!!ות 1נוךחות~~r:יו • 

wR ה:p דזמוtס~זזt$ ךגןסקגןסףמזאת,רץ~ f ר~:p סש, 1מו
 •וםךןךע.גtיםגידסם,ןחול~;ערתגיד

 ,~מ.רירון;כים;לזיםה wזקלו r1w 1ראצלל Qאת wנו ,תר~ז:~ ה,~

:p וכרמו~f-.לב

יום.אור p:דס~ירמנ;וr:ויל 1~רוכעולה ,יר wqןםמנ:יסלתםז~שו~ם
ס.זכז 1~נ~קוםא 1הזה.~י~ש IJ ? ,ם~ jJצלןהוןכות;אות~רב,עם תו!!ג~!

~עוןם.םן;רים 1;נ 1סילאדמו 1

:p 1ס:ינלאמו , IJ כ,ןקים 1;רחובות,נוןןים,ןעופות;חמות!!ות

סע..:;כים. 1ינ wראזtתע.ל.יסםדם~יוכ
מזאת.רץ $tסל wגד fםד~~הלז~ש, ,דור Q ~יוםלאורע.;דים

שוגים. 1ס:ינכ~ההר ,מנוע.רסא,.גםד~ב 1 בי~;: 9 ~ססרים~~ימתגזקר;כים

כ~~לים.ויי~~יםt;וים 1גד~קום,זtל~קום~ןגt~ריםכד;ניצל,~יםג
 ,םיכ;:.,ע Jfל f ,םיכ;.:,ע 1ס:ינכ~~ים,דורס, 1לו~נ qזtתס~ה IJ~ר iJכל.ילות, \

~פוךר.ע,ד:ן 1ע~מוז.יינזtתה, Rךחו~מתה f ;~על 1ז.ינ 1;דידזדרון

ע.יגיל 1מ~דדותרות iדסם,;ךל f~ים iל~סם, Jfל f~ים iל~

ססרים.~ק~ה

~ים. IJiJ~~ל~יםמהכ~ןרח,~ים IJiJ~~ל~יםמההר
ם. ry ~א 1הא 1ה~סם,א 1הך~ה, 1;זריזtתסרחה, 1 ~·דןע,ל.יר i ,ק~מון

א. 1הא 1ה;זרי~סם ,ךן sוגt~ף Wריסגית,טית RQ1מ

ם. ry ~א 1הונ:ורזtה,לו~י q~ה ?iזtל 1 ~~ז5תרב R ,~ר W.1כזפרןכר,ס,
ם. ry ~~ויוכא 1הןםא,זו:;~ית,ס~זובע, 1ךנ~~ד

ם. ry ~א 1הא 1ה~סם,א 1ה ,ה~~ך~ iJ;מח~ןןםכךנ"ם לי~;:~ד 1 ,ךןמון R~ןהל
 ר(! i~ןגע,מדנקרעםרקבוע,ךים. 1שוך;כים ,;זריויוכ~ן~לם

~ים. IJiJ~~ל~יםמההרגןים. p: 1;ננ 1גן

סזtרץ.עלכב wרזבר wא.לים, iסמ~עצלכב wם wא.זר
1i נקר~ד.יפו 1גז5תןכשותיורדמ:ם,ט~ותז. 

w סטיםןקירות 1ל,מ:ם,סעודהום!!ום ,וכר~w ארזע.ץל, 

 .מכק.רעםוהרל.ך~נ;ורrבקגד fול;ןה

סרבודגדון;כין ,ז 9' ~ו~לב~דוללב-fוךr:וים, sע,ד:זכ,מ:ם
:p עםמוw מלסלים.ד~יםצל 1 ר;~וכר~

ךה. fiJווכרד·ל י~;:י 11$;:;יון Qזtסד'~וכרז5סדגןןקים,נו;:;~יםמו p: ,ךץ $tסעל
:p א.מוw1 מנחהר ,ם;~ד~;:םקיר~יםים:p א:;כימנח,;ר;:p מכק.ר;ר, 

מזאת,ךץ $t ; 1סלדנ

 • T?זtד Tזtדגידוהון:;כיםים~ןדקג

 .ת~ jJמו p:~ס~ט~זק.סכוכתף, 1ג jJ~ז~עט~עטרעת, ?iג ש~~ iJן

 ,ת~ז.~יז p:חור wווכםזורם 1 ~ 1ג;תורד·~ר w~נכה,~ר

ונ:ורזtה,.ס~ל 9ה ,בי~;: 9 ~.ס~ל 9ה
 .םי~;:;לאדוןקיםלאסאורותלה, iלאוכר wןק 1כש!ה~הה~ההרל.ך ,~~זר~יש

לו~ם. qוהרל.ך;אד·ם,ה $t .ל~סרבדמו 1כ;ז:יים,.סז;ורים 9 ~ים w1א.

~נ;ווכ;קים.לו~ם qכ 1-לום qבו~,ייו~יש

כ~זרח.ם~ריםים w 1א.ל wוכ.~יסםארח 1זה.~ר
~נ;ווכ;קים.לו~ם qכ 1-לום qבו~,ה~יש
הח!!ים.נפלאיםמההרנזפזרח,הח!!יםנפלאיםמה

 ·-- •ז:·- ד:•- ·-- •ז:•

גל.ך.ד fר~סר r1ד~דאונ:וי 1ס~יח , 1דסגנ .Wעלסזוים wסע.ד~לסת
i? יצותtגדל ר~~ה 9וד;סד~ית~ע,ל.יג, iJ ~ ך~סרן~ןםיאונ:ויחדf ל.ךגך. 
רים Rמ:םל W TRד Rעל ,ם;ן~אוךסיא 1 1חי ,מךז:יי $tגידנכ:ם, 1

 ,א.ל~זtסדמזש 1~גוזים אל??~ז;ו~רים,זלף 1צר. f ~ f םי~~~זקקןים 1
;ז?גים.עםם 1לאקרסתל wגt;עוג!!ות תו!!~;:ק

סב.ל,זtתןםזקקיטול. s :נוז:י~ע~םוכו~ב,מי 1fל f;כי, 1גצלם;זר

נ.ל. iJזtתוגךזtהה 1רו q ~ת lJ ~~עםמו p: בי~;: 9 ~ג:;גיט $Tt~כול.~י~כול,~י

מגמל.;מע,ל.הרה itpiJךסודכ.זןת Tזtדצל·ל nfךמוס 1ת

~~לים. ל~;.גו~רםגים wמר'~זו~יש ,הר~:~רזני~זדבשויוכ
1 ~,~ wry םל;לה,ר:p ,ם~ה ל;; 1;שוךרנכ~ים,מrp שוררים.•. 

הח!!ים.נפלאיםמהנזפזרח,הח!!יםנפלאיםמההר

 IJ ~ • -, 15:~רףעל ~יב;:.,;: ~~ר~ ~.;;ג~ב T:וגל.ךו;ך-
ל~ם. 1~גינ 1
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.שירה

צלאחאל·צבררעבר

) -1981 1931 ( 

 .וררמסורגמצרימשורר

בשנתבמצריםנולד

באוניברסיטתלמד , 1931

אלהתוודע ,ריקה

בעזרתהמודרניתהספרות

ל~איסוהמשוררהחוקר

 ,'ד 1ע p:הוא,גםעןד.'

הספרותיבמדורהשןותף

פרסם"אל·אהראם'.'של

ודבריקבצי·שירהנמה

ספרות.בעניניביקורת

שלבולסציג 1לנחשב

בשירההחפשיהחרוז

באהבשירתום.יבמצר

חברתיתתודעהלניסוי

והתבוננותעמוקה

דקה.פנימית

אל·מע'רטמחמור

חי , 1934סוריה,יליד

עשהרות.יובבבדמשק

הפרסיבמפרץשניםכמה

עורךושימש
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סז 7W.iJעלרכףןזה,.זקירו t נ;:ו:ףד~נ:י~י
א,הף;ת;':ןלסרכףן:קוק~;ןב

 ,יכ,;ןרז.cהלא~ע;ךם wקירמףל
סרזזי~זעת jZנ;ר wנ~~תר;~הא,;י

עיני.;ר Jד;ז i:p;ףוקדס~ת

ךאש;;ה:שףרהנ;,חב

 • IJ 'קt t .ה;;,ניכל.

מ~רלדלי~ה wף~א;.rכהמ;ח.ק

י·י~~וי wמ~:ר·סא.;יל 1:

iJ גJJ סרב.לiJ ה;;,כ i אן~ה~~-
א;רזקל.א ,;עמזזקיחדק

 א~;,מ,ירהןה. iJ~זז:;נר;נ;ת

~א.ריול jZ;רק, p:זקחיר 'ן; fס~ן
 .מ:קיר י;,א~ל;מ;ת qiJ ל~~י;,חרק tס

ה ,i; ;ת~הףא:ער iJלא

 ': IJבך 9 ב;:

~וקכ~ההףא~ר iסלא
~נכי~לעל

א,;י~לא
 .י;,א

גע~זפ;הףא~ם iJלא

 ' jZע;ך~ת;ך

;ק.ע wwהףאסא;רלא

ד·רכי ל~~
א,;י~לא
 .א,;י

 ;:~; wwהףאמ~ק;םלא
~היק;tוי~ת

 ע;;:;ק wהףאל;ם qמלא

מ~~ב;tוי~ת

א,;י~לא
א,;י

דברי.
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יעוז-קסטאיתמר

ניכרבארץקברי·אבות,על~תיעםעולהאני
בשער-הכניסה

:p ישtו;פת;ןראש;מ~ריםזw ה;

מגד-ליהראשאתהעידהגנ~יהה
• : • T •: T: • ••• • T T 

~ w :;סע.זים;~~זע.יע;בדר;יט~ע;דזדה,על ה;נ-
סע;למ;ת ל;;ד:ן-~ם;סד;ת ~א,;ית wס.רי:פה:דז

~זמעלאק;לד~יםמ:םועל

גס~ף,מ;ן 1 ~~קגימס;בבב·מד~ס wמ~ןכד

 זtז~,לזנ~ד ~א;לא~;ל;ת·מ,ןהוגם

 ,ת;~~ס·י~ר~~לסלים JJ:PiJכ~:ם

f w ל,;נכה~מדרוהt.זw סע.ידעד
:פלי·הדכבגלגלימגעעם  '•,•-.ז •: ••-:--- •

וי;ךדכ~סגע;גדיבא,~

ודרדרים,ח~ה,,ד;תז.tל

 ;ת;ד;ק·י,ז;~א..סיז.tל א;~~י p:ז;ר~ךהאת wל

ד·בדיאת:פל;תינ~טרםוא~לם
: T •: •: : , -• •: T : -

ג~י;ךי nזגא,ק;ת qצ;;ת·ך~זtים nד~ yלזמ·דו;פ-יהי

 ,~:ג.ז;ו~ליז~~ליתtיגן 9 ~~ע;ןי
~ד fש;:;נגי·ס~ל~דע~ז;~ע.יר~~די
~מצו;תאמ~נהמשללישהי~אזפיואתאביאת

."" • T ••• : • • T ••• •• : '• : •:: T 0 
: 

-י; wמע.עלעד·~אדנכ~ה~ועל·~ז
~לט~זtזגי ,ם;~tזו

כס.גדנ~ ~לד~~ז wtס.זידי·מ;היק;תז.tת
 ,ת.ע~ ~א;;ןםש~:גיעלל;דך ;מנ;:~

:גיב 9 ~ומזרוים:;כים wמס,ס~יי~ת:דח.ל;ד p:רב iס w~ר
,לל'י;ת:ז.סי ;על;~

~:גנף;זtב

~מס,רישע;ןגדדקבא,~י

לי: 1לדד;בץסע.יד;מד~ע;ד

---.ז;וכל,תסע;;,ה ז~~

הישנהבתחנה

iJ למ~תi כא.דירע,מ;~ים

 ,ר w;iJל.י 1~דדמ~סי~ז;ה wמ;געת
ח;ף iJ~זסלזtה~ר
 ,ה;~; iJ·סד~~תtוס,גתה;~ה·לא·ה;~הע;ד

~~אזז;~יזtה iJעת rמהר:;כי

נ~קר,

זס,ד:ם,

i רבז

סע.יר'ז.tת~ע.ת;זים n~גי·זtןםזגידקא wwו

;ב;ת n;ך~ע.תס;;:גים~:גז:ריא,~ידקא wו~

;א,ן;ה~להיםז.t,כעזקמ~;ה ;~נ ם;ק~~

גד fל:ד~לד~ת iJלזנ;ת~א;.ז;ו,סהמ~ד~זהיאד~.זכה p: ;מנ;:~

- ;ש~;ל~ fו~ר~יסםעל ~ל~;;ז:רים iJ~נ"לעד
זגע.יר:א,~ילכהב"ה~בין

 .ןא~~,,

לקד;נ;תסע.ל~הס;.זכה

 " ...זtז~ם
ממ.רירהי~ז:ר

רגעדי p:ד·ע,ז:ריז.tתא,~י JJי Qזג ד;ע;~

ה, iי iJ ~ Q ן~~כ;:לגב iJעםלד~~תע;לההיא

~~ריס~ש~ל.ידקמ;חינ;תוע.יני

fw ה~ iJ ל~לים~n ת;~ים~iJ ;~ר 
 ,;א,דיר;קע.ים sמע,מ;~ים eמל,ליל.י

שירה•

tי~ןרים. 9 פ;iJ 7כך.ךל iJחש~ךי·גיזמזמזtיגך 9 ~ י~;ק~ iJע.~ב·מ;ד ;מנ;:~

לרכישהבית-משפחתיאתלימציעים

 ,·;בה~זקלהקללהר wא.כ:תעל;:דאמה

ס,ןריםז iJ~נ"ל ת;~;דוהיאך:;ש~~ית;רה nז

.ז;ולא;סיס,לדרדגא,סrו~;יךםזtו;פיקללתז;

ל~ל;סיס p:~ביתזרזtיש ב,~.לכלזtו;פיקללתז;

גסת;ך:,כע

ו;פןר;ה iJ~קגה~ז:ריע.םא,~יע;ןגד~ע.ת ,~

 ,ליי wא.יכה t~בית-מ~ז ר~~ Q ~-נ;רדצ;ע.~י p: םי~,-ל~.א-~כעל·מכ:ת
"ים: Q~ר:;ניכה w;צ~די·מ~,~ייכהמר~ןת;~יבמה.~דע w~~לימ~יעה~א ת;א~כ;c.ע

 ,·מךש;ןת R~סלמז~יע-לי~י·סע.ץז" 1נ::יע.םמ~ד;לער wמ~ת"ר~ה
 ,ה;~גc:~כ~ריחים ;מ;ק~~ םי~,;רו;ז.~ס~~י-~ךאודקר~י~נ~~~לםעד wמ~ר

" iJ ת~סגןה~א ,, ... !ם:ד~·ךדס,כת ה~~סיכגד ...~ך~הגטt.ל;קז;' 

ריס, ת;צי~~~זק~פ;ת·ז;בזדלד;תזד;ת iל ת,קר,י:r.~ע.ר~ת·מ~רחים ,~

 םי.ע;~~~ ם",; nזגי·א,ט~טים 1~;זtים~~ים i2 ו;ז.~והגה " ...ז iiפמס.דריםרנ~~יז.tת"ך~ה
 ת;אכ;cכ;: iJךליכנ;ת tiJוגעל;די·~הי~ה·ד~לד~רים i~~לקטים

ד~ה;.ז;וה;םל·~גי yז~יםא,~ר

 , יכ;:~ר;ת rR י:r.~~ז:ריךע.יגי
:פל;הנ~יתאתלחtפאכדי ;~נד·יאשרפנימינ~כיב~תינ~;כה

T • • : • : • • -: '.' -• • : • • - : '.' • - -••• f 

 :וr~לל y~דגרבא,~י

 ,, ...לב;אזויד fל ה;~~ג 7 י:r.ר:ז~רכ;ת iJ~ם wה~אי~ז Qךא;ת- ת~~. R י:r.פ;ו iJ"קללה
 y~י iJ ?ט;ךסע;ד;כ:ת iJכעל·ךא~לם

n9 י~~;רה;rס,~~ים~מ;רידזגריםה~א:;כי~ף-ח~ר ו

סא,ך:פ;ת,~ןד;ע;,סיו

סע.יר~ק~ה wגית·מק;ר;תז.tלי:;כים 7זפ; jJ;ב;ת nסךמ; p:ר~~נכל;תא,ך:פ;ת
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פלדעודד

.שירה

פלאץאלכסנדר

ברלין

 >ר~_אונגהוולנטשהנק f(ליוהנס

 ,מל rזנדר;ריס,נףתס, p: .ל~ ל;),ז ,א~ ,ס:יהיז,)יפה ,~ז-~לאץ~ר·י Q:P .ל~~ל:בt;כפףר
 ,כנקרי w ~~ןזקוקה,ע.ים 9פ; ,ד·ל 1 ~ב:ד::י~יב, Q ~ים wבא.~ ,מלאי r:בוב ,זקז R:ב~ן-ר Q:P .ל~ ,א~
פףא, R:בכ~אוק ,מףן 9 ~;כ ;א-טףוקיכנ Rז;יללףב fחקףיל 1א. , ז:~ םי~;, ,י wwיום

w ,ול~שףבם:Q ~ 9 יהי ,לtר ל;,;ע;רברזw ב:ב~פ;ר ,~ז:nrp ,םי~~~~סדז:ויולא;רה 

-ז;י~ב;אף

מ; p:-~ןוףר-ך:ב~ע,רב:ב~זדח,שףב.ךהי' 1 ·ר~ל ;פ;ס~;כ-~:;גלל ת~ג;:tזד~יז$ה,
-ה Rמףt;כי

R כי;ןללס,ש"ב~ה;tמףR ג;:ו:ה w יו, fW י~,א~ה n סרזקסאףס~גי;ןל;ל.ף-

~תמקי~הכ;~~רקש;זקךים~לע,צףזקהו~רת wר:בזp~סרת,~ולידז;ילהיד iס~ול~~ט
ל~קגויףםכ;~דו:פ;אי·כ;~בד א~~~דם·מע.להד·ג , rזקזק r ,םי~~;~ו:ם Rסד , ן~~~ב:

-ר:ב~ןכףהי'
ףבדאי-ףנ;ו;:;כיםפ;לי~~יםים wרי p::ולצףץ Rם w~י ,ת~ג;:tז ת~~~ד~י

ףןק,~ים-ף~ע.ילים ,דין iזtפףרע;טךת ,מףן 9 ~;כ;ךע;;ר;ת:ב~פ;תר;ת f ~ב:לא

לילדיםלילדים,כ;~נ;ג;ןז:?דז$~ים:בנ.ק,רלא,רףסתז:;גר;נ;תל;ע,t;כיםכ~אוק,ר;;~ים

-;לזים~ל
ע.ר~ל,א; ,ש~~·ןר,ק p:~לףל:בסל;ןת w ~ wד~כ:ורסל~ז:וים wס, p: .ל~ ל;),ז ,א~

;מףר~~ןר.ךה ,ת~~~ ,כ;~~ןר.ךהל 1א.- א~~~בז,)י~פףא;~ם 7 ~~ח.די 1ד:פלא;
ה 1ט; ה;כ;t ש:.דמע,לה םי~~,ב:לס,זירים ,;עכ.לא,רףרה,ןלףתש;ררת ,;עכ.ל

-אדמ;תע.ליר;נה nהאדאגתי-להזיע
- :- • ז-:-- •- : T T : •• :-ז 

 ,זיק~';~ים, 9~א~קי:בפ;ע,לים,מע.מדמ~ל,ק.ת:בוח.ק,לאףקך;י~~וג,ז$ה,

-ל 1א. ,ה~ w ~זפ;מרמהא;גזבזקנףת,
- 111ה 9זקר r~דרזד·~י ,אן fא.גזךנףשףב ,ה~ז:;- "ב.ק,ע::א.סל.יכזפ.כף"מה

-ח Q ~פףךים,ה, f ~,ס~ים, W ;;הףד~יםירים w~זזpרים
-סא,רףסהל~גי;ת nו;דיכ,;ת wמע.~~ן~לים ,מףן 9כ;~~אב ,יו.סר~~סרע;ת wה wכא;
ע.;ריםל~ש;ורים ש;~~~ק;םים, ww:בנ;ת r~אףדת~~רי~ד;ביש,ס.דת, wלא;

יוז w ג;:ו:;ןם;ןי;ן-כ;~~ולין

דרךלרקי:ן~כ:ןר-.ךה ל·פ:~מ;~אי;ת ryל~ב IJרד'·רי;ת ryל ת;~. J/ך
לפ;למףזריםלס,~~ים:בג;ו~ים-מ·ובס,לףל.יזtים Rפ;לי~ילע,ק;ף~ל;;:זים-י;ך;ן-זקה,

ש, wמ.ךהר~ע f~פף~ה,לאנקרא,רףסת;רק;ת,:גי~יםמ; p:מ:ם w:ב~ןכ rרא:ול

~~רץ~ןר;ה, iJ:ןלנ;~ים Qה i~זקל; ,l:lV?Yכ iJ ~ tp:במףזר:בכ;~ל;~ןיב:ור iJ ד:: 7 ,ס;ךמ;ןכ;~ל.ב

~ולין'~לאץ'~ךר Q:p ,ל~עףץ'
w י;א.~יםw ףמ~ז:ויןב

~~גקרף~ים Q ~ע;ו~ים 7ףמ~ז:ויןב wי;- א;ב~~ל~רבףמ~ז:ויןי;vןב ,לנקר

 22-23,2,91ברלין,לי. 1דר.דוע;~ים

20 

ערוםשולחןלידיהודיםשמונה
ואלדמאןמשה

ברתיניק.א. :מיידיש

ממוסקבהלחברים-סופריםמוקדש

ביתיתבמסיבהעמםשנזדמנתי

יהףדים,שלס;פרים-ע.צףביםיהףדיםשמ;נה
: T : • : • :• :• : • 

----ר"ם fז!דסן ד:: 7:גין·:בזpוקש;ת~זp;ןת

 , ן::ז,)יןה, Rו;ןאן f~ין
ךן~יםסלהא,~יך;~הכ;~ד~י;ן~ן

;ת w:בנ;אל~גי:גין·:ווכ:ם,זק:ות

 ב;~~;כז$נףחים 9ז~יך;ת ם;ק~~~

7PiJ בילנף,בי-ג;רל.נףל!ה

 .ה~ fQל~ב;:ן~יןו~רים iJ ~ךשףב

ףזקש;ש ב;~~למ~לרהףאן;אןנ;זtי

:p ~ד::ך iJ הףןיםזקמ;~הי;זק~יםז!ןסן;

לסזtיר:ו.rכה~ע.ל.יסם;ת w:בגר;ת ם;ק~~
 .קר;~כ;~ע.יגק.ם;ת wא;רא,~יר;~ה

;הףןים~~ב·ס;~ךים~סף~י;הףןיםזקמ;~ה

---ר"ם fז!לסן ד:: 7 רו:~~;כט;~ליםי;זק~ים
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עינתעמלה

החלום
.';',,, 

 !!!1!זי

i ·::i':f'jj :li·~'' 
לחלוטין'בהירבערבשבע,בשעהבשבוע,ראשוןיום

החלקתיבתל-אביב,המסגר;המקצוערחובותבפינת

בכביש.שמןכתםעלשליגנטיהאלהטנדרעם

שחורה.היבלעות-כדיתוךומיד'מכה,הרגשתי
אחר-כךלישהסתברהריחשלחיתההשנייההמכה

השתוללותהתחילהיותרמאוחרשניותדחוסים.רפואיליזולכאדי

ברקגליכמועוברותמתרחבותמתכווצותדפיקותהולםהכאב.

שנלחםהפעורפיאתבטני'מפוחאתעוקפותגווי'לאורךמקווקוים
הכבדה.נשימתיאתהעוטףהרעלבמסך

ידכףהרמתיקפואהזיעהשטופותשעותלאורךמאומצת,באיטיות
במוקדלגעת,לאתר'מנסהקדימה,קדימה,אותהשלחתיאחת,

המתנועע.הכאב

אוזנייתופיאתקרעופנימייםרמקוליםהדילמה?מה?איפה?

צורמניים.חוץבקולות
חריריכלאתמבחילהליזולריחלשקט.מתחנןאנישקט.מבקשאני

הצהריים.מגשיעלהאוכלכליצריחותהאחיות.רגליחריקותעורי.
הגהכלכבד.עמום,-קוליאתשומעאנישקט.לקצתמתחנןאני
מהדהדתבגולמניותלי?קרהמהלי?קרהמהעליון.במאמץנגזר

מודעבודקאניכעתנפצעתי.-המתמקדלמוחיהידיעותחודרות
ההולמיםהכאביםשלהמתפשטיםהמעגליםאתהפגיעה.אזוריאת

עלשליטהלאבדלארקשליטה.לאבדלאוחוזרים.הולמיםוחוזרים
 .להיאחזפקיעה.סףעלהעומדהקול
החלוםאתלהצדיק?)<להסביר?להקדיםכדיאלהכלאתמספראני

השחורות.משקיעותייאחתאלאזשפרץהמדהים,אפשרי'הבלתי

אנישלעיתיםעד-כדי-כךהזה.היוםעדלגביוהסברלישאיןחלום

שלאיותר'מאוחראותוהמצאתיואוליאותוחלמתישלאבטוחלא
מכן'לאחרעלישבאההנרגשת,התקופהבמרוצתליהתבלבל
אזהיהעודהכלהריייתכן?איךאחרתכיומקום.זמןשלבלבול

פניהאתראיתיויחידהאחתפעםהכל.לפנילחלוטיןהכל.לפני

לאבנשמה,מחקראישבתורשאני'דברישואםהפציעה.לפי
 .המיסטיהנושאזהאופן'בשוםצורה,בשוםדרך'בשוםבומאמין
מעודנת.מתיקותמלאפרוע.מרתק.חלום.היההחלוםזאת,ועם

מנצח.עול.פורקמאיים.

לראשי.לבןתרבוששחור.סוסעלדוהרזרה.ארץבמרחביאני
פרסותיונחיתותהדירחבות.סוסידהרותמבהיקה.זהבגלימת
גולגלתי.לבסיסהחיבורבמקוםצווארי.במעלהעוקצנייםננעצים

ומסביבימאחוריידרכי?)<לאןברורהדרכיוחוזר.נרתעראשי

הארוכיםכידוניהםהאדומים.בתרבושיהםחבושיםלוחמיישורת
קולותנשמעיםפנינומועדותאליומהמקוםמרחוק,מבהיקים.

קךף~יאתהצחיחה.הנוףתמונתאתמרעידיםמתגברים.הםתופים.

מעבר .סוסינופרסותבהלמותהנדרסיםהצהובותהגבעותשלהחול

עשרותימי-בינימיים.צריחיםהעיר.חומתנגליתהאחרונהלגבעה

מעלעבות.בשלשלאותהמסוגרהברזלשערלצריחמושיםזקיפים

מאחוריהם,גבוההמתנשאהכנסייהמגדלמקידמתהחומה,לצריחי

החולפת.הרוחפרציעל-ידירגעיםמדימוטהשחורעשןשלדקפס

מעלי.נושרתהזהבגלימתסוסינו.דהרותגוברים.התופיםקולות
הלוהטת.הספרדיתהשמשבאורבוהקתהאדומהגלימתימתחתה

באחתמאחוריי.סביבי.הסוסיםדהירותקצבחרבי.אתמריםאני

רגלירתיעותמולנו.שלהםהברזלקשתותאתהזקיפיםמכוונים

הנחושתלמגןמתחת .ראשיבאחוריעוויתמדקרותמשלחותסוסי

נוסקאדירהגובהבדהרתמא.י-אז.הפצועהברכימדממתרגלישל

הנעול.הברזללשערמעלהמכוונות.הזקיפיםלקשתותמעלסוסי
אחות!אחות!-מאחורייהנפגעיםזעקותאתשומעאני

מדורההכנסייהבחצרשוב.אותיאותימקיפיםמלוחמייקטןחלק

האישהקשורהשבמרכזההקלוןלעמודרחבה.עץבמתעלגבהתמר
אחתדומעתעיןרקפניה.אתמכסהפזור'הבהירשערההצעירה.

לאןברורעכשיומשהו.ממללותשפתיהבתדהמה.מוליפקוחהשלה
כזאת.נחרצתבמהירותסוסיאותינשא

מזיםהםמדודים.בצעדיםהבימהסביבסובבתכהונהפרחישורת

האששקטות.קצובות,בתנועותהמתקתקהקטורתעשןאת

מגלההאישהשלהגלויהעינההעצים.ערמתבבסיסלאטמתפשטת
בשחוריםנזירשמי.אתלוחשותשפתיהבעיניי.ננעצתפניי.את

אלאותהכשלקחתיובעללההיהכבר"איש-לרוקהאתמדקלם
הבימה.עלעולהבשחוריםנזירהיא",עלמהכיאמרהוליהנחל'

הלחשעולה-תומת"מות"מכשפההקודש.מיאתעליהמזה
האשעיני.בתוךעינההילתהצופים.קהלשלהחורקיםמגרונותיהם

אתוכובשתעולההיבשים.הענפיםברווחימתנפצתבעצים.נאחזת

החשופה.כתפהמעלמחליקההאישהשלגלימתהבמהירות.הערמה
האשהילתהלוהטת.הבמהאתמקיףהכהונהפרחישלצעדיהםקצב

מתכווצותשפתיה .ם,,אבנוגההאישהשלהמרובהער wאתצובעת
אחרונה.צעקהבמאמץונפערות

מכיםהבישוףבגדימתחתהמעליי.האדומההגלימהאתזורקאני
תודי.רקאםמזהאותךאוציא"אניהשחור.הנזיראתרגעיבאלם

סוסישלי."עשוקהנגזלתמכאןאותךאוציאאניתודי.רקאם

ראשי.בתוךדוהריםאליי.מתקרביםסביבי.מתקבציםלוחמיי
 .הבוערמצחימעלהאחותשלקולהשותת.הפגועהבברכיהדופק
להציל.להצליח.חייבאנימדיה.הזההכאבעםיותריכוללא"אני

הטאם-טאםתופיהפורץ.הסוסשלגבועלעדייןאני ,,לנצח.
מבריקכהההשחוםחזיהבישוף.בגדיאתמעליפושטיםהאפריקניים

האישהשלשערהחריכתריחמתנופפים.דגליםהלהבות.אדימול
לאדימבעדאליהצועק-אניותינצלי!""תודיהאוויר.אתמציף

לאטהגואל.המזרקדקירתתודי!"רק"תודי.ה~תעבים.הלהבה
התמונה.אתמרחיקהאש.פניאתמרכךמתוקערפלהרעש.שוכך
התורנית,האחותמדיה,שלקולההנבה.המוקדעלהמרובהפניאת

חיתההזאתהמסכנהתתעורר.בן-אדם,תתעורר,-אוזניאתמלטף

מה?אושלך'האחרונה

האחרונותבדקותהמפורסם,ההתגלותביוםאלה,כלאחריחודשים
אחדותמדהימותלשניותאליחזרההסופית,ההתפרצותשלפני
שלעורפהבאחוריאזעמדתיההוא.אפשריהבלתיהחלוםתחושת
ושובשובלההסברתיחוזרת.מצבהדגמתלצורך 'הצעירההאישה

אותהמפתהכמולעין'הנראיתההגיוניתהיחידההאפשרותאת
ממילא,הריזמן?לאורךלילסרבלהשלמהבאמת,שככהלהאמין
 ...דברשלבסופו
קרינתמעיןכתפה.לביןשביניהמתוחהמרחקבמרווחנתקלקולי
להבלהנרעדתהדקהצווארהמפלומתהעולהמסרב-מתר;המתח

השערחשוףעינהבעפעףבה,מתבונןמולה.לכיסאיחזרתי .פי
נוראים.בתחנוניםאליהנפער

אשתשלהחשופהכתפה .ראשיבאחוריהסוסיםדהרת-ופתאום

אחרונה.בצעקהביהנעוצההגלויההאחתעינהההוא.החלום
עלמתקבללאהענייןשכלברור .שליהמבהיקההבישוףגלימת
לפניהעובדתיתברמההכלעודהיהבבית-החולים,אז'הריהדעת.

כנראה,משהו'מעולם.האמנתילאכאמור'ובמיסטיקה, •הכל
הבישוףשלגלימתוצלליתורקבמקומות.בזמנים,אצליהתבלבל

האישהועיניהקשה,הדרךכללאורךאיכשהוממניהרפתהלא
החוזרוקוליהפגועה,מברכינגיעהבטווחלפניה,שכורעותההיא

רק .לךויוקל"תודי-שבועותימים,שעות,פוסקתלאבעקשנות
 • ,, .תודי .תגידי

גנוזקטע

מראש,מתוך

עתידיסיפור
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האדוםהאפל,האדום
קטעיםשלושה

אלכימיה
הגאווה?עשוייהחומרמאיזהמה?-היהשלךהחטאמיראקולוס,הר

 .לךקראו ,בעירביותרהמהירותהשוקיים ,שכמוךפלאמיראקולוס,
(רקאהבתישלהנדיףהחומרבתוךרצתאיךהמרחקים.מגמא

במהירותהתנגדותחסראווירחוצהאמרת>,סמיכה,התשוקה

אחרסיבובמתמידה,קצובה,בריצהתוגבר.ולאתואט,לאשלעולם

 •מדיגבוהלאפעםאף ,מדיעמוקלאפעםאףשווה.במסלולסיבוב,
נשימה.ארוכישלקצובמסלול

הדסים, •בשבילילאזהכסירה>,קלות ,(צלעותיךאמרתדפנה,זרי

<עורך,אמרתשושנים,בשבילי.לאזהיד),ככףישר<עורפך,אמרת
הצבעונים,פרחי ,בסוןחיקיפרחי .בשבילילאזהכמתכת>,צורב

מיראקולוס.הרכשרצת,מגופךנשרוההרדוףפרחי
אוקיינוספניניקילעואיזמרגדים.לוהבואיזמרגדים,לוהבו

אל.יתהילתושיר~ספיר.בנפתגופוזיעתאתגפו ,ערו wבשורשי
המים.אל.יהשמיים,

זהב.-כ

זהב.זהב.

החפוןחלב

א.

עלנדברמלומדתבלשוןהתשוקה.מושאיושוב,התשוקה,~י rמ~
יושב.הלבןהנסיךהארמוןבחדרהלימודבמרתףואובייקט.סובייקט
מתנפץקשת,כמו ,הנסיךשללבוחלונות.בסולאסרם,החדר

זורח.קשתכמומדויקים.צבעיםבשבעה

 .הנסיךאומר ,בולמותבשבילחדרזה
וירגיליוס.לידהמורה,אומרזה,יהיהנפלאומוות

לולייניבסלסולממריאותעדןגןצפריצוחק,וכשהואצוחק.הנסיך
אוחזהב.מגיריםהדפיםמשי,אורגיםעכבישיםהספרים.מדפימתוך

וחוכמותיךאתהשלך.ווירגיליוסאתהלמורה.אומרהואאתה,

העבשות.

נסיכה.פגשתי ,ואומרממשיךהוא ,אני

 ,הללוהמליםשלוש ,מהןשחוקותשאין ,הללוהמליםושלוש
שכיוונומשפחתו,שלבדי.אב.איי.לכןקודםשניםמאותשנכתבו

:לדו.וויתקבצושיתחברוכךהקדמוניםאבותיושלחייהםמהלךאת
לאט,שלאטכךמוות:הים,תאוות ,אומץכוח,להםוינחילוילדים,
שבהם,הטובאתמתוכםיצמיחופוסקיםבלתיוטעייהניסוימתוך

לתוךפורצותהללוהמיליםשלוש-נסיכהשפגש ,הנסיךאת ,אותו
מכרכרותמחדווה,כושלותמסורבלים,בניתוריםהחדרחלל

כנוצותהמורה,שלכתפועלמעולפותצונחותשיכורות,ככרכרות
בקולהשואלהמתכרכם, ,הנקפץפיוליד ,ואפוסנטרולידמניצות

מה?והנסיכה-מהרגילעז

 .התהפךהנסיךשלולבו

ב.

 ,ומופזשמשיבבוקר ,מארמונושיצא ,מחדרושיצאלנסיךלוהיהמה
באמתחתו?שאומרים,כמולו,היהמהחבצלות?מסוסלטל,מעוטר

חרבלא ,לדרךצידהלאחיתה.נקובהשאומרים,כמו ,אמתחתו

בבגדיהיהלבושבדולח.שלגביעלאעלטה,גלימתלאפלאים,

הכחולים, ,שלוהנסיכותבבגדיהיהיפהכמה ,שלוהנסיכות
 ,סוסוכמוה.המכםאתהשואביםהשקטים, ,ןאז~ליכלאפיםהעמוקים

לוקדובדרכושגקרוהמשרתיםמעדנות.ספף ,הבוקרבאורכחול
נכרכואדומותנמיותבסקרנות,בורחרחוהעציםצמרותעמוקות.

בבגדיהיהיפהכהיפה,המתבדרת.גלימתושוליבתוךוהתלפפו
 •שלוהנסיכות

הירוקהבדרך ,סוסועלשדהר ,סוסועלשרכבלנסיךלוהיהמה
שאומריםכמו ,לוהיהמה ?החבצלותזרועתהרוח,סחופתהרחבה,
בלבו?

שעשועילאהחוכמה,שלוותלאהיה.מנוקבשאומרים,כמו ,לבו
בבגדיהיהלבושהעונג.תענוגותלאהאהבה,תקוותלאהכוח,

הכחולים, ,שלוהנסיכותבבגדיהיהעצובכמה ,שלוהנסיכות
הבזכמוה.המכסאתהממיתיםהכבויים, ,לאזוליכלאפיסהתהומיים

שגקרוהאיכרים •בכתפוצפרניואתנעץהערב,באורכחול ,שלו
חולדות ,מפניוהרתיעוהעשביםקצותבאימה.מעליונסובדרכו

עצובכהעצוב,המתבדרת.גלימתובשוליונגסוהתכרבלושחורות
 •שלוהנסיכותבבגדי
-החושך .לחושך ,האורמשכבעל ,לאוראורבין ,התהפךהיום

הא~לה.המלכה,
-החושך •לחושךהתהפךהלבהגוף,מצעעלהגוף,משכבעל

הא~לה.המלכ~ת,

חזר ,לחדריוחזר ,גנולחזר ,לארמונוחזר ,~·צולאחזרוהנסיך
א~לתלתוךהחושך.לתוךהחושך.אלבחושך.לגופו,חזרלמיסתו,
 •המלך ,הנסיךעודלא ,הנסיךהמלכ~ת

הענקהאפרסקהים,

1 • 

צבעיםמתחלפתעזה,תשוקהשלתשבץדמקה, ,לבןשחורדומינו
ללילהמאפיליוםכמוהלב,שלאדומותמהירותפעימותבתוך
כשאת .עינייךשלנתפסיםהלאהגווניםבגווניליוםמאפיללילה

יבשותכוכבים,מתהפכיםמשתתקתכשאתמחייכת,כשאתצוחקת,

אתמסיסהכשאת ,ידייךאתמניעהכשאתבלהבותעולותשלמות
כמוהשחור,מתהפךמתנער.במעמקיו,ושחורלבןהים,ממניפנייך

מפרשיםלבנים,שחפיםהחוףאליורק ,מתוכוהשחורמתהפךל;ה
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שושני·היםלבנים,אלמוגיםאצות,סירנות,לבנות,פניניםלבנים,

מתהפךהחוף.אלנזרקיםדולפיניםהשקופות,הצבע,מקולפות
הצדפהלב-ה~דפי ,הוורודהבוקראתמולידים,כמוהשחור

לשניים.מתפצח-הבוקר

2 • 

באיזמרגדנצנץהגוף ,שלובזהבסחר ,שלוהזהבאתמכרהגוף
יהלומיםצלליכחולות,פניניםקנה·מכרבארגמן.ירוקהמיר ,שלו

שטים,דגיגיםהגוף.בתהומותספיריםשלסנפירעזותוחבטות
 .אלינוסוכות.ואבניםזהבספינות,כמונושאים,
האוקיינוס,שלקרקעיהתתהרעשגואהגואה,היםלספינותמתחת
המתחבטת.הנשימהבכלובגלהמקבעגל,בהינףנשימההמקג·ע
נושאיאלמוגיםשלשורותמהלכותעליהמימית,התתהאדמהגואה

ידייםמגעסוברת:סחורות

כמונקי ,כפעמוןשפוי ,ישראותךהופךסירופך.אתעליךהמטריף
בוזורחיפפתוח,הפהכאיזמרג.דצבעיםמחליףירוק,סחוף,אצה,

הפהבתהומותשיניים>,טורפים,כרישים(כמוהכרישים-שיניים

בשתימ;ה ,בערפךכהיםסנפיריםחובטתכוחה,אתאוגרתהצעקה

בוקעת. ,הכרעלידיך

3 • 

סי;ת;ת ii/Jשלזוגותזוגותכופר.משוחהבספינהמלכותייםמסעות

הראות,שתיהלב,עליותשתיהחדרים,שניונכנסות:פוסעות
החומסניותהשפתייםהכחולים.בקבוקיהןבמליוניממלמלות
זוגותהנחיריים.והעיניים,האזנייםקונכיותבמגעים,המתאמנות

מעברלהתקרבהנכספיםהאגודליםהירכיים,סובניהידיים,זוגות
האגן.שלהמפולחיםמסלוליולמרחק,

משולשיםדגליםמניףהגוףכופר.משוחתבספינהמלכותייםמסעות
תמונותמראות,מתנדנדותהסיפוןעלהארובות,הומותומפרשים,

העפעפיים.בירכתיחולפות

ההרים,כגובהגובהנו ,כגובהנוהמיםגובהמבול.החוץמבול.בחוץ
מים,המכוסההמוצפת,הארץכרוחברוחבנוהים,כעומקעומקנו

שחוסיםיהלומיםמת,זהבהמכוסה ,זיכרוןהמכוסהפגרים,שברים,

מבחילוכהיפהיהיהשמשהוייתכןאיךשחרס,זהבלי:אומר(אתה

אחת>.ובעונהבעת

הדימויים,ערמותבתוךגבנועלצפנ~מתות,מליםעלשחינו
המלהאתהדקדוק,אתההכרחיים,התחבירקישוריאתהטבענו

זהמה •כופר ,מאיתנונספהשעווהמת.לוויתןשללפהתחבנוזוקני
צפנולילהוארבעיםיוםארבעים-השעותבאחתשואלאתה ,כופר

להםאיןגםמטבעםתוחלת,בהםשאיןמלכותייםמסעות-שם
ביוםמעלינושנפרשההתכלתהתכלת,מהתכלת,חוץתכלית,

 ,האחדגופנו ,גופנואדרסהארוס,פסגתעל ,ואחדהארבעים
 •הארוס.

סיפור•

 •שירה

רוזנאופיליפ

עיוורזמירקינת

יפתחבתהיאאתנכיחלמתאםאשה -:·- . :- . ::-ד .ז'•

ן~סרססרים~ל.ח.ן:;כיגע,ר;נ:ו:ךןעם

ע;~הס,ערצלרנ;ר wר~ ,~אדרצרנ;ר
א;.זכrזגודםדזtסרוכע;~.זכrז~ךם fע,ז~;ה , ך:ו:נ;ר~כ;tע;ר

-~~לה~ה tחרע,ל;ם qדק.ךהס~ה~י
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ויטגנשטייןלודויג
שלוהפילוסופיהרעיוןועלהאישעלהרהורים

יעודמנוחה:וחסריצנועיםיים ~

::"~ iw('""u .בקולג'ערומיםחדריםוגלות בצריףמתחלפיםבקמברידג' ~ 1
החוףעלבבקתהבנורבגיה, • •
מבוכה. ,אירלנדשלהמערבי- ...........

ספרמלחמות,שתימתפשר.בלתייושר

לודויג .סרטןבפילוסופיה,קתדרה ,אחד
שישיםבןוהוא-1951במתויטגנשטיין

הולדתו.יוםלאחרימיםשלושהושתיים.
-פילוסופית"הלוגית"המחברתהיההספר

 Tractatus Logico (-"הטרקטטוס"המכונה
Philosophicus (, 1918בברינהשהושלם-

הצבאמןבחופשהויטגנשטייןהיהכאשר

שמיצהסברהואותשעעשריםבן .האוסטרי

חיברחשב, ,"הטרקטטוס"הפילוסופיה.את

 .לומרשניתןמהכלאתאומרהוא ,סופי
בהקדמה,כתבהואהספר",שלהמובן"כל

שניתןמהאלה:במיליםלסיכום"ניתן
מהולגביבבהירות:שייאמראפשרלהיאמר

 ,,לשתוק.עלינושומה ,דברעליולומרשאין
שלוהמסהשלהמובניםהמשפטיםתמצית
המשתקףעולם ,הגיונילגמריעולםמציירת

כפיהעניין",כלהוא"העולםבלוגיקה.
הראשונה,המפורסמתהטענהשאומרת

דברים.לאעובדות,מכלולהוא"העולם
העולם".חינךהלוגיבמרחבהעובדות
זאתהביןשויטגנשטייןכפיהעולםהשקפת
העולם~בנית.לכנותשאפשרמהחיתה
אלאאובייקטים,שלתמציתבעיקראיננו

היאבוררת,הץגראהאבליחסים.שלמערכת

כימושלמתבו-זמנית,ושבירהמושלמת
בהכרח,אמיתיותחינךהלוגיקהטענות

היאדברשלבסופושלוגיקהמפניושבירה

 .אנוהמצאתנו
להיותהיהיכולרואיםשאנחנומה"כל

יכוליםשאנחנומהכלשהוא.ממהאחרת
שהוא.ממהאחרתלהיותיכולבכלללתאר

א-פריורי."הדבריםסדראין

בגרוש"מ"אופרהשירכמוהיאהשפה

קסםמעיןהספרלכלישואכן-מופשטת
"המוות •במיטבונובטשלמזהרחוקשאינו
מצליחאיננואדםבחיים.אירועאיננו
שילובהוא"הטרקטטוס''מותו".אתלראות

ערךוביישנות.גאווהשלמאודמוזר

 ,שלובהקדמהויטגנשטייןמציעהעבודה,
מחשבותבההובעוראשית,כפול:היה

לדעתי"לכן-אמיתיותהיואלוומחשבות
מבחינתהבעיות,אתפתרתיבהחלט

שלערכהמונחשנית,המהותיים.מאפייניהן

שהיאבעובדהטועה,אינניאםהעבודה,

בעיותשנפתרוברגענעשהמעטכמהמראה

אלו".
אפילולשלום.הנפרדמישהושלקולוזהו

-1921(בפורסםס"ש"הטרקטטולפני

פנהבאנגליה).מכןלאחרושנהבגרמניה
גםובמקרה-לפילוסופיהעורףויטגנשטיין

לתעודתלמדהואמאביו.שירשעצוםלהון
שניםכמהבמשךולימדברינההוראה

מהזמןאוסטריה.בדרוםכפרייםבבתי-ספר

ברינהביתבנההוא .במנזרגנןכעוזרעבד

ופלדה.זכוכית ,בטון :יומאחיותלאחת
למדהמלחמה(לפנילאנגליהחזרואחר-כך

פילוסופיהגםקצרוזמן ,במנצ'סטרהנדסה
מחודשעניךשגילהמפניבקמברידג'),

עבורדוקטורבתוארזכההואבפילוסופיה.

 > fellow <חברונעשה"הטרקטטוס",

עםמותו,ועד-1929מקולג'.החלבטריניסי

הואבאנגליה.חיהואמעטות,הפסקות
אוסטריהסיפוחאחרימידבריטיאזרחנעשה

הגרמנים.ידיעל

דברפרסםלאהוא"הטרקטטוס"אחרי
שנכתבגרמניאגווןמלבדחייובמהלך
עלהערות"מספרבשםומאמרמורה,בהיותו
בכנסלהגישאמורשהיההלוגית",הצורה

 Arisyote-וה- Mind Associationה-של
lean Society מאמרים . 1929בשנת

ביןמראשוהועברוהודפסואלהלכנסים
הגיעובגללההיחידההסיבהוזוהמשתתפים,

מפניבריטיים,לפילוסופיםאלההערותיו

מהדברעלדיברהואלכנסהגיעשכאשר

אחר.

והואמקצועית,פילוסופיהשנאויטגנשטיין

פיתוחמפניתלמידיואתבקביעותהזהיר
אקדמיים.חייםשנאהואבתחום.קריירה

ויטגנשסייןעבוררציני.זהשאיןהרגישהוא

 •זוחיתהלאמשחק.חיתהלאפילוסופיה
זהמחלה.אואובססיה ,הציעושאחדיםכפי
זוהיאהממשית"התגליתכתב:שהואנכון

בפילוסופיהלסעוקלהפסיקליהמאפשרת
אתהמביא-הזובזאת.רוצהאניכאשר

עודנסחפתהיאאיןבהלמנוחההפילוסופיה
 ,,בשאלה.עצמןהמעמידותשאלותידיעל

אלקרובותלעיתיםהתייחסשהואנכון
לאחדשגרםדברתראפיה,כאלהפילוסופיה

 John Wisdomויסדוםג'וןוחסידיומעמיתיו
לביןפילוסופיהביןאנאלוגיותלראות

רייטפרןנכוןואמרפסיכואנאליזה.

) G.H.von Wright ( לוודאיקרובשהוא

לוחיתההשפיות.גבולעלחייואתחי

טעותזותהיהאבלומפחידה.קשהאישיות
לדאגותיוהתייחסותכדיעדלכתלהרחיק

מבוכתו ,ויטגנשטייןשלהפילוסופיות
 ,חייושהיוהמכאיבוהמונולוגהמתמשכת

אתרדפההפילוסופיהפתולוגיה.כאל

מחלהזוחיתהשלאבמפניבדיוקויטגנשטיין
לאשמעולםמפניהמלה,שלהפשוטבמובן

כדידיהועצמאיתפרטיתעשתהובהפכה

שלשאלותיו .השיגעוןתנאיאתלמלא
אתולאהיוםאוראתמבקשותויסגנשסיין

חולים.חדרשלכתליו
 ) N ormanמלקולםגורמןשלרנותהזכר

) Malcolm מק'גינסשלוהביוגראפיות
) MacGuiness ( מונקושל) Monk ( 

מן .ויטגנשסייןשלבמוזרויותיומלאים

המתקשרתמוזרותלויסגנשסייןחיתההסתם

גאון.היהספקללאשהואמפנילגאוניות,

היאאודותיוהאנקדוטותמןיותרמוזרהאבל

חזרתושלאחרהתקופהמןשלוהפילוסופיה.
"הספרכגוןבספריםהמופיעהלאנגליה,

 ) Blue and Brownהחום"והספרהכחול
) B ooks , המתמטיקה"יסודותעל"הערות

Remarks on the Foundations of ( 
) Mathemathc ( והמחקרים ,הוודאות""על"

 ) The Philosophical In-הפילוסופיים"
) vestigations ( שלרשימותגםכןוכמו

הרצאות.

מחשבהשלמוזרותפשוטהיאכאןהמוזרות

שגרתיתבלתימסירותושלעוצמהבעלת

בפילוסופיה","הקושיאינטלקטואלי.ליושר

ממהיותרלומרלא"הוא ,ויסגנשסייןכתב
זהשמשפסלהיותיכוליודעים".שאנחנו

היה"הטרקטטוס"חותמו.אתנושא

רצההואעת:בטרםהספרסיוםהתחמקות,

אנויכוליםמעטכמה ,ולתמידאחתלומר

ויטגנשסייןחזר 1929בשנת .לומר

ב~להחייושאריתאתובילהלפילוסופיה
 ,נוכלאשרכללומרכיצדאחת:בעיהשל

זוהייודעים.שאנחנוממהיותרלומרמבלי
הנוצריבמונחמשתמש<אניצליבה.מעין

היומסכיןששלושהלמרותמכווןבאופן

היהדותעלהנמנההאחדמלבד-יהודים
בילההוא-יהודית-הלכתיתמנסמנקודת

נוצרי).להיותבניסיוןחייורובאת

יהירותומלבדב"טרקטטוס"מוטעהשהיהמה

יישאר ,ויסגנשסייןחש ,רובו .פשטותוהיה

שובאותולפרסםפעםחשבהואשינוי:ללא
הפילוסופיים,המחקריםעםיחדאחדבכרך

המחשבותאת"לפרסםשחשבכתב-1945ב

אחתיחד".גםהחדשותואתהאלההישנות
אליזבט ,ביותרהמפורסמיםממשיכיו

דווחה ,) Elizabeth Anscombe (אנסקומב

שקכמוהיה'ש'הטרקטטוס"שאמרכמיעליו
כמואבל ,שעוןלהיותהמתיימרגרוטאות

למרותהנכונה.השעהעלמורהשאינושעון

לא"הטרקטטוס"מןרעיונותמספרזאת,
לעולם.אותםעזבו

למשל,כך,עלעומד"הטרקטטוס"
הואלשפה;לבתשומתהיאשפילוסופיה
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אינהדוקטרינה,איננהשפילוסופיהטוען

שוברהואפעילות.אלאללמדה,שישתורה
זה(אםמחשבתנושלמדיהשכיחהאו·אואת

רבותשטענותהצעה,ידיעלזאת>לאאז
מכילוהואשטות.אלאזאתולאזהלאאינן
לשיטה,רמז ,הללוהנבואיותהשורותאת

אפשרית:בלתישלווהשלולחלום

בהיעלמותנראההחייםבעיית"פתרון

הבעיה."

 .מדיפשוטהיהזהאבל
להיותחייבותגירתלולבעיות"הפתרונות
הסטנדרטיםאתקובעותשהןמפניפשוטות,

שצריךהרגישותמידבני·אדםלפשטות.

מחוברותותשובותשאלותשבותחוםלהיות
במערכת ,סימטריובאופןא·פריורי ,יחד

האימרהשבותחוםסגורה,קונסיסטנטית

Simplex sigillum veri היא<האמת
 ,,אמיתית.תהיהמאוד>פשוטה

לוגיקאים.ידיעלרקולאאהוב,מחוזזהו

בטוחיםהיוופרוידונטהאקווינס,מרקס,

ומכושפת.חמקמקהממלכהאותהאתשמצאו
אוסארטראוייטסכמומודרניים

פשטותזהירים:יותרמעטחינםלוי·שטראוס

תוצאההיאהעולם,עלעובדהיותראיננה
 ) mind (נפשביןמשותףמשחקשל

שייטסמה-הפשטהזוהיתופעות:ומערכת

ומההתנסותשלסידוריםעיצובלוקרא
מבנה.גילוילוקראשלוי·שטראוס

יכולבפשטות,האמונהכמופישוטאבל

שישהמשיכההונאה.מעיןהתמכרות,להיות

ויטגנשטייןאמרהסברים,שלמסויםלסוג

-גדולהחינהבקמברידג',לתלמידיו
זההסוג:מןלהסבריםשישהמשיכהבמיוחד

קבועבאופןנוטים"אנחנוזה.רקבאמת

דבריםעלדבריםשלרדוקציהלעשות
הבאההדוגמהאתמציגויטגנשטיין ;אחרים".

שנרתיחנניחהנקודה.אתלהמחישכדי

כאשרשישארמהכל . 200°cב·מישהו

זהשנאמר:אפשר .אפריהיהיתפזרהקיטור

טוען ,זוהצהרההיה.באמתשהאישמהכל

חיתהמסוים,קסםבעלתשהיא ,ויטגנשטיין

מטעה.בוודאי

מילוי·משאלות".למעשהחינםהחלומות"כל

ואנחנומאחר-מזהויותרמפתההפשטות

שאנוכפיאותהלהצדיקתמידיכולים

צורךהרגשתעליזי ,פרוידאתמצדיקים

סילוףרבים,בתחומיםכמובמדע,לעקביות.

לאאמתעלמועדףלהיותיכולעקבי
 ,יכולשאדםמניחאנימשעמת.אומסודרת

אלהכמוהערותעללהגן ,לכךיידחףאם
 ) Marshal McLuhan (מקלוהןמרשלשל
דומה.בסיסעלהמסר",הוא"האמצעיכי

<האמת simplex sigillum veri ,וכמובן

ברורות"אידאותמאוד>,פשוטההיא

מפוזרותתופעותשלהרדוקציהומובחנות",
דברים-ביותרהקטןהחוקיםמספרעל
בכלרבות.דיסצפלינותשלהעסקהםאלה

אינם ,ויטגנשטייןטועןאלה,דברים ,אופן

הואזוובטענההפילוסופיה.שלהנכוןעסקה
המורשתמחציתאתלפחותפוטר

כתועה. ,אריסטוימימאזהפילוסופית

המדעשיטתאתתמידרואיםפילוסופים
שאלותלשאולומתפתיםעיניהםלנגד

המדע.זאתעושהבובאופןעליהןולענות
המטפיזיקה,שלהאמיתיהמקורהיאזונטייה

מוחלט.חושךלתוךהפילוסופיםאתומובילה
מעולםאשםהיהלאויטגנשטייןלמעשה,
"הטרקטטוס"-זובדרךשאלותבהעלאת

הואאבלזאת.מלעשותרבהבזהירותנמנע
ברדיפה ,יותרמאוחרלעצמוחשבכךאשם,

היהלגביואשר ,אפשריבלתיטוהר,אחרי

צריךהלוגיקהסדרהפשטות.לרעיוןקשור
בדולח"אבלהבדולח.כטוהרברורלהיות

כמשהואלאכהפשטה:מופיעאיננוזה
ביותרהקשההדברהיהכאילו ,מוחשי
ביותר:מתוחכמתאשליהזוהי ,, •שישנו

הבדולח.מוחשיות
לאאםלעשותהפילוסופיהעלמהאבל

רדוקציהלעשותולאלהפשיטלאלפשט,
יכולההיאלהתייאש.יכולההיאטוב,על?

שלהמלצתובדיוקזוהילמדע.הכללהשאיר

 :"הטרקטטוס"
לומרלאתהיהבפילוסופיההנכונה"השיטה

טענות ,כלומר ,לומרשניתןמהמלבדדבר
ולאלושאיןדברשהן-הטבעמדעישל

 ,, ...פילוסופיהעםכלום
שויטגנשטייןמשהומביעותזאתבכלמלים

ישלנכון.אותוחשב"הטרקטטוס"אחרישל
הקונבנציונאליתשהפילוסופיהלהאמיןסיבה
אחרות:בדיסצפלינותוהוחלפהמתה,

בלשנות.אנתרופולוגיה,פסיכולוגיה,

לקמברידג',שובולאחראפילו ,ויטגנשטיין

"אפשרהספד:דברילכתובנטהעדיין
אחדהואמטפליםאנחנושבושהנושא ,לומר

פעםשנקראהתחוםשלהיורשיםמן

'פילוסופיה'".

האמיןוויטגנשטייןתחום,קיים ,אופןבכל

אחדמצדממדעהמובחן ,בושעסק

סוגזהוהפילוסופיה.שלהאחריםומצאצאיה

ולאבלשנותלא .הלשוןמחקרשלמיוחד

סמנטיקה.

מופיעהמשפטמחשבה".מסווה"השפה

להזכיר ,להזהירמתכווןוהוא ,ב"טרקטטוס"

 ,כללבעיותאינןרבותפילוסופיותשבעיות
אתלהביןכשלובנושלתוצאהפשוטאלא

המאוחרתהשקפתושפתנו".של"הלוגיקה
 .יותררדיקאליתיןשטיגבריסשליותר

לדיסצפלינה.הופךהזהירותאמצעי

במלה,משתמשיםשאנוכפי"פילוסופיה,
ביטוישצורותהקסםנגדמלחמההיא

תמידהמזוהה ,האמצעיעלינו".מפעילות
עכשיולונראה ,כמסוכןויטגנשטייןידיעל

סוג ,יותרגרועאו ,ערפלהןמליםכאויב.

דימוי ,מבוךהיאשפהצבועה.זכוכיתשל
בו ,הפילוסופיים""המחקריםמןשנלקח

לאיבוד.הולכיםפילוסופים
השאלותאתלעיתיםשואליםפילוסופים

שהםמפניזאתעושיםהםהלא·נכונות.

פיזיקה.שלסוגכעלפילוסופיהעלחושבים
עובדותהפיזיקאיםמחפשיםבובמקום

עובדותהפילוסופיםמחפשיםהנראה,בעולם
בתפיסתםלתמוךוכדינראה.בלתיבעולם

המילהעלמצביעיםהםהפילוסופיהאתזו
סוגבדיוקזהוהסתם,מן"מטאפיזיקה".

מזהירשויטגנשטייןבשפהשישההטעיה

מציעהשפתנובו"במקוםדוגמההנהמפניה.

להיותרוציםהיופילוסופיםכזה",ואיןגוף
בכלרוח.כאןשישולומרלהביעמסוגלים

מפניזאתלעשותיכוליםאינםהם ,אופן

בשאלם .עליהןלהצביעשאפשררוחותשאין
"מהואמת?","מהיהזמן?","מהושאלות
שואליםפילוסופיםידיעה?"ו·"מהיהיופי?"
"המאפיינים ,אופןבכלמטאפיזיות.שאלות

חוסרמבטאיםשאנוהםמטאפיזיתשאלהשל

שלבצורהמליםשלהדקדוקעלבהירות

מדעית".שאלה
הןכוזבות,ציפיותיוצרותכאלהשאלות
היהרקלותשובהלהשיגכיכולותנראות

יותראו ,זמןיותראו ,יותרטובשכללנו

מובילותהן •יותרמשוכללתשפהאוראיות,
 ,בובמקוםבפילוסופיהמוצאלחוסראותנו
נראותתופעות ,ויטגנשטייןשאומרכפי

שאלות .אצבעותינודרךכחומקות
הנפש,עלשאלותכמוהןמטאפיזיות

תנועותעםהמוחותתנועותאתהמערבבות

המוח,עלללמודמההרבהלנוישהתודעה.
יכוליםאנחנוהתודעה.עלכךואגב ,כמובן

זהואבלהמוח.דרךהתודעהאתלשנות

לשאוליכוליםשאנחנולומרכמואמיתהסרג
המוחלתוךהסתכלותשאלות.המחשבאת
התודעה.שלהתכניםעלדברלנותגלהלא

לחשובכמוזהלנויתגלהאכןשזהלדמיין
עובדשהמחשבהנושאמהולומריכולשאתה

אםהמכניים.בחלקיוהתבוננותידיעלעליו

מטאפיזיותשאלותגס:באופןזאתלומר

השולחיםבמונחיםקרובותלעיתיםנוסחו

תשובותאיןאבלתופעות.לחפשאותנו

תופעותאחרהמחפשיםאלהזה.בכיוון

דבראיןבתופעות.מושגיםמערבביםסמויות

 •מסה

כפי"פילוסופיה,
משתמשיםשאנו

היאכמלח,
נגרמלחמה
שצורותהקסם

מפעילותביטוי
עלינו"
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 5.ו=יי
1 ~ ~ 

•מםה

ויטגנשטיין,עבור

חינהחשפה

זהובסיסית.

חברתי,מבנח

כךשלאחגם
עמוקלח,קרא

ובסיסי

כפילפילוסופיה
חינהשמשפחח

לחברה.
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יותראיןויסגנשסיין.ואומרחוזרנסתר.

לגלות.ראיות

מידענתינתידיעלנפתרותאינן"הבעיות
שתמידבמהסדרעריכתידיעלאלאחדש

הכישוףנגדמלחמההיאפילוסופיה •ידענו
הלשון."באמצעותהאינטליגנציהשל

סוגמחדש,הקלפיםטריפתהיאפילוסופיה

"עדייןמושגי: Finnegans Wakeשל
זהוקודם.שהיהמהאתכאן/.הציגלאאיש

 Fuit fiatאפסות,הואאפסשונה.סידור
יהיה).אשר<יהיה

אמפיריות.שאלותאינןפילוסופיותשאלות

לכלמאשריותרלספרותקרובהפילוסופיה
מובןבאיזהאבלאחרת.אנושיתפעילות
דקדוקיות,שאלותהןפילוסופיותשאלות

ויסגנשסייןומכריז?חוזרשויסגנשסייןכפי

מסאפורה,כעין"דקדוק"במילהמשתמש

אוהשפה""מבנהכמושמובנומשהו

משמעותי."שימושלשפההנותנים"החוקים
ויסגנשסייןשלבשימושומלה,שלהדקדוק

המגדיריםבחוקיםמשתקףב"דקדוק",

השימושיםאתמתארים>שהם<במובן

המליםרובמלה.אותהשלהמשמעותיים
ידיעלגדרותמרבהןמשתמשיםשאנו

שלהןהקשרידיעלולאזה,במובןהדקדוק.
למציאות.

עםבמישריןקשוריםדבריםשלשמותרק

משהועלמצביעיםשהםבמובןהמציאות,
שולחן'עלמצביעה"שולחן"המלהבעולם.
עצמה,עלרקמצביעה"אמת"המלהבעוד
לכןלשוניות.מוסכמותשלבדפוסמקוםעל

לאזהוידיעהיופיזמן'אמת,מהםלשאול
בלתילממשותקשוריםהםאיךלשאול
מעיןזההיהכאילו("משמעותן",נראית
במלים.משתמשיםאנוכיצדאלאצל>,

אלהשלובמיוחדהמליםרובשלהמשמעות
משתמשיםפילוסופיםושאינםשפילוסופים

 .שלהןהשימושהיאבהן
אמתזמן'יופי'עלששאלותאומרזהאין

שהמליםאוסריוויאליות,שאלותהןוידיעה

עלעומדשפה,לגבישאלותלהיפר'ריקות.
תרבותלגבישאלותחינםויסגנשסיין'כך

שישנוראיותטעויותכולןהןואיןשלמה.
רגישותנו.הגברתידיעלרקמהןלהימנע

שלהשקפותיושלהאוקספורדיותהגירסאות
השקפות , soה·בשנותויסגנשסיין

 ) Ryle (דיילשללשמותיהםהמתקשרות
שרקכטוענותנראות ,) Austin (ואוססין

בדרכםמושגיות.לצרותנקלעיםפילוסופים

אלהפילוסופיםשבירמזוהשונה

רבים,פילוסופיםלפחותאושפילוסופים,

בעודמשונות,בדרכיםבלשוןמשתמשים
נכון.הדבריםאתתופסיםרגיליםאנשים

בהשקפהגדולהעצמיתרצוןשביעותישנה

אופילוסופיםידיעלמוחזקתהיאאםביןזו'
חוסרשלצורהזוהירגילים.אנשיםידיעל

שלהשקפתואינטלקטואלית.רגישות

שפילוסופיםהיא,טענתושונה.ויסגנשסיין
בהמשתמשיםבובאופןבשפהמשתמשים

ידיעלמתבלבליםהםאבלרגילים,אנשים

מכך'יותרמתוכה.מקיאהשהיאתמונות

שלשהבילבוליטעןלאויסגנשסיין
תמימות.מתוךבילבולהיההפילוסופים

 ,) John Wisdom (ויסורסג'והן ,הספקן
מטילשאינוכאומרויסגנשסיין'אתמצסס
 .למכנסיומתחתתחתוניםלושישבכךספק

ספקנייםפיקפוקיםיפתורלאהישרהשכל

 •••הישרהשכלשלפיקפוקיםהםשאיןמפני
אלהכלל.אמיתייםספקותאלהאיןבעצם

הקשורותדאגותלשפה,הקשורותדאגותהן

לדעתנוכלכיצדאומרים.שאנחנולמה
שלמישהולדעתנוכלכיצדקיים?זהשכיסא

מעשיתתשובהכברישאלהלשאלותכאב?

על'יושביםשאנויודעיםאנחנוהשכל>:(של
כסאות.עלונופלים '·בנתקליםולפעמים .

סובלמישהושכאשריודעיםגםאנחנו
עללהקליכולהאספיריןלקיחתמכאב,

יפתרולאאלהמעשיותתשובותאבלכאבו.

עבור •הפילוסופיהספקןשלהמבוכהאת
מבוכה,שלכיסוייםהןאלהשאלותהספקן

השפה,בותחוםעלמצביעותשהןמפני
מציאותחושפותאכןהפילוסופיה,ו~תה
במחלוקת.נתונהשאינה
שורשיהןעומקעמוקות:דאגותהן"אלה
חשובהומשמעותןשלנוהלשוןצורותכעומק

 ".שלנוהשפהכחשיבות
לשכלפנייהאינהויסגנשסייןשלפנייתו

זוהיפשוטה.מיתיתאדםלהשקפתהישר'
לספרלאלמילון'לאעצמה.לשפהפנייה
שלהאנגליתכמומיוחד'לניבולאדקדוק

פנייתומלומדים.שלפרוזהאו B.B.C .ה·

פריחתה,במלואלשפההיאוינגנשסייןשל

מבוכותיה,שלה,המסאפורותכלעל

כפילשפהובדיחותיה.מסקנותיה
שלה.השימושבהקשריבהשמשתמשים

כאשרעולותפילוסופיותשבעיות"מפני
עושיםשאנחנומהלחופשה.יוצאתהשפה
מהמסאפיזיותחזרההמליםאתלהחזירהוא

היומיומי'.'לשימושןשלהן
בהקשריםרקמשמעותישלמלים

להיותיכולההמשמעות .בהןשמשתמשים

יש •לנושישהיחידההיאאבלמעורפלת.
עלבמיוחדיפותתמונותשתילויסגנשסיין

באחת,פילוסופית.ממבוכהגחהנסי

מרגישהואדקויות,בתוךאובדהפילוסוף

עכבישקורישלרשתלתקןשעליוכמי
אתמתארהואבשנייה .באצבעותיו

חלקלקקרחעלללכתשמנסהכמיהפילוסוף
אבלמאוד;חלקוהכלחיכוךאיןשםביותר'

כדי •חיכוךצריכיםאנשיםללכתכדי
לחזורצריךהואללכתיצליחשהפילוסוף

"לבסיסויסגנשסיין'אומר"אחורה",
ביותרהגדולההבדללדעתי'זהו'מחוספס'.'

לביןויסגנשסייןשלהמאוחרתעבודתובין
ויתרהואהמאוחרתבעבודתו ."הטרקטטוס''

מביןהואומדויק.בהירלהיותהנסיוןעל
האפשרייםוהדיוקהבהירותשרמתעתה

רמת •להקשרבהתאםמשתנהלהשגה
יכולהניסויאומבעשלודיוקובהירותו

להזקוקשהואהבהירותבסוגתלויהלהיות

שימוש.לויששבהםבהקשרים
ברורותלאידאותדיקרסשלהקריטריונים

הקריאהמנורתלאורמקומםפינוומובחנות
ויסגנשסיין:של

 .ישירפרושאיןרבותלמליםזו"מבחינה
יהיהכזהדברשישלחשובפגם.זהאיןאבל
אוראיננוהקריאהבמנורתשהאורלומרכמו

חדים."גבולותלושאיןמפניאמיתי

 .למבוכותינותראפיההיאהפילוסופיה
שלכמצפוןלפעולהיאהפילוסופיםעבודת
זההאםהביתה.למליםלקרואהשפה,

ויסגנשסיין:שואלמספיק?

אםחשיבותו'אתשלנוהמחקרמקבל"מנין
כלומר'מעניין'דברכלכהורסנראההוא
שמכל(כאילווחשוב?גדולשהינומהכל

אבניםחלקירקנשאריםהיוהבניינים
בנייניאלאאיננוהורסיםשאנחנומהוחצץ.)

הלשוניהשטחאתמנקיםואנחנוקלפים
עומדים."הםשעליהם
חלקבהרסלראותשיצטערמישיהיהאפשר
וישמאד'יפיםהיומהםהרבהאלה.מבתים
טהרנותמןשלואנדאליזם,שלאלמנט

אבלויסגנשסיין.שלבעבודתופרימיטיבית
הפילוסופיה.גבילבוודאי'צודק,הוא

בזכותכיוםרביםלהערכתזוכהאפלטון
רב-משמעותובזכותשלוהאלגנטיות

 •שלוהפילוסופיהבזכותולאלא·פילוסופית,
פיעלהיאכיוםלאריסטוהניתנתההערכה

בנייה,בטכניקותשלוההבחנהליכולתרוב
ואשרשבנההפילוסופיהלארמונותולא
רב.זמןמזהנפלו

הפילוסופיה.בתולדותכךלהמשיךאפשר
שרביםבדיוניתאמנותהיאפילוסופיה

אחר.מהדברכאלאליההתייחסו

איננוהואנדאליססויסגנשסייןהאםאבל
העיקריחטאויותר'אףחמורפשעמבצע

שלרדוקציהעושהאיננוהאםשלו?בספרו
רקבאמתזהואומר:הלשון'עלהפילוסופיה

האשמהאבלהדבר.ייראהשכךאפשרזה?

שלהשקפתואי·הבנתעלגםמבוססתכזו
זלזולשלמוזרההשקפהועל ·,ויסגנשסיין

מליםרקהיאשהשפההיאההשקפהבשפה.
שונהמהדברהיאושהמציאותכזה,משהואו

הנוצריהרעיוןכמומסאפיזירעיוןזהוממנה.

ובשרודמוחינםראשוןיוםשלוהלחםשהיין
שלבעיותינולומרעלינומדוע .ישושל

שהשפהולאהשפה,עלרדוקציהנעשתה
לבעיותינו?כמגיעהנמצאה
זהובסיסית.חינההשפהויסגנשסיין'עבור

עמוקלה,קראכךשלאהגםחברתי,מבנה

חינהשמשפחהכפילפילוסופיהובסיסי
שאנשיםבמהעצמומראההדברלחברה.
 .לקבלמסכימים

אנושיתשהסכמההואאומרשאתה"מה

-שקרי?היגרומהאמיתיהיגרמהקובעת
שהואאומריםאנושייםשיצוריםמהזה

הםבהבשפהמסכימיםוהםשקרי;אואמיתי

אלאבדעותהסכמהזואיןמשתמשים.

חיים."בצורת
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לראותישתרבותית.הינהוההסכמה

להתחילצריכהשם ,הנתוןאתבתרבות

להתחיליכולההיאשאיןמפניהפילוסופיה,

רקמונחיםיותרמוקדם •יותרמוקדם

והמיתוס.הפנטזיה

לדחות ,כמובןההסכם,אתלקבללאאפשר

הדברפירושאבל •כולווהמבנההשפהאת

מה •עצמךאלדיבורהיותרלכלאושתיקה,

שססורוסוןכפילעשות,אפשרשאי

) Strawson ( ב"אינדיבידואלים"לנוהזכיר

לדברולהמשיךהשפהאתלדחותהוא ,שלו

חלקשלהפינוק-העצמי .בה

התודעהדוקטרינתעםמהאכסיססנציאליזם

לאנשיםלהגיעכדיוהקפיצהשלוהבודדה

נעשתההקפיצה •כאןבדיוקמונחאחרים,

עלהרבהכךכללדבראפשראםכבר

ויסגנשסייןשלהאכזריתבתמונהבדידות.

שלםענןמתמצההזאת,האילוזיהסוףעל

דקדוק.בסיפתהפילוסופיהשל

קיימת.היאקיימת.אינהשהבדידותלא

בעוצמתקיימתהיאאיןאבליודע.אלוהים

אותהשהציגוכפיורדיקאליתמסאפיזית

והחמישים.הארבעיםבשנותוקאמיסארסר

לנוישפילוסופית.ולאאישיתבעיהזוהי

הננוכמהעדלאחרים><ולספרלומדמלים

בודדים.

שלבעבודתוהמודגשתההשקפהבקיצור:

מהשקפותההיפךבדיוקהיאויסגנשסיין

הנוצריתאוהנוצריתהעולם

חושבעצמיעלהמתמקדתהפוסס-רפורמית,

היאזה>בעניין<ורקזהבענייןאני.ועל

היאהמוצאנקודתלמרקסיזם.יותרקרובה

ישמכאןמדברים:אנשיםאנושית,קהילה

<ויסגנשסייןשתיקהלכבדאפשרלהתחיל.

לעשותיכוליםלאפילוסופיםאבלכיבד>,

הרבה.אתה

יצאלאזהסוב.ספרלייצררוצה"היתי

זאתלשפריכולתיבוהזמןאבל ,לפועל

הדברים • 1945בינוארנכתבעבר."

"המחקריםשלבהקדמהמופיעים

השורותאליהם.ומתייחסיםהפילוסופיים"

אומללות.כךכלשהןמפנימביכותהללו

להיקראאולהיותבכוונתןאיןאלהשורות

מוסווית.צניעותבהןואיןכאירוניות,

צורהממציאתהתייאשפשוטויסגנשסיין

כרתימחש .מחשבותיולניסויספרותית

עליהןלכפרתניסיתיאםכתב,הוא ,ברחו

ביותרהכלליות"ההערות .ויחידאחדכיוון

שנראהמהביותרהטובבמקרהמניבות

עשירות,הריסותשיסה."שלכהריסותיה

משיסה.יותרסוברתשהןיטענושרבים

נלכד,ויסגנשסייןכאן.בולסהצערברם,

הסדרעיוותיביןעצמה,העשריםהמאהכמו

שנהשלושיםשנולדכמיהאנארכיה.וזוועות

לאשפרוידמהאתמייצגהוא ,פרוידאחרי

למעברימודעהתשע-עשרה.המאהאתייצג,

הגדוליםחלומותיולניפוץמודע ,שלוהחיים

 :"הסרקססוס"מןאימוחלאמץאם •ביותר

מותואתלראותוהצליחשחיאדםהיההוא

 •שלו.

קוסמןאדמיאל

הבתולהשבאייהממשלהראשככה
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שוהםדני

 5~ו
~1 ~ 

.מםה

השימשויכולות
חןוהשליטה

קמאיו,תיכולות
המאפיינות

עוזאצל
נשיותדמויות

28 

יוביצירותחפץמחוזות

במסדהע•קר"םהבדבכ•םחד ,.·.·· c "·· '"ך.:: . מגולםעוזעמוסשליצירותיו : ,. '

כחוםהעוברות·הנפשבמשאות

היצירות.גיבורישלקיומםבהווייתהשני

דמויותשלנחלתןהןאלה·נפשמשאות
בהןלאתרניתןאולםשונות,מדמויות
שימושיכולותוביניהם:חוזרים,מוטיבים

והמנגינה,הנגינההנסתר'הבנתושליטה,

והאהבה.הנגיעה

אלהשוניםהגיבוריםשלכמיהתם
אומוחשיים-לכאורה,מוחשיים,מחוזות-חפץ

וצלילצבעצורה,ופושטתלובשתמופשטים,
מרכזימאפייןוהיאוהמרחב,הזמןבמימדי

לכמיהותרבותפניםעוז.שלכתיבתושל
מהאלהנהייהמאחדתכולןאתאךאלה,

הגיבורים.שלוםיבעםידםלהישגשמעבר
במיםדב'לגעתפומראנץאלישעזה,בהקשר
עלשמעידמהכללהיוצאהיגרברוח"לגעת
 •בהמשךנרחיבכךועלהכלל'

ושליטהשימושיכולות
יכולותהןוהשליטההשימושיכולות
נשיות,דמויותעוזאצלהמאפיינותקמאיות,

וחנהאחר"מ"מקוםנוגהאתב~יוחד

אחרגחונוחנהשלנהייתן .שלי"דב'מיכאל
לכאורהעברהאםגםאלה,יכולות

כוחהאתיונקתבגרות,שלמםאמורפוזה

נאמרנוגהעלונערותן.ילדותןמשורשי

המוחשיתהמציאותחיתההריונהש"עד

לחמוקושאהבהגסותה,בשלעליהשנואה
הצורותחלוםאלולרחףהגוףמכבלי

מרפרפתהיאגוף".להןשאיןהצבעוניות

כמוליטוף,שהיא"בתנועהעצמהמכוח
עשויהשאיננהאישהגוףרגליהנושאות

אוורירי'חומראחר'חומראםכיודם,בשר

אפלים"אונים-זאתעםיחד ,, .חומרלא

קודחתשחיתהבעתבעורקיהנוצקו

"מרקידההיאהזיותיהובשעתבמחלתה",
מאולףאבלנורא,דובאהובה,אתבחלילה

וסוב".

עלמצווהחיתהתשעבת"בהיותהחנה,גם
מעבראלאותהלשאתשיוסיפוהחלומות

חיתהעשרהשתייםו"בגילהיקיצה",לקו

תאומיםבשני(בדימיונותיה>מאוהבת

וחסונים'.'צייתניםיפים,נעריםערבים,

אתקורותיהכותבתהיאכאם,עלומיה,לאחר

כוחהרבהביהיהילדהשבהיותי"מפני

איננילמות.הולךלאהובכוחיועכשולאהוב
כאם,עת,באותהגםכיאם ,,למות.רוצה

לשלוחגדול'מנעוללהסירבכוחייש"דעיין
אשסהאניתאומים,אחיםשנילחופשי

אותם".

-השיסוילחופשי'השילוחהציווי'האילוף,
מןמפלםהמהוותושליטה,מוש rכיכולות
מחוזותאלוהכובלתהמוגבלתהמציאות

אתשמגלמיםאלההם-רסןומשולחיזרים
מןשתייםוחנה,נוגהשלחפצןמחוזות

עוז.שלביצירותיוהמרכזיותהדמויות

הנסתרחככת

גיבורהשרוליק,עומדגחונוחנהמול

שלולמעשהנכונה"'"מנוחהשלהפילוסופי
שלומשאת·נפשועוז.שליצירתומכלול

הקיוםהווייתהבנתשביןהמיזוגהיא

כמותעמהההשלמהלביןלאשורה,האנושית

ודומיהן'חנהגח,נואתמערסלהואשהיא.
ברצונותנגועים"כולםגורס:שהואשעה

לחופשילשלוח •..לשלוםלהשתמש,אפלים

ובדרךמחדשלכבושמנתעלרקכביכול'
עללהכאיב .••אחריםעללצוות ...יותרדקה
החייםהווייתבדברהתובנהלרחם".מנת

אלאזוכהולאשרוליקחותראליהוהיקום,
מובהקמחוז·חפץחינהממנה,בקורטוב

נוסף.

בכךדווקארובפיעלמתאפייןזהמחוז
במהותו.נהירבלתיואףמושג,בלתישהינו

שלהקםביניגודההמתמדת,ההשתאות

(גיבורשרגאעלמאודעדמעיקההתובנה,
נוגה,(אביראובןעל ,)מאוחרת""אהבה

(גיבוראלקעל ,)אחר""מקוםמגיבורי
"לדעת(גיבוריואלעל ,)שחורה""קופסה

 .)השלישי""המצב<גיבורפימהועל )אישה"
לא"הריכיהמחשבהמעצםמתייסרשרגא

מבליתמותגםואתהנולדתשאתהיתכן
ראובןאחת'.'התבהרותאפילולךשתארע

צלול'דברהערפיליםבין"רואהלעומתו'
חייחיוהואבשםלכנותושאיןדברגבישי'
ההואבדברמביםראובן ,,שקוף.גביש

הדבר'היה"מהמדכדכת.מועקהומתמלא
למרותאלק,וכןהיה?"מהסובים,אלוהים

"מהלדעתותועהתוהההמופלגת,למדנותו
עלבזבזתישניםכתשעהקדושה?היא

ליאיןעדיין ...הגדרהאחרסרקחיפושי
אף .משהולפענחצורךליישועדיין ...מושג

כבר'.'תםזמניכי

יואל,הואמהם,ראוישמאאומהם,נחות

למציאתיספיקולא"שכוחותיוהיודע

עלהלאבעצםשאותהשאלהעלתשובה

מאומהכןומפני •להביןאףאולנסח.בידו
אףיפענחשלאונראהכה,עדפענחלא

שהגדרת"עדכילדעתהיטיבשהריפעם."
אל-זחל-חמקוכברבמילים,דבראיזה

וצללים'.'םשםושדמדומי

"מהלאי·הידיעה:דווקאנכסףפימהואילו
שיהיהמבליאליויוצאתשהנפשהדברהוא
רקומהישמה ?יוצאתהיאמהאלמושגלה

כיאףידע.לאהעיקרהוא"מהוכןנדמה?"

יותרדקההיאאי·ידיעתוזהשברגעחש

תחרהוילוןלכאילודומהתמיד'מאשר
תנועתמאחוריוהמסגירלמחצה,שקוף

עדבעצמותיווידע •••מטושטשתצלליות
 ,,לדעת.לאלהמשיךנכסףהואכמה

מיואלמאלק,מראובן'משרגא,בשונה
עםמשיקהשרוליקשלכמיהתוומפימה,

במאמציוניחן'הואבההצרופההבינה

האנושיתסביבתואתלשקףהבלתי·נלאים
האוניברסלית.זואתלה,ומעברהקרובה,

הבריאה,נזרעלחיצונימשקיףהיותועם

בולסתביקורתו'נשבםמצליףהואעליו
בן·תמותהמהיותוהאדם,בניעלחמלתו
ביןבניייםדרגתשרוליקמייצגבכךכמותם.

כמיהותיהםאשרעוז,שלגיבוריומרבית

פומראנץ'אלישעלביןבדרך·כלל'עקרות,
חינהלהלן'שנראהכפי ,עלותוחתאשר

טוטלית.

והמנגינההנגינה

שרוליקשל·הנפשמשאתשלהתממשותה

והיא·רוח,ומעדנתפנימיתמהארהנובעת

"מאיזהייחודית:מנגינהלהפקתמשולה
נפש.שלוותאליזרמהפנימייםמעמקים

מןלהפיקהצלחתיכאילואחר.הייתיכאילו

קםעבמיוחד'קשהקםעשליהפלוםה
בדיוקי.ילנגנולשואניסיתישניםשבמשך

הןאףוהמנגינההנגינהואכן,

·חפץמרכזיים.מחוזות

רב·השראה.כוחהןוהמנגינההנגינה

עםגשמית,כיישותהאדם,שלהתמזגותו

לכדימגיעהזו'·קוליתאומנותיתישות
בטרנספורמציההכרוכותוהתעלותהפשטה

 .רוחביתלהווייההחומריתהמהותשל
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עוזעמוסשל

שליליתהיאזורוחניתהווייהלעיתים,
היאבדרך·כללאולםבסיבה,וקודרת
ובחפצת.חיובית

ודמיונותבחליליתמנגנת"שחיתהנוגה,כך
היחידשזכרונו ,ראובןאביה,כךבה".חיים

החייםהפעמונים"מנגינתהיההולדתומארץ

הפנימיתובערגתובהכרתוואשרוהשרים",

אליו"הנשקףהדברמהולהביןבידועלהלא
מלאהגשם,ועמו ,חיוורגדוליםממרחקים

תוגה";כצביטתמוחשפעמונים,קולות

אשר ,מוות""עדמהצלבניםחבורתגםכך

אלערגהשללמסעהופךלירושליםמסעם
בנבכיהמסתופףופםאליסמוימהדבר

אתופושטים"הולכיםפעמונים:מנגינת
רינתלבאלוזךהלוךהולכיםגופם,

ועודהמלאכיםשיראלוהלאההפעמונים,
וזורמיםהנמאסבשרםאתמשאיריםהלאה,

 ·לבנה,יריעהפניעללבןקילוחפנימה,
מנוחה".אולינמוג,אדמופשטת,התכוונות

אדונםשל ,לכךשקדמה ,התאבדותוגםכך
המנגינהבגללומחטיא,החוםאהנאלח,
 ,בחלילו:שבינם,היהודיאנדריאס,שהפיק

לנגן[אנדריאס]בחלילהמנגןהאישעל''ציוו
הדומיה.איוושתאתלהשתיקכדיהרבה,

כלסיפה ,הנפשכלותעדלנגןידעאנדריאס
כמעםהיההרוךבשומעים.המנגינהנגעה

הרוךבהשפעתהתאפקותם".מכוחלמעלה

ולא ,לנפשו-שלוקץלשיםאדונםבחרהזה
אתמלכתחילה,שהתכווןכפילהמית,
הזדככותמיתתמתבכך •היהודיהמחלל

לכךשזכתהכשםהמנגינה,שלמכוחה
הפעמונים.רינתמכוחחבורתו

 ,דוויערשעלהמצויאלקשלבביתוואילו
העליונים,מהחדריםבאחדמותקן,

חלף,כבר"זמנירוח:שלכסילופון·בקבוקים
פעמונים .•.לימצלצליםהפעמוניםובאמת

לואשר ,רוח"שלכסילופון .••ממששל
כברואני ...עצמועלוחוזרשומם"ניגון
פעמונים,שומעאתה-עומדבקושי

מעלי".בדיוק ,כאןהםוהפעמונים
התבוסתנותממעגלאלקשלגםהיחלצותו

בשח·מםהמנצח"כמות(שהםוהייאוש

אילנהכדברי-השביעי""החותםבסרס
בין-ההתעשתותבמנגינה.קשורהאשתו>,

תפניתאםוביןהיארגעיתאשלייהאם

הפעמוניםשניגוןשעהמתרחשת-ממשית

 ,מעליושורהאינוכברהרוחכסילופוןשל

האומנםהקרקע.בקומת ,מתחתיואםכי

מותופעמוניניגוןאתאלקמעליוהסיר
שלהכפוליםפניהמחלתו?אתוהחניק
במקריםגםכמוזה,במקרהנחשפיםהמנגינה

במרחב.מיקומהפיעלאחרים,
מוצאת ,נכונה""מנוחהגיבורתרימונה,

עליה,הצרההמציאותמפנימפלםבמוסיקה

בההמואסבעלהמדברינמלםתוהיא
ראשהנשאה"רימונההמנגינה:אלומרחפת

עיניהחזרווכרגע ,ביוניוהביסההרקמהמן

ואכןהמנגינה.צורותאתנאוירלחפש
חוללהגדותיה,עלהסתערהכמוהמנגינה

עלהתדפקותאיזומרוסנת,התגעשותאיזו
התעדנות,ארעהמידחזקים,גבולות

התיאשהכמושככה,ויתרה,המנגינה

וירדהונכנעההסכרגדותעלמלגאות

הלחןזרימת ,ליסודותיומתחתעמוקלחלחל

נפרדים,קילוחיםלכמההתפצלההראשי
שיםבלילנפשואחדכלזורמיםכמודקים,

אתזהמלפפיםכמוזאתועםהאחריםאללב

עלאםאםמבליגיםמתביישת,בערגהזה
פנימיתחמדהוצובריםהגלמודהיסוד

חדשה."התגעשותלקראת
יואלשלובתואשתו ,אישה"ב"לדעתגם

עלומשתפךיושבוהאיש ...בנגינה"סחופות
יואלראהפניועלעצומות,בעינייםמיתריו
שלמוזרהתערובת ,תאמןבלהבעהלפעמים

דמוכה ...·פיכחוןמרירותעם·כיסופיםגתער

כיעד ...הנגינהעםבהתייחדןלזוזושתיהן

בהונותעלבהיכנסויואלטעהאחתפעם
שנועדהנשיקהעורפהעללנםעונשק

תמידנזהרוובתוהואוהרילעבריה.

כמו ,לבדובהיותו ,עצמויואל ,, ...מנגיעה

בהתמכרוונערג,סמויקסום,צלילהיהקולט

יבש"כהשהקיפו:הקפואהלילהלאוויר
היהנדמה ,הקרהלילהאוירהיהוגבישי

ובכך-האצבעותביןאותולפוררשאפשר
פריךצלילמסויים,רפהצליללהפיק-

עדאותולחוללכךכלנכסףשיואלוענוג,
 " •••לשומעואי-כךהחללפתעכ'

שבוי ,השלישי""המצבגיבורפימה,

סתומההשראהאחוזכשהואהצ'לובמנגינת
"לשואחדשה:מהותאלסוחפתזאתועם

עומדהמנגינה,אתלזהותפימההתאמץ

באמניןיודעשאינוכאדםכוחובכלומקשיב
להחליףהיהאפשררקלולפנות.עליוולאן
אולא.דליהפךהצבירה:מצבאתהרגעבזה

נצבטפנימיצ'לואיזה .עגורלהיותלאבק.
בלשונושמלמעלהלצ'לולהשיבוהחלבו

מתדפקפימהשלכיסופים···"·צלילשלו,
ואליהפנימהבושנחקקהפעמוןמנגינתעל

ההריםאלגעגועים"נשארונפשו:יוצאת
ובייחוד ,האפור ,המוזרוהאורההםהריקים

בוואדיותשםשהדהדהפעמוןצלילאל
פעימהביןמאדארוכותבהפסקותהעזובים

אשרממרחקיםאליוהגיעוכאילולפעימה,
ישוערו".לא

גיבור ,פומראנץאלישע-כולםומעל

בכוחאשרברוח",לגעתבמים"לגעת
הואשבפיומהמפוחיתמפיקשהואהמנגינות

 ,אל·עלונוסקכוח·הכובדמכבליניתק
-האחריםלכלבניגודישראל.ארץלעבר
הזדככותלמיתתהמנגינותבכוחהזוכים

אפיפנייםלרסיסיםאו<הצלבנים>,

להוויתםכבוליםנותריםארעיים,אבל

בלתי·ארציתדמותאלישעמגלם-הארצית

אתלפרוץמצליחהואברייתה.מטבע
היה"פותחהאנושית:הגשמיותמחסומי

הפולניהאדירפה.במפוחיתחרשומנגן
בוטשהיהפומראנץמוסיקה,דרהעיןכהרף

קפיציותאיזולוצובר ,הטיןבאדמתברגליו
היהמרפקיובשנימזיע,מגהק,פנימית,

 •מסה

הנגינה

חןוהמנגינה

כוח

רב·חשראח.

שלהתמזגותו
כישותהאדם.

עםגשמית.

שיות

אומנותית·קולית
לכרימגיעהזו.

הפשטה

והתעלות
הכרוכות

בטרנספורמציה

המהותשל
החומרית

רוחניתלהווייה
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מסה •

אחת

ההתגלמויות

שלהמרכזיות
·החפץמחוזות

הםהאנושיים,

הגומליןיחסי
גברשבין

בכלל,לאישה
 ..וביטוים
בפרטכנגיעות

30 

ומפרפרסביבו'שפיזרהמוסיקהעלנשען
גבו'נכונהרוחבחזקה,וחותרונאבק,היה

ונקרענמוכהגניחהסוףסוףפולטשהיהעד

את"לפשוטהיהמסוגלאףהארץ"!מאחיזת
המלודיה".החלפתידיעלגופו

שוההבשר·ודם,שלאלישעהשען'אלישע
"ברוחניותמטאפיזיות,בספירותזמנומרבית

סתירותליישבשוקדהואצרופה".

צירוףומגלם·קוסמיותמתמטיות
נפש.משאותשללכאורה,בלתי·נתפס,

מתמטיעונגהיההשעונים"תיקון ,לדידו

מהמוסיקה",רחוקשאינומהדברכמעט,

-וכןמזמרת""מתמטיקה-צעמהוהמוסיקה
ומרחב,זמןואנרגיה,מסהשלהמפגש"מקום
וייסורים".רצון

במיוחד·כוחרבתהמוסיקהשלפעולתה

וסטפהאלישעביןהממשיתהמפגשבנקודת
אללהצטרףכדיממרחקיםשהגיעהאשתו'
מניחהסטפההמאולצת.פרידתםלאחרבעלה
אותהמובילהומשםאישrז,בידיהמפוחיתאת
התבוללה"המוסיקהאזאו •המנגןפיואל

לרגליולהיפערהחלקטןסדקבחושך,

הנבעיםהסדקיםכאחדאשתו'ולרגלי
חריץ •הקיץעונתבסוףכבדותבאדמות

עוד'יבשואינווהמוסיקה,יבש,צר'מעוקל'
המוסיקה.ועודולחמוארךחמיםסדקעכשיו

אירעההאנשים.ועלהארץעלחושךהיה
באפלוליתהחיצוןהעפרק.רומישלהתמסרות

השפתייםבטחבמפעפעותבעויתותהלחה

בתולהשפתיבעדכמופנימהולאטהחמימות
שניהםעלוסגררגעעודרטטהבקע •נאספו

נשיקתתיאמן,לאאשרבדומית·רוך

דעכה'.'המנגינהאילמת,בדידויות

קסומהמופלגת,איכותמגלמתהמוסיקה
אלולקרבםלההמתמסריםאת .·אוןואדירת
שונותברמות·חפץומחוזות·נפשמשאות

הזיותמקטעיהחל-מגוונותובהתגלויות
היטמעותטוטלית,בסובלימציהוכלהחולפות

תום.עדהגבולותוטישטוש

היטמעותכמרטיבהנגיעה

שלהמרכזיותההתגלמויותאחת
הגומליןיחסיהםהאנושיים,·החפץמחוזות
כנגיעותוביטו:םבכלל'לאישהגברשבין
בפרט.

הרווקמאוחרת"'"אהבהמאונגרשרגאכך

איננהשכללהגםהיא,באשרלאישההנכסף
איזו-שואלאנימעט"מהבחייו:בנמצא
שלצלאפילועמהשאין(נשית>נגיעה
גנאי'.'

לזכורהמתאמץנכונה"'"מנוחהמיולקכך
עלשניםלטיפה?לוארעהזה"מתיבכמיהה

 " ...עברושנים
הנמצאאלישע,בבעלהנזכרתוסטפה

בקצה"איךורוחנית,פיזיתרחוקים,במחוזות

ונוגעתהשעןבןבמצחנוגעתחיתהאצבעה

 ...אור"היההאצבעוקצהבאהבתם
בלחיובידהולגעתלבואשאפה"ממרחקים

ישתנהומהידהלכףיקרהמהולראות

כוחותהזאת.הנגיעהעםלחיובקמטי

לגעתשאפהבהםלו'שניתנוהבדידות
לעלותולוחייה,במחירולוולהינגע,

-מובהקתנכ"ימוטיבמצוי(כאןבסערה"
בהמשך;נרחיבשעליואליהו'-אלישע
עמושיחדאלאבאלישע,נרגעהאכןסטפה

המתבקעתבקרקעמטה,כך'בתוךנבלעה,
נגינתו).מכוח

ביסודגםמונחתולהינגעלגעתהשאיפה
 :)שלי"'('מיכאלמיכאלאלחנהשליחסה

לגעתבלימיכאלואניאתהנמות"האמנם

להתערבב,לגעת,אחת.פעםאפילובזהזה
 •זובתוךזהלאיבודללכת •מביןאינך

התמזגותפנימית,צמיחההלחמה,התכה,

באמצעותבולגעתרצונהגםעז •••ממארת"
אמרתיורוח,רפהמיכאלכשהיה ,,המלים:

שיכולתיביותרהנוגעותהמיליםאתלו
הרחוקלבעלילחשתיאני ...בלבילמצוא

אךבי".שהיהביותרהשבירהדבראת

נוגעתאינהביותרהנוגעותהמליםלחישת
רימונהשלמלותיהוכמוההנם,במיכאל
המכונסיוני'בעלהאל ')נכונה"'('מנוחה

בקולהאליודברה"רימונהוהמנותק:
עצובוגםהיהעייףויונתןביותר'הפנימי

מתוךקולהואםקולהעדייןאםידעולא
מחשבותיו".

"לדעתמיואלגםתועהלשוואלשווא,
עבריהשלמלותיהנגיעתאתלחושאישה"

עבריהאמרה"מהנכוןאללדעתאשתו'
בחושך'תמידפעמים,כמהאמרהכאשר

אניביותר'והפנימיהשקטבקולהתמיד
חיתהבגופהכשנגעכי'אםאותך?".מבינה

לגופה:גופושביןהחציצהלפרקיםמתבטלת
יותרהרבהתענוגהאלמתענג"היה

נדמהלפעמיםשלו.תענוגועלמשהתענג
ישותוכלאםכיאברושלאליואלהיה

כולוכירחמה.בתוךומתעדנתחודרת

נמחקלטיפהבכלכיעדבה.ומפרפרעטוף
חדלוכאילולנלטףלוטףשביןההפרש
לבשרוהיומתעלסיםואישהאישלהיות

מר'סכסוךבתוםמתעלסיםוכשהםאחד'.'
האחרונההרעידהועדהראשונההלטיפה"מן
התגפפוכךואחרהיאגםוהואגםבכו

כאישלאבזה,זהעטופיםשכבורבותושעות

בשדהשקפאואנשיםכשניאםכיואישה,

למוותהחייםשביןהחציצותבלילה."שלג
מתבטלותהןאףלחוץהפניםדומייתובין

חמימהשאצבע"ההרגשהיואל:שלבהווייתו
חיתהבונוגעתכמעטאונוגעתנשית

הבחירהלו"נראתהאזאו ;כעדנה"כמעט
שאינהכבחירהעכשיולמותאולחיותאם

ומילאהקיףעמוקשקטמורידה.ואינהמעלה

ביןמלחצוץעורוחדלכברכאילואותו'
החיצוןהעולםדומייתלביןהפנימיתהדומיה

אחת".לדומיהוהיו

ביעלפימהשל·הפניםכפולתנגיעתו
חפצהכאשרנשואים,היותםבעתמתחילה

לפתותהאמורהזר'האישבתפקידדווקאבו

בקצות ... "בה:נגעושטרםילדהבסבלנות

ונפקחהיההולךבגופותאובכלאצבעותיו
בדיוקידעבכוחואשרמסתורישמעחושמין

מרגללשתולבידועלהכאילולה:ייסבמה
בחוטאשרהאפלהעצביםצומתבתוך

להיותעצמוהואהפךכאילואושדרתה.
וההינגעותהנגיעהכיעדמבשרה.בשר

והיוואישהאיששביןמעשיםלהיותחדלו
עצמו'.'צימאונותאתהמרווהלאחדשניהם
בעודםרבות,שניםמקץ-גירושיהםולאחר

גופיהםאורךבכלאליהנלחץ ••. "לבושים
לאאךמהודקיםצדאלצדשכבו ] ••. [

גופוחוםדיבור'בליתנועה,בליחבוקים,
או·אזגופו".אלגופהוחוםגופהאלקורן

הזה,הדבר"דוקאכיבנגיעתםפימההרגיש

בוזכהרקלוהגדרה,מכלהדקהנעלם,
לשנותהיהעשויאוליויחידה,אחתפעם

חייו".אתלטובה

ברימונה:יונישלנגיעתוריחוקזאת,כנגד

הזההמדומההרוךהחלול'המטעה"יופיה
הנגיעהברגעיאפילולגעתאיןשבו

המכוער'העריריסיפוקו •ביותרהנכספת

רחוקמעצמו'רחוקרחוקממנה,רחוקרחוק

 ••.האפשריותהמיליםמכלרחוקמאהבה,
יוניממירתיסכולואתגופתה".כמעטוגופה

מוחשית,כהזאתועםמופרכת,בתשוקה

מקעקעת,דורסנית,נגיעהברימונהלנגוע
ביןאלופנימההענוגעורהאת"לפרוץ
דמהצינורותתוךאלופנימהבשרהרקמות

 •••להרוס"הכל'לפתוחוהלאה,
עםבמפגשיונימוצאחסרשכההנגיעהאת

ידעלאשהואהתעלסותזווחיתה .•• "מיכל:

פנים,בבושתולאבהשפלהלאחייו'ימיכל
משוכלל.דיוקובאיזהוברוךבפראותאםכי

לוחיתהכאילובוקר'לפנותועדהלילהכל
ביציקהנטבעווגופושגופהתאומהאחות

אנטי·תזההיאבמיכלנגיעתו ,,אחת.

אלישעשלשנגיעתוכפיברימונה,לנגיעתו
היאאליו>שחברהאורח<עוברתבאוזרי

היהבההצרופה""הרוחניותלחייאנטי·תזה
טעםאל"הואסוערתמזדמנת,נגיעהשרוי:

-סולחפולח,שוצפת,זעםעדנת ...גופה
עויתגל'אחרגלאחרגלפולח-ושוב
בתולה".לידתגרזן'מכתומתעתעת,תוזזת

מיכאל'עםחנהשלהפרועיםותהלילגם
אנטי·תזההיאהצרופההגופניתונגיעתם

הנגיעהאלהתוחלתחסרתלכמיהתה
"לילדתנובקרבו:וההיטמעותבוהפנימית

זאתועםמעולםהיולאכאשרפרועיםנעשו
גופו:אלרקהתייחסתיממנו.התעלמתיאני

שאניידעתיבלבישער.זרועות,שרירים,
לי.נותרלאאחרפתחבו.ובוגדתבוגדת

ואומנם,יוגף".הזההפתחגםמאדבקרובהן

להפליא,מוחשיתבמיכאלחנהשלבגידתה

מכושףזר'מגעאלבדמיונותיהבהפליגה
אימהוקסם,אימה"שסופת-אוןושוקק

ערפדיתאותואמוץאבעראצעקותענוג

בלילהאהיהשכורהחגהמטורפתספינה

אהיהאצוףאגעשאשיראלי'בבואו
 " ..•מוצפת
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אילנהשלנגיעותיהקשתהיאיותראףעזה

היינובוקרלפנות"עדשחורה":"קופסהמ
גבותינוערפדים,כשניזואתזהסובאים

 " •••נשיכהסימניוכתפינושריטותנמלאו
לאכמעטמליםאותנו.הפליאו"גופותינו

 ,יצרחסר ,עקרבלילהדוקא ,ומנגדהיו".
השתמשתיאתךלראשונהש"אנילאחר
שעצבותךבערךלךאמרתיאהבה,במילה

"לבשרואלקאילנההיו-אהבתי"היא
"כלדי:בליעדחפהחיתהבוונגיעתהאחד"

 .•.היפהראשךאתבזרועותיעירסלתיהלילה
ילדתיכאילוההואבלילהלייקרתכי

אותך".

אלק,שלשיגיונותיוהכשירונישואיהםלאחר
למשחקפוריהקרקעאילנהאצלמצאוושמא
היהתפקידי ] ••• [במיטההשלישי"צל

לשניכםאואליו,אואליךלסורגיךלהתמסר
חיתההזריםהצלליםנוכחות ] ... [יחד

עוקרת ,יעריצורב,בעינוגאותנומפלחת
תחנונים,השבעות,זעקות,ומחזךמבטני

רקהימיםברבותראיתישכמוהןעויתות

גםישנםזאת,ועםבגסיסה".אובלידה

כורח-לנישואיהשמחוץהרביםמגעיה
שלתודה,שלזכהכה"להזדהרותכמיהתה
כזמרתנלהבת,חלוםהתפעלותשלפליאה,

אלק.עםחסרהכהאותה ,לטוהר"המלאכים
גםאך .•מאהבה'.'לביאת"מרעידיםאלה
יוצא"בשרי-מאלקופרידתהגרושיהלאחר
אליוצאו"לבישלך",העינוייםמרתפיאל

"מגעאלהמנומסת",אכזריותךכפור
אילנהחיתהשבגללוהקפואה",קרינתך
ושונאתנמסהמאז.כישוף.כתפוסת"נמסה

במעמקישהרילך",ומתמסרתנמסהאותך.
תעתועיםאוראיזה"מהבהבהסחופהאהבתם

נוכללאושנינובלילותהביצהמעלעקשן
מגעה-לכךובמנוגדעין",ממנולגרוע
השני),<בעלהמישלעםהמדומה, ,השאול

מחוזותביןוחזורהלוךאהבה"כמסעותשהוא
ברוח,שנתפסעלהכמודמדומים,עדנתשל
ערמהדרך ,סבלניחסדשלשדותדרך

נהרותודרכייערותאורצלדרךוערגה,
טמיעה".עדהפתוחהיםוהתדפקות

אלקעםהמחודשאיחודהלאחרולבסוף,
-קץאיןעדאותווסעידתה ,הדועךהחולה,

ואהבתההתמסרותהלפורקןאחרונהדרך
ללוותמלבדלינותר"מהעת:באותהאותו
להיעלםכךואחר .,."?ורבקאלטירופיאת

תגבראםגדולה.רחוקהבעירקטן"חדראל
אעצוםזרים.גבריםלאתמסרהבדידות
[מישל]אותךבהםואטעםעיניאתבחוזקה

 ,"]קלא[ואותו

וקשובים"עריםשלושתם:יתלכדואףואולי
יאנחאם ...בחושךפקוחותבעינייםנשכב

צמרמורתבותעבירצינהרעידתהגוסס,

עדומכאןמכאןלחבקוואניאתהנוכלחדה,

אליךאצמדבישחשוקכת •בינינולושיחם

אתהאו .גבינועלתחלקנהואצבעותיו
כאשרשניכם.אתאלטףואניאליותיצמד

בולהתחברואלי'אליולהתחברמאז:פיללת

אחד",שלושתינולהיות .אליוביאלי

עוצמתאתובפועל'בכוחמגלמת,אילנה
הפראותעםוהזכותהרוךשלמיזוגם

הממזגהאפקטואישה.גברשבנגיעת

וישמאוד'מרכזימחוז·חפץהיגרשבנגיעה

תאביםהמשכיליםשונים:וגווניםנגזרותלו

סטפההאידאות:באמצעותבסטפהלגעת

לביןשבינהבאהבהאצבעהבקצהנוגעת

בכךומוחקזועקבפצוענוגעיואלאלישע:
היא,באשרהנגיעה,וזעקותיו.פחדיואת

הניגע:לביןהנוגעשביןהגבולאתמפיגה
למעלהשהואברוךבשומעיהגעתנוהמנגינה

לכך'ומעבר .ועודהתאפקותם,מכוח
לנגיעהאנושי·קוסמימימוגםמיתווסף

ברוח">,לגעתבמים("לגעתוברוחבמים
·כוחביסודותאנושיתהיטמעותשלבמובן

מגלםזהמימובמהותם.נצחייםיקומיים,

בטיבו.יחידעליון,אפיפניחותםבעלמיזוג

כנגדהאנושיתההווייהשלדלותה
אלישעשלייחודיותו

יצירותיוגיבוריעברוונפתלתארוכהדרך
ב"מקוםונוגהראובןנוצקומאזעוז,של

 .השלישי""המצבגיבורפימה,ועדאחר"'
ושוויוןעדנהשלעיתיםשידעואףכולם,את

בין-שוללהאירועיםתעתועיהוליכונפש,
הסובביםוממעשישלהםממעשיהםשנבעו

פרועה.מאקראיות ,בעיקרואפשראו'אותם,

מטוטלתבתנועתינועותום,עדסחופים
חשיםשבינםהמפוכחיםמוצא.וחסרתנצחית

בשדותרועיםהאחריםכוזבות:עדנותיהםכי

אחרנוהיםהםכך'אוכךחוסר·הדעת.

נפרשיםאלומחוזות-חפץ.לעברלבםערגות
נואשותבלתי·נלאות,כמיהותשלבקשת

גשמיתקהה,מהווייהלהשתחררותכמעט,

ומוגבלת.

הבלתי·ניתןלעברתמידנמתחתזוקשת

קרעירקישנםללכידה.למישוש,להשגה,
שגםרוח,לכלופזוריםתועיםארעיים,אושר
בהםרגעיםאותםוהםבפז,יסולאולאכך

בתוךהמוגבלתהאנושיתההווייהנטמעת

נעלות.ישויות

מוגבלותעלמתעלהאשרהיחיד'כידומה,
היותולמרותפומראנץ.אלישעהואזו'

הריהועוז,שלהמוקדמיםמספריואחדגיבור

מן-ד·פעמית nבפסגהכיוםגםממוקם

המובהקת.ייחודיותובשלהסתם,

נה'שוסקאלהעלממוקמיםהאחריםהגיבורים
זאתועםחלקית,השלמההמסמנתבתכלית,

מציאותעםכלל'בדרךמיוסרת,
שלתנועתוביסודה.ארציתבלתי·פשרנית,

מראשיתההיאברוכהובמרחבבזמןאלישע
מציינות,שבדרכווהמהמורותאחריתה.ועד

הארעי'האלמנטאתדווקאזה,במקרה
קונטרסטימצב-ההתמדמשוללהחולף,
הגיבוריםשלקיומםלהווייתלחלוטין

האחרים.

מתמשכתמציאותהואאלישעשבשבילמה

האהבה,המוסיקה,הנגינה,הנגיעה,-

כרסיסיםרקמופיע-הצרופההתבונה

הגיבוריםשלבחייהםרגעיים,אפיפניים,

חולשיםעוצמהרביאנושייםכוחותהאחרים.

כדבריהטבע.כוחותוכמוהםעליהם,
 ,באפשר[האהבה]היא"איךשרוליק:
הטבועהכאב •••לה?בסתירהעומדכשהבל
אליונכספיםשאנו .•.הדבריםבסדרעמוק

 ...מעשינובכלהאשאלפרפרכיסופי
ערלתלוקראושאבותינוהסודיהטמטום

מלשכךקצרהשידינוהייסורים ...הלב
תקפותישוהזמןהשתיקהלכוחותאותם",
והמדבריות"ההריםמעורערת:בלתי

נולדיםאנשים ...אילמתהאדמהשותקים,
"ריגושיםאט"אטמתפודוהכלומתים
גם ...הכלמפוררהזמן ...מיליםחזקים,

שוחקבזרימתווהזמןמתפרותהתבונה

הנכוןוהרע,הטובציוניכלאתלאבק
עללשרטטשדימינווהיפההמכוערוהכוזב,

ונפרם".הולךהכלהדברים.פני
הזמןשלעריצותםעלקובלהואאףיואל

כןאםאלאפשרחסרזהכל"הלאוהרוע:
רועבכלפועלשתמידההנחהאתנקבל
מניעלושאיןאנוכייבלתירועועמוק,דייקן

קרירהמוותחדוותמלבדתכליתלוואין

השעןבאצבעותהכלומפרקהולךוהוא
שלו".

יואל'ושלשרוליקשלהפיכחוןרגעיאל
המספרדבריגםאחר"ב"מקוםמצטרפים

"אילומשלו:נדירהבהתבטאותעצמו'
שלוותהקשים,ההריםכבדותלנוניתנה

קרושים,כוחותפורקןוגאוותם,הכוכבים

זרים,בבוסתניםלבואכישוףשלמפתח

תקוה.חרוןברכהקללהלקילוחיחוץללכת
 ..זדוני",עלבוןבנוטבעווהבשרהדם

בלתי·ארציתדמותפומראנץ'אלישעואילו
אתללעגשםבשר·ודם,ספקהווייתה,מעצם

"אפילוהרודים:הזמןכוחותואתהגשמיות

שלסוררתכגאותבעיניוהיהשלוגופו
זלזולהיה"מזלזלואףחלוף",בתאנרגיה

בזמן",עגום

הקדוםדיוקנוהמקורותמןמגיחמאליוכמו
פומרנץשאלישעויתכן-הנביאאלישעשל

מופתיםמחוללישניהםדמותו.בצלםנברא
בסערהלעלותשואףהקדוםאלישעהם.

ולעומתוהנביא'אליהועםיחדימההשמי
מכוחמנותקמעלה,נוסקפומראנץאלישע
מבקעאףהואלארץ·ישראל.בדרכוהכובד,

להתקיןכדינגינתו'באמצעותהקרקעאת
במחיר"ולו(המבקשת:סטפהולאשתולו

בסערה"השמיימהעמולעלותולוחייה,
עולמים.מנוחת

אלישעושלהנביאאלישעשלאחריתם

עפר"ואלבגדרחיתהכאחד'פומראנץ
זאת,עםויחדלאליהו>,<בניגודתשוב"

והחייאהמרפאסגולותישקבורתםלמקומות
עולם.שלמדרכושלא

(אלישעהצפונילאויבבסמוךדריםשניהם

ביןומעורבים,חבשן>,מהרימוצאוהנביא

ממגרתשבובעימותבעקיפין'ביןבמישרין'

 •מסה

פומרנץ,אלישע
"לגעתגיבור
לגעתבמים,
אחדברוח:'

מספריו

שלהמוקדמים
ממוקם-עזו

בפסגהכיוםגם

חד·פעמית.
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•מםה

 ,כןעליתר(ארם·דמשק>.סוריהאתישראל
המבטאיםמוקדמים,ווריאנטיםזהלעימות

זיקה,-המיםלביןשניהםשביןהזיקהאת
במים"לגעתהספרבלשוןגםהמתבטאת

ברוח":לגעת
ארם·דמשקצבאלשרמורההנביאאלישע
מצרעת,להיסחרכדיהירדןבמימילסבול

אמנה"סובואומרבתחילהמתנגדוהלה
היחידאיזכורם[מקוםדמשקנהרותופרפר

 ,לעומתווסחרתי".בהםארחץהלאבמקרא)
ישראל,לארץבהגיעוקבע,פומראנץאלישע
כיאףהכנרת,שפתעלבסכריה,משכנו

דקהימית"רקבוביתמעליםמימיה

להרי"מעבר ,ממולואשרבעודועיקשת",
נהרותדמשק.העירמצטעפת ...הטרשים

 ,,מים.ומזרקותמעיינות .ופרפראמנה
מזיקותיהםאחתרקזאת,עםמייצגים,המים

 ,פומראנץואלישעהנביאאלישעשל

הגשמיבמובנהלרוח,זיקתםאףומשותפת
דרכותחילתלקראת .כאחדוהמופשט
הסופיתפרידתולפניכנביא,העצמאית

מהיאליהועל·ידיאלישענשאל ,מאליהו

פינא"ויהיומשיבמממנוהאחרונהבקשתו

שהואהמיידיהמופתאלי".ברוחךשניים
הואהשמימהאליהועלייתלאחרמחולל

שדבקהחולהרעהגם .הירדןמיפילוג
מכןלאחרמהםהואמסירהירדןבמיימי

נסיקתו-פומראנץאלישעואילוומרפאם.
בהשראתוחלה ,ישראללארץבדרכומעלה,

"רוחהמעצבתבמפוחית,נגינתומכוח ,שלו

היו"לזרא ,בניכרובשהותובגבו".נכונה
כןעלוהרוחות,והאשהמים,השלג •..לו

ויכולכוחו",בכלבמפוחיתנגדםלנגןהחל

אין ,ישראלבארץבהיותו ,מכןלאחרלהם.

בקרקעמחוללוהוא ,לולזראעודהמים
ואינווהמוסיקה,יבש, ,צר ,מעוקל"חריץ

עוד."יבש

במיםפומראנץאלישעשלנגיעתו-שליטתו
שהריומנגינתו:נגינתומתוקףנובעתוברוח

במעקהשנאחזיםכדרךבמוסיקהנאחז"היה

עםלצחוקבכוחוהיהמהזמןוכעבורגבוה,

גופואתלפשוטהיה"מסוגלאףנפשו":
המלודיה".החלפתעל·ידי
ברואאמנםאםבוודאותלדעתאין ,כאמור

אלישעשלדמותובצלםפומראנץאלישע
במנגינהנאחזהאחרוןזהגםאבלהנביא:

מתתעליונה,השראהלוהמקנהכבישות

 ,'ב<מלכיםככתובובמים,ברוחלנגיעתו
ועתה ...אלישע"ויאמר :)ו"טפסוק ,'גפרק

עלותהיהמנגןכנגןוהיה ,מנגןליקחו
לאיהוהאמרכהויאמר ...יהוהידאלישע
ימלאההואוהנחלגשםתראוולארוחתראו

 • . .םימ
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בוגרדרורה

 sוי:ן
1 ~ ~ 

•מםה

הוא,עוזעמוס

מןכידוע,

ח"ברומטרים"

רגישיםחיותר·

ואלהלשוןאל
השימשואקט

אףהואנח;

יחסלחמעניק
עמוק.ערכי

הלשוןעבורו,
כלי,רקאינה

נדבךאמצעי,

שלמנדבכיו
אלא,הסיפור.

המטרהאףהיא

עצמה
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הלשוןבידוספרותחיים
התן""ארצותעל-פילמציאותהלשוןביןגומליןיחסיעוז:עמוס

111a, לביןהכתובההמלהביןיחס
שלהנבראעולמהביןהעולם,ן 1
הבוראת,המציאותלביןהמלה- !!!!!1

יוצריםומורכב.חמקמקמסתורי'יחסהוא

לפעמיםופייסנים,סופריםבעיקררבים,
ניסואמנים,ושארקולנועבמאייבדמות

בנקודתובוולאחוזהזההקשרעללתהות
מהותובהגדרתכוחםניסוכלומרהמפענחת;

העברית,בספרותהזה.החידתיהקשרשל

הדיאלקטיקהעלעמדשכברהואביאליק
קוסבקטביה:ביןמהלכתשהלשוןהכאובה
כממלאתהלשון .הכיסויקוסבלעומתהגילוי
חללשלכפייתיתכמסתירהגםאךחלל'
 .כשלעצמוופנדורישחוראחר'
"בועתהבתוךלמלהלייחדשניסוהיו

חוסרושלעצמאותשלמעמדהספרותית"
קבוצתוהמחשבות.המעשיםבעולםתלות

למלהלהעניקביקשההרוסיהפורמאליזם
שליחסשלההייחודיולמרקםהמעוצבת

מתוכהתיבחןהפואטיתהפונקציהבכורה.

גישהזוהיואףעצמה.הפואטיקהשלומכוחה

שלבעורפושתעמודלהשיאהמעניינת,
שלנו.הדיון
העולםשעבורtנ,אחרים,יוצריםישנם

שלהןהמוסרי'הערכיםעולםהואהמלולי
הצומחתחברהשלהןחברה,בתוךהפרס

מסוימות.לקסיקליותנורמותשללאורן

ג'ורג'שלהמופתיצירתאתנזכירכאן'
 ALFA VILLEחסרםואת , " 1984 " ,אורוול

במילוןשינויאיךשהראוגודאר'לז'אן·לוק
יעילאמצעיהואהחברתי·קיבוצי·הפוליסי

שלומתוכנןמכווןולשינויקהלדעתלעיצוב
שאלתמזדקרתבשרזהבצומתהחברה.פני
פניצמצוםלשון·מציאות.הגומליןיחס

ישירותומשפיעצרהמחשבהגוררהלשון

דודגםשבמציאות.המעשיםעולםעל

מתמודדאהבה'ערך'עייןבספרוגרוסמן

הריבודאתלעצבומנסהזו'שאלהעם
שלהמוסריותלדרגתכאבן·בוחןהלשוני
אחרת.אוזודמות

ה"ברומסרים"מןכידוע,הוא,עוזעמוס

השימושאקטואלהלשוןאלהיותר-רגישים

עמוק.ערכייחסלהמעניקאףהואבה;

נדבךאמצעי'כלי'רקאינההלשוןעבורו'
המטרהאףהיאאלא,הסיפור.שלמנדבכיו

-טמוןשבההנכספת,היאהיאעצמה,
מעמודיאחדחיתהכמוערכה,-בלתי·תלוי

האדםהעולם,הכל:נשעןשעליהםהתווך'
אתאבחןבדיוניביגרתם.המפותלוהקשר

משתקפתשהיאכפיהזו'היחסיםמערכת

 .התן""ארצותסיפוריובקובץ

וחאופלהאור
העזה"התכלת"באורעוזשלבמאמרו
ביןיחסאותובדברשוניםניסוחיםפזורים

 •בסיפוריומתמודדהואעמולמציאות,לשון
עולםלביןמאמריוביןשהקשרמסתבר'
עלומעידהדוק,הואה"עוזי"היצירה
היצירהלעולםהיוצרעוזשלגדולהמודעות

קוהרנטירוחני'עולםמתגלהכןכמו •שלו
שניביןחלקיו'ביןשוררתשאחדותומגובש,
לעומתהמסאיתיצירתושלהמתרסמתרסיו:
הסיפורית.יצירתושלהמתרס

ושואלעוזמקשה ?למציאותהמלהביןמה
כימשיב,עוזוהספרים","המעשיםבמסתו

חוקיםאשרנפרדות,ממלכותשתיהןאלו

 •ביניהןשורריםסותרים,ואףשונים,
הסובאתלהעדיףצריךהמעשים"בממלכת

בממלכתהמזיק.עלהמועילואתהרעעל
 ,, ....אחרממיןהעדפהיששבסיפוריםהמלים
לפי ).בד.-שליההדגשה . 13עמ'(שם,

היאהמעשיםממלכתאםאיפוא,דבריו'
אלשואפתוקוהרנסית,בהירהפעלתנית,

פיתרוןאלשואפתוכןהמועיל'ואלבהסו
מניבת·פרי,הצלחהאלוכמובןביצוע,ואל

במידההוא,היצירהעולםשלשכיוונוהרי
סביבתהבתוךהמלה, •הפוךרבה,

הבעייתיאלשואפתהאמנותית,המעוצבת,
הבלתי·פתור,אלמזו:יתירהוהמורכב;

המכאובמקורותיה:והמגוחך.הנלעג

היאובאמצעותםשואבתהיאמהםוהייסורים,

הואאףעצמוהיצירהתהליךופועלת.יוצרת
אףובדידות,כאבמלווהמשונה,תהליך

והנלעג.התמוהסףעלעומדתשבדידותו

אלהספרותנמשכתטבעהשמעצםטוען'עוז
שלייעודהגםומכאןבנחשלים","המזנבים
אתהנחשלות,אתולהנציחלתעדהספרות:

הכאב.

באופןמממשיםעוזשלשסיפוריוספק,אין
הסדראם<אףהמוקדמותתפיסותיואתמלא

הפוך>.כמובןהואהפרסוםשלהכרונולוגי

הנלעגות,~יצתאלקסםכבחבלינמשךעוז
מיהיהחריגות.שלהמפוקפקיםהאיזוריםאל

גאולה,הקובץ?בסיפורידמויותיוגלריית

הקיבוצית;החברהבשולימזדקנתרווקה

גילובשלודוחהמזדקןרווקהואאףומקוב,
ובשלהמודגשיםהבדידותחריציובשל

להםשאיןכיעור'ושלעלבוןשלערמות
גיבורבידיעתה.שלאממזרהגלילה,מוצא;

שלערירית,דמותהואאףעולם""תיקון

רגשי·תסכולבתוךהנמקהושוליים,קצה
מנותקת-טובהוהמשוררתעצמית.ושנאה

תל·אביבי'קפהבביתכלשהו'מקונטקסט

החלללעיצובהמתאימההמלהאחררודפת

אחריההמחזרהקיבוצניקשבמציאות;והריק

אךלנפשו'בודדרווק,הואאףכביכול'
שהואבחיים,הסדרעקרוןעלויתרלאעדיין

בסתירההעומדונלעג,קפואסדרכמובן

ולחיים.לסבע
שללעםאותנויפגישבספרנוסףדפדוףכל

מוקשות,בריותאנושיים,עיוותיםשלחדש
להםאורביםוהמוותוהתסכולשהמועקה

דווקאועובדה: •אישיותןמפינותפינהבכל
מכועריםאלה,מפוקפקיםחומרים

נמשכיםהםדווקאשיהיו'ככלונעדרי·שגב
במיטבה.ה'עוזית'הספרותשלפנסהאל

"קוויבזך'נתןשלהמאוחרותטענותיו
אתימגרוולאלויעזרולאשלואוויר"
זךנתןעוז.שלכל·כךהברורותלבובסירת
העבריתהספרותשדהאתמאוחריותריכנה

עמוסאףכבודאחרשוכןובתוכהבכלל'
להדהיםהפורההכרזהו .קסלכשדהעוז'
נגדיוצאזךמיתות.ושארהתאבדויותשל

השפיות,עלהוויתורונגדהמצפן""איבוד
לגיהנום.והפיכתההמציאותהשחרתנגד

שללדידוהיא,הסאנאסוסיצראחרהמשיכה

קוראהואובלתי·מבוקרת;הרסניתזך'
האפולוניהיסודלהתגברותפאתסיתקריאה

עםלחיותלמדההעברית"הספרותבספרות.

הפרעותוהכישלון'השכולעםהמוות,
לחיותעליהניסלעכשיו ...המלחמהוההרג,

-שליההדגשה , 28עמ'(שם,החיים."עם
 ).ב.ו

מסכיםודאיהיהזך'סענתעלהשיבלועוז'
שעוזמשוםהדיאגנוזה.עלמלאבפהאתו
זודווקאהיא·אמתספרותכיומאמין'סובר

תהום,שלספהעלהנפשאתהמסכנת
ככלומפלצתיתתלולהעמוקה,זושתהא

הללוהאפליםהמחוזותמןבעיקרשתהא.
שורשאתצידוקה,אתלהמוצאתהיא

קיומה.

היחסשלנוסףבפןעוזנוגעהמאמרבהמשך
היאהמציאותלספרות.למלים,מציאותבין

חלקםומפלצות.שדיםמאוכלסתכארסית,
ההכרהלסףמתחתוחלקםוידועיםמוכרים

הכאוסעל·ידתעבוראםהספרות,והתודעה.

וגםייעודה,אתתחטיאלתוכו'תחדורולא
קהלה.בקרבהאמתנקודותאלתגיעלא

ועתיקהקדוםהשבטלהיותיכולהקהל
המודרניתהחברהלהיותהואויכולהיומין'

השתנו'לאהנפשצורכי-ביותר
היא:אחת·ספרותיתהמלוליתוהפונקציה

השדיםסגירתמלים,בתוךהאימהלכידת
אולפווהמפלצותצורה,שלסורגים"בין
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התחלה, ,המספרעליהןשכפהבדרךללכת
עמ'(שם,סדר'.'-ובקצרה •••וסוףאמצע

המסוכנים,הגבולותעלפסיחה ,ובכן .) 21

כהחטאתכמוה-והבלהותהרפאיםעל

שלמוחלטשחרורהיאהספרות •העיקר
המוסריים-תרבותיים.לקודיםהכפוףהצנזור

מובןציותשתצייתלחאסורטובהספרות
כפיבדיוק ,והאסורהמותרלחוקימאליו

ציותלהםמצייתתאינהשהנפש-פנימה

עיוור.

צירעלמתמדתהתמודדותהםסיפוריוגם
גבולות •חטאנוציר ,והאסורהמותרצירזה:

סףעלועומדיםלפתעמתגמשיםחטאנו
גילויכמו-אסוריםקוויםחצייתפריצתם.
המשפחהחוגבתוךוהדחהפיתויכמועריות,

טבעיתאפשרית,לרגעיםנראית-הקרובה
הואלמשלזרה""אשהסיפורהכרחית.ואף

בתהחתונתערבהמנסהחותנת,שלסיפורה

חתנהאתולפתותלהדיח-מצליחהואף-
שטראתפורעיםסיפוריוהבת.שלהמיועד
לעמודמבקשיםהםהארס-פואטית:ההכרזה

ושליטהאיפוקשביןהתפרקושלטיבועל
האפשרותופריצתן.המוסרותשחרורלבין

כמתןבהם,כהכרהכמוהייפרצו'שאלה
לקיומם.לגיטימציה
הרילמציאות,המלהביןהיחסבשאלת

מעוניינתהספרותי'הקשרהבתוךשהמלה,
לנגוסלמטרה,להשמהואףבהחלט

לכבושהבלתי·מוארים,בחלקיהבמציאות

להתקרבכךועל·ידימחלקותיה,חלקהלה

שבנו'אינטימייםחלקיםאלהאפשרככל
עורף.אליהםלהפנותמשתדליםכהשאנו

כדיהשארביןמתגייסתה'עוזית'הספרות

הנשייהתהומותממחוזותיהם,אותםלשלוף

כדי-התן""ארצות-ההדחקהותהומות

ברדיוסבארצותינו-שלנו'חלקשייטלו
 .חיינושלוהמוכרהמואר

גבולותחםחשפהגבולות
העולם
גבולותהםהשפהגבולותהכל'"ככלות
איןבמלים,לבטאבכוחךשאיןומהעולמך'
לבטאהסיכויהיטב.לחשובגםבכוחך

להעשירהסיכויהואדקויותולבטאמורכבות

דקריתמוסעל·פיולחיותםהחייםאת
המקורותאחדהואהדיברצמצוםומורכב.

הלבבותוגסותרוחגסותשלהראשיים

מבריקבניסוחעוזכותבכך ,, .•.הכללית
למההעברית:השפהעל"הרהוריםבמאמרו

ורבין"דייןגלילי'בטון'אייזןגויים,רגשו
 ,) 28עמ'העזה''התכלת"באור(מתוך:

איפוא,עולמך'גבולותהםהשפהגבולות

הברור'הישר'היחסשובמתנסחזהובמשפט

שבקרבוהמציאותיהאקליםלביןהמלהבין
נבקשזה,במאמרנואנו'ונושמת.חיההיא

אכןזוהכרזהמידהבאיזוולאמת,לבדוק

שלהעלילתיהמרקםבתוךמשוקעת
ודרכיםצורותבאלונשאל'כןכמו .סיפוריו
שבעולמוכל·כךהמרכזיתחתימהמשוקעת

"ארצותהראשוןסיפוריוקובץבתוךעוזשל

התן''?

באמצעותואפיונןהדמויותהיצג

הלשוניהעיקרון
מובהקתסיפוריתתופעהמתגלהכאן

דמותוכלגיבורכלעוז:לעמוסוייחודית
שלהפריזמהדרךנבחניםהקובץמגיבורי

המאפייניםמןאחדהלשוני'עולמם
עוזמשבאוהיותר-ממפים.היותר-חשובים

עליפסחלאהואכלשהי'דמותלצייר
מזו:יתירהאישיותה.שלהלשוניההיבט

שאראתויסבירמרכזי'יהיהזההיבט

כימסתבר'ומעלליה.קורותיהתכונותיה,
ללשוןעוזגיבורישלהיזקקותםדרכי

יתרואתבעולםקיומםשורשאתמסבירה

תפקודיהם.

כמהשלהאקספוזיציהרגעיאתנבחןהבה
קרשיעלעלותןברגעממשהדמויות,מן

הסיפור:בימת

שלהראשוניתהצגתםוהרי-זדה""אש
ומרירדןמרהקשישים,הידידיםשני

סייעוהקטןהמודעוןמן"בצאתםקליינברגר:
פתחלאירדןויוסףמעיליםבעסקילזהזה

שינןהמלים,מןנפשינקעהמאום.אמרולא
יצאגרקליינברדוקטור •ירדןיוסףלעצמו

וקינחלחיםשיעוליםבשלשלתחובתוידי
-שליהדגשה . 148עמ'(שם, " ...בעטישה

כלללאפותחכן'אםהסיפור' .).ב,ד
המלה,עםהדמותביחסיושהיותעיכובים

לשתיקה.הדיבורשביןביחס
בפרקרקהמופיעסאשקה,-התן""ארצות

 .• '.' :אלובמליםמידמתוארהסיפור'שלה'
שלמכתבתושרויההקטן'עולמובלב

משתפךנהרהשלזהירמעגלסאשקה.
שנוניםכמההגליונות.עלהשולחןממנודת
ממנונובעותהמליםסאשקה.שלניסוחיו

חשותהאמנםונאמנים.סדוריםבקילוחים

עמידה'איןהנוראה.המגוחכת,בבדידותןהן

הרבים'מולהמעטיםמעמידתיותרנאצלת
הדגשה , 16עמ'(שם, ...לומרסאשקהנוהג
 .).בו.-שלי

עדהדוגמאותאתמלפרושקצרההיריעה

הוא •זובדרךבושרבשרבוחרעוז .תומן

שלהפןדרךהדמותאת"מתקיף"
שיבחרקודםרובפיעללשוניותה,
חיצוני'מראהשלשכיחיםהיותרבהיבטים

מעמדאועברוהשכלה,רקעגיל'נתוני
אצלו'להופיעעשוייםאלוגם .הסוציאלי

ומעובה,מודגשקודם,הלשוניהמאפייןאולם

מישוריביתרבהמשך'בולטבאופןוממומש
העלילה.

הדיאלוגיהמרכיב
השפה"גבולותעקרוןשלמרכזיותולאור
לגלותבמיוחדמפתיעעולמך"גבולותהם
הקובץבסיפוריהדיאלוגיהיסודכמהעד

אתשמעלהמידווקאושדוף.נזיריהוא
כהחשיבותדרגתאלהלשוניהעיקרון
דקיםדיאלוגיםקוויכאןיוצרגבוהה

הארוכההדרךעלנחשובאםושבריריים.
האחרוניםספריוועדמכאןעוזשעשה

הואכינביןהדיבור'עיצובשלזובנקודה
אתופיתחזהבענייןפניםשינהאכן

משתלטיםהדיבוראושהדיאלוגעדהדיאלוג
הסיפורמרכיביכלעלמצריםללאשלטון

ב"קופסאלדוגמאשקרה,כפיהאחרים,
שחורה".

בןהסיפורמופיעהראשוןבקובץובכן'

לשםזמנו'.'"קודםהעמודיםוחמישהארבעים

כלאתליקטנובורי'הדיהרזוןהמחשת
זה:בסיפורהמדוברתהלשון
ירש.אמר"נו"

 .) 60<עמ'בשנית.ירשאמר"נו"

 .) 61<עמ'ירש.אמרנו""נו

על"תעלואהו.דאמרשם"תסתובבו"אל
המכתשיםאתצחוק.תעברולאמארב,

מיותר"זהגםולאילת,ישרותרוצו

בנגבהייתיאני •••יודעאנייודע,"אני

כזה'.'הייתכשאתה

השטחאתמכידאתה"אםאהודאמר"יפה"

הפקרות".ממש •••מתבלבללא

היובזמני"שמע!אחריודובקרא"שמע"

היולאיממה.כעבורהכנופייהאתמבריחים

הוסיף"שמע" ••.ולשוטטלשוטטלהמניחים
תציץ"לאלמהלפעמיםנכנסת"גאולהדוב

לאבעוולםלאימוניםנעלה"בקיץ • '.'חטב"
<עמ' ,,אזדמןנראה,בלילה.אגיעאםתיבהל

69 (, 

הדיאלוגיהגורםבבירור'מכךשעולהכפי
מרביתשלשפתםובלתי·מפותח.מדולדל

אנוהאמתי'טיבהועלרפה,הגיבורים
המספרדמותבאמצעותכללבדרךיודעים

הדמותשללשונהאתהמגדירההכל·יודעת,
על·פי·רובולרע,לטובאותהומסכמת .

דוגמיות,אלאאינםעצמםהדיאלוגיםלרע.
להדגמתחסכוניותאילוסטרציותשרטוטים,
 .ונמסרמנוסחבעיקרושהואהעיקרון'

שאמורהלשוני'בעיקרון"בגידה"כאןהאין
הסיפרליסודותוראשוןראשלעמוד

האחרים?

משנילהינתןעשויהזולשאלההתשובה

הספרותיהעולםמןשונים:תחומים
ה"עוזי'.'הספרותיהעולםומןה"חוץ·עוזי"

היהלאעדייןהשישיםבשנותכינדמה,
שנעשהכפימפותחהדיבורעיצובעקרון

מקוםאין .ואילךהשבעיםשנותמסוף
''קופסאשלעוזביןזהבנושאלהשוואה
גםזה.ביכוריםבקובץעוזלביןשחורה''

בקובצייהושעא.ב.שלהדיבורעיצובדרגת
 ,''מאהב"שבלזודומהאינהשלוהביכורים

עוז' .מאני"''מרובמאוחרים''"גירושיםב

לקלועאמנםמשתדלשלוהתן"''ארצותב
שלמאפייןמשפטבאמצעותשניתןככל

עדייןהדיבורשלהמינוןאךאותנטי'דיבור
מרכיבישארביןבהתאמהומנותבמוגבל

עמליהשלאחת""בכפיפהבאפילוהסיפור.
משושיאתחידדהשכה-כהנא·כרמון

חיהלשוןולמסורלהיטיבכדיהקשב

אמינותלרמתשהגיעהעדואותנטית,

הדיאלוגיהיסוד-המעוצבבדיבורחדשה

מאוחררקומבוקר.כמותיתמוגבלעדיין

~י-1
 •מסה

"ארצותבעדוי

שלוהתן"
אמנםמשתדל
ככללקלוע
שניתן

באמצעות

מאפייןמשפט

דיבורשל
אךאותנטי,

שלהמינון
עדייןהדיבור

ומנותבמוגבל
ביןבהתאמה

מרכיבישאר

הסיפור
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 1:~ו
•מםה

אתתופסעזו

ה~לוליהעולם
ביחסיותו,גם

כוחובמיעוט

ובדלותו
האכזרית

והמגוחכת.

המלוליהעולם
מולניצב

המסתורי

והבלתי·מפוענח
עלכשירו

התחתונה

36 

יותרוהדמויותהדיבור'סכרנפרץכמויותר

מפיהן-שלהן.עצמןאתמביעותויותר

בתכונהנעוץזולשאלהשההסברייתכן'אך
שמאחוריהעולםלתפיסתמהותיתנוספת,

חלקרקהואאדםשלדיבורועוז:סיפורי
בלתי·מלולית,קוסמית,יחסיםממערכת

אםוביןמודעשהואבין-אדםכלשאדם,
שיהא,ככלפרדוקסליחלק.בהנוטל-לאו

ביחסיותו'גםוליהמלהעולםאתתופסעוז
והמגוחכת.האכזריתובדלותוכוחובמיעוט
המסתורימולניצבהמלוליהעולם

התחתונה.עלכשידווהבלתי·מפוענח
אלמתנקזותא·מלוליות,הטבע,וחישות

שמקומהפינותההוויה,שלאפלותפינות

היאהמלה .ביגרתןבהיכירלאהמלהשל
רעוע,ובדרך·כללמאודצרגשראיפוא
חיווייםלביןהמצביםביןלקשרהמבקש

כךעללמבע.הקוהרנטיותרגומםהנכון
הלשון"אלבספרובלבןאברהםעמדכבר

לכוחותיומשועבדת"הלשון :וממנה"

לאיןעליההעוליםהטבעשלהראשונים
 .) 49<עמבכוחם"שיעור

שלמעולםקסבהפרודההיאהלשוןכלומר'
קקופוניתהוויהומורכב.מגווןאטומים

רקהיאהמלהבתוכההעולם.הואסתומה
מומחשתזועולםתפיסתאחד.קטןסדק

להכבירומיותרהקובץ'בסיפוריבעקביות
שלתפיסתאם·כן,ייתכן,כך.עלבדוגמאות

המרכיבשלדלותועםהדוקקשרזועולם
בפניניגפיםהדיאלוגיםבסיפורים.הדיאלוגי

זהעיקרוןגםא·מלוליים.בראשיתכוחות

זרה":"אשהסיפורים,באחדבעצםמנוסח

המליםהתנים.בכינשמעומרוחק"עמום
מבקשמליםשאיננודברמפניו.מתגמגמות

אינםהתניםאמת,יכול.ואיננולהיאמר

אותםלנשלנוכלאיךאבל ...הסיפורמגוף
ומסובביםבמרתפוהעומדיםהםהסיפורמן

בליצועקיםהםלמהלמה, .גלגליואת

 ,) 168<עמיהרף."

-הדמויותשללשוניותן
טיפולוגיח

אחדותביןלפחותאוהקובץ'דמויותבין
אלובולטים.דמיוןקווימצוייםמהן'

טיפוסים,בתורבהןלהתבונןמאפשרים

לשון-מציאותליחסיתשתיתתבניותדגמים,

מעברעצמם,בפניעשוייםשכמויחסים-

המרקםבתוךה"מזדמן"לקיומם

הסיפורי-הספציפי.

הטיפוסים:מןכמהלהלן

המליציהטיפוס
גינוניםמסתתריםהלשוניעושרומאחורי

המליםשפעוקפואה.חלולהואישיותנבובים
טיפוסמפוקפק.שכיסויהיומרה,אלאאינו

שבויהמציאות,מדופקבמנותקחיזה

הנוצצתהלשונית,בועתושלבקסמה

בהקפדהמטפחהמליציהטיפוס·והמזויפת.

דבקומסלסלן'המליםאתמצחצחלשונו'את
אולםובלתי·גמישה.מלאכותיתבקישוטיות

היחידיהואשלוהלשוניההרכבבעיניו'
אחתמציאותלסמןנועדוהואהאפשרי'
מאיזויונקותמליצותיואפשרית.ויחידה,
מתנסחתשאףחד-משמעית,עיוורת,אמונה

מוחלטובניגודחד-משמעיים,בניסוחים

הואלעצמומייחסשהואולקדמהלנאורות
לאווירהומנוכרזררגש,כקההמתגלה

עדקהותומגעתלעתיםשמסביבו.הרגשית
סורחשהואממש,שלהתאכזרותכדי

מליםנאה:עטיפהלהולהעניקיפהלכסותה
שלאצטלהלעצמונוטלהואלרובנאות.

בקורכןמאודובכלהמאמיןאידיאולוג,

למעןלהקריבקרוביו'עלובעיקרשעליו'
גובההביןמתוחונלעגאירוניפערהרעיון.

המציאות.שלעירומהלביןהיומרהשל

המטיףוצפע"מ"נוודיםאטקיןהואכזה

הכפרערבייביןולסובלנותלמתינות
הקיבוץ.אנשילביןהבוזזים

מליציטיפוסהואהתן"מ"ארצותסאשקהגם

באמגtעותלראשונהמוצגהוא .קלאסי
אךאשכולות.אישהואשלו.הכתיבהשולחן

אשתושמנהלתהאהביםלפרשתעיוורהוא

אביההיהזהשדמקובולעובדהומקוב,עם
גלילה.בתושלהאמתי

גםמצטרפיםזו·לשוןתפוחתלחבורה

שיינבויםושמשוןחלולה"מ"אבןפינסקי
מסוכנים.גםבנוסף,אלה,הרוח".מ"דרך

הרעיוןלמעןמשפחתונוטשפינסקי

המייבבתופעוטתו'בספרד'הסוציאליסטי
רקהאידיאולוגיים,למרחביוצאתולפני

כמופרוזאיותבזוטותהרגעאתמקלקלת
בתורבנואתמעדיףשיינבויםומחלה.בכי

בדפוסיםחיבןעל·פנימתהירואיגיבור
שניהם,ובלתי·ניכרים.אפוריםדהויים,

כתבים,אחריהםמשאיריםהאירוניה,למרבה

 •הדוראתלחנךיששלאורם
המליצי.בטיפוסקשותחובטעוזעמוס

זה,טיפוסמדברשבשמםהנעלים,הערכים
ביחסיוולאטימותלעיוורוןגמיםמיתר

מבצרהיאשבפיוהמלה .ביותרהאינטימיים

האמיתי'העולםבפניחוצץהעומדקפוא,
הרגשי.העולם

יצרואתכובששאינוהעילג
שלוהביטויכושר .בלשונוגבלמרזהטיפוס

וביצריותוהפורציםבמעשיווכוחוודלעלוב

מסוכןדורסני'הוא·מרוסנת.הכלתי
כיבושבכושרוניחןמאוד,ואגוצנטרי

לשונוסוכניו.עלמאגיתובהשפעה
תפיסתעלכנראה,מעידה,גבלתהמו

קמאיתכהיצריותוגבלת.מרמציאות

עבדלהלהיותהופךשהואעדופרימיטיבית,

שלפראייםמחוזותאחרהנמשךנרצע,

הנפש.

קציןהשתקנים",מ"מנזראיצ'ההואכזה

שואג"היהמדברמשהואשיותרכאריזמטי'

נסחפיםהיו ...שומעיווכלהאדיר'בצחוקו
איציה ,) 79<עמ'הרועמותגניחותיואל

ויצוקבמלחמה,בפיקוד'באהבה,נהנתן
שנחיתותואלאופשוטים.בריאיםמיסודות

ומכניעהלרעתוהכףאתמכריעההלשונית
החובשנחום,שגילם:המיתוסואתאותו

שקוטףזההואמראש,הסיכויחסרהעורפי'

לשליטתוהודותהאהבהפריאת
אתמעריךספקהסופר •בלשוןהווירטואוזית

באמירה,יוצאספקהעילג,הטיפוס
שתחבלוסופהכנכות,כמוהשהעילגות

הרגש.חיישלבעושרם
מ"אשדננברגלילישבפיהעבריתהלשוןגם

זריםנשמעיםומשפסיהקולחת,אינהזרה"

הגרמניתשלה,במקרהאולםומקוטעים.
שונהתצפיתעמדתאיזולהמקנהשבפיה

נטיותיהאתלשמרלהומאפשרתהעולם,על
היאעלגות.שלמעסהתחתהפרוורסיות

ומשתמשתהלשוניתמוגבלותהאתמספחת
בשונה-והיאכבנשק,.בערמומיותבה

ותממשהרומנטיתבמערכהתנצח-מאיציה

שלבעלגותההפרועים.האירוסייםמאווייה

ומסוכנת,מתוחכמתהיאנאיביות.איןלילי
לשוןביןחדשתימאסיקשרומשקפת

למציאות.

השחורההלשוןטיפוס
מ"ארצותומקובעל·ידימיוצגזהטיפוס

מ"מנזרהעורפיהחובשנחוםהתן",

טיפוסזהוזרה'.'מ"אשוליליהשתקנים"
קשהגופניתמנחיתותהסובלמאגי·שסני'

והואהאירוסיים,מאווייומימושעלשמאיימת
ומסוכנות.מעוותותהישרדותדרכימפתח

המותרחוקיאתמפוגגתהגופניתנחיתותו

המוצאמנקודת .הסאבוכבליאתוהאסור'
מהלושאיןביודעיןהחליטכמושלוהנחותה
לתשוקותיודרורנותןוהואלהפסיד

נקמה.שלברורבסוןהמהולותהעירומות,

לומפתחהואהפיסיתנחיתותועלכחיפוי

וזוהי .הלשון-הצטיינותשלאחראפיק
וערומה.פיתוימדוחים,לשוןשחורה,לשון
בן'הקוריפולשבהמלכודת,שהיאלשון

משוכללת,להיותעליהמראש.שסומן
ברעל.משוחהלמשימתה,ונכונהמושחזת

כיעוראתהגלילה,מהרהרתכיעור'"אתה
עלאנימתענגתוכיטהור,מרוכז,מזוקק,

הסיכויחסרודמקוב, ,) 16<עמיהבחילה"

אתלפתותמצליחואףלעצמומבקשהזה,
עלהוויטואוזיכשנאומוהנגעלת,הצעירה
גםלעזר.לועומדוסירוסםסוסיםהרבעת

ברוריהאתלכשףמצליחהחובשנחום
הממוקשת.לשונובאמצעות

הליריהטיפוס
המבעהדקה,המלהאישהוא,כןכשמו

אתמחלישההאמנותיאלהמשיכההאמנותי.

במציאות,המעשים,בעולםעמידתו

המצוימיוסר'טיפוסזהואותה.ומרופפת

נוסחיםאחרבלתי·נלאיםבחיפושים

רועדובינתייםלקיומו'ופשרמתאימים
שרירותותחתנתוןהואברוח.נידףכעלה

המבעאתלמצואהניסיוןשלועריצותו
משמעות.עלמתמידובמאבקהנכון'
פרפרזההכותבתהנהרות",מ"כלטובה,
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לטיפוסדוגמאהיאקהלתפסוקיעללירית
חיידקעלכבדמחירמשלמתהיאזה.

העולםמןונדחקתהולכתשלה,הכתיבה
ואינסיסיבית,מיוחדתזווית,קרןאלהשפוי

בודדה.גםאך

סופני."בתוךחולני,שיעולמשתעלתסובה
כלשירה:אתלדקלםביקשההשיעול
אל-קחה-הולכים-קחח-הנחרות

-קחה-מהכל-קחהקחחקחח-הים
רק-קחח-ושםלשםחולך-קחח-שכאן
חיבורזהו ) 102<עמ' " •••החולההיםרק

הליריהטיפוסלמוות.פיוסביןסימביוטי
זהעודוכלהמוות,אחרנמשךאכן

המרתקהקיוםאחרנמשךהואמתמהמה

 •בצלווההרסני

חינשופי·זבובי·תניהטיפוס

מוחלט,ורוחנישוני-לבדלדולמתאפייןהלח
לשונו .חסדשלאחדחונןמנסשוםללא

המורעלת,הנפשמתחומותיונקתהוולגרית
ושמחהשנאהורפש,זוהמההואנחשישוכל

העיקרון:אלאותנומחזירזהגםלאי.ד
שלכוחו •עולמךגבולותחםהשפהגבולות
שבו.בסכנהאינואדם·חיהשלהזההמיזוג

גועלמעוררהואמסוכן'משהואיותר
שלהכפרשוסהאלאאינוהוא=נפש.ושאס

שיתיזלאחררקיגיעסיפוקוואלהסיפור'
באחרים.תדבקוזוהמתוהחוצה,רוקואת

זרח":"כלמ"אשהמוניתנהגעבו'חראכזה
לחועושהזהכמוצעירבחורבאפעם

סמבונחשלחהגוףחדש,כמואוברול
בשבילהשולחןעלשםאני ...מצוחצחת

 ,) 170(עמ' ..כזו",אנתיקחמכונהעללשבת

דננברג,ליליכנגדמשלחהואזאתכל
בביתבתהשלהצעירחתנהעםהמבלה

קפה.

חולשהאחרהמרחרחחזאבי'הילדזאקי'
פורקןגדעוןשלבמותומוצאהרוח"'מ"דרך
לנקמההאב,אתלשנאתושבו'לרוע

גדעוןלמראה •מכברזהבדמוהמפעפעת
בצהלהזאקיקוראהחשמלחוסיעללויחת

האוניםחסרבאישבמוצאוהפוך","פינוקיו

קל.סוף
דמותסובה,שללשעברמאהבה-והאחרון

סקרכך"אחרמגוחכת.כשלעצמה,קיקיונית
ומעלהממותנימחוצפת,בדקדקנותאותי

סוסשיניהיבעהאחר-כךומסהוממותני

אהובהזהואםסובהאתושאלצהובות

 ,) 107<עמ' " ..הן,השיבהטובההחדש.

אתלראותלנואפשרהזוסיפולוגיה
להן'המשותפיםהרוחבקווידרךהדמויות

הקרדינליהמקוםעלמעידהגםוהיא
עוז.שלבסיפוריותופסתימה,כתשהלשון'

אחראוכזהחלקלהשישרקלא ·דמות,כל
לשונימעמדמייצגתגםהיאאלאבפאבולה,

בלעדישלמהאינה"עוזית"דמות .גדרמר
הואזהאספקטלשוניותה.שלהאספקט
 .הזוהסיפוריתהתימסיקהשלהתווךמעמודי
עוזעמוסעלשלהגרפיהבמונוגוץ'נורית

וטוענתכמופשטת,כתיבתואתמגדירה

מרכזיותמשמעויותבנייתהמאפשרתש"היא

מספרדיות,תבניותבעזרתבסיפור

גיבורשלולהבנתולגבומעבראנלוגיות,
ומנוון",מוגבל

הקוטבביןאיפוא,נעה,עוזשלכתיבתו

ענייןלחוישהמופשטלזההריאליססי
תשתיתןשעלמופשטות,רחוקות,באידיאות

 •הסיפורמתקיים
עלגםולהחילהזואמירהלהרחיבברצוני
שישנןלומר'אפשרהדמויות.שללשונן
לשון-מציאות,יחסימופשטות,לשוןמהויות

הןהקובץסיפוריאתהמאכלסותוהדמויות
דמותהאלה.המופשטותלמהויותדגמיםרק

כמובן'חורצת,מסויםלשוןבדפוסהבוחרת
המציאות.במישורגורלהאת

מזוויתומבהירהמצטרפתאףזוקביעה

הדיאלוגי'חיסורשלדלותואתנוספת
והמהויותהואיל •לעילברדושעליו

דמותשלולשוניותההעיקר'הןהמופשטות
הדיאלוגהלךעצמה,בפניתימסיקחהיא

זוברמתווהסתפקוהידלדל

המוגבלת.חאילוססרסיבית,
בלבןאברהםושלשקדגרשוןשלדבריהם

שקד'גרשוןקביעה.אותההםאףמאששים

"גלספרומתוךעוזלעמוסהמוקדשבפרק
אינו"עוזכיחעברית",סוען'בספרותחדש

שלפנימיתוחוקיותחייםנוהגילחקותמנסח
שלמימושיםהםחללו ...ממשייםאנשים

הארכיסיפים ...האנושיתהנפשכוחות

האדםמןחשוביםהאדםבנפשהפועלעם
 ,) 184(עמ' ..=פעמי",החד

בלבןקובעוממנה"הלשון"אלובספרו
וההמחשההפירוט"מידתדומה:באופן

ידיעלמוכתבתעוזשלהראשוניםבספריו
 ...סמליאופיליצירותלהעניקהמגמה
עורהארכיסיפיםעללרקוםהצורךעל·ידי
להמחישהרצוןעל·ידידווקאולאווגידים,

 ,,וכד',ההתרחשותזירתאת
מייצגותהדמויותכיעולה,אלהמכל

המציאותעםמסוכסכיםיחסיםבדרך·כלל

תליא.בהאוהאלשוניותן'עםגםהסתםומן
כיהשאר'.ביןמורהלארכיסיפיםהחלוקה

אינהש"לשוניותה"דמותבנמצאאין
אךמעס,דוברותאפואהדמויותבעייתית.

פגומות.לשוניותאידיאותמייצגות

יחסיםשקיימוהיחידותהדמויותשתי

הקרבי'הקציןאיצ'ההיולשונןעםהרמוניים
שפגשהנהרות"מ"כלוהגיבור-המספר

זאת,למרותהמשוררת.טובהאתבאקראי

עמומביאוהואהמשבר'קשוראצלםגם
הדמות.שלהלשוניתבהכרהמהותישינוי

המציאותבמישורופעלתניבהיראיצ'ה,
רומנטיתנטישהשלחוויהעוברוהמעשים,

הלשוני.בתחוםפעולתהאתפועלתוזו-
חווייתחדשה,רוחניתחוויהיחווהאיצ'ה

עללראשונהמשחשעתה,השתקנים.מנזר
החלליםואתנטישהכאבשלסעמואתבשרו
הוויהאלנחשףגםהואבנפש,פוערשהוא

במהותה.היאאףמשבריתחדשה,לשונית

מןהפנים,אלהחוץמןהואההתרחשותכיוון

 •האינסימי·לשוניאלהמעשים
"כלגיבורשלהמפגשלאיצ'ה,בדומה

מפגשרקאינובפירושסובהעםהנהרות"

מובהק.לשוניאירועגםאלארומנסי'
שתיאלאדמויות,שתירקלאכאןנפגשות

שהגדרנוהוהטיפוסלשוניות.מציאויות

פשוסשהואבגיבוראתפוגשסובה,כלירי'
הואגםבלשונו.כמוחייובאורחופשטני

שללשונהאםמתפאר.הואלכתוב,ניסה

שלאישיתהכיהבארמןיונקתסובה
מןיונקתמולההעומדשללשונוצירופיה,
"ברושביותר:והבנאליהקיבוציהמילון

מנקודתכברבאנו",שנגדעותמירצעיר

שהמפגשמאליו'ברורהזוהלשוניתהמוצא
ההתנפצותלפנירגעלכישלון.מראשנדון
המפגש,שלהיחסים,שלהאשליה,של

סיפש,"אתההאשמות:שללסובהבומסיחה

<עמ'שקר"זהשירה,אוהבלאבכללאתה
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משחןיותרהתן"'ב"ארצותהדמויותכן'אם

מופשטות,מהויותשלנציגותהןחד-פעמיות
 .הלשוןבתחוםאףניסוילידיבאוהדבר
ותופסתמדגמיתמצומצמת,הדיבורלשון
ברמתופחותכתימהיותרמקומהאת

מייצגותהדמויותהדיאלוגי.העיצוב
בל·יינתקקשרוישנולשוניים,ארכיסיפים

שהיאהעלילהלביןדמותשללשונהבין
לביןלשוניותהביןחלק,בהליטולעומדת

מתרחשתהמעשים,לעלילתבנוסףגורלה.
שתיומעמתתהמפגישהנוספת,עלילה
חןההתרחשויות,שונות.לשוניותהכרות

זוומבהירותמשלימותהאחרת,והןהלשונית
זו.את

כאנטי-גיבורהלשון
האימננטיתמוגבלותהסוגייתאתנבחןלהלן

תחילהאךהקובץ.סיפורימתוךהלשוןשל
עוזאצלזוסוגיהשלגיבושהאתנבדוק

עמו'בעל·פהבראיוןהספרות.אישהמסאי'
וממנה"הלשון"מןבלבןשלבספרוהמובא

עוז:אומר ) 40-41<עמי

מגלותהןמשלהן'גירןהייש"למלים
שלאמצעישזהולומרשסחי ...ומסתירות

ניתוקשלאמצעיגםזהאבלקומוניקציה,

כשהםלדברמתחיליםאנשיםלפעמיםמגע.
לאכשהםאובאמת,שחשובמהאתגמרו

לדברומפסיקיםביותר'לחשובלהגיערוצים
דברזהמליםביותר.לחשובמגיעיםכשהם

היאשפהביש.עסקזהבכללמאו.דמוגבל
זהלעולםביחסאבלשפה,כלמופלא,דבר

כבריכולהמהלאוקיאנוס.ביחסכפיתכמו

בשראנשיםעלחושבאתה ?לעשותהשפה
ביותרוהנפלאיםהנוראיםברגעיםודם

אובמליםמשתמשלאאדםביותר,והנוגעים

-נולדאדםצועק.שהואאושותקשהוא
המלים ...בצעקהמתהואלפעמיםבצעקה.
שבו"פירז"איזהישברווחים.רקבאות

לשאתיכולהלאחשמלי'מתחכמוהשפה,
שאינםדבריםובאיםנשרףהפקקואזבזה,

צעקה,גוף,תנועותפנים,תנועותמלים:

qו
 IEו

 •מסה

הדמויותכן,אם

חתן",ב"ארצות

משהןיורת

חןחד·פעמיות

שלנציגות
מהויות

מופשטו,ת

לידיבאוהדבר
אףביטיו

השלוןבתחום
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המליםאין
מסוגלות
עצמןלהיישיר

האהבה.לנוכח
המוות.לנוכח

לבצעישלכן
איגוףפעולות
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לגעתהניסיוןשיר.גםשיר,יללה,צריחה,
ניסיוןתמידהואהדבריםבכלבמלים

חסדשלברגעיםלפעמיםיכולאתהשנכשל.
לאיזומסביבמליםשלטבעתלסגור
אםביןהאלמנטיםעלכשמדובר .•.שתיקה

אםוביןרוחמים,אש,כוכבים,קוסמוס,

אהבה,-האנושיהניסיוןשלהאלמנטים
היותרלכלהמליםידידות,קנאה,שנאה,
לביןבינושהיחסדברלשרטטיכולות

למקום.מפהשביןהיחסכמועצמההנגיעה
אבלומדויקתמפורסתלהיותיכולההמפה
-שלי(הדגשות ...למקוםמפהרקהיא

 ),ב.ו

המוותלנוכחהלשוןשלהאינ·אונות
האהבהולנוכח
ומותירעמוקחרישבסיפוריםחורשהמוות

חוטיאלנמשךהסיפורברורים.עקבותבהם
ההיתלותאל ,הסופניהשיעולאל ,החשמל

המוותאלבמלחמה,המוותאל ,העץעל
האירוטיהמימושגם .והפטריוטיגיהאידיאולו

אתוערבשתיחוציםאליוהחתירהאו

זהבעצםאחוזיםהנושאיםושניהסיפורים,

אחת.לאחדותלרובומתמזגיםבזה
שללשונומתמודדתכיצדהשאלה:נשאלת

במקריםנראים,כיצדאלה?נושאיםעםעוז

לשון·מציאות?היחסים ,אלו

אלגםמתגלגל ,בראיוןעוזשהעלה ,הרעיון
בבואהכי ,מסתברשם.ומתעצבסיפוריו

קבעדרךעוברתהמוות,חווייתאתלעצב

מליםמגייסתכשהיא ,בלבד"על·ידו"הלשון
הלשוןשתיקה.כדיעדעוקפותעוקפות,

לפניאחדרגעהמוותבחווייתלספלמוכנה
אינוהמוות,עצמו,הואאךאחרי,אחדורגע

פניועלובלתי·מאוחהפעורחללאלא
אליומכווניםאיןרועמת,בשתיקהחולפים
ואףקולעיםאיןגםולפיכךמדויקות,מלים

מחטיאים.לא

חדווה"מתוךעצמומפקירשנהבגדעון

 .גדולכאורנתפסהמוותלמהלומה.עייפה"
היחידיהקול .עודנאמרתאינהמלהשום

שלשלישית"מערכתשלקולההואשנשמע
הדממהאת"ברעםהמנפצתסילון"מטוסי

 .) 5 7<עמיהקרושה"

מתקיימיםהדממההמוות,העונג,עקרונות

גאולהוצפע",ב"נוודיםגםשלושתם
בתוכה,המפעפעהארסלתענוגמתמכרת

מתוק,כגלנתפסהבלתי·נמנעמותה

 ,הסיפורכלשוןהמפייס,ענוגוככאבכתענוג
הבןשלמותוזמנו"ב"קודםגופה.כלאת

והואהמוות,עלפוסחיםבשתיקה.עובר
וידודוב,אמרוסתום,.,,'בני'חידתינשאר

אשרהנחושתידיתסביבבאימהבקמצה

חלקהואהמוותעולם"ב"תיקוןלדלת",
ויבש,ענייניאירועיםמסדראינטגרלי,

"וקראלאקרני:מורגש,ולאכמעטועל·כן

והרהרפנימוועלחוצועלהחגיגיבעיתון

המרושעתהחשיכהלבואוהמתיןהרהוריואת

<עמ'עץ"עלעצמוותלההבוסתןאלויצא
122 (, 

מהותכמיןואהבהמוותנתפסים ,כאמור

גם ,ואכןראשים.שניבעלאחדיצוראחת,

שלטקטיקהאותהפועלתהאהבהבנושא

ודילוג.פסיחה
מפנההעלילתי·ריאליססיהתיאורבנוסף,

האנלוגיותהעלילותלטובתמקומו
שלבדרגה-הןאףבסיפור.המתפתחות

כקרשמשמשות-סמליםשלאומוטיבים
הישיר.התיאורמפניהצדהקפיצה

מראשהכרההיאאמירה.היאהפסיחה

איןהאלה.השיארגעיעםלהתמודדבחולשה
לנוכחעצמןלהיישירמסוגלותהמלים

לבצעישלכןהמוות.לנוכחהאהבה,

בשיאםהאירוטייםהרגעיםאיגוף.פעולות

לרחשהטבע,לקולותמקוםמפנים
לתנים,לרוחות,לסופות,בעלי·חיים,

נסוגההלשוןולינשופים.ולזבוביםלנחשים
ללאכניעהעלומכריזההמציאותמפני

י"אפרקהואלכךמובהקתדוגמאתנאי.
בחומריםגדושהפרקזרה","אשאתהחותם

בעתפראגןוגן·עדןשהוא ,הגןמעולם
אתאליוהמנקזהאהבה,עמקאחת.ובעונה

(תיאורבמליםהבלתי·מפורשתהאהבהכל

ב"מאחוריהגןתשוקותאתמאודהמזכיר

לביאליק>.הגדר"
-ובמקבילהשיא,רגעיעלוהדילוגהפסיחה
וסמליותמוסיביותעלילותאלהמעבר

מועצמים,רגעיםבאותםבמופגןמפותחות

תחושתעםעוזשלהתמודדותומדרכיהם
בבואההלשוןשלהבלתי·נמנעהכישלון

והאינטנסיבייםהעמוסיםהרגעיםעםבמגע

אדם.שבחיייותר

ים·ארגאינניצבתרקלאה"עוזית"הלשון
מצליחההיאאיןשאותההמציאות,מול

 .זו·אונותהלאינמודעתאףאלא ,"לכבוש"
מןבלתי·נפרדחלקהיאלמוגבלותהמודעות

"כלשלהגיבורכךהסיפור.שלהתימטיקה
 ,הנכוןהסדראתלשוואמחפשהנהרות"
אולם .הסיפוראתלספריששעל·פיו
אינםואחורה,קדימהלוקופציםהאירועים
נותרכשהואנבוךוהוא ,לומצייתים

ממנווהמצפןבלתי·מוגןסכנה,שלבתחושה

עםגיבור·מספראותושלהמפגשגםוהלאה.
ביןמפגשבעצםהואהמשוררתסובה

כמיההביןהפרוע,לביןלסדרהשאיפה
ביןמפגשכאןישהסכנה.לביןלמוגן

החללואלהמלהאלהעצמיתהחשיפה
בחוגבקלישאה,ההתגדרותלביןוהתהום
הנכוןובסידורםבוליםבאיסוף ,האור

לפתוחהגיבורקרובלרגעבאלבום.והשליו
פרועהבאהבההקמאי·דמוניאלצוהר

מידמתעשתהואאךטירוף,ובתשוקת

באלבומיםנשתקעתי"אחר·כךונסוג.

עצמועלמעידהוא-סדר"בהםועשיתי

אלנחשףהואזאת,עםיחדהסערה.כשוך
אתכרצונולארגןמצליחהואואיןהכאוס

כאןיששוב, •חייומהלךאתאוהסיפור

ראשים.שניבעלת·אונותאינ

שללנתיבותיהמודעזרה""אשהסיפורגם
בנולבגודהמלים"דרךולנכויותיה.הלשון

זוהיהחשכה,אלולחמוקההכרעהברגעי
 ."בנאליתאמת

הטוהרהשאלתאתמעלההשתקנים""מנזר
כמחיצההמליםאתובוחןשבלשוןוהסומאה

 •החיצוניאוימיהפג ,הכאוטיהחללבפגי
 ,הלשוניאחראהססראכוחאתהמייצגנחום,
קובע:הלשוןשלהשטנייםלכוחותיההמודע

איןמליםבאיןהסומאה.מקורהן"המלים
שלצלילותהאתמעכיררקהדיבורשקר",

אחרמפןנכשלתנמצאתהלשוןהדממה.
מןלהיפטרתצליחלאלעולם-שלה

אליה.הנדבקתהזוהמה
ספרגםהואהספרלסיכום:אחרונותמלים

עלעדיפהכמובן,זו,בכישלון.ההודאה
נלעגשהואהבלתי·מודע,הלשוניהכישלון

הדמויותשללשונןכמושבעתיים.
שללשונוגםכמעט,·פרודיססיותהנלעגות
הוא,אףהכישלון.מןחפהאינההמספר

העוקפים,המבעיםאלנמלט ,גן·העלמאר

עוצמתלנוכחוחסר·אוניםמדולדלעומד

המציאות.

אותםנושאתשלשונםלמשוררים,באשרומה

למיניהם,והמדיחיםהמוות?מחוזותאל

 •והטמאים?

רזיוסי
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בהכרזהיצאויהושערא.ב.עוזמרס- 1

הבאהממשלהראשכימשותפת '"ז.
היאלהרגשתםאישה.להיותצריך ····· .......

ותעדיףהחייל-הבןמצבאתיותרנכוןתבין

חיבהלהעניקיכולתהכוחנות.עלשלום
משליותררבהתהיהמדיניתתבונהולגלות

בדיקה,לעצמהמבקשתכזאתהכרזה .גבר
הכרזהגםאחדיםשבמקריםמפניבעיקר

שראשהראוימןנאורה.איננהכזאת

לייחדבלא .הראויהאדםיהיההבאהממשלה
הנשיתהזהותשלבדיקהמינו.על·פיאותו
שלבכתיבתםהגבריתהזהותובתוךמול

ועליותרעמוקותכוונותעלתעידהשניים,
הערהואקדיםשים.לבהנכוןיחסם

באישהראואחדיםאמניםסוציו·ספרותית:

חשבלמשל'דגה,מפריע.גורםובמשפחה
ליצירה.ומזיקמתחרהגורםהיאשאישה

עבורוהיונשיםהרות.נשיםתעבמופאסאן

היהיכוללאהואאבלעינוגיםמכשיר
מוצארטהגברתמעניקות-חיים.בהןלראות

גתהמאדאםלגאון.נשואהשהיאידעהלא
אבלבעלהמהגיגידברוחצידברהבינהלא

אחרותנשיםליצור.לוואיפשרהבוז:טיפל

בעליהן.בגאוניותלהבחיןהראשונותהיו '
~ i בתהליךשותפותשהיונשיםעל~וע

יהןשעא.ב. .טולסטויסופיכמוהיצירה

אתיהושע,רבקההד"רלאשתו'הקדיש

-"לאיקהבמלים:וההר""הקירספרו
הקדשהמחשבתי",אתמבהירהשמחשבתה

האינטלקטואליהשיתוףאתהמבליטה
ברברפרסקבלתעםעצמו'יהושעביניהם.

כמטאפורה",-ברברשל"אשתועלדיבר

כמהאלאבעלהרקשלאאישהחיתהוהיא
להבהיראצלהבאיםהיונוספיםסופרים
ההקדשותמתוךמחשבתה.באורמחשבתם

-ילדיואשתו'הוריו'אלעוזעמוסשל
המשפחה.שלהגדולההחשיבותעולה

ביולוגיתאהואהמשפחתיהתא
והןיהושעאצלהןמתגלההמשפחתיהתא

גרעיןהמכילכתאיסוד'כתאעוזאצל
השלםלקיוםחיונייםשכולםואברונים,

וגםמאוחרים"'ב'גירושיםגםחלקיו.ולקיום

שממנוכזה,תאמתוארשחורה"'ב'קופסה

נראההתאלהשתחרר.מנסה(הגרעין>האב

חיוני.מחיהמרחבלומאפשרולאחולהלו

גםבארה"ב.ומשתכןמישראלפורשהוא

חוזריםגדעוןאלכסנדרוגםקמינקאיהודה

ושםישראל'אלהמשפחתי'התאאללבסוף
יהושעהסבירהזההפרדוכסאתמתים.

הניאורוטי",הפיתרון-"הגולהבמסתו

ממנהלמשוךכדיהגולהאלנמשךהיהודי

מוכרחאושואףהואבזמןבואבלחיים,

הואשםוהנה-לחיותכדילישראללהגיע

שהמשפחהספק(איןהחצויהיהודימת.

נושאתהיאשוויצרית.להיותיכלהלאהזאת

ראשוןבמבטיהודיים),מטעניםכתפיהעל

קמינקא.שללצדוההצדקותשכלנראה
הואאותו.לרצוחניסתההמטורפתאשתו

להפיקרוצהועודשניםהרבהאתהנחנק
אתבהבהשמןזההואאבל .מחייוהנאה

 •הבןאסי'לעצמושאומרכפיהטירוף,
שלהשתקפותהואהאחדשלטירופולפעמים

עלהמחיראתמשלמתוהאםהאחר'מעשי

כן'עליכול'לאיהושעהאב.להשעושהמה
כלאתולעבורסתםכךלהתחמקלולתת

שערונתפסבסוף,וכך'בשלום.הזההרומן
כלשהשתקףהנשי'היסודהאלה.בענפי
מתוכופורץסביבו'החומותעלכצלהזמן
כשהוא .אשתושמלתאתללבושנדחףוהוא

בידוקלשוןהמחזיקמהענקלברוחמנסה

ולאהגדרב;כרצתמסתבךהואאחריו'ורודף
אותה.לעבורמצליח

אבלפיוס.לשםחוזראלקלהיפך:עוזאצל
כיווןהמחיראתמשלםכיהודה,הוא,גם

אילנה,המשפחהא,םבארץ.למותשבא

בשביתומכתהאדמתי'הארצי'היסוד

קדושה,אםכמוובילדיםשלההגברים
אלקואלאליהלהצטרףלמישלמציעה

המכתבעלוחותמתבשלושה,ולחיות

נקודתאבלשוניםהפתרונות"אמכם",

להימלטיכולאינוהמשפחהאבאחת:המוצא

אחדאוהגרעיןהוא .שלומהמשפחה
כפילאבחיוניוהתאהזהבתאהאברונים

שבשניואףהפרד.לבלילתא.חיונישהאב

כמהמתוךמופקהמעשהסיפורהרומנים

אבריביןההפרדהאתמבליטוזהגרונות,

מרומןמתפתחתלהפרידאי·היכולתהתא,

להרגשהמגיעשעוזכךכדיעד .לרומן
ביןלאישה,בעלביןלהפרידשאיןהמיסטית

הברואיםוביןלמתיםהחייםביןלנקבה,זכר

אחדביולוגיבתאאברוניםכולםכולם.

 ,)השלישי"("המצב

בנפרדהמשפחהאבאתלהעמידאחרניסיון
עלעמדוכברמהמבקרים(ורביםמהתא,

האבאתלראותהנסיוןהואהךמיון>,

הזהותבדיקתרבי.דויואלמולנובאלמנותו:

אלמןשלבבדידותהחלההישראליהגברשל
עמוסאצלמאוחרת"'ב'אהבהמזדקניםורווק

יהושע.אצל " r 1910קיו'ב'בתחילתעוז
לאשאוליאחתבנקודהרקכאןארחיב
מתייחסיםהאלהשברומניםוהיא,הודגשה

ליסודהנשי.לעיקרוןלראשונההמחברים
אירוניבאופןמוקפיםהאלמניםשניהנקבי.
לאמיניחיבורשוםאבלנשיםשלבהרמון

בחמותםבזtמם,מטופליםשניהםמתרחש.

הואגםלהיותומנסהאתן'גריואלוב~תם.
מטפללאמולנוהזה.הנשיםבמסדראישה

 .הילדבתפקידבחרעצמוהואבילדיו'יותר
בקשריםעמהבאשמולנואישהכלמאחורי
אלוהית,כמעטסמכותית,גברדמותעומדת

נכנעיואללה.ונכנעידהעלמונחהשמולנו
סמכותיתדמותהיאאףהפטרון'לדמות

בהמורדלומר'מוטבאומעין·אלוהית.

כמיןאולי-מנצחולבסוףהרומןכללאורך
נותנתמולנושלבתוהתבגרות.שלתהליך

אורךלכלאבלבארי"בו"מאדאםאתלו
לא ,'בחלקעםרקמסתובבהואהרומן

הזהותאתגמרילולהביןלמצותמצליח
אליולהגיעמנסהיואלשלבתוגםהנשית.

הגרעיןהרגשי.היסודדרךהשירה.דרך

הנשיםכשכלמולנואצלמתומצתהנשי

חש"והואאחת:לדמותהעיניו~נ;,ענות

נקביתעיסהענקית,אחתאישהמובילשהוא
ארבעתבעלוראשהחלושות,ונושמתרדומה

יואלהמכונית",בחלונותנחבטהקודקודים

שאתו'הנשיםאתכךלעצמומסכםלאאמנם
אתעושההשלישי""המצבגיבורפימה,אבל
בחייוהנשיםשכלאומרכשהואעבורו'זה

אחת.לאישהבעיניושנהפכוכמעט

הגבריתהזחות

מקוםולעוזליהושעהיההשימושבית

השתקפותמהווהעצמוהמקוםהסתכלות.

כשמולנוהנה,יחד.גםבעליוושלהביתשל

ביתהמשפטית,היועצתאללראשונהמגיע

ופונקציונלי"עניינילונראהשלההשימוש
"בדירתואצלוואילומיוחד",טיפוחבלי

יותר",הרבהועשירעליזהשימושבית

בשיטותמטפליםמועטיםלאתיאורים

קודשהואהשימושבית .וניעורהשתנה

מעשהשלהלפני-ולפניםהקודשים,

ואיך .ואברוהגבריהאניהאינטימיות.

שללמיתולוגיהמתחתהגיבוריםמתפקדים

המוצעות,השיטותאחת ?הגבריתהחודרנות

אישה,בביתראשוןבביקורכשאתה Iלמשל

הדופןאלהזרם"אתבזהירותלכווןהיא
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קיקיוןמוטיצילום:יהושעא.ב.

-לגמרי".חרישילהישארכדיהברכהאלולא
אתמובילהסתכלותכמקוםהשימושבית

עלקומיתלהסתכלותעוזואתיהושע
היועצתעםלאירופהנוסעמולנוגיבוריהם.

שוב"נכנסהמלוןובביתהמשפטית,

נצלבאיךישיבהכדיתוךקוראלשירותים,
למטהויורדידיואתרוחץקם ,ישו

ידיים""לרחוץהניסוחלדלפק-הקבלה'.'
וכמקובלכפשוטוקריאה:כיוונישנימאפשר
וכאידיוםהשימושבביתישיבהלאחר

כדבריבמעל"חיתהלא"ידישמשמעו

 •ישוצליבתעלפילאטוס
ישבההשלישי""המצבברומןעוזאצל

אלהגיבורשלונשניתחוזרתהתייחסות
עוזאצלגםשימוש.בביתכשהואעצמו

ביתטרגי-קומי.עדקומיטיפולהואהטיפול

עלהסתכלותמקוםמשמשהשימוש

הבעיותעל ,הגיבורשלהתבגרותו
בהטלתוארבעחמישיםבגילהמתעוררות

אלהצמודמוחשיוכבלם-פאתוס ,השתן
מתעצבן"היהפימהמופשטים:יותרניסוחים

המיכל.התמלאותלפניעודבידיתומושך
והרי ] ••• [מוקדמתשפיכהמחוללהיהבכך

תכליתעלמחשבות ] ••• [כמהלוהיובחייו
אובדן-דרכהעלברורותוהשקפותהעולם,

לבדוכאןעומדהואוהנה ] ••• [המדינהשל
שקועוגשום,עכורבבוקרהמוזנחתבדירתו

כותנתופאתאתלשחררמשפילבמאבק

המוקדמתהשפיכהמכבסיו'.'רוכסןמאחיזת

המיןחייאתגםמאפיינתהניאגרה~ישל
בביתשהואכפיביישן ,ומולנופימה,של

עםבמפגשגםכילדומסתבךנבוךשימוש,
לידיהרומןאורךלכלמגיעואינובשים
מינית.הגשמה

הנשיתהזחות

וציונייהודיאבאצלגדלהקטןמאנייוסף
ביןעמדהילדמייל.דרופאשהיהבלהב,

המראותוביןהיולדתביןוכאבים,לידות
מתרחשתהלידהכאילוהקירות,אתשציפו
מתנזרהואמכךכתוצאה .צידיומשבי

רודףשתים-עשרהמגילהזההזיכרוןמנשים.
לועל"ראששראהמהאתמדמההוא .אותו

הולכתפליטהשלאחשבוהואלפניונפתח
להשביעיוכלשלאבליעה,אלאלהתרחש

מאםתינוק"לו"נפלזהיוסףאותה'.'
המיני.האקטעלמדלגיםיהושעאצלשמתה.

האבביןהואוהקשר ,ביולוגימטעןאיןלאם
כתובילדתיך"היוםאני"בניוהבן.

נביא.להיותהבןאתמכשירוזהבתהילים,

החליהושעבכתיבתיסודמודלהואזהמודל
"מרב .מאני""מרועדהמוקדמיםמסיפוריו

הזאתהחוליהמתרחבתעודאני"מ
דימויגברית.חוליההיאאבללסב-אב-נכד

הואבכיסובנואתהמחזיקלקנגורוהאב

יכוללאהואאם .להריוןביותרקרובדימוי
 .במקומוזאתעושהאביו-ילדיםלהביא
הקוראמקבל ,מאני""מרבהרביעיתבשיחה

הנשיםמרפאתועלהמאביסעלמבחוץעדות
אתמתארהוא .שפירוהד"רמפיהזאת,

נשים,"רופאהמזרחי:הנשיםרופאמאני

רקמדוע ] •.. [מייל.דיותראוג,גניקולו
מיכלצלייניות,ישמעאליות,גםיהודיות,
זהפתוחה,"קליניקהאחר:ובמקוםשמבקש"

על-דתית,גזעים,מרובתאבא,שלסגנונו

מחזיקהיהלאכןלאשאם-זהויות,רבת
אנושית'.'לאבורטוריה ...חהחה ...מעמד

לתחושה,הזהברומןמגיעיהושע
שהתהוותהכפיהאנושיתשההיסטוריה

מוצא.חסרי ,פיתרוןחסריסכסוכיםהולידה

פנטסטיים:מו;איםלעצמםמוצאיםהגיבורים

ללכתניסיוןהיהדות,אתלבטלניסיון

ביווןלחזורניסיוןהנגדי,בכיוון

ופחדאשמהבהשאיןקדומה,לציוויליזציה

 ,השלישי""המצבגיבורניסןלפימה<גם
אתלחתוךניסיוןביוון>,כזותקופהחיתה
מחדשזהויותלחלקאולשנייםהארץמפת

להחזירניסיוןהגנים.דרךולאבחירהפיעל
אינםהםכיהיהודיםחיקאלהערביםאת

פנטסטיפיתרוןיהודים.שהםעדייןיודעים

במרפאתכברהעמיםאתלערבבהואאחר
כביכול,הגנטי.בצופןלהםלהתערבהנשים.

-מקוםבאותויולדותהגזעיםכלנשותאם
שלום.יהיה

גיבורו •עצמודברבאותועסוקעוזעמוס

כפקידעובדהשלישי"ב"המצבפימה

אלמגיעלאעוזאבלנשים.במרפאת
במעבדההמותכתהרב-דתיותדרךהמרפאה

שםהמטאפיסיקה.דרךאלאחתוך-רחמית,

פימה .השלישי"ר"'מצבהפוטנציאלנמצא
פימה .מאביכיוסףפוליטיקוסהרמוסאיננו

בהמשתמשהואאבלפוליטיקהללהגמרבה

במרפאתהאמיתיתלפעילותוככיסוירק

הזהותלהבנתשתביאפעילותהנשים.
וביןהמיניםביןהמיסטייחוד.לאהנשית,

מצבהואהשלישיהמצבוהעולם.האדם
המיסתוריןותורתבקבלההקשורמיסטי

נעוצההמאביסשלהמאניההיהודית.
דברשלבסופוחצויים.יהודיםשהםבעובדה

עליהודיתבעבריתחולמיםהסופריםשני

והייסורים.הסבלהקטנתעלהימים.אחרית
להתחברדרךהיאעוזבעיניהנשיות
הבריאה.עםלהתמזגהעולם.אלבפשטות

מכלולאתולהכירנשיםבמרפאתלעבוד
לאמץדרךהיא-הגופניותהנשיותהבעיות

כברזהאתמבפנים.ולהבינההנשיותאת

עוז .אשה""לדעתברומןלדעתניסהיואל
ל"מחיצה"מעברהידברותניסיוןעורך

מצטמצמתיהושעאצלואי~והמינית,
אצלהלידה.לתחוםהנשיתהגניקולוגיה

 ,הפריוןיתרוןלאישהישיהושעשלהגיבור
שלהגיבורהסינתזה.תתרחשבלבדוברחמה

 ,הכלעלעמוקיםרחמיםשלגלנשטףעוז
אלאאינההמיניםהפרדתכיונשים,גברים

נלחםפימה .בעיניומרושעתמהתלה

נשיות.ועלגבריותעלהקיימותבקלישאות
באי-היכולתמטפלהואלקלישאותמתחת

הרחמיםשעראתלפתוחהמיניםשנישל
כולם-לפתוחשצריךאלה.כלפיאלה

איךאבללרחמים,משוועיםכולםכייודעים,
 ...לפתוח

אחד"לבשר"והיוהביטויאתמפרשעוז

באופןאותוהרסההמיניםשהפרדתכחלום
ולהתאח.דלחזורהיאהמיניםושאיפת ,טרגי

היכולתעלמעידהונקבהזכרלאחדהיכולת
ומכיתתהשקדיהפריחתעםגםלהתאחד
אתמסמןהצ'לוצלילהבריאה.עםהזכוכית.

גרותלמרפאהמעל,לכןהמ~יזיהצליל
קשראיזהיש"כאילודפרנגנות.נשיםשלוש

בגופילמטהכאןשעושיםמהביןמיסתורי

לביןאלחלדפלדתשלבמלקחייםהנשים

הבולטהצלילמלמעלה'.'המנגינותתוגת

הביטוי •הצ'לוצלילהיהלמעלהמהקומה
הצדדאיתכסיא,סיטראהקמאיהארמי

כמופימהשלבגוועברהמכוסה,העלום,
החושך.מלבצ'לושליחידיצליל
שלבדירתוש~גור ,דמיוניבןמופיעעוזאצל
"יועזר .שמויועזרשנים.מאהבעודפימה

בירושליםשיחיודורוכביושארהצעיר
ההגיוניים,המתונים,האנשים ,אחרינו

הםהלא ,שכלבשוםמאוזניםשחייהם

שהמטנוהייסוריםעלהיוםבבואישתוממו
ללדתיכוללאפימהעצמנו'.'ראשעלכאן

הגברים.רובכמולהולידלאואףכאישה

 ,בןלומאמץהואהמוקדמיםמגיבוריוכרבים
בנובלהגםלשעבר.אשתושלבנהזימיאת

בןאתהגיבורלומאמץעוז,של"געגועים"
הזה.הקשרנזכר"סומכי"בוגםהשכנים

בתוךמתרחשיםהעיוותיםיהושעאצל
עריותגילוייואףעיוותיםהסגורה.המשפחה

הפורמלייםהקשריםעללשמירההמחירהם
הרגשייםהקשריםעוזאצלוהנורמטיביים.

למשפחה.מחוץנעשיםהאימוץ>(כמו

סיבותבשלרקבאיםאינםשהייסורים ,ברור

משמשתהנשיםמרפאתמיניות.אופוליטיות

שבהאנושיתמעבדההסמליברובדגם

אתלהקטיןבמאמץהמדעניםטוביעובדים
חולםהזההעבודהחדרועל ,האנושיהסבל

והבטיחהלוקראהאמואוכשקולה, ,הגיבור

הארי.הצדאלאותותעבירשהיאלו

תעמיקהשנייםיצירותשלהזוהבחינהאולי
יצאובההמשותפתלהצהרהההבנהאת

השלכותלהשישהצהרה-ועוזיהושע
ואףלאומיותחברתיות-שוויוניסטיות,

הממשלהראשכי-מיסטיותוחצידתיות
 •אישה.להיותצריכהבישראל

IJ 
 Eו

 •מםה

נעיב~הנשיות

ר·,,היאעוז

ילהתחבר
אלבפשטות
גלחתמךהעולם.

הבריאהעם
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לפירשולמית

•מםה
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לאלימותאילמ~תבין
יקרלחברמכתב

 ,היקרידידיעוזי

ואתהקפהקנקןאתוהביאההפאי·קישואיםצלחותאתהסירהדליה

עלההערהאתמתנצחתבשובבותהערתכאשרהאגוזיםטורט
קפהוטיפותרעדהדליהשלהידהנשים.שלהטבעיתנחיתותן
ואורלימינהבבית.גיהוץבבית,כביסההרקומה,המפהעלנשפכו
והןעובדות,נשיםשתיהןוהעוגה.הקפהאתלחלקלהלעזורניגשו

עכשיודליה,שלהעייףהגב"רואה":אינךשאתהמהאת"רואות"
והאפייההבישולנוסף,לצחצוחזכההביתבמיטה,כברכשהקטן

בתגובהנענתהשלךההערהאלה.לכלשקדםהעבודהויוםלקראת,
צווחותחנוקה,תרעומתבצחקוקים,מלוותמחאותהצפויה:

הגוילחמונותןבאזנימשמיעשיהודיהתגובהזוחיתהמנומסות.
תגובהמאפשריםאינםתלותשלקשריםאנטישמית.בדיחהשסיפר
אנשיםכולנוומכעס.מעלבוןבוערהכלשבפניםלמרותאחרת

התיכוןמןדרךכברתביחדהלכנוומעשיים,מנומסיםבוגרים,

עלהיעלהילדים,הולדנו ,התחתנולאוניברסיטה,ומשםלצבא
קפה?כוסעלהערהסתםבגללבינינוהקשריםאתלפרקהדעת
לא"אתהושאלה:גדולותעינייםעליךפקחהדליה,שלבתהרונית,
שישמכחישהאתהאםלא?"למהאמרת,ואתה "?ברצינותמתכוון

וברחהבבכירוניתפרצהבתגובהונשים?"גבריםביןפיזיהבדל

להוכיח.שביקשתמהאתהוכיחהרקוהתנהגותהלחדרה,

מהעללהוסיףצורךאיןלגבריםנשיםביןהפיזיההבדלעל
מיוםמתחנךאחרת,בנוי ,יותרגבוה ,יותרחזקהזכרשאמרת:

אותוהמכיניםוהתכתשות,כדורגלכמוכוחלמשחקיהיוולדו

הפמיניסטיותאפילוהחיים.ומלחמת"האמיתיים"הקרבותלקראת

שלך.התיאוראתמקבלותהקיצוניות

היהודים,למצבדומההנשיםשמצבכךעלמשהוהעירהדליה
עוד .אותולהביאכדילמטבחויצאההסוכראתשכחהכיכשגילתה

חיתהשלהההשוואההמטבח.ידיעלשהוצמתמחשבהשלגרעין
טרודה.חיתהאילמליאומרתשחיתהאתלאמוואנסהטובה,

ליהודיםהיולאהאמנסיפציהלתקופתועדספרדגלותמאז
שלשנהכמאהעברווקפקא.ושגאלומהלוופרוידאיינשטיין

עלושהוזכרושהיהודיםעדומלא,אמיתישחרורלאועדיין ,שחרור

 ,לאמוהגוייםיכלושניםמאותארבעבאותןהתרבות.במתעל
מוציאיםשאינםעובדהנחות.גזעהםשהיהודים ,אמרואףובוראי

תקופה,באותהקאנט. ,דה·וינצ'יונטה,ומוצרט,גלילאומקרבם

הםאםהנשים:עלשאמרתאתאומרהגויהיה ,תאורטיבויכוח

הםשבובמצבנמצאיםהםמדוע ,כמונוממשמוכשריםשהםטוענים

 .ההסגראתלפרוץוהחכמההכוחבהםהיושלאייתכןאיךנמצאים.
הכיצדרוח,גאוניבהםישאםזה.אתלהםשיעשומרשיםהםמדוע

אותם.המקיףהתרבותיהעולםאלדרךלעצמםלפלסהשכילולא
מוכשריםאינםשהיהודיםמוכיחהיהודימוצרטשאיןהעובדה

מוכיחהיהודיניוטוןצץלאשניםמאותשבמשךהעובדהלמוזיקה.

זקוקהיההיהודיהעםהמדויקים.למדעיםהכישרוןבהםשאין

שלאבכשדונותטעוןשהואלהוכיחכדיאמנסיפציהשנותלמאתיים

שנותמכחמישיםנהנהוהוא ,חיהואשבקרבובעולםביטוילידיבאו
שבוהואהכורתעליועלהששובלפני ,אמנסיפציה·בערבון·מוגבל

לושניתנואחרישגםאומרת,זאתנחות.כגזעהראשוןלמעמדו

חיתה ,יכולתואתהוכיחוהוא"נלקחו"),לא("ניתנו"!זכויות

הנפשבמעמקי"נחות".שהואהתחושההגוייבעולםומוטמעתטבועה
שהוגדרולמיו"נסבל"."אחר"להיותהמשיךהואהגוייתהקיבוצית

וכאןהאדם.בנילשארעושיםשאיןמעשיםלעשותאפשרכ"אחר"
מיבפנישהוכיחויהודים"חדשים",ביהודיםמדבריםכבראנחנו

ועמיםמלאות.אזרחמזכויותליהנותראוייםהםכילהוכחה,שזקוק
עדיםוהיוהזאתההתייחסותאתקיבלוהנאורההאירופהשלמים
לגוייםיהודיםביןהגדרותבהצבתפעיליםמשתתפיםאואילמים

רביםבוראיאמרוהקפה,ולפניקישואיםקישאחרי ,סלוןובשיחות

ש:.פלומרשיםשהםיתכןאיךאזלנושוויםהיהודיםבאמתשאםמהם
חדש,היההשוויון'אחרים:הםזאתשבכלכנראהלרעה,אותם
הואהאין-שלךההיגיוןולפי .עצמועללהגןהשכילולארעוע,
היהודים?שלנחיתותםעלמעיד

זכויותהגבלתשלבתנאיםאדרבא!"להיפך!בוודאי:ליתענה
כשדונותמקרבםהוציאוהםמושב)תחוםקלאוזוס,(נומרוסאזרחיות

וכשדונותיוייחודואתיותרעודמוכיחרקזהמדהימים!באחוזים

רקויכוח.לךאיןאתיצודק.שאתהלךאומרואניהיהודי!"העםשל
עלזכויותשביןההיסטוריב"תפר"עדייןנמצאותהיוםהנשיםמה?

למקומותחדרובהשכלה,זכוהןלמעשה.הלכההגשמתןלביןהנייר
זכויותעלנאבקותהןובכשדונותיהןבכישוריהןבטוחותעבודה,

הסנדויצ'יםאתמכינותהןשחרעםאךשוות,והזדמנויותשוות

להשתלמויות,לעבודה,רצות ,ולבישוללכביסהאחראיותלילדים,
חןלמצואשואפות ,ביתן ,השכלתן ,מיומנותן ,יופייןאתמטפחות

עםקריירהכפול:מסרמעבירותהןשלהןלבנותלנזח.גםאבל
הסתירהבבית.ואסקופהבצאתה"גבר"חיתולים,עםשוויוןקיש,

אצלתרעומתמולידהבמציאותהתנהגותןלביןשלהןההצהרותבין
האימהותשלהאמיתיהיכולתחוסראתחושפתשהיאכיווןהבנות

אתגםאךלמרודהאימהותשלהשאיפהאתחושפתלהשתנות.
הןלמהפכהאמיתיתכמיההעםיחדלקונפורמיות.שלהןהכניעה
שלהןהישגכל·לשרו.דלהתפשר·על·מנתהכושראתמפתחות

שלחדשההגדרההמחייביםחדשיםוספקותחדשותבעיותמוליד

שדגליהקפריזיתמהפכניתחברהשלתמונהויוצרהיעדים,
עוברותשהןמוגבלבערבוןהתמורהלבקרים.חדשותמתחלפים

המסריםאתיותרעודהמדגישה ,העתידמפניחרדהאצלןמולידה
שלבסטנדרטיםמתחייבותהןלבנותיהן.מעבירותשהןהמבולבלים

בתחושהחיותכךומשום ,בהןלעמודמסוגלותאינןשהןהתנהגות

הןואלימות.כעסבהןמולידהכשלעצמהוזואשמהשלמתמדת

הןערכיהשאתחברהשלהנורמותאתעצמןעללקבלשואפות
משוםורקאךעליהןמקובלותשלהשהנורמותחברהלקעקע.רוצות

נוכחדווקאמדהימיםשלהןההישגיםגברים.הםלעיצובןשהאחראים
לצאתמתחילותהןעכשיורקופועלות.חיותהןשבהןהמיגבלות

והזדמנויותשוותזכויותשלשנהלמאהזקוקותוהןהמושבמתחום

גובשושלאעצמןמשלמטרותולהגדירלעצבשתוכלנהכדישוות
הגברית.החברהידיעל

הבחינהמןשלך:הפתיחהלירייתבנוגעגםאתךמסכימהאני

ארבה"הרבההראשונההקללה"נענשו'.'אכןהנשיםהפיזית

ימשלוהואתשוקתךאישךואלבנים,תלדיבעצב ,והריונךעצבונך

היוהןמינה.על ,אורליעלדליה,עלתסתכלוקיימת.שרירהבך"

ובטיפולובלידותבהריונותשלהןההתגבשותבשנותעסוקות
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בשנילפחותומובסות.תשושותהמירוץאלוהגיעובתינוקות

הןכאשרהווסתבתקופתעליהןעוברהזמןרבע ,מחייהןשלישים
קריירהפיתחוהןנפשי.במתחגםמצויותולעתיםפיזיתמוגבלות

מאוסותשאיןהביתלעבודותבמקבילזאתעשואךמשלהן
שהיאהאומרתלדליהמאמינהאיניהעבודות.כלביןמהןומטמטמות

בית.עקרתלהיותשאוהבתאישהאיןבית.עקרתלהיותאוהבת
הזאתוהזtמרהשכרבלאאובשכרמשרתתאלאאינהביתעקרת

אדוני".את"אהבתישלוריאציההיא
אגוזיםעוגתאחד,קישמהשק!המרצעיצא"הה!תאמר:עכשיו

המשלמתהיאדליהזול.טיעוןהמחיר!"אתמשלמיםואנחנואחת,

כךעללהערצההראויותהנשיםכלזtתה,וכולנוהמחיר.את
ועבודותהתינוקות,ההריונות,(אחרילרשותןהעומדהפנאישבמעט

ומפלההטובבמקרהסובלניתשהיאחברהלתוךיוצאותהןהבית>
סובלנות, .בחייהןמשהולעשותזאתבכלומצליחותהרעבמקרה
באופןנתפסיםשאינםמישלכשוויםקבלתםהיאסובלנות,ככל

 •אצליגםפועליהודיםעםהמזדהההיהודיסינדרוםכשווים.טבעי
בנשיםהעלובהלנשים.ביחס"אובייקטיבית"להיותמסוגלתאינני
מושארקלאלגבינשיםבגברים.סים:מהמקיותרללבייקרה

שליחות.גםאםכיהזדהות

ובערתיבמיטהבלילהשכבתיהביתה.כשהלכנולהירדםיכולתילא

להרגיע.ניסהבעליט'ה"נשים".עלשאמרתהדבריםעלמעלבון
אניאביו?"באבילונתתלאו"למה ,אמרהואפרובוקציה","סתם
ביאיןהזהשבנושאכיווןדבריךעלכראויהגבתישלאחושבת
נשית,מניפולציההואכידוע, ,ועלבון •עלבוןרק •הומורואיןהיגיון
להוכיח.שביקשתאתמאששוהיהולחולשה,לנחיתותביטוי

ההערהעלחושבתהיאמהאותהושאלתילדליהטילפנתיבבוקר
"שהדבראמרה,היאלי",כאבוכךכל"הרגלייםצחקה.היאשלך.

רונית?""ואיךעוזי."שלההערהחיתהאותישענייןהאחרון
לאתלמד."עוד"היאדליה,ענתהותמימה,"צעירה"היאשאלתי.
אשהלהיותשערה?מלחמהלהשיבתלמד.רוניתמהאותהשאלתי

להיכנעזשלה?אמאכמובביתהביתועקרתבצאתהעובדת

ואניומינהדליהאםמדועובצדק, ,לשאול ,כמובן ,יכולאתה

היחידהשהרי .בנושיפגעומרשותאנחנומדועכך'כלחכמות

שהיאאורלי'חיתהרוניתמלבדשלךהדבריםעלשהתקוממה
משלה"חדרגםלהוישעצמה,אתמפרנסתמקצוע,בעלתגרושה,
להישמתרגזתכשהיאהכנסה.במסנפרדחשבוןוגםגינס"וחמישה

ביןלה.איכפתולאזהאתיודעתוהיאגננותשלוצרודרםקול_

שהצעקנותיודעתהיאהשנייה.בדרךבחרההיאלאלימותאילמ~ת

ונימהמטופחקוליהיהכברלזושלה.לבתהדרךאתתפלסשלה

כברשבנוהמהגר,היהודיהרוכלהיאאורלייותר."מתורבתת"
המצוקהאתמביןואינולעתידחרדאינוונכדולפרופסורהפך

הסטנדרטיםאתלבנואלשאימצנוהנשים,אנחנובתמורה.הכרוכה
כלפימתנשאתבשלילהלהתיחסלמדנוהגברית,החברהשל

אותושלפירושואורלי.שלמסוגהנשיםשלהעצמי""המימוש
האחריותחשבוןעלהאישיהפוטנציאלפיתוחהיה"מימוש"
קיבלנואורליאתתכחיש!אלבפרט.והמשפחתיותבכללהחברתית

מעלותיהלמרותעצמנו.שכםעלוטפיחהסלחניתעיןעצימתתוך
בעצםהדבריםשלהטובהסדראתמשבשתהיאלכולנוהברורות

לחברהטובהדוגמאהיאשלנוהקטנההחבורהבודדה.אשההיותה
שלה.הזוגיהמבנהאתלשמרהשאיפהידיעלעצמהעלהמגינה

שוותזכויותבמתןהמצדדיםשגםהריהיהודית,לאנלוגיהלחזוראם
מתןמחייבותהממושכותההזנחהששנות ,בזמנוחשבוליהודים

גםיותרמאוחריולידוהכלכליוהביטחוןההשכלהבשלבים.זכויות
אתש"יוכיחואחרילהםיינתנוהמלאותהזכויות •חברתיליטוש

וזכובנפרד>(לרובבסלוןיושבותכברהביתעקרותעצמם".
אפילוהןהמפה>עלנשפךלאהקפה(אםולפעמיםלהשכלה
מקצועיותקריירהנשותכברהןשלהןוהבנותבוויכוח,מתערבות

מפני"נחותות",שהןבנוכחותןיאמרלאשאישבשבילןמקווהואני
הדעת.עלתעלהלאפשוטכזאתשמחשבה

דליה.אתושאלתיהתעקשתיאמר?"שעוזימהעלחשבתמה"אבל
 ,,הקפה.עםעסוקה"הייתיענתה,היא ,, ,שמעתיממש"לא
כשנה).לפניילדהשלה,הבכורה ,<טלישאלתי.טלי?",שלום"מה
עייפההזמןכלוהיאלמטפלת,הולכתשלההמשכורת"כל

ומתלוננת."
 ,,לה?עוזרשלה"הבעל

דליה.צחקהברירה?"לו"יש

הבתשטלי'בלביהתפללתיבמקומההטלפוןשפופרתאתכשהנחתי
אתלשלםותמשיךלהתלונןותמשיךעייפהלהיותתמשיךדליה,של

אתלשמוע"תזכה"לאשלהשהתינוקתכדילמטפלת,שכרה
הנשים.שלנחיתותןאודותבאזנינושהשמעתהדברים
כך!"כלאותךומחבבאותךומוקיראותךמכבדאנימותק,"שולה
שלבחכמהעכשיו,דבריך.עלכשהתרעמתימאד,מופתעלי,ענית
הגוישלתשובתוגםחיתהזו ,יקירי"עוזי ,לךאומרמדרגות,חדר

 •שהשמיע."האנטישמיתהבדיחהנגדלהתקומםשהעיזליהודי

Q 
 Eו

 •מםה

שירה•

~ 
~ 

רזולוקה

אשמיםפתוחחלון

;l לא,ן~ה~ממתמק
-~י;נ::ןרסא,~ז:ייח~ש iJמני;וחיל

 "yל~מ ר;:ק:למדז:יי

ים Viר WiJ~יןנ;~לם w ~ב:~יר

מ. 1סרל w ש.ג:~ב:~צם iJמה 1

ל l;~ך iJ,רג iJ~יןל~ש'םלמןז:יי

-~ל;ש ,ם:מ,ע~~צם,-מק l;ל~שם

ל~תקלמןז:יי
 יכ;:;ת~מ~ל 9ח 7

 • 1J1'ת iJה tiJל;ן J/כ:קמ;

 ,א;.rכר 1לז.פד wהז~הרקחיא~ה wא.

;ב n~ךת;דדת 9 ~צ:;כ~יוז.tז;ו~;ללה

~י~ן f~ליםת wז,נמ~
v; יריםw זמן 1~ת~

צךמ;~ים ה~~ד:י
 •זרם w ~;ב n~ך~פה,;ק nר

"מא'הב"כמ;מלהמחפשתאת
-: -••• :• • T : : T 

~ר~לח~רז;ו wל;לה iJל w;ת n1סרל~י
ט;ב

~ז,נק;~המ;~את 1

כ:ת iJל wצלה 1מ:;כי qכ~#ה

 ."ףר~ד~" :סךת ttן~ז;נרי~ןה

wR ל~נ;תה:i ןהל.יס~t.ז-

R כך 1~רr.;א

קטנ;ת~לים 7~ממת
JJ ן,ג:~:קמור;ת 

 1Jרי~לי

ת 1ז,נ~יא~לי

 .םי~,~לי

חדשהעולהרז'דלוקה
משוררתהיאמרומניה,

שיריםפרסמהומתרגמת.

וכןברומניתבכתבי·עת

ב"אריאל".

המתפרסמיםהשירים

נכתבוזהבגיליון

בעברית.
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השכוליםהחייםשלהסמויהטקסט

ספרותיתיצירהשלשינותח .~,:::,
ממרכזיות ,השארביןנובעת,ן 1'

ומקומה.לזמנהשלההתימסיקה !!!!11
החייםשללבםבלבשהואבנושאהנגיעה

מעמדהאתליצירהמעניקהמסויים,בקיבוץ

המעניקההשבט,דוברתשלזההקדמון:
לנסיובעיותיו,לרגשותיו,צורה

ומופשט,כוללניבאופןאמנם, .ומשאלותיו
כברוהכולהאמנותבפנישוויםהנושאיםכל

מולובדידותוהיחידשלסבלועלגם ,נאמר

הסבלבפרסילגעתהיכולתכךהמוות.
היא ,והזמןהמקוםמתווישהואהמסוים,

כזהמייצג.אמנותמעשהשלההיכרמסימני
 •הטועים""הר ,הנדליהודיתשלספרההוא
הםהטועים""הרשלהמיידינושאוכי

שלמותםבצלחייםהשכולים,החיים
שלחייהםבהווייתהיאכשהתמקדותיקירים,
-הבניםמותלאחרלחיותהמוסיפיםהורים
נפוץכל·כךאך ,טב.עיבלתיעולםסדר

מאודעדמוזרשלכא~רהעד ,חיינובהוויית
אחדותיצירותלהעלותמתקשהשהזיכרון

כבענייןבושעוסקותהעבריתבספרות

מרכזי.

ישנןנעדרים.לזכרספרים ,כמובןישנם,
אתהמנציחותובפרוזהבשירהיצירות

טעמונסרםחייהםאתשקיפחוהצעיןים,

מביןמיאבלגרים.הבוהחייםמידיעתמשהו
בפרסילהתעמקניסהאלהשליוצריהם

עלהנשארים,ההוריםשלחייהםהוויית
החייםשלוצבעיהםקצבםטעמם,סדר·יומם,

הסמויהטקסטאתלהביןביקשומיהאלה,

) subtext ( ללשוןלהקשיבשפתם?של
שללמספוריקהשלהם,האסוציאציות

האלה,האלמיםשתיקתאתלשבורנשמתם?
תחושתבמשאגםנושאיםלאסונםשבנוסף

איןאשרהמתלווה,העקדהותסביךהאשם

למהותם?פסיכותרפיהשוםשלבכוחה

בכפרבאיטליה,שפעם,זוכרתלאאת ... "

הגבעהלידהצגהעשובפסחאראינו ,קטן
בחבליםלעץאותושקשרוצעירבחורוצלבו
וחיתהקרהיהאיךזוכרתואתעירום,חצי

כלולמסהעירום,גבוה,שם,רעדוהוארוח

עלשםכשתלהכףלוומחאעמדהכפר

אתזוכרתואני ...כףמחאוהםכן, ...העץ?

לאאפילוהוא ...הכובעיםואתהחגבגדי
בתוךהתנדנדהואחזק,קשורהיה

מחאנואנחנוגם ,זוכרלאאני ...החבלים

מאודצעיריםהוריםהיינו ...כף?

ההוריםאחדבספראומר ,, ...באיטליה

השכולים.

טבעיצורךמוזר.בעצם,הדבר,איןואולי

חיישלהכסף""מגשעלהקמהלמדינההוא
אתלהאדירחרבה,עללחיותומוסיפהבניה

ב~בם,הנופליםאתלבכות ,הקרבןגבורת

אתלהדחיקזאתעםאךהשמיימה,לזעוק
לכלהמתלוותהגדולותוהשאלותהספקות

מחיררקולא ,והמחירהבררהשאלתאלה,

החייםשמשלמיםהמחיראםכיהמתים,

עולמםעללעמודכדיכי .מאחורהנותרים
נחוצההזאת,הטראגיתבמערכתההוריםשל

מכלהחזקותלבויושרבשלותשלמידה
קיומיים.אואידאולוגייםהגנהמנגנוני
לדברן.שניתהשפהאתלמצואצריך ,וכמובן

יכולאינוהרגילשהשיחהוויה,עלבה

למקוםמתפרציםהשוטיםורקאליה,להגיע
הישגוכןעל .לעמודיראיםהמלאכיםשבו

בראשהואהטועים""הרשלהגדול
אשרהשפהבמציאתוראשונה

במורכבותברגישות,הזובהוויהתיגע

הראויים.ובמיסתורין

לא ,נסוהשפהעלעומדהטועים""הרכי
שיחותבעיקרוהבנויטקסטשזהומפנירק

(מלבדעלילהנעדרכמעטוהואותיאורים,

ההוריםאתהמזמנתחיצוניתמסגרת

בביתאחדבבוקרהמספרתואתהשכולים

במובןאלא·שאול>,בקריתהצבאיהקברות
כשפההספרותשפתמתפקדתשבוהמובהק

מקופלתשבוהסמויהטקסטביצירתלעצמה:

הנאמרשמאחוריהאמיתיתהמשמעות

להמירושאפשרטקסטלאזהלא,לכאורה.
והחיצוניהשטחיבמובןאלאהקולנוע,במסך

שמבקשמילכלמזהירהתשובהוהוא ,ביותר
שאיןהיפהבספרותמשהוישאםלבדוק,

 .להחליפויכולהאקרן
הסמויהטקסטמתפקדוכיצדעולהכיצד

להעמידואפשרהמיידי?הטקסטשמאחורי

בביתהנפגשיםהדובריםשיחעלשניים:על

מלווהשהמספרתהתיאוריםועלהקברות,
תיאוריוראשונהובראשהמשוחחים,אתבהם

שפתכיותנועותיהם.מעשיהםהבעותיהם,

 ,בקירן ,(גינוןהפיסייםוהמעשיםהתנועות
אומרתהאביזרים>הנחתישיבה,אכילה,

הנאמראתומעמיקמשלים ,המקבילטקסט
-והתנועותהשיח-ושניהםבשיחות.
בין ,כביכולתואם,חוסראותומעבירים

המעשיםבין ,האומרלכוונתכפשוטוהנאמר

להתכוונותןהתנועותביןלתכליתם,
פערייוצרזהתואםחוסרהאמיתית.

 ,וטראגיאירוניעצום,מתחרוויימשמעות
מבחינההססאטיהטקסטאתהמטעין

בתנועהעצומה,בדינמיקהעלילתית,

נפשםתנועתשהיאפוסקת,בלתיפנימית

הדובריםשיחנשמעכךהגיבורים.של
בספר:

שיודעים,מהויודעיםשרואיםמה"רואים

אמר.

אמרהאילם,פנילהעמידתמידואפשר
האשה.

תמידאפשררגע.בההביסרוןשמוליק
בסכיןשיחקהוא •אמרקלפים,רמאילהיות
שלו.העירור

האיש.אמרמה?

 •רוןשמוליקאמרקלפים,רמאי
כהזהאתאמרהואשוב.האישאמרמה?

ארוכה.שמעהבשהמלהלאס
מכסיםאנשיםהכנסת,בביתכיפור'ביום

 .רוןשמוליקאמרבטלית,עצמםאת
בגינה.מתחפרהאישחזרמשהו?אמרת

רון.שמוליקאמרבטלית,

צלצלקולושוב.האישאמרשמעתי'לא
בנקודהונעצרשנתקעכאוסומאסצרוד'

 ,, •אמר ,ארוךהיוםבוקרכברמתה.
תנועותיהם:נראותוכך

לתקןכמושערהאלידהאתהרימההאשה
כובע."לההיהלאאבלכובעה,את
או:

שערה,עלידהאתשובהעבירה"היא

זמןהשאירהאחר·כךמפניה,אותומרחיקה

באמצעאותוממששתהמצח,עלהידאתרב

המגרדאדםשלבתנועההעיניים,שתיבין

מביאיםתמידאנחנובמצח.מגורהפצע

אמרה."נמוכים,פרחים

הלאה.וכןהלאהוכן

חרשים,כשיחראשונהבקריאהשנקראמה

בקולעצמםאלהדובריםאנשים,כשיחאו

לחפשהקוראאתמכווןאיומה,ובבדידותרם

השטחפנימאחוריהשיטין'ביןמשמעויות

תחושתאתמעציםזאתועםהדברים,של
החייםאלהשלקיומםאופןשהוא ,האבסורד

וקורעהפתטיכבסיוןהחיים,למעגלמחוץ
הלאהצד"מןהמתיםאללהתקשרהלב
האדמה",שלהנכון

לכאורה,מקושר'והבלתיהמוזרהטקסט
זרה",משפהאואחרממקום"מילוןיוצר

 ,לדבריש"מההרגילההדיבורבשפתשהרי
והגיונםהדעתשאיןמהעללדבר"ישמה
משמשת ,כןכמולהשיג.מסוגליםהחייםשל

נטייהלכלכבלםהזוהפעריםטכניקת

לכלבנאלית,מימרהלכלסנטימנטלית,

לאאלהבחינתשחוק,ומטבענדושהסיסמה

הזה.בקהליבואו
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בקולקוראהשכולשהאבהשלטיםכמו

השיקום""אגףהקברות:לביתבכניסה
הנכונה"הדרךהחייל"להנצחת"המחלקה
להגיע".

והמיוחדיםביותרהמקורייםההישגיםאחד

הקבריםבתיאורידרכההיאלמחברת,

לנקובלאבעקביותנזהרתשהיאעצמם,
נוףמציירתהנדליהודיתהמפורש.בשמם

"הגינות",נוףביותר,חושנימילולי
מדהימהפלאסטיתמטפוריקהבאמצעות
המעבירטקסטליזכורלאכיופיה.

הצבע ,החומרתחושתאתכזובמוחשיות

"צמיחתאתהמתאריםאלה,כטקסטיםוהאור

פריהמתים,מן ,כביכולהעולה,היתר"
השכולים,ההוריםשלהגינוןאובססיית
פרחיםבעצים,רגשותיהםאתהמבטאים

במעשיאליהםחוברשהטבעוקישוטים,
וקישוטגינוןסיפוח, .משלוטרנספורמאציה

מן ) displacement (התקהמעשיהם
תחליפים:אלמהםשנשללהחיהמגע

פעםבהםנוהגיםשהשכוליםקברים,

ופעםכבערישותופעםכבגינות

ואנושיתאומללההתקהכבבתי·מגורים,
עבודתשלתמיםנופךבהשיש ,מאוד

כימיעתיקיםשימיהמקודשת,אלילים

הפרעונים:

כמומוארמרהיב,באמתעכשיוהיה"הגן

כתמיםעםמרוכזת,אוראלומתדרך
מחזירי·אורסרבליםכמושהבריקומרוכזים
אתויותריותרמקבלחם,נעשהוהחול

יותרוהופךלהיעלםלצבעיםשגורםהצבע
הפכוהשיחיםקרקפותואפילוזהבויותר
הג'ריקניםהמים,פחיותהברזים,זהב,

המשפכים,המפוזרותהממסרותהמפוזרים,

המקומטות,והתמונותהשחורותהדמעות

והלילךהארגמןריכוזי ,שנעמדוהשעונים
כמושקופותנראוהלבנותהפריחות ] .•• [

בגינהמגנזיום.הפךהזהבצבענייר.גזירות

נפתחתעגולה,תיפרחתהתפנפהלידינו

"השמשאו:חי."נראהשברוחקטןמצנחכמו

בגורלהכלאתצבעהבינתייםשהנמיכה
עינייםמשובצתזהב,נסורתשלאחיד

הלאה.וכןהלאהוכןעשב",שלקסבות
שהם-במליםופיסולציור-אלהטקסטים

הםהמחברת,דמיוןשלהחושנילעושרעדות

שלהעצומהלאמפתיה ,השארבין ,ביטויגם
לגיבוריה.המחברת

השיחותמשפתפחותלאומופלאהמקורית
שלסבוכהמערכתהיאהתיאוריםולשון

הנשזרתשונים,ממקורותהשאוביםדימויים

ומיסתוריןעומקמימולוומעניקהבטקסט
קטעיסיפורים,אגדות,אלה .במינומיוחד

ואגדות,ממדרשיםוציטטותזכרונות

החייםבשאלותשונותמזוויותהנוגעים
ואופןהאנושיהגורלתעלומתהמוות,לאחר

ראייהוהנפש.הגוףשלוהישארותםקיומם
 ,גן·עדןציפוילילה,עופות ,ועיוורון

ומספורותדימוייםמשמשיםזהב,דוכיפתות

שהלא·נודעוהמתים,החייםלגורל

מסלולאתוקוצבבהםשולטהמיסתורי

להןיששציפויםפעםלי"סיפרותנועתם:
העיןעלגדולעיוורוכתםעגולהגדולהעין

אקורדיוןכמומקופלצבעחסרומסרק
הקרינהמרהיבים.בצבעיםבלילהשמבריק

פנסיםלהןומצמידיםישרבקומתפשטתשלו

אבלהטיסה.מסלולאתלראותלגוףקטנים
לצפריםקורהמההתועות,הציפרים

הןכידוע ?נופלותהןאיפההתועות,
עלמתות,אוחיות ,ר·כך nאנטרפות

זהחישנשארמהנידחים.במקומותהסלעים

 ,ר·כך nאקצרזמןמאותתעודהואהפנס.
שעוןגםלהןשישסבוריםהצפריםחוקרי
הסעותאוהוודאותחוסרנוכחהפועלפנימי

לשעוןקורהמהידועלאאך ,בזמןהאפשרית
נעמ.ד"הואומתיהפנימי

השיחותאורךלכלנרקמותהאגדות
שניתןהעתיקיםהאופניםכאחדוהתיאורים,

המוות,בתעלומתבאמצעותולגעתלנסות
הןכךלהשיגו.מסוגלאינושההיגיון

עלאגדותעורי·נצח,נעלהאגדות
("אביומתכות,באבניםסרנספורמאציות

יוםבכלוהמוותמתברקת,היאשהנפשאמר
ירוקה")אבןהיאוברקת ,וברקוחצוישלח

שכולןהזהב,עלהנפלאותהאגדותשפעאו

והישארותה.הנפשבתעלומתלגעתמבקשות

ולתודעהלנפשכדימויים ,והציפורהעין
 .אינספורבואריאציותהספראתמאכלסים

האמהותעיניעיניים,דימויימלאהספרכל

ואנשיםציפויםעיניהאדמה,עיניהשכולות,

חדלותאוביוםרות_ועיוובאפלההרואות

כלעל ,עצמוהטועים"ו"הרלראות,
 .האגדותכלעיניים.מלא ,משמעויותיו

אתמרחיבותוהמצוטטות,המומצאותהאלה,

מיטפיסיותשאלותאלהספרשלהתימטיקה
הזמןמהווייתהחורגותאנושיות,כלל

מעניקשילובןואופןהקונקרטיים,והמקום
מאזניחןשבוהמופלא,יסודאתלספר

השראה.הקורןספרותיטקסטומתמיד

הטקסטבהישגימלגעתהיריעהתקצר
שלוהמלוליבמרקםהקרובהזה,המיוחד

התודעה.זרםשלולפרוזההשירהלמשפחת
היסודעלדבר·מהלומרשלאאפשראיאך

כאחדהמשמשו ,שבוהריתמי·מוסיקלי

נושאיםהמרכזיים.האירגונייםהאמצעים

וריתמוסהשיחות,ריתמוסהםלעצמם

משפטיםשלוהליגאטוהסטאקאטוהתיאורים,
הנזכרוהטוןהמספרהטוןשונים,מסוגים

אמצעירקאצייןהדברים.עלהמגיבוהטון
מרכזיתמשמעותלושיש ,אחדריתמי

 .בספרלפנינוהמוצגלהבנת
כמורבים,במישוריםחזרותשלשורה

משפטישונים,מסוגיםחוזריםמשפטים

שירסוריאומנחיםמוטיביםבנוסחמפתח

התחילהבצהריים"בשתייםדוגמת:חוזרים,
היאהיום,יכולהלא"אמירה ,אוהמלחמה"

כשל ,כוחי"כשלאו:היום"עסוקהמאוד

קצביאירגוןהספראתמארגניםכוחי",

בשמשן ,ריטואלשלאופילטקסטומשווים

שמשמעותהעתיקהתפילהנוסחכמין

הפכהוהיאמזמןנשתכחהכברהמקורית

סקסלפנינומוצגואמנם,לעצמה.מסרה
תמיהותשאלות,שלסוף,איןעדחוזר

וסקסאבלותטקסמענה,ללאותהיות
שימורוסקסחטאעלהכאהוטקסהנצחה
של ,עצמיעינוישלסקסוגםסיפוחוטקס

חזרהאלאבהםשאיןבחייםשנלכדואנשים
שהמחברתתוחלת,חסרותמחוותעלנצחית

מתוךושוב,שובהיא,גםאליהןמתלווה
אנושורשיהעלשמשהוכפייתית,הזדהות

בדבש""תפוחיםהקטןהסיפורמןלמדים
הספר,אתואישירךאלגיבמגעהחותם

אלהאישיגורלהוהמספרתאתומחבר

את"שאלתיהגדולה.השכוליםמשפחת
ולמהשלהםלהזמנהשובנעניתילמהעצמי

קפהאתםלשתותשובאליהםנכנסתי

ואניההזמנהעלחוזריםתמידהםבבוקר.

טקסמתחילכך-הסעות."עלחוזרתתמיד
הספר.אתהפותחהקברותלביתהנסיעה
והיאבספר·מפתחמלתהיאהחוזרתהסעות

אלהתועיםהטועיםכמספרמשמעויותרבת

חיינובלבבנוהמתבונןהקברות,הר

סערת",הכלטעות,"זהשואלות.בעיניים
היאהסעות •בספרשכולהאםאומרת
בניסיוןהאחרית,בבקשתהטעם,בבקשת

 ,להתגברבניסיון ,להביןבבקשהלהנציח,
עלמצביעיםיחדשכולםלהתיק,אולהדחיק
שלמותםוהיאבטעויות,והאיומההגדולה
שלאהנכפההטבע,כדרךשאינוצעירים

שיתלבשאותוהערתי("ואניהטבעכדרך

לונגעתיואני ] .•. [עובדהזאת ,מהר

עובדה,"זאת .אותולהעירכדיבכתפיים
הגדולההטרגדיהוהיאשכולה>,אםמספרת

ביןהוא,שהספרהזאת,בארץחיינושל
המחייביםסדריהם,עלגדולהקינה ,השאר

"כאמורזה:ממיןסערתעלושובשובחזרה
ואחר·כך . 56היהר·כך nוא . 4sב·היהזה

וחיתה . s2ר·כך nוא . 73ר·כך nוא . 67

מהאמר:שמחהודודיההתשה,מלחמת
אומרת-ההתשה."מלחמתזהתמידשמנצח
אזהרהמשפסוהואשכולה,אםלצדהמחברת

עלונסבהספציפיההקשרמןחורגשמובנו

עצמה.המדינהשלקיומהעתיד

גםוקלה,לקריאהספראינוהטועים''"הר
שאיןבחוויותעניינואךאחת.לקריאהלא

 .להןשותפהשאינהבישראלקוראיםשכבת
עצמהאתהמוכיחההיא,מאלפתותופעה

יצירה,כיהעולם,בספרותושובשוב

והמרכזיהאופייניעלהאצבעאתהמניחה

בעומק,זאתועושהדווקא,ולזמנהלמקומה
לכלשייכתנעשיתהשראה,ובכוחברגישות

להבהיראדםמבקששבהםמקום,ולכלזמן

במקוםהדו·ממדייםהחייםעל"משהולעצמו
ונעשההזמןשלממסלולומופקעהזה,היציב

אחדשהואהבהרה,ניסיון-תחתית"חסר

שפתשלוהעתיקיםהבחיריםמתפקידיה

 •הספרות.
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שכתבתיאלהממני.חומקיםהאחרוניםסיפוריימות
נעלמיםלהיכתב,באלאעודשיומםואלהכבר

עד ,בזכרונימהפךארוכה,שעהעמלואנימזכרוני.
והיאעליי.קשהההיזכרותפעולתבהם.נזכרשאני
שולהאנילאטלאטבשבילי.שיקוםמלאכתכמוממש

 •זוכנגדזואותןומציב ,ומשנןאותןחורזהאבודות,המליםאת
 ,אצליהופעתןבדרךלאמחדש.בדמיוניאותןעורךאניר·כך nוא

באמת.להיותצריכותשהןכמותאלא
באיטיותמתנהלתהיאכךמשוםבתמירות.מופרעאניזובמלאכתי
עלשהדפסתימהכלמידמוחקבגופיהחולףמיחושכלמרגיזה.

להןשאיןהחששלמערבולותבעל-כורחינגרראניושובעיניי.מסך
שיחזורבעבודתצורךישנמחק,הכתובכלשאםמפניתחתית.

איננישעודמשמעתוצריךהפורחות.המליםאתללקוטכדיממשית
שוכב,אניוכךשלי.הדמיוניבסדרשובלסדרןכדיכעת,להמסוגל
זוויותעלמונחותידייבכאב.גופיאתמעוותת·החוליםביתמיטת
חשותהסדין.שוליאתהפוגהללאממששותאצבעותיהמזרן.
הגסיםהגרגריםביןמבדילותהברזל,במסגרתנוגעותהבד,במרקם

המיטה.צבועהשבוהבהירהצבעשל

צולחותאינןכולןדרכים.באלףעצמיאתלהרגיעמשתדלאני
היהשיכולממהבמפתיע.עליישבאממהשובמתרגשואני ,בידי

האבודיםסיפוריישמותאתשולהאנישוברגע.בבתלכלוז.ןני

התהוםבמעמקילמטה,שםהייתיאניגםתוכה.אלשצללומהתהום
אליילהעלותרוצהאניכעתועליתי.צפתימשם,שבתיאבלההיא.
שוב.לייישמטושלאבחזקה,בהםאוחזאניהשכוחים.השמותאת

בקריאתעצומהרגיעהאיזוישהמדומה.בקריאהפותחואני

שובאניוכאילובחיי.שברשוםחללאכאילוהמדומה.הכותרות
ומנהלמסביר-הפנים,העורךאצלהתל-אביבי,בבית-ההוצאהיושב

מבלי·משיםסיפוריי.שלחסרונותיהםעלרגועדו·שיחאתו
החומקניים.בסיפוריםלאחוזומנסותמהסדיןידיימתרוממות

פעולתלעייףיכולהכמהעדידעתילאהבריא,הקודם,בגלגולי
פשוטה.היזכרות

מסדרשאניגםלידילאהשמות.אתומזכירנזכרשאנילידילא
בהםנותןשאנילידיולא .עצמועלחוזרשאינוקבועבסדראותם

בכללא,בקלות.בהםולהיזכרלשובשאוכלכדיומספריםסימנים
קטנה.ניירפיסתעלהסדראתלרשוםרוצההייתילי.דילאאלה
 ,ידיירועדותכמהלהאמיןלאעדיין.יכולאיניהרילרשוםאבל
חוששואנימפחי.דממשיציבותן.אתאיבדוכמהרוטטות,הןכמה

צוללאניאחת.מלהשתירשםלפניעודתחתיהןיתמוטטשהנייר
מוריישלימדוניהמוקדמיםהשינוןתרגיליאל ,ילדותינבכיאל

שבגד?זכרוניאתלאמןאוכלכיצדהראשונים.

בלאכיאםממש.בשפתייםהסיפורשםאתלהגותישראשית,ובכן

היבשות,השפתייםאתלפתוחמספיקקלה.ברחישהלאואפילוקול,
זההריאותן.לסגורשובואזהלחה.לשוניאתעליהןולהעביר

שלמליםאמרזהומיממשותה.בכלעצמההמלהאתפלטתיכאילו

גוףגםלהןשישהפגועיםבחושייחשאניהריונשמה?גוףאין

מגעהואשלהןהגוףבה.להחזיקקשהכךשכלנשמהוגםחמקמק
מעטהיאשלהןוהנשמהוהחלושות.הקצרותלשוניוגיחותהשפתים,

הנשכחים.סיפוריישמותאתהוגהשאניבשעהפולטשאניהאוויר

במשבומרגישבקושישאניעד ,משפתייאזנפלטאווירמעטכךכל
שלרוח-נשימתןמשבשזהובטוחאניאבללאפי.מתחתהחולףהדק

יותרהיאובעצםחיה.אבלחלושה ,זוהיאממשיתרוחהמלים.

בספרשםכתובאיךשלה.חייהעלמאשרחיי·אניעלמעידה
יכולתיבריאכשהייתיהרוח?משיבברוךשמו?אתששכחתי

ממני.נשמטששמוהקדוםהמשוררשלהטבעציורעללהתענג
אתלתארבבואםהקדמוניםשלדיוקםממידתלהתפעליכולתי

אניבמיטתי,עקודכעת,אבלישראל.ארץשלההפכפךאקלימה

הנשכחות.במליםחייםשנופח~ר~כ~~יבסר~rנ,מברך:
פעולתנחרתתכךקול.הגייתלכלמורמתאצבעלצרףישושנית

אבלאצבעות.ולזקוףלשנןמתחילאניובכןהחושים.בכלהזיכרון
רקואנימעלה.כלפיהאצבעותאתלזקוףבכוחיאיןחולשתימרוב

עצומותבעיניים .הסדיןבשוליהמוטלתידיכףבתוךמכווצן
משתומםוכיצד ,כפימתפתלתכיצדלעצמימתאראנימחולשה

בכףנוצקוכאילומלמעלה.מיטתיעלומביטעליישניצבמיעליה
בגופיהמפרפריםמהחייםמנותקיםמשלה,עצמאייםחייםידי

וצריךהמנ:ורגלים.בדבריבסיסיתאמתישזאתובכלהמותש.
 ,הזוהזעירההפעולההאצבע,זקיפתבה.להכירכדיאנושותלחלות
השכוחהסיפורהכללתשלמששיםאחדכברבהישנחשבת,הבלתי
בתוכי.מפרכסתכברשלידתוהחדש,הקובץבתוך

בתוךהנוראה,החולשהכלבתוךלהתפלא?שלאיכולאניואיך
שרוישאניעיסת-הוויתורבתוךהקודמים,מחייהאנוסההפרידה

מעליהם.דקיקיםקרומיםמבקעיםהספרנבטיאתמרגישאניבה,

ארוךהלילהנחמה?שלטיפטי~השאמרהמשוררהתכווןלכך
מהלהבהירן.כאלהפינותמוצאשאניוטובממנידחקהוהשינה

ואיזוחדש?בסיפורלמצואאפשרנחמהמהחדש?בספרישנחמה

תחילתשזוהיאומראםאלאבכלל?בכתובלמצואאפשרנחמה
היהכברהחדשהסיפורשהרישמקודם.החייםשגרתאלהחזרה

ואלמלאבקרוב.להיכתבמת~כנןהיהוכברלהיכתב.מבקש
החיים.ביןכברהיהכזה,מפתיעבזדוןעליישנחתהתקף-המחלה

הזהשהסיפורהמחשבהלביאתמחממתומידהכתובים.ביןכלומר
לחיים.שאכתבשגרםהוא ,חייאתשאסייםלפנילסיימושחובתי

אנינכתבתילהיכתב,הספיקושלא ,נכתבושלאדבריםבשלכלומר
ואוכלאתחזקהאםלהתיישב,ואוכלכשאתחזקשאשב,כדילחיים.

אתאוששהאםלכתוב,ואוכלכשאתאושששאכתוב,וכדילהתישב?

ולכתובלשבתלשובכדיכוחימעטאלייישובהאםלכתוב?ואשוב
סיפורי?את

לפניומתכופףנכנעאניבכוחי.עדייןאיןאצבעותיישבעאתלזקוף
הספוריםאתאמנהלזקפןיכולאינניאםבי.הנוגשתהחולשה

אחת.אחריאחתהאצבעותאתלכפוףמתעקשאניכעתבכפיפה.

שאינןבשפתייקלילהשריקהמשמיעהסיפורים,שמותאתמשנןאני

המאמץהכפופות.אצבעותיישבעאתלאיטיומצרףכמעט,נעות
שלשמורקחוזקי.בימישעדרתיעמוקמעידודיותרבשביליגדול

שאינניליהיהמהושוב.שובממניחומק ,האחרון ,השמיניהסיפור

שאינןדוקא,קשותמצויות,לאומליםמלים?שתילצרףמסוגל
בקפיצתמהןלדלגשאפשרדומותאחיותלהןושאין ,בנקלנזכרות
אוניםחסרעצמי,עלרוגזאנילי,בחרתיסרבניותמליםזיכרון.

לברור?צריךהייתיהבלתי-מצויותאתדווקאמיטתי.בתוךלגמרי

 144-145כליון



בקוצר-רוחנתקףהייתיהלילה.במשךעלייועטושבוכאלהרגעים

שלהחמקמקהשםלונחבאלפינהמעברממש ,כאןהנה .פתאומי
שלהקלושלאורהבולאחוזכשניסיתיאבלהשמיני.סיפורי
בכוחיהיהולאונעלם.המיסהמןנשמטשבמחלקה,·הלילהמנורת

החדרפינותאתלתורכדיהכריות,עלמעטלהזדקףאפילו
 ,הכיורעלאולי·המבקרים?בכורסתמוליהתיישבאוליהרחוקות.

אחריה?לנועמסוגלאיננועודשצוואריקשה,כךכלצידודבזווית
אתלהזעיקחשבתיההחייאה?צינורותיחבוריאלטיפסאוליאו

חסתיאבל .הסדיןאלהצמודהחשמליבפעמוןלצלצלהלילה.אחות
לא.עודוהיאבמחלקה,החוליםעלעברקשהלילהמה.משוםעליה
המשמרת.מתחילתנחה

דמעות.עדאותימביאיםממניהחומקיםהאחרוניםסיפוריישמות

לאעודשאפילו ,בלבדמתווי·נפשאלאמוחשיים,גופיםאינםשהרי

בעולםחפציםהיוכאילו ,נגדיפוניםהםוכברבמלים.דייםהתכסו
נשימהקצרעליהןמדדהשאניהמחלקהמדרגותהיוכאילוהממשי.
חוששכךכלשאניהמעלית,דלתהיוכאילוהתנשמות.ותכוף
לאכךעל .צורמניתמתכתבצווחתעליינסגרתכשהיאממנה
סימני-דפוסמנוקדימשחירים,שדפיםשחליתי.לפנילחשוביכולתי

שככהיודעהייתיאילועשייתם.ששלמהלפניאפילוכנגדייפנו
בשלירקשהרימגניזתם.אותםמעלההייתישלאאפשר ,ביינהגו

הדפוסמכונותאל ,הנייראלנולדוממניורק .הממשלעולםיצאו

האיסוף.עגלותואל
מיהרתיהמשוכללות.הזגגרס;תמשינילהצילםבשעתוסרחתיכמה

אותםהעמסתיבית-ההוצאה,שלהמשחיריםהמחסניםאלהעירה,

ליגומליםהםוכךהדחוקה.מרפסתיעלאותםואכסנתיבחבילות
חלקםבכלל.נכתבוסדםחלקםאלמוניים,עודםחלקםהצלתם.על
חלקלוקחיםהםוכברבלב.דהמיוסרתבמחשבתיאלאנוצרולא

היכןמכאוביי.מיסתעלהםגםומרקדיםאויביי.שלבשמחה·לאיד
היוהרוחותלכלהיכןהקיץ?באמצעפתאוםכשכרעתיהיולעזאזל

היוהיכןה~תמוסס?גופיאלהנמרץהטיפולניידתכשהוזעקה
הגשמיתהארץמןהמראתישבהןדקותבאותןשכמותםנבלות
מחוזותליובחרתיכמעםשבהםחלחלהמלאירגעיםבאותםהזאת?
אחרים?

הנשכחיםסיפוריילי.ברורכברזהלהירדם.אצליחלאהלילהלא,

ושובלכדתי.כברמהםשבעהאבלהתשה.מערכתנגדימנהלים
יום,עודמלכודת.אטמוןולשמינימזכרוני.לחמוקלהםמניחאיני
הרופא,לישמנבאכפיוכשאתחזק,יילכ.דוהואיסרריםלילערד

במלים ,הניירדףבאזיקיאותוואכלאאותראכריע ,עליואתגבר
 •לעולם.בריחהמהןלותהיהשלאכתרבות
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עזרבןאחור
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הירייה

• f":lii,גc . 'ו'"'* D ~~ii .....,. -
עליואלמרטיןהצנוםהמכונאישרוע·ערבפנות

משתיאחתלבנה,פיאטמכוניתתחתהאדמה

ומאזבחצי·חינםכגרוטאותשרכשהקטנותהמכוניות

ומנסהלזומזוחלקיםמעביר ,אותןלשפץשוקדהוא
-חסריםחלקיםבכוח·עצמוולהתאיםלייצר

הורביץחייםהשומרעומדהאחוזה,לחומתמחוץלכביש,מעבר

ארבעים-וחמששלבזוויתמורםהרובהקנהרובה·צי.דובידיו

 ,הפינתיהביתשלהשנייהבקומההרעפיםגגאלמעלות
לעברמכווןהואכאשרבגבושוקעתשמשבחומה.הצפון·מערבי

רבותשיוניםמחכההחום·אדמדמם:הגגעלשמרפרפתיוניםלהקת

העולההגג,מקצועשלהעגולהרעפיםפסעלתנחתנההאפשרככל
קרטוןעשויבתרמילחבוייםהעופרתכדורונימעלה:כלפיבאלכסון

עוד·מעטלהינעץועתידיםהרובה,בלוענחושת,כרכובבעלעבה,

-ומכווןאחתעיןעוצםהציידביונים.

האקליפטוסים,לחורשתהכרםביןהאחוזה,שלהמזרחיתהגבעה

מעיןפעורהמערביבחלקהלעיבוד.ראויהשאינהסידאדמתרףבה
בשורהשםשוכביםעתה ..עתיקהמחצבהשלשרידאוליענק,בור

לעברלי·אנפילדמסוגאנגליםרוביםומכווניםאחדיםבחורים
חומה,באדמהחצובקיררקעעלמולם,המוצבים·המטרהלוחות
אתהיטבמאירותממערב,נמוכה,שמשקרנילבנבנים.גידיםבעלת

ומחוזקיםלבןרקעעלשחוריםעיגוליםהמצוייריםהמטרהגליונות

-ללוחות-העץבנעצים

אלהחוצה,שפירארעיהמציצהמוגף,תריס-עץמאחוריבדירתה,
מרטיןשללביתוביתהביןשחוצה ,הטובעניהעמוק,החולדרך
אמנוןרעיה,שלילדיהשניהפיאט.מכוניתתחתהשרוע ,יואל

ארבעתם,עלרובציםהםהשכנים.ילדיעםבחולמתפלשיםומאיה,
זוקשורותריקות,סרדיןקופסאותשלשיירותהחולעלמחליקים

רעיהשלידיהאצבעות .בחולחלקים"כביש"פסיוסוללים ,בזו
עורןבמאמץ.מאדימותמפשעתה.מעלכפוללאגרוףיחדנקפצות

זעקהבקירבהמחניקההיאמשעהיותרזההבית.מעבודותמבוקע

ההואלבית·הקומותייםנוספתפעםייקחוהתתאפקלאשאםביודעת
-בחשמלבהיטפלוושם ,חובבי·ציוןבמושבהאשר

רעפיםגגותצהובים,בתיםארבעההצרלכבישממערב

בכליואל.מרטיןשרועהצפוני-מזרחיהביתלידאדמדמים-חומים.
שלדירתהמול ,הדרומי·מערביבביתדירות.שתיחד-קומתיבית

רוביםשלושהנתוניםובועבהעץעשויכןהנשק.חדררעיה,
בעלתבשרשרתבתי·ההדקלאורךסגוריםמשומנים,אנגליים
ומבעדהקירעלתלויהארונית-עץריקה.הכןממחציתיותרמנעול.
הכדוריםולידו ,עבה-קוטררקטותאקדחנשקףהזכוכיתלדלת

התחנה,מפקדמדים.יומנים.רובים.שמןתחמושת.ארגזיהזוהרים.

שתחזירהחסרים,לרוביםהניקויכליאתמכין ,נוטרבמדי ,קופל

-·ערבלפנותהחשאיהמיטווחבתוםהפלמ"חמחלקת

הכבישפניעלאפורהאמריקאיתפוררבמוניתנוהגקפלןנפתלי
כנהגעבודתו .ביפוערבימודיעעםחשאיתמפגישהשבהוא .הצר

משפחתועםגרהואבהגנה.כמפקדלתפקידוכיסוירקהיאמונית

בביתמורהאשתוציפהלכביש.שממערבהבתיםמארבעתבאחד

-הצופיםרמותהסמוךבמושבהספר

בצבעאנגליתמוריסמכוניתנוסעתנפתליאחריבמרחק-מה

מורטון,הבריטיהסרגינטהשמאליההגהלידצבאי.חום·חאקי
הברושיםבשדרתשמתחלפיםשמש,אורפסיוכומתה.במדים

היושבעיניעלמכים ,לחובבי·ציוןמתל-אביבבכבישהגבוהים,

-קדימהבמכוניות

מכתבתולידיושב ,מאירסוןג'ייקובאדוןיוספיה,האחוזהבעל
אלבוםממגירהמושךהואמשובח,אדמדםמהגוניעץהעשוייה

שלבוליםסדרתובודקמגדלת,זכוכיתהדפיםלאחדמקרבבולים,
מזיקהעשןכיכבויבפיוהסיגרבאפריקה.בריטיותמושבות

צ'רצ'יל.וינססוןשלפרצופואתבמעטמזכיריםפניוגםלבולים.
הפינתיבביתהשנייהבקומהדירתושלהרחביםהחלונות

היתושים.כנגדברשתותסגוריםהאחוזה,בחומתהדרום·מזרחי

בנמשים,ומנומרבהירעורהבמשקפיים,·רגליים,כבדתאשתו

בסגנוןהמרוהטתהגדולה,הדירהפניעללאיטהלקראתומתנהלת
ספליםשלדקהחרסינהמערכתועליוכסףטסבידיהויקטוריאני.
וקעריתלחלב,לתמצית,רותחים,למיםקנקניםשלותחתיות,

-אנגליותעוגיות

קיראתחובק ,מבחוץהאחוזהשערלידמטפסבוגונווילאהשיח
לא ,לשערהשיחביןהסגולים.ופרחיהםהירוקיםבענפיוהחומה

עינייםובעלשחור ,נוארערביהנערעומד ,הציידמןרחוק

בשערהבאשכללדאוגתפקידוולח.חייכנישמנסןמבריקות
היחפות,רגליוכפותאתאו ,נעליואתיסבולפנימההאחוזה
נכנסותכאשרהחומה.קירלידפחתבניתשממלאהליזולבתמיסת

הביסוןבשוקתגליםגלגליהןחורשיםלחצרעגלהאומכונית
תמידתהיהשהתמיסהשוקדנואראשר ,השערשלרוחבהרדודה
-בהמלאה

בצריףהשוכבתקופלדינהמאחוריברכיועלעומדגריךעמירם
עםהכבישמתחברשבובמקום"אגד"תחנתשמשמש ,דהויירוק

שיערלדינהמאהלו.כפרהסמוך,הייקיםמושבשלהחולרחוב
עדייןשלההחזהכשוקולד·חלב.שזוףחלק,עורהוגולש,חום·זהוב

ובשתיהצריף,שלהחולרצפתעלבטנהעלשוכבתהיאשטוח.
 ,חאקי·בהירבצבעשלה,ההתעמלותמכנסיאתמפשילהידיה

פלחיאתמעטמרימההיאהירכיים.סביבגםגומיבסרטישמהודקות

ביניהם.בסדקאפלצלורקהדבש,גווןבעליהמוצקים,עגבותיה
 ,מאודקטןכפתורהואהשמןגריךעמירםלקראתהששולףהפין

ללוחותמבעדבמעשהומציציםאחדיםנעריםרוכניםמבחוץוחיוור.

שואביםשהםהתרחשותשלרגעכלכאילוהתחנה,שלהמחוררים

-מאודעבורםיקרקרבםאל

מזרחהראס·אל·עין·חדרה·חיפה,·הברזלבמסילתמתקדמתרכבת

מארבעהעיןפוקחיםבטומיגניםחמושיםבריטייםחייליםלאחוזה.
הקטרלפנימטריםמאותכמהונשק.צבאיציודעמוסיםקרונות

גבוהים,וגלגליםארכובותבוכנות,בשיקשוקשמתנשף ,השחור
 ,טרולימתמשכתמתכתיתבחריקהנוסע ,ועשןאדיםענניופולט

חייליםהרכבת.לפסימתאימיםשגלגליומשורייןצבאיכלי·רכב

אתמאבטחיםברןובמקלעקצוצי-קנהלי·אנפילדברוביחמושים

משלוחשנשאהרכבתלחיפהבדרךנשדדהשבועייםלפניהמסע.
-חדרהשלהאקליפטוסיםביערמפוצצתנמצאההכספתכסף.שטרי
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הראשונהבקומה ,אפלוליבמשרדיושבהאחוזה,פקיד ,רוזיןמקם

להקתמרחפתהכתום·כההרעפיוגגשעלהדו·קומתיהבנייןשל
בזוויותמהרמתמרנותורדת,עלהכנפיים,משקשקותהןהיונים.

האלכסוניהגגמקצועעללנחותאםהחליטוטרםכאילוחדות,

הורביץחייםשלרובה·הצידשלללוע·הקנהנוחהמטרהולשמש
סכוםכלרישוםלידשבועי.תשלוםגליוןמסכםמקםלמטה.הניצב

מקםאחתבידסגול.בדיו ,ערביפועלשלאגודלטביעתמתנוססת
הצהריים.מארוחתלושנותרכריךשאריתמכרסםבשנייהכותב,
המנה,אתלאטבפיוממיםאלאלועסאינוהואשינייםבעיותבגלל
ויורדת.עולההבולטתגרונוופיקתשקועותלחייוסוכריה,כמוצץ

אתמניחמקםחתימה,ללאמיספרשורותישהגליונותבאחד
ובתנועההחותם:בכריתהשמאליתידובוהןאת-מטביע ,הכריך

אחדים:סגולדיוכתמימוסיףהטביעה,אתלטשטשכדיסיבובית,
בעלת ,הבוהןאתהיטבלנגבומתחילבספירטמטליתטובלהוא

-בקציסוהשחורההמעוקלתהציפורן

שטיפתאתאחדיםלרגעיםמפסיקטרוט·העינייםתופיקהמשרת
וברגליו ,לחצריוצאהאחוזה,מנהל ,בן·עמישלבמיטבההכלים

לתריסמבעדמציץכשהואהדשאעלועומדהביתאתמקיףהיחפות
גדולה,זוגיתמיטהעלישיבהמשוכבתהמנהל,שלאשתואלפנימה
מטרסיבובמדימתיזההממטרהבלבד.וחזייהתחתוניםלבושה

-בכךמרגישאינותופיקאך ,ואחוריורגליועלטיפות

הצפון·מזרחיהבנייןשלהתחתונהבקומההרפת,שלצדדיבמדור
השיאניותאחתדיצה,בעגמומיותהבוקרמאזגועההאחוזה,בחומת

עלבגיררשומיםחולבתכלשלוהישגיהשמההחלב.תנובתשל
בסגר·צינורתפוסדיצהשלראשהבשורה.מקומהמעללוח

משאירהרפתןבדלללדת.מקשההיאהאבוס.לידבמקום·עמידתה
למשרדוממהרלחצריוצאעליה.להשגיחהראשיהפועלאחמדאת

תהיהלאאםודלף.דוקטורהווטרינראתבטלפוןלהזעיקהאחוזה,
שיצילובלבד·חתיכות,חתיכותהעגלאתדולףדוקטוריוציאברירה

-המיוחסתהפרהאת
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רובצותיוספיה,האחוזהאלהצופההצופים,רמותבמושבהגבעהעל
עלוסגורות.ביסדןעשויותעגולות,·אגירהברינותשתיזולידזו

גגעלחשופה.ביסדןכיפתלשנייהמעקה,מסביבלמעלהבנויהאחת

עלאלהזורקיםוהםהמושב,ילדישלקבוצהמתבצרתמהןאחתכל
כמוברינה,אלמברינהוקרשיםאבניםרגבי·עפר,בחמת·זעםאלה

האבניםוקללות.קריאותנשמעותאוייבים.צריחיםשניבין
החום·אדמדמםהעפררגביאבל ,וחזורזרוקדרכםעושיםוהקרשים

מצבבכריכות.הקבועיםהברזלבסולמותהזורקיםאלמועלים
ממולאויביהםכיהמעקהבעלתכברינהיותרטובהלוחמים
ממנהשמזדקרברזלזיזבכלונאחזיםהחלקלה,הכיפהעלחשופים

וקרבתןהכריכות,שלהגבוהמיקומןבגללהיטב.אליהלהיצמדכדי
המתפזריםוהקללות,הקולותשלמפחידיםהדיםנוצרים ,לזוזו

-סביב

במושבהמחצרוודלףדוקטוראתמזעיקמיוספיההטלפוןצלצול
לידגדולזכוכיתמזרקלתקועעומדשהואשעהבדיוקציוןחובבי
הגרמניהעורתיקאתלוקח ,ידיואתמנגבהואחולה.עזשלעינה

אותוקושרהווטרינרית,עבודתומכשיריכלשבוחוםתיק ,הגדול

גרמניות,משקפי·נסיעהלראשומהדק ,אופנועועלהמושב,מאחורי

-לדרךויוצאמאבק,למגןשחורעורמוקפותשעדשותיהן

שלוהיחידהארוךהרחובשבאמצעבחנותיוספיה,לאחוזתממערב

החיתוךמכונתלידשיינקראוטאדוןהבעליםעומד ,מאהלוכפר
בעלדק·ורודאריזהניירעלאדמדמםשינקןפרוסותופורשהידנית

שלחיטויחומר ,דפינילריחמדיףאך ,לבשרהדומהגוון

החלונותרשתותעלמבחוץמתדפקיםטורדניםזבוביםתפוחי·זהב.
הפניםאדוםשיינקראוט,ולסרפנימה.לחדורמצליחיםואינם

a., I 
הםהמושב.מחברישנייםעםבכובד·ראשגרמניתמשוחחוהכפיים,

הגרמניבעיתוןדקותבכותרותהמופיעיםנושאיםלזהזהמסבירים
ממנההנקייה,בחנותמדףעללמכירההואאףשמונחבלומנטל

עושהשיינקראוטולסראךונקניקים:חמאה ,טרילחםריחותעולים
 ,הגדוללחלונומבעדעוקבמבטו ,ודיבורמחיתוךלבדפעולהעוד

-לרציאחריתושים,נגדהמרושת

אחד ,שטרנבאךלרצישללרציקפההטובעניהחוללרחובמעבר
 ,לרצי·קפה.ביתבושישבארץהיחידהמושבשלבתי·הקפהמשני

השופעהחזהאתמסתירהשאינהדקהובחולצהקצריםבמכנסיים

מתקפלים.וכסאותשולחנותקצתהגינהחצץפניעלגוררתשלה,
במרכזקבועהידיתומסובבבמטבחעומדשטרנבאךהגזיבעלה

הנוזלית·עדיין,הלבנה,הגלידהביתית.מכונת·גלידהשלחביונת
בחביונתהנתוניםזרועי·מלחכתיתי·קרחבזכותונקפאתמתקררת

-החיצוניתהעץ

וירישלבודדצריףעומדהמושבשלהגבוההתבואהמחסןמאחורי
המזכירות,המושבשלבתי·הציבורבניקויהעובדתהשחורה,והאן

ויריוהמרפאה.הקטןהעםביתהגרמנית,הספדיה ,המחסןמשרדי

פניובעלתצנומת·הגוףהבכורה,בתהאתרחבהבגיגית-פחרוחצת

מכדפושריםמיםפעםמדיעליהשופכתהיאכרמלה. ,המלאך
אילנה,ישנה ,הקירלידבמיטה,המרפאה.שלפגום, ,לבןאמאיל
לחפוףמתעקשתהאםכאשרמכאבצורחתכרמלההקטנה.הבת

עליהןולעבורהבלונדיות,הארוכות,שערותיהאתקרבולבסבון
פקועי·שדיהאתבידיהמחזיקההיאהכינים,כנגדדק,במסרק

-האםשלהמקרצפותאצבעותיהמפניעליהןלהגןכרוצה

ואריזתהניקוי ,הבצירמעבודותשבהערביםנעריםשלחבורה
אוםהכפראלצפונהבדרך·עפרוצועדתיוספיה,בכרםהאשכולות

בגרונותמקירכםעולהערגהמלאהאךחדגוניתשירהזעתר.אל
נשמעות ,הכפרמןברוחהנישאותחלשות,מואזיןקריאותניחרים.

גסיםבסנדליםואחריםיחפיםאחדיםמרופטים.בגדיהםלה.כעונות
 49ובקצבמעלהכלפיבנופפםישן.מצמיגשנחתךגומישכבותעשויים
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שלסגולבדיו·חותםהמוכתמיםאגודליהם,בולטיםידיהם,כפותאת

-רוזיןמקםהאחוזהפקיד

חובבי·ציון.מהמושבהדו·אופניתבכרכרהנוסעפרקםבצלאלהקצב

עבהבשקומכוסותעיתוןבניירהיטבארוזותהמושבתחת

סגולבעיפרון·קופירשוםשקיתכלעלהבוקר'משחיטת·בשרמנות
-הקונהשלמשפחתושם

בצבעפתוחהספורטשברולטמכוניתאותולעקוףמבקשתמאחור
אחייניתהיושבתלידהמאירסון.אידןנוהגתשבהירוק·מבריק

-בכפרחופשתהאתלבלותהבאההאחוזה,בעלשלנכדתורותי'

שלאביוהפנים,כההגריךגרשוןהנפחפניעלחולפתהמכונית
שלוהנפחיהבצריףלכביש,הפונההחלוןמולהעומדעמירם,

בצבעשנוצץריקנפטפחבמספרי·פחחותךהצופים,ברמות

שלבמקררלתא·הקרחמחודשדיפוןממנולהכיןכדיכסוף·זהבהב,

 ,ממולהאמבטיהבחדרקטן'מחלוןנרקבה.שתחתיתולרצי'קפה
קצףמכוסהערומה,שעומדתשרקה,השמנהאשתוקולהחוצהבוקע
- " ...המיםים"כחולהרומני:במיבסאהושרהסבון·כביסה,שלסרי

המורהשלביתועומדשרקהשלהאמבטיהחדרמעלגבוהקצת
משלטוביםאשתושלדברישירים,הכותבדויסש·דרורגבריאל

המצאהעלשוקדגבריאל .בכשדונומכיריםאיןלצערהאךביאליק,

אוהאוויר'מןקלבגזתכולבלוןמילאהואהחופש.בלוןחדשה,
 ,השכורביתולחלוןמבעדנשקףאותורואיםעתהחם.באוויר
תלתליםושרידישחורשפמוועניבה,קצרת-שרווליםבחולצה

לפומייתואשרתכולבלוןמשלחהוא .קרחתואתמעטריםשחורים

 /יהימוהעבריהיישובשלוגופו"רוחובדיו:כתובניירסרטקשור
 /הפליטהלשאריתהבוגדת,אלביון /ירימו!החופשדגלאתיחדיו
-אדמתה!"לחלוםמולדתתני

וברינות·העםביתלידהצופים,רמותשלבגבעה ,ממנוגבוהקצת

החלף.אתובודקהמושבשלהשוחטצריפו'ליד ,בחצרעומדהמים,
דםשלקרושים,קודמים,כתמיםרווייהלידוהחומההאדמה

האףבעלתהיפה,רסקיךטלי .מצווארןשהגירשחוטותתרנגולות
לשחיטתבחצרמחכהכחולים,התעמלותובמכנסי ,והסולדהקטן

-בידהשלחהש~מההתרנגולת

נמשכתאלאנפסקתואינהונשמעתנשמעת-הירייהנשמעתואז
-מתגלגלתותחכקולבהדיםומשתברת

ממריאות,ניצלושחייהןיוניםבנקבים,מטרהלוחותנופלות,יונים

השוחטמידינשמטתהתרנגולתצונח,ושירומתפוצץהחופשבלון

קרוע,בגרוןמפרפרתהיאהברכה,אתממלמלבעודו

ובדרךהביתהבורחתרסקיךטליהאדמה,פניעלשחוטה-למחצה,

שירתהבשר·עוף,תאכללאשיותרלעצמהונשבעתמקיאהעוצרת,

עלומתרומםנעצרפרקםהקצבשלסוסונקטעת,גריךשרהשל
שניהכרכרה,תכולתאתבסכנהמעמידכשהואהאחוריותרגליו
אלבנביחותשועטיםכברקרובהממזבלהחסרי·ביתכנעניםכלבים

מהירהבריצהופורציםרגליהםנושאיםהערביםהנעריםהבשר,ריח

מכונתידיתנשברתשטרנבאךהגזיבידי ,זעתראלאוםלעבר

שלהחיתוךבמכונתהסמוקהידואתפוצעשיינקראוטאדוןהגלידה,

בבהלה,נרתעתכרמלהשלהלבנהכף·רגלה ,קןהשיבפרוסות
ופניהצורחתויריהצריף,רצפתאתמציפיםומיםמתהפכתהגיגית

לנזירהדומה ,זלינגראלי ,בשלשזיףשלסומקמעלותהשחומות

העגולהכיפתהמעלאחוריועלמטהוטסמועדבמשקפיים,שמנמן

לבסוףוממליטהממושכת·כאבגעייתגועהדיצההפרההכריכה,של

גברתאתומעירבתריסמכהשנבהלתופיקשלמצחו ,העגלאת

הביתסביבבמרוצהמקרטעהואומידפנימה,הציץאליה ,בן·עמי

חזרהוהגדולהכההאברואתלהשחילבנסותוהמיטבחלעבר
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מקםשלהספירסבקבוקון ,ברפיוןעליוהתוליםהרחבים,למכנסיו
ומזוייפות,אמיתיותחתימותוממיםהתשלוםגליוןעלנשפךרוזין

 ,קופלדינהשלהחשופותעגבותיהעלרפוינופלגריזעמירם
מעלהכלפימושכתכשהיאובורחתקמהומידצעקהקולשמשמיעה

צפירת ,השיערזהובות-לשוקיהבגומימהודקותמכנסי-ההתעמלות
מתגלגליםנוארשלאישוניוחמסין,כמבשרתממזרחמיבבתהקטר

היוניםמסרלנוכחהתפעלותקריאתמשמיעשהואשעהעיניובלובן
הורביץחייםהגבוה,הרעפיםמגגבפירפור·כנפייםהצונחהירויות

שבכניסההנמוכיםהתמרדקלישדרתמאחורילמסה,שםעומד
הירייה,אששלוצורבחריףעשןריחמדיףהרובהובידולאחוזה,

אחדיםדקהחרסינהכלי ,מאירסוןגברתשלמידהנשמטהכסףטס
עוצרקפלןנפתלי ,המרבדגביעלמתפזרתותכולתםנשברים,

מבצעתהבולשתסרג'נטשלמכוניתוהמונית,אתבפתאומיות

הכביש,לצדעףמורטוןבברוש,ומתנגשתהדרךלצדחדהפנייה
שפירארעיה ,בולטפלועוצראופנועועלמאחורמגיחדולףדוקטור
הצהריים,מאזהסגורהתריסמאחורישכלאההזעקהאתמשחררת

קופלהבוסרבוכה,מאיההביתה,יחפיםרציםילדיהומאיהאמנון
 ,שממוללדירההנשקמחדרהקצרהמרחקאתבעוברואותםמקדים

אותהבהשקותומשתתקתוהיאלהירגע,שכנתוברעיהמפצירהוא
הזעקהאךמגן·הירק,במרוצהשבא ,אליהובעלהובהיכנסיביםכוס

לאחרגםמסתיימתשאינהבו·זמניתאזעקהכצפירתמבחוץנמשכת

עתהפעורותהשותקתרעיהשלועיניהמקודמתה,יצאשהאוויר

-החוצהרץקופלב.אימה,

לפתעאיבדהשוכבהואשתחתיההמכוניתשצועק.הואיואלמרטין
גבה,עלהפשוטההשמאלית,ידוכףתפוסהועתהיציבותהאת

 •-בהעצהשבבמתכתבבליטת
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,CI ,, w תוכללא ...מיוחד!משהולצהרייםהכנתיהזו;ת

 ..בפיתוי!לעמוד
מבחיל?כךכל-
גבר!לכלאתגרמלים!ליאין ..

חייכתי:

עסוק.אניהשבתמצטער.-

שלמה?המלךשל·הזהבמכרותאתלחפשהולך-
-טס.

בחיוךהוסוותהומידבעיניההצטיירהקלהחרדהטס?פתאום-מה
עלקופץשמידשחקן·בדרןכאותו ,הצורךבעתהמועלה ,זוהר

אתאליוומושךמסובכת,ברפליקהנכשלשעמיתושעההבמה,

הקהל.לבתשומת
ומשכנע:רךבקולוהוספתיהבהרתי-טיסהשעותלצבור-עלי

נרשמתושעת·טיסהוחוזרסיבובעושזןעולה,לונה·פארק!סתם
נשלל.אינוהטיסורשיוןלזכותי,

קל?במטוסההודיהאוקינוסאתלחצותמתכוון-

לא.-
טיס?ושיוןמהלשם-

לכיף.-
לך?רק .•.כיף-
מנתועלברישיוןזוכיםנבחנים,לומדים, •••לושנראהמילכל-

טיסה.שעותצוברים-עליולשמור
המדובר?מסוסבאיזה-

"סאסנה".קל.-
דו·מושבי?-

אישרתי.-דו·מושבי-

השני?במושביישבמי-

לטיס.משוגעבך·דוד.-
לטיס!משוגעתאניגם-
 •שלישימושבאין-
לצידך!להירגעליותןהביתהבן·הדודאתשלח-
אפשרי!בלתי-
שבץ·לב?מקבלתצעירהבחורהשמעת-

לא.-
שכשהאישהרצינות,במלואוהוסיפהפסקה-התעניינת!לא-

ליםמעלוטסדו·מושבי"סאסנה"מטוסעלעולהביותרעליההשנוא
ולהיווכח!לנסותתוכל-אמתוזושבץ·לב!מקבלתפשוטהיא

שלאגד!-
מלכי!-
"מלכי"!-זהסיבוןמיןאיזה-
סיבונים!אצליאין-
אינםאחריםומלכיםהקלפים.מןאחדולאאנגליהמלךאינני-

קיימים.

-והוסיפה ,עורריןאחריהשאיןפסיקהפסקה-שלי!מלכיאתה-
בזבוזזההרימיותרת!עבודהנמרץטיפולממחלקתחסוךואנא,

 ,באוויר ,כךסתםשאתה,במחשבהלחיותאוכללאמשאבים!
אוכל!לא ...ה"סאסנה" ...הזהבצעצוע

אותי!תגבילילא-
 •..עצמיעלמעטלהקלהואשביקשתיכלאנסה.ולאמנסה!איני-

אני!אגואיסטיתאיזורואהאתה

בן·דו.דלאותוהבטחתיכברשלך.לאגואיזםלהיענותבידיאין-
איתר!ואדברליתן-

לי!חסרזהרק-
איןאםהזה!המצבאתלעצמילתאריכולהשאינימביןלאאתה-

צדק!בהןהכנף!עלאשכבאוהגלגליםעלאוכלה ,שלישימושב
 ••התנהגות!לילהכתיבמנסהבאמתאת ,ממךאבקש ,שלאגד-
 ••.לבקשתי.זרענהרקזאת!אעשהלאלעולם-

בעיניהרחוקכאבחיוכים.לחקותהמנסותשפתייםעיוותישתיקה.
העמוקות.

נוסכתקולנעימתניסיתי-הטיסהאחרילארוחה,בשבתאבוא-
בורג'יהכלוקרציה ,אותילהרעיללנסותתוכליואת-שלווה
בזמנו!

אחרי ,הבוקרבארוחותמאהביהמרעילהחיתהלוקרציה-
 .הולךלאזהואצלנוליל-הדודים,

מבודות.פניםהעמדתי-הכיצד?-

זה,ברגעגםהפסקה,ללאביום,גםנמשךאצלנוליל-הדודים-
מנסהואתה •••ממנוחלקהןהארוחותגםלנצח!יימשךוהוא

הומוסקסואליות?נטיותמשניכםלמיבן·דוד!אותועםלהפסיקו
לצהריים.אבוא-

לך!אחכהלא-
נפרדנו.

גבר ,בן·דודינלוויתהתעופהלשדההגעתיבשבת, ,בבוקרמאוחר

אומץ·לב,לעצמולהוכיחמאודשהתרגשהעמידה,בשנותמקריח

ובהירים.היועמוקיםהשמים ,זהרהאווירקל.במטוסבטיסהדווקא
שלהזקופהומוצהניצבהוהמבהיקהקצרההמראהמסלולעל

שלאגד.
אליה.קרבתי

 ?כאןאתשעהמאיזו-
הראשונה.מהטיסה-

בבוקר?-שש

חבחרח:לחסמיךלנכוןראתהומידבראשההנחנה
טיסתך!שעתליהודעתלא-

להיכנסלךהרשואיך ...ובכלללך!יועיללאשהדברתביני-
לכאן?

כברשלושהלמעשה, •••הטסיםלאחדלהצטרףחייתיאמורה-
אמיתיים!ג'נטלמנים •••אליחםשאצטרףבאדיבותליהציעו

ואת?-

אחדשאףלדעתנוכחתימידאלי,כשקרבואךוהתפתיתי.כמעט-

 ...וויתרתיבכיעורו!עליךעולהאינומחם
המסלול!עלתעמדיאל-
ממנו!להזיזנייוכללאצנחניםשלגדוד ,עליוכשתעלה-
לרשוםיעזלאגינסאפילובעולם!ביותרהגדולההטרחניתאת-
שלו!השיאיםבספרשמךאת
איומה.אתלממשדעתנחישותמתוך ,רךבחיוךהקשיבההיא

במהתפסולבסוףלדו·השיחוהאזיןבינתייםשקרבהקרח,בן·דודי

הקלחלמששחיהניתןשמאחריהבאבירותהציעאמורים,דברים

 ...הגברת""למעןהתענוגעללוותר ,רבתי
חיוךלעברוהרעיפה ,דבריואתשלאגדקטעה-אציל!אדםזהו-
חבלי·הריתוקבהתרתטורחתהחלהשהיות,ללא ,ומידחודיהשל
יצורחכרתילאמעולםעליה.נחמבטיועצרי-גלגליו.המטוסשל
מכלכיחיים.היולאבלעדיהחיילא.בה?מאוהבהייתימקסים.כה
זר.חירותשלמימושהחיתההיאחרותי.אתאהבתיבעולםאחרדבר

 .נפגשוידינולה.לעזוררכנתי
איתי!להתחילמנסח-ידיבכףבכוחבאחזהקראה,-מנוול!-

המנועשאפילוכזוגדושהמנהלךאתןלמטוס!שנעלהעדחכה

התלהבות!מרוביתפוצץ

 •חיה.כךואמנם,

סיפור•

ס
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יקירעינת

•םיפור

בת ,יקירעינת

מתגוררתחמש·עשרה,

מגילכותבתהיאבחיפה.

שיריםופרסמהשבע

 ,כןכמובעיתוני·ילדים.
לעבריתמרוסיתתרגמה

הילדיםסופרשלפואמות

סיפורהצ'וקובסקי.קורני

פורסם"כלום", ,הקצר

 .כשנהלפי " 77ב"עתון
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בוודאיהיאפה,להיותצריכהחיתהאלישבעשמה. : .:·:·~·.:., .
 11 •חבליודעת.חיתה

מסתובבת·שבעבתחיתה ,מיושן ,לבןמחויט,בחלוקזיעה,שטופת
דרךמפלסתחיתההפרחים,ושארהנויעציציביןהשכורה.בדירה

מתקדמתחיתהחודרבמבטהאמבטיה.חדראלהמרווחלון ~eד;מן

מחפשתכאילודלת,כלפותחתהמטבח,ארונותעבראלבזריזות
היאונרגעה.תהלעצמהמכינהר·כך nאבכולם.המצוימהדבר

-החתימהעלמתעכבתאמא,להששלחהבמכתבשובמעיינת
"אנה".

אני"אמא,מטלפנת:ואחרחושבת.היא ,משהולעשותצריךאולי
תחכו,אלחושבת.אניבצהריים,מחרכן,מחר.היום,לאלא,אבוא.

יהיהאמא.כןצודקת.אתאמא,כןאמא.בסדרזהלב.דאוכלאני

טוב.''

שתפרהבשמלה .יותרטוביםבימים·שבעבתנזכרתוחכמהשנונה
ואוצרותמטמוניםמחפשתבבית,פינותמרחרחתחיתההסבתאלה

ומזנקתאמהשלהרחבגבהמאחוריבחשאימתגנבתלעצמה,שטמנה
אותם.וחיהילדותמשחקילעצמהמצאה •המסתורמקומותאלבלהט
ונותנתוקוראתקוראתחיתהומתוחות.שבעותלה,היויפותפנים

להחליט.ידעהלאלאמה"מתושלח",לקרוא:בחרהלאביהשמות,
חוקיםקבעהלהםבמשחקים,מעבירהחיתההיוםשעותרובאת

"איןאחת.פעםולושיתפהלאאחותהאתולמצב.לנסיבותבהתאם

הסבירה.אלישבע."חוש,לך
הארוןאלהתגנבהבלאטשחקנית.להיותרצתהבמקצתמשהתבגרה

הדבר.שהתגלהעדאמה.בגדיאתומדדההשינהבחדר
פשוטאתעתי,דלךישבת·שבע.חבל,בת·שבע.מחטטת,את"שוב

סלט."תחתכילכיהכל.זהעצלנית,
האדוםבסינרוהוורדרדותידיהמנגבת ,שיעראסופתפנים,חמוצת

המקושט.

הירקות.עלמרחמתחיתה ,קטןבסכיןאוחזת ,העץקרשליד

עומדתכאילואחרת,מזוויתהחייםעלהביטה ,נפטרשאביהלאחר

הצד.מן

רע..גואביהאתראתהעיניהלנגד

 ,בצדיושבהיהאבאאבלעליזה,גםאוליטובה,ילדותזוכרתהיא
עטיםבונעץלעתיםרחב, ,אדמוניזקןהכורסא.בתוךעמוקעמוק

חיתהצוחקכשהיהועורר.חיוך.בהלעוררבכדיאטביםתלהאו

 .שיעבורעדמהחדרייצאהואואז ,עכשיויבואכבדשיעול-יודעת
בשקט,לשבתלותניחולה.הואאיתר.תדברי"אללה:אמרהאמא
·שבע."בתיודעת,אתלצחוק,לואסור

ברחש,מתנהלסביבוהכלבלאט,רע.גואביהאתראתהעיניהלנגד

להיעלם.לונותןכאילו

"שביומחניק.מחמםבצעיףעטוףלפעמים,ביקשהוא"שבי."

רצה?"אתלאןקצת.שביבבקשה.
חייכה.אני,"הנהמתושלח,רצה,לא"אני

אתתעזביטוב.משהותעשילכי ,לךישמהשבע,"בתאמרה:אנה

בתוךיים,חולבעציציםמשקהכביסה."תורידיחולה,הואאבא,

חו..יצמשאוליקיוותהלבה

ירוק.בחלוקמסתובברע,.גואביהאתראתהעיניהלנגד
סחרחורת"."תקבלברוךאנהביקשהתקום.""אל

הולך."אנילאןרואהאניאנה.עיניים,לייש"עדיין

הקטנותבחופשות .דברלעשותתוכלשלא·שבע,בתהבינההזמןעם
לשבתממהרתחיתהבעבודתה,מתקדשת~מהבעודלה,שניתנו

 .רצוןשבעשיהיהידעההיאאבא.ליד
הכורסהאפילומשתנה.הכלאבלרואים,לא·שבע.בת ,עובר"הזמן

מעוכה."נעשתהעליהיושבשאני
עלמביטכאילושמוט,וראשויושב ,הזמןעםודמםהחלישהוא

בכדיהכורסהסביבומתהלךקםהיהפעםמדיהלבנה.הרצפה
תמיד,אדומותאוזניובת·שבע,אותושמאיפול.זוכרתבה,להיתמך

אליו.המכוונותכצעקותלונשמעוומליםשיחותכל·כך.חלשות
נעוץומבטוהיה,עייףואדמוני.מגודלוחלקגזוזחלק-שערו
חיפש.עצמושהואמסוימתבנקודהתמיד

לחש.הולך."אנימעט"עוד
·שבע.בתפחדה ,,מבריא.אתהמתושלח.ככה,תדבר"אל
לחש. 11מעט."עוד

 .שלידהאקמולכדורי ,בסגולהפרחיםעיטוריעםהזכוכיתכוס
יש .לומרנהג ,, .יותרועודהקשתצבעימכל ,ליישתרופות"שלל

וציורים.צורותמהןויוצרמפרקןוהיההגווניםלפימסדרןשהיה
הכורסה.מןומתרחקקםהיה ,עליולהשגיחשוכחתחיתהכשאנה
יותר.טוביםימיםהואגםזוכר ,שבסלוןהתמונותעלשובמסתכל

נפל.פעם

לאדברחד-משמעיות,דעותיוהיה,במחשבותיוצלולהכלולמרות
אותן.שינה

קצרה,מליםבהחלפתוהסתפקרחוקותפעמיםראהאלישבעאת
למראה.ועדינהתמירה ·כרוח,חולפתחיתה

 .עתרןלךתקנה·שבעבתלעשות,מהלךאיןאם •אמנוןאותה,"עזוב
עתרן."לותקנילכיבת·שבע,

רקהזמןבאותוכיאם ,לבדלאכולנאלץהצהרייםארוחתאת
יישבאםהאוכללתוךישתעל"הואפחדה:אנהלה.שנולדבכורסה

שם."לוטוב .איתנו

בת·שבעעלמגישה.חיתהאנהבשקט,התנהלההצהרייםארוחת
נעצרתחיתהלארוחה.ש~חרהישוצלחות.מיםקנקןלהוציאהוטל

כיצדאביהאותהלימדקטנה,כשחיתהעודבמראה.עצמהובוחנת

רצתהעכשיו.גםעשתהוכךסרגל,בעזרתער wאורךלמדוד
לאלישבע.להשתוות

יששתק.אמנוןגםבשתיקה.להעבירכולםעלהיההארוחהאת

לאשאנהסדוקותכנהימותנשמעואלוהערות .משהומעירשהיה
הסלוןביןהמפרידהקיראלפונההיהלעיתיםחשיבות.להןייחסה

 ,לקירמדבר-במקצתאותוהצחיקהדברלאנה.וקוראלמטבח
טפטים.עםלשוחחמלבדדברלונותרלאאנוש,חולההואכאילו
 ,,באמת.חשובכשהדבררקסתם,כךליתקרא"אלביקשה:אנה
צחק.לא?"ומהבעינייךחשוכמה~דע"איך
החורף.לתוךצללהוא

וסדוקות.קרותשפתיובכבדות,עפעפיוהניעכדב,ומסורבלשקוע
-כאביהובת-שבע,בהנאה,חורקת ,בחוץנשבהחזקהרוח

בקושי.נשמה-"מתושלח"

סביבוהכלגו.רעאותוראתהעיניהלנגדהחורף.לתוךצללהכאביה
 .שוקט

לנחמו.ניסתההמחלה."גםתעבורהחורף"כשיעבור

 ,,מחילה.לושאיןעונשזה·שבע,בתמחלה,זו"אין
עפיםכמושנראוהנוישיחי .זועונהשלבואהעםהקודרתהשכונה

המאיימים,החשמלחוטישורשיהם,אתומשאיריםחולפיםהרוח,עם
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-וגםמסתור.שחיפשובודדותצפוריםבחוזקה,המתעופפתהכביסה
קטנים,ילדיםשלהתמרוריםבכיאחותה,ושלשלההדובוןמעילי

חוסררועדת,עמידהאחריושהותירהברקהרעם,קולותמאימת

המתוחה.הא~לההעז,הקורהיציבות,
חיתהבלילה·שבע.לבתמתוחהשינהעימוהביאהמרהחורף

נותרבההכורסהמאחוריאלומתגנבתרבותפעמיםמתעוררת
מדימוחלטת,ברגיעהישןהואמנמנם.לראותועזרצוןחשהאביה,

מנסהשהואנדמה,ברוח.העליםאוושתלשמעפיואתמותחפעם
באישוןהבחינהלעפעפיומתחת •בחלומומסוימתבנקודהלהתרכז

מתוקים.חלומותלראותמנסחוהמתוסכלהעייף
מחייך.שהואוראתההתבוננהפעם

מבחינהחלילה,באמצעהקטנההשיכוןבדירתמסתובבתחיתההיא
אתומיישרתלסלוןעוברתאותם,ושוטפתהצרבכיורכליםבערמת

ומנקהלאביהלהראותכדימהקירמהזמןלפנישהורידההתמונות

חיתההיא •מרשהואוטענהטעמהשאמאהאחרוןמהקפההשולחןאת

מולונעמדתשבהואזלעצמה,שתירגלחבמסלולבאטיותפוסעת
ארוכות.שעותבעצמהמתבוננתהמראה

לשובאותהשכנעואביהשלבמקצתוהקטועותהעמוקותנחירותיו

לישון.

התמידה.הזמןעםיומן.לכתובאביהאותהשינבעהחורףבאמצע

עורכת ,השולחןלידאלישבעחולה.לחיותממשיךואבאקר"היום
חושבתאניבמיקרוסקופ.פירוריםבודקתצמחי·ים,עלחקירות

חיידקגילתהאתמולאותה.מרגיעוזהמהחורףמפוחדתפשוטשהיא
חבל."לעשן.התחילהשובמעוצבנת,אמאחדש.
לאביב.בכמיההמחכהצהובח·אפורה,חצרנשקפתלחלוןמבעד

יחלוף.שלאכעונשלהנראההגשם
הצבאיהדובוןבמעילרועשת.רוחלנשוםמעט,לצאתהחליטההיא
אפורותמדרכותחדשים.ריחותלתוכהשואפתיצאה,אביהשל

אםעלהחונותמלוכלכותמכוניותמקולקלים,פנסי·רחוב ,מתמיד
מפלסתירוקים,עציםשלהנכסףבנוףבשקיקהמביטההיא .הדרך
כלבאביבי.חוםבהםולחפשבתוכםלעבורשבחרהשיחיםביןדרך

מסתובבתוהיאביתלהשיש ,הזוהנערהעלתוההעמדתועה
בשלוליותעבר.מכלמוגפיםהתריסיםושוטפים.קריםברחובות
מחנותלחזורמיהרמנוזלילדאפור.בגווניעביםמשתקפים
לתוכה,חודרעזקורבגלחשהלפתעמצרכים.עמונושאהמכולת,

ואביהלביתהשבהחמימות,מחפשתראש.עדרגלמכףאותהשוטף

המחומם.הכבשןבתוךעלמשת
אותה.תוקפיםהחלווממושכיםחזקיםוכאביםלמיטתה,נכנסההיא

בדירהלא! ,אוחולה?היאהאםוזיעה.בגופה,עברהלחהצמרמורת

אביה.מלבדחול:-:אינואישהקטןבשיכוןהקטנה
נרדמה.פחדיםאפופת

 ,וארץשמייםביןעפהצבעוניים,מעגליםבתוךעברהמהססת
רחוקצורותיהם.אתויצרהענניםגירדהמשונה,בשפהגימגמה

מתושלח,אביה,אתראתהמשהתקרבהאור.בנקודתהבחינהברקיע
השמש.עלהמונחתכורסהעליושבדיוק,ליתר-השמשעליושב

בהתקלפותהבחיןבחדרהמשוטטמבטההתעוררה.זיעהשטופת
לפניאז,טפטים,להדביקלהסכיםצריכהחיתהאולימהקיר.הצבע

חבל.הבית.אתלשפץהחליטהכשאנהשנתיים,
אוויר.שינשוםהחוצה.אבאאתקצתלהוציאאוליחשבתי"אמא,

פה."להיחנקאפשר
אםחולה.הואאותו,תעזביהשתגעת.פשוטבת·שבע,"השתגעת,

 ,,הפח.אתתזרקילכיאווירקצתלנשוםרוצהאת
ברד-מאוכזבתושבההאווירמזגאתלבדוקבכדייצאהאלישבע

שלכורסתולצדצמרבשמיכתעטופהשכבהאנהירד.צפוילא
הקיים.המצבעללשוחחזמןמצאואביה,
רחמיםבמסעלהתחיללחאלאךרגליההיווקרותקריםהיוהימים

אנוש.חולהתמידית,כורסהעלואניח,יועיללאהדברעצמה,על

לאאישבת·שבע.אתלהעסיקהרבתהזובעונההאנשיםקדרות

המדויקבמסלולאחדכלשם.היאאםלראותראשוהזיזלא ,עצר

אחרתרה ,הקטןבשיכוןעצמהמוצאתשוב,היא,רק .לביתובדרך

חריפה.עונהשלבאמצעהמחודשיםמקומות
אמררצה?"אתלאןבת·שבע.החורף,גםיחלוףהסתיושחלף"כמו

אביה.

לדבריבמקצתאיחרהליבלובכיאםהאביב,ובאהחורףחלףבאמת
איחראםלחקוראלישבעיצאהותמירהיפהאלישבע.אחותה

הלבלוב.

עמדהוהיא ,האפללמחסןוהוכנסשבאביהשלהצבאיהדובוןמעיל

וילדיםאנשיםמטע.שהצהיבההקוציםחצראלמביטה ,החלוןליד
באביה,הביטהדואבבלבכפרחים.שנית,מלבלביםיוצאים,החלו

מבריאהואאמהלדבריהכורסה.בתוךביותרהנוחהבצורההמונח

יותריושבתעצמהמצאהובת·שבערוגעת,חיתהחדירההאביב.עם

עיניהמולחולףהיהתמונותשלמחזורירצףיומנה.מולויותר
משמעותחסררצףהשולחן.אלשהתיישבהעתכלאותהוצובט

מעלה,עמוומעיפועץעשויבמקלאוחזזקןאדםראתההיאכביכול.
ערששירמזמזםעייףוחתולירקות,מרקמבשלתקומהנמוכתואשה
בילדותה.שידעה

הזרם.כנגדכשוחחהאלובתמונותלחמההיא

אוהמוריקים,העציםאוהאביב,בואעםהפראעשבישלחיוכםאולי
סבתה.שלחלא·צפוילביקורהשגרמוהם ,האדירמזגנוחות

גםותעשהבאחהיא"עכשיורוח,במורתאנהאמרחחולה.""אמנון
חולה."אותי

יוםאתלחגוגסבתהבאהשש,להשכשמלאובת·שבע,זוכרת

האמבטיהחדראלאחריהעקבהבלילה •ללוןנשארהואףהולדתה
לההצטיירהמאזשיניה.אתמורידההיאכיצדראתהושםהקטן

פחדהכשגדלהוגםותחנוק,להתארובהימיםשבאחדכמפלצת,
מיותרת.תזוזהמכללחישה,אוצביטהמכלשלה,מגעמכלממנה,

 .שטנידיבוקאחוזתמושחתת,תככניתבהראתההיא
לצדהישבהשנתיים,אףואולישנחלפנישנערךהאחרוןבביקורה

כאילולבהפעימותקצבגופה,חוםארתח.וחיבקהבת·שבעשל
שמלותתמידלבושהמימדים,קטנתחיתהסבתהבת·שבע.אלחדרו

גדולמצחומגודלים.פשוטיםפרחיםמעוטרותלבנות,אוחומות
בהןראתה·שבעבתפניה.עלהזדקרועכוריםוקמטיםלההיה

והעמוק,החם ,המרציןמבטהמבעדהבינה.לאעצמהשהיאמוזרות
מלצאת.ונזהרבתוכההמופנםמזלזלבצחוקמחליא,בלעגחשה

עובש.שלתמידיריחהעלוסבתהשלהלבנותהחומותשמלותיה
חיתהקריאתהובזמןהעייפות,ידיהבכפותמנופפתחיתהכשדיברה,

עלומהססצרחיוךהעלהוהדברמגוחכת,בצורהבעיניהממצמצת

נכדתה.שלהסמוקותפניה
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מעגלים,מעגליםאותהמקיפהבנה,בדירתמסתובבתהיתההיא

ותשיםהיאגםתקנהאולי .לשמוושואלתחדשעציץלמראהרוכנת
פנקסמכיסההוציאהפעםמדי .אירופאימראהבזהישבדירה,אצלה

אהובמכליותרחשובות.להשנראונקודותוציינהתכלתבצבעקטן
בביקורהלנסיבות.קשרכלללאומשפסיםפתגמיםחיבורעליההיה

עשהגדול,"אלחיםואמרה:בת·שבעאלנגשהצאתה,לפניהאחרון,
לראותיכולהתהייאזבאחת,פוזלתתהייעיניים,שתילאדם

-~האבלבשנייה.צודקתתהייבאחת,טועהתהייואםבשנייה.
תיזהרילהגי.דרוצהאתמהלתקןתוכלישלאכדיאחדעשהאלחים

בת·שבע."לך
גופההזמן.עםויותריותראלכסוניתהפכהסבתהשלהליכתה
נגיעותיההחמצמצות,פניההליכתה,לפנים.נסה ,הגבישיהמצומק,

מביסהוחיתהיש·שבע.בבתרחמיםעוררוהאדישות,הדקות,

אםכביכול.הרכותבפניהאנוכיותמחפשתשונות,מזוויותבסבתה
בדמותלהזכרבעקשנותעצמההכריחהמוצאת,היתהלא

בתשנים.שבעלפניהאמבטיה,בחדר ,אזשראתההמפלצתית,

אמרה:וסבתאהיתהשלוש·עשרה

אוטו,כמוזהלעבור.צריךהבנת?בת-שבע.הזה,גיל"תעברי
בעברית?"פנצ'ראיךפנצ.ר'פתאוםנוסע.נוסע,

"תקר."

דקר?""איך,

תקר."סבתא,"תקר,

בכף?"אובקוף"תקר?

"בקוף."

הנה,-חושביםואז ,תקר •דקרישפתאוםאזשיהיה.בקוף."סוב,

 ,עכשיווהנה,עובריםזהגםאבל ,יותרנוסעיהיהלאואוטותקר
 ,,פעם.עודנוסעאוטו

לדירתם.אורניצוץהחזירהמחודש,החוםאוליהאביב,אולי
קצרים.מכנסייםללבושמאנהאביהביקשהאביב,תוםלקראת

 ,,היסב.לבושאתהבשקט,שבחולה!אתהאמנון?"השתגעת,
לאיים.ניסהתביא!"·שבעבת-ליתביאילא"אם
 ,,אומרת.שאנימהעושההשם,ברוך ,עדיין·שבע"בת
מרצינות.פניואונים,חסרישבהוא

אוהבת.לאשאתכמו ••.כמובדיוק.לב.דואקחאלךאניאז ••."אז

לבד!"ואקחאקוםאני
אביאאניבבקשה,קצרים?מכנסייםלך?רעמהאמנון? ,אתך"מה

לךשיהיהעודלישחסרמהתקום,אלרקקצרים.מכנסייםלך
 ,, .שלךלאמאכמוסקוליוזיס

גן." )jהבאזוריש.באמתזה?לישישידעתאיך"סקוליוזיס?
 ,, .האגןסבתא. ,"האגן
יש."העיקרקגן."אגן,

 ,,·שבע.בתסלט,תחתכי"לכי
שהביאהקטןכסאעלרגליהבניחותא,יושבתסבתה.אתראתההיא

כזקנותשלאישיבתה.להנעימההיתהלאאחרתשלה,מדירתהעמה

"אנימשעממות:בתוכניותענייןלמצואניסתהגילה,בנותאחרות

הכל."רואותשליעינייםאבללא.-ותופרתבת·שבע,סורגת,לא
כפיוקצרים,לבניםבמכנסייםאביהישבהאביבתוםלקראת
רגליועלהרובצותהרבותבשערותהבחינה·שבעבתשביקש.

אנהאולי .למותוהתכונןכאילונראהאלהבמכנסייםהמכחילות.

מכנסיובתוךהיהכשמכונס ,בסתיובחורף, .דברשלבסופוצדקה

לה,הפריעההיתרהשעירותויותר.סובנראהוהרחבות,הארוכות

קמעה.ממנוהתרחקהכךבשלואולי
 ,,מתושלח.מצחיק,"אתה

 .אמר ,,שנוח."העיקר
חמים.אביבשלאחרוניםרגעיםלנשוםהחוצה,היתהיוצאת

חובקתמטרה,ללאאותהלהוליךלרגליהנתנהעפרדרכימטשטשת
רצתהכךכלכאלישבע,אחורנית,צמתהמעיפהקשה,בכריכהספר

בצוותאמצייצותצפורים,כמהישבוהעץעללאלישבע.להשתוות

מלמדתהיתה·שבע,בתחושבת ,ציפורהיתהלומופרז.בכטחון

שיחה.לנהלכיצדאותן

מהבית.לצאתתירוץלהשיהיהכדיהמכולתלחנותהלכהפעמים
והמגוחכים,הארוכיםנאומיובשלמאודהעריכההגלמודהמוכראת

מדמהוהיאישעצמם.בתוךנבלעוכאילוודקים,מוסתריםפניותרי
הדברמחרידהואז ,פניותריללא ,עורואתרקרואהשהיאלעצמה

שבהמרטיטשהדמיוןעדבמקומהניצבתומתקשה,מתאבנתוהיא

מהמציאות.ונבדל
אותמעיןזההיה .האשלאתכלקודםמבקשתהיתהלחנותבהיכנסה
לפתוחיוכלהדלפק,עלהאשלשיונחשברגעביניהם,מוסכם
מהירה,בשליחותאותהאותהשולחתאמההיתהלפעמיםבשיחה.

איבדתםשאתםנדמהלעזאזל.סבלנות,סבלנות,לה:אומרהיהואז
מהבת·שבע.לפנייך,עודהכלממהרת?אתמההסבלנות.חושאת

וגםהלוואיאח.דאףאחרייך?רודףמילאן?לרוץ?לצעיריםגורם
מחכה"לי ,המדוכאצחוקואתהוסיףופה ,, •••ליאבל ,כךהיהאצלי
כבראוליאנימחר,תקומיאתזמן.ישלךחושב.אניאלוהים,מלאך
ממהרלאאניואםהיום.סובלישוןלהספיקרוצהאנילפחותאזלא,

עםתיאבוןקיבלתםהעניין?מהצריכה.לאשאתבטחאזלהספיק,
חם,יהיהבקיץמעניין.בחורף.באהתיאבוןכללבדרךהאביב?

 .יעבורהוא .הלוואי ,כברשיעבור .קיץ .האוכלכלאתלהקיאתרצו
עומדים,היינובלעדיויעבור.הואבעזרתורקהשם,בעזרתיעבור

באלוהים?מאמיןלאמיאז ,הזוהנוראיתהעונהבתוךתקועים

שלך,אבאטובאדםבןחולה?עדייןאבאלך.מחכהאמאלכי,"לכי
הייתיאלוהים,הייתיאםנכונים.הלאבאנשיםבוחרתמידאלוהים
יודעת,אתמהלגיסתי.אותהומכניסהמחלהאתשלךמאבאלוקח
רציםאם ,לרוץצריכהלאאתיודעתלאשאתזהבגלל·שבע.בת
 ,מיהרתימיהרתי ,צעירהייתי-עשיתיאניככהכלום.רואיםלא

בשקט.יושבאנייכולשאנירגעכל ,עכשיואספיק.לאשאניכאילו
הלאבאנשיםבוחרתמידאלוהיםטוב,אדםבןאני ,חבללעשות,מה

 ,, .תבואי .משהולקנותבליגםקצת,תבואינכונים.

אותי."וגומרנכנסמעט"עודהסבתא,אמרהאותנו."מאיים"הקיץ

בכלשונות.ישיבותוניסהכורסתועלהתרווח·שבעבתשלאביה
 ,הפנימיהמשחקמןנהנההוא •פניוארשתגםהשתנתהחדשהישיבה

מהושאלהאנהנכנסה ,לתוכוכשנאסף ,אזדוקאלאיש.נזקקלא

 ,לעצמונשבעאוליונשתתק.וחזרכעסהואהצהריים.לארוחתירצה
לעבו.דתצאכשאנהשוב,ינסהשמחר
קבעה.היא ,,מבריא."אתה

השיב. ,,הקצרים.המכנסייםבגללרק"זה

 ,, .אותיגומרונכנסמעט"עודהסבתאאמרה ,, ,אותנומאיים"הקיץ
 •יתרחץאמנוןכיהוחלטהשקטה,הצהרייםארוחתלאחר
שלאמקרה"אניאנה,אמרהבת·שבע."לאמבטיה,אביךאת"לווי

גםבת·שבעכשתגמור,חלש.זרםעלשמוראז.כמואמנון,תתחלק,

פושעכמונראהאתההזההפרועהשיערעםלמספרה,אותךתלוה
הזקן?"אתתגלחאולי ,משהולעשותצריךמהכלא.עכשיושברח
 "!אל"
בריאדברלאזהעצבים ,אמנון ,תתעצבןאללא.אז-"לא

הלחץבשבילבשבילי,לאמאמץ,תעשהזה,אתיודעאתהבשבילך.
 ,, .אמנוןיודע,אתה .שלךדם

חי."עדייןאניאנה,לגמרי,"הגזמת

במרחקלמספרה,נלקח·שבע,בתשלבזרועהנאחז ,בהליכתוכושל

סירבהשנייהבידושהחזיקההליכהבמקלמשכונתם.רחובותשני

חסרהואלא:ותועליומעיקשהדברשטעןעודמהלהשתמש,
כמורד·שבעלבתהצטייררגעבאותובאמת.לחוליםונועדתועלת

עימה.להשליםמוכןואינובמלכודתשנתפסכעכברחסר·אונים,

מישיבותיושהתאבנורגליומותחאחריה,נגררהרחובותשנילאורך
השכונהאנשיברוח.מתעופף ,המאפיר ,האדמוניוזקנוהממושכות,

והםכאוב,פולנימסרטיצאוכאילותמהות,בעינייםבהםהביטו

ייפול.ואזבה,להיתמךאביהיותריוכלשלאעדללכת,ימשיכו

שוקט.סביבוהכלגו.געאביהאתראתהעיניהלנגד
מאיצההיאהקשה.שיעולו ,המרחיוכוהקטועות,הכבדות,נשימותיו
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שםמשכונתם.רחובותשנישבמרחקלמספרהלהגיעבמטרהצעדיה

 •יותרלהיזדקקולאבצד'תשב
המחורבנת,המספרהוהיכןהתכווןלמה ,,מחילה.להשאין"מחלה

החליטהעכשיו'דווקאעכשיו'פתאוםומהמחבואים,עמהמשחקת
 •חבלהסכים.ומדועלהסתפר'עליוכיאנה

צדדי'כיסאעללהתרווחוהלכהבכיסאלהתיישבלועזרהרוחבקור
ומעווהבלעגמחייךבלהט,עצמובוחןהואהמראהמולמימדים.צר
הסתיומאזבמראה.עצמוראהלאמזמןמגוחכות.בהעוויותפניואת
ניסהביקשה,שאנהכפינגזז,האדמוניששערולאחרהסתפר.לא

הרזה,במראה •ממנוזאתדורשתתסרוקתוכאילולבד'לקום
הקשיםלתנאיםרגילבמילואים,ששירתאמנוןלהיותהתיימר

ביותר.

הכורסהאל-לדייקאםדירתו'אלחזרההובל·שבעבתעלנשען
 .נולדבההכורסהבסלון'

תולעיםסוגילחפשיצאהפניהם.עלחלפהותמירה,יפהאלישבע,
הצפוריםעללהירמזוודאיאלהתולעים·קוצים,צהובתבחצר

כהרגלה.בוהההחלון,ידעלניצבתובת·שבע,באיזור.המקננות
בועהתוךאלאותהשיישאמפואר'אפיריוןבתוךלשבתמשתוקקת
בסלונם,הצדדיהחלוןלידעומדתהיאיקשיב?מיואיתנה.מרוחקת

לושאיןיקוםבתוךועולם,מדינהבתוךהקטן'בשיכוןדירתםבתוך
להמחכהומישםניצבתשהיאבכלליודעמימיסתורין'אפוףסוף,
לעולםתתרוםמהבת·שבע,בכלל,היאמיהסוףזשלהשניבקצה
טוביםחבריםאחריה,תשאירלאועפרתמותהיאהכל?בושיש

עםיוםיוםמתמודדתחיתה.מי.:דעולאהם,וכשימותואותהיזכרו
וקמה,נופלתמנוחה.חסרתו~םמעופפתאחותרגע,כלשיעזובאבא

וכלבוהמתוסכלהמוכרעםומשוחחתהמכולתלחנותהולכת
לחה,צמרמורתבהשמעבירהבסבתאפוגשתלעיתיםהמנופח,
והיא,בקיץיבשהבחורף,קודרתהסתיו'ואלהאביבאלמתקשרת
התרחשויותחובקתעולם.להביןמנסההגדולות,הירוקות,בעיניה

צונןואויררוחותלתוכהאוספתבחוץ'לעיתיםניצבתמעניינות,
נעהוהיאמחודשת,להתחלהוצמאמאפירהעולםהמרכז.והיאוקר'
גםתטבעשעמוקהיכןבגאווה.צוללתבלהט,שוחההזרם,בכוון

האטום.הגלגלבתוךהיא.

מזקין.יובשעימונושאדירתה,אלעצמוכיווןוכאילוהצהיבהקיץ

לחשנית,שנסללווכבישיםובתיםגגותמעלחולףהלוהטחומו
הלוהטת,המדרכהעלהשכונהפעוטישלהיחפותרגליהםמתמיד.
וריחהרחוקהשוקמןהזקניםשלשובםריר'מזיליכלביםיבבות
התכופים.הראשכאביהמנוחה,חסריהאנשיםמהם,נודףחריףדגים

שהביאההקטןהכיסאעלמונחותורגליהשעותמנמנמתחיתהסבתה
מיםכוסמאנהמבקשתוצמא,יבשגרונה-וכשהתעוררהעימה,

משהתעייפה,שערותיה.מעטאתומעסהבראשהמגרדתוקרח,קרים

לבת·שבע:פנתהצאתה,לפנילעזוב.החליטה

חושבהוא-ישרבקוהולךבן·אדםלמעלה,לטפסתמיד"הבן·אדם

וכשהואלמעלה.לטפסתמידאדםהבןזהבגללמקום,באותושהוא
כברהואמהלבן·אדםלראותנעיםשזהבגללנהנההואאזיורדת

ניצבהדוממתעליה.בת·שבעאזהביטהיראבמבטעשתה."
במקומה.

האלכסונית,הליכתהלמרותהמרכזית,לתחנהבדרכהסבתה,

מתוכופרצהכאילו ,הקיציהעייף,הנוףעםהשתלבההמעוקלת,
ונבלעתמתעמקתממנו'כחלק ,אליועצמהומתאימהשבההיאועתה

והיאמסבתההחבליםיותרוהקיץשלבסופוכיהאמינה·שבעבת •בו
במעגלזתיספג,תחזור ,תחילתוולקראתשנה,כבכלשוב,תשוחרר

שנעלמה.עדעונות.ארבעשל
שיניהאתהניחההיכןשכחהקמה,כשסבתההיום,·שבע,בתזוכרת

ואינהעייפהלאנה.קראהמיואשת •לישוןכשהלכההתותבות
ולעזורלקוםואחותה·שבעבתאתאנהאילצהכעסה,אתמסתירה

מןנפלובאמבטיה, ,אותןמצאה·שבעבתה"מטמון".אחרבחיפושים
שמעה.שלאאוהסבתא,שכחהודאיהכיור.

שש.בתבהיותהשהרעידהבדברלגעתפחדה .הצביעהכאן.""הנה,
אנה.רגזהבת·שבע."מחכה,אתלמהאותן.הביאי"אז

 ,,להתכופף.לי"כואב
מההאלה.השינייםבסך·הכל'טבעידברזה·שבע,בתבאמת,"אוי

כשתזקיני."כאלהיהיולךגםאותך,מבהיל
אחריהסוחבתבמחשבתה.צעירהונושמת,חיההיאעתה ,, ."כשאזקין

אנה,ולאהיאלמכולת,ויוצאתסלטחותכתאנה,ולאהיאאביה,את
כבר"ואת"כשתזקיני?"-הכלולמרותאנהולאהיאומהססת,יפה

מאי· ,המר"מטעמך·שבע,בתתוכהאללוחשת ,,אמא.הזקנת,

מגעגועיםהלא·ברורים,מכעסייך ,דיבורךמאופן ,רצונךשביעות

מקמטייך.המחליד,מגופךהמאפיר,משערךשלך,לילדותךכאובים
בשבילך."תותבותלשינייםהזמןהגיעגםאוליאמא.הזקנת
מזיע,הרכה,בכורסהנמעךנמס,אביהאתראתהעיניהלנגד

הקצרות.במכנסיוומחליקמתנווןוהואלווחםמאדיםבה,מתכווץ
מוכנה.לאואנהמאווררמבקש
לא ,אמנוןחולהואתהלהתקררותךיגרמוקרואווירלחה"זיעה
רצוי."

 ,, .חיאבי"עדיין
אומרת.היא ,, .כדאי"לא

משב •מאווררעמהוהביאה·שבעבתמיהרהמעיניהם,כשנעלמה

בצעיףלתוכושקעכשאביהחורף,זכרההיא •אותוצינןהקרהרוח
ועתהשנבלכצמח ,כלילאותועטפההנעימההרוחומחניק.מחמם
כיהקסבה,בבתומתנחם ,הסתיואתמבקשמחדש,נובטהוא

וקר.חזקמשב-עתהזקוקהואולזאתבסערהחולפתאלישבע
אותםישתהעז'וחוםראשכאבימיובש,סובלשליד'האקמולכדורי

קבוע.מאווררלשיםתסכיםאנהאםרק
בשבילך."רקהכלאמנון,טובהליעושהלא"אתה

אתזוכרתבסדין.התכרבלהרוגזתבלהט,עליהחיכוהקיצייםהימים
 ,שיעבורהלואי ,הקיץשיעבוראביה,שלהמגושם ,הצבאיהמעיל
כהביןהמכולת,חנותאלהלכההמצב,עםכמשלימההחוצהיצאה
שניים.אולאשל~מהזקוקהוכה

חוסר ,לאפורהצהובשילובביןחד-גוניים,עציםביןעצמהמחפשת

תבוא.השלכת ,הכלשקראותה.טשטשההדבריםבהירותהצבע,

המיוחם,כלבועמדבוהק,בלבןמזמןלאשנצבעהשערמאחורי
 ,שחוראףאולי ,בצבעוכההוהוא ,הגלמודהמוכרשלהמגודל
המוכר.עמדהחנותסףעלהשמש.שלאורהעםמבריק

שנימוציאכבראניהנה, ,האומללכלוםלךיעשהלא"היכנסי'
העולםשכלבת·שבע,בת·שבע,תמיד.כמושניים?צדקתי?אשל,

יעשההארץשכדור ,כולנואת ,אותנויבלעיכוןחתשהים ,יתפוצץ
וביוםיודע.אנייום,כל ,אשלשנילקנותתמשיכואתםסלטה,
בת·שבע.יודעאנילשבת,גםלכםשיהיהארבעהקוניםאתםשישי

שלהמסורתעללשמוריודעיםשאתםכמושבתלשמורשיודעמיאין

 •סיפור

55 
 1992ינואר-פברואר



!כ 1~
~1 ~ 
•סיפור

•שירה

אותותשולחיםעיניה,לנגדהופיעומחודשסתיושלניצוצות
אובסנטימטרגבהההזמןעםאולי .כלא·היולהיעלםוממהרים

אח.דולאסנטימטריםכשמונהלהנשמעהמלהאורךשניים,
משמיעוהיהישהמחוספסת,כורסתובתוךהתנווןהאדמוניאביה

כפיולימון'חםתההביאהואנהגיהק,-היהוכשצמאשיהוקים,

לאלבנים,והיוחזרוופניובצבעוכההטרנינג 'ולבשחזרהואשאהב.
ישבמקצת.התרככההקטועהנשימתולאביה,היהטובט. rזהזיע,
שבההכבדההבעתואךכשצחק,במיוחדבחוזקה,משתעלוהיה

לקום,סירבבעצמוהואהזמן,עםהתאבןגופולעגני.בחיוךונקבעה
בעולמוהתעמקעצמו'לתוךמסוגרונשאר'היהמופנםלהאבק,חדל
 •למרודחדלשלו'
בת·שבע.חייכהמתושלח."מבריא,"אתה

 •הנהן ,,"מבריא.
מת.הערבלקראת

שניתשנזקקהאדמונישערוהקר'גופוהמחוספסת,הכורסהעל
 .המדולדלזקנולתספורת,

מותירהבאה,השלכתהופיעו.מחודשסתיושלחוששיםניצוצות
והכלרע.גואותוראתהעיניהלנגדעימם.נפלואביהמיותריםעלים
שוקט.סביב

מבטיםשולחת·שבעבתחרישית.בוכהדירתם,במטבחהתכנסהאנה

המשנהלזיקיתאותהשדימתההקוצים,חצרלחלון'מעבראלחדים
מעגליםמסתובבתבחוץ,ואלישבעהשחירה,לאפור,מצהובצבעיה

עזב.שאביהתידעכשתשובבר'צמחיאחרתרהטעם,ללאמעגלים,
בחוץ.הישאריאלישבע,זמןלךיש

 ,וארץשמייםביןמרחפתוהיאבהחלףתמונותשלמחזורירצף
יקשיב?ימסדוקות.ונשימותרוחותתוכהאלאוספתבמרכז'ניצבת
גבלת,מר .דרךמחפשתהיאאטומה,בועהבתוךמאפיר'חללבתוך
תמיד"הבן·אדםהיא.גםתטבעשעמוקהיכןהזרם,בכווןשוחה

עולם.להביןמנסההירוקות,בעיניהבכמיהה,והיא ,,למעלה.לטפס

• 

תומע"ל ,רשחםירישרספ

להוטידכמרשל ,"תזא

צאתובהרואאהרו

םימיב "חדואמהוץבקיה"

לה.א
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צריךאחדכללזה,מתכווןואניהכבודכלהכבוד'כל .האשל

בחולצתתמידאני'גםהנה,שיתמיד'בחרשאלוהיםבמהלהתמיד
שלהבקבוקיםכלעומדיםמאחורייכילמה?יודעתואתצהובהפסים
 .המזקיןגיחוכואתהוסיףופה ,,יפה.רקעעושהפשוטוזההשמן
נראההואבאחתאםחולצותחמישיםצריךבן·אדםלמהשואל:"אני
-והנהאותויזכרולאאחרתחולצהיוםכלילבשאםהריטוב,
בת·שבע,לךאומרשאנימה"תשמעיוגיחך:שבהואזוכרים."אותי
ואדמהאדםעשהלהבל,דאגאלוהיםאותך:שואלאניכל·כך.חם

ענקמאווררבונההיהאםתשובה,לואיןלשמשורקוביתוים
צודק?לאאניכועס,אניזהבגלל .מחייךיותרקצתהייתיבשמיים,

יותרשיהיהביקשתי?חנותהכל'בסךביקשתימהאותך:שואלאני
עלי.לשבתיפסיקושהזבוביםלנשום,יהיהשאפשרבקיץ'קצתטוב
אמאאבלחבל.פשוטחבל,זה.מהתראיתשובה,איןולזהעשההכל

איןלפעמיםרק ,שלךאמאנהדרתאשהידיים,תריםשלא-שלך

חולהבעללהישוגםהזה,הקיץבגללאוליטוב,נוסבלנות.לה
ואל ,ממניד"שלותמסרינהדר'זהמבריאמבריא?הואאח,בבית,
אני ,לךכשנוחגם,מחרבואיאשל.לקנותתמשיכוידיים,תרימו

 ,הלוואייעבוריעבור'הזהשהקיץיודעשאניבגללרקמעמדמחזיק
שצריךחבלחבל' .כולנוניחנקלאאם ,יעבורהשםירצהאם

לסבול."
מיולי?" .לעוףלאןלה"יש .ראשהמעלתרהקטנהציפוריצאה.
דמיוןביןנעהסביבה,שנוצרההאטומהבבועהנאבקתהיאיקשיב.

שטופתמתעוררתביום,במיטתהמתמתחת ,גשרומחפשתלמציאות

חוקרתאלישבעמתקרב.סתיושלסימניםלחפשתצאבצהריםזיעה,

הקוצים.בחצרשוניםקרקעגידולי
התנדבה·שבעבתהמקלט,בעייתהועלתההאחרונה,הדיריםבא~פת

לנקות.
תביאימהיודעמיחולה,אבא·שבע,בתצרותלךתחפשי"תמיד
 .הביתבניקיוןפהליעוזרתהייתטוביותר .המקלטמןבשובךלכאן
שלהגופיהאתותורידי ,ותחממימהמקררהמרקאתתוציאילכי

להיותיכוללא ,גלזרלמרבינתייםאלךאניהחבל.מןאמנון
 ,,מקלט.לנקותקטנהלילדהלתתשיסכימו

באמת,בשקט,שב"אמנון'לוחשת:ואנהמשהולומראביהורצהיש

 ,,סבלנות.אמנון'סבלנותעכשיו'לאהכל'לךיש
אוחזת .העץמיטתעלביומויוםמדיאנהנופלתחיתהומרהתשושה
שלמאמושקיבלההדקהבשמיכהנעטפתבכרית,הרכותבידיה

זו'לשמיכהמתחתמבצבצותהמוצקותרגליההסוכות,בחגאמנון
מקרישותיבלותבמקצת,ותיהבלוהמתקלפות,רגליהאצבעות

עלשינה,שעותלחמששלושביןלעצמהמקציבהעליהן.משתרעות
לידמונח ,המכני ,המעוררהשעוןאותה.להעירמוטל·שבעבת

עייפותהמאפיר'שערהאנה,רחבהתשכח.·שבעשבתלמקרה

עםמחרלעבודתהתצאהיא .החומותהרזות,עיניהתחתמצטברת

זמנהתבזבזלאחברים,תבקרלאכשתסיים,ותשוביום,כבכל ,שחר

היא .ממנוישישהכורסהבתוךחולה,אמנון .ערךחסרותפגישותעל

שאמנוןוכדוריםתרופותעםותשובהמרקחתלביתמיושםתיקח

מחכה.ואמנוןתשובהיאלהם,זקוק

סלט."תחתכילכיבת·שבע,סלט,תחתכי"לכי

דפיםעימהנושאת ,תחזורואלישבעהרחוביחשיךשמונהבשעה

אתהשלימההיא ,רצוןשביעותשלהבעהפניהעלמילים,עמוסי

מחר.תחקורעשביםסוגיאיזהיודעומילהיוםהיומרניתמשימתה

ראשהתסבהיאיודעת,·שבעובתתבואהשלכת ,הכלשקר ,שק.ר

הולכת,היאלאןהזמן.עםשנחלשאמנוןאתותראהלאחור

בת·שבע.

אבקאמש,שנשרפונלהביםקוצים ,הדרךאםעלנוקשותאבנים

אורךאתשניתמודדתחושיה,אתומטרףלראותיההחודרסמיך

w אצמות,לשתיתחלקוהמראה,מולערהn תצאר·כך. 

אמררצה?"אתלאן·שבע,בת ,הקיץגםיחלוףהאביב,שחלף"כמו
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ו
לאהיאאבא,עללשמורצריכהחיתההיאאמא,

 .בינינובוויכוחיםעמדהלנקוטמסוגלתחיתה
בכללטפלאותיחייבואבאשתים·עשרה,בןהייתי

אףורציני'קשוחבחדר'הולךהיההואהתכתובות.
לקולגותמכתביםליומכתיבבי,מביטלאפעם

מאדהיהזהנובע,בעטכתבנוההיאבתקופהבאמריקה.שלו
עםלשחקובורחמשתמטהיתיפעםמדיסופג.ניירדיו'פרימיטיבי.

הואאחדיוםסצנות.עושההיהוהואאותושיגעזהבחוץ.החברים

חצילהשתמט.שאפסיקהבטחהתמורתלשבועמארקחציליהציע
התרחשששייוםכשהגיעלהתעשר.הולךאניהנהחשבתי,מארק,

אתדחהכברהואהשניבשבועהכסף.אתוקיבלתייאומןהבלתי
שזהברורהיהכברשלאחריוובשבועשלאחריו'לשבועהתשלום

אותנולבקרבאופעםמדילמזלי'שאקבל.היחידהמארקחציהיה
היובסביבההמעיינותומצ'כוסלובקיה,מרוסיהודודותדודים

הכסףשלהאחרוניםהמטבעותאתתמידמשאיריםהיווהםידועים,
היינואנחנואבלמארק,שניושםמארקחמישהכאןלילדים.הקטן

לאהכסף.אתמחריםהיהמידהואיראה.לאשאבאלבדוקצריכים
הילדמארקשלושהשעםחשב,בטחהואאבללו'זקוקשהיהבגלל
שלושבןהייתיכברבינתייםכזה,משהואוזונותלבקריילךעוד

דרשתיאנילהתווכח.הפסקתילאהרביעםבר-מצווה.·עשרה,

פחדתילאמאאצלי.לאאמרתי,מצטער,אמונה.דרשוהואהוכחות,
אלוהים.שלהגבולותאתלבדוקשאסורתמידאמרההיאלספר.
והתגוררהמתשעיםלמעלהבתחיתהכשהיאאחר·כך'שניםהרבה

תמידחיתה- ?הגעתאיךאותה.לבקרלבואנהגתיבאמריקה,

הייתיה"ג'ט-לג",בהשפעתעדייןואני'שלה.הראשונההשאלה
אסוריודע,אתהבאוויר.לארקבן,בסדר,זהאמא.באנייהממלמל:
צריךהייתיהבר-מצווהואחריאלוהים.שלהגבולותאתלבדוק

ביתזהיהודיביתויכוח.בליוהכל'תפילין .בוקרכללהתפלל
תפילהמשלי.חוקיםלעצמיעשיתיטוב,יהודיכלכמואבליהודי.
טכסילוקחהיהבשבת,גשםיורדשכשהיההדתי'גיסיכמוזריזה.
ושלאשלוהחוקיםאתלעצמויעשהאחדשכלהכנסת.לבית

והמלחמהבסרייבוהבחורנרצחבינתייםאבלשלי.בחוקיםיתערבו
במקוםישבהלאפעםאףהמשפחהאבלרוסים,היינובמקורפרצה.
באותובושנמצאנובמקוםתמידהיההביתשנים.מכמהיותראחד

לפניהמשפחה.שלבלכסיקוןהיולאגיאוגרפייםשורשיםרגע.
הכפרחציאותנוליווהשעזבנוביוםרוסיה.חיתהזאתגרמניה

זהביידיש.הכלמהעיירה.שעהחציבמרחקשחיתההרכבת,לתחנת

ביוםפעםשעברהממוסקבה,והרכבתחשוךהיהכברבערב,היה

לינראהוהקטרילדהייתימגיעה.נראתההזאת,הנידחתבתחנה

פחדתיועשן.גיציםיורקתארוכהמפלצתשלמאייםראשכמו

רוסיהמרוסיה,משם,מגיעהחיתהאבאשלהסחורהלקרון.להיכנס

ודרשההמשטרההגיעהאחדיוםגוועו.והעסקיםבגרמניה,נלחמה

אמרואויבת,מדינהאזרחאתהבמשטרה.יוםמדילהתייצבמאבא

אנחנואבא,טעןאותי'מכיריםאתםאבלעליכם.לפקחוצריךלו'
בהמלצתואבא,חוקזהחוקבגרמניהאבלרבות.שניםכאןגרים

פרצההמלחמהלנדוד.שממשיכיםהחליטבאמריקה,הקולגות

ארבע·עשרהבןרקהייתיאומנםחורף.היהכברועכשיובאוגוסט

מהלבדוקאיתראותילקחתהחליטואבאמבוגרנראיתיאבל

המלחמהברחובות,שלגקר'היהבשטוקהולםבשבריה.האפשרויות
בעירשנתקעוכאלהוסתםופליטיםנרדפיםהרבהלשםהביאה

כלגברים,שלקבוצותקבוצותהתגודדובמלוןהמלחמה.בגלל
דברנולאשבדיתבבל.מגדלשלה,בשפתההמצבאתמנתחתאחת

שלסקנדינביתמהדורהכמולנונראועצמםוהשבריםכמובן'
בעינינוחןמצאלאמשהונסים.אנחנומהםוהרי-הגרמנים

נמל'עםעירטוב.יותרהרבהנראהכברזה •לקופנהגןוהמשכנו
רוציםלאאימפריה,להיותמעונייניםלאלפניך.פרושהעולם
לוקחיםובכללולשתות,לחיותאוהביםהדניםמיסיונרים.להיות

עזרותמיד'כמויהודים,פנים.מסביריסימפטי'עםבקלות.הכל
כמואמא,המשפחה.באהאחרינועב.דהדואראפילובהמלצות,

בדיוקידעהאבלוחלשהקטנהנראתההעניינים.אתארגנהתמיד'

גנרלכמוהתנהגהבסביבההיהלאוכשאבאלעשות,צריךואיךמה
והמחסנים,המשרדאתחיסלהלאחרת.ועובראחתחזיתשמפנה
ספרלבית •לקופנהגןהילדיםעםוהגיעהברווח,הביתאתמכרה

עדייןהואכסףבעבודה.לאבאלעזורצריךהייתיללכת,הפסקתי
העולםלכל •בשביליאגורהממנולהוציאהיהאפשראי .לינתןלא
נשמעהסועדים,בעודנואחד'ערבכלום.ולירחבה,בידתרםהוא

לבושיפה,בחורעמדבחוץלפתוח.רצתימידבדלת.דפיקה
מלה.אומרולאאליימחייךסימפטי'מבטכהה,מעטכהלכה,
אבלאותו'מכירשאניוחשתיבתחילה,קשוחמעטמבט,לוהחזרתי

הדודאנישאלתי.אתה,מישלי.הזיכרוןברצףלמקמויכולתילא
אותוהכנסתינעים.בקולענהמבודפשט,הגעתיכרגעמורים,

הייתהבחדרהמהומההמשמחת.הבשורהאתלהוריילספרואצתי
שנרגענואחריבשמחה.מוריםהדודאתחיבקוכולםגדולה.

היהיכוללאהואקצרה.לשיחהאבאאותולקחהמפתיעהמהופעתו
פשראתלהביןחייבהיההואהארוחה.אתשנסייםעדלהתאפק
החלואחר·כךדקותכמההצעיר.אחיושלצפויהבלתיביקורו

שלאקללותצעקות,השולחן'עלדפקואגרופיםויכוחים,להישמע
בצעקות,החזירמוריםמורים,עלצעקאבאבבית.אזעדנשמעו
חשבתילזוז.מעזיםלאוהעוף,המרקמוליושביםנשארנוואנחנו
וגברו.הלכורקוהצעקותלבנה,חיתהאמאלהתמוטט.עומדשהבית

עודשמישהוחשבתיזה.אתזהמכיםהאחיםשניכאילונשמעזה
אתלפתוחהולךאנילאמא:ואמרתילמעלהשםלהירצחעלול
כמוומורים,הדלתנפרצהאבאשלהעבודהלחדרכשהגעתיהדלת.

עינייםאדום,פרצוףהיציאה.לכיווןפנייעלעברסופה,רוח
היהרגעבןומתנשף.מתנשםלשום·מקום,מביטותונפוחותנוצצות

הכובעאתשלו'האלגנטייםוהמעילהז'קסאתאסףהדלת,ליד
נוספת.מלהלומרבליבחוץונעלםההליכה,מקלואתהשחור
היההואפנימה.הצצתי .מחדרויצאלאעודאבאבאמא.הבטתי
רועדכולו'סמוקמלייפציג,שהבאנוהכבדההמכתבהעלשעון
לאבטחלעזרה.זקוקלאשאבאידעתיכלום.אמרלאהואמעט.
אמנם .יחזורולאייעלםמוריםהדוד •מידייעלםלאגםהוא .ממני

כשהואאחדממשפטיותרלהחליףהספקנוולאאותוהכרתיבקושי
אוליהסיפוח,אוליהזאת.בדמותאותיריתקמשהואבלנכנס,
הבוגר'אחיואבי'עםהקשההריבבגללדווקאאוליאוהרך'המבט
במדרגות,ירדתיפנים.מולפניםלהתייצבפחדתיתמידשמולו
שנראהכובעיאתוחבשתישליהמהוההמעילאתלבשתיבדרך

היהלא .וחשוךקרהיהבחוץ .אחריוורצתימיושן'·כךכלפתאום
רוצהלחזה,הגרוןביןללחוץהתחילמשהומורים.לדודסימן

מעבראותוראיתילרוץ.התחלתיואזנעמדתילרגעלהתפרץ.
ושאלתיעצרתיהרחוב,מפנסיאחדלידאותווכשהדבקתילפינה

הגזפנסעליושהטילהאורבמעטשם?קרהמהמורים,דודמתנשף:

לפנישרקועיניו,המוםעדייןהיההואפניו.אתלבחוןיכולתי

דבר'שוםמימיות.עכשיונראומסקרנות,כךכלהיודקותמספר
המשכתיצועד.הואלאןלדעתבליללכתוהמשיךענה,דבר'שום
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דבר.שום ,דברשוםבשלו:הואאבל ,לדובנווניסיתילידולצעוד
מולונעמדתילנמל.שמובילותחמיםמתעלותאחתלידעצרבסוף

שפתעלהתיישבנוונדבר.נשבבואמורים,דודלו,ואמרתי
שמוטחיהראשואבלמוגדרלאלכיווןלהביטהמשיךהואהתעלה.

התועההמבטאתחצתהדייגיםספינתבמים.ממוקדותועיניומעט

צעירבחוראמנםאנימורים.דודליספרלמציאות.אותווהחזירה

לספרוהחליינעיבהסתכל ,ראשואתהריםהוא •לעזוראוכלאבל
סוביהאשתוארבעים.בןהואהמלחמה.פרוץמאזקורותיואתלי

עלוליםחםלגורלם.חוששוהואבבודפשט,נשארואוסיפובנם
כשפרצהשלו.האיוולתמעשהבגללוהכלובאוסיפ,בסוניהלפגוע

עתה,אולם ,בגילובחוריםבבודפשטגייסולאעדייןהמלחמה

החזןחיההואלהתייצב.יבואשיומוברורחיהנמשכת,כשהמלחמה
מה .חייללחיותרצחלאוהואבעירהגדולהכנסתביתשלהראשי

רצחתמידבאופרה,לשיראזהכנסתבביתלאאם ,אוליולצבא.לו
מוכןולאורדיאתאוהבהואמאלוהים,פחדאבלבאופרהלשיר

אתליטולוהחליטקםאחדיוםמהצדדים.מיבשבילבשוחותלחרקב
המלחמהבמשרדהתייצבהואאותו.עודדהסוביהבידיו.גורלו
מועילמשחולעשותרוצחהוא •שירותיואתמיוזמתולחםוהציע

בשפהשלטרוסיהילידבחיותוהונגריה.החדשהמולדתועבור
עבורכמרגלשירותיואתהציעולפיכךנוריה,עלהרוסית

בחיוב.והחליטואודותיוושאלואותובדקוחםאוסטרו·חונךגיח.
אפשרכברמה .עליולסמוךואפשרטובאיששחחזן,~אמרוכולם
ציידוקצרההכשרהאחרימרגל.לחיותשחולךחזןעלרעלהגיד
לרוסיה.אותוושיגרווהוראותציודמעט ,גדולכסףבסכוםאותו
הסבירהואברוסיה.לרגלוייסעיסתכןמוריםכמואדםלאאבל

מכיוון ,בקופנהגןאחיואתלבקרלצאתעליוכלשקודםלממונים
המרגללביןבבודפשטהמטחביןכמתווךאותולהכשיררוצחשהוא
הידיעותאתלהעבירמאשריותרמקצועיומהברוסיה,מורים

ומשם ,מסחריובכיסוילכאורחתמימהבצורחלדנמרקמרוסיה
מזומניםהוסיפוואףאישרוהממונים •המודיעיןלמטחלהונגריה

ברוסיתשלוםאמרהכסף,אתאסףמוריםהדודשבדרך.למשימה
אדמהעלדורכתרגלוכףאתלראותשהתכווןבלי ,לקופנהגןויצא

זקוקחיההואשבנח,השבירחפאזלכלאתלחברכדיאבלרוסית.
עללושאורגנההמשימהעלכששמעוזה,אבא,שלהפעולהלשיתוף

לרקוחמיעםמצא ,חמסכןמוריםדוד •מכליויצא ,הצעיראחיוידי
אי·עלאפילולחרחרמוכןשאיננואבא,עםדווקאאפלות,מזימות

ולאממסדית,סמכותשלצורחמכלפחד·מוותמפחדלחוק,ציות

השקטיםחייועלשיאייםגוףשהואאיזהעםלהתעמתרוצח
ולאלזהזקוקלאאנימשח.מצטעראניאמר:ולמוריםוהמסודרים.

מהכנסתנחנהאנימשתתף.לאהזחבמשחקאניזה,אתרוצח
להביאשעלולדברבשוםלהתעסקרוצחואינניהדניםשלהאורחים

דודכמהמשנחולא ,עקשןאדםאבאוחלק.חדכנח,צרות.עליי

סיכון.כלוללאמבעיותנקיבמבצעשמדוברלשכנעו,ניסחמורים
לאאנילהיכנע.מוכןולאבעמדתומתבצראבאאתראההואכך

חפנווהצעקותצעקותלקרבהפךהוויכוחואמר.חזרזה,וזהומרגל
קצר.אגרופיםלקרבוהדחיפותלדחיפותהביאוהקללותלקללות

עסקירוצחאתה ,אמרתיתדאג,אלבמים.להביטחזרמוריםהדוד
חיוההונגריםאםבקופנהגן.כאן,ריגולעסקילךנארגןריגול?
לאחםברוסיה,לרגלכמוךניסיוןחסראדםלשלוחדייםטיפשים

שלחםהמרגלתחיהאתהשלנו.הבלוףאתלהביןדייםחכמיםיחיו
ידיעותלחםונייצרבקופנהגןנשבושנינו ,שלךהעוזראחיהואני

בביתלהתפללהלךמוריםבלילה.ישנתילאכמעטמרוסיה.
הכסףועלמרגלים,מלחמה,עלבחזיותעסוקחייתיואניהכנסת,
דרךויצאוחדלתדרךנכנסורוסיותרביזיות •לנוהצפויהגדול

טרטרומורסוצליליקשרמכשירידולרים,הצניחומטוסים ,החלון

נפריס.קפחבביתואותימוריםאתפיתויפהפיותומרגלותברקע,

הרוסייםחעתוניםכלאתורכשתיהעירה,נסעתיבבוקרלמחרת

התעלה,לידמקוםבאותונפגשנואחר-הצהרייםלמצוא.שיכולתי
אתאספתיאניצהרייםבכלחעתונים.בחבילתמצוידכשאני

מעתיקחייתיואני-מענייניםשנראוקטעיםתרגםמוריםחעתונים,

שלחתישאותומכתב,גביעלנראיתבלתיבדיוהידיעהאת
שמונחגנרללאחרת,אחתמעירשזזהרביזיהבהונגריה.לכתובת
-מסויםבאזורכוחותהחלפת ,אחרגנרלכבמקוםמסויםלתפקיד
הואלעשותעלינושחיהמהוכלאינפורמציה,עמוסחיהחעתון

חלאה.ולהעביר ,אותנטיייראהשהמידעבכדימעט,לערוךלתרגם,
אתדבר.כמובןסיפרנולאלאבאילדים.משחקפשוטה,עבודהממש

חורגלבטחחיהמגלח,חיהואםממילאלראותסירבהואמורים
הגיעלאנוסףוכסף ,לאזולהכסףהתחילמהזמןאחרי .אותי

הכסףבהונגריה:למטחמקודדמברקשלחמוריםמההונגרים.
נאשגרוברוסיה(.)כךלפעוללהמשיךבאפשרותיאיןאוזל(.)

מברקהדוורהביאלמחרת •שמיאתחתםהמברקעלמזומנים(.)

חיהאבאחדלת.אתפתחהאמאלמזליאליי.ממועןשחיהתשובח,
לאבא.דבראמרחולאמדוברבמהידעהלאהיאבמשרד.למעלה
לביקורצפוייםשאנווגילינואותופתחנולמורים,המברקעםרצתי
ברוסיהלמוריםלדווחהוטלעליימייג'ור.בדרגתהונגריקציןשל

בתאריךבקופנהגןלהתייצבלוולחורותהצפויהביקוראודות
רקבעירוישחהעסוק,אדםחמייג'ור-במברקהנקוביםובשעה

 ,מודיעיןבענייניגדוליםמביניםאינםההונגריםשעות.מספר
עללוויכוחהרקעאתחכינובמברקיותר:טוביםחיוכספיםבענייני

רואיםלאשחםשם,נטעןברוסיה.לסוכןהמגיעהשכרגובה
הפגישה,לקראתמאודהתרגשמוריםבפעילות.מספקתהתקדמות

אמיתימרגלחיהמהבשאלה,התלבטשלמיםימיםפח.דאפילואולי

חמייג'ורהופיעשנקבעביוםבקופנהגן.ביקורבעתלובשמרוסיה
התקיימהשבו ,למלוןוהלכתילהתאפקיכולתילאבמלון.לפגישה
ולאמרושללבושו ,נמוךדואר:פקידכמונראההואהפגישה.

למשחוחיכיתיואנימטופח.לאושערומיושנת,מגבעתואופנתי.

קצינים,מקלמטופח,שפםעםגבוה,פרוסי:גנרלכמושייראה
 ,חמייג'וררצוןלשביעותהסתיימההפגישהומשרת.נהגעםמכונית

לאהואברוסיה.המשימהלחמשךשהשאירהכסףבסכוםשהתבטאה

להבטיח,רקרצחהואבמיוח.דאותועניינהלארוסיהחרבה.שאל
בבודפשט,שאושרמזחגדולכסףסכוםידרושלאשלושהמרגל
לראותביקשלאגםהוא ,למזלנולהתווכח.ניסחלאאפילוומורים

מלאולאעודאבלמבוגר'נראיתיאומנםבקופנהגן.הקשראישאת

אצלאפילו-ספקותמידמעלהחייתהונוכוחותישש·עשרח,לי
ידיעותלהמציאחובההרגשנונסע,שחמייג'וראחריההונגרים.

תגובותלקבלהפסקנואבלאכזבה,לאהרוסיתחעתונותנוספות.
בעיניאמינותואתלחזקחייבשהואהרגישמוריםמחמייג'ור.

הנעשהעלמרעישותידיעותלנוחיושלאומכיווןההונגרים,
בערבותשלוצילוםבבודפשטלמפעיליםלשלוחהחלטנוברוסיה,
מצלמה,השגנווקיים.חישעדייןמהמרגל,שלוםדרישתעםרוסיה,
ובמגפייםשמצאביותרהכבדהפרווהבמעילעצמועטףמורים

ועודפיגפןצמרפיזרנוסביבוהאירוע.לקראתשלוכלכוכבדות,
זההרוסיים.השלגבשדותמשחהדודאתלהראות-קונפטינייר
ריחםכנראהכסף.שלנוספתחבילההגיעהקצרזמןכעבור .עבד

המולדתעבורהרוסיבקורשקופאהיהודיהחזןעלבבודפשטמישהו
עלהמבשרתמבודפשט,הודעההגיעהואזמה,זמןחלףההונגרית.
חיינוחאוסטרו·חונגרית.האימפריהקריסתעקב ,הקשרהפסקת

ללאוכמעטעבודהבליומורים,הסתיימהלאעודהמלחמהתקועים.
אבא,מהונגריה.ובנואשתולהוצאתבתוכניותעסוקחיהכסף,
לבקרלואפשרולאמלחאתוהחליףלאואחיעםהריבשמאז

-נפשותהצלתאבללא,ריגוללילה.ביןעורואתהפך ,בביתנו
וסכוםהמסועפיםקשריובאמצעות .עליוהשפיעהאמאאולי .בוודאי
גבולותמבריחיעםסרניהאתלקשוראבאהצליחכסףשלנכבד

הגיעוחודשאחריבאירופה.בהמוניהםשהסתובבומקצועיים,

אנייהעלהקטנההמשפחהחייתהר·כך nאשבועמבודפשט.השניים

הזדמנותלמוריםלתתכנראהרצחלאאבאלאמריקה.בדרכה

 ,בברוקליןחזןנעשהמוריםהדודבקופנהגן.חייואתלשבשנוספת
לחם,שקדמואלחוכלסבא,אבא,כמולנדודהמשכתיאני-ואני

 •בחיים.וענייןכסףלישיספקואחריםאוהונגריםמחפש

IJ 
~י
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 sוו=יי
°'1 ~ 

.שירה

משוררתלוקה,לה

התחילה , 41בתאמריקאית

 , 34בגיללכתוב

פרובוקטיבית,שירתה

וביקורתאירוסיקהמשלבת
במיטבהוהיאחברתית,

ומוצגתנקראתכשהיא

לאחרונהקהל.לפני

בערביבארץהופיעה

לשובועתידהקריאה,

הקרוב.בעתידלכאן
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אלהעמודים
בחסותניתנים

ח~תלל
ארגנטולסוחירןא

בירושליםחתנ"כיהחיותגן
# V 

לעצמ•אומרתעצמ•.אתלהפת•דת•רוצ•םל•וצאתמ
אנשיםיבואומשסרהתבואבסוףלך.נכוןורעשחור :'•' :' ·:~ :
בתיבהחשאיותלהןהחבויותהצרותכליבואורעים .. "_•·•· .. '· .. ·.·.=.· .. · .. ·~_::._::
כליפרצוומשסרהחייליםיקומושחורה.קטנה-: ·.· _,, .: ,·

וחזקה.כתומהבוערת,אשהגבולות.

ונכנעקולבלימציתכבויות.סיגריותמעשןבפתחהשומר
ירוקפלסטיקשלקטןכסאעלישובשניםפתאומית.רוחלמהמורות

קסקסכובעמיושנת.מסגרתזקנים,שלמפורזלותמשקפייםבהיר.
ריחניתמקטרתזולהסיגריותקופסתבמקוםכחולה.כיפהומתחתיו
אניהמעושנות.הריאותאתלהרגישאפשרמהנשימהלפעמים.

אבלכתובלאבינינוההסכםאומר.בליזהאתולהריחלגהוריכולה
כמונוקבים.במנסיםאותוומקבעיםמבססיםאנחנווקיים.שריר

חרישיתהתחמקותלטרף.משחרעיניו'ביננעצותקדמונינחש
בשעותאותולהפתיענוהגתאניקול.בלינסגרהברזלשערפנימה,

עלמיםבהילדיםאבלהזמן'כלשמירהשישלאמצומקות.הכי
לב.דנשארהזקןהפנסיונרהשומראזערב.ארוחתלאכוללבתים

ירושליםלרוחותיניחהרחובבמעלהתשקעשהשמשאחרירק
אתבקלותלראותאפשרהברזיות.הסורגים,השלטים,ביןלהיטלטל
מוזר.שלוםמיןמפטירשלו.הקסקסלכובעמתחתהנבזיתהתשוקה

סינןכאילואועצמואלמדברכאילומנענע.קצתמהמהםקצת
 .כךאחרהכללהכחיששיוכלכדיסתמית.גסהקללהמשיםמבלי
מסתורית.במתיקותאותנועטפההסודיותהדדי.נעשהשלנוהעונג

יפההרע.החודר'המבטאתמסתירותלאהמשקפייםזגוגיות
האלההקטניםבגושיםפתאוםמתמלאתאניומסולסלתובהירה
לך.ייתןלאהפעםמבחוץ.תישארילעצמיאומרתהחזה.בבית

מענהרעות.במחשבותעצמיאתמפחידהלזה.הסוףהגיעטירוף,

וכובעהיומנאייבואמשסרהתבואבתאים.האחרוןעדעצמיאת

פנדורה .הנהדרהגוףקימורימתוךהפשפשיםייצאושלו'המצחייה

להקפיאיודעתהרוחחשוכה.והדממהעמוםהלילהלפתוח.מאיימת
אתעושההזקןמשלי.טריקיםליישאומץ.אוזרתואזולהתלהם.

שלמחשבותמתבזבזותהחרושהמצחמאחוריכאילומופתע.עצמו
לאאתמי .תחזרי .יותרלאאומרמהכיס,אחתידמוציאפליאה.
שלי.תירוציםשאלהאובראש.נשארהכלאיכשהואותך.מכיר
כבד,גוששלמשאואילו.אםמהליחושבתמאלה.מפחדתאניכמה

נקרשעמוקדםהחזה.בתוךסלעכמונחועצוםוכבדצואהסמרטוט
והואבעינייםישרצעד'אחרצעדמתקרבתלנשום.אפשרובקושי

פח.דשלדמיונותלימשרטטתהעמוקים.בכיסיוידיו
שלסימניםמשאירכארי.מתנשאצובטת,בידלימחזיקהשומר
הואלא.הפעםאואותיתעזובלואומרתהעורקים.עלדםצמיד
עליימפילשלובבודקההטלפוןמכשיר .לכוחוומודעעמדהבעל
להיותצריךרוצה.אניאםרעהמאדלהיותיכולהאניחלולה.אימה
העצומים.ניבייהחזקות,שיניימספיק.משלמתאניהריסוף,לזה

למשטרההחיוגהי.דאתליתעזובקשוח,שהואכמהחורקת.אני
ישפנסיונרית.יותרקצתעניינית,נימהלקולומשווההפעם .מהיר

ניתזהרוקמיד.שתבואוכדאיאוליסרהלהלהקצתאחתכאןלי

עלרדיושלוהבוטקהבתוךפעם.דיווחתיכבראני.זהכןמפיו.
שלנסתרתבזוויתהנכדים.שלצילומיםבכיסעוב.דשלאבטריות
במספרייםבתאווהגזורותמושחתות,תמונותשלוהעלובהביתן

בינתייםמחפש.אחדכלמהתראהבגילו'אישאומרתאניחורכות.
צהובבלונדינישיערליישבי.דסיגריהרחב,בפישוקעומדתאני

להיותיכולהאניזולות.שלרושםלתתיכולהאיפור .ואצילי

רועדכשהפנסיונרסוער.הופךוהמזגחזקותשינייםליישחייתית.

אליהםתתקשר .עליולשאוגמתחילהאנימתעכבקצתמהתרגשות

השטויותאתלשחקתפסיקמה.אוהעניןאתתגמורמהריותר

מתחילאותולראותיכולה .מדברעצמךאתעושהאתהמיעםהאלה
תוציאגבראותךנראהלזוז.מסרבתהחוגההמכשיר.עםלהסתבך

הקסקסחזק.בשרשלריחמפיצהאנייש.אםשלךהביציםאת
הילדותי,השלטמלמעלהסבלנות.חסרתנהייתאנילגמרי.מופשל
הג'ירפהומאחורהומחייכיםידייםאוחזיםילדיםשנימעוגלים.קווים

כברהערבקר'להיותכשמתחיל •הירחמיאליוהשםוההיפופוטם.
זקןזקןהאחיזה.מןאותימשחררהואהביתה.ללכתצריךהזקןיר,ד
הליליהטיולאומרת.אניבמותניורקולא •במותניועודכוחואבל
להיותלאכדימספיקחיכיתיאבלהפועל'אליצאלאשליהקטן
אומוזרהידיעהקיבלבמשטרההתורןהפקידסבלנות.חסרת

נסחהואבחוץ,חיותגןאיזהחלום.אותואתחלמנושובששנינו
החם.הקפהלספלוחוזרלשפםמתחתממלמל
מןירדוקצתהםאםהסוביםלכיווניםהמחשבותאתלנתביודעת
אתאבללגמרי.תשתגעיאחרתעצמיעלשומרתהפסים.

זהכאןפעם.אףלמנועמצליחהלאאניהראשוניתההידרדרות
חום.מעלותארבעיםכמעטבהזיותכמוהדמיוןהמסוכן.השלב
כובעיםפילים.נהייםאנשיםהמימדים.ואתהזוויותאתמשנההחדר

 .שחורבאספלטטובעותצרותסמטאותלפטריות.מצסמחיםשחורים
טריילרסמימשאיתאבנים.ביןתרנגולתכמולקרקרמתחילהואני

מופיעיםגםאלאכל·כך'כבדיםרקלאהגלגליםאותי:מוחצת
שלהבזבזנותעלמשלמתואניצ.דמכלארבעהכפולות,בכמויות

חיים.נקרעשליהתרנגולתכשגוףהיצרן

מלסףילדיםאוהבעצמועושהמסוימת.נקודהעדלתתצריךיודעת
העירוםצילומיאתהשגיחבידומסתירהקטנטניםראשיהם

מכירהכיסים.בתוךעמוקהמפתחותצרוראתשומרשבבודקה.

כמולימתעקמיםהתירוציםלפעמיםזה.אתמגדירההייתיבסכנה
מתנפלהשומראתרואהלשני.מרביץאחדילדתפושות.ידיים
מעיןנסתריםאנחנוהביתה.ממהרשאתהחשבתיתלך'שלוף.עליי

רוקוקצףהמתחם.מןטרףחיותהמהומינושאתהרוחרקרואה,

שלו.בתמונותכמואותימתעדשלי.הצווארוןקצותאתמכתים
לשוני.בקצהמתמשמשתשלוהזהבשןיודע.מילנכדיםמראהאולי

 .לנומספיקיםלאהבודקהמימדימהירה.לדרךהפךהעצורתמרור
התאשלו.הלבנהקידושבאותיותלהתקלףממשיךמלמעלההשלט

חייבזה.אתשםהואאיפהבכיסיו.ידייואנילצדמצדמתנדנד
נסחבלה.בלהסבתאאשתוושום.חמוץ.לבןשלריחלוישלהיות.
הקטןהכרטיסאתלשלםחייבתאנימטבחה.עלשוקדתהיטבהיטב
כברעכשיוהראש.אתשילטףלונותנתהייתיילדההייתיאםהזה.
הבלמיםעכשיו.פרושהכלכיוהולכות.מוריקותעינייאיני.

והידייםמתעקמיםהתירוציםבמיוח.דתלולההירידה .נשרפו
צרוראתלופתותאותם,מוצאותבסוףהןאבלומחפשות.מחפשות
מחבקתכברואניבקצוותיהם,כל·כךהחדיםהמשוננים,המפתחות

 .מאושרמטורפתאותו
הספרבתימסעםמאורגנותבקבוצותהילדיםיבואובבוקר

האוכלתיקיבידיהם.אוחזתתכלת,שלבחצאיתמורתםהיסודיים.

שקיתאוליבננה.עץ'תפוחמועד.מבעודשהוכנוכריכיםמלאים
כאןשהוחמץ.לימודיםיוםשלהעליצותאתלהרגישאפשרשתייה.

מאיריםהשלטיםהנתיב.מןסוטהלאילדאףחרק.שםציפור
השירותיםצביקהכןשצריך.כמוהגןאתלתחזקדאגועיניים,
תראו'באוויר'ברגליוחותרזקן'צבהשיחיםביןלעיקול.מעבר

למקום,אותותחזירועכשיוהחיים,אורךאתלדעתאפשרהטבעות,
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שהתחמםכסאוממושבנלאהיקוםבשערהזקןלםבע.בחזרהשיגיע

אגבמנסיםנועץהערביהניקיוןעובדהזקנות.עצמותיותחת

אשתושלהבוקרארוחתשלהלבןניתזםובבוקרהםאםוא.תנועות
הגדול.השעראתפותחבבקשהתיכנסובלה.בלהבלההסבתא
הילדיםלאחדחיבהספיחתמחליקשלוהקסקםכובעאתמיישר
בהנאהמשנןוהואשלהםהאוכלבתיקיאוחזיםהםהכיפה.חובשי

בפנים.הבוטניםאתמחביאיםהילדיםהתקנות.אתשכשיגרה
בקשה,של.לשוןבכלמבקשתההנהלההחיות,אתאסורהמורה,
נאלפסוקים,לבשימונדירות,החיותאצלכם.זהאתתשמרו

שגםרוציםואנחנולפניכםהיוכברהרבההניקיון'עללשמור
קרוהשבילים,מןלרדתלאלבתשימו .ייהנואחריכםהבאים

מכוסותלבנות,בידייםכיתתהאתחופנתהמורהמקרים,

מתחתלזהות,יודעתאניבתוכהאבלומסוככת,מגנהומוסתרות,
שנידבהיקרותמןנהדרת,צפופה,שעירה,פרווההצנוע,לשביס

חדורותמבפנים,לבקועעומדותציפורניהברכות,מלטפתהםבע.

הוורדרדים.התלמידיםמגולגולותהחייםלשדאתומוצצתורעות.
ההזיותיפסיקואוליהעינייםאתתעצמיתירגעי'לעצמיאומרת

הבחילותעללהתגברחריףמשהולשתותאוליחושבתוהנהימות.
 .בידיהמשוכפליםהמפתחותשלהלוהטהמגעאתלשכוחהאלה,
גריהכאב.שלבעוויתותפועההבוכריםבשכונתוחציהחדרבדירת
איילהמחודדות.שקרנותיומזבחעלעצמיאתמקריבהאניקטנה
אתמעלהובשריקשהברזלמוטעלנחרכתאנישקד,עינייפה,

בחלון'מבטינועצתועריריתקטומה .ההרפסגתמעלניחוחו
נסגרתהכנסת.לביתהשוקמןדרכםאתעושיםקשי·היוםוהשכנים

לאווירדרכיעושהלאכמעטהשינה,חדרשלהמרצפותעשרבין
תחתהשדייםניצניהבתולי'הגוףתיעוב,שלבחילותושובהצח,

שוםתנסיעצמך'אתלהחזיקצריכהאתחושבתהמעיל.כפתורי
תירגעי'שלווה.שלאוכללךתמציאיתפוזיםומיץמעורבביםולבן

מןועמילןונפטלין'עובשריחעולההארונותמןנופלת,לאהתקרה
לראותיכולהלאיותר'פריכותואינןשהתקשוועוגיותהמטבח

בסיכותהמהודקתהמטפחתהכהים,בגדייהכבד'האוויראתיותר

מתאחדותהקירעלהטפטיםצורותבשנית,לבדךאתכיצדסבתא,

נגדילקשורמזימהחרשושובהכתומיםהפרחיםובמאוזן'במאונך

המיטה.בסדיניאחיזהלהקונהמתחשלזיעהקשר'
אתרקלביקורת,עצרלאכמעטלהסתתר.היטבתיהבאותבפעמים
להפוךתכניתלעצמימצאתיידע.לאשהואכמהשולם.הכרטיס,

מסתובבתהייתילאטלאטביום.רקולא .בגןהנוףמןלחלק

הייתיבהתחלהלהיחשף.היהאסורמאד.מתנועעתהליכהוהולכת.
אוליכאילומוגדרת.במטרהלאבכללכאילוכולם.כמועוברת

הלחייםסומקעגול'ילדותי'בכתבשבצ.דהשלטיםאתקוראת
שלום.ליאומריםהיוהמנקיםשאפילועדזועק.ורודבצבעמצויר
מתנשפת,היאאיךתראוצעירה.אמאאיזואוהמורות,אחתחשבו

אתומנפנפתמסטיקקולפתקרה.מהכאילוויורד'עולההחזה
איזההראשונה.בפעםמתבוננתשלפניםמעמידהלסל.העטיפה

מסוקרנתבתנועהראייתהאתמטיבהמעניין'כמהחמד!זאב

פרםכלבצמאשותההחכמים,דבריאתפהבעללומדתלכאורה,

שהםדעבמעגלי-1:נענקיים,מסביב,ההליכהאתמתכננתאחרמידע.

הגדרסביבכולו'המתחםכלשלהענקההיקףמןמצטמצמים,
בשביליםכךואחרונגלה,נשקףהרחוקשהנוףעדהאפרורית
שכלדלייםפיתוליםקטנים,יותרועודקטניםמעגליםהצדדים,

ובסוףהמשתאה,המנקהלעינימסתורייםלהבנה,קשיםאינסופיים,
כיסמתוךהחלוד.הברזלעשוייהסורגיםמולבמקוםהסתובבותרק

כלאחרעוקבותעינייםזוגותואלףזהאחרזהאותםמודדתמכנסיי
מסתובב,אינוכללוהאחרמדיגדולהאחדאךמתנועותיי'תנועה

זבובים.כנפיוזמזוםצהרייםשלתנומהקוטעהמפתחותושיקשוק

עצמי'אתמשלבתהספרבתישלהמאורגנותהקבוצותבתוך
ודבריוההנהלהותקנוןהאוכלותיקיהמורהחדווהעםבסךצועדת

מטאטאהמנקהוחייכנית,חברותיתבשער'השומרשלהנכוחים
עצמיאתעושהמידיום?כלעיניים,ולוטשהרחבהאתקצובות

העגלגלות.האותיותצורתאתבאצבענאוירמתווהמתעניינת.
לאמיהקיבוצים.בסמינריוןסטודנטיתמשלקטן'מגחךצחוקאפילו
החרדיםהילדיםאתללטףעוצרתבחשבון?השיעוריםאתהכין

הבוערתידיכתף.עלקשוריםשלהםהאוכלותיקי 28בקושירדו
וארבע.שלושבנישלפיארתעל
היהאוחמישה·עשר.אוליעשרהאוליניקיון.עובדיכמהיודעתלא
כשאניבמזנון'מופיעהיה .צורתואתושינהשהחליףאחדרקזה

הלחםפירוריאתמטאטאהדלפקמאחוריפתאוםלכריך'ידימושיטה
ניבטותפניוהשיח,מןאדוםהיביסקוסקוטפתליהולכתמהרצפה.

אהוביבעינימתהפךניקיון.שלאחידותבתנועותהעלווהמתוך

הענקהשלטמןבמתיקותמחייךהבטון'רצפתעלהמתנמנם
וכיפתושחורותעיניוהדתיים,הילדיםביןאותוראיתיבכניסה.

הברזיהמןהנמוכההקטנהאחותוידירוחץמימדים,גדולת
ובתוך .רדיושומעלפנסיונרהיהפניוזקנובשער'בלילה,הדולפת.
מוגזם.אישהלגוףלעדעושההיההזימהתמונות
פניהםאתמכסיםהשכניםשמש.שלשעותאחריהביתהחזרתי

בתוךרוחשדבוריםלזמזוםהופכיםהלחשושיםהשחורים,בכובעים
וספריהבליםמזרוניועלהחדרבחציהדלהאוראתמדליקההמוח.
במעגליםונעותבימקננותוהדבוריםהכבדהעיפושוריחהקודש

 .שחיפשתימיאצלהיהלאהנכון'האחר'המפתחכךאםמוצפנים.
אתלוהצגתישלי.תנועהכלאחריבלשוועיניולהתקלחנכנסתי

וארוכיצייתניםחרדים,ילדיםכיתתלשון.חריצתאגבשדיי
גדולאדוםופרחבזדםשכבתיעירומהמיטתי.מזדוןעלהיופיארת,

 .לכיסוילנוהיה
לנתקאםשוקלמוזר.דיווחקיבלשובבטחבמשטרה,התורןהפקיד

תנועהלהקפי.דצריךאומראניהתקנותיודעאתהשנימצדמיד'
אתםהאםקטנים.לילדיםהיטפלותולרוחב.לאורךסיוריםחשודה.
אתמקמטכךאחרבעצלתייםרושםמיידי.באופןלהתערביכולים
תמידאניאיךקפה,ספלעודליתמזוגלעזאזל.וזורקלעיגולהנייר
אנשיםמשוגעת,קצתעירהאלה.המוזרותהמשמרותעלנופל

חוזרהואלגמרי.שהשתגעתיאובכלל'להרגישבלימתפרצים
אנישולחנוובמגירתשקטה,ליליתבתחנהפתוחהרדיולנמנם,

הרווחיםהגן:מןלושהעבירוהסודיהדו"חאתלעצמימתארת
הנחמדתהמורההבלתי·נלאית,המבקרתלזכותנזקפיםבקופה

עובדימדייותראולילקצץ'שקלופעםושוב.שובאותנוהפוקדת
 63להפחית,עודאפשראוליהשומרשלחדלהמשכורתוואתניקיון'

ררליצ'קרביץ'ררלדימיר
 1992ונואר-פברואר
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מאמין.היהמימגיע.לאאחדאףכברלקבוצות,הנחותלבטל
משותףסודלהישכאילומלה,אומרתלאפעםאףיוצאת,נכנסת,

משוטטתובאהוחוזרתהכלוביםביןעצמהאתמחליקה ,השומרעם
אלזורםהכסףעיניים,ירוקתלביאה ,עזהפניםחיטובמטרה,חסרת

להגיע.שתמשיךרקהקופה
הילוכיאתהכירוהחיותכשאפילוהמעקביםאתמתחילההייתי

שעההנמלים,אחריעוקבת ,עצמיאתמסגירהלאפעםאףהקורץ.
שעובדאינסופיותבאליפסותבשמש,תכליתחסרותשעה,אחר

היההשומר •בהןהמוצפןהמסראתלפענחמידמשחזרהיההניקיון

 ,יותרשהתקרבתיככלמטר.דהיוולאמזמןכברהילדים ,בידיכבר
הייתיההומים.הגעגועיםואתהתשוקהאתהזה.החוםאתהרגשתי

שסופהחצאיתכחולתמורהאחרותפעמיםלהיטרף.וחיכיתייונה

לשטוףבאחיהנתמכתאצבעותיהקצותעלקטנה,ילדהאוומר.רע
רשםהערביהניקיוןעובדהמכוערת.הברזיהבדלףמלוכלכותידיים
ברורות.בלתיהתעכבויות ,חיפזוןשלמסלוליםקטן.בפנקסתווים
הגוףאסטרונומית,במהירותלוהטחמהכוכבמתקרבת,שאניככל

הרעבלהבה.באשכתומהבוערתמסתפק.לאכברשלואתדורש
מלאי ,במזנוןעצומותבשרכמויותתאוותנית.שנהייתיעדגבר

טרחתילאכברהקבוצות.בואלפניעודאוזלהיההנקניקכריכי
גרוןאלנעריםנוטפיםברווזיםראשיהם,שמלקתידגיםלבשל.
חםעודוהנא,הבשרמןהנטרפתהחיהדםאתמוצצתמשווע.

הלסתלי.שצמחוניביםמתוכו.מבצבצותראשונותרימהותולעי
משחרות.אתלטיותזרועותמנוחה.וחסרחטובהישבןקשה.נהייתה
נוגעתלאעודסביב,סביבעדייןבחשאיות.להמשיךצריךהיהאבל
בשבילימינהפונה ,השומראצלהסיבובאתמתחילהבאש,

אחד,פטפטניאורגניחלקכברשהיוהקבוצותאתעוקפתהמתעקל,
 ,למזנוןמסתובבתלנמלים,לחרקים,לדבורים,לעופות,ממשיכה
עינייםלוטשתעניינית,יותרממוקדת,יותר ,הקוטראתמקטינה
עינימולונחרדתהמשתרבבותלשונותיהםעלהארסייםלנחשים
לא,עודאבלנוגעתכמעטשבלול,במבנהמתפתלתשלהם,הרוצח
בערגהעצמילביןביניונוהמתהבשרוריחהזבוביםבעקבותהולכת
הסורגים.ביןהכלואהנהדראהובי ,לאהובי

ויורדיםהצוואראתגודשיםשוברקב,אכוליבסמרטוטיםמתמלאת

מביןמציצותראשונותששערותהיכן ,העליוןגופיבפלגומתפשטים

מצטרדוהקולהים,שפתעלאשרכחולועצומיםרבים ,עורחרכי
עליימכבידיםוהגסה,הקשהדמותהאתמקבלתוהלסתוהולך

למוחעוליםומועקהדאגהשלוסמרטוטים ,קומתיאתומשפיפים
תניםכמואלימות,בנצנוציפתאוםשמוריקותהעיניים,אתוסותמים
המעיים,מןומגלגלתהאחוריותרגליישתיעליושבתירח,בלילות

שאגתיומתבהמתעולהוהצואים,הבלוייםהסמרטוטיםמסלולדרך
לגוףלעולםלהתאחדלאעלינושנגזר ,עליי ,זוגיבןעלהעצומה,

הכלבתונגועיהרעביםהתניםשכלתוגהאכולתנאקה ,אחד
שברלזעקתאליהמצטרפיםלהם,ראשבינתייםשאניוהפשפשים,

ירושליםוהררישלהםהמלאהירחעללחםבביתהשדותביןנוראה
התחלואיםסמרטוטיאתמקיאה ,מצפוןרמותשלגבעותיהו

בגןהחרדיותהישיבותמולשופרהואוקוליומתהפכתומשתחררת
הניאוןנורותתחתארוךשיעורתנ"כי,סנדלים,כמוהחיות,·

והמקראותצפופותהריוניותבאותיותרש"יופירושהחוורות

אתמנענעתלא,כברלךאמרתימחליפה,מורהשאתהגדולות
ישנה,חסידיתנעימהאיזושלקצוביםבזמזומיםהצנועההמטפחת

בדעתם,מעליםהאנשיםהיואםרצינית,כל·כךהשקטההשכונה
נשלחיםשחריתאחריובבוקרמוקדמתכהבשעהיצועםעלעולים
לזרםעוריאתפושטתהביתהובחזרהמוגף.חלוןכלמבעדמבטים

וחסראיוםלרעבמקומהאתמפנההעצומהוהבחיל;:ודלוחיםמים
 ,טרישבשרהעצמותלשדעלהמחשבהמןוניגרעולהוהרירתחתית
וגידיםמלוחמתוקודםשומןשלברקמותאותןעוטף ,הבלמעלה

ואינההמתאוויתלשוניאתעליהםמעבירהשאנימתמוצצים

ממאנת.

הקלוש,האורהכבדים,הסורגיםהקשה,הפלדהאתרואהכשאני

אתמחניקהבקושיערמומית,שקולה,להיותצריך ,נחמץשלביאיך
שקולה,בלתיהופכתאניירושליםברחובותוהאיבה,הזקטנהנהמת

מתמוססותסימטאותמסוחררת,רודפתאניפנתרבזינוקכתומה,

לומדתאניהעצום,אהובישאג,בכלובזה,כלובנוראמהוניתכות,
אצבעותשתי ,תקיצנואלישןהפיכים,בלתיבשלביםאותולהכיר

קטנותאצבעותשתיוהכבדים,העביםלסורגיםמבעדמושחלות
נוהםולקק,חזוראותןללקלקבאכשאהוביוורודות,ושמנמנות

הנוראהבס ,והאפלהענקמחזהוובאעולההעמוקהמהומוומלחית,
בקירבתכאןשביקרוקטניםילדיםהחיות,גןכלאתמרעידשלו
עדנלגמההחלבכוסמאוחרת,כברוהשעהבשנתםמתהפכיםמקום
שעת ,בינינוהמפרידהברזלוהיפהפה,האציליזנבותומה,

 ,הריריחוטמךעלקלהלקיקה ,שליוהנעיםהאוהבלאסירהתייחדות
הנפלאוהריחהצפופה,פרוותםעלהרגלייםשריריהחטוב,הגוף

ממנה.הנודף

אתלהעליםאפשראיכברקשים.ויותריותרנעשיםהביקורים

פתאים.בריקודשליהמלךאתמטרידיםזבוביםכמההמקודש,היעד

נבלעת ,ומוותרקולבלישמוחהבבודקה,הפנסיונרעלפוסחת

בחדריהקלושותהניאוןמנורותחודריםהרופסים,הילדיםבקבוצות
לא ,מיוחדבניילוןעטופיםהאדוםהבשרכריכיהקטנים,הלימוד

והכללקלוףלטרוחזמןפעםאףלישאיןמשביע,שאינוהקומץעוד
בוההושעותהגוף,במורדונעטףמפרקיםואנזימיםרוקונעטףנגרס

עצמיעלעוטהאני ,המזויןהבטוןוברצפתהכלובובחשכתבברזלים
ונוגעומתקרבפרוותישעראתמלטףהניקיוןועובדושומןשרירים

מהלהשתולל,לךמניחהאניקפואהוהחטוב,הזולהמראהמןמעודד
אצבעותייהשחורות,השעירות,בזרועותיוחבוקההזאת,לחיהקרה

וגדייםרועדהחיותגןהמתכתיים,המפתחותבצרורמשתעשעות

הדואגתהאםעםנלקחותהציפריםוביציאימםבחלבטובעים
העביםהסורגיםמאיימיםיריחוחומותוכמוומתרסקות,ונשחטות

ידיואתמסירהואאימהאחוזהנקמה,מאשבוערמעליךלהתפורר
הולכתשובהנוראהוהיללההמשונה,הנפלא,הגוףמןהגרומות
הנקמצותידייוקשים,מתכתייםמפתחותשלענקוצרורושוככת

ואיננה.כברחדלהונאקתךשוקטשהבלעדבתרועה,
בשביללבחורתקוותהיועודפעםזה,עללשלוטיכולהלאכבר
הנגריםשוקעלירושליםהבוכרים,בשכונתהאפלכלובי ,אחר

הילדיםופיארתברחובהמבטים ,כפוישמבטםהירקניםשלה,המוזר
מגנטכמוהמחשבותרקכלום,לעצמיאומרתלאכברהקטנים,

העכביש,קוריאתופורצתונקרעתונפרמתמתפזרתאנילקוטב,

כלביעםסודממתיקהאניובשריתבשלהופרוע,צהובלילהעש
בנילימאחליםיהודהממדברהעכברושים,הנמיות,השוטים,הרחוב
מצאנופתאום ,שחיפשנוהאבודההמלכהזוהצלחה,ברכתדודיי

מקרה,קרהאחדיוםהיפהפיה,בכלוב,עצמהאתסגרהאותה,

והשכונהעצוב,המקרההנוגה,שאגתיאתשולחתאניירחבלילות

ערגה.בתהודותנצבטת

הרכה,נפשםהילדים,אתמלקחתלהימנעישתדלוכךאחר
חרק,כאן ,ציפורכאןהכלובים,ביןסחורסחוראותםמסובבים

עבודתםהםגםעושיםהניקיוןעובדימטופחים,מאדההיביסקוסים

החקירה,המשטרה,בכותרות,חגגוהעיתוניםנזהרים,מאדנאמנה,

מאחוריכלואוהשומרהזוועהבשרידילחזותשהגיעוהסקרניםכל
לאבדרךשמע ,משהוידעהילדיםאחדלפעמים ,הסוהרביתסורגי
ומופתעתמסמיקההמורהילדותית,בחוצפהשאלהמעלה ,דרך

 ,כןאלוהיםעלמדברתכמומודהאולייוקדות,בעינייםלושותקת
ומסכיתיםהשאגהמקולחדליםיותרהחריפיםהילדים ,כאןקרהזה

מאחוריהכלואגורדוןפלאשוזוועותסופרמןטלביזיהכמוושומעים,
הניקיוןעובדימוזכריםושוברב,כהבעמלשהורידוהכתמיםבריח,

יירא,לאמיהמטורף,המעשהמןחרדיםמתכווציםכולםהמסורים,
אלחפוזקדיש ,לקבורמהמצאובקושיהעצמות,הבגדים,שרידי
הירושלמיתוהמשפחההחוגגתהזרהוהתקשורתהצלמיםהבזקימול

יתגדלתוקף,בכללהתראייןמסרביםלחשוף,ולאלהשתיקשמנסה
העמוקותבנהמותנבלעוהרחמיםהתשוקהשופרותקולויתקדש,

 144-145גליון



שיגידלשירותים,צריךמידכא,שמיהילדים,בואווהמחוצפות,

כולנונאלץזמןמספיקיהיהלאאוליכךאחרלעיקולמעברעכשיו
חנה,ואת,ואומרת,חוזרתאניהחיות,אתלהאכיללאנא ,לולהמתין

הראש,וסיכותהמספחתאתלהדקשבהסובה,ילדה ,יופיחנה,סיימת
כךכלכשלסהילדים ,מוזררעיוןאיזההחיות,גןכמוסבתא,סיכות

ורבקהורחלויוסףאברהםמאוהלישרויצאוכאלהוחמודיםמתקתקים
ולאמצחועלמתגייריםחימהשלוורידיםזועםבקולהשואגועמוס

תנ"כיות.בסנדליםירא

זנחהשומראפילו ,לעצמימלכותיליעומדתהמאוחרתהלילהבשעת
פולחתאניחותךבקושקועות,העמוקה,בשנתםהחיותכל ,משמרתו

נמוךהקולעיניים,וירוקתצהובההמחודדות,הגדרותביןדרכיאת
חורדרךחודרהמפתח ,אחרילפניהסערה ,לחלוטיןשקסהגןוזועם,

בחומצהנצרבותאצבעותיורדת,אניעולהאניקלאק,קליק ,המנעול

בקולעולההמכסהנפתחת,ענקיתכבדהחומהקופסאקטלנית,
הלבנהקידושאותיותהןעגלגלותכמההשחורה,התיבהמעלחריקה
 ,אתיאתפנדורהבאיבה,שנקטעההמלךשנתבכניסה,השלטמעל
דלתאתפורצתאניניביםומחודדתשיערוצהובתונמהרתיפה

כולם ,גירמרוחותוידיהלראשהמספחתממוצעתמורה ,הברזל
בטירוף,מפרפרתפנדורה ,ומאירויעקבומשהשמואלאיפהנמצאו

פשוטת ,וסוערזועם ,בצומרימוחרד ,וזוהרצהובונגרסת,נלעסת

מחרישההדממהועולים,וגדליםנזקריםהאודםפרחילהירמס,ידיים
והולכיםהנגרסיםוהאיבריםהתופתוכאביהשברזעקותותובענית,
מימדיתחדבליסה ,גדולעמוק, ,וסחיצואהסמרטוטיביןונעלמים

שעובדהיומיתהסוףמנתעםיחדלהיבלע,מוצצנית,דווקאולאו

הכלובבפאתייוםיוםשלאפורהשיגרהמתוךלהניחשכחלאהניקיון
 •שלוהקרירההבסוןרצפתעלהחשוך

אותוומפילצונחהאחריותכובדאתמרגישנסחבמשטרההיומנאי
והקפההעונשבאימתהזילזולאצלומתחלףומוסרףמרוסק ,גחונועל

נפנהאוליהחדישה.בתחנהלקירמקירהשטיחאתומכתיםנוזל
והולכתמוקמתאותהרואההואשהנההחקירהוועדתראיות,להשמיד

מאוחרת,השעה ,המפקדאתמעירים ,לפעולזמןאין ,עיניולנגד
העיתונאיםראשוניגםאולי ,בכירחוקרניידות,שתיחירום,מקרה

אלאתמוזרים,רעשיםשמעבשערהפנסיונרשבהם,הזריזיםמן
מבזיקהמשטרתיהצלםהנורא,הבשרריחהדם,מזעזע, ,תתקרבי

מןמאיפהיודעלאאניתירוציםלגייסצריךעכשיו ,שלובפלאש

מעזהאפילואותימענייןלא ,הניקיוןלעובדגםתצלצלוהתחת,
פרסים,להשיגיכולמישהוש,זהאיך ,אצלוהאםהמפתח, ,תביאו
חשבנוהחיות,לגןלהיכנסמרבההיתהנראתה,מתיחקירה,אתה,

הספרמביתכיפותחובשיילדיםראשימלספתתמידגננת,מורה,
אתמשיגיםמידלהיות,יכול ?חרדיתאפילו ,הדתיהיסודי

שנהשבעיםכברהסירנות,לקולמקיציםהעייפיםהשכניםהכתובת,
נוזפת ,לךאמרתיתמידכשכונה,כזאתמהומהנשמעהשלא

חנוקה,סגורהלבדהאישההעיניים,סורסבבעלהבשכנותהחקרנית
מחזיקיםאתםהכלוב,אתלצלםרוצהאניקצתתזוזסורפה,טרוף

לפעמיםלב,שמתםלאאיךהיתהודאישהיאכמוככה,הסורגיםאת

הכלמהרכל·כךסנדביץ',איזהלקנותהקיוסקאצלמתעכבת
מהכלאתמחסלתהיתההיאהלא ,אומראניאחדסנדביץ'קורה,
שכחמהםאחדאם ,הספרמבתימבקריםהילדים,מסכניםשהיה,

בשרים ,לולהציעמהליהיהלאתשעבשעהכברהביתמןלהביא
אנחנולהפריע,לאנא ,לאןמה, ,לךאומראניכןבשריםגביעל

הלבושהאישאלנישאותהכלעיניופתאוםהעדויות,אתאוספים
מתפלסותהסקרניםושורותנקם,תאב ,ענקימזרקבידו ,לבןחלוק

מהשיודעמישלובמכסנחושבצעדבסךעוברכשהואמאליהן
הותיקהוסרינר ,הנהו ,תסתכלוגוברות,ההתלחשויות ,לפניו

מלךהמשמעות,כפולתהשבעה,האצילה,לחיהירוקנוזלהמזריק
יזכהלאחיקואשתלותי~צאשלאועדונכלאשהוכרעהחיות

לחופש,ביותרהדלהואףתקווהבלבוולהעלותצאצאיםלהעמיד
מצסווחתבגוףתאומכלהצהובות,אפריקהבערבותפראיתחירות

וצחנתהרירבחוסילרגעומתפרצת,ומתמזגתומזדהות ,אניגם
העצומים,שריריוהאדום,בבשרלרגעהפרווה,וצפיפותהלסת
 ,וכעדיככתרזהברעמתאליה,נשואותהחיותעינישכלהרעמה
שלוזבוביםדלתבסריקתיוצאוהוסרינר ,אניאףמצטעצעתוממנה

מכוחומתנמנמותההולכותהעיניים ,האוויראתמציפיםלאידשמחה
כעת ,כחולירוקבארסלפניישמתגליתהנבזית,המודרניתהרפואה

וקורסתצונחתורוגעת,מהמהמתהחיהאדישה,לגמריכבר
הירוקהארסמכוחמוכרעתבה,בוגדותהשריריותרגליהתחתיה,
עודמעופרת,כבדיםעפעפיה ,המעוגלגופהבתוךומתפשטההולך
ולשונההארץעפרעלהסופיתההשתטחותלפנירכותנוהמת

שלגרגרנייםחישוקיםעיןלהרףמתווהעודהמתוקה,הוורודה,
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ולאוהיסטוריה,ספרותלתלמידי

ולדברהרצאותלהשמיעשששאנימשום

אתלצרףדוחקפנימיצורךליישבשער.
שלמקומהעלזהויגעחוזרלוויכוחקולי

והןבחייםהןבני·דורי'שלבמודעותהשואה
זהניסיוןשגםלי'ברורכיואםבספרות;
אנייצלח,לאאמינותםעלדבריםלהעמיד

זהובמפנה·דורותלעצמי'חובהרואה
ייחודיתקבוצהבאזניולדברלבואדווקא,

שהוציאבמהמידאפתחלהאריך'במקום .זו

זך'נתןשלמאמרומגדרי'·סוףסוףאותי
<מעריב,יהודי"ספרמהויהודי'סופר"מיהו

אלה:~קריותשורותובעיקר ,) 29.11.91
אחתבאמתהיאהשואהואולי--- ,,

היהודיתהזהותלתחושתהעיקריותה'י1יבות

לוודאי'קרובהיו'שלפניהסופרים,בקרב
יהדותם?אתמדחיקים

ישראלאתלהביאאפילואפשר"והרי
השואהשלמקומהאתהשווכדוגמה.
אוהפלמ"חדורבנישלהספרותיתבמודעות

והשישיםהחמישיםשנותשלהמדינה""דור
"לגעתכשנתפרסמואחר·כך,שקרהלמה
כלב"בן"אדםעוז,שלבמים"לגעתברוח
ווסמןגרשלאהבה"ערך"עיין ,ירקקבשל

 11--סרבולשל"גטו"

הואבורותשמתוךלומר'קשהזךנתןעל
להיזכרודיהאלה.הדבריםאתכותב

אלתרמןעלהחמישיםבשנותשקראבמלחמה

והזדקקותוהיונה""עירעלובעיקר
לעלייה,לשואה,אלתרמןשלהמפורשת

המחודשת.להתחיות

בקצתשחר.כלכמובןאיןאלהלדברים
הדור'בנימודעותעלהמעידיםמהסיפורים,

גירה.אעלהולאזה,בסמינראתםעוסקים

חווהשגםכמיבשיחהלהשתתףהתבקשתי

הפתיחהדבריואתהדברים,עלכתבוגם

אישיותדוגמאותלשתיים-שלושאייחד

שתסייענהמקווה,אניבעדן.המדברות

רעהדיבהאיזועלהעיקשתהחזרהלהפרכת
אחדהואזךשנתןאישים,שמוליכים

משורר(גםשבהם,והמשפיעיםהבולטים

לספרותפרופיסורוגםלפניוהולךששמו

לאכמותיאנשיםכאילו-נחשב>ומרצה
בכתיבתםניכרתולאהרגישו'ולאחשו

כאילובאירופה.היהודיהעםהשמדת
הארץ·ישראליב"פופיק"התרכזנוכל·כולנו

לאופשוטשלנו'הזעירהיישובי·פרובנציאלי

עלבדיבהאמתאין
חטיבהשללעיקרהאלהחי"רגדודישלושת

 Jewishהיההמלאהצבאיששמהמוגברת,
Infantry Brigade Group , החטיבה"

החי"ל'-בקיצוראו ',,הלוחמתהיהודית
 1944בנובמבר"הבריגדה",העםבלשון

קרבי'ככוחאימוניםואחריבאיטליהנחתנו
לחמנוושםלבולוניהמדרוםלחזיתהוכנסנו

במאי 2ב·באיטליה,הגרמניםלכניעתעד

1945 • 

שהתנסותילומר'כדיזאתמספראני
הטראומטיתהפגישה-ולאחריהבמלחמה

אתעיצבה-ההרוגהיהודיהעםשרידיעם

לטובבכתיבתי'חותמהוטבעה·עולמיראיית
היום.ועדההתחלהמןלרע,גם,ובוודאי

ישזהאיךלהסבירכדיגםזאתמספראני

עצמם,ימיםמאותםאותנטיתעדותבידי

האמתאתלהדגיםאנסהשבעזרתה
עלמשהוולומרדוריעלההיסטורית

שלהאחרהיבטלביןשבינה·הגומליןזיקת
צרורהיאהעדותהספרות.-זהסמינר

לביני'אזחברתיביןמכתביםשלגדול
עצמה.החברותכמוממששנשתמרומכתבים

טוב.במצב

כעבוראמנםאותישימשואלהמכתבים

רומןבגרות"'"פצעיאתכשכתבתישנים,

שנהעשריםכלומר ,-1965באורשראה

העלילתית,מסגרתושהםהאירועיםאחרי
אזשנעלמודבריםהיואבל , 1945מאי·יולי

עודעברו .ונשכחושבורקואולימעיניי'
חברייביקשוני-1983ובשנים,הרבה

תערוכהשללקטלוגמבואלכתובלבריגדה

מפגשעלהתפוצותבביתאזשנערכה
שאריתעםהארץ·ישראליםהמתנדבים

מההתערוכהלמדריכותלספרוכןהפליטה,

אלשבתיההוא.המפגשבימיחוויתי
להזכירהמכתבים,האותנטיות,העדויות
בןפתח·תקוואיאותוהיהבאמתמילעצמי

ורק , 1944 • 5שלשע·עשרהתשמונה·עשרה,

אחתלאמרגשים,דבריםליהתגלואז

"צבראותושחשמהעלהןמדהימים,
בלישחלחלמהעלהןההם,בימיםטיפוסי"

סיפוריי.לתוךעמוקמשים

שם.שקורהמהאותנועניין
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A,f c•.·bjלפלוגההתנדבתינכבד,·תקוואי nפתאזרח :f ~ 

----------'-"-"~~•, ..... 1 ,,,..,•ז-'-י·~ e-.הרג'ימנטשלהשלישיהיהודיהגדודשל 30

הבריטיםהסכימואךשזההפלסטיני'
מספרכטוראישירתתילהקימו.

705 38 ; P AL . נענו 1944ספטמברבסוף

יהודיצבאלהקמתהנמשךללחץהבריטים

שלהפיכתםאתואישרובנאציםשילחם
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שונים,לענייניםקטעים,להביאבחרתי

אותואםאתםנאשיפטרמכתבים.כמהמתוך

יהדותם,אתהדחיקו-ודומיו-צעירצבר

לדורודומיוזךנתןשניםזהשמספריםכפי

היישוב.אתידעשלא

המצרי'מהמדברמחוץ·לארץ'ראשוןממכתב
 : 1944בספטמבר 28

הארץ.מגבולותהרחקזהמכתבכותב"אני
גבולותיה.אתשעזבתיהראשונההפעםליזו
הבריגדהלהקמתבדרךגדודיעםיחד-

ימיםהגדודלכלהיואלהימים-היהודית.
הדרךכלמרומם.היההרוחמצבגדולים.

הלילהבמשךכמעטישנולאורקדנו'שרנו
עתההואמחננו-בשירה.המשכנואלא

הבולטהבריטיבצבאהראשוןהמחנה
מתנופףהלאומידגלנו •העבריבצביונו
שהואדבררשמית,ברשותהמחנהבמרכז

אתמול-הרבה.אומראךזעיר'לכאורה
אנשיםשלגדולמספרהכיפורים.יוםהיה
רשמיתתפילהנערכה ) ...ביניהם(ואניצם

לאנשיםמיוחדיםסידוריםוהיוהגדודכלשל

 " •.•ממשיהודיצבאדתיים.
בגיטוביקוראחרי , 1945בינואר 14וב·

המצורףלתצלוםכהסברברומא,היהודי

למכתב:
יצאהתמונתהשצילמתי.אחתילדה- 11

מראהאתלהעביראשתדל .מאודמטושטשת
שיערשתים·עשרה,בתילדהמלים:בעזרת

מאוד'גדולותעינייםומתולתל'שחור
ופקחיות.עגלגלותפניםושחורות,עגולות
מכלנורית.ושמהעבריתמעטמדברת
אניתשומת·לבי.אתמידהיאמשכההילדים

אףעלהגיטו'ילדישלתמונהמצרף
מזג·האווירמטושטשת.שהתמונההעובדה

עליהתנפלווהילדיםגרועהיהיוםבאותו
וזובחטיפה,לצלםעליהיהולכןעבר'מכל

 " ...התוצאה
סמוך , 1945בפברואר 6מיוםומכתב

שצריךלקווי·החזית,הבריגאדהלכניסת
עלוהורייאחדות.מליםלולהקדים

היטלרפלישתלפנישנהארבע·עשרה
שכתבתיוביוםפוליןילידתחברתי .לפולין

שניםכעשרחיתההזההמכתבאתלה

בארץ:

ודודךדודתךסבתך'רצחעלליכתבת- ,,
שביתיווקראתהמכתבאתקראתיוילדיהם.

נדהמתי.לרגעבקרבי.זעלאדברושום
לאהאמנםאנשים?לרצחאדישאניהאמנם

טומטמוהאמנםשלמה?משפחהרצחלינוגע
איןמתרגש,אניאיןשותק,אני-רגשותי?

ואתהשלמנו'המוותועםהיותבוכה,אני

ולאבדמעותלאנמצאהנחמה,את Iתמורתו

 144-145ג.ליון
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לשואהאדישותנו
כלמות ,רגילמוותאינוזהמוותבהספדים.

תמורתוואת ,המוניטמא,רצחזהואדם.

יסחרשיישפךגרמנידםבדם.להביאצריך
דםשנשפך.המיליוניםדםהיהודי,הדםאת

יסחר ,שיישפךגרמנייםילדיםנשיםגברים

נורו ,שנשחטוהיהודיםמיליוניאותםדםאת

לנקמההזועקהדםאתישקיטזהדם •ונשרפו
עדחשבתיחרבה-החיים.היהודיםשל

לעתיםזו.ואיומהקיצוניתלמסקנהשהגעתי
אולם •דבריילשמעצמרמורתאותיתקפח

ההרוגיםדםאתלנקוםהיחידהחדרךזוהי
האנשיםאותםאלחביתה,ארצח,ולחזור

מורםבראשהארץמןכלפינוחצופים
נקמנו.-חובתנואתשמלאנוובהרגשה

פאתוסזהואיןשכתבתיבמהמגזיםאני"אין

בקרבירקלאאיתנההיאזוהחלטהריק.
אףפח.הנמצאיםשלהגדולרובםבלבאלא

לעצמםמתאריםאינםהזריםהחיילים
כברנקמח.מעשיתעשהלאשהבריגדה

גביעלמעשיותעלינומתהלכותעכשיו
כיאם •שלנווהנקמההאכזריותעלמעשיות

שלאבטוחאניזאת,הוכחנולאעדיין
 ,,- •נחמתךתחיהוזונאכזב.
כמאפייןמצטטושאניזה,מכתבשלוהמשכו

עוסק-דופןכיוצאכותבואתולא-
והציונותהיהדותעתידבשאלתבהכללה

אחדותשורותעודהמלחמה.אחרי
זךשדבריחתיאוריח,אתהמפריכות

מדגימים:

יותרקשהפרובלימחעודקיימת- ,,

מייעלה?מיהיא:חבעייחביותר.וחשובה
באירופההמצבבארץ?ויחייחיבנה

הבלקןבארצותמדאיג.המשוחררת
ישסובייטית,השפעהבחןשישוהאחרות,

כופים-אינההנטייהואםלהתבולל.נטייח

השתמדורביםאיטלקיםיהודים-אותה.
אינםוכעתהאחרונההפשיזםבתקופת

גם ,להיפרליהדות.לחזוררצוןכלמראים
-יהודים.משתמדיםעכשיו

היוצרביתאתשחיוותה"פולניח,

בציונותהמניעהכוחשחיתהלחלוציות,

 .בשבילנועודקיימתאינההמגשימה,
מאודרחוקהוהבריטיתהאמריקאיתהיהדות

מפנהמורגשכעתאמנם,--מהציונות.

והחיילים,האזרחים ,כאןהיהודיםבגישת
ליחידותהודותבעיקר •שלנולשאלות

הפעםזו ,שהראוחארץ·ישראליות,

הקיבוץ ,היהודיהגושקיוםאתהראשונה,

מאחביןבודדיהודירואהאתהאין .היהודי

ואינך·קבוצות,קבוצותאתהרואהאחרים.

חם.מאיןוציבעםאפםלפילנחשצריך

מיידלךאומריםוהמגן·דודה"פאלססיין"
 ,,-יהודים.הםשאלה

היהודיתהמדינהבשאלותעוסקהמכתב
הנראהובעתידבחווהיהודירובבהיעדר

מצטט:ואני ,לעין

יהודית'מדינהחסיסמחמסוכנת"ולכן

יהודיתמדינהליצוראפשרהאם-לאלתר'.

של 60%מפחותמחריםאנוכאשרדמוקרטית

עלולהזההדבראיןהאםהזו?הארץתושבי
המהוויםהאחריםהמעוסיםלדיכוילהביא

בשאלותומתלבטחושבאני-רוב?למעשה
היחידי.האחדהפיתרוןאתמוצאואינניאלו

בנינההמשכתהואלדעתילעשותשישמה
שכנוע ,יהודינוערושכנועהארץשל

בכללבנותהלבנותה.ארצהלבואהמונים,

ובעיקררוציםשהםוהמקצועותהשטחים

 ,,בה.ו:צרובהכרחשיבואו
הלאה.וכןחלאה,וכן

באותומאוד.מרגשתשונה,מזוויתומשחו

השבועוןמתוךדףובהמעטפהגילי.r:ייצרור
 , TRIBUNE ,הבריטיהשמאלשלהמפורסם

הגיעשלעיניי , 1944ברווקטבא 2 7מיום
הלוואימכתבשכןרב,באיחורכנראה

בו:וכתוב 1945בפברואר 20מתוארך

מעתוןשחוצאתיםשיריםשנילךמצרף"אני
מתורגמיםחםאםמאודמסופקאניאנגלי.

אועשויים,הם .ל.צ(עלוליםהםלעברית.
שלהנפשימצבםאתלהבהירבחם>יש

 ,,לקוראם.וכדאיהגטומורדי
הערתמצורפתהשיריםשלהאנגלילתרגום
 PAULהנודעהמשרדהוא-המתרגם
POTTS : שלהאותנטיותבדברספק"אין

מסרבלינקההוברחוחםאלה.שירים
בידינעשושלחםפוסוסאסייםוהעתקים
והוטסובוורשההסוציאליסטיתהמחתרת
ממשלתראשסגןאתשהביאבמטוסללונדון

אלחמשורריםחםמיהפולנית.הרפובליקה

אתחיואילולהגיעיכוליםחיולאמהואל
ספק,איןלמתרגםהטבעי?"קיצםעדחייהם
שנספוגדוליםיהודייםמשורריםחםשאלח

ידיעתילמרות ,אניואףבסרבלינקח,
והבנתיההואבזמןבאנגליתגבלתהמו

 .כמותוחשתיבשירה,יותרעודהמצומצמת
אתשכחתימאז,שעברוחשביםבעשרות

שמצאתיעד-שכחתיהמכתב,את ,השיר

השירשםאתבראשווכשראיתיחדףאת

השירזהופעימה.לביהחסירהפותח,

CAMPO DI FIORI , שלהנפלאשירו

צ'סלאב ,נובלפרסחתן ,הפולניהמשורר
הבוערוארשהגיסואתהמתארמילוש,
הרומאית,הכיכרבמראההמראהאתומעמת

אתהמוקדעלבההעלתהשחאיקוויזיציח
 .ברונו'וודאנוג

בספריםכברגעחנו ,האחרוןולמכתב
לדבר.התבקשתיעליהםואשראנישכתבתי
חודשיים , 1945ביולי 2מיוםהואהמכתב

שניביןבאיטליה.הגרמניםכניעתלאחר
-לבריגדהפקודהניתנהאלחתאריכים
התותחנים,גדוד ,החי"רגדודישלושת
החימוש,התובלה,הקרבית,ההנדסהפלוגות
וקרובאיש ooo,5כ·ובסך·הכלחתאג"ד

לנו,נאמרלתזוזה.-כלי·רכב-1,000ל
שלבחיל-הכיבושתשולבשלנושהחטיבה

 ,לדרךצאתנולפניבגרמניה.הבריתצבא;ת
לקייםבושהושבענו ,ב~סדרגדודנוערךב

בגרמניההחי"ללאישהדיברות 13 "את
בחוברתגםנדפסואלהדיברותהכבושה",

היהודיתהחטיבהביטאון-"במאבקשלג'
שומרשאנייקרת·ערך,תעודההלוחמת",

צעירים,אנשיםאתםהאלה.חשביםכלאצלי
חד-פעמייםשמאורעותלאחרחרבהנולדתם

משךכלחשופיםואתם ,התרחשואלח
בעתונות,וחןבאקדמיהחןגידולכם,
הואכיוונהשכלבלתי·פוסקת,·מוחלשטיפת
חיה,שלאמהולבדותשהיהמהאתלהכחיש
לרדתמצליחשאינני·מוחשטיפת

האםפשוט?טמטוםמקורחהאםלמקורותיה.
איזשהומשקפתהיאהאם ?רשעותמקורה

·עצמנו""שלילתאותה ,נפשיעיוות
התקוממותמתוךיודע.אינני ?מפורסמת

עומדאני ,זוועקיבהנמשכתמגמהכלפי
מתהלכיםעודכלפשוט:לפניכם.היוםכאן

בתוךשחיו ,כמוניאנשים·החייםבארצות

כעריםמכלויותרוכבפעלים,כפעיליםהזמן

עבריתלדברבכוחםישעודוכלחיים,
היסטוריהתלמידיבאזניולהעידבחירה

חובהבפועל-ממש,חיהמהולספרוספרות
זאת.לעשות

בצבאחארץ·ישראליותביחידותובכן:

מעיןחיה ,ב"בריגדח"ובוודאי ,הבריטי

סרשרובנווכיוון"ההגנה",שלסמויפיקוד
להוראותבהתאםפעלנוגםלמרותה,מרצון

חיברואלמוניםאלמונים-למחצה.אותםשל
כולנואנחנואבלהדיברות", 13 "את

גםשיבצתיזה(טקסטלקיימםנשבענו
מחם:אחדיםחנהבגרות"),"פצעיבספרי

הטבוחים.אחיךמיליוןששתאתזכורא.
שוחטכלפילדורותחשינאחעלשמורב.

עמך.

במערכה.עםשליחשחינךזכורג.

חילהואהנאציתבגרמניהחחי"ל ,זכורד.
יהודי.כיבוש

מלח 9ודגלהעלכחטיבההופעתנו ,זכורה.
היא!נקמחבארצו-הגרמניהעםלע:בי

עלייה,יהודים,הצלת-שליחותך ,זכוריא.

חופשית.מולדת

ואהבהנאמנותמסירות,-חובתךיב.

והמחנות.החרבלשרידי

קודם"במאבק"בחוברת ,עודאוסיףושמא

נפשבשאטנקם"וינקמוהפסוקלדיברות
יחזקאל,מספרעולם",איבתלמשחית

יזכורלאאשר"ארורקללה:מעיןולאחריהן
לנו",עוללואשראת
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שבועתחיתהזו ,הזמןשלהאווירהחיתהזו
מיהמוח?אתהיוםלנומבלבלמיאזהדור.

זותעודההןבקומקום?היוםלנומקשקש
כדיהיוםזייפתילא 1945קיץמראשית

סיפור·חייו!אתלדורנולתקן

לאבגרמניהחיל·כיבושאבל ,נשבענו ,אכן

אתמגבוהפקודהעצרהבפועל .היינו

גבולשלהאיטלקיבצדגדהחברי
טרוויזיוביןמפוזריםושם,איטליה·אוסטריה,

ונציה,שלידמסטרהלביןממשהגבולשעל
 ,שבחי"להארץ·ישראליםהחייליםאלפיחנו

ששוב,עדחסרי·אוניםזוע~ים,מתוסכלים,

עוברתהבריגדה-מלמעלהפקודהנחתה
והולנ.דבלגיההשפלה,לארצותלבלגיה,

התרחשהמסעות,ביןאלה,בחודשיים

לביןישראליםהארץהחייליםביןהמפגש
"שאריתשכונואלההשואה,שרידי

וכדומה.המוצלים""האודיםהפליטה",
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רכבוכלארץ-ישראליותתובלהפלוגות

תחבולות,באלףלהפעילוהיהשניתןאחר
שיירות"הבריחה",רכבתאתהקימו

וגרמניהמאוסטריהרביםאלפיםשהעבירו

בסיסיהןוביןככל·האפשר.דרומהלאיטליה,

באלפיםשחנוהשונותהיחידותשל

אולתרפונטבה,בעיירההאיטלקיים,
פעמים ,מחנה·מעבראלהלשיירות

מזה.ליותרפעמים·לילה,ללינת

 1945ביולי 2ב·לחברתישכתבתיהמכתב

שעתידביקורמחנה,באותוביקורמתאר

כסופר:עבודתיאתשניםללוותהיה

מצבאתשהריםחדשגלבאעתהוהנה- ,,

 .לחיינוחדשטעםונתןעודדנו ,רוחנו
בושפקפקתיחדש,לייעודנכנסההבריגדה

הגדולכייעודנתגלהכעתואשרקודם

עםנפגשנו .לעצמנולהציבשיכולנוביותר

נפגשנורקולאמהגיהנום.מוצליםאחים

המלאההעזרהלהםהוגשהאםכיבהם,

שאתכפי-רוחני.ובעידודבגדיםבאוכל,

לתארהמקוםכאןלאבעצמךמבינה
כלנעשהוכיצדנעשהאשראתבפרוטרוט

שבחורים ,לךאומראםמספיקאולםזה.

הדףאתרושמיםמהבריגדה,חיילים ,שלנו

-העברי.היישובבקורותביותרהיפה

מחנותמכלבאיםהםשרידים.הםהניצולים
השרפהתנורלפנישעמדואנשיםההשמדה.

ובמקרהבנסשניצלואנשיםבאושבינצים.
אולםאנשים,אומראניובבוכנוואלד.בדכאו

עברתימבוגרים.אנשיםכמעטביניהםאין

הממוצעוגילםניצוליםרשימתעלהיום

ישאלםמבוגרים,אנשיםגםיששבע·עשרה.

ואם.אבללאילדיםהרבה
הכלסיפוריהם.לפרטילכנסרוצה"אינני

בזהאסתפקטוב.כךכללנוידועהרי

לישחיתהמשיחהקטעיםכמהלךשאמסור

ארבע·עשרהבגילנעריםחמשהעםאתמול
זובמחנותנמצאיםכולםשבע·עשרה.-

עלמספריםמקועקעיםלכולםהששית.השנה
עצמיאניכשעתיים.אתםישבתיזרועותיהם.

ומה ,לדברלהםנתתיכמעט.דיברתילא

כי ,שסיפרומהלאהוארשמיואתשהשאיר

בינםשיחהבשעתאגב,דרךשנפלטמהאם

עצמם.לבין
'הנוערשלתלבושתלבושיםאותם"ראיתי

למקוראותםשאלתיכאשרההיטלראי','

 ,מבוגרבחיוךאחדליענה ,אלותלבושות
אורגאניזירט'עםהאבען'מידערמומי:

'סחבנו'),"במקוםשלהםמקורי(ביטוי

מפליטהארבע·עשרה,בןשבהם,"הצעיר

לנונותניםלא"האמריקאיםהשיחה:בשעת
מהגרמנים",טוביםלאהםלארצם.להיכנס

הריהפלא?"מההמבוגר:לועונהזה"על
דמוןליזירט",אנחנו

מהותם.עלההכרהאתלהםהחדירוכך

עבריתדיברמהםואחדעברית,הבינוכולם

לאשניםשחמשהעובדהאףעלרעהלא
שבע·עשרה.בןבסך·הכלוהואבה,השתמש

להםאמרתיכאשרמוצאי.עלשאלוהם

בקינאהעליהסתכלו ,הארץילידשאני

לחבר:וקראהתאפקלאואחדובהערצה,
ארצי·ישראלי",הוא"הבט,

עלשבסיפוריהם,הזוועהעלמספראיני- ,,
נזכרשאניבשעהכי ,במכווןשסיפרומה

ביחולפתאלהילדיםשלבסיפורים

ליוסיפרמהםאחדשישבבשעהצמרמורת.

בשאלה:פעםכלהפסיק ,הרפתקאותיועל
לאלבסוף ,"ןכ"כמובן,אני,מבין?""אתה

מבין!לא"אתהוהתפרץ:להתאפקהיהיכול

מאמיןלאעצמיאנילהבין!יכוללאאתה
זה,"כלאתשעברתי

אתלרגעשכחולאהסבלכלאףועל
ליטא,מפולין,יהודיםוכולם,ארץ·ישראל.

כיצדארצה.לנסוערוציםרומניה,רוסיה,

לנו?ואוליפתרונים.לאלהיםיגיעו?

עםמהפגישותמזועזעיםכהאצלנוהבחורים

כלטעםמהםנמחהלאשעדייןאלה,פליטים

הפסיםבבגדיעדייןלבושמהםשחלקזה,
אתעדייןהעונדיםההשמדה,מחנותשל

אנוחדליםשלאעד ,ובוכנוואלדדכאוסמלי

העזרהומלבדעליהם.מלחשובלרגע
הזדמנותאיזואחדכלמנצלהמאורגנת,

 ,,-בהםולתמוךלעזורכדיתהיהשלא
כלאותיללוותהמשיךההואהקיץאמרתי:

אתרקלאשינה ,סיפורילכלנכנס ,חיי

בעםבעולם,-לישמסביבמהעלהשקפתי
ליהודיאותיהפךאלא-ובארץהיהודי

-כציוני ,לציוני-כיהודיבחירה.מתוך
הפוך.בסדרלאפניםבשום ,לישראלי
הישיבההמצוטט,במכתבשמצאתיוהתמונה

מקומהמנוח.לינתנהלאהילדים,עם
לכותבוהצלחתישלאבספרהיההמרכזי

 ,בגרות""פצעי-שבהעשריםכעבוראלא
"ששאתכתבתי 1953 • 4בשניםכבראבל

ביןהמפגשהיהשעניינו ,לאחד"כנפיים
היישובלביןבינם ,לארץ·ישראלהניצולים

איזשהולביןהמרוסקעברםביןהותיק,

הפגישהאתבדוי."מומצא",עתיד

קבעתיבפונטבההילדיםעםהלא·נשכחת
"ששסיפורלפניהדי.פי,")במחנה("פרולוג

שאותולספררמזכמיןגם ,לאחד"כגפים

ייכתבעודושאולילכתובהשתוקקתיבעצם
שליהמטאמורפוזהאלכחיבורגםאי·פעם,

למעלה.במכתבכמתואר , 1945בקיץעצמי

לסיפור?מתחברשזהאמרתימדוע

עלנגןשאנחנוכךעלחינכובארץאותנו
אנחנוחזקים:אנחנונילחם:אנחנונפשנו:

בעליאנחנומשלנו:רצוןבעלי
 •ואנחנואנחנו·נפש:מסירות
לישעשיתיבזההתחלתי ,כספק·נער ,כילד

בניביןפולחןהיהזהלקפא"פ,מקל
אפילושלוש·עשרה,הארבע·עשרה,

לפרדס,הולכיםהיינו-שתים·עשרה
 ,אותוכורתיםמתאים,לימוןענףמחפשים
לונותניםבמים,אותומשרים ,אותוקולפים

אלפניםלקרבותאותומכשיריםלהתייבש,
שלוש·עשרהבןמקל.אלמקלפנים,

כברחמש·עשרהובןל"הגנה"הושבעתי
חי"ש,אזשקראולמהמחלקתנוצורפה

רצינווככההתחנכנו'ככהחיל·שדה.
לחיות.

עומדיםהזה,במפגש , 1945בקיץופתאום,

הניצולים,-שאלהסיטואציה,מולאנחנו
כן.אחינו.הם-העשניםהאודיםהשרידים,

שאמרזה ,בגרות""פצעיבהמתוארהאיש

פגישותהיואלהבקרמאטוריום.שעבדלי
שם,חיי.כלמנוח,לינתנולאששוב

הכרעהלקבלהייתיצריךאלה,במעמדים
 ,לנוכי ,מאודקשהחיתהוהיאפנימית,
אותם,לאהובהיהקשהמזה,מעברהבאים

יכולתלכם:אומראנימזה.מעברהבאים

אמרת:אם-אחדבתנאירקאותםלאהוב
שהוא,מההןמשפחתי!-זהאני!-אני!זה

פשוט:אני.להיותאחד,בניד·מקרהיכולתי,
כולםכמעט ,אמיביתוכלאביביתכל

בשנתולצעיראבלשם.אבדושם,נשארו

זהכמועצמידימויעםהתשע·עשרה,

מאוד.קשההיה ,בתוכושהתגוררנו

עלהכנענות,עלגדולויכוחאותונכנסכאן

תאומיהוכלהעברי"הנוער"תנועת

שבכלודאיהשמאל.של·הנוערבתנועות

אלאהקטן.הכנעניגםישבמאתנואחד

ולא ,ראשי·בצלהיינולאשאנחנו

אניצעירים,בני·אדםהיינוראשי·כרוב.

מעורבים,מאודרגישי-ם,מאודלומרמעז
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וחלק ,היהודיהעםשלראש·החץמאוד·מאוד

והתמודדנו-אינטליגנטייםגםמאתנו

עם ,עינינולנגדשקרהמהעםרבהבעוצמה
בתוך·תוכו!ראשוניםעצמנושמצאנומה

אתשהפנמתימרגעראשון:בגוףאדבר

בחיי.חשובליסודנהפךהואזה,המפגש

לירושלים,עליתימהמלחמהבשובי

מההעברית.באוניברסיטהללמודוהתחלתי

ישראלעםשלהיסטוריהלמדתילמדתי?

 •היהודיהעםשלגראפיהודימווסוציולוגיה
תקופותבאילו ,ישראלעםשלובהיסטוריה

שלעיקרולהתרכז?בחרתינושאיםובאילו
העתשלהיסטוריהיה'ההראשיההרג

הגדולותהסמינריותהעבודותושתיהחדשה,
האחת-היודיבורבבצירןלפרופישכתבתי

התנועהשלהמפורסמתהוועידהעל
"ועידת , 1908בשנתהא:ידישיסטית

גםשחייבהשנייה,ועבודהטשרנוביץ",

-ביידישעממיתספרותשלמרובהקריאה
לאומות"היחסעל-מעצמישלמדתישפה

במזרח·אירופה",היהודיבפולקלורהעולם
שניםכעבוראותישימששליקטתיוהחומר
 .לאחד"כגפים"ששבכתיבתיפהאחדות
עלקטעאותו .כיווןשינהבתוכיהכל

הואלכםשקראתיהמכתבמתוךהילדים
הלואאותי.שיגעאותי,שרדףמהשלעיקרו

בשלוש,ממניצעיריםבסך·הכלהיוהם

לאכברומהיצאומהומתוךשנים,ארבע
אני,ואילוהמלחמה,שנותבששעליהםעבר

 •••כמולעומתם,
אפשר ,מאזשכתבתימהכלפנים,כלעל

מאזשנים,פגישה.אותהבצלהיה ,לומר

"פצעיאתלכתוברציתימהמלחמה,שובי
 ,לספרנכוןמפתחמצאתילאאבל ,בגרות"
שלברקעאתוהתמודדתידברשלובסופו
קדשמבצעביןשלבישראל ,אייכמןמשפט
שניםאבל .••ארוךסיפורזההימים.לששת

עלהסיפורעםלהסתובבהמשכתיארוכות
"פצעיאתכתבתיכאשרהילדים.חבורת
המכתבאלחזרתי ) 1964סתיו<עדבגרות"

הילדים,עםהפגישהאתשובוהכנסתי
הכללילמבנהבהתאםשונה,קצתבעיצוב

 •למרכזוישראבל ,הסיפורשל
מדומה,הואבזמןשהמרחקבזה,לומררצוני

בדחפיםבמניעים,משהושמביןמיוכל

יודעמעשה·היצירה,שלובתהליכים

אסכולהלאיזוהיאאחתמחוברים,שהדברים
גם ,דברשלבסופוהן .תשו~יךספרותית
פלנטהעלביזיונירומןאדםכשכותב
 ,שלוהאוטוביוגראפיהאתכותבהואאחרת,
 .ימיוכלועושהוחוזרעושההואוזאת
דברי·הפתיחהשאת ,_לאורלדןמודהאני

שהצבר ,כךעלשכתבתיבמשפטלסייםבחר

לא.אנישלי.הסיפורלאהואהמיתולוגי
המלחמהאחריבבואילא!ואנילא,אני

כמהבאוניברסיטהפגשתילירושלים,

תמידוטוש.יונתןשלהמובהקיםמתלמידיו

-העבריתלתנועהראוילקנדידטנחשבתי
 ,שחרחררזה,וגםמפתח·תקוה,מהיותיאולי
מטורפתשיחהאיזוליזכורההיוםעדשזוף.

עלהתורהלכלמאזיןאני-"עטרה"בקפה

מיסודההנבדלתהאחרת,העבריתהאומה

סוףבין , 194 7היאהשנההגולה,מיהדות

העצמאות,מלחמתראשיתלביןההשמדה

הזאת?האומהאתיבנה"ומישואל:ואני
ואנשי·שיחיהניצולים?"לאהיהודים?לא

שיבואומיחדשה,אומהנכאןנבניתאומרים:

אמרתי:ואזהזאת",החדשהלאומהבןיהיה

לעםקרהמהיודעיםאתםחולים?"אתם
אדםחזרתיכי ,אותיאחזהבחילההיהודי?"

התנסותשזורה ,ולכן •יהודיחזרתי ,אחר

לאחד"כגפים"ששברקלאהזאתהדורית

אלא"הבדאי",ובבגרות""פצעיברקולא
על ,ילד"אתהמי"שלספרישלבלבוהיא

שלשונה,בראייהארץ-ישראליתילדות

הצברשקרשלהנמשכתשלילתו
היהודית.מהמהותהניתוקשקר ,המיתולוגי

הזאתהתפישהאתלדחותבאמתרציתי
ופרצופיה.גוליהגללכל

~ושא-מרתקתעצומה,קרבהיש

-הצורךדיבהםהעמיקושטרםלמחקרים
לביןבארץהקיצוניהימיןביןהנגיעה
וטושאחדבקצההקיצוני,השמאל

מהגולההינתקותשיבססלמיתוס,והתשוקה
 ,פרה·יהודיזמןלאיזשהועדהעברומכל
ובקצההפורה",הסהרעבריי"כלשל ,אלילי
ועבריימניהואאף ,אבנריאוריהאחר

לעצמותבעהשמאלישבגלגולו ,לשעבר
שלה"דציוניזאציה"למושג·יוצריםזכות

מאירופה ,אחרממקוםכעדבאאניישראל.
עמיכביאחייעםמהפגישה , 1945קיץשל

הארבעיםשבשנות ,שאומרומיהיהודים.

לשואה,אטומיםהיינווהשישיםוהחמישים

בארץשלםדורשלמהותולעיקרמתכחש
אומרשעותאםמטמטום,אם-עליוומוציא
בכלהרעהאת-פנימיעיוותאיזשהומתוך

הסופריםוכאחדהדורמבניכאחדהדיבות.

מתוךמשהווקראתיאליכםבאתי ,בדור
בארץההואהדורמצעיריאחדשלמכתביו

שכח?מיוארץ:שמיםעליולהעידשבאכמי
כתב?לאומיזכרלאמימבשרו?התעלםמי
מכוחכאןשנמצאיםיהודים,שאנחנואו

נמצאיםוחלום,גורלשותפותמכוח ,העבר

או-ולעתידלהווהאחריותכבעליכאן
דבריאתאניפה.לחפשמהלנושאין

 •תודה.סיימתי.האלההעדות

qו
 IEו

 •מםה

שירה•

לורקהגרסיהפדריקו

האפלותהיוניםעלקטידה
ליסויןבהדימספרדית:

בסניליתילד ,גילייןלקלאודיו

ה 1ר~ iJע.ץצ~;.ניצל
ךב. fעםא,;.נל;ת םי~;,~tיי

זכ~ה, iJס;נכה~זכת

האחרת.-הלבנה
 ····:-ז-:זז

אמרתי "שלי"שכנ;ת : •• :• • f f • : - T 

 "?~רת ?i ~ג~~נ:רי"~יפה
זכ~ה, iJז$וקרה , "י~ 1 ז~"

א;~ךת.ה i11נד ,"י~;ר; ך;ת~"

 g ~ y;~סי~נ:ריא,~י 1

זכ~יצ~~נ;וגי'~ר iס

~לג~ל;ת oז;ך~tיירז)ינ:רי

 • v~זכע.ר~ירגע.רה
ס;נכהז;~ז ;ז~

~סךת.לא ,ז;לאע,רהךiנג

 ,ז$זכךז:יי ,"יל~"ע;פ;ת
 "?תך~ק~ג~~נ:רי"~יפה

זכ~ה iJז$וקרה ,"'~ 1 ז~"

א;~ךת.ה i11נד ,"י~;ר; ך;ת~"

ה 1ר~ iJע.ץצ~;.ניצל
ךב. fעםע,ךמ;ת םי~;,~tיי

ס;נכהז;~ז ;ז~

~סךת.לא ,ז;לאוסי~

לקדחבהזהמואבהשיר

של"הדידדאןהקובץמתוך

שיריוקובץ-תמרית"

והואלדוקה,שלהאחרון

ספרדלמשוררימחדדה

העריצםשלדוקההערבים,

רוחניים.אבדתבהםוראה

השירהמןשואללרוקה
ימי·הבינים,שלהערבית

הצורות:את ,כביכול

ואתדהגסלה,הקסידה

כלומר ,ואן""דיוהכינוי

אך •"מבחר"או"קובץ"

הדימידןדברשללאמיתד
מדעסהואהנזכרתלשירה

קצתלמדי:וחיצוני
בדימויים.וקצתבנושאים

הואהקסידותנושא

עוסקותדהגסלדתהמוות,

החלוקהאיןאךבאהבה,
הנושאיםדשניחדה

לדוקהשלהגדולים
הסוגים,בשנימופיעים

הואהשראתםשמקדר

ושיריבשירי·עםבעיקרו

ספרדייםילדים

שלהאישיתוהמיתולוגיה

לדוקה.
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שניקדיש

POEM IN PROGRESS 

~ע;ך~יז$ז,

זעיר~למןבף,יול;בש

 .הליח;~;:ע,קף tר~יס tס;לזים;ןלף

ךזtישזt~יס;.rכהכ,;דקים iJ~~ין

~ע;ך~יב, wסלאה ry,1ס~~זל~טרא;.rכנף

זעיר.~למןבף,יול;בש

ר·כרק,כ:ם. wז ,.ך~רל.י p: ·ל;·י~.א
ה·כמ;הזפחשבהלנףחיתה

T:T T TT:--: -

~י~רה.~לא·בףם Rבףם·צ_'י

n ז;לפהrמפשריםהריםעםהזפחשבהל
 •ז:•••ז• • T ז:-- T:ז

זע·;ע,גי·סזטחל yך

 1ז 1מףזה ,נ;זלי-~~;ןגאנ;ס 7א;

יףj)ש

.זה iJ~;ר.געלק;פ;ן'
 ,;ר n ,ס·ץר~;;ן~הףלףל 9~מגןדסגת' wל
 ·~~דיר w ;~.ז:וח ,ד·~אד yךח.ק iJה, Rךח;·ס~יםרףס

P-ל~~מרדישw ,כן;ה,םאףליק;ם

ל;ק,ק,ת.א, P-~ Rצ~ד- ,ת~ iJכףס p:;ד~ת

~סרת.~רץ .ב;~ס-ץר~~רץ·סקךם.

Pל~ןמ;גים,ד·ישiJ ת;ר;~כ~נ;ו~;דים, 

ז 1 י~~י;ףדבףב;ת,;ד;ל;תב~ע;ת

ג,~רמו p: ז~~ y~תע;ךכ;תנכ;;~יםמעךכ;ת

ה. Rי Q~י +·רצח.tרא,בת~ל;ך~.םזרכ,;ת

ה Rכ,.זרי ש.:;לי·סרףה fז;ונף

f ר;ד +לה~:P זרז~iJ ךל~גיםל~גי~ך~ב
y לףם,~די ,שן:~ , ;ד;ס;ד;:p לףtז

זtילן·.םךד·~ה,גך~הגא,חף·ז;וא;זtים

ק;~י·סזpס~ים, +-~ס~יםזtןר;ת p:ים ,r ~;ר +רון~נ;תךגךזtים

שתנףע;תיהם,;ממים,וא;כלי·נבל;ת
: : .. :·· : . ... : .. ... 

~;שףר' iJן~זףם ב~ק~~ז:?דח;ת

ר;ת p~זדסא;;רה;גוןוג.זרים~לך;ן;ל;ת

שללילה,שנכ,הבאשמות
: -: :• : " T T : - - "." 

גידר;.ז:וסת ש:.ה wר:

iJ ןביז~ק;מ;תiJ ,גידק;מות

ךסזפוליקףל;ת,סא,ט;~ים

;ת;ך ,םי~;;נ iJ~לסזt~יםגינ;ת

iJ ,רכ:ם;iJ ,ת;ך~אדדאלאס;

/J לקזקרה,~ם.גךעיז' •~ח~רי;ד·קים~;' f ה
ףמ·;ר nהשהתלתלשגלתה

."" • : T - : - -T -" 

 'ר~ fל~ז:וה~ה 'ר~ fij~,גי~סד
ףדת;ך ,זrכr.,ע Q ~~~ת;מ;ךא;ז?~ת

iJ יםt~אן;~y לiJ ,~ת;ך 'ר~
ר~ע.ד·ר·;לםז$ג.:ןה~ךב·~ן~ל;תת;כ,ר'

רדי~ה,דביןר wnביד ר-'-P ~רחףט
ןדב·זךכ,;תןעפ.ףלו jcן

ס~בףלף~~ה,ןגסם

: w בידר;.ז:וסת ש:.ה

:PiJ כליםr.ןק.י·;ךנ;ו~~jc ,ןפףת;rז 

ןזtזהע Rכ~ךעיגיסם~ים fנ;זק.גים ה~;ל~

;לי·ס;רה, זrכr.קז~; ת~;;ש
בבנים,וילדיםצדפ;תמצפדת

:••" •••••• : T • T O T: • : 

: w סע;לם,~כ;גתחיאר;.ז:וסתה·

 ת;ש;:ו,ם:~ים,ם

זt~ית,~הזt~ית, ה~~ך;;,כך;כ;

~ם ,ת;מ;ק~ם ijביגילי~ים qמ

~~r:כ,ים~ז םיזtךי;דקיםסדב·זיזJJ י·ןם~

-ףמה sהשלהחשאיהאנדרסטיטמנטל yחשבף-
 T- ••• •ז-:- :•:: ••: :•::-ז : •

;~ים nס;ילר~ר~ירליםק,;ף~ל,ם רי~;:~ן
 ????????ו

ה, 1Q ~ן~ל'ז Tג~לטעםל.ןה, q •א,כףלת;דר

רג pל ,םי~~; n;ך ,.זריד f ~ ,~זמןר P:1 חכ~~~ ה~ן~~
;ךנ;וד;דףת,לףת, y;ךנ;וסףת, q;ךןת;ךדחזד·ק.ן

ה, .?1iע.;ליל.ם fד:ד
ס~לים,*ידר;.ז:וסת ש:.ה wך.

iJ ;בp ךש;קק;ת,ל;קק;תק;ת-
-ףה wזt;ילגף~rז p: ת;, r ,נ;נ;ונ;ת
~ןי;ה,ה 9:קד;ליק;ת qמ

napasanada 
: w סר;.ז:ו.ז:ותה

ב;ת. 1 ;·י~ר~~ 'ן;ז~;יל~,~וים~לים,;יל~,~וים
-זןמ;ט;ךים,זג~יקא;ן wר~

נ:יג:ם. wת-ס-P י~~כ:;~ידיתלא-_~ךגה,~א
y לQ ה" ,";ג;ג~"פףןjc ,"ג;ז$הה"קוויקה"איכה

11;iJ א'ה ,סי~.;ן~ה;
סצךב;ל;ת. ר;ז~;ר,פ;ל

ת Q ~ JJ ·עג.~-מ:ם tס

לית 1דף·ד~ה JJסן;הם yף~

.ךה,ס~הק;ףךלאזפ;;ה,

רףב p:לט 9ש wמ ,ה~ 9ומ;~דדדל~לא

;עך·ךגי~ים~ירים

בףד~ה.

של ,המבחרנפחם;ר;ת nשמףמכ,;תושובשףבמ;צאאתה
-T • • T • : T "." -T : "•• -••• 

ימ;ת ;vףך;ןים nביןמ;~אט;ך~גים, 9גא;;הףךיםעים 9נ;

·סמ'ס·ס;ד;לד;ת tpףזגס·חףט·ס,ןרה~לז$פרח~ר

~ל םיו~~~;:~ע·ר~ים,דירףת, iJן~רףתס,תףגים

ל:ם 1ד~לע,צ:;גים~ל ,ףש;~.~ת;לעים
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ז;ילף:ים,ל tר iw ; ,ה~~ ?i~ה JJל t ת;"ך; nא,

צם, 1ק;לנסם,ךק;ל

ןמ;ג~ים, tt-זpש;ךךים iJ~ן~ו,יםזt;נכה +ג;נכה

ף~ן-ה;בףל~לי~ע.ים-ך~דים iJ ,םי"~ 9כ

 ,ם:·ף; n ל~t.ז~נ;סץק:הף,ראג~יב.קגז

זגת, r ~.חף~ק~אהףא,זגתח.~זר w ;~ם~זז

הףאל·~ן y ·ר.ח.:ר

tt:piJ בiJ נ;ראt לiJ ח.ז;וtt .ףףת

~ג:רים: iJ~ץקגדת tסע,ק.;החיאל·כן y ·ר.ח.:ר

~ןדזp-נף. t,י;ת ?iזtיד~ד:;כיזקיס, ;ר~ס~~יז;יס,

~ :p V/ ;ריס~ןמtt מ;ד:אק:p ;זיר·ל.ןה.מ

הףאל·כן y ·ר.ח.:ר

iJ ר;קן~'ciJ ע,ג:ריר·ס,ל~ים, ,ף:p ,שףף·ס.ז:וא,ו;ת

iJt אזי~~, t ~לדתףגים וי~:.עt ,זג:ים
ב;זגך~ישלא:;כץקצס ,לזtרזא Rדךלאו

) iJ ~.ו;ז tt גיגיסם,~קים~ i ע.קש,~ב

 :>ת;,~~ףפ,וכ

" 7 t1ז ?" ~ tt פף.ל
 .רף:;גיןס;~ר 9ךי p:ל;~ה i ,, ,ם;ק~-ל~·י,א 7 "

זגה

 ה;~ iJ ~ ryלהנכ~;ה
אי w ,ס~

 ?ה~,צצל
ר;בצת.הזפחשבהצלהזפחשבה

--: TT TT :--YY 

לא•רנכ~ה.
ללילה.מרססת

:••• ••• :• --; T 

~~ t ןצךצרסןקיקר
 jא,יר;זtים,

~לנכא.י·ןםא.ין~.ז;וג~לת,:ןךהצלסא.ם
ף~ק;ם~ק;ם ל;~ז.tיר , ;,י~~ iJ7~חים 9גר tiJסגףף

ץקגץק~~תףת nנ;דצל , Musthה-צלןבף~ים: ש:.

t ס,גיצל ,ה~ר;א,יז;לq ,ס:;גיך";תצלן~ים

t ה-לBeauties , ה-עלiJ ,Teenies דpזry מ;;ןל·ךו,יםi ,ו;כיס

~ןזcן: iJל tחי tס~!ע,ר;ת·גית,ר;~ידז:ה,ל t~ךזtי iJב~;ס

~ t סרא~יםח~סתנכסףף,ם

 . Electric-Nigger-Dandyל t,לילים

~ע;ן~י

 ,זע.ירל tזגןנף~יול;גש
~תח:;כירלאזtיש

iJ ןבףשt ל;; t תiJ ~ ry ~;ףפ;~:;ג~גים הt :ז;ןת

ה, i9ע,רףץ·~~~לי·זpךיךים,ןב·זך";ת

 , Viola ,ס;גר~ריר

רריןגיקרףם ,ע,~קיע;ךק

~י~רה.ל tא·נףם Rכנףם·זיי ה;~ ryס~לגףס;tיה

~ךק.י·א.~להזית, t.ז;ונכן~הסזtרזכדףר·גזנשףל.י

דק.;ה.~~יןס;גכה~דר~ה iJסזtרז ,ם~ i~זק~ךקף

ת j2ע, 1ה·ןגנף, t·מ~ר;תל tסזה.בןזןן

,גי·סא,ן~ה~ל~דךנכ;ע j2 ו;ז.~ t ,~לי .
ם· nזגע,ל;תך;ע.ים ttך ם:יt~~זגי·זגךזג~הןה;ל.ן·ןק;~א,

t רבץל~t יםלtךי;-ז;יא;זR גיםt זגע;לםגךאףלא~ס,ו;תל-, 
זpש;~ים, iJש;ן 7 ,םי~;פ~ iJש;ן 7

 ,<זcזדג;ןרד·~לא~י~:חל;ם~"ףזיםש;ן 7
צעיר).שלמלנףשיול;בשנ.ע;ד.:וי

: :• • •• -; T ••• T • 

נומידיה,פוסומי~ה,ללאלא~לה,ע;ר;ת

זגימ;ת, ry ~ 7נ;ררירה.ז:וא,גה
יע;ת, Q , ,ב;.ל·ם··,ף, iגיד-צ~

, Foame, Frig, Fica 

tt לס 9זג~ש ,ה: 9ףמ;דדרל:p .רףב

tt רr .סקןם·

א,י·~ם·לא·פה.

ה;~יעף t;ר n ,ס·י.קך~;:גין~ים, iל~דק

:p ;מ:P ,ז;וזגי·זגג:רים.:p ;ז;ובקע.ים,~,ע;גיםמ.~

;סם~tסף tרג~ים, R~ךצף~ים

q ס;ד;ליםלף;י·ססןנ;ןt לiJ :זפ.ס

~לי·נף~הא;רל tר~ע.יםא;tים

ז;רי·;רףס;ת·ל~יךיםסר·~ן, tt ••• "Terminus " ן;ל~~

סח.ןד;ת~דג:ריבן~ן_ףץק ...סר-ס~ןנכ~ה ttן tזגרחיזוי·
iZiJ קרףם·~ץקע,~ף ,~ן,י;ןזבn ךים;... 

ה Rסזפףו;כי ,;עא.יןלל;לה t~ג~ה~מךת tt ~ע.ת

tt ןאt בתל;:~ t ל.בם!... 
 , eק; 9~יקר; iJ.ז:וסת ,~ךסר tt ,;ע

ך;ףפ;ג, 9ןמ-ף.:י·~ים Rדtי~ים, P JJ:זפ. iJצל

 ...ףזקע;ךיםו,זpים ,זר.~ל tא.ידס;ף 7צד
 ...א.ידס;ףצר~.ז;ו~ךד;ת iJ ת;"~ך;מ;"~~ל"ףת

tutto a posto : ןג;סע;להנכז;ן,גיtt ה

~ iJ ז;וג:ת.iJ ,יםtנ;זקז~ i? ,יםtתףנכםז~

 : yןש;קךר_; nן

 ..ז:ון~יתל tןמףג:יה iiJ~ןאא.ינ;~ןת iJ:;כי

 . Camoח aגץק;את,חיאם.בד

 .ה,;רזt~אן~אזידגזיייq iל

-~ק~ל.יה;;הא.י~נף t~נכי~םא.ין
זג~ה-זג~ה.חףרים iJסע;ר

~לiךז;ןת ה~~,עצל
ij ןצ;דחים:י;ךךים~ה

 ,;רי~י·א,~רת Q ;·ד~ם
זcז~ר~רים,ד~לים,נ;צ;ת,

 .זע.ירל wזגןנף~ייל;גש~ע;ן~י

R ל!~יםנאוגרש·ד

מ; p:זגה·~.ז;ו~רים;ןם,זגה-~~.ז:ו~ים-

~ים, 9לי ttסףךי jJת yף.ז;ונף~ית ryסל

t סר·ס.ז~תt דלף;ןםןאtז

t נכ;כב·סלt יס~t לGiacobini-Zinner , ץק~מ;תקזר;תה;ןע;ת;~
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:p ךס;ת,~לחנ:יכק~ן~:p לףו:זיםtתי,;~ז -iJ ,לי~ה~

:p כפףךים;ty לזךלח;ת,~~יםלiJ נ:יכל;ת~ל;ת~·

 ת;~~כ;:ד;ק 7ה;~כ;ת;ןןךא;נכם~רח.י·;ךר;עים,~ל

-~ןק iJ~ןח;ך~י·ןש;~םי;קךי·~ך~~ןחף~יםעם
בחבףטי·מות.מיזניםנסףסיםה~~זפיםמיללים

: -: • --• : • :.• T" . : . .. ז:· 

ר;צה.אזפאלפאזינגלחזר
-:-: T 0 

: T 0 T 

jZ ק~לי- 7נאסרד·ישiJ ,א;-ןה-ק;ל;ן 7~רס, 
סרטיםאלףהחףר;ת:לאזפה;ת

T • T : • -•• T: " 

~רס~~יםש;לי·~ךפ;תס,סקסקים,~וים,

 ,סר w ·י,;ד;נ~לגס.לילית,~ל ,ה~ w~לגףל 7 ~~
נברמשליכ;תהאבניםעתשמש,של

:ז ·:- ·ז-:ז ... "." ."

ק~ךים.~לס,דריםל y ,~ר iJעfזן;,י·ל yא,ר:קים~ללים

jZ ה-.זק.ר 7נאסרךישLabben , -ס?לי?iJ ~7- ,ה 
חמרים-של·אתףת,הזפזר;תלבלףט;תמנגנ;ני·החישה,

-: : •• -• T - -T : -
0 T T: •.• " 

fז/עירים, iJלגף;כים Hankenךגק~יק~~;ת,

jZ ן~לדח:נכםנאסריש·דrp ,כלסנכם.ים?
הנפףח;תכרסיהםאחזף"הפע;ט;ת

 :- ·:··:--:ז-ז

בדכיםתאנ~~תםיללףויבבף-
:• : • : T T" -: - f T: T : 

 .ם~ iJגל.י p:פ;ל wר~אח~?נכה

ש jeקי- wג~יצל~ךעףחם~ראסר

א;ת;לעים,ש;ך~יסךקי:גים,

כגז." ..•;ןם···דזךדקף

jZ ה 9לד·;נאסרךיש

~נ:ויםה, 9ע,לי-ס ר~~~
זכר;ננף,שהיא ". . . : .. 

במ;תנף,האדמהשהיא
•.• • T :-ז T : 

0 0 

y לiJ ך~ל ן~~~ל~לףך~~;תב;ע,ר;תגליםf. כ ,דזין-

 ,םי~~~~.ס~ים w ~זף-ס~~~ים, ,ה;ןזר~ינ;ןדים~תףב.

ךח.ק iJס.?:נ:וית, iJטףרה 7הזפ;נ;קף~ן~רף~ים

- ~ , י~~ QiJפ;נכה iJ •~חףג
ס;ד·קיםי;גי 7 ~·ן;י 7 ~

 .ףנ~;ת·ך;ת~~

רףת, tiJ~לץ iiסעףדתוך·ת;ך·ת;~נף

ךח;בות,~גי~ליר-ך.~ר ;v.ךהף ,~ג:רז.tלף

ונףגה,מאירילד ,ילדשהףא ". ...". ·.··.· .. . : ·.· 

לש;ן iJז; , ;ט;'ג~לה 9ס~לי~סז;

 ,ה~ r'ס 7~ןםק.ס~ב~ררי p:ה Rסרי
זוהוגה?>,מי<הישלהגותיש .. -:-:-·· . ". 

 ,בא.פל-השח;רהחד·הההבחנה
 :- ·.·: ד-- דד:--

.ךהף ,~~רץ iJ ,ה~~~ iJר- Qס,כ~~ח

~ס,דה: iJריס ,.זכ~חףי iJ~.זכי-ריס

סקל;".~תרק~~אנ:ויא,דל ,ו:ז~fזןז:וי א~~ ת~"

~נ:וים.ה, 9סע,לי , ו:~~ה 9 ;·ד
כשנמףת.זכר;ננףשהיא

:• • • : •• : ."" T 

ים. iinבע;דנףהאדמהשהיא
:• • T T - : T ; •.• 

0 
-

y צךב;תסר~~הל-iZ מ~~לאות~:גים· n ת;

 .ת;ב~ך~~~ת;.זכ:ם ;v~ק~רי-רירכ:ך

~גת iJ~תד~רש~נ:ימףנ;ת

:p כת;תiJ רףשות~y ת;ע~~ל: 

ךקיא.~סראכ~ף~ראש,~למףת~קיל;

ך~ר~~לזקנף~~נףכל;ע,

 ,.זק.ר~ז.tי.ז,הף םי~~~ ,נ; wע.~ת~ל~ים

~זיזףת iJר-·~סע.ד םי~~~

א~ל-ל;לה, ת;ר,ע~~.ק

ל.זכזtים,ז;ר~י~ה iJ ·ך;ח~~~

~t;םי~~;. י~יכ iJ כים;tהס~~~יח;ס~ריס ,?ס~ץ~רף, 

ךרקןגי·.;גאף~, ם:·י,;?כ~י qש;

ח;;כים, iJש;ןךי·רי-ד~ק, qס;

~ןמ;~~יםע.ריקים

~~חרה,~נ:י:~עיםי-ע.~~יסם w~גף

~~קןם ,ם~~ y-ל~-~ב;תסעךף,ע;רנ;~קי

~נ·ס~גףש-ח~ר ם~~ Y~ת~ךאף

:ךדףת~נ·ס ,;ל n ~~נ·סל;ם, qiJ-~ז:ת

גלגל P:ע.ליסםסיףר~~יםי w<ררא

 ,ת; p nwז~ד·לק;ת , Pimpemelle,Bergamott~ר·ב

ךא;נכה~נ:יכ.;ר;ת~נ;תומף~ק,~~דך·רי~ים

iJ ,ה~כ~~ו:זיןה, :P ,יםtנכז~tpiJ ,ש;~ה::זיא~יןב~לא~שףת

א;מס,~יררקיצ~גיצלזי-ע,~~ים.י:נ~~

 .> yי;ך~יכ~ס,א;:קיסס~תת y ~;ה~

~נ:וים:ה, 9ע,לי-ס , ר:~~ה 9 ;·ד

 ם:~?~ס~גי~חירים iJס~דז~גי~ים, Rן·י; iJ~גף

~ -Palazzo Grassi , ף~ס,זלים.ףזקף~ים~זף~ים

~רע;ת iJעםליל~~;ת,-~ריריםךחנ:יכך~~~;תס,סף~יםע;ךקיםעם

די p:ת;ך ה:כ;t~לי~~פ;ת Rנ:י iJךך·ם iJ •ת w~קרי

w ף,;רף;כיםחף~ים 9~לי-סוףא.גזךנף~ה

-Great Attractor~ל ל~~ Q~ד iJך~לך;:זיןרהק,ד~אףרףס~לי iJ , 

ע;ןא;נכנף,לת 9ך y ~ע;ךה,זי;כים, iJ~טר- ,ה:~

 ,ר ,w:iרע;,ז~ה iJ~ז ש~, iJנ:י~י- P:סס,ז;ר~נף.~ל
ו~ירים:ג·י~ריםב;ת w1 ·ע;~ר;ת ת;~~~;מ 7 ~ ת;~~ס

 ,ת~ iJא iZ ~ R-,~~כףס, p: ר;.~גיךצלסא,גם~גיצלנ;ןךים~איj:;כיםע,;,י·ע,ן~ים

ר [l ~~לפפ;~ים,ק;דה~סייfק~ה,~רדףך~סד

 ,צ~מ;~תףמ;~א;.ךר nךל~נכרים~~.זכר
חףt;כים, 9 +~יריםןcך~ית, iJקרףם· , ד,;~ףדלי;ת,לב

זtים Rא,~רי~לךים 9נ:יריה w ;ל'~ ר.ח.;י~

י;~דתע;ן~הףסך~ריט

 ,ת;צ~;ני:נ~'.זכ:ם iJע.ידיסם wורקש;סק,ת

ףדמ;-דט, 9~רידם wי~רם~ד·י

ת, y~נ:יכןcה 9ק;ךג'ף~לין סי~';~ןcןסת-ן~א~ת .fגףש·:

צד~ר. 7 ה~~;הזt~י ,ת~ל~~ 7~נ:יגל~ל~:גי

 ,ח;ר w'לג iJ ,ם~~ iJ~סם
 ,ף~י~~קך~נףח;ן~ים:י·כזףךים.ןמףנו~:גים~בףרי

 ,קס/זiJ ~fקל~י·~תדק~ים iJא;ךזים?:וגף ז~~ iJכגן

ס?ח.לת iJ ,ה~י~~ iJ ·י,;ק~



 .:;כי~יןל w ה~ד~~ע.טף~ים
~ג:וים:ה, 9ע.לי-מ , ו~~~ה 9 ;·ד

 ,ת;פ~~ iJ-ב;ת p:דזזת~~יפ;ת~קראיל wףר~ימ;ת~ליםל w~ס;ת~ס;ת

ז?ז~זףל~כ;;ית,;.;ךרףצליזים,~ןבףשת j"~גי-ג:ו~ח

ורשף.סם,לסם ,ג-ק;לע.ר;תג~~י.סם w;ק,רים,~ו~ידי

 .ד~ iJכףלס.כיךז?ז;פים J/ ,ל~?~ iJטף~גי- pלס,ךב;ת,~ינ;ת 9ש;ןךי

 י.ע~~~זזת;סc;כים, iJת;~ם.ךהל"נ

גע,נףע.י p:~כע. iJל wל Rז;פ~ iJ~ףףי·

מ;ד~'יק, iJiJ~אףת p:לז;פך~ה, םיtז~;!! iJ~ם iJקפ;ךי-

 ,~זtף~ריץ Wסב iiJ ·י~~ p:ג~ע;ת ,·~נףי~נ;תע,ךמ;ת
:p ;קגה-מiJ סףףiJ ז·י~~~לףליתז;פ~.זכקףt~ Q :ם, 

~ג:וים.ה, 9ע.לי-מ , ו~~~ה 9ד;

w זדר;גנףחיאw:P ,מףת~

iJ גף~י·~זק~ע~iJ מ~יםw ל~י::ז.ל 

:;כסף~ים.ף~לי;:זנ;וג~דףת~לא

j2 .ךיש

השנהיום
קרכלאורסולה

משותקת

~אד~.סה ה'tז~ ו~~~מה
ס~םי;ם~ס,רי~הזמן;~זקרה<;:זיא

~הם wן~קשףס>לף;~זזותס;.סהךלא

ר j2סא.רירסרףחות,מאיןש n ~נ;~ב;ת

רזף:ים~~גי~מדשףבו wצד

;לזיםל w~לבמtקע.י ,דר~ל ת;!!ו.ע

 ת;ג~ד.~ך~ן Rעףד;ת 9

הףאנ;ןענ;ןע iJ~ל w .צל

ק,ט wש;ךר wצל

ססשףףל.ב iJ;ר~עם w ם;ק~~

:p ם;ק~~שףםל;מר. 

א.~לה~זtהז;יבף;~,ףת~מר

ז~~ית.ה wקד;א.~לה~ס.די
~ים 7סזtע,ק;ת tזזתש;מצתא,;יבל;לה

 .ה~,ס~ 7ע.רה ,ת,ק~;ז י~~צ~א;

.סrז 9 יכ;c~זזתס;.סה;ים w~זpדה~ושל~גי
n מרןש~n ,גףףי;ם~מריוםןשR פףץ

~הם w ? •ע;דלאזזסדבקר~רר~מר

י;ך~ים;לזים,~גיבצל, ,ת;!!;;מ,ע~.דר

? w ה ,ה~ם'tסזw נ;ס~ת~ע.תדאן
נאשרמאדמתהאשהא;תהכמ;גילא;ת;בת

-• : T T 0 T • • : -:-•.• 

~ר~זנר~סרסרתג;גזנת,זאת,זt'ה~לןה

נ;ס~תס~סךתן;t;כירים,~צלךש;סק,ת
הזהבסתיו

~אד~.סהזt'הא;.סrז;לףןת

w רהזאת~tסהוזאת<:דדה>ז.pז~
~ע.יג:ם>~יט iJ ? ,ם:גר~~ iל.;זב~רב:ם,;ךים n<ל.זבקן

מ:ם wם wת wדטף'מ:ם iJ;ד~תסזt'הר~ז~ה,ו~ז~ה

';~זים wמ; p: ,וןמד~כקש ת~~~ף~י

 ב~~~ל;לה iJ~רל;~זים,~ין

ך~ית RiJע,קי~ת:;כילןמד~כקש ת~~~ף~י

ססרים~ן ת~~~;~פ~תנכדלית ;ןי~?
iJ א;ך~ים~~זיםn ;ב;~רים םי~;~ן

~ר~מד~יןזק.~ע ל~~ךי;ךים,

מתערבליםהאשע.ליניע.ע;ד
• -: •• T •• • ; -: : • 

סלך~י 'רtז~;~י ,ת;ל;ד~~ליםן.ע,בףה~זב

כד ,םיל~ך;:.,ארק~ה, 7 ת;!!ך~נף"ם, Q ת;ך~~

נ;ומף.סה~נ;ת ת;ל~~נ;.סר;ת 'ל~;ש~י~ק;גן'~י

נ;ולף~הס;.סהדלףם~לא ,הר~pז~לא~ם wצד

מף:;כים 9סע,~;ים~חיםמ;רד;ת iJ ש~~

ז w ~ ,ש~~ע.לים iJ ד~כ;: iJ~נרי.ז::ייסם ry~.זכ

ל;קקז:ייד;ש,ס gת;~ע.תל' r.gכן 9 ~

וןמד~יןדע;לם wוןמד~כקש ת~~~ף~י

בל;לה~ש ,ן wס~טצםמה

 .ש~~לןמד~צףזנק;ל

ריבנוטוביהמגרמנית:

שירה•
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צפרירנירהמגרמנית:גנאצינווילחלם

 sןן:וי
1 ~ ~ 

•םיפור

מרומןקטעים

מקסועבדגרכאן *

נקמן.

כך:בהולנדיתמבסאים

ורקטה.אןונדההיד
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הכאב.חחדריםיחמעיליחכתםי

במ'נכןנפתחה 1937ל' 1ב'ן 9ב·פוסקת:בלת'זהמה--~,

¼.~ t ·-:=.: .•.. ~~~;~~~~~:~:;~י~;:הי~,:~י:~:ב:ן:;~י~-:~ 
...:,.: -IIJ התרבות"עלה"נאוםאתהיטלרנשא , 1937ביולי

הזאתהתערוכהפתיחת"ועםאמר:הואבמינכן.שלו

אנו .עמנותרבותוהרסהגרמניתהאמנותטירוףעלהקץגםבא
מפורריהאלמנטיםאחרוניעלחורמהמלחמתמעתהמכריזים
 .בברליןברדיוהיטלרשלהנאוםאתשמענקמן ,, .שלנוהתרבות

מדבר'פוליטיקאישמעואחריםאליו:אישיתפנייהבושמעודאי
רוציםלאאםולהסתלקלמהרושכדאיהרוגים,שיהיושמעהואאבל
החליט , 193 7ביולי 19 •העדיין ,יוםבאותוואכןאיתם.יחדלמות
אתעליההעמיסמשאית,השיגהואההגירה.למשרדלפנותנקמן

ידעמניןלאמשטרדם.אשתועםויצאלו>עזרה(שכנהתמונותיו
האמניםובנזירןהאמניםבזיוןנעוץהאמנותשבנזירןנקמן'מקס

כלההואהנוראביוםלגייסהצליחאיךכולה?האנושותבזיוןנעוץ
מהארץ?עצמואתולקרועלבואומץתושייהאינסטינקט,הרבהכך
הוקרהותחושתדקה,כחציעודבמשךהדבראתלדמייןמנסהאני

אחת.בבתמסתחררוראשימתחמםשגופיעדבימתעוררתחלומית

דבוקהשמאליתכתפהאלצעירה.אישהחולפתלידססטראטברחוב
מעילהעלומנצנץזוהרהחוט .סנטימטרכעשרהבאורךאדוםחוט

הולכתהאישהשלה.היפהבחוטומסתכלאחריהעוקבאניהשחור.
הולכת.כשהיאזזאינוהחוטדוקיך.בכיווןלידססטראטרחובלאורך
בחוטיםשםומשתמשיםפניםלעיצובבמשרדעובדתהיאאולי

שלתלבושותבמחלקתאובמתפרהעובדתהיאאוליכאלה?שזורים
נעצרתאינהוגםחנותלשוםנכנסתאינההאישהתיאטרון?איזה

והולכתשמאלהפונההיאקאלפרסטראטברחובהראווה;בחלונות
בזריזותחומקתהיאמסקרן;שלההחיפזוןראם.כיכרבכיוון

קצבאתלהאטתצטרךשלאכדילקראתה,הבאיםושביםמהעוברים
ראםכיכראלקאלפרסטראטרחובמגיעשבולמקוםסמוךהליכתה.

צווארוןאתבשפתיומזיזהגבראותו.ומחבקתבגברפוגשתהיא

שלגבהנוטהבתגובהצווארה.מיפתחעומקאלחודרופיומעילה
מציץהואהאישהאתמנשקשהגברבזמןאחורנית.מעטהאישה

הנשיקהשנגמרהברגעהאדום.בחוטומבחיןמעילהלצווארוןמעבר
שניהםעכשיוהכביש.עלצונחוזהאצבעות,בשתיבחוטתופסהוא

הגברמסתובבמטריםחמישה·עשראחריאבלהכיכר:אלהולכים

ומסתכלעומדאנישםהאישה.עםהתנשקשבוהמקוםאתומחפש
כבה.שנצנוצוהחוטהכביש,עלהמונחהחוטעל

מכנסייםלובשיםהםלמראה.קודריםצעיריםרואיםאנחנויוםיום
וצבועסמורערם ;vשחורות,נעלייםונועליםשחורומעילשחורים
התקועותעיניהם,מארובותחוץלבן'מאופריםפניהםוכלשחור

הנושאיםצעיריםהםאלהשחורות.ביציםשתיכמוהפניםבמרכז
וביןצורתםביןמשווהגזהכולנו.עלשיבואהגדול,המוותאותאת

פניהןאתמתארתהיאוהשלושים.העשריםמשנותהמתפנימראה

לבןעורעםמזעזעותמתפנידיטריך'ומולןגאונוגרסהשל
גבוההמרחפותדקותוגבותשקועותעינייםארובותנפולות,ולחיים

בעצםאבלגזה,אומרתונשי'ליפהנחשבזהפעםהעיניים.מעל
שלהקיבוציתהמוותמשאלתהתגלמההאלההפרצופיםבשני

אפילוודיטריךגאונובה.נוכחוכולםשניםכמהשאחריהתקופה,

אתלהדגישכדיגזה,אומרתשלהן'הטוחנותהשינייםאתעקרו
תצלומים,ישנםהפנים.שלהצלליתיהרושםואתהלחייםשקעי

אבלהמת:גולגולתמראההואשלהםהיחידשהמסרגזה,אומרת
המוותאותנושאילדבר.לבשמוולאבבית-הקולנועישבוהאנשים

רובציםהם •עידוןוחסרימכועריםעליזים,צעיריםהםהיוםשל
ומסוגרים.מגושמיםהםבירה,בקבוקיובידיהםהמדרכותבשולי
הםיהיה.לאמהםאישפעםשלודיטריךגאונוכמוקולנועכוכבי

לנותהיהאםלנו'תהיהצורהאיזהגזה,אומרתלנו'מראיםרק
צורה.בכלל

עומדעדייןהבית •וקיןברטיפוסיאמשטרדמיבביתגרנקמןמקס

לביתאותוהפכהומשמאלובימינוהחדשההבנייההיום.עדשם

שנייםוגובהוחלונותשלושהכרוחברקרוחבוברחוב.ביותרהקטן

תאילנדית,מסעדההיוםנמצאתהקרקע,בקומתלמטה,קומות.וחצי
בקומה .לנקמןזכרוןסעודתמחרבהלערוךמתכווניםואנישגזה

עםמחודדגמלוןישהשנייהבקומההמגורים.חללנמצאהראשונה
נקמןמקסגרוזהגביעלזההמונחיםאלהחלליםבשנימשופע.גג

אנחנוזיכרון.לוחקבועהכניסהדלתמעלשנים.כעשרואשתו
קוראים

* Hier woonde en werkte 
1950 1884 Max Beckman 

1949 -1937 

היום:כתובנקמןשללשעברדירתופעמוןכפתורעל
Grafiti Productions גרושפעםהחדריםאתלראותרוציםאנחנו

העץבמדרגותיורדמישהובפעמון.מצלצליםאנחנוהנקמנים.בהם
הפרטייםהבתיםברובכמונגמרות,המדרגותהדלת.אתופותח

פותח.צעיראישהדלת.מאחוריישרבעיר'
? What can I do for you והאיש ,רצוננומהלואומריםאנחנו

הקומהאלבמדרגותעוליםאנחנו .אחריושנלךמבקשהצעיר
שלושההצרים.החלונותשלושתעםהחללנמצאכאןהראשונה.

כתיבהשולחנותלידיושביםאופנתיתלבושיםצעיריםאנשים

שגראפיטילומדים,אנחנו .במשהוומתעסקיםונמוכיםשחורים
לאנקמןשלמעולמולטלוויזיה.פרסומתסרטימפיקיםפרודאקשנז

 The rooms have chngedאותנו:מנחםמישהודבר.כמובןנותר
בתוךעומדיםאנחנוהמועקה.אתלחשוףלאכדיצוחקיםאנחנו
געמהרבפחדיוםיוםחיהואהזהבחדרכאן' .נקמןמקסשלדירתו
שלהחביבהבורותםאותו.ויגרשוהאס·אסאנשיאותויתפשושבו

עללהםמודיםאנחנואבלאותנו'מעליבהקצתהצעיריםהאנשים
והיגר-1943באמשטרדםאתשעזבלפניהמקום.אתלנושהראו
כשבעיםשגובההדמותהקירותאחדעלנקמןרשם·הבריתלארצות

כוסתהאוליהושחתה,אוליבגורלה;עלהמהידועלאסנטימטרים.
אתעודראהלאאישהנקמניםשליציאתםשאחריייתכןבסי.ד

אנשיאפשרי.בלתיזהאבלמייד'לחפשורוצהאניהזה.הקירציור
לסלקצריך .עץבציפויהקירותכלאתכיסופרודאקשנזהגראפיטי

אוליואזישנו'אםהסידאתבזהירותלהורידגםאוליהציפוי'את
פותחיד'מושיטצעיראיש .הקירעלשובלבלוטהדמותתוכל
מובילותהמדרגותמתקפלות.מדרגותלמטהומושךבתקרהאשנב

העומדנקמן'שללשעברהאטלייהאלכלומרלמעלה,מוארחדראל
לערוךלנושיציעומחכיםאנחנושומעים.שאנחנוכפיריק,היום
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לידשובומתיישביםשותקיםהגראפיטיאנשיאבל ,בחדרסיור
הפתוחלאשנבמתחתנעמדיםאנחנושלהם.הכתיבהשולחנות

השמיים,הפתוח.בצוהרהשטיםסמיכיםלבניםענניםצרורורואים

הואהאטלייהבחלוןהענניםמראהלפתעוהקסם:המועקההנחמה,
שלמחייודברעודנותרלאהזהמהמראהחוץדי.תשובה:כמו

באמשטרדם.נקמן

אניוהצרים.הישניםמהבתיםומתפעלקייזרכראכטלאורךהולךאני

הכולהתעלה.מישלהעגמומיהירוקבבוהקומביטהעציםביןמציץ
הדבריםכלדרךרואהאניזאתובכל ,ראשוןממבטבעינייחןמוצא
לאלצערימתגעגע:אנילדרךשיצאנומאזלראשונההביתה.ורוצה
הגעגועכאביברורים,הלאהכאביםכלמביןלמה.בדיוקליברור

לדוכןניגשהזה,מהכאבעצמיאתמנעראניברורים.לאהכיהם
העיתוןאתואקראבבית-קפהליאשבעכשיוגרמני.עיתוןוקונה

לפיתוכי.אללספוגארצהגרמניתמלהוכל ,סופוועדמתחילתו
נחמזלילחוסראושלמזליאלאההולמת.התשובהזותהיהשעה
מתפרסמותכאן .העיתוןשלהאחרוןהעמודעלהראשוןמבטי

אחריהצהריים,לפניגרמניהכלאתשיכבשוהטלוויזיהתוכניות

זמניםבלוחהעמודגדוששוליועדובלילה.בערבהצהריים,
קורה?מה .מידנמוגיםהגעגועיםקטנות.דפוסבאותיותוכותרות

אינךשאתהטלוויזיהמשפחתהיאגרמניהבי.תיעתעודאיהכאב
לרוץחייבשאינךודקים,קטניםשקרניםהםוגעגועיך ,_בשרהשאר

זרשלבעיניומציץאנימחודשתחייםשמחתמלאבעקבותיהם.
משניםאותימכירשהואלינדמהמבט.לימחזירהוא .כלשהו
זראישהוא ,אותימכיראינוהואלא, .אלייפנהושתיכףקודמות

מסתכליםעדייןאנחנומדועכןאם .אותיראהלאשמעולםאיש ,לי
מקומנו?עלקופאיםאנחנולהרף·עיןמדועבזה,זה

בהתהבמיטה,ישבההיאלהירדם.הצליחהלאגזהבלילהאתמול
אבלנשכבה,כךאחרתפוח.אכלהיותרמאוחרושתקה.בקיר
מרפקיםשניעלראשהשעינההיאהלילהבאמצעבאה.לאהשינה
שאריותאתאספהבבוקרלשפתיים.מיםכוסלהשאגישודרשה,

ריקה.גפרוריםבקופסתאותםושמהבלילהלמיטהשנפלוהתפוח,
עכשיוצהוב-חרדל.שצבעםשלההגרבייםאתגרבהאחר·כך
עלחרדלבצבעגרבייםדוחה.מראהלהשיהיהרוצההיאידעתי:

אינושאישודקות-מראהארוכותנראותשלההרגלייםעור:צבע
מעיללובשתגזהרקס.למוזיאוןהולכיםאנחנובבוקרלראות.שש

המומלץוכבדכההמעילזהושלה.החייםמעילמכנהשהיא
מהמאהפלמיציירשלתמונהרואיםאנחנומחרידות.לנסיבות

מושכתגזההחוצה.נשפכיםשגרעיניועץתפוחבהמצרייך :-17ה

ליהיוהבחינה:אתעברתהלילהואומרת:המבקריםספתאלאותי
להגישממךשדרשתיהסיבהזאתוחלשה.זקנההרגשתימוות;פחדי

כשאנחנו ,יחדשנינואיךלבדוקרציתילשפתיים.מיםכוסלי

עלוחלמתילהירדםהצלחתיזהאחריבזה.זהרקלהיעזריכולים
שתים·עשרהאואחת·עשרהבתכשהייתימבית-הספר.אחתחברה

להחזירהתכוונתיממתקים.לקנותכדיפפניגעשריםממנהלוויתי
אחרשמידכיוון ,הצלחתילאאבל ,האפשרככלמהרהכסףאתלה
החופשבימישבועות.כמהאותהראיתיולאהגדולהחופשהגיעכך

עשריםאתסחבתישבועותגביעלשבועותאשם.רגשותליהיו
פגשתילאאבלבמפתיע.החברהאתשאפגושלמקרהאיתיהפפניג
לנקותויכולתיהגדולהחופשסוףסוףשנגמרשמחתיולכןאותה,

בכיתה.הופיעהלאהחברההראשוןהלימודיםביוםמצפוני.את
כך •תחזורושלאאחרתלעירהוריהעםעברהשהיאאמרה,המורה

שאלתי:ועכשיו?שלי.האשםרגשותעםסופיובאופןלבדינשארתי
אומרת ,כןעדייןבראשפפניג?העשריםאתאיתןסוחבתעדייןאת

גםשקיימיםשמחהאניאבלשלי.בחלוםבכךנוכחתיהלילהגזה,

המוות.פחדיאתמגרשיםהםכאלה:ילדותייםאשםרגשות

בעודלהםתזרוקשגזהידעוכאילושחפים,חגיםהתעלהגשרמעל
וכברהלחםהוצאאךלהם.רקהמיועדלחםכיכרחציפירורירגע

גזהמעלבאווירנעצרותהשמים,רחבימכלהציפוריםנוסקות

מלאבמקור .אליהןהעפיםהפירוריםאתוקולטותכנפייםבמשק

אחרדקהרבעמהגבהיםולנסוקלחזורכדילמעלהחגותהןפירורים
יתבוננושבהןספורותשניותזאת:רקמהשחפיםמבקשתגזהכך.

מידאותהשישכחועינייםאותה,ראולאשמעולםחיהעיניבה
היאמהיריםבגליםאדירה.מהומהרוחשתגזהסביבאחר·כך.

הפירוראתלפזרגומרתשהיאוברגעעל.אללחםפירורימעיפה
להיותכמההשהיאיודעאני ,ביומסתכלתמסתובבת ,האחרון

ראייתהפיעלרקהמכוונתלחיה,לפעמיםלהיהפךמסוגלת
לראות.מהעודשאיןעדסביבסביבלהסתכלכךמשוםוהאנוסה

עצמיעתושואליורדאןרובעשלהקטניםהרחובותביןמסתובבאני

אףהביתה:לחזורנצטרךאונרצהאםאוכאןלהשתקעיכולנואם
לקנותנוכלהאםהשטח.אתבודקיםולכןלדעתאפשראיפעם
שלהאמוןחוסראתלשאתנוכלהאםההוא,הצרבביתדירה

האםהזה?השכונתיבפאבבוקרארוחתלאכולנוכלהאםהמקומיים,

לו ,אדבראיךכןואםזר?הולנדיטלפוןתאמתוךלדבראוכל
ככלנמנעעצמיאני ?גרמניתאואנגליתהולנדית,יכול:הייתי

קורהזאתבכלזהאםזרה.בשפהמדברלעצמימלהקשיבהאפשר
מיןאלומסתחררשליוהמשובשהמהוססלדיבורמקשיבאני ,לי

הוגהכשאניכה.עדשידעתיביותרהגדולהאולישהיאבהלה
בוצופה ,עצמישליבאונסכאילוצופהאניזרהבשפהמשפטים

שליופייםלמרות ,כןאםלי.מועילותשתוצאותיומשוםומשבחו
להסתפקנצטרךהבית.הרגשתכאןתתאפשרלאוהתעלותהבתים

ימיםכמהאחריכברהטרדה.בליברחובותלהסתובבבאפשרות
כאילומסוימות,ביתופינותרחובותשלמראותתוכיאלספגתי
בחלוןמציץאנייוםבכלכמעטהזרות.אתלאהובלהתחילנחפזתי
קיפודיםסנוניות,ברווזים,שועלים,שםמלאהמפחלץ:שלהראווה
החיותלכלהעניקשהמפחלץלב,שמתיהיוםרקמאובקים.ונחשים

מתמבטלהציגשמחוכאילועצמית.רצוןשביעותשלדומההבעה
העולםאלושמחנקימבטמחזירותהןהסופית.כניעתןאחריחביב

אתלראותומנסההראווהחלוןשמשתאלפנייאתמקרבאניהחי.
דרךרחמיםמבקשוהואמתכמונראההואגםהאםהמפחלץ.פני

גופותביןאותורואהאיננילצערי ?החיותשלהצוחקיםפרצופיהם
רקרציתילראותו.צורךליאיןגםבעצםאבלהמתות,החיות
מוכרלמשהואותוולהפוךאחדפרטהגדולההזרותמתוךלהוציא
לחפששובאבואמחרתייםאומחרהסיפור.בתוךשילובועל·ידי

המפחלץ.את

המסעדה •נקמןלמקסשלנוהזכרוןערבאתעורכיםאנחנוהיום
מעמקיתוךאלצינורכמומתמשכתהיאריקה.כמעטהתאילנדית

דולקיםועליהןלבנותמפותמכוסיםהקטניםהשולחנותהחלל.
זוגבאפלולית,כמעטיושב,הצינורשלהשניבקצהנרות.

מתקרבתלבנהבחולצהצעירהתאילנדיתמבוגרים.תאילנדים

ילדה,שלגוףלהיש •בעורמכורכיםתפריטיםשניובידה ,אלינו
שולחןשנבחרעדלחכותרוצהאינההיאהחלטית.מאודהיאאבל
לידלשבתרוצהאיניאניהדלת.לידמקומותשניעלמצביעהאלא

לצעירהאבללשבת.היכןלישיורורוצהאיניוגםהדלת
השולחנות.יתמלאושבוהסדרלגביתוכניתכברישהתאילנדית

אותה.מרשימהאינהלנושהוקצהמהשולחןמרוציםשאיננוהעובדה
חןשימצאומקומותומחפשיםבהיסוסבמסעדהעומדיםאנחנו

אנחנושעליהןהכסאותאתהחוצהמושכתהמלצריתעכשיו .בעינינו
להיכנעמוכנהכמעטכברגזהשלה.התוכניתלפילשבתאמורים
מבחינה,המלצריתהדלת:שלידהשולחןאלמתקרבתהיאללחץ.

המלצריתמעילה.אתפותחתגזהממני.יותרלרצותנוחהשגזה

אתהצידהמעטמזיזההיאהגזימה.כברהיאכאןבתודה.מחייכת

למקום.פהזקוקיםלאכבראנחנואבלהתפריטים.אתומניחההנר
ויוצאיםהדלתאתפותחיםאנחנומעילה,אתללבושבגזהדוחקאני

 .לנקמןזיכרוןערבהולמתשאינהמהמסעדה,
 98בעמ'המשך
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שהוליד"האישעלדברהוא ,אביועלדיברמקסאשר
אביואתלכנותשלאעצמוהרגילמזמןכבראותי'.'
כאשר ,לחייוהעשיריתבשנהבערךהיהזה"אבא".
מנצחים.בפוזתאייפלמגדללפנינעמדהיטלראדולף

נפתלתהזויה,תמונהמקסשלבקרבונוצרהאז
שהושבהםהמקומותלאותםנמשךהואושובשוב .אביושלוזוהרת

והתבונןלוסציהלמלוןהכניסהלפנישעמדפעמיםוהיוהגרמנים,
ביןשראהבטוחלגמריהיהוהואהמקום.אתשפקדובגברים
צלבעםמדיםבכומתתחבושהיההוא •אביואתוהיוצאיםהנכנסים

פוחזשם,אתההיי ,ואמרמקסשלראשועלידואתוהעבירקרס

הלךושובשובאביו.היהאדםשאותואזמשוכנעהיהמקסקטן.
עליוהיהבהןרבותשעות •עודהופיעלאהאישאבללוסציה.למלון
 ,למלוןהכניסהדלתלפנימקסהעביר ,·הספרבביתלהיותבעצם

חןמצאהוא .בחשאירקאבל ,בוגאהיהבחשאי •לאביובציפייה
גבוהמרשים,מראהלוהיהקטן.פוחזלושקראאישאותובעיניו,
להודותנאלץהואשובבזההרהרכמבוגר,מקס,וכאשרוגברי.
איששאותומשוםרק"אבא",יותרלאביוקראלאשהואעצמובפני
מפניממנו.התעלםשהואמפנייותר.נראהלאלוסציההמלוןלפני
היהשיכולמה ,קטןפוחזכאלאלאבנוכאלמקסאלדיברלאשהוא
התגלואלהחשאיותחוויותשלהלוואיתופעותקטן.ילדלכללומר

דגיםשמןעםבהןלהילחםניסתהואליזבטבאכילה,הפרעותבצורת
חיתהמקסעבוראהובים.מאכליםשלנלאיתבלתיהכנהובאמצעות

ובחכמתהגמורה.בחשאיותהביותרדרמטיתדרמטית,תקופהזאת

אביואתלכנותשחדלבזהאותהסייםהוא ,בוששרתההזקנים
לוזה,אתאוהבכל·כךהיההואאותי".שהוליד"האישאלא"אבא"

 .כבבנונומכירהיהמנצחיםמאותםאחד
להעלותהיהיכולרקטבטונישהיותוכאלההיולכיתהחבריובין
דווקאולאוגיבוריםבגרמניםראושהםמכיווןבעיניהםמניותיואת

משתפיעםהחשבונותחיסולוכאשרהמלחמהתוםעםאפילואויבים.
בניביןהיועוד ,השניאתהאחדהאשימווהכלהתחילהפעולה

ואחדים .מאליומובן ,בחשאיהנאצים.אתשהעריצוכאלהכיתתו
שלפרוסומותגרמנים,דגליםקרס,בצלביבמסחרניכרהוןגרפו

ועודנאציםוסמליםשעוני·ידקאמף","מייןשלעותקים ,היטלר
 , 1942מודלגז,מסכותלנשיאתערבתיקיכגוןאלה,מעיןחפצים

צוויעםכרזותקרס,צלבבדוגמתארוגיםבדיםעילית,אופנה
בעלהיהשאביוומרסל,נסחרוכןגםזיופיםהגרמנים.הכובשים

הואביותר.המכניסהרעיוןאתהגהעדינים,גומילמוצריקטןמפעל

אימושלהשוקולדכתישתעליעלאותםמתחקונדומים,מאהסחב
הוארב.בדמיוןמעוטריםקרסצלבידייקניתבזריזותעליהםוצייר

ז'רמןונסןמישלסןשבבולנוהקפהבבתימרכולתואתהציע
היוהגרמניםכאשרבמשפט:התחילושתמידסיפוריםוהמציא

במיוחדהאלה.הדבריםאתאיתםהביאותמידבושת,לביתהולכים
הסיפור.אתעליהםכשהלבישונהנוהאמריקאים

אותולשעשעבכדיבחייוצץשלובפרה·היסטוריהפעםשאיהאיש,

השניםבמהלךהפךבעמעום,נזכרעודהואבזאתקטנים,במשחקים

בקוויםרקלהתוותהיכולהיהלציירה,מקסרצהלורפאים.לרוח.

מקס,שללמחשבותיומתגנבהיהאדםאותוכאשרכלליים.גסים,
שבסרטיבסרטוטיםנזכרהיהמשיםמבלי ,עליולהשתלטחותר

שהואלאחרהרצפהעלשנשארוהקורבןשלהלבניםהתוויםמתח:
מודגששיערצמיחתוקוריקגוףהראוהםמשם.סולקכברעצמו

לאותועדריקה.הדמותחיתהמזהחוץ ,מפיסטושללכיפתובדומה

לוטציה.ממלוןיוצאאותוראהכאשריום,

מעטרקהותירובפרנקפורטהמוקדמתמילדותומקסשלזכרונותיו
קרניתלויותהיומעליהירוקה,ספה ,גדולביתממשיות.תמונות

אחר·כךשבאמהאחת.פעםלרכובלמקסהותרשעליווסוס ,איל
היוגםמזהוחוץזרים.בחדריםרכבת,בתחנותבקרונות,התרחש

עםהאנשיםהיואלהיל.דבשבילומפחידיםמוזריםזכרונותאותם

לפתעלצוץשנהגובגבס,הנתונותהגדולותהרגלייםאוהזרועות
יותרשנהעשריםורקאורסופדרופאהיהאביו •אביושלבמרפאה
הודותהרפואיממסדבשלביהתקדםשהואלמקסנודעמאוחר

להתגונןהיהיכוללאמקסהקלוטה.הרגלבנושאדוקטורטלעבודת
אךהאיש·שהוליד·אותי,שלרוחושלהמבעיתותהפתעהופעותנגד

כינויזה(גם"האקסמפלר"ל~היהמה ,הרהרזאתבכלהואלפעמים
שבשסףסוברופאפשוטנניחהכלל.מןיוצאמהווההיהארסי),

ושם,פהמזיקותבלתימהסתבכויותלהמנעהיהיכוללאהמאורעות
שגיאות.עםסובאדםסוב.אדםכמומשהוהיהזאתשבכלאבל

העיירהשלהרחובבמורדוהלךמהרכבתירדמקסכאשר

עצמומצאהמודעיםבחייוהראשונהבפעםכאשרהתעשייתית,

כמובדיוקשפתושחיתהשפהאותהגרמנית,דיברובהבחברה

חשהואהדירה,לתחומימחוץהאסורמןבהשהיהאבלהצרפתית,

הפכההזאתהאדמהעלנוכחותועצםכאילורגליו.אתזיהםכאילו
בדם,ומגואלומזוהםוקרגדולשהיהמהכלשללבן·בריתאותו
הואעכשיותודעתו.שלחטאנולגבולותמעבראי·שםמצוישהיה
היהשנראה ) b o c h e s (ה"בוש"ביןבאאלה,תחומיםלתוךצלל

זעה,הקרקעאליהם.השתייךספק,כלהיהלאבזה ,ממנושחלק
עד ,עורולאורךזחלכהעדבלתי·מוכרופחדנפתחההאדמה

לזההיה .האמיןלאבו ,יכולהכללאלוהיםתפילהממנושנפלטה
זאת,שעשהמישהולהיותצריךהיההריהסביבה.עםקשראיזשהו

 .עליוכפובקולנועהשבועשיומנימה
שהמליםוקפדניתקסבהאישה ,סבתואתראההואאחדותפעמיםרק

בתכליתשונהוזוויתית,החלטיתצורהבפיהקיבלוהגרמניות
בשקטדברההיאמזמר,קולהיהלאמואמו.אצלשהכירמהשפה

הצרפתית.שלמרוסקתכגרסהאצלהנשמעהוהגרמניתובמהירות

היאגילהלמרותכפרוסית.לעצמותארשמקסמהחיתהסבתא
תמידצלצלאמרהשהיאומהובזריזותקומהבזקיפותלנועהקפידה
לאהיאדברשלביסודו •כךהיהלאכללזהאםגםפסיקות,כסדרת

אגדותלספראמנםידעההיאכסבתא.לתארהיהשאפשרמהחיתה
בלהטוטוכמופחבקופסתששמרהעוגיותהקטןלמקסהביאהוגם

זאת,ובכלהיבש,הלחםשאריותעםיחדמהתיקאותהמוציאהחיתה

הפחקופסתתוכןאמיתית.כסבתאלמקסנראתהלאפעםאףהיא
אתהזיזולאוהתחנפויותיותחנוניווכלקמעאקמעארקשוחרר
הקסבהפאביןשלשהגרנד·מר ,האיזכוראפילומדעתה.הסבתא
אפילואלאעוגיותשתירקלאנותנת,חיתהבביתלמסהשגרה
שללבבהאתהמיסלאיפה,אותהבקשורקאם ,ויותרשלוש

 ,יותרמאוחר .לומרנהגההיאמספיק,זהמספיקמקס.שלהסבתא
אותהשעשהזהשהואאוכזאתחיתהבאמתהיאאםעצמושאלמקס

שאיוהזכרונותבושנקבעוהחוויותמעטדרך ,בדמיונולכזאת
כאשרהסבתא.עםהסתדרהלאשלואמאלאזקתם.יותראפשר
אםוהפכפכה.עצבניתנעשיתחיתהאליזבטמופיעה,היחתההסבתא

כדירק ,ובכוזושלבזרועותיהזוונפלושבוואזביניהןרבוובתה
 •אמושלבצדתמךתמידמקסבגידופים.מכןלאחרמידלהמשיך

וכמוהסבתא,שאלה ,ולאןמפה!הסתלקילסבתו:צעקאפילופעם
עבורסטירהלונתנהשלואמאלעזאזל!לשם,צעק:מקסשדשכפאר

בורגעלאותועדהחצופה,בתשובתוהתגאהעודהואבלבואךזה,
 .בעצמוהתביישהואמאוחריותר .סבתושלבגורלהעלהמהתפש
שלהצודקבעברםמאזשנמצאהסבתואשרזכרונותאחרתרוהוא

והקפדניתהקטנההאישהאתהפך ,עכשיולושנודעמההחיים.

סבתאאתלעצמולשוותמסוגלהיהלאהואבדיעבד.לגיבורה
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אישהחיתההיאפרוסית.מעונהקדושהכמעיןיותראלאכקורכן
ניהלההיאבעלהמותאחרילוותר.מבלישלהעללעמודשידעה

וכללחלוטין'עצמאיתוחיתהלבדה,שלההדירותביתהשכרתאת
כבוד.יראתלהרחשהתקיףבאופיהשנתקלמי

כהבעוצמהנוכחתסבתוישותחיתהזו'בארץמקסשלשהותומאז
בפרץנשסףוהואעליוהעוברכלשלמידהלאמתהפכהשהיארבה
בדיחהממשזאתהריהתגונן:בכך'הרהרכאשראשמה.רגשותשל

אשם,הרגישכאילונראהכאןאחדלאאףאשם,מרגישאניגרועה,
הואלפעמיםדבר.זהנגדלעשותהצליחלאהואאני!דווקאאבל

צריךהייתילאאנישוב:ואז •עצמוכלפיאין·אוניםבבוזנתקף
המחשבהבגללהתייסראפילוהואלעזאזל.לשם,אותה,לשלח

הנכד'הוא,אילומועד'בעודלפריזאליהםעוברתחיתהשהסבתא
בשורתלפניוהופיעההיאפעםועודפעםאכזרי.כל·כךהיהלא

לתוךנדחקההזאתהתמונהמהמחנות,המושפלותהדמויות

היהיכוללאהואמבחילה.רגשותתערובתבווהותירהחלומותיו
שלבתפקידכאן'הכירשהואמהגרמניםאחדאףלעצמולתאר
היהזההריחשב,הואדבר'שלבסופואבל •ריכוזבמחנהשומר
יתכן'שלאמהאחד'אחוזרקהיהזהלוגםומישהו'להיותצריך
 •••היובסביבתישנמצאיםהאנשיםמביןשנייםלפחותאזאם,אבל
וכפותפיותבליקולותגוף,בליידייםשלדימוייםהתקפילוהיו

זה,בהקשרלחשובדעתועלהתקבללאאפילוגפיים.בלירגליים
לבשהקטנוניתשבשקדנותוהאדם,כוחממשרדשמיסמרעל

שלפעמיםקולה,פריץשלפרצופולאגםמגעילה.ארשתפרצופו
סוב·היהזאתועםישנים,נאציםשיריםצורחהיהשכרותשלבמצב

רבמרחקרחוקיםנראואנשיםאותםכלזקן.ברנרדיניכלבכמולב

כאילוהאנושות.שלאחרבעברלחפשעליושהיההאמיןשמקסממה
משניתאנושותאחרת,אנושותעודישהמציאותיתהאנושותשבצד

ממשפטיהידועיםלפרצופיםשהצטמצמהאנושות·אנושות.תתאו
תיארוהואהזיותיועלהרסןמקסשלמידונשמטלפעמיםנירנברג.

שבאמצעותופלאיגלאימכשירכיפה·חושפת.מעיןלושישלעצמו
יבזהבהןסצינותהמציאהואהאנשים.שלעברםאתלגלותיוכל
 •הציבורנקמתבידאותםויתןאותםיחשוףובפומביכל'לעיןאותם
לזחולאותםיכריחהואבדעתו).אזעלהלהתנקם,ירצהמי<אבל
באכזריותשולהבשלוהדמיון •••הואלכנסיותיהםברכיהםעל

היהבלבו'בדבריםאליהםפנהוכשהוא •בכךהרהרכאשרמדהימה,
וקשוח.חותךחד'סבתו'שלכמודיבורסרןאותוהגרמניותלמלים

לוחיתהבשלן·הריבה.הזקן'האישלמרגלותקורסתישבהלילי
שהאירההסלוןמנורתבאוראותה,הבריקוכאילונצצההיאקרחת,
רפידתעלנחווידיומסעדגבוהתבכורסהישבהוא •לראשומעל

מבעדהאיש.לרגליישבהליליתחרה.במפיותהמקושטותהזרועות
גובהממנה.שהיתמרהעשןואתהארובהקצהאתראתההיאלחלון

הנועזיםהילדיםאפילוהזאת,הארובהבלתי·נתפס,שלא·יאמן'
המישורעלנשארהעולםלמעלה.עדלטפסכהעדהעזולאביותר
הזאת.לאי·האפשרותמעברהגיעלאדברשוםביותר'הנמוך
להתעופףאחדפעםזו:במשאלהתיזכרלילימאוחריותרבמועד
בשלן·הארובה.מקצהמלמעלה,הכללראותאחדפעםלכל'מעל

והואמלמסהאליוהביסהלילי .ועישןבכורסתושותקישבהריבה
רשרושנשמעאווירשאיפתובכלעצומותהיועיניועייף.מאדנראה
היאהאיש.שללקולותהאזינהוליליבחדרמאדשקטהיהקל.

מובילהואכיצדראתההיאהמידה.עליתרסקרניתבו'התבוננה
היאאחת,פעםממנהששאףלאחרוכיצד'פיו'אלהסיגריהאת

שפתיואתלחלחהואר·כך nאואיךשפתיולעורדבוקהנשארה

הארובהמןשיצאהלבןהעשן ...ילדתי?כן' ..•דוד! .לשונובקצה
פשטוושובעצומותבתצורותשהשתרעוכבדיםלענניםהתאבך
לעולםתשכחלאליליענק.ושפנייארדסוסילפילים,והפכוצורה

אתשמשכווקירותביותרהנמוךבמישוראולמותהזה.המראהאת
הםשםמושגים,הבלתיהחומהשוליאלמעלהכלפיהילדיםמבטי
דיוקניולפנישםוייתקעלאזנייםשייכנסהנאומיםמלללפנינערמו

ביתואולםהגדולהעץשערעםוהחניההחולוארגזהפרצופים

·החרושתביתוחצרכהיםבאריחיםמרוצפיםשקירותיוהחרושת

שחומותמוכתמות,ידייםהיוהריבהלבשלן •סוכרבסלקהמלאה
 •••ילדה?לך'אספרכברמה •••כבר!פר Qהכימיים.מהחמרים

בבתיעבדתמידהואלשמוע,רצתההילדהמהידעהואאבל'
עםרקאיש.עםדיברלאמעולםשהואמהעלאירע,שזהדעחרושת
מצדהחד·כיווניותשאלותאלההיוכילדבר.היהאפשראםהילדה,

היומצדוהתשובותוגםאותהדחפהמוזרהשסקרנותילדהשל
שילדיםארכניתדרישהנימת •••פר! Q •עצמולומובנותלאמוזרות,
ריבונוהתעקשה.לילילמטרותיהם.לפעמיםבהמשתמשיםמפונקים

ואז •••עולםשלריבונולא,האיש,אמרעין'מעליםאינועולםשל
עדמה,שהותחיתההמשפט.אתלסייםמבלידוםנאלםהוא

שלריבונולמה •••מה?למה •••למה?בחוס.אחזהשובשהילדה
עולםשללדברנואיןהאם •••ילדה!אך' •••עין?מעליםאינועולם

רחמיםאבלעיניים,ישעולםשללדברנואםיודעלאאני •••עינים?
עדארוכהשהותחלפהשובבדברים.הרהרההילדה •בואין

צריךהייתילאשתק.בשלן·הריבה •.•למה?לשאול:שהמשיכה
צריךהייתילאבכללחשב,האלה,הדבריםמכלדברלילדהלומר

אתוחשהילדהראשעלבליטוףידואתהעבירהואזאת.לעשות
את •ידיוכפותשלהחיספוסבסקוסינתקלותהעדינותהשערות

בשלן·אמרמאד'ליעזרהואטוב,אישהואשלךואבאסובה,ילדה
בשתיקה.שקעושובהריבה

הפיקוחההכרחי.מהנחוץיותרלאנשיםלספרהתקשהויותריותר
רקשהואכוחותממנודרשוהעונתיתהפעילותואירגוןהפועלותעל

שהצליחכזהאחר'היההואפעם .מעצמולהפיקהצליחבקושי
חיתהתמיד •הומורעםלכלומעלשהתעוררו'בבעיותלספלבקלות
רקשלוהבדיחותעםבאהיהכאשרהיוםאבלבדיחה,בפיומוכנה

חשבוןעלצחקווהבחורותללעג,אותוששמואי·הבנותהתעוררו
העווההריבהבשלןשיגרון.עםבדיחותהחמוץ.הפרצוףעםהזקן

עלמתגברהיהרבבקושירקבדריכות.התבוננהוהילדהפניואת
למסה,ניצבכאשרבסובהכיחשעדייןהזאת.היום·יוםשגרת

ושהוא,החייםאתהדהירהשאוןשבובמקוםהחרושת,ביתבאולם
בעצםשהואלבשםלאואישאליו'שייךנראהפשוטשאנץ'אגרן
ליליבלבד.מכאניתחיתהשלושהתנועהלשם,שייךלאכבר

נתיבלגלותמנסההיהיכולכאילועיניהאתאליולכווןהמשיכה
לאפלהיובילהנתיבאבלהמבוגרים.סודותאלשיוליךקסמים

ניחשההיאפנים,כלעלבזאת.חשההסתםמןוהילדהמוחלטת
אףמוראשחסילהקיוםשלאחדפןהמסתורין'מןמשהוכאןשהיה
צמחוולאכמעטשנה,חמישיםכבןגברהיההואבשלן·הריבה.על

הפועלאפילותשוקות.יותרלוהיוולאראשועלשעדרתיותר
מעוררהיהושפעםלעבודהימיםמספרלפנישקיבלוהנאההצעיר

מקורברקאפילושיהיהדברבולהזיזהצליחלאהשד·יודע·מה,בו
הצליחהאורבבמכסלפניושקרסההזאתהילדהרקלתשוקה.

אוליריגוש,שלזעירניצוץריגוש?זההיההאםריגוש.בולעורר
 •בשרווללומשכההילדהעכשיומה.ידעלאהואאכזריות.אפילו
לחצהליליהבחורות!עלכברספרכבר!ספר ..•ילדהאך' ..•דוד!

השחי.בביתעמוקידיהאתותקעהישבנהאלעקביהאתבחוזקה
שכבהואועייף.זקןיותרעודבשלן·הריבהנראהכאלהברגעים

המנורה.שלהעכורלאורמתחתמתנוצצתקרחתובכורסתו'שעון

אותםוהעמידוכוסבירהבקבוקעםוחזרהמטבחאלדשדשקם,הוא
כמועבורוהיהזהתחרה.במפיתמקושטהיהכןשגםהשולחןעל

אתועצםבכורסתונשעןשובהואועכשיופרךעבודתלעבוד
פניםלוהיובכורסתו'ישבהאישכאשרהזה,בחדרפה,העיניים.

דלייםשסחבהחרושת,ביתבאולםלמטהבשלן·הריבהמפניאחרות

עכשיולפועלות.הוראותרםבקולושחלקנמרצותבתנועותכבדים
לאסהחליקוהןאיךראתה,ולילימשקפייםלעצמוהרכיבהוא

לקצההגיעווכשהןשלו'הבירהאתשתההואכאשראפובמורד
בתוךהתכווץבשלן·הריבה .אצבעועםבחזרהאותןדחףהואהאף

אתשהחרידבאופןעלובהכתפיים,ביןעמוקהזקןהראשעצמו'
כמובמחשבות,שקועהמשקפיים,לקצהמעברהביטהואהילדה.

שפתואיךראתההיאקרובות.כל·כךלעתיםעושיםשהמבוגרים
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ביטוישמאאוחיוךזהאםידעהולאשיניומעלנמתחתהעליונה
בכךהרהרהכאשרזושאלהעצמהאתשאלההיאאופןבכללכאב,

כאילוהאיש,עכשיושאלבחורות,איזהעלמאוחר.יותרבמועד

הילדה,אמרהיודע,כבראתהלשמוע.רצתהשהילדהמהידעשלא
דוד!יודע,כבראתהחזרה:היאטינהומלאתניחרתקולנימתועם

רצהכאילוהתנהגהואעייף.אניילדה,כלום,יודעלאאני
 .עיניואתעצםושובבחזרהנשעןהבירה,כוסאתרוקןלהירדם.

אלפנההואפתאוםאולם .נשימתורשרושאתשמעהשובלילי
זקפהלילימה?יודעתאתלומר.חשובמשהולוהיהכאילוהילדה,
 ,מזמןכברלךמחכהבטחהיאהביתה,ללכתצריכההייתאוזניה.

לאליליולכי!טובהתהייאזאפילו'אותךמחפשתכברהיאאולי
להגיבלאהיהמוטבספקשלשבמקרהידעה,היאושתקה,נעה

דברשלבסופושוב.תתחילואחר·כךמעטלותניחהיאבכלל.

לחכות.רקצריךבתחנוניה.לעמודמכדיחלשהיהשהאישידעה,
בהתחלהשמידאוהאלה.המבוגריםנכנעים,הםכלשהובשלבואז'
בפרצוף.הדלתאתלךטורקיםהם

שלצבוכמוהקמוטיםעפעפיואתבשלן·הריבהיריםכלשהובשלב
נרדם,כאילובכורסאשכבהואעכשיוטוב.אזויגיד'סוקראטס,

הכל'רואהאפילוואוליהכלשומע ,ערשהואידעה,ליליאבל
גדולותתמונותעצומות.בעינייםלראותיכוליםהריהמבוגרים

לתוךמהןפרצויםוגליהקירעלתלויותהיוכבדותזהבבמסגרות
אלה,יםגלירקהאלה,התמונותעלנראהלאאחרדברשום .החדר

שררלמנורהמסביבורקהחשיך'מזמןכבר .והתערבלוקצףשהעלו
בקושיהםלירכתיים,בחשכהנדחקוהשחוריםהרהיטיםדהה.אור

היחידיהחיהדברהיוכמוהקצףעטרותקרנוהתמונותמתוך .נראו

ידעהוליליכלשהובשלבבשלן-הריבהאמרילדה,אךזה.בחדר

מהכיפעמים,שלרבמספרעודבקשתהעללחזורעליהשיהיה
סיפורים.שמספריםכמוס~פרלאלשמוע,רצתהשהיא

האיש.מתוכניעמוקהתשובותאתלדלותמוכרחהחיתהלילילא,

אותולמשוךשאומרים,כמועליה,היהומרגש.מייגעטקסזההיה

בשלן-הריבהעםאלולפגישות .ויצאובצבצושהתשובותעדבלשון'
שאףשתיקהלצוסרוהןאחרדברמכליותרהקשר.מןמשהוהיה
לגעתשאיןתחוםעלאינסטינקטיביתידיעהבמפורש.נאמרלאפעם
עדאפילוושוב,שובשחורים.במיםכמובההתמזגהאסורכלבו.

לדלותושובושובבשלן·הריבהלרגלילשבתליליעלהיהמאוחר'
הריםהאישלילי.אמרהשצועקות,הנשים,עלתשובות.אותןממנו

עמוקה.תשישותכולוהיההואהילדה.עלמבטוזרקראשואת
מכירהואשעכשיוידעהליליזאת.לראותיכולהיהילדאפילו

רקלכאורהאםגםדו·צדדית,שהופעלתהליךזההיהבתבוסתו.
אמרהואהנשים, ,כן .להפךולאהאישמןמשהורצתההילדה

למה?-כן-אותן?ראיתובכבדות.לאטהמיליםאתואמרעכשיו'
באהכאן-אותןעינולמה?-ילדהכן-דםזבווהן-ילדהאך

הילדהשווה.במידההילדהואתהאישאתהתישהמאמץההפסקה.
לתוךעמוקיותרעודנשעןהאישהאיש.אלויותריותרהתקרבה

הואלזה.מוכןהיההואלשאול.תמשיךשהילדהידע,הואכורסתו.

שואפיםמתייפחיםשילדיםכמואוויר'עמוקשאפהלילילזה.ציפה

יודעלאאני-למה?תמיד:כמווהמשיכהלבכותמשגמרואוויר
-הקרחת ,כן- ?והקרחת-הרביצו ,כןלהן?הרביצו-ילדה
-ילדה ,אךלמה?-אותןגלחו ,כן ?השיערותאתלהןגזרו

ילדהמקום,בכל-מקום?ובכל-כן-הטוסיק?עללהןוהרביצו

 ,תפסיקי-גם?הפהועל-העינייםעלגם-העיניים?עלגם-
תמידזהזאת.הבינהולילייכולתו'גבוללקצההגיעהאישילדה.

כך.היה

הגפריתבתמורתהתערבבהמתקתקהריחבצהריים.בערךקרהזה

שזהחשבה,עודלואיזההנחל.שלהשנימעברולכאןשהתאבכו

היאבראש,טיפשאותךעושההזההחומרהסביבה,כלאתמרעיל

פחותועודמתוק,דברשוםיותרלראותיכלהלאהיאבחילה.חשה

-ביתשלהאחוריהצדכלאתתפשוהבישולדוורי .לאכולמזה,
מקומרשערדרךהראשיתמהכניסהמתקרביםהיווכאשרהחרושת,

זהובבברקבאפלהמתנוצציםהדוודיםהיוהמאה,תחילתבסגנון
שפעשלרושםוהקרינולמשעיממורקיםתמידהיוהםאדמדם.

יכלהאפילוהיאמרומם,רוחמצבהיהללואיזהכאשר .סולידי

טהור'זהבמבשליםפההריהדוודים.מערכתממראהעונגלשאוב
אישבזמנו.מתבדחהמנוחרובוטהיהכךהחמוד,אוצריטהור,זהב

הלךזההדוודים.גדותעללעלותהרותחלמיץגרםמהידע,לא
כבראסון'שמתרחשתפששאנץשאגדןלפניעודהבזק.במהירות
קצףללשונותחישנפרדהאולם,רצפתעלהשטניהחומרהתפשט

תעתועיםמחזההיהזההלחים.האריחיםעלמפעפעונשפךעצומות
בגללמידנכשלההסקהלמערכתלהתקרבניסיוןכלמטורף.

חרףלהתקרבשניסהמיבאולם.הדוהרהקצףשלהטמפרטורה

בצעקהעקבותיועלחזרשהואכךרגליו'בכפותנכווהזו'עובדה
וגלשגלשזהמבטחים.חוףאלכמוהזורםהסירופלשוליונמלט

במרוצהוהמשיךוהסדקים,הפינותכללתוךזחלזהמהדוודים,
במהירותוהקרשים.הלוחותביןהחריציםלתוךמעצורחסרת

לדלתותמתחתחדרדליים,סחףהחפצים,אתהקצףשטףמסחררת

החרושתביתלחצרהחוצהלשערמבעדזרםהסמוכים,לאולמות
מהןדלפושעדייןכהותשלוליותנוצרושםבקור'בחוץרקונרגע

בצדהפועלותעמדוישעחסרותשחורים.לזרמיםשהצטרפוזרזיפים
בהתקףשטולטלבשלן-הריבהעלציפיהמלאיבמבטיםוהסתכלו

לבסוף,מטורפים.קולותוהפליטהמצחעלבידוחיכההואצחוק.
לידהבאוכלסמרטוטיםדליים,אתים,מגבים,בעזרתהפועלותניסו

לפחותאובקצוותהמסהאתלספוגזו'למטרהלהתאיםהיהשיכול
זמןתוךכוסההכלחפצים,מדרגות,רצפות,זרימתה.אתלעצור
 •ביתאולםנדבק.שלאדברהיהלאצמיג.בקרוםביותרקצר

הקצףכאשר •שחורחוםבצבעאחתגדולהלשלוליתנהפךהחרושת
ובוהקת.שחורהמהבילה,מראהנותרהשקע,

הצליחלילי'שלהגבוהיםהעץקביעלמריח.שלהיההגואלהרעיון
בקצההמיםלצינורעדהמשטחאתלחצותהצעיריםהפועליםאחד

נגעוהקריםהמיםכאשרהלוחשהפיעפועקולהאולם.שלהשני
כיוון.שינההאסוןכף.ומחיאותבצווחותלווהעדייןהחמהבמסה
השחור.לאגםנדחפוהילדיםהחרושת.לביתהגיעההכפרמחצית

עצמםטינפוקטנים,ודלייםלחםבדליעםבאואצבעות,טבלוהם
לעשתנותיהם.אותםלהחזירהיהאפשראיתוכחותובשוםבחדווה

להםשנקרתהעלהתלהבותמרבוצווחוצעקוהםכולם,בראשלילי
 .גבולללאלכלךלחתהזדמנות

לגובהעדשהגיעהבמיםהמדוללתהדייסהבאמצעהחליקהאדה
בפניםהתרוממהכאשראורכה.לכלוהשתטחההקרסוליים,

הבלונדיות·שערותיהבזפת.שנמשחכמינראתהמכאב,מעוותות

החומרספוגתוחולצתהוכההדביקהלתפיחהנקרשואדמדמות

להרףקולניות.תשואותלהשהביאמחזההמלא,לחזהנצמדההחום
להצטרףשמאאווהבושההכאבמחמתלבכותאםידעהלאאחדעין

היהשצחוקוז'אןהפועללעברוהסתערהלצחוקבחרההיאלצחוק.
הספיקשהואולפני ,לצורוהתכוונהוכהכהביןוהיאבמיוחדרם

בזרועותיה.אותוחיבקההיאבזהלהבחין

השלוליתבשוליכרעמקםהאורות.הודלקוומזמןערבהיהכבר
שהתרחשוהמחזותפניעללשוטטלמבטוונתןוהצטננהשהלכה
שלהאורקרניאתהחזירהשחורהמשטחבתיאטרון.כמועיניולנגד
משונות.לצורותעוותהסביבהחפציםוהשתקפותהרחובפנסי

הואהלכה.בשכבתפניוגםהשתקפוראשואתהרכיןמקסכאשר

בעיניועקבוהואהזדקרהקטנהותלוליתבאצבעוקלותבהנגע
שווהפניםלגובהשהגיעהעדבמסה,ושוקעתשבההיאכיצד

עלתיארילידידוכתבהואבערבסימן.להותירמבליבהונבלעה
קטןהיתוליקטעלכתובאוליחשבאףהואזה,דופןיוצאמאורע

בסירנותיואתלפעםמפעםפרסםבולעיתוןאותוולשלוח
עליצות .במוחועברושונותאסוציאציותהראשונים.הספרותיים

זהדחפו ,השתוללוהם .רסןשלוחתלהתהוללותהתהפכההילדים
פשטוזה,עםזהבפניםוהתפלשוכרכרוהסירופ,לתוךזהאת

ערמתלתוךצנחוכשיצאו ,השחורהאגםלתוךקפצוושובבגדיהם
בערבוביה,וניתרודלגוהםמנרצים.כדרווישיםשובוהופיעונסורת
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דמויותאוסףלוהתגלגלוכברבלתי-נשכחת.שובבותשיכורי
ומטורפים.שחוריםגמדיםפקעתהסירופ,מסתדרךקסבות

הכפר.לאנשילשיחותנושאהמאורעסיפקרביםשבועותבמשך
ההזדמנותאתניצלולהגיעשהזדרזוהיומיתהעיתונותכתבי

שחשבהמפני ,כךעלכעסהבמיוחדלואיזהדמיון.עתירילרווחים
חתולהיהולאכלבהיהלאהמפעל.שלהטובלשמולהזיקיוכלשזה

היוהנוכחותכרסיסיושחורה.דביקהחיתהלאשפרוותםבכפר

הןבבוקרשלהןהגומימגפיאתנעלוהפועלותוכאשרמוכתמים
רצתהשלאטינופתזאתחיתהבדבק.רגליהןסבלוכאילוחשו

על-פנימתמידגדולותבכמויותרצוועכבריםעכברושיםלהיגמר.

הזלילהעללהשתלטיותרהצליחולאוהחתוליםבית·החרושתשטח
כההיושנוצותיהןציפויםנמצאובסביבהלהם.שהוגשההגדולה

ביקשבשלן·הריבהשאנץאגרןלעוף.יותריכלושלאדבוקות
שללמצבאותושהכניסוחזקותהרגעהלסבליותמרשם-רופא

למרותנכנעהשהיאעצבניתכהחיתהלואיזהכבדה.אפתיה
שהתבססההחלמהדיאטתעליהחסילהמריחשלה.הביתי""הדרקון

בולריאן.מועשרתחלבדייסתעלרובהרב

או ,הביןשהואמהאתהניירעלגרפיבאופןלשרטטנסהמקס

לועלהוזה ,הגלשלהסריאדיתהתנועהבתור ,שהביןהאמין
שרטט ,אמיתילציורלהפוךצריךהיהזהכי ,שחורבטושלילות.
להוסיףבכדירקעליהם,קווק.וושובשובשהואוקוויםמעגלים
מלאותעטובמשיכותקוויםעליהםהעבירשמידושאלות,ביאורים

התבונהמכלולאתלתפוסעכביש.קורימעיןהכלעלשרבטחרון
כמואליפטייצאהכוונותלכלשבניגוד ,כלחובקגדולכמעגל
בצחוקפרץשהואמצחיק,כל·כךפתאוםלונראהביצה,שלמוטציה

מתוךלהשתחררבכדישעשההילדותייםהשוואבסירנותעלרם
הנייראתתקףהואלבסוףעצמו.שלווהתהיותהתעיותמאורת

שם.המסתתרעוייןיצורלמוותלדקורהיההעיקרכאילוהעטבחוד
אפיםעםמקווקוותדמויותשתיומושא,נושאבו.צצורצחתאוות

הדףכלאתשכיסהשופעאישהגוףבמרומזציירשמסביבןעצומים
אלהחיציםלאורךמחיצים.משולשציירהעליונהמחציתועלכאשר
ו"נומושא".חושית""תפישהעצמית","הכרההמיליםאתשרבט

וציירוחזרציירשהתפשקהעדהעטציפורןעלעזהבלחיצהבסוף
בזדון.כתמיםעודוהוסיףהנייר,כלעלצלבמרובים,בקווים
הספריםאתשיטתיבאופןלקראהחליטהואקטל.שדההיהראשו

חיתהעבהספריםחבילתהגרמנים.הפילוסופיםשלהחשובים

השיטתיות.עםלכתהרחיקלאהואאךלמיטתו.מתחתמונחת
בקרקס.מופלאיםלולייניםכמוהניירמתוךלעברוזינקוהמשפטים

לקחהדפים,פניעלאץהואאותם.להביןכבירבמאמץלועלהזה
ארוכיםקטעיםלקרואמסוגלהיהולא ,אחרספרושובאחדספר

ובחזרה.עיתונאילחומרפילוסופימחומרדילגהוא·אחת.בבת

קראהואהרצפה.עלנערמווכתבי·עתעיתוניםשלאדירותכמויות
גרהואאיפהששכחכשיכורשםתעההוא ,נכוןיותרליד.הבאמכל

המשפטאתהצמידלשולחנומעללילית.עירברחובותמשוטטוהוא
חייבאלאהמקרהנחלתאינוהחפשיוהרצוןהתבונה"עולם

שלבשדיםשנאבקככלאולם,היודעת".האידאהבאורלהתגלות
יכולהיהלפחותאילובראשו.הפראיתהתסבוכתגברהמחשבותיו

בעולם .ולהגדירםזהעלזהשהסתערוהעויניםהחילותאתלסדר
עםויכוחיםניהלהואמזה.פחותלאובוהותוהושררחלומותיו

כשהתעורר.בהןלהיזכרהיהיכולשלאשאלותעלרפאיםדמויות
לוסציה,ממלוןשיצאגרמניםבמדיםהאישעצמוהואהיהבחלום

עםבסךצעדעצמוהוא .הקטןהילדשלערו wאתליטףעצמווהוא
לעברמהשאנז·אליזההמתנופפים,והדגליםהגרמניםהחיילים

לברכתשהתרוממוזרועותאלפימאותןואחתהארק·דה·סריומף,
העירהכלבנביחתכאשי:ופעם,עצמו.שלוחיתההיטלר""חייל
 .לפניונגלהקודרומחזהלחלוןמבעדהביטהואבלילהאותו

עמדו·הכוח,תחנתשטחעלבזרקוריםמוארתגדר·תילמאחורי
כפסלים.שםעמדוהןעירומות.היוהןומגולחות.שהיפיותדמויות
לאראשןקשורות,לאהגבוה,המתחעמודיעלתלויותהיואחרות

לשתי·וערבמעלסטטי.ריחוףשלבמצבאלאתלייה,בעניבות
ורגלייםזרועותראשים,ראההואהחשמלזרםכבלישלהשחור
היחידאנוש.גופותעםכלוםלהםשאיןחפציםכמו ,נאוירתקועים

עםצהבהבתחיה ,נמוךכלבזההיהכלב.היהזהבמחזהשהתנועע

חסרזרקוריםלאורחשופיםהיווהכלבהדמויותאישה.שלפרצוף

המחזה.עלהשקיףשמבעדומהחלוןלזוזהיהיכוללאמקסחמלה.
התמונה.שלהסטטיהקיפאוןממרכיביאחדהיהכאילוחש,הוא

לושאירעמהאתלרשוםומנסהכאלהממצביםמתעוררהיהמבוהל
כאשרשפעם,לפחות,להבטיח,רצההואמברק.שלמקוצרבנוסח
כלעל •בכךולהרהרהכלאתשובלקרואיוכל ,זמןיותריהיה

לשכוחעלהמחשבה,בכלל'זה.אתלשכוחרצהלאהואפנים,
לאגם ,בכלללשכוחרצהלאהואבלתי·נסבלת.לונראתהמשהו'

אובמילהלהזכרהצליחלאשהואקרהפעםואםהשולי.את
לגלגלשלם,לילהבמשךנאלץ,עצמואתלמצואהיהיכולבמאורע,

 .במחשבותיוהדבריםאת
מארץרשמיועלמאמרחיברגםהואהזאת.בתקופההרבהכתבהוא
תיארהואאומרים.היושהםומה·החרושתבביתהאנשיםעלזו'

"אגתהלריקודים·הספרביתאתמצלצלותואירוניהבשנינות

שלגרוטסקיתתמונהזהלאורוצייר ,כחולצבועשהיהקסלר"
מוצלחדימויהיהלריקודיםבית-הספרשבה.הניגודיותעלהחברה
אחדהטיפוסיות.האנקדוטותאתעליולתלותהיהשאפשרביותר

עלהנחושהקרבהיהמצא,שמקםביותרהמשעשעיםהסיפורים

אלאקסלראגתהאצלרקלאאלהבימיםשניטשלריקודיםהמוסיקה
פשוקותברגלייםהריקודעלזההיהבגרמניה.השידורבתחנותגם

אושגרמנימהעלזההיהזאת.כינתהקסלרשאגתהכמומאמריקה
בשביללריקודיםמוסיקההוינאי'הואלסביןההכרעהעל ,גרמנילא

מוסיקהאואדוםרחובפנסחם,אוחינניסקסופון'אוכינורהלב,
ואנחותיללותנחרות,מטמטמות,צרחותאויפיםשיריםשחורה,

אתרצולאלשעשועיםלהוטות·החרושת,ביתפועלותאךגסות.
לקבלהיהשאפשרמהכלואתבי·בופבלוז,רצוהןהואלס.

שאר·רוחבעלספרותיחיבורלהוציאהצליחמקסבקייזרסלאוסרן.

הצגתעלביקורתעםיחד ,בפריזסטודנטיםלעיתוןאותושלחוהוא
סארבריקן.שלהעירוניבתיאסרוןובסון""מות

זהשתיאסרוןהעובדה,אתהכללמןיוצאהססוריכסרקזםתיארהוא

תפתחההססוריהפעם"אםכמומשפסיםעכשיונשמעובימתושעל
(תרגוםגוויותינו"בסרחוןלהיחנקהעריצותתוכלעדייןקבריה,את

תחושת .סארבריקןלעירהיטלראדולףשלאישישיהיהחפשי),

לבסוףאם(גם ,בתיאסרוןנמצאיםתמידשאנחנוובסוןשלהחיים
תקופה.באותהעצמומקסשלהתחושהגםחיתהברצינות>נדקר
לאכדירקאחת,בבתוברגליובידיונואשותחתרכאילוהוא

והבלתי-מציאותי.הבלתי·נתפסשלהשחוריםבמיםלגמרילצלול

עשייהכלהסמלאהיההואעצומות.אנרגיותמתוכושחררגםזהאך
שעות.חמשאומארבעיותרללאהוגבלשלוהשינהזמןרוחני.

שולחהיהמישהו'עםבחוויותיולהתחלקמוכרחוהיהומאחר
 .בפריזידידואלארוכיםמכתבים

כל·כךלתפישה;ןגלאתהביאמההשאלה,עלויכוחלנהלרצההוא

לזה.קשרהיהלאהיטלרשללשלטונווהאםהחרותשלטיפשית

השוערת,שלרגליהכציפרנילוחשוב;ןגלזהשברגעענה,קסביאר
עםהיכרותעשהבדיוקהואג'אז.זהאותושמענייןהיחידוהדבר

מחדש,פריזאתמגלההואחבורתוובתוךהגאוניויאןבורים

החיים,מתים.ארוןכמוהזאתהפילוסופיהכללונראיתזהולעומת

la·vie,mon ami ! כתב,הואla vie , והאהבה!הקולנוע ,הסקסופון
היהבוצדקשהגלהיחידהדבראלה!מאובנות·שכלגוויותולא

שקורהמהמפנירקזהאבלבאמריקה.העולםעתידאתראהשהוא
ללמודלאהחליטהואבתכלית.אנטי·הגליאניהואבאמריקה

קסביאר.כתבסרטים,ובימויהתיאטרוןמדעיאלאפילוסופיה

בגעגועיםנתקףהואקסביארשלהזההמכתבאתקראמקסכאשר
 .המולדחגעדמעמדלהחזיקהחליטהואזאתבכל .לפריזאיומים

 •עניינים.כמהעודלסדרעליוהיה
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חחיבר

.·.•·.· .... : .. ·.~. · l ר·;.· l אותיטלטלההנסיעה,שלפניהלילההזה,בלילהבל
לי:אמרהלהתלבשוכשגמרתי ,שהתעוררתיעדאמי ; .. ·· •.

והגינההמרפסתדרךלרחובשיצאנוולאחרבוא,

טוב.טובבכולתסתכלהבית:שלפני

אורקרןשוםמוגפים,התריסיםחשוכים,היועברנוידםשעלהבתים

אחדים,ימיםרקעברובמאיאחדמאזהחריצים.מבעדחדרהלא

באורהיהדומההדלתות.אלשעוניםהיועודהצעיריםהלבנהועצי
הרחובמןמקומרת,בקשתהרחובמןהתרחקוהבתיםכאילוהירח,

ומאתנו.

שאלה.מהשינה?אותךהערתילמהיודעאתה
 •יעבורזהלענות,לאמכלום,לדעתלאלשתוק,

הראשונה,ברכבתלאן?מה?למערב.נוסעיםאנחנובבוקרמחר

לתמיד.
עוד"ה"לאכך:אחרעליוכתבהשרודה ,הדברהתחילכאןהאם
לסדרלעבורהזהאי·הרצון ,לאחורלהביטהזאתההתעקשותהזה,

היום.

בחשיבה.הולכיםבעודנואמישאלהדבר?שוםידעתלאבאמת
לה,קרכאילורועדתשהיאוחשתי ,בזרועיזרועהאתשילבההיא

הרגעשבאותומפנירעדה,שהיאחשבתיהאחרת,בעיר ,זמןוכעבור

יכולשדרכוהמקוםאתמצאשבוהרגעהיהשזההמוות.בהנכנס
בינשתלושבווהרגעבתוכה,ולהתפשטלתוכהלהתגנבהיה

הקולות.התמונות,שחוזרים,החלומותהחלומות,
גדול.ילדאתהכלום.הרגשתשלאידעת,שלאלהיותיכוללא

בכיתה,אחרוןחולה-געגועים,-בקרובחזק,ילדחכם,ילדאתה

נוטש-חייךכלנשים,שונא-הימיםבאחדמחברות,קורע

מקומות.

יודע.לאאניליאומריםשלאמהמכלום,ידעתילא

שמעוולאאותוראולאאי·שקט.ושמובעירסובבהיהאחדאבל
עלהצלהיההדלת,מאחוריהמתלחשהיהשם.היההואאבלאותו.

קרא ,החלוןאלאבניםזרקברשרוש,הגןדרךבערבהלךהמדרגות.

נופףדרומיות,מארצותגלויותשלחבראתי. ,בראתיינשוף:בקול
ריחנדףמנשימתומתוכו.נשרושוקולדשמטבעותמבריקבנייר
רבות,דעותשבהםעיתוניםפרשתפוזים.ריחומאצבעותיוקפה

בשבילךתיכנןנוצצות.מכוניותשלתמונותהאתרגלימעלשידר
בנעלייםהגגעלייתאתחצהכלום.מהןניחשתשלאתוכניות
באמתונעלם.חמקכברהוסט,והוילוןהבוקרכשהאיראבלחורקות.

גםאחרי.באהוהיאכשקמתיההוא,בלילהוודהשאלהידעת?לא

 .משהובזהתלויהיהכאילוהזאת.השאלהאתשאלההיא

סבתאלדואר;והובאוכליםנארזושקדמובשבועותכתוב:בפנקס

מנעול;עלנסגרופתוחותהיושתמידדלתותובכתה;במטבחישבה
כדיתירוץהיהשזהשמעתיכךאחראבלמכונית,רכישתעלדיברו

בבתהחשבוןמןהכסףכלאתמוציאיםמדועהבנק,לפקידילהסביר

זההאריזה;אתלפתוחבליבצדאותהוהניחומצלמהקנואחת.

לאןאותוישאלושאם ,לילדשיננהוהאםבנסיעות,היהשהאבימים
שהפחידהכפולהמשמעותהדהדההשיחותבכללדרזדן;יגיד:נסע,

 ?מתכוונתאתלזה .אותו

הכלהתנהלשבהםבימיםנזכרכשאנילי:רשמתיהמאמרלצורך
לימיםשיגרוםדברואין ,עירעורשוםבלי ,תמידיהיהכךכאילו

בשורהמהןאחתשבכלהעונותחילופיזולתמהלכםאתלשנות
בדברולהיזכרלרצותמבלי-ונזכרחוזרכשאנימשלה;לאושר
בתישלפלוטובלאזאת(כימתכווןאנישלהזובפלוטוב-מסויים

הרכבת>,מןשראיתכביסהלאבקותהמפעליםושללסוכרהחרושת
היהתמידכימאיים,דברכלבזהראיתיולאמאדם,ריקיםהרחובות

עשבשלריחהחבל,עלכביסהאנשים:קרבתעלשהצביעמשהושם
לידעץכפכפיזוגהקורות,גדרמאחוריאתשלחריקהשרוף,
שהונחומיטהכליהבתים,לאחדבכניסהנעלייםלקירצוףהברזל

 .דובדבןעץבתוךשעוןסולםאולאיוורורהחלוןעל
·טלאיםבכותנותכשהתרוצצנו ,מאוחריותרהרבה ,יותרמאוחר

שנתפרומפניהעוראתלנולצרובצריכותהיושבעצםצבעוניות
בניירעטופיםזעיריםכדוריםבכיסיםכשנשאנורעב,בשכרבהודו

ידייםמאחורישעישנוהסיגריותלתוךפיררנומהםשקמצוץכסף
מדיביקרתישאצלההמזרחיתמברליןידידהממניביקשהמקומרות,

החלומות.מחומרגרמיםכמהלהלהביאפעם,
גלשהשבההאחוריתהחצראלהבטנובמטבחה,מעשנים, ,ישבנו

שנתאר ,מאתנולדרושבדעתהעלהופתאוםהאשפה,מפחיהפסולת
ואזבדברהרהרתיהמושלם.האושרכמקוםבעינינוהנראהנוף

נוףאולי ,להתבודדאפשרשבונוףזהיהיההנראהשככלאמרתי
-ן·לעיייראושלאמקום,מכל ,כך-במרחק-מהפארק.של

ידידיםישוביםולידםהשיחים,במסתורעץשולחנותמוצבים
אםכיאומרים,הםמהלהביןכללחשובזהאיןזה;עםזההמשוחחים

אליהם.ולגשתלקוםאפשררגעשבכללדעתורקאך
ריקיםוהבתיםהרחובותשבזכרוני ,אומרכשאנימתכווןאנילזה

סביבמישהופנהעתהזהאךכאילותמידנראוהרחובותמאדם.
החדרומןשעונה,רקחיתההדלתאבל ,בחדרלבדיהייתיהפינה;

כיסא.שלתזוזהאוקולותשמעתיהשכן
במדרגותכשעלינוואמרהחזרהמוקדם,מוקדם ,בבוקרמחר

כשעמדנופנימה.ונכנסנוהדלתאתנעלהלאבצאתנוהמרפסת.
וראיתי ,אורהעלתההשינה,חדרדלתאתבדחיפהפתחה ,במסדרון

שהרגישהאפשר •אבישלבצדהמיטה,עלמונחותהמזוודותאת

המזוודותתמונתהבגידה,בשבילתמונהיששעכשיוהרגישהבזה,

סביבזרועהאתהניחההדלת,אתוסגרהנחפזהשכן ,בסתרשארזה

חדרי.אלאותיוהוליכהכתפי

סיפרתי )?במרפסתכשישבנולילהבאותוהיהזהגם(האםופעם

שלבתיהעלחושבכשאניבונזכרשאניהראשוןשהבית ,לך
ביתם ,אחרביתאםכי ,בבוקריצאנושממנוהביתאיננוב,פלוטו

וסבתא.סבאשל

מונחהיההשידהעלהקיטון.השינהוחדרהחדרנקראהמגוריםחדר
 ,שמןבצבעיתמונהתלויהחיתההקירעלהים;רחששבתוכוצדף
 ,ובארון ,סועריםדרךבכבדותהתנהלהארובותגבוהתספינהשבה

רחוקות,לעיתיםמשםשנשלפהמנדולינהשכבה ,מאחורלגמרי
דקה.קרןלוחיתתקועהחיתהמיתריהוביןלא,פעםאףכמעט

עמדרבזמןגמור;חושךשררכברכשבחוץרקהאורהודלקבחדר

בשעהשפתאום,עדבהדרגהשהתמעטבין-השמשותשלאורבחדר
הלילה.שירדלבשמתברהיטים,ונתקלתשקמת

הרוחמשבאתפניעלחשהייתיהדלת,לפניאלשוביוצאכשהייתי

זהשנקצץעשבשלאובכדנגשלריחמלאהאדירהיהבקיץהצונן;
ריחהגםאוהשרףריחהאורניםיערמהגיערוח,וכשנשבהעתה,

מרחוקשמעתי ,זמןדישםכשעמדתיהתעלה;שלוהשחורהאטום
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רצהשליחיםמרוץכמובה;המשיךאחרשכלבכלבשלנביחתואת
זמנםהיההלילה .לכפרמכפר ,לחצרמחצרבלילההכלביםנביחת

יכולתיהכפרים,פניעלרצהנביחתםאתכששמעתיהכלבים;של
ומחליפיםבקשריםעומדיםהארץבכלהכלביםשכל ,לילתאר
בכלבקיאיםשהיוהיחידיםהיושהםואפשראלה,עםאלהידיעות
נאויראזכשקמהכולה.בארץוהעריםהכפריםכלשלהסודות
והצפורנייםהדרקוןבזרועותשהעטלפיםידעתי ,באין·קולתנועה

אתולהגיףלביתולהיכנסלחזורומיהרתי ,בדרךהיוהארוכות
הבריח.

מכנסייםהיהלבושהמגולחת;הגולגולתעםהרחבהאישהיהסבא
שלאכדיהכיסים,בפינותעורטלאישלהםעבהמאריג·קורדרוי

הואכי ,גןוהערהמצפןהמשקפת,אתלתוכםשתקעבשעהייפרמו
התעלות.כלואתהנהרותכלאתהנהרות,כלאתוהכירספןהיה

עגנהפהואומר:פתאוםנעצרהיההחוף,בדרךהולכיםכשהיינו
שטבעותאיפהפה,בדיוקבבית,להיותפעםליכשיצאהסירה
לנסועיכולהייתיפה,סירהחיתהאותה.קושריםהיינו ,הברזל
סבתאקטנה,כשחיתהשלךאמא ,אתנונסעוכולםלחופש.אתנו
לאמאמאורסכשהיהשלךאבאנולדה,לאעודשלךכשאמאשלך
בוולגהלהשטההיא,איפהעכשיואבלהסירה.עלהיוכולםשלך.

ירוקליקרשותהאניואני?אותה.פירקושמזמןאוולמטהלמעלה
 .הרדיולתוךהראשאתותוקעמנתהשל

שלהירוקההבקרהעיןמוליושבאותורואההייתידר rלבהיכנסי
למאזיןשנהיהסירהבליספןהיההואהעולם.לתוךומצותתהרדיו
מעלמעגליהאתהתוותהשבלילההינשופהחיתהסבתאבעוד ,רדיו
העבותבזגוגיותהתעלהאיאלבאופנייםרכבהוביוםהאורניםיער
לעברגיששהבשובהריק.שלפרותיואתלחלובכדיעיניה,שעל
האלומיניום.קנקןאתעליווהורידההשולחןקצה

מונחיםהיוהחזירוקותלהאדוםשהנקניקהשולחןהיההשולחן
כנפיעםבמפתחשנמתחהאורלוגיןשלהתקתוקהיההתקתוקעליו;

ישבששםעצי·ההסקה,ערמתמולאלהחלוןהיההחלוןהשפרירית;

המבוגרים,שלהשיחותהיוהשיחותהדמדומים;לתוךוהביטהילד
והתקשושהתייבשוהשערותעםהגרזן ,בחצרמונחהגרזןהיהשבהן

גדרלידשעמד ,וחזרלמערבשברחהשכןעלוהשיחותהדם,בתוך
חזר.ושובנעלםושובכלום,קרהלאכאילוהגינה
לאכאןמשהואותו?עצרוולאוחזרברחשהואלהיותיכולזהאיך

היהיכולבמערב,שהיהאומרשהואבזמן ,כאןחשודמשהו ,בסדר

לאטוביותר ,אותושיחרדומהרכךכלואם ,ובכארצןלשבתגם

קרובים.כל·כךביחסיםאתולהיות
במספרייםאותולהורידצריכיםהיואחדויוםעווללועשואולי

שמועותעליושמתהלכותלשאתהיהיכולשלאמפניהגג,מקורת
לשנותהיהאי·אפשרכברלעשות,מהאבלממנו.מתרחקיםוכולם

זה.את

משקריםמזוודות,אורזיםחבילות,שקושריםשעושההזההדברמה
לילד,

 ,ושולחןכיסאנוטשיםמשחקים,מגרשיהורסיםחברים,גונבים
מסתלקים?דירה,נועלים

דרךרפאיםרוחכמוריחףאי·שקט.ושמובעירסובבהיהאחדאבל
ריקהאיכראתשהכריחהאישהיה .להןצותתשהילדהשיחות
זההיההחלון.תחתהעורמעילעםהאישהיה . 2L P Gל-להיכנס
אתשמילאזההיה .אותןמחקכךואחרהסיסמאותאתשכתב

ישבשהאבהמכוניתאתשעצראותן.שרוקןוזהבצרכניההמדפים

הנהגתשלהדלתמאחוריהצלהיההלאה.לנסועלוונופףבה
ושמעופינהבכלאותווראו .אותושמעולא ,אותוראולאגח.המפל
הואולהישאר.ללכתושקט,אי·שקטהיהשמובשינה.אפילואותו
 .דברכלשלוהיפוכודברכלהיה

חיתהכברהלחםפרוסתאותי.כשהעירההחלוןלפניחשוךעודהיה

בתוךאדיםהעלהכברהחלב ,הקטןהעץקרשעלמרוחה,מונחת,

לרגלימתחתיועמדההידעגלתהמרפסת,בדלתהקישסביהספל.
 ,אמיאלואמרההמטבחארוןאלשעונהעמדהסבתיהמדרגות;
אתרחצהאמיאבל ,הכלאתשתעזובטורחת,אותהכששמעה

אתסידרה ,בארוןאותושמה ,אותוניגבה ,הספלאתשטפההקרש,
מתחה ,הכיסויאתעליהפרשהשלה,המיטהאתסידרה ,שליהמיטה

הדירהאתכשיפתחו ,כךשאחרכדיהכלאתעשתה ,צדמכלאותו

לאנשיםלהראותרצתהשלומפרית!איזויגידו:לאהגנבים,במפתח
שאז ,אוליחשבהפורצים,הםמסודרביתאיזהלתוך ,העורבמעילי

הפוך.בביתמאשריותררבבכבודבהןויחפרוהמגירותעליתנפלו

התנהלעודהכללאהאםהנסיעה:בוקרשלפניהערבשלביוםאבל

הגלגלאתלתפוסחלב,להביאריק,אלהאופנייםעםכסדרו?
גםכאילוגלגלים,לנפח ,הכידוןאתוליישרהברכייםביןהקדמי

המחרת,יוםשאחריוביוםלשם,לרכבמתכונניםעודהמחרתביום
דרךהשרף,ריחדרךהאורנים,חלקתדרך ,החולבדרךהימים,כל

ירד ,אחרוןהביתאתעזבשאחדובטוחבתורמוסים.הדבוריםזמזום

זה?לפניאבלהגינה.מדלתאחרוןיצאהמרפסת,ממדרגותאחרון
כךכלבאלה,אלהזרועותינונגעוכשקמנובמטבח.ישבנוזהלפני
שרוולאיךלשמועהיהשאפשרכזהשקטוהיהפתאום.היהצפוף

קברים.מערתאםכימטבח,היהלאכברבכללזהבשרוול.מתחכך
הסכיןבמקום,שהונחהספל ,הארון ,השולחןבפנים,נשארוהכסאות
מאחור.נשארהאוירגםהאריך,שנחתך,הלחםקרוםבמקום,שהונח

ישתנהלאפעםואףהדלת,אתשסגרנולאחרשהיהכפינשארהכל
 ,הגןאלהמרפסתדרך ,ויצאנוהמזוודותאתלקחנוכךאחר .עוד
זהלפניאבלהרכבת.תחנתאלהרחובדרךהרחוב,אלהגןדרך

עםהגדולההמזוודה ,הידעגלתעלהמזוודותאתלהעלותצריךהיה

אותהוכשהרמתי ,אנישהחזקתיהקטנההעורומזוודתהעץחיזוקי

אפשרשבגללההצלקת,בהנחרתההעגלה,עלאותהלהעמידכדי

המזוודות.יתרלכלבינהלהבדילוהלאהמעכשיוהיה

לזגוגיותשמבעדסבתישאלהקרה,מהאמי.קראהקרסטן,תיזהר,
המזוודהקרה?מהלכהה.בהירביןרקלהבדיליכלהמשקפיה
המסמר.לאורךאותהגררהוא ,אמיענתההקטנה,

בבוקרנזכרכשהייתי ,זמןשכעבורלירשמתיהמאמרבשביל
כברתאתכאילו ,הגשרעלרקשהתעוררתילינדמההיההנסיעה,

כשמתוךהאחרת,ושבעירשינה,מתוךכמועברתילשםעדהדרך

תמידצריךהייתיבחזרה,הדרךאתעושההייתי·בהקיץהחלומות
 ,הנגדיבכיווןעכשיו ,אותוחוצהכשהייתי .הגשרעדרקללכת
לתוךלצנוחיכולתיהשיבהמתשוקתתשושהחלום·בהקיץ.נגמר

אףהתעלה.מאחורישהתחיללשעברהארמוןגןשלהעשבהעשב,
שאנילהרגישכדי ,שלנולדירהעדלחזורצריךהייתילאפעם

הגשרשמאחוריוהעשבשלנוהדירההיהכולוהמקוםכאילובבית.

שלי.המיטה

הזה?בבוקרהיהמההזה,בבוקראבל
אחזוידיו ,אחריוגררשסביהידעגלתמאחוריהשתרכנוהזהבבוקר

החולדרךפניעלחרקוהמרצפת,באבנינקשוהגלגליםבידיות,
זושהתנגשוהמזוודותהכביש,שלהאספלטעלקרקשושבפארק,

 ,הגשרעלכשעלינוולכאן.לכאןהתנודדו ,העץמתקןבתוךבזו
שקשוקאתשמענובמעלה,מתנשפיםהאופנייםרוכביאתשמענו

שלהצלצולאתהדוושות,עלהנמרצתהדריכהבשעתהשרשראות
בכידון.המתחבטיםהתיקיםאבזמי

כלעםמוקדםכל·כךלאןאותנו.כשעברוקראומוקדם?כל·כךלאן

מה?מסתלקים,לאאתםהאלה?המזוודות

 .סביהחזיר ,הבאלטיליםנוסעים
 ?הזאתבעונה ,דבריואתשקלטשבהםהקרובקרא ,הבאלטילים

חופש!בכללכשאין

שלשרשרתעופות,להקתכמוזה,אחרבזהפנינועלחלפוהם
בקצהווקרקושבביקושלתהוםעצמהשהפילהמעופפיםברווזים
 .הגשרשלהאחר

אתהשאםלךנדמההמים,מעלמביטאתהחשבתי. ,הבאלטילים

IJ 
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סיפור•

t . הכלאתיבשלמקומו

הממלכתי

השיתופיתהאגודה , 2

החקלאית.
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אבלאמריקה.אתלראותיכולאתההאצבעות,קצותעלעומד
יותרמים.מגדלשלבאורךאצבעותקצותצריךאתהזהבשביל
לא!אופןבשוםארוך.מספיקלאעודזהוגםאפילו.ארוכים

זרוע,שלובות ,וסבתיאמימאחורי-הידלעגלתסמוךהלכתיאני
אבןכמוהמעקה;לאורךידיאתוהחלקתי-בשקטזועםזומדברות
משבהברגים.ראשימעלקיפצההיאשטוחהבזריקהלמיםשנזרקה

אותנושעברולאחרכזה,שקטהשתררמדועהתעלה.מןעלהלח
במספנה,לעבודהתחילולאשעודמפניהאופניים?רוכבי

במדרוןכשירדנופטישים!שלרעשכזהתמידפהישכשעובדים

הברכיים.בארכובותלסבאונתקעהמעצמההעגלההתגלגלה ,הגשר
ידי?עלללכתיכוללאהואוסבתי:תחזיק! ,קרסטןאמרה:אמי

לא?יצאה?כברהשמש .שלךסבתאעםתלךקרססן?אתה,איפה
ילד?חושב,אתהמהעל

המים,מגדלשללרחבההירידמגיעביונימפה,נוסעיםאנחנובמאי
שלהישןבאפיקהמיםבאוגוסטבתעלה,להתרחץאפשרביולי

באוקטובר ,בגןשזיפיםקוטפיםבספטמברלפרוח,מתחיליםהתעלה
מכההגשםבנובמבראגוזים,קטיפתמרובחומותנעשותהידיים

שלהאפרמןמריחהביתבדצמבר ,שליהחדרשלהחלוןבשמשת
והואההחלקהבזמןהקרחנשברלמישהובינוארהאריחים,תנורי
שלטעםהגשםבמרזביהקרחלנטיפיישבפברואר ,מתחתיונגרף

אתהבאפרילשבשדות,בתלמיםמנקריםהעורביםבמרץ ,ברזל

מאישובכברואזלך.נותניםולאקצריםמכנסייםללבושרוצה

שנה.ועברה

כאילוקלה,תנועהחלפההמספנה,אלהדרךהחוף,בדרךבצפצפות
למרות ,אחדלכיווןכולןנסופתאום ,ידואתעליהןהעבירמישהו

מדרוןשלמרגלותיואלכמעטהגענוכברנשבה.לארוחששום
הצפצפותאיךראיתיאחת,פעםעודפניאתכשהחזרתי ,הגשר

הלאה.אותיודחפהאמיאמרה ,לא .עצרתיוב ,אחדלכיווןמשתחוות
מיחושב,אניהצפצפות,עלידואתשםמיחושב?אתהמהעל ,ילד

חזרועכשיושרקהאדומיםאתחושב,אני ,שליהאופנייםאתיקבל

התיקון.מן

ההוראהשעוזרלאחר ,בבוקרהמעמדמןשהוצאתיהכחוליםאתלא
חזרוהמורההמורהאתאליווקראהדלתמבעדראשואתשירבב

יכולאתה ,לייזרואמר:והסתובבגירחתיכתולקחללוחוניגש

סובים,אופנייםהיוהםגםהביתה.וללכתשלךהדבריםאתלקחת

לאהיולאלאדומיםבעוד ,ידומעצורימהלכיםלהםהיוכבר
היוהםזאתובכל ,רגלמעצורירקאםכי ,ידמעצוריולאמהלכים

סיבוביםעשיתיבדיוק,שנהכעבורשבהם,הכחולים,מןטוביםיותר

מתה.שאמיהוודאותהוודאות,אתלהשהותכדי ,בעיר

תסתכלאלהצפצפות.לעברפנייאתכשהסבתיאמרההיאלא,
אותההרכבת,לתחנתוכשהגענוהלאה,אותיודחפה .לאחור

אנחנואמרה: ,כךאחררבותשניםעברנוואניאתשבההתחנה

רקלנויש·אזורית.הביבלרכבתנכנסיםואזמאגדבורגעדנוסעים
 ,לאןאותךישאלכשמישהולמהר.צריכיםואנחנוזמןמאדמעט
יותר.לאלחופש,נוסעיםתגיד:
כאילוכזה,בחיפזוןכזאת,בדחיפותדיברההיא

נראתהלאשהרכבתלמרות ,התחילכברהיש·לנו·מעס·מאד·זמן

עדיין.

עלאותנושהדביקההחבורהעמדהששםבמקוםלא ,בצדעמדנו
בראנדנבורג,עדרקלהגיעשרצואלהשלבצידםלא ,הגשר

בתיקיםהריקותהלחםקופסותעםבערבלחזורועמדולעבודה,
אםכי ,הגשרמעלהביתהלרכבכדיהכידוןעליתלושובשאותם

ובהןהמזוודות,וגםשם,עומדלאאחדאףשכמעטהרציף,בקצה

ישיםלאאחדשאףכדי ,לגדרמאדקרובהועמדוהקסבה,המזוודה

בשבילמשצריךיותרהרבה ,אתנוסוחביםאנחנודבריםכמהלב
דרךנוסעכשאנישהיום,למרות ,הבאלסיהיםשפתעלשבועיים
 ,לעיןהזדקרההצדמןהזאתהעמידהשדווקאחושבאניהתחנה,
ולאההמתנה,לחדרהדלתלפנילגג,מתחתעומדיםכולםשהרי

אתפעםעודראיתישבולמחסוםקרוב ,הגדרלידמאחור
האדומים.האופניים ,שליהאופנייםעם ,הרגלהולכתכריסטינה,

התחילכברלתעלהמעברכיהתעלה,אתעברהלאפעםאףכמעט
 .הנכרבשבילה

לידאחתפעםעודאותהראיתילמערבנסענושבוהזהבבוקראבל
עלחולםוכשאני .הדרךכלאתלעבורהצליחההזהביוםהמחסום,
שלא.וישביניהםנמצאתשהיאישהילדים,

הואהמערבתיאור.רקדבר,שוםהואהמערבקוראים.הםהמערב?

שהבניםהג'ינסומכנסיהקפצוניםאקדחיבאיםשמשםהמקום

שהםהאוירונים,טסיםשלשםהמקוםהואהמערבלובשים.הגדולים
שםנמחציםהאנשיםשכלחושבשאתהבשמיים,קטניםכךכל

אלהחיפושיותאתמצניחיםהםשמשםהמקוםהואהמערבבפנים.

המערבלאכול.מהלנויהיהשלאכדי ,שלנוהאדמהתפוחישדות

קיים.לאבכללהוא ,ניאוןשלירוקכמוהוא
ותמידהמקומית,הרכבתמעלבמדרוןחלום,בכל ,תמידעומדיםהם

להם.לענותרוצהכשאנילמעלה,מלמסהאליהםלקרואצריךאני
הפסים.באמצעאובכבישלמסה ,בצדמעטעומדתכריססינהרק

ביןעמוקראשהשם,עומדתרקהיאכלום,אומרתלאהיאאבל
משהו!תגידיכריססינה,הכתפיים.

כךכלבמערב,באמתהייתישנים,הרבהאחריאבלהזה,ביוםופעם

אגיהעללעלותבלילהגיעאי·אפשרשהלאה ,שחשבתירחוק
מפניהמערב,לאכברזהאזאבלהאטלנטי.האוקינוסאתולחצות
לאיבו.דהולךאותוקובעיםשמשםהתצפיתשמקום

שללאורכםבעירהסתובבתי ,גולווילבאוטובוסנסעתי

המעבורתעלעליתיהמחרתובבוקראחדוערבאחדאחר-צהריים

ההפלגהבשעתשבאיים.הגדול ,לאינישמור ,ארןלאיישיצאה
שלהשמאליבצדוהאחרתהימניבצדהאחתשמשות,שתיראיתי

שלזוהאחת,השמשאחרישעותשלוששקעוושתיהןהספינה,
ווילדנבורג.פלוטוב

רקחיתההמזוודות,ליד ,הגדרלידכשעמדנוהזה,בבוקראבל
ועכשיוהפסים,שמעלהאובךמתוךפתאוםבקעההיאאחת,שמש
לברליןהכיוון ,לכיווןלהביסכשרציתבעיניםלמצמץצריךהיית

בריחהאוירנמלאהרכבתשדירתמצדלהגיע.עמדההרכבתשמשם
כעבוראותםוכשראיתי ,פרחולאעודהםהערמון;עצישלהירוק

בזהראיתילאערמונים,יששםגםכיבוילדנבורג,פורחיםשבוע
מכוון.לעגאםכינחמה,

עינים.בנותוקעיםכברהאנשים ,סביאמרלהתראות,נגידאז

בעלולאהנוקשות,הידייםעםהגולגולתרחבהיהשובהואועכשיו
לכאן.בדרךשהיההמימיותוהעיניםהמגובןהגב

שעמדההמזוודותעםהקבוצה ,בנועיניים,בנותקעובאמתהאנשים

הרציף,בקצהעומדמישהוהיוםרואהוכשאני ,הגדרלידמאחור

הדברמה ,עצמיאתשואלאני ,כללבדרךשםעומדלאאחדשאף
שעומדיםהאחריםמןכל·כךרחוקהחוצה,כל·כךרחוקאותושדחף

בזה.שירגישמבליבעינייאחריולעקובומנסההגג,תחתבאמצע,
עלשחשבתיכפימשם,רחוקכברכשאניעליוחושבעדייןואני
רדתיעםמידאליולבששמתי ,ישמורבאישלהנמל ,בקירובןהאיש

אםכירכבתתחנתשלברציףהיהלאכללשזהלמרותהאוניה,מן
אםכי ,לבדוהיהשלאולמרותהמזח,אחרימעטנכוןיותראובמזח,

לעצמו.רק

הרכבות,כלאזשנראוכמונראתהמשםאותנושהסיעההרכבת
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ענןבתוךגלגליה,שלוצריחהבצווחהנעצרההיאומפויחת,שחורה
אחתמדלתהמשתרעיםהגדולים,התאיםהיוהתאיםועשן.אדיםשל

מעלמטעןורשתותעץספסליעםהאחרת,לדלתהקרוןשל
התיקאחת,ולמזוודהאחדלתיקרקמקוםיששבהןהמושבים,
לוקחהייתייותרשמאוחרזולאהקטנה,לאאבלהגדולה,והמזוודה

במעברעומדתנשארהאםכילרשת,נזרקהלאזולמסעות,אתי

היד'אתמעליההחזיקהבמקומה,שישבהלאחראמי'המושבים.ליד
הדלתותלידששררווהדוחקהמהומהכיעליה,לגונןרצתהכאילו

יכלהשבנקלכאלה,היווהיציאההכניסהבשעתוהמעברים
במולהשגרמתיהמסמרקרעעלרגלמבעיטתשריטהלהלהתווסף

ידי.

סמוךלאגםאבלהגדר'לידעודעמדולאהגולגולתורחבהינשופה
היאזרוע;שלובינפרדנו'ששםבמקוםבאמצע,אםכילרכבת,
טופחתכשהיאאותנו'דמיינהשבוהכיווןאלסומותבעיניםהביטה
והוא,ידה,בכףסגורהשחיתההאףבמטפחתקלותטפיחותבאפה

אתלהרכיבבבוקרשכחכאילוקשה,צר'פהפתאוםקיבלהוא
סובבלדרכה,והחליקהלנועהחלהכשהרכבתהתותבות.השיניים
למקוםלפניה,ישרלהביטהמשיכההיאואילוראשו'אתלעברה
אחרים.קרונותבועברושכבר

אתראיתיהתחנהמןשיצאהלאחרומידלדרכהחמקההרכבת

שרצוהאנשיםחיכושבוהמורד'המחסוםפניעלעברנוכריסטינה.
שלאוכביסהלאבקותהמפעלשלהראשונהלמשמרתלהגיע

מלפנים,עמדההיאאופניים,בעליכולםכמעטהסיטונית,המשתלה
החזיקהלאהיאשלי.האופנייםעםהראשונה,בשורהלמחסום,סמוך
אחתבידמהם,כשירדתיאותםלהחזיקרגילהייתישאניכמואותם

בשעתהידייםמקוםהכידון'עלהידייםבשתיאםכיהמושב,על
לראשמתחתהקצרוצווארהלהתמתח,שנאלצהבאופןרכיבה,

מיד' ·אותההכרתילפנים.ארוךבשירבומשורבבהיההמונגולואידי
 .לעירמחוץאללתחנה,מחוץאלזחלההיאעדיין'זחלההרכבתכי

זאתמהאתם?עושהזאתמהקראתי:איךלךשסיפרתיזוכרואני
לשתוק:ליסימנהכשאמיושחשבתי'שלי?האופנייםעםעושה

לילד'לו'ישמהלה.שתשבורהצוואראתהצוואר'אתלהשתשבור
אמרהשלו'האופנייםאתהשאלתישלידנו.בספסלהאישהתערב

צודק,הואעניינים!יעשהשלאכלום:הביןשלאהטמבלוהוא,אמי.
חשבתי'צריכה,חיתהכן'קודם.אותולשאולצריכההייתיאמרה,

כך.אחרליהסבירהענייה,כריסטינהאבלהשאלתי!פתאוםומה
שתשבור.זאת,בכלחשבתילה,שתשבור

שלשםמקוםבכלנשרפה.שהעירשחלמתילךסיפרתיופעם
ספק.)שוםהיהלאבזההעיר'חיתהזו(אבלאפר.היההסתכלתי

בה,להיותלינתנולאשאםמפנימזה,מרוצההייתיבחלוםושעוד
עוד.תהיהלאשבכללטוביותר
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שאלחסימני
בעקבות

חרשהתערוכה

אלמוגריחישל

אלמוג:יזית

<זהב,שחורהקופסא

אבניהלומים,פנינים,

אחלמה,פיטרה,אודם,

ספיר,בדול,תרשיש,

טורקיזלשם, ,ירקן

ואלמוג>
992 ), 

86 

שושנהטבעת,שמלח,
, 1'::·i נמצאיםהאישהעםהמזוהיםפצים

אלמוגזיתישלבמרכזעבודותיה 1 11
האמנותיתדרכהמתחילתכמעט !!!!! !!!!!

יחידתערוכת"בצלאל",(בוגרת
נוכלשלהבאינוונטר .)-1987בראשונה
שלגזרותדיוק,(וליתרשמלותלמצוא

תכשיטים,שונים>,בשלבי·תפירהשמלות

השימושבעצםהעזהלראותאפשרפאות.
-האמנותיתהיצירהכחומריאלובדימויים
בנשיףת,העיסוקעלגלויההצהרהבולראות

האישהתפיסתשביןובפיצולבקונפליקט

סובייקטלהיותרצונהלבין~צפהכאובייקט

והנסיוןעצמה,שלהקולאתולמצואדובר
ביניהם.ליישב

משתלבהעכשוויהפמיניסטי·תאורטיהדיון
ביחסהצופהשלמעמדועליותרכלליבדיון

האםהשאלהעלתהזובמסגרתליצירה.
יצירהאוכתובטקסט;כה nצו~ה·אשה

מאשראחרתציור>אוסרט(למשל:חזותית

צופהשלכלבכך,ההכרהצו~ה·גבר.
תרבותית,(חברתית,שלו·המוצאנקודת

המבקשיםעלגםחלהונו')אידאולוגית

צו~ה·אישהשלמבטמנקודתולבקר.לכתוב
הרושםלמרותכילטעוןאבקשואמנית,
אלמוג,זיתישלמעבודותיההראשוני

"פמיניסטיות"אףואוליכ"נשיות"וראייתן
שליצירתההיותןבשלרק(דלף

משתפותהןלמעשההריאישה·אמנית),

מוחלטלאאוליכיאם-בולטבאופןפעולה
הגברי;תה~פייהמערכתועםה~פיותעם-

המסורתיות.

הםהפאות,הפנינים,מחרוזתהשמלה,

אישהשלפאסיביותעלהמצביעיםדימויים
השמלותלצפייה.כאובייקטהואשמעמדה

הגזרותלצד-עתהעדציירהאלמוגשריתי
נשיגוףלמעשההן-לתפירההמוכנות

זרועות,-הבעהאיברינטולאךמחוטב

שבכךייתכן,בלבד.קופסהכלומר:וראש,

שהואאתהסטריאוטיפילצו~האלמוגמגישה
אולםמיני>(אישה-אובייקטלולצפותמורגל

אתולמעשהעצמוהגוףאתממנועתמרבהיא

זוהיקולה.גםכמוגופה-כולההאישה
עצמהגאלטוכהגדרתאדישה""אישה
ויש.הנשית""הנוכחותתערוכתבקטלוג

 • 2רקדניתאושחקנית,איןאךתלבושת

לעיניעצמוהמציעאובייקטהואהציור
אלמוגזיתיכאשרלכספו.ו/אוהצופה

מכךויותרכנשיים,המזוהיםחפציםמציירת

אוו/להתקשטותשנועדונשייםחפצים-

ביןחפיפהיוצרתהיאהריהגבר'לפיתוי
היחסלביןנשים·גבריםביחסיהעיסוק

טמוןהפיתוילצופה.היצירהביןשנבנה

הרזה-בציורלאמציירת.שאלמוגבחפצים

חושנית.חוויהכלמבססשאינו-לכשעצמו
יותרהןהריוחוויההנאהמתעוררותאם

הפיתוידהיינו'הציורים,שלהדיוןבתחום
הציורביןבמפגשדווקאולאוהמיני'

נהיהעצמוהציורשכך'כיווןוהצופה.

הצופהעלהאמניתשמפעילהאביזר·פיתוי
אישה>או(גברהצופהנכונות . 3הפוטנציאלי

הופכתהאמנותיתבסיטואציהלהשתתף

למציצנים.כורכם,בעלאותם,

לפורנוגרפיהארוטיביןהגבולשאלת

 .סאליוידדיוהאמריקאיהאמןאתמעסיקה
הנשיםמעוררותומרפרף,ראשוןבמבט

אופיתוימבוכה,שבציוריוהמעורטלות

כעוסק,מסתברכולושהציוראלא,דחייה.
והלא·נראההנראהבשאלתהשאר'בין

רואהסאלי , 4ליצירההצופהביןוביחסים

מדברהואהארוטיים.לחייםאנלוגיהבציור

לעומתו'אלמוג,כהתמסרות.אמנותעל
אתמעלהאינהאולםתפאורהמציבה

יכולהצופההזוהתפאורהגביעלהמחזה.

הציורביןהבדלשיחפוץ.מחזהכללפנטז
ההבדלכמונראהסאלישללזהאלמוגשל

דימויילביןב"פלייבוי"נערת·אמצעבין
[תכשיטיםו"חלאיםבשמיםכפרחים,הגוף

השירים",ב"שיראמן",ידימעשהעגולים]
החושניים·העובריםדימויגם:ואפשר

זק.דניאלאצלהזעירים,והפרחיםמכאיבים

יכולההיאהאםלשאלהנדרשתוצו~ה·אישה

אםאלו:בעבודותהטמוןלפיתוילהיענות

שלבמצבעצמהאתלמצואעשויההיאכן'
-הגבריתהצפייהמערכתעםפעולהשיתוף

לאאם .לכךמסכימהאומףדעתאינהאםגם

ביןקונפליקטלחוותצפויההיא-תיענה

שלמעשה·היצירהעצםעםהזדהותה

אופןלביןבנושא,העיסוקועם·אישהאמנית

בו.העיסוק

בגלריהאלמוגזיתישלהנוכחיתבתערוכה

הבעיהביפו'והמרווחתהחדשה"ארטיפקט"

אושמלותאיןכאן .יותרעודחריפה
אלאאחת),עבודה(להוציא·גוףקופסאות

שנמצאאלוכגוןטבעות,ובהןקופסאות

במדרחוב.מנגד'או'תכשיטיםבחנויות

העיסוקאתמסיטהאלמוגכינדמה,בתחילה

-אליההמתייחסתובגבריףת-בנשיףת
ואףלהתקשטותשנועדחפץאלמהגוף
הגברביןהבעלףתקשרעלכמעידנתפס

הטבעותבאבנים.משובצתטבעת,לאישה:
מהודרותטבעותעלמצביעותמציירתשהיא
אלאאשלייתיבציורחיקויעל·ידיילא

עיסוקבכךלראותאפשרורזה.שטוחבציור
הפנייתשזוואפשרהציוריתהאשלייהבעצם

שהחפץהמטעניםאלהצופהשללבותשומת

שהתחוללוהדרמותואלאבניוביןנושאהזה
(בסיפוריוואחריםאלונשייםחפציםסביב
אינוההצגהאופןאולםלמשל).מופסאן'של

גאלמדשכןכך'יובנואכןשהדבריםמבטיח

מוכרת.במתכונתאובייקטמציירת

הסיטואציהביןמבחינהשאלמוגלטעון'ניתן
אולם,האמנותית.הסיטואציהלביןבחיים

מייצרתהיאהאמנותיתהסיטואציהבמסגרת

אוהצו~ה·הגברשללצריכתוהמבוקשאת
אוזובקופסהלבחירהמעברהקניין/אספן.

נדרשהצופהאיןאחר),אוזה(ציוראחרת

הטבעותמבחרמתוךמחייבתלבחירה
מהבחירה(בהבדללומציעהמוגשאל

אישהעבורהתכשיטים,בחנותהמתבצעת

ביניהן'להמרהניתנותהטבעותמסויימת).
כאשרבפרט-אחרבציורזהציורגםוכך

המשתמעביןהת;אםמידתאתלבחוןמנסים
מהפורמטהמשתמעלביןהטעףןמהדימוי

מופיע.הואבתוכו

ראייתכנגדלצאתאולימבקשתגאלמדידית
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פועלותעבודותיהאבלכאובייקט,האישה
נראהאםכמרזtה?ושמאכחרב-פיפיות.

פרטי>כמקרהאלמוגושל ,(בכללבציור

אתהצו~ה·הגברבפנייחשוףהואמראה,

נראהאםבהם.לכודשהואהססריאוטיפים

מקובעשהדימוי-מראהאלמוגשלבציור
בפניגםאלופניםיחשוףהוא-בתוכה

שתואר>לקונפליקט(הצפויהצו~ה·אישה

עצמה.האמניתבפניגםכךיופיעובהכרח,

כיחושבתאולי-אלמוגעל·פי-האישה
תמציתאתגופה,אתמראיה,אתגילתה

מכליותרנראיתהיאלמעשהאולםנשיותה;

אחדעינייםזוגמול-הפרטיתהתכשיטים

לצופהשתיוותרהחוויהנשי).או(גברי

מהתבוננותהבחירה,ממעשהתנבע

מחווייתבהבדל-הטבעתפרטיומחקירת
בציורבהתבוננותהנולדת ,המקפץהמבט

רבות.טבעותהמכיל
שלאחותןהיאהקטנהשבקופסאהטבעת
המבטאולם,הגדולות.שבקופסאותהטבעות
שהיאהממושכתוההתבוננותבההממוקד

-המצוירת(לטבעתלהתאפשרמזמנת,
אתלספרהצופה>לאישה-לאמנית
עםחוויותלהחליףאולצו~ה·גברגלגוליה

עדייןשהיאאלאנוכחת.להיותעמדה.ולנקוט
מהססת..

כמיאלמוגדיתיעולהזומתערוכה
הכלליםעל·פילשחקלהמשיךשמסכימה
שקולהכדיבהםהשתמשההיאשקףבעף.

הואאם-בנשיףתהעיסוקאולם,יישמע,
לקונפליקטפיתרוןאולמוצאדרךחיפוש
אםאחרת.שייראהגםלוראףי-חריף

ייתכן ,מצוירכמסךהםאלמוגשלהציורים
אחרת,אישהמאחוריומסתירהשהאמנית

אתצורתה:אתמצאהלאשעדייןאישה
אלואתלאתכשיטיה;תסרוקתה,בגדיה,

מהאתלראווההמציגהנקבה,ממיןכפלזpר

גםבה;למצואמבקשמחפש-הפיתוישהגבר

מזה,יותרלאמומבקשתשכאןהאישהאם
שובשמוליכהבדרךעצמהמציגההיאהרי

מקום.לאותו

בתערוכהמוצגותהגדולותהעבודותלצד

העמודים>:<עלקטנותעבודותמספר
טבעתאובודדותטבעותובהןקופסאות

אוכזובקופסההצופה .בדבלאחת
בחירהעלמעיד/הכמו ,זויצירההרדכש;ת

כאילו ,כולוהמבחרמתוךאחדפריטשל
שייצרההעץ<קופסתזדאתואמר:הצביע

-ובעקבותיההמצוירת,הטבעתובהאלמוג
שביניהם).הקשר ,גבראישה,ממשית,טבעת

מיסתוריןעלמצביעהכמוהקטנההקופסה
המקובלהסודעלהמצוייר;המסךשמאחורי
כתובשאינומהעלהאישה;אלכנלווה

שעודמהעלהפיתוי;סצינתשלבתוכניה
שלבציוריםהחסרה-האישהמתוךנבטלא

נרותהקטנותהעבודותמלכתחילה.אלמוג

העבודותשלהקלעיםמאחוריכחותרות
הבמה.בחזיתשהוצבוהגדולות

לעמדהאפשרותטמונההקטנהבקופסה
באותםדימויים,באותםשימושתוך-גלףיה

היאובכך-ציורדרךובאותהחומרים

לקונפליקטמסדיםלפיתרוןאפשרותמסמנת
ביחסהיא>באשר(ואמניתעצמההאמניתשל

כמנסהנראיתהקטנההקופסהלצופים.

אואחת,טבעתאחר:יחס-צפייהלהציע

בקופסתשייתכןכפי-מצומצםמספר

-פסיביהתבוננותממושאצו~ה·אישה.
למקרהתהפוךהטבעת-לפיתויאובייקט

תנועתאתלהמשיךהמיועד ,הפיתוי •פרסי
עתהיוצגבאמנות>(בחיים,הקרוסלה

שלבמרכיביםהמשתמשתלדיאלוג,כהזמנה
אחרמבנהמציעהובה·בעתהמוכרהדיבור

האפשרותאתראתהעצמהגאלמדאם .שלו

הריריק",כ"כליתיראינהשעבודותיה
כלפיכמתריסותנראותהקטנותהקופסאות
אם •כמותןלהיותרוצותאינןשהןהגדולות,

צומתעלמעידההתערוכהאולי ,כך
בדרךאלמוג,דיתינמצאתבומשמעותי

ודרךהכוונותשבו-ואמיץגלףילדיבור

ברעותה.האחתתומכותהצגתן

לפניבעיהמציבהעצמהשהתערוכהאלא
זכוהגדולותהעבודותהזו:הפרשנות
- ,,שחורות"קופסאות-לכותרות
להיותהאמףרותהאבניםסוגיאתהמפרטות

בעודהמצוירות,בטבעותמשובצות

 ,כןאםשם.נטולותהןהקטנותשהקופסאות
כקישוטשםהןהאםבתערוכה?מעמדןמה

-שקטהכהנוכחףתןשמא,או ,בלבד
לאשעדייןכיוון-שותקתאישהכנוכחףת
דברעצמה>האמניתגם(אולילהןמפרגנים

מרצוןלהשתחררלאמר."כמיהתהחשובמה
עלמתגברתלעיתים(להיעלם>,כלשהו

דיתיכך-עצמה"אתלהראותהרצון

שממילא-הזוהאישהושמאבקטלוג;אלמוג

כבר-עליהמסתכליםוממליאגוףגםהיא
(כבחירתה>עצמהאתלהראותלרצות,רוצה

אלא<בלונדיניות>להעדיףאמוריםשגברים
ייתכןמעשה·ידיה.אולישלה,אלואת

לפרושבשמלה,התפריםאתלפרוםשצריך
אחרותצורותבהםלמצואלגהץ,חלקיה,את

לאישהשתעצבחדשה,שמלהמהםולתפור
רוצההיאבההתלבושתאתהזוהמסוימת
-היציאהולפניבתיאסרון·החיים.להיראות
היא-בפומבידבריההשמעתלקראת
טבעתואפילוומחרוזתפאהלהתוסיף
פרח.גםלא,למה ,ואולינוצצת;

הגדלההשושנהעלהקטןהנסיךשאמרכמו
אחדפרחאוהבמישהו"אםהזעיר:כוכבועל

הכוכבים,מיליוניבכללושנישאין ,ויחיד

כיבכוכבים,בהסתכלואףמאושרהריהו

הפרחנמצא'אי·שםבלבו:לאמוהואיכול

 • "' ...שלי
הערות

השבעיםבשנותישראליותניות,.אמהנשית:"הנוכחות , 1
 , 1990תש"ן,קיץלאמנות,תל·אביבמוזיאוןוהשמונים",

הריאלמוג,אצלהתנועהבסולתמהשמלהבהבדל . 2
בעבודתה-גוףלאשמלההיאגם- ) 1989 (ה"סניוריסה"

שרקדההאישהתנועתאתאוצרתפרימור,סיגלשל
<בסוגחושניותהואתכגלים>העשויים(ה"וולנים"בתוכה

עצמו>.הבד

מדברתעצמהאלמוגהנשית""הנוכחותתערוכתבקטלוג • 3
ניסוןמכלכ"מתחמקתהאמנות,יצירתכמוהאישה,על

אקסשוויה,"עלסיבה,עללעמוד<גברי>'אוביקסיבי'
"לפארהיצירהשלה"נשית"תכונתהאתמבויטהרכישה
אישהעלמדברתאלמוג<ברעליה).בעליהאתולייפות
כדיעד-עבודותיהגםוכך-מהגדרהלהתחמקהמנסה
אינהחסרים,ממנהשחלקים ,הזוהקופסא"שאוליחשד
ריק'",'כליאלא

עיןבאמצעותהמקובלהצפייהיחסאתמהפךסאלי , 4
הציור ,זובדרךהציור:מתוךהצופה,עלהמתברגתגדולה
ובכךהצופהבידישלומלאהמתפיסהלחמוקמצליחעצמו
ביניהם.לדיאלוגאפשרותמבססהוא

"המלכהאלמוג,זיתי

 ,וכושיאליזבס"
1989 

• 
87 

 1992ינואר-פברואר



ניניוורוניאברהם ~, 
5 
==== ~1 ~ 

.מחזה

מחזה
הרומןפיעל

מאת

בורלאיהודה

(לפיהמשתתפים:

הופעתם>סדר

מתופף

קורדובירועקביה

מספר

שלאביו-חסדאיסיר

עקביה

-אבראמאג'יחכם
עקביהשלמורו

אמו-סיניורו

צעיר-תומאס

ארמני

גברא'

ב'גבר

ידידו-קריבוראן

עקביהשלהארמני

נערה-אנהיס

ארמנית

-מחמוד
שלאשתו-'הוידוג

קעביה

זקן-כלפרןאליהו
ירושלמי
אשתו-דיאמנסה

חנניהשל

שלשכנו-חנניה

עקביה

88 

עקביהעלילות

ע"יישוחק Iבגרותוועדמילדותועקביה,-
כלישחקווידוג'העקביהמלבדמבוגר.שחקן

דמויות.כמהשחקן

וגשריםמסלוליםשלמבוךהתפאורה:-
עשוייםלאולם,ואףהבמהאזורילכלהפולשים

נפגשיםהמסלוליםכלעץ.וקורותברזלמפיגומי
במרכזיותראופחותהנמצאמוגבהבפודיום

מדרגות.גםמובילותהפודיוםאלהבמה.
תקופהמדגישותאינןמודרניות,התלבושות:-

פולקלוריסטי.רמזנותנותפעםמדיספציפית,

הבימתיתההתרחשותאתמלווההמתופף-

עקביהאתלשמשתפקידולמוסיקה.בנוסף
הסובביםועםעצמועםמנהלשהואבדו·שיח

אותו.

ראשונהמערכה
 1תמונה

הבמה.לעומקהנכנסתשחקניםקבוצתעלעולה<האוד

עקביהאתהמשחקהשחקןההקשה.לכליניגשהמתופף

בקהל>.ומביסהבמהבקדמתמתיישב

ירדפתאוםלפתעכפוף.הייתייושבעקביה:

 ...כמואנירואהראשי,הרמתיצד.מכלערפל
עולם.מלאערפלריח.בליריח,בליעשן .עשן
מןקולותעלוומלמטההר.לאעמק,לאגיא,לא

 ...הערפלעליוכבדכמוקוראקול ...הערפל
 ...יראאחדאדםוזה ...בערפלנמוגמישהוכמו
יהיהמה ...זה?מהואומר:ודאיהיה ...יראמאד

נפתחהגיא.מןהערפלעלהכךאחר"מזה?"
ההרים,בראשישםההרים,ובראשי ...העמק

היה.בהירבהירנדלקה.אשכמומעלה,מעלה
מאדהיה.יפהאבלכזה.אורראיתילאעודבחיי

-ואזבגיא.כאןעבראלוהיםאמרתי:יפה.
אני(פאוזה>נרדמתי.אכלתי.ישבתי.לבדי.

אלוהיםואתאוהב.אנימאדההרים.אתאוהב
 ...אוהבאניתמידאוהב,אני

 2תמונה
אליומתקרבתהשחקניםקבוצתהבמה.עלנשכב<עקביה

במה).לקדמתהמספריוצאומתוכם

סירחזרהערבים,ביןחמישיביום :ספרמ

אשרבבורסהמחנותוהפחחקורדובירוחסדאי

הואמא.דעליוסובהחיתהורוחובאנסוליה,
הניגוניםאחד Iכמנהגובלחשושרמהלךהיה

כמותלויהשפתיווביןפיו.עלהשגוריםהמעסים
בצרוףומזומנה,מוכנהקלהצחוקבתתמיד

בדרכו.לושיזדמןמילכלבלבבה,שלוםדרישת

בישרוזה-אברמאג'יחכם-במלמדפגשוהנה

ועגומה.מרהבשורהלו
חסדאיסיראתהמשחקהשחקןיוצאהלהקה«מתוך

אבדמאג'י).חכםאתעכשיושישחקלמספרומתקרב

חכםולמהמהעלהאל,ישמרניחסראי:

אברמאג'י?

תועלתלו;איןתקנהלבןאיןאברמאג'י:

לאאחרונותשניםארבעב"כותב",מישיבתו

כלל.בלימודוברכהראה
 ... ,חסראי:

מהכלעשיתיעמ.דשם ... ,אברמאג'י:

תופס.אינו-ידישמצאה

תופס?אינופירושמהחסראי:

תופס.אינופשוטאברמאג'י:

כן?אםחסראי:

קשה.הראש ?לעשותמהכןאםאברמאג'י:
קשה?חסראי:

סלע!מאד!קשהאברמאג'י:
-גדול""חטאזההאיןבו:אעשהומהחסראי:

ישבלי.הואיחידמהתורה?כזהילדלבטל
חכם?לסניוריגיעהפסדמה-אצלוהילד

שנים,שלושעודישבאםגםאברמאג'י:
ובכןדבר.יתפוסשלאמכיווןישב,לאכאילו

למלאכה.עמויקחהוישב?למה
ושלום!חסחסראי:

עליותתישבכךידישעלאפשראברמאג'י:
לבלבואומר:הרילנסיון.אקחנואח"כדעתו.
טהור.

שינסהלכבודואמרתיולא :יאיהס

הםיבקעואפשר-לויחלוקב"עצים"?מהלומות
ראשו.את

מכותוהכיתיוישניסיתי.זאתגםאברמאג'י:

אףדמעה.מורידאינו-הואאבלקשות.

לבי.אתששוברבינותןהואעיןמבטרקסיפה.

ואיןחכםסניורגזרכך(פאוזה> :יאיהס

להשיב?
כןעלהיא.הבוראגזירתטיו.לאאברמאג'י:

יתעצב.נאאל-אבקש
השחקניםקבוצתמתוךמהבמה.יוצאיםואבדמאג'י(חסדאי

המספרת.יוצאת

שוהה.אלאעקביה,היהמפגרלאמספרת:
כאן Iומסתכלשוההשהואיש Iבדרךשהולךאדם

כךומתוך Iומהרהרשוההשם Iושואלשוהה

לומר:היהניתןעקביהעלגםשעתו.עליותארך
שוהה.

מצםדףוהמתופףהבמהקדשיעלבידיומתופף<עקביה

סניודו).אתעכשיותשחקהמספרתההקשה.בכליאליו

 3תמונה
חסדאיסירשלביתו

 .)חסדאיוסירסיניודו-בחדדנכנס.<עקביה

דומה?הואלמיעולם?בוראהואאיךעקביה:
עקביה.כזה,דברלדעתיכולמיסיניורו:

אותו?ראהלאאחדואףעקביה:

קעביאג'י,לא,סיניורו:

עולם?בוראאתראהלאאחדאףעקביה:

אתלראותהואקטןשדבראתהחושבסיניורו:
הבורא?

אותו?ראהלאאברמאג'יוחכםעקביה:
ודודרבנומשהכמוהצדיקיםרקסיניורו:

 •ראוהם-המלך
התורהאתיודע 'י'אברמאגוחכם :עקביה

 ?ראהלאהואולמהכולה,
ולאהתורהאתיודעים-הצדיקיםסיניורו:

יחטאו.

אברמאג'י?וחכםעקביה:

עייפתי.סיניורו:

חטא?מהחוטא?הואעקביה:

שאלותיך.עללהשיבכוחביאיןסיניורו:
 ?עייפתלמהעקביה:
עוד.תשאלניאליודעת,איניסיניורו:

-הכלשהבלליאומרפאדרהסיניורעקביה:
כן?לא ...עשהאלוהים

הוא.כן.כן.חסראי:

בא.אלוהיםצהריים,בשעתוהיוםעקביה:
 .ההרואתהגיאאתפהלראות

אותו?ראיתואתהחסראי:

ראיתי.לאעקביה:

כן?אםחסראי:

עבר.ודאי Iעבראבלעקביה:
אלוהים?חסראי:

 •לינדמהכךעקביה:
לך?נדמהמהמשוםחסראי:

שתיקה>.בהוריו.נבוךמבים<עקביה

רע.מכלאותנויגאלשהמלאךדי. Iדיסיניורו:

ואמן.אמןמשפחתנואתיברךואלוהים
לאחדבשתיקה.בשניאחדמביסיםהוריויוצא.<עקביה

חוזר).הואשניותכמה

המשיח ...פאדרהסיניור ...מאמהעקביה:

כשיבוא Iאברמג'יחכםאמרשהרייבוא?מתי

-כן .יחיויםהמת ...ו Iיהיוגדוליםנסיםהמשיח,
הקדושה.לארץכולנואתהמשיחיקחואז .יחיו

יוצא>.שובהואבו.מביסיםוחסדאי(סיניודו

מוחםילדיםשלפעמיםהוארגילדברחסראי:
מתעייף.

עייף?וכברקטןכךכלסיניורו:
נכנס).<עקביה

הקדושה?לארץנעוףשאזהאפשרעקביה:
יהיואדםבניהרימעופפים.נהיהנעוף.ודאי

אניהייתיובינתיים ...המלאכיםכמוטהורים
 ...האלהההריםביןאחתתעופה"משליך"

בודלאיהודה 144-145ג.ליון



 ,מידחוזרוהייתיאחת,תעופה ...למסהלמעלה,
אחיה.כן

האחרונה>.הפעםוזויוצא<הוא

 ...עייףוכברקסןכךכלסיניורו:
אתאקחכיאומרהואבחכם.פגשתיחסראי:

דעתו.שתתרחבעדמה,לזמןאיתיעקביאג'י

לעסוקפרדהסיניוריקחהווכברסיניורו:

במלאכה?
אלישובכךאחרמה.לזמן ...כןחסראי:

מייעץ.הואכךהחכם.

יעשהאפשרבעיניו.הטוביערוךהאלסיניורו:
לסובה.טעמואתוישנהנסלנו

נפש,בעגמומיותתהלכיזהולמהחסראי:

יורו?סיב

אנינזופהכי ,חטאתיחסאמהיודעמיסיניורו:

האחדלזהאםכיבנים,לפריזכיתיולאמהשמים
 ...ליהואפגוםהוא,ואף .היקר-

נגזרההשמיםמן ...סיניורונאאלחסראי:

מהבין.אדםלבויקצר ...זוגזרהעלינו

פאדרה?סיניוראתה,קודרולמהסיניורו:
גבול?לולשיםבלב,לעצורכיצדחסראי:

ואתה ,ביגוןלהלךלאליאומראתהיורו:סיב

מה?

היוםמדייותרבלבישמחתיאפשרחסראי:

לשמוחליהודיאסורבחכם.שפגשתימלפניהזה,

 .חולביוםמדייותר

 4תמונה
כמספרת),ממשיכה(סיניורו

שנס,חודשבסוףשנים,כמהכעבורמספרת:

ילמדכיו~קשואברמאג'ילחכםחסדאיסירפנה
ואחרהמצרה.לברנאה"אחד"דרושעקביהאת

אברמאג'יחכםנעתרבולהפצירהאבשהרבה

שלמיםחודשיםשלושה .הדיןאתעליווקיבל
שלבראשוסדקיםקמעאקמעאהמלמדחרס

בסלע.חורברזלשלנדקרשנוקרכמיעקביה,
חסדאיסירשלמשכנוחדרהיההחגיגהביום

לשמועבפלא:לחזותבאוכולםמוזמנים.הומה
עקביה.מפידרוש

בחייוךומסתכלעקביהנכנסהמספרתסקססכדי<תוך

הבמה,שלשוניםבאזוריםהנמצאיםאורחים,שלושהלעבר

הקהל.לעברפונההואלפתעלשלום.אותוומברכים

לצדובורחנבהלעקביהוהולך.מתגברתיפוףנשמע

בזרועו>.תופסחסדאיהבמה.

אלהאורחים><אל ! ...עקביהעקביה,חסראי:

אתגםכלום.הפסידולאהסיניורים!יחששו

תהיהסעודהוגםישמעוהמצרהברשלהדרוש

ילד?לךמהעקביה>אל<פונה •וכדיןכדת
אמרואברמאג'יוחכםפאדרהסיניורעקביה:

מאמא,ולפנילפניהםהדרושאתלהשמיעשעלי
בניהמוןעינירואותוהנהמשפחה,קרוביוכמה

 ...אדם
ילד?תברחזהלמהאבלחסראי:
האלה?האנשיםלכללהםמהעקביה:

שבאהקדושהקהלאתמביישאתהחסראי:

לכבודך.

לו"? ,לו ,"לוה-עםוהנשיםעקביה:

עקביה>אלניגש(אברמאג·י

אתלביישעשיתזאתמהעקביה,אברמאג'י:
הייתלברוח,היהרצונךאםהדרוש?לפניהוריך

הדרוש.לאחרבורח
אותי?רימיתםלמהעקביה:

לפנילברוחהיאגבורהמהאבלאברמאג'י:

המערכה?

לבית?העולםכלאתהביאולמהעקביה:

מותר?לשקר

ומחילה.סליחהמבקשאני ,עקביאג'יחסראי:
ישקרו?והאבהחכםעקביה:

חייביםהחכמיםהסיניוריםאתאברמאג'י:

-הקהלויתרלהזמינם.לאהיאבושה •להזמין
בא.הזמנהבלא

כללפניאדרושכיאנירבוכלוםעקביה:
העולם?

תאמראםעקביהלךהבדלומהאברמאג'י:
שלושים?אואנשיםשלושהלפנידבריך

אדרוש.לאאותי.רימיתםאבלעקביה:

דבריםממךיתבעוהנאספיםכלוםאברמאג'י:
תאמר.אותומפי,למדתאשראתנוספים?

ידרושאברמאג'ישהחכםאדרוש!לאעקביה:

במקומי.

דרושבלאתפילין ,דעתימעסלפיאי:חסר

מלח.בלאכתבשילזההרי
בלאיהודיאהיהלדרוש.זקוקאיניעקביה:

דרוש.

לעצמומצייראדםאיןאצלנואברמאג'י:

דרוש.בלאתפילין

בקרביבאאני,שדרשתיוהדרושחסראי:

אם .אמךלמעןעשה-עשההזה.היוםעדכדם,
מרובלמשכבמאמאתיפולעקביה,תדרושלא

צער.

מאמא.למעןפאדרה.סיניורסובעקביה:
 ...עקביאג'יבואהיירה,חסראי:

ואמו),עקביהלמעסמהבמהיוצאים<כולם

דברלאמו:משהאלה'וידבר<בשירה>עקביה:
אלתבואוכי :אליהםואמרתישראלכביאל

 ...לכםנותןאנוכיאשרהארץ
אותה>.ומחבקאמואלמתקרב(עקביה

כמו ...יפהכךכל ...את ...מאמא :עקביה
 ...מלכהכמו ,כן ...מלכה

מלכה?כמויפהשאנילךמניןסיניורו:
מלכה.כמואתרואה.אניעקביה:

מלכה?פעםראיתכלוםסיניורו:
ראיתי.לאלא,עקביה:

כמלכה?יפהשאניתאמרולמהסיניורו:

יודע.אניאבל ,ראיתילאיודע.אניעקביה:

תדע?איךסיניורו:

כמוודאיאתודאי.יודע.אניהלבמןעקביה:

 ...הדרלבושה ...ממשיהשבתשמלתמלכה.
אורהלביאתממלאתאת ...יפה ...בהירה
מלכה!את ...וסוכה
ארמניםשנינכנסיםלבמהארמנית.קינהשירת(נשמעת

הארון.בעקבותהולךתומאסקסן.מתיםארוןהנושאים

הבאה).התמונהברקעגםימשךהלוויהמסע

 5תמונה
חסדאיסירשלחנותו

נחשבידועקביה,נכנספח.עלבפסישהולםחסדאי<סיר

בבהלה>.ממקומוקופץחסדאי •ארוך

 ...פאדרהסניור :עקביה
היזהר!עקביה,היזהר!חסראי:

פאדרה.סיניורדואגתהאאלעקביה:

עושה?אתהזהמהחסראי:

הזה.בשרץחייםרוחכבראיןעקביה:

חרדיםואביאמך ...'יעקביאג :יאחסי

 ...בשדהגולגולתםמרוצץשאתהמהנחשים
נחשים.מלהרוגסובאיןעקביה:

שלכרצועהבזרועךכורכםעודואתהחסראי:

תפילין.

המוותאתשהביאהנחשהואלאכלוםעקביה:

לעולם?

כן?אםחסראי:

עדן.בגןהיינוהנחשאלמלא ,כןאםעקביה:
אברמאג'י.חכםאמרכך

מלארובתחדלכילפניךמתחנןאניחסראי:

ולהרגם.להם
תמידלהרוג!רקלהרגם?לאאיךעקביה:

להרוג!

הקינה>.שירתאתשומע<עקביה

עקביה.ארמנים,שללוויהחסראי:

ידואתולוחץנגשחסדאיהלוויה.עבראליוצא<עקביה

תומאס),של

הספר?בת-וירג'יןחסראי:

כמומא.ד"לאדםוירעיש-האלוהיםתומאס:
 ...אכזראחד

כךתדברמדועבשפתיך.תחטאהלאחסראי:

תומאס?

בתוהיאלפתע,אותהשקטףמשוםתומאס:
חמש.

ואיןהיאגזירההאל.מאתגזירהזאתחסראי:

מנוס.

עצמההגזירהפאדרה,סיניוראבלעקביה:
למה?

אלוהים.רצוןכךחסראי:
 ...וחסודהסובהחיתהעקביה:
אתלוקחהוארזיו?יודעמיוכיחסראי:

בניעוונותעללכפרכדיבארץאשרהסובים
האדם.

לאחסא?ידיעלחטאיםיכופרואיךתומאס:
אבין.

אומרים:אנושמתיהודיעלתומאס,חסראי:

לקח'.'אלוהים ,נתן"אלוהים

 •מחזה
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איךקטנה?ילדהלקח?וירג'יןאתתומאס:

רע?יצאהאלוהיםמאת

הארון>.נושאיאחרייוצא<תומאס

הואאלוהיםתומאס.לאאחריו><קוראעקביה:

טוב.כולו

ענייןהמוות,דברעקביאג'י'זה,דבראי:חסר

ברבעמק:למטהשם,ראהראה,אבלמא.דמר

כיאלוהיםנותןזה •פרימלאיעציםבשדות,

פרחים.השדותיתכסואלוהיםיצחקוכיישמח.
הדבריםכליבראואלוהיםומזעםעקביה:

רץ<הואוהעקרבים.המוות.וגםוהמזיקים.הרעים

והנחשים!בידו).המתהנחשאתולוקחלחנות

עלחסד.עימיעשהעקביאג'י' :,איחס
להתגבר.תנסהאלהנחשים

עדאתםוארדוףאותםאנישונאעקביה:

חרמה.

עקביאג'י!בך'יקפצווהםיוםיבואחסראי:

המעידיםבגדיםעצמועללובשעקביהיוצא.<חסדאי

לבחרותו).שהגיע

עדןבגןטוב.דווקאיהיהולוירג'יןעקביה:
איןמאלוהים.טובאין<פאוזה>מנוחתה.תהא
אםמהטוב?רעדבריצאואיךמאלוהים.גדול

אדםבניודאיאדם,לבניבאהרעהראית

אשמים.

 6תמונה
חסדאיטיושלביתו

עצמי"!"לארוסרוצהאיניאני<בכעס>עקביה:
רוצה!איני

שלי?בןלמהסיניורו:

האלה!כדבריםאליתדברואלעקביה:
בך.לשמוחורצוננושלנוהבןאתהסיניורו:
השמחה.בזורוצהאיניאבלעקביה:

ישהפסדמהמדברים,רקאנוהריחסראי:

בדיבור?

עלחופה,לאאומרת?אנימהאלאסיניורו:
להמתין.אפשרחופה

ואיןצעירשעודךאתהחושבשמאחסראי:

צדקהרבהכךאםהענין.בזהלמהררצונך

עימך.

 ...קלארוצ'העםובדתיהנהסיניורו:
קלארוצ'ה?!עקביה:

מוכנהואמהוהגונה,נאההיאסיניורו:

להקדים.ישאירוסיןרקלהמתין.
למה?למה?עקביה:

מידינו.תלךשלאסיניורו:
שתיים.הפסדנוכברחסראי:

ונישאו.הללוהלכוובינתייםסיניורו:
-זותמהליונהלתתהואחטאועכשיוחסראי:
 •מידינולפרוחקלארוצ'ה,
שם?ומדבריםהולכיםאתםמהעקביה:
שמו.וברוךאלוהיםברוךסיניורו:
אומריםמהואתםלכםאומרמהאניעקביה:

מדעתו!לצאתאחדיכוללי?

כן?אםחסראי:

מזהדברלשמוערוצהאיניכןאםעקביה:

העניין.

קניתהיכןדורשים.אנוטובתךהריחסראי:

 ?עקשנותשלזוגדולהכמות
קניתי.בשוקעקביה:

כמהקניות,בעניינימביןשאתהעכשיוסיניורו:

 ...לבנולשמחנאהאירוסהיהטוב
אתםבלבידוקרקוץתראו'תראו'עקביה:

אותי.מחניקיםואתםלדברפהפותחאנייורים!

אםנדברמיעםלהכעיסך?בחפוץאנוסיניורו:
בננו?עםלא

החרשנו.-הבינונולוחסראי:

לכם?אסבירמהמה,עקביה:

שלך.ה"אידיאה"מהלנוהסברחסראי:

אני ...חתונהאירוסין'אומריםאתםעקביה:

זה.מהמביןאיני

אנוהעולםכדרך-מדבריםאנוחסראי:

מדברים.

בענייניהמביןפאדרה,סניורוהואעקביה:

יודעשאינומהלילהסביריכולכלוםעולם,

המליםעוברותאיךלמשל'לייסבירבעצמו?
סלעיםיפוצץשרפהאבקואיךהטלגרף?בחוט

 .לייסבירנראה,כבירים!
אדםכל-וכלהוחתונהאירוסיןאבלחסראי:

תבין?לאאתהואיךזה.עולםשלדרכויודע,
ואינילכך.לבי'איןמבין.שאיניהריעקביה:

לדעת.רוצה
אבללהבין.אפשר-רוצהשאינךחסראי:

בשביליגדולצער ...צער ...זהיודעשאינך
 ...אמךובשביל

כלתתעצבולמההצער?זהמהלמה?עקביה:

כך?

מרגישאינךלנו'אמורלמשל'איךי:חסרא
 ...אחתנערה ...ככהרואהשאתה

 ...אחתנערהעקביה:
 ...תואריפתבחורהחסראי:
 ...בחורהעקביה:
 ...כןאםחסראי:
מה?עקביה:

 ...מרגישאניאףוהריחסראי:
מרגיש?הואמהלי'יאמרלי'יאמרעקביה:

העיניים ...נכסףשהלב ...כך :,איחס
 ...לזהוכדומה ...כך ...נמשךהכל ...נמשכות
לזה.כדומהולאנכסףלאנמשך'לאעקביה:
דבר?שוםמרגישאינךחסראי:

כלום.ראשי'בחייעקביה:
שמונה-בגילוידוע.ברורזההריחסראי:

תורכיםזאטוטיםביןמהלךעודאתהעשרה
וארמנים.

מתנות,להםונותןאותםאוהבאניעקביה:
אותי.אוהבים-והם

אדוםלתרנגולדומהאתהבחברתםחסראי:

שכמותך •אחריונגרריםשהאפרוחיםכרבולת

כלות.אחרימחזריםכברעקביה
בנעימים.מבליםוהםלבםמשמחאניעקביה:

 ...יפהכךשכלקלארוצ'ה?לאוגםסיניורו:
 ...ממנייותר ...חילאשתלךתהיה

יפהלאגםהיאאבלמאמא,ליצרעקביה:

 ...כמוך
יוצא).<עקביה

עלינוגזורויעלינו'ירחםאלוהים :,איחס

וישועה.סובה

עקביההפשטות.בתכליתהעבידפשוטסיניורו:
לחופה.להכניסווצריךגדולבחורכבר

 7תמונה
היםחוף

הקהל).לכווןמביס<עקביה

היםוזההומה.אחיה.כןלבי'הומהעקביה:
גליםומכהרועשהיםגאוןבאיזה .לביאתלוקח

שניהים?שלכוחולפניאדםומהאדירים.

וים.הריםבעולמו:הבוראעשהגדוליםדברים

דומיהדממה.-ובהריםאלוהים.קולנשמעבים

יותראבלאוהב,אנישניהםאתלאלוהים.וכבוד
טובהרקבהריםלהרים.-אניההרים.אתאוהב

סכנהגםאימה,גםמרגישאניביםושלווה.

אבל •איזמירשלביםקרואסונותהרבהומוות.

-ההריםרע.יקרהלאהאדם.בטוחבהרים
רוגז.אדםיידעלאשםהבורא.שלמנוחהרשות
ביתבים.הדיןאימתאלוהים.שופטכמו-ובים

האיןאלוהים?קולזההאיןעולם.בוראשלדין

קולך?זה
מופיע>.חסדאי<סיר

שעותעלשעותעקביה.חיפשתיךחסראי:
לדעתהייתירוצהומהחנות.מהביתנעלםאתה
שאניהריעקביאג'י?לךמהבלבך?דאגהמה

שבלבך.סודממניאתהמסתירזאתובכלאביך
לאאבלדברים.אנימסתיראמת,עקביה:

איךאדעלאאלאעמדי?סודותמהעמדי.סודות

אדום.כןעלאסיח,ומהדבריאסיח

למשל?לךיחסרמהחסראי:
"מה-שאמרזהאבללי.איןדאגותעקביה:

דבר'אנישחסראניחשאמת.זה-לך"יחסר
 •מכללביריקכמוממש.חסר

חסרלמשלמההדברים?פירושמהחסראי:

לך?

יש ...ככהבפירוש:לואומרהנהעקביה:
לביאומרכמולבבי'צרנעשהופתאום
להתפקע.

מזער.מעטאחת.מילהליהסברחסראי:
איני-שאניועדכזאת.לבצרותעקביה:

 ...מהיודע
בלאבעולםדבראיןהסיבה?מהאבלחסראי:

סיבה.

אדע.לאבעצמיסיבה?עקביה:

הסיבה.זומהלנואמרתלוחסראי:

סיניוריודע,אניאחדדבררקעקביה:

העולמותמאלה"ללכתאנישרוצהפאדרה,
 ...ללכת ...ללכתכךוהלאה",
אתה?רוצהלאןאבלחסראי:

 •נייקראואשראלעקביה:
מילךושקוראמיישוכייקרא?מיחסראי:

זה?הוא

פאדרה,סיניורבחייכן,הקולות.עקביה:
ממש.קולותבקרבי.ישקולות

 ...להתבדחענייןלךהרי"קולות"?חסראי:
"מהאלי:מדבריםלי,קוראיםהםעקביה:

ולךצאעקביה,קוםעקביה?כאן'עושהאתה
אלוהים",בשםלך ...בעולםחפש ...בעולם

ישמרך ...מתוכו"מדברים"קולותחסראי:
אתה?חולהשמאהאל,

כאריה.אניבריאלי?מחלהמהעקביה:

"ללכת"?פירושמהאבלחסראי:
לחפש.לבקש,כךעקביה:
לחפש?תלךכילךאבדמהחסראי:

לאדברלא,חושב:אניופעמיםישעקביה:

לי.ישהכלהשםברוךליוחסרומהליחסר
לחינםהזה?בעולםאנימהאני?למהאני:שואל

ללכת.שעליאני,מרגישואזבעולם?אני
לדעת.לחפש.

חכםאורוצה,הייתיטוברופאאחדחסראי:

לנו.שיסביראברמאג'י

רעמהעולם,לראותלביחשקאםעקביה:
מןלינתנוולמהאנוכי?ילדכלוםבכך?

ולהלחיםבפח,לגזוררקכוחוהרבההשמים
עשוי?אניבבדיל

 ...אשיבמהאדעלאחסראי:
עשהלך!קום!לי:אומריםהשמיםעקביה:
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 ••.כךעניין.איזהחפשדבר,איזה
אמךתצערעקביאג'י,תלךאםחסראי:

 ...אנוכיוגם ...הרבה
פאדרה.סניור ,מצערחזקהרצוןעקביה:

 ...משהובךדבקאפשרחסראי:
עקביהארוך.רגעמתחבקיםהםקעביה.אתמחבק(חסדאי

ויוצא),מאביומתנתק
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נדודים

הלךבאשרעקביהבעקבותנהלך :ספרמ
עלונספרחנה,ובאשרנסעבאשרבא,ובאשר

התלאותוהסלסולים,הנדודיםאותםכל
הימיםאותםבכלאותושמצאווההרפתקאות

הרבים.

בתנועותלרקודמתחיליםנוסףושחקן<המספר

תנועותמופיע.עקביהמכניות.כבובותמונוטוניות

לבו),תשומתאתמסבותהמשונותהריקוד

אתהאיךאבא,בחייאמור ,בחור :'אגבר

נקרא?

שמי.עקביהעקביה:

משפחתך?ושם :'בגבר

 •ביררקוררועקביה:
 ...קורדובירו :'בגבר
למקומותינו?הביאךמה :'אגבר

עולם.לראות ,לעבורככה,עקביה:
קורדובירו?אתהמי ...עולםלראות :'בגבר

יצאתיאני.יהודילכם.אמרתיהריעקביה:

עולם.לראות
בסוד?דבריםתשמורלמה ,קורדובירו :'בגבר

עולם.לראותלדרכיםסתםיוצאיהודיבחוראין
בחור? ,לנותענהלאמדוע :'אגבר

יתוםהוא.יתוםכימנומסאינואולי :'בגבר

קורדובירו?אתה

אחדשאיןכאלה,שאלותתשאלונימהעקביה:

לענות?רוצה
אנוהעולםכדרךשואלים?אנומהוכי :'בגבר

תכעס?מדועשואלים.
ולי?לכםמהאבלכועס.איניעקביה:

משתוקקיםאנובאמת,לךאומרהרי :'אגבר

אדם.בניכשארלאאתהנראהאתה.מילדעת
אתהואיןמתחפש,אתהשמא ,אמרנו :'בגבר

הקדושים.מןאחדאלא
אתה?הנביאאליהושמאאו :'אגבר

קדוש.אישולאאניהנביאאליהולאעקביה:
עולם.לראותאנינכסףאמת,אבל
 ...אתהנכסף :'בגבר
הקדושיםמןאחדניחשנו.אתה?רואה :'אגבר

ידך.אתואנשקתןאתה.

לדרכי!אלךואנילדרככםלכועקביה:
מלים,עודעליךנכבידלא :'בגבר

קורדובירו.

אח.דדברלנונאהגדרק :'אגבר

אחת.שאלה :'בגבר
אחת!עקביה:

קורדובירו?אתה,שדהאם :'בגבר

אבלאני.מיבעיניכםספק-אתםעקביה:

אתם.מתועביםששדיםליברור-אני

כך?כללךברורמנין :'אגבר

הכעורותומעיניכםפניכםמדמותעקביה:

לי.ברור

פרצוףהקעורות,רעי.נינופנינודמות :'בגבר

שכמוך?!תיש

סכין>.שולףא'<גבר

ידיך!הרם :'אגבר

הרוגז?למהאחים,כמצוותכםעקביה:

ידיו),מרים<עקביה

קורדובירו!כסף,תן :'בגבר

 ...סוברוצים?אתםכסףגםעקביה:
סוב?מה :'בגבר

מוציאיםאלוהרים ...האעמוק><נושםעקביה:

 •מראשואדםשלדעתו
בדעתך.וגםבראשךגםבחברםמיד :'בגבר

השאלותכדיתוךעקביהסביבסובביםהשודדים<שני

רבה),במהירותהנאמרותהבאות

נקרא?אתהאיך ,בחור :'אגבר

 •שמיעקביהעקביה:
משפחתך?ושם :'בגבר

 •קורדובירועקביה:
למקומותינו?הביאךמה :'אגבר

עולם.לראות ,לעבורעקביה:

קורדובירו?אתהמי :'בגבר

אני.יהודיעקביה:

בחור? ,לנותענהלאמדוע :'אגבר
קורדובירו?אתהיתום :'בגבר

כאלה?שאלותתשאלונימהעקביה:
קורדובירו?תכעסמדוע :'אגבר

ולי?לכםמהעקביה:

האדם.בניכשארלאאתהנראה :'בגבר
אתה?הנביאאליהושמא :'אגבר

עולם.לראותאנינכסףעקביה:

 ...אתהנכסף :'בגבר
אתה?הנביאאליהו :'אגבר

 ...אתהנכסף :'בגבר
אתמכסהעקביהעצמן,עלחוזרותהאחרונות<השאלות

רוקעצועק,הואהלחץ.אתלשאתיכולאינואזניו,

ההקשהוכליהמתופףמתגובתו.נבהליםהשודדיםברגליו.

ההמומים>.השודדיםאתלהבריחלועוזרים

עדעולם,בוראאותך,אניאוהבעקביה:

עוד:אומרואניבשבילך.נפשילתתאנישמוכן

לשוםיוםבשוםולאהזההיוםרעהאעשהלא
כמואדםכלאוהבארמה.ולאאשקרלאאדם.
אחדשיבוא ,מאמיןואניעצמי.אתאוהבשאני

סובויהיהיבוא,השמייםמן ,שלנוגדולשר

העולם.לכלרוחונחתושלום
נערה.עלבעומקאורעולההמונולוגשלסופו<לקראת

רגעבעקביהמביסההיאמופלא.יופיה-אנהיסזוהי

ונעלמת).ארוך

מלאאחדרגעעולם:דרכימשוניםמהעקביה:
ויופי.ורוךחסדהואשניורגעואימהעוולה

קריבוראן>.(מופיע

לךוהשלוםקריבוראן:
מןהבריאהנשתנתהכאלומקשיב>(אינועקביה:

הקצה.אלהקצה
לסוףיורדאיניאךלי,סלחקריבוראן:

דעתך.

דעתי?מהדעתי?בקריבוראן>(מבחיןעקביה:

אחי?שמךקריבוראן:

קורדובירו.עקביהעקביה:

 ,דרכךולאןבוראן.קריושמין:קריבורא
כבודו?

באשרינחניאלוהיםדרכי.אדעלאעקביה:
ינחני.

תיתןשמאמסוכנות.ההריםדרכיקריבוראן:

קרניה.-הכפרעלדעתך
 ...קרניהעקביה:

הבמהלקדמתניגשקריבוראןבמקומו.נשאר<עקביה

כמספר).
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קריבוראןבית

חןלעקביהנראהכךהמקוםו:קחן :ספרמ
ומיעוטםארמניםככולםרובםשה;, ,יושביו

הכירווהבריותרביםימיםעברוולאתורכים.

באנשיםשמחהיהוהואאותם,והואאותו

בו.שמחיםהיווהאנשים

ראיתיהשפעמיםזונערהקריבוראן,עקביה:

 ...בביתכם
נערה?קריבוראן:

נערה.עקביה:

נערה?סתםקריבוראן:

ראיתיה.בחסף ,כן ,כןעקביה:

 ...בחסףקריבוראן:
הכפרבתכלוםקריבוראן.בחסף,עקביה:

היא?

הכפר.בתהיאאיןלא.קריבוראן:
 ...כךעקביה:

 ...כךקריבוראן:
שמה?מהעקביה:

שמה.אנהיסקריבוראן:

אנהיס.כמלאךיפהעקביה:

 ...שחורשערהקריבוראן:
 ...נכסףהלבעקביה:

 ...צוארהלובןקריבוראן:
 ...נמשחותהעיניםעקביה:

 ...שקדיםעיניםקריבוראן:
 ...נמשךהכלעקביה:

 ...כךן:קריבורא
לזה.וכדומהכךעקביה:

חפץמהבראשך",דעתך"תןקריבוראן:
זו?ובגויהבךאלוהים

גירור.שוסה ,אנישוסהעקביה:

להכירה?רצונךפאוזה>(אחריקריבוראן:

עקביהנשמםלעצמי.אדוןאניאיןעקביה:

ובליאנהיסעםלו:פניםושניעקביהמידי
אנהיס.

אנהיסשלזהעניךעקביה,ראהן:קריבורא
 .עמנוהואכמוס

מה?!הגדעקביה:

בןאישהאגה,קאזםמחמודקריבוראן:

אתראההשולסןשלוקרובוורענבלחמישים,

איזמיר.שלבנמלחברותיהעםכשטיילהאנהיס
 ' ...בשלה ..."מאשללה"שראית,כפיואנהיס,

לושי!יז·זהב,לירותמאותשתילאביהשלחמיד
 ,מ-חמודריקם.פניוהשיבוהאבלאשהבתואת

בכוחשיקחנהלאבלהגידשלחורע,עקשן

וכך •אלינובסתרלהבריחהאומרגמרוממיסתה.

האל.לסדעומקוויםעליהשומריםאנו
לאחתיגוןשמייםאלישלחכיצדאבלעקביה:

כמוה?

יהיושלאחפץאלוהיםעקביה,בוראן:קרי
כיחפץגםאלוהיםאךושפלים.עבדיםאדםבני

החיים.ענייןזהו •עצמועלהאחדילחם
שכךכאלה?דבריםלךאמרמיכך?עקביה:

הבורא.רצון

בה,מביסעקביהועוגיות.מגשעםאנהיס(נכנסת

כמהופנט>.

שם?מתלחשיםאתםמהאנהיט:

מתלחשים.לאלא,קריבוראן:

קורתנו.בצלבואךברוך<לעקביה>אנהיט:
אנהיס.וזוהיידידיעקביהזהוקריבוראן:

 ...נאהתכבדובבקשה,אנהיט:
יש~חשעקביהאניבסרחתודה.קריבוראן:

q 
 Eו
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 ...להתכבד
עקביהויוצא.עקביהאלמחייךעדגיח,לוקח<קריבדראן

שותק>. ,מבולבל

ידיי?במעשהתתכבדלאאנהיט:

 ...יפהמאדאת ...על~,מביםאניעקביה:
אשרדבר ...דבראעשהאנהים,רצונךאם<פאוזה>

אםאבליודע.אינילסיח-אנילאמו.אדעלא
אשרככלאעשה,-דברלעשותממניידוש
סיניבהרמשהאלה'וידבר(כשירח>אעשה.אוכל

 ...ישראלבניאלדברלאמו:
המתופףגדפו.צידיעלבידידלתופףמתחיל<עקביה

ומתופףברכיועליורדעקביהההקשה.בכליאליומצסרף

דיאךבתחילה,מופתעתאנחיסמחיר.בקצבחכמהעל

היאעקביה.שלהמקוריתהחיזורלדרךנעתרתמחר

נידח.כשהמגשהתיפוףלקצבבחתלחבדתוקופצתרוקדת

במקומחקופאתאנחיסחכמה.עלעקביהמשתסחלפתע

כמנוכח).

 ...מחילהנבוך>.קם,<עקביהמרומים!בתעקביה:
 ...מחילה

ואם?אבלךהישעדגיח>(אוכלתאנהיט:

רבות.שניםיחיולבורא.תודותיש,עקביה:

עוגיח>אוכלהוא<גם

אביך?מעשהומהיחיו.אנהיט:

 ...יותרהרבה ...מיפהיותראתעקביה:
הוא?עניאישאנהיט:

דבר.לוחסרלאלאל.תשבחותעקביה:
אותך?אוהביםהםאנהיט:

הרבה.עקביה:

עימם?בשלוםאתהאנהיט:

אנהים?בשלום,לאכיצדעקביה:
מעמם?הלכתמרצונם ,לאמורצוניאנהיט:

מרצונם.לאאמת.עקביה:

מביתך?רחוקשאתהזמןכמהאנהיט:

שנים.ארבעעקביה:

נכסףלבךואיןפליאה!שנים?ארבעאנהיט:

אמך?אלאביך,אל
שדב<הואפעמים.הרבהנכסף,נכסף,עקביה:

אלוהים.בת ...אנהיםאנהים,ברכיו>.עליורד
עלהיאגםיורדתאנחיסאך~מנוכח,לקדםרוצח(הוא

ברכיה>,

כלנותןהייתיעכשיודוקא ,עכשיועקביה:
פאדרה.וסיניורמאמאאתלראותלישיש

וביתך?הוריםלעזובאותךהכריחומיאנהיט:
הולך.אנילבימחפץהכריח.לאאישעקביה:

מהלך?אתהמהלשםאנהיט:
יודע.איני-גמורהאמתעקביה:

עקביה?הדברמהאנהיט:

לך ...אנייכול ...לךפאוזה>(אחריעקביה:
אנהים. ,בעצמךאתאת. ...אומר

אני?כיצדאני?אנהיט:

הלכתילאשהלכתי,המסעותכלעקביה:
 ...אותךלראות ...אותךלראותכדיאלא

לנדודהרבהזהאבלעקביה.נאה,זהאנהיט:
 ...אחתנערהלראותכדישניםארבע

מעם.שזהואפשרהרבה.שזהאפשרעקביה:

מההיא?איך-ואמךפאוזה)(אחריאנהיט:

דמותה?

יפהיפה.מא.דהיאיקרהאמי?עקביה:

אותךשאשאלאנהים,ליהתמחלי<פאוזה>כמלכה.

דבר?

עקביה.שאל,אנהיט:
הללו?הדבריםכלתשאלינימהמשוםעקביה:
פריכשרואיםעקביה. ,דברלאכך.אנהיט:

גדלהיכןלדעתשואלים ...סוב ...חדשאח.ד"
שואלת.אניוכךהפרי.זה

סוב?פריבעיניךשאניבאמרךכך?עקביה:

 ...אתהסובפרי ,כןאמנםאנהיט:
ויוצאת>.קמח<אנחיס

 ...לשפתיך ...לךשלוםיהיעקביה:
עקביה. ,לךגםשלוםיהיאנהיט:
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הקהל).לעברמביס<עקביה

חישבשמיים?שליאב ,עליייהאמהעקביה:
אתה,יודעברוראתה,יודעהרינתיגעתי. ,שמך

אניבידיעתךהימים,באלהכאןחושבשאניכל

אתהשעה.אףממךפורשואיניזזאיניחושב.

איןמאם.מאב,רחוקאני.יחידיהכל.יודע

אתהאבלמלה.לחלקעצה,לקחתעמיאיש
שאתהככלענניגלוי.והכלאסיח,עמךעמי,
בלבידבראין ,לביאלנכנסההיא ,כןרוצה!

 ,כן ,כןוהיא.-אתהואנהים.אתהרק .עכשיו
 ,שחשבתיאתה,יודעאבלגויה.היא.ארמנית

בלבהשתתן ...יהודיהשהיאחשבתיפעמיםמאה

מיגויה?עללדברישכלוםיהודיה.שתהיה
על ...תנאיעלמדבריםאנוגויה?עלמדבר

לאהיא<פאוזה>יהודיהלהיותשתרצהתקווה;
לבבידךשתחפוץ.בלבהתןתסכים?לאתרצה?
<פאוזה>אנהים?שלאחדלבבשבילךמהאדם.
לי:תאמר ,עליוןאבאתה,גםרצוני?זהוכיצד

ערלים?"גויים,ביןראשךלהכניסאותךשם"מי

לחפשהלכתיכלוםהענין?בזהאניאשםמה
מעצמיאניהכפר?לזה ,לכאןהביאנימיאותה?

 ...ממךדברלבקשהייתיהולךהריבאתי?
לפניהיאוהנההנהבאתיממך.דברלדעת

לאלמהכך?כללבישיימשךנתתילמה(פאוזה>
 ,אביאתהחושבכלוםבראשי?מוחישמתי

-כזהאחדיופיכזה,יצוררואהשאחדשבשעה
האם(פאוזה>לחשוב?אזהואיכול ,ידיךמעשה

אחריהלכתיהאםעלמות?אחרעינייהשלכתי
אהבה.מהיידעתילאחםא.מהואדעלאחםא?
ילדים ,אהבתיזtמןשבזרועותתינוקותהרבה

עיני.נשאתילאלבתולותאךשבחצר.קטנים
ושכנהעקרהלבי.עקרהאנהים,-היאאבל

אוהבאוהב.אניאותהידעתי.עכשיותחתיו.

 .אותךאוהבכאשר .אמיאתאוהבכאשראותה
עלמודהאנייותר.מוניםאלףיותר.ועוד

עםאשרבפיאגידחוטא.תקראניאלהאמת.

לבי.

אליו>.ומתקרבת(אנחיס

לכפר.בדרכומחמודהאגה ...עקביהאנהיט:
 .בלביאנעץסכין ,לידיואפולאם-ואני

שפתייך.עלכאלהדבריםתעליאלעקביה:
תיפוללאושערה ,כמותוכלביםמאהימותו

מראשך.

חיים!הםימותו!לאאבל"ימותו",אנהיט:
 ...שיקום ,לךבקרובחוראחדאין :עקביה
מנגד?נפשושישליך
אויאז. ,בגלוידבריעשהאם :טאבהי

שבכפר.לארמנים

יעשולאלמהבסתר!יעשו ...כןאםעקביה:

בסתר?

אתלהרוגניתןלויש:אחתדרךרקאנהיט:

תורכים!שכולובמקוםהזההנבל
בשבילך.ראשילתתאנימוכןאנהים,עקביה:

 ...ליאסור-אחרחייאבל
אסור?ומהמותרמהאבין.לאאנהיט:

כלאנהים.גדולה,אהבהאוהבךאניעקביה:

לנוהואחמוראיסוראבלבך.חושבאניימי

להרוג.

אסור?ולךמותרלאחרולמהאנהיט:
-לושייכתשאת ,אחד ,לךשקרובמיעקביה:

דיןלעשותאחדלכללאאבללהציל.חייב
מוות.

היאאותה.מחבקעקביהבדנה.ברכיה,עליורדת<אנחיס

היאשלבסוףעדמתעקשחראאך ,בדומנחמתנגדת

נרגעת>.

איךאבנים,שתיביןכזכוכיתאניעקביה:

לזוז?אוכל

תעזבני.אלאנהיט:
 .בךאזעלאעקביה:

אותםמביאהקרובהמגעאנחיס.אתלחבקממשיך<עקביה

ומתנשקיםנוגעיםחםוכאשה.כגברהשניאתאחדלבחון

חדשהתחושההיאהתשוקהביותר.הראשוניתבצורח

וסוערת).

אחדאני?מה-אנהיםאתלולאעקביה:
בדרכים.תועהפחח,בעיר

שלי.עקביהאתה,אנהיט:

רע.יאונהלא ...אנהיס! ...אנהיס!עקביה:

אףיגמורלאהנבלמחמוד.שלקיצויבואבקרוב
אחד.חודשלא

שלם?בםחונךכךאנהיט:

שמאממנה>מתנתק<חראהאלברצוןשלםעקביה:
עוד?אראךלא

 ...אתהשבסרחאמרתהןאנהיט:
שמחמודאניבסרחהבוראבעזרתעקביה:

לקרביודע?מי-אנוכיאבלהעולם!מןיאבד
יודע.במרומיםהוארקיוצא.אני

אלךבסובה,יגמרהכלאם-עקביהאנהיט:

חבקתלך.ובאשרתהיהבאשראהיהלךאחריך.
עקביה.אותי

שוב).מתחבקים(חם

 11תמונה
מחמודשלאהלוליד-חוץ

עלה ,הבוקרבשעותהיום,למחרתמספר:
מעופר ,הכפרעלהמשקיפההגבעהאלעקביה
עםשיהאתפילתווכלרחוקה,מדרךכבאבעפר

הריועכשיוהוא.דבריםאישלאכיולשונופיו
עללשיםותחבולה,מרמהדברילדברלוהכרח

ומרמה.חנףלשונוועלמסווהפניו
לכדשמופיע,עקביהמחמוד.אתעכשיוישחק<המספר

כתורכי>.

אולילכבודכם:סובבוקר<בהכנעה>עקביה:
קישוט ,לשמןצלוחית ,תיקוןאיזהצריך

ובזול.עושהאניהכל ...לנרגילה

נחוץ.לאדברמחמוד:
שרותאיזהואפשראיש.עלאכבידלאעקביה:

אביאאפשרהכפר.זהאנימכיררוצים?אתם

באוהל?אםאםאאפשרהמעיין?מןמיםלכם
אתה?מימחמוד:

אורח.עובר ,דלבחורפחח.עקביה:

אתה?מאיןמחמוד:

רחוק.רחוקמרחוק.עקביה:

שלך?והשםמחמוד:

הביי.אדונימוסםאפה,עקביה:

אתה?ארמנילאמחמוד:

הביי.אדונילא,עקביה:

כאן?עדאותךהביאמהמחמוד:

הביי.אדונילחם,בשבילעקביה:
והוריך?מחמוד:

ויתום.פחחיתום.אני.עזובעקביה:

כאן?האנשיםאתיודעאתהמחמוד:
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ארמנים.כולםכאן'ארמניםעקביה:
כולןאתודאיהכפר'בנותאתאבלמחמוד:

יודע.אתה

בנות.עםעסקיםליאין • ?בנותעקביה:
 ?בבנותעיןהשלכתלא ...אהמחמוד:
ראיתי.נסחראיתי.לראותעקביה:
 ?הבנותמכלהיפהמימחמוד:
 .ראשיעל-רוצהשחנייעבודהכלעקביה:

הייתילבשל.יודעאניועודעושה.אניוהכל
לפתוריודעאניוגםבקרניה.במסעדהעובד

חלומות.

יודע.אתההכלמאשללה,מאשללה,מחמוד:

אותו.אפתורואניחלוםליספרעקביה:

 ?הבנותמכלהיפהמי<מתרגז>מחמוד:
 ...סאסיניקהביי.אדונינזכרתי ...אהעקביה:
עוד?מימחמוד:

 ...גוהריקעקביה:
עוד?מימחמוד:

 ...נוואס ...אנהיסעקביה:
אומר?אתהאנהיסאנהיס?מחמוד:

אנהיס.כן'עקביה:
אנהיס?היא,ואיךמחמוד:

 ...ככה ...נאה ...שחורשיערה ...זועקביה:
לידשבועות:כמהלפניראיתיאותהאבליפה.

אניסי.

אומר?אתהמהמחמוד:

אומר?אנימהעקביה:

ראיתאנהיס?אתיודעמוססאפהאתהמחמוד:

אותה?

לאאםושאלתיאיתהזברתיאפילועקביה:
לא?איךשלא.אמרהבקרניה.אותהראיתי

עינו .מכאןהוציאוהכך'אם<לצעמו)מחמוד:

אתלנושהזמיןעלינו'שומרתאללהשל
בשורה!דמילךהרי<לקעביה>זה.מוססאפה

מסבע).לו«נותן

בישרתי.מהידעתילאבישרתי?מהעקביה:
ישרמכאןונצאהאוהלאתמידנקפלמחמוד:

מבסיחואביידי'עלירכבמוססאפה •יסילאב
אנהיס.אתונתפוסכשנשיגממוןלךשאתן

יתן.מיהביי,אדונייתןמיעקביה:
התורכי).תחפושתאתמעליומסירעקביהיוצא.<חמוד

והיה!ייתןמיוהיה!ייתןמיעקביה:

 12תמונה
לילה-חוץ

הקהל),לעברמביס<עקביה

ייעשהזהבלילהבעזרי.אתהאלוהי'עקביה:
לישיעמדומאמיןאיניעצמיאניואףצדק.דין

תןכאלה.ונצורותגדולותלעשותוגופילשוני
מןמלאהכפיתלמזוגכוחביתןאלוהיי.כוח,בי

לפגרהואיהפוך .מחמודשלכוסולתוךהסם
המעקהקצהעדבזרועותייאשאהוואזמובס

אותויהאמופלאומההסלעים.אלבכוחואסילו

בהאתבונן ...כךאנהיס?לפניאעמודבורגע
כוחשלי'אבהאהבה,וזו<פאוזה> ...בי-והיא
אלוהיאתהלאהוא?שלךלא-שבאהבהזה,
היא,גויה-אנייודעוהלבבות?הרוחותכל

לייהיולאלי'תהיהלאהאהבהזאתאםאבל
עלפקודתךמהשלי.אבעכשיו(פאוזה>חיים

איני ...מביןאיני ...לי?התעזורעקביה?

דברך?מהברורה.מילהשומעאיני ...מרגיש

אדעלאאבין.לאתעזור?ודאישתעזור?אפשר
-עקביהאתעבדך'אתאתהאוהבאם .ברור
לאימיכלשבשמים,אביידעתאתהענני.

לאאלך.אחריךדרכיבכלממך.דעתיהסחתי

אנירצונךברע.ידיגאלתילאממצוותיך'סרתי
 •רצוניהפעםזאתאתהרצההימים.כלרוצה
-אלי!עזורחס.ד"עמדיעשהשלי'אבאענני'

נ-ה-י-ס!

מחמוד>.שלהמחרידהצקעתו<נשמעת

 13תמונה
קריבוראןשלביתו

אותו>.ומחבקעקביהאלניגש<קריבוראן

ושלם.בריאאתהלאל,השבחקריבוראן:
אנהיס?איה ...אנהיסעקביה:

ממנה.לךישאיגרתקריבוראן:

מה?הגד' ...אנהיסאבלעקביה:
אלשיצאתלאחרימיםכמהן:קריבורא

בן-דודועםאנהיסשלאביהלכאןבאמחמוד'
אנהיס,אתומשראהשנים.מהרבהבפריזשיושב

שעותלאשה.לושתהיהלקחתהמידהסכים

אמת.משפסולשפוטבדברלשקולישבנורבות
לרדוףישובומחמודבידךדבריעלהלאשמא
יקומושמאבידך'דבריעלהאםוגםאנהיס?את

ודברההכלשמעהאנהיסדמו?לנקוםאנשיו
תיסעשהיאוגמרוסברושכולםאלאלבה.בכל

עמו.

ולבסוףגלגוליםכמההבוראביגלגלעקביה:
ולקחבלביקרעוקרעלנפשיועזבניליססר

היהוהריאבי?הואהאיןאנהיס.את-אותה

 ...בלבימחשבותנותן
מחשבות?לךנתןמתיעקביה,קריבוראן:

נביאכלוםאליך?אלוהיםשדיברשמעתכלום
אתה?

לאואלוהייאמונתךלאאמונתיעקביה:

אלוהיך!
אחרלבךהלךעקביה,אתהוהלאקריבוראן:

אינוובאלוהיםבאהבההגויסובכלוםגויה.

סוב?

שלי!אלוהייעםליחשבון-אניעקביה:
הואלאלך?עשהרעהמהוכין:קריבורא

אותך.השליךהואולאהובילך
אדבר.שליאלוהייעםאניעקביה:

-עושהשאדםכלקעביה,עקביה,קריבוראן:
עושה.הואלצעמו

היא.וצדיקהסובהנשמתי,אנהיסעקביה:

ואתםהוא.ומכועררעאיש-החתןזהאבל

הולךאניעכשיוסובים.ולארעיםלא-כולכם
מכאן.

היום.רקעמנושבאנא~קביה.קריבוראן:

עושהאנימהעמדי'אינוהבוראאםעקביה:

כלותועהמהלךהייתיולמההעולם?בזה
השנים?

אלהיוםרקכרצונך.תצאמחרקריבוראן:

ובאמך.באביךהשבעתיךפניי.תשיב

לא!עקביה:
 .באלוהיךן:קריבורא
היהמהאדעלא-שבשמיםואלוהיםעקביה:

 ...אדעלאלו.
שוניםבאזוריםמופיעההשחקניםקבוצתיוצא.<עקביה

לקדמתמתקדמתכאנהיסשהופיעההשחקניתהבמה.של

כמספרת).במה

אהוב,"עקביהבאגרת:כתובהיהוכךמספרת:

עליתחשובאלאותי.תקללאלסהרו'שלבו
אביאני.ברשותילאאבלאני.בוגדתאמת,רע.

אותך'אוהבתמידלבגוד.אותימכריחיםואמי
אחתנחמהואני,ואיננו.שאבדאתשאוהביםכמו

ולאלישתאמיןשידעתילי'תסלחשאתהלי:
אנהיס",אותך.אשכחלאעלי.כבדלבךיהיה
הקהל).אלפונהנוסף<שחקן

הלךבאשרעקביה,בעקבותנהלךמספר:

עלונספרחנה,ובאשרנסעבאשרבא,ובאשר
התלאותוהסלסולים,הנדודיםאותםכל

דועך><האור ...וההרפתקאות

ראשונהמערכהסוף

שכיחמערכה

 1תמונה
כמהבידיהלהקה.נכנסתחתונהמוסיקתרקע<על

עקביהעלמלבישיםהםאותםלבוש,פרסישחקנים

ההלבשהסקסלאחרהחתונה.לקראתהכלהווידוג'ה

וסיניורו).חסדאיסירוידוג•ה,עקביה,הבמהעלנשארים

מרגישכךוידוג'ה.ונעימה,אתסובהעקביה:

אתוהרירוחי?ותשקיטילביתרפאישמאאני.

וידוג'ה.-לימקודשת
עקביהעונדבוהסקסכדיתוךלאשתו.נושק<עקביה

הבמה.אתחסדאיסירעוזבוידוג'ה,שללאצבעהסבעת

ניגשתסיניורולוידוג·ה.נושקעקביהבו.מביסעקביה

אליהם>.

ואתלךסובעקביה ...ילדה<לוידוג'ה)סיניורו:

המנוחהלותהיישאתאפשרלעקביה.סובה
וההצלה.
עקביה •לבןתכריךעצמהעלועוסהמתרחקת<סיניורו

הבמה>.בצדאסאסנעלמתכשהיאבהמביס

שראיתישלי'מאמאעלי'דווהלביעקביה:
 •ברקתךלבנותושערותמצחךעלקמסיםקמסים

כלבנהזוהריםשהיו ,לדהיויייפני w-את
מןשהרבהאנייודענפגמו?כיצדבמלואה.

לבךנשברממאירכרעלבאה.מידיהרעה
שנואהואאניואםהחוסא!עקביהאניבקרבך.

שופסואיןדיןאיןחייך?יוכרתולמהאלוהים,
אלוהיםלא.כזה.תמרוריםמשפסיגזוראשר

לבניוזרונעלםורחוקהוא,אלוהיםאב. .אינו
אדםכסובלאוסובואדם,רחמילאורחמיואדם,

לייענהצדק.בדיןאמת,בדיןאנירוצה<פאוזה>

הןהבא.בעולם-שםלא •ממרומיואלוהים
פה •דברוישמיעפההזה.בעולםפה,עוולתו

לאקולו'אשמעלאעודוכל .דינולהצדיקעליו
בשלוםנוחי<פאוזה).אודהלא •בדינואודה

הואשלך.פאדרהסניורלידנוחימלכה.
חפצואתאמלא-ואניבמרומים.שםאיתן

ליסלחי<פאוזה>.הקודשלארץלעלותוצוואתו

<פאוזה>,מלכהאתיודע,אניהלבמןמאמה.
 ...סיניורומעימנוהלכה

 2תמונה
עקביהשלביתו

כמספרת)מופיעהוידוג'הבתפקיד(השחקנית

שחלפוככלוחודשים,שבועותלאחרמספרת:

ומתפרקכמתנערעקביההיהועברו'הימים

ומתפכחשמתעוררשיכורכאותומכבלים.
 ,שיכורוכאותוגדולה.תרדמהאחרמשכרונו
הרגישכןריקנות,ובלבובפיומרירותשמרגיש

לונראהעצמווכל-וריקנותמרירותעקביה

קרעים.קרעים

 •מחזה
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עקביה),לידמתישבת<וידוג'ה

וידוג'ה.רעב,אניאיןעקביה:

סעודתלשנינוזותהא-חשבתיוירוג'ה:

נעימה.שבת

רעב.אניאיןעקביה:

מה<פאוזה),תסעדלאאםרעכלאיןוירוג'ה:

שלי?עקביהלך •
וידוג'ה.כלום,לאעקביה:

 .בלבךנשרטהשריטהכאילווירוג'ה:
בך.איןפגםשמץלאאףאת.טובהעקביה:

לך?מהוירוג'ה:
רוצהכרצוני?בפיאסיחאיךוידוג'ה.עקביה:

להצילאנירוצה •••רעכלמעליךלהסיראני
אנישרוצהדברים ...חייםלךלתתאותך'
אני.רוצהמאהבהלאמו'
 •בשביליגדולהאחתנחמהזוהריג'ה:וירו

עודאין •.•עודאיןהרי •..לאמורצוניעקביה:

 ...ילד
לאמו?שרציתזהוירוג'ה:
 •••שניפרדמעמך?שאצאדעתךמהעקביה:

בזהלךהכרחמהאבין,לאאבלוירוג'ה:

הענין?

 •••ניתוחכמושהואגט •..צעירהעודךעקביה:
 ••.חייךלכלאותך'שירפא

הכרחמהלהבין.כדיאני,שואלתוירוג'ה:

אבי •ידךעלתמידלהיותיתננ<פאוזה> ?ול
דרכך.להאירנרותעשרהאצבעותייאעשה

כך.לאוידוג'ה, ..•לאלא,עקביה:
תוכלשלאבעיניךאנימאוסהכלוםוירוג'ה:

ידך?עללראותני
לך.ייסבלמען ...אומרבשבילךאניעקביה:

חיים.מכלליטובאיתןפתלאכולוירוג'ה:

כאלה?מרותמחשבותתחשובלמה
ימיאללשובאנישרוצהמשוםעקביה:

גדולה.אבדהאחרילחזראנירוצהשחרית.
ראיתרעהמהבביתך?לךחסרמהוירוג'ה:

בי?

איניעצמיאניאיש.עלכבדלביאיןעקביה:

חייםחפץשאיןאנייודערקבלבי.מהיודע
רואהאלוהי.עםבטובאיניבטוב.איניעמדי.

אלוהים ...מגורשנעזב, ...כך ..•עצמיאני
ודאיעמי.ברוגזכמוממני.פניוהסירעזבני.

מצחובחלקתוחריףחדראשון'קמטשהעלההוא
עקביה.של

שמאסיבה?מהלכך?גורםמהאבלוירוג'ה:
אחרת?אתהאוהבשמא(פאוזה>הוריך?מות

הסיבה?זואפשר

כאשראהבתיאחרת.פעםאהבתיעקביה:

כללהסיבהזואיןאבלמשמיים.כוכבאחדיאהב
אלנשאר.-אחריהואשרחלפה,הסיבהוכלל.
זה,עללא!בגללה.גטמחשבתשחשבתיתדמי
יקרה-ואז ...לטובתךבשבילך,חשבתיגט,על

אשהדאגתבלא ...אהיהלעצמייקרה,אשר

ברגלהחנות.מןלפתעיצאתיהיום<פאוזה>
באשרללכתאותינשאלבינחפזתי.הלכתי'

כביר.חללנפתחההרים,בפסגות-ושםיילך.

ואזמנוחות.ושלוםשלווהשופעהעמק.ולמטה
דיעתי,

מראהאותואלנפשי.תכסוףלשםוירוג'ה:

שלחללומולעמדתיבילדותי.שראיתימופלא
עיייהציפודמעות .ומכפרמאדםרחוקהעמק.

עיניי .ה'וידוגיד'נרותמדלקתאתלשוא<פאוזה>
 .לביולאאוררואות

אליהרוכןהואעקביה.שלבידובהיסוסנוגעת(וידוג'ה

אותה).ומחבק

 3תמונה
עקביההיהיםבלבהנסיעהימותבכלמספר:
שעה,לאותהליוםומלילהללילהמיוםמצפה

שלציפייתוירושלים.בשערירגליושתעמודנה

שלמציפייתםהיתהומכופלתכפולהעקביה
לעלותנכסףלבםהללושכןאחרים,יהודים
לראותולהתעלות,לעלותנכסףועקביהלציון

והואלליבםשמחהמבקשיםהללוולהראות.
 .ללבומרפאמבקש

ירושלים

עולהברקעומתגברשהולךמוזהבבאורמוארת(הבמה

השמש),כדור

 ...לקרבי ...עלייורדתהקדושהכאןעקביה:
 •..אותיחובקתשהקדושהמרגישאני •••בדם
 ..•בקדושההאדםטובלכמו ...אותהמלאהלב

דמויותוקודר.לאפורהופךהזהובהאורמחשיכה.<הבמה

ווידוג'העקביהשונים.באיזוריםמתרוצצותבשחורעוסות

אליהונכנסעיניהם.לנגדשחלהקצרנילשינויעדים

מזוהמיםאךמשובחיםבגדיםלבושזקן-כלפרן

וקרועים),

יהודי?לךהשלוםעtוביה:
תזדהם?למהמפה,לךכלפרן:

יוצא),(כלפרן

תחריש?למהפאוזה><לאחרוירוג'ה:
 ..•סתםאניחושבכךכלום.לאעקביה:
לאכלוםששכרת?החנותנעבידשמאוירוג'ה:

בעיניך?טובה

החנות.ונוחהטובההחנות.נעבידלאעקביה:
צרותירושלים,לבי.עלשמעיקההיאירושלים,

לי.גורמתלב

בה?להתיישבשזכינוהקדושה,העירוירוג'ה:

 ••.ככהשהיאהקדושה,העירכך,עקביה:
מכאיבהבזיוןזהבזויה.ברפשה,אפלה,כולה

לשאת.אוכללאהבזיוןזהלבי.
המקומותכלאתורואהשזוכהמיוירוג'ה:

 .בלבונחמהעודישהקדושים,
בלבי,שחיתהכמוסהתוחלתאותהעקביה:

פניויאירוהואאלוהייעםאתפיסשבירושלים

ואיןתקוהואיןמלביעכשיופרחזהכלאלי'
נחמה.

חוזר),(כלפרן

לעזור?אוכלשמאעtוביה:
 .לכלוך •לכלוךכלום.לאכלפרן:
 ?מעותכמהשמאעtוביה:
הצרורזהב,היה •איןעכשיומעות.היוכלפרן:

 .ברחויםהנבמתה.האשה •אזל
ברצון.לואתןעקביה:

לכלפון>.ונותןמכיסומסבעותכמהמוציאביה p<ע

האלוהים.אותךיברךכלפרן:
להצילל"כולל"ממוןאיןוה"כולל"?עקביה:

מישראל?אדם

צרכיו.כלפרןלאליהולספקיוכללאכלפרן:
אישאיש ...בירושליםישהרבהעניניםוהרי

הולך.לדרכו
עוזב><הוא

דברזההריהחרפה!לזולהאויעקביה:

שינקום,הבוראאדםלאמנקמה!יותרשבנקמה,

מצילים.ואינםכךשרואיםיהודיםאלא

ועושיםבדרכםמהלכיםהאנשיםוירוג'ה:
חייהם.וחייםמלאכתם

עברתיגםבלבם?שלרהכלום?ולאעקביה:

אשהשכבה-באחדוידוג'ה.אחרים,במרתפים

חמש,יולדת.לידיונקתינוק-באחרחולה,

מחצלותעלגריםוילדותילדיםנפשות,שש

 .קברכמתוךתולעיםזוחליםומתחתם
הוא.עולםשלמנהגו-ועושרעוניוירוג'ה:

גדולעוניאבלאכפת?למי-עושרעקביה:
ולהחשות.לראותיכולאדםאין-כזה

עליךכלוםאשם?אתהכלוםוירוג'ה:
יתקןהואויצורישבראאלוהים ?האחריות
 •מחסורם

שניםומאותאלףמתקן.אינוהואאךעקביה:
מדעתו.לצאתאחדיכולמתקן.אינו

עקביה.מהבורא,עצמךאתהמרחיקוירוג'ה:

אלוהיי.עםבטובאיניעקביה:

אהבהדברולאשלוםברכתלאג'ה:וירו

בפיך.

-אניוידוג'ה.כלום,ליאיןעלייךעקביה:
עושהשהואכלבוראי.עלליישמרלב-ביני
אחדעצמיאנירואהלשאת.יכולאיניאתי

 .דיןבלא ?אתמבינה .דיןללאאבוד'מושפל'
אלוהים,-הואפניו.לבקשרוצהאיניאניואף

כליה.עלייולהביאלאבדנייכול
אםכאלו?מחשבותלךישמדועוירוג'ה:

דבר:שלהיפוכובעצמךתכירלראותתרצה
אותך.ומחבביםשלךידידותמבקשיםרבים

כאחדהחיים.באלוטובהרואהאיניעקביה:
ולאטעםלא •ותפלדלמאוכלהימיםכלשאוכל

לגמריטעם?בלאלחיותאדםיכולוכמהמלח.

עטם?בלא
נאמנהשפחה-אנישגםואפשרוירוג'ה:

מעימנו?הואהחסירומהמשהו?נחשבתשלך'
במלאכתך.הצלחהלךנותןהוא,ברוךהוא,

כמהבעולם;ישמדורותכמהבטוח!יומך

לבורא.לושבח ...ואנוומחלות.צרותיסורים,

עלבלבי.ישכךעלדווקא-אניעקביה:
של ...אחריםשלועלבונותהשפלותעלצרות,

אתה"מהלי:אומרתואתעצמי.ושל .•.הכל
יודע.אניחסרשאנימהחסר"?

חוזר),<כלפרן

 ..•לכלוך .•.הלבמר •.•כלפרןכלפרן:
בעולמו?הבוראנוהגכךעtוביה:
תקוה.ואיןנוהג.כךכלפרן:
שירחם?אחדואיןעtוביה:

מרחמים.אינםאבלרבים.ישאח.דישכלפרן:
ורשע,מזימהתאבירחוב,שלפסולתאנשי

קולםנוסעיםושיכורים,תורכיםפחמיםמוכרי
מכיםבמהלומות,ונאצה,באלהבגערה,הגס

אפלות,בסמטאותבמסתרים,אורביםובועטים,

מאדם,בודדיםבמקומותעקומים,במבואות

נעימתמנסריםאימהובקולגדולהסכיןשולפים
תאוותם.לקרבןומצפיםוגערות

העדה?ופרנסיעtוביה:

 .אחדאיןכלפרן:
החרפה?אתתובעיםלאמדועעtוביה:
מנהיג.איןכלפרן:

אסכים.לאכך.לאעtוביה:
מא.ד"מר .•.הלבמר ...לכלוךכלפרן:
עצמו.בבוראאנימתביישעקביה:

הבורא?מעשיכנגדשידבראדםמהוירוג'ה:

שאנימהעסקך.זהאיןלי.הניחי :עקביה

עושה.אנירוצה

אבליםכמהירושלים.אבלהכמהכלפרן:
השמיים.

עורףתהפוךכיעקביהיאמיןמיוירוג'ה:

"ברוגז"?עמוותהלךלאלוהיך
באפלתבפינתםמכרסמיםעכבריםכלפרן:

לילה.

פניוהופךבי.בועטבמרומיםהיושבעקביה:
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בפני.יורקמעמי.

ונקברתיפיהאתהאדמהפתחהלווירוג'ה:
משמים.לינתנואשרגורלימרחיה.

מאלוהינפסדאנילי.דיועכשיועקביה:

כך!יהא-הבורארצוןכךאםויוצא.

הואברוךלקדושצורךלואין :,הוידוג

הואיכולאדם.שלמותולאחרעדלהמתין

 •בחייועודלאדםגיהנוםלהכין
יהודיםלוחשיםנבעתים,שפניםוכמוכלפרן:
ובכירוגזקריאותפולסיםמושביהם,בסתר

רוקבולעיםושותקים.רוקבולעיםחנוק,
ושותקים.

אבדוידוגיה.בעולם,אדםאובדעקביה:

מאדם.אלוהים
דמויותמתרוצצותשוב •אחריולבואלעקביהמסמן<כלפרן

הבמה).עלשחורות

 4תמונה
עקביהביתלידרחוב

כלפרן>.אחריכמחופנםהולך<עקביה

מעשיירושלים.עלשרויהאפלהכלפוך:
אפלה.במחבואה.חרשרועדתאשהתועבה.
אפלה.

מדהיםודמיונהויפהצעירהאשההיאמופיעה.(דיאמנםה

כלפרןאתמסלקהואעמום.עקביההארמנית.לאנהים

ההקשה,כליתיפוףלקולהבמהעלומשתטחפניומעל

נרתעת).דיאמנםהאנהים.עםשעשהלאקסבדומה

 ...יפהמאודאת ...עלייךמביסאניעקביה:
לוידוג'ה.בעל ,קורדובירועקביה<מתעשת>

השכניםחנניה.אשתדיאמנסה,ריאמנטה:

החדשים.

לנו.בנותשתימאוד.לינעיםעקביה:
 ...איןעודולנוריאמנטה:

השם.ירצהאם ,יהיו ,יהיועקביה:

גםליישלמהר.עליתודות.ריאמנטה:
כביסה.

נותןהייתילאבעלךבמקוםאניעקביה:
קרים.במיםידייךשתשימי

ללכת.עלייריאמנטה:

מנסיםמרחפיםשמעיניךלידיעקב~ה:
 •חסדברכתליגומליםו

לך.שלוםללכת.עלייריאמנטה:
אתך.שבאווירשותפותלידיעקביה:

ראויה.איניריאמנטה:

מןנשרףנשרף.אניימייכלהריעקביה:
ונשרףבקדושהנשרףהארץ.ומןהשמיים

לשרוףאלאעכשיובאתלאאתואףבסומאה.
אחת,בידישנשרףאחריבלבישנשארמה

ואניידעתי,דברועודכמותך.ממששחיתה

ליברורמה:ויהילךלאמדו ,לךלאמדורוצה

נשמתי.אפחרגלייךביןידך.עליהיהשמותי
במהירות.עוזבתכךואחרבמקומהקופאת<דיאמנםה

הקהל>.לעברמביםעקביה

רודףשאתהרדיפותמה ,שליאלוהיםעקביה:
קינסורים.אלא-רדיפותבלבדולאאחריי?

איאדם?בןעלקינסוריםהבוראישיםכךשעד
לסלסליכולאינידברים.כךלגלגלאפשר

 ...עקביהאותואיניעכשיובדברים.

 5תמונה

עקביהבית

שלאכךאליהעקביהאתומושכתבסערהנכנסת<וידוג'ה

ממנסה>.להתעלםיוכל

רוצה,שאתהמהעמיעשהעקביה,וירוג'ה:

זרהאנידבריי:לךלומראנימחויבתאבל

אבלעץ.בולאחד,גולםכלום.ואיניבעיניך,
ושלשלישהייתעקביהעקביה!-בעיניאתה

בנותיך.

דברייךמביןאיניוידוג'ה, :עקביה

להסחאתהמההכל!הכל!שמעתיוירוג'ה:
עיניךלבך"?שורפת"שהיאאהבה,דברי

יגוןכמהשרוף.לבהכמהרואהאינךסתומות?
אינךאתהאבלגורלה.עלזושלבלבהוצער
באהלמהוכיתאוותך.מלבדדבררואה

להומהילד?להשאיןלהומהלירושלים?

הרתהפעמיםארבעובדכאה?עגומהתמידשהיא

פריאתהפילהפעמיםוארבענישואיהמיום

בתקוהאלאאינולירושליםבואםכלבסנה.

חודשים.ששהזההרההיאועכשיוובתפילה.

"אהבות"עםבאואתהלבוראה.לבהכל-היא
וצדיקהסהורהאשהאוהבשאתהאהבהמה •שלך

כמוה?

יכולואינניבראשיסרוףמוחי :עקביה
אשלךלגלותיכולאיניהמחשבות.להפסיק

אנירואהאבל ,שבקרביוסומאהבקרבישבוערת
אובדאחד-ואניעיני.שפקחתאת,שסוכה

דבריםאסיחלאלהסדירה.עודאשובלאדרך.
אנירוצה ,שבלביומעצבוןדיאמנסה.עםכאלו

שעתשתבואעדומתורה,מאדםעצמילהפריד
אפול.-אפולובאשרקיצי

שנפלזהבנעלמסאתהדומה :ה,ידוגו

ברפש.והתגלגל
וידוגיה.באמת,נשמהביאיןעקביה:

עקביה.הזהב,הבריקפעםוירוג'ה:
הבמה.שלאחרבאזורמופיעכלפרןיוצאת.(וידוגיה

במכסו).אחריועוקבעקביה

חצרותשעריגדולה.חרפהלכלוך.כלפוך:
דלתותעלמונפיםברזלובריחיבחופזהננעלים
רשעיםבידיהמתהפכתהסכיןלהסמפניבתים
ירושלים.חרדה(פאוזה)

 6תמונה
הסלעכיפתלמסגדהכניסה-חוץ

הבמה).מעומקלהתקרבלחנניהבידומסמןעקביה<לילה.

יכולהייתאםלמשלדעתךמהחנניה,עקביה:

להגיע ,בעצמךאתההמקדש,ביתאללבוא

השתיה?אבןמעלממשהקודשים,קודשלתוך
עקביה. ,לדעתךיורדאיניחנניה:
תהיליםספרכלוקוראיושבוהייתעקביה:

רעייתךדיאמנסה,למעןותפילותותיקונים
קיימא.שלהריוןהבוראבעזרשיהיה ...דיאמנסה

דעתך?מה

ליהודינותניםאיןהרי ?זהאיך :חנניה
הרינותנים,היואםואףבמסגד.רגלדריסת

הבית",ב"הרלדרוךלנואסור

באועניין:לידיהזמיןשהבוראאלאעקביה:
אתשאתקןוהפצירווביקשוהמוסלמים,אלי

הקדוש.הקברשלהכיפה

הקדושים:המקומותבכלהיינוכברהןחנניה:
שמעוןואצל ,אמנורחלואצלהמלךדודאצל

 ,בר·יוחאישמעוןורבי ,מאירורביהצדיק,
 ...המערביובכותל

הייתכןהקודשים?בקודששם,אבלעקביה:
משם?תפילהתקובלשלא

עליי.סובבראשיחנניה:
באדמתלדרוךהתורהלאיסורובאשרעקביה:

חנניה.דאגה,אלהמקדש,בית

הסלעכיפתמסגד

מטפסיםמשםהמדרגות.לעברחנניהאתמוליך<עקביה

 .אחרגשרעלאחדכלונעמדים,הפיגומיםגביעלשניהם
מתפלל>.חנניהבפטישו.מכהעקביה

כזה!נס ,כזוזכותחנניה:

תביעההנפש,עלעמידהכאןישעקביה:

שבדין.

משמיים,אותךבחרומצרהכשליחחנניה:
קעביה.

חנניה.הגורם,ואתההסיבהאתהעקביה:

לפניתפילתיתעלהאםנדר,בלאחנניה:
-לואקראשם ,זכרלבןואזכההכבודכסא

זהגדולגדותיו.עלהלבעובר<פאוזה>עקביה
רצוןיהיחיי.ימותמכלהמעמדונישאהלילה

תפילתי.שתתקבל
נכנסתעקביהשלפםישוומכותחנניהתפילתכדי<תוך

לצדשםהואאותוכסאאתונושאשחקןלבמה.הלהקה

יותר).מאוחרמופיעהדיאמנםהמופיע.כלפרןהבמה.

רועדתאשההשמים.חרדיםחרדים.כלפוך:
יהודיםבסנה.פריאתמפילהאשהבמחבואה.

וזוקעים.מקונניםוכואבים,נאנחיםאומללים
דבקיםועקביהחנניהמתגברים.והפטישהתפילה(קולות

הכסא.עלמתיישבתדיאמנםהבתחית.כאחוזיםבמלאכתם

הכל>.משתתקלפתעיוצאת.הלהקה

 7תמונה
חנניהבית

הכסא).עלישובהדיאמנםהבמהירות.נכנס<עקביה

 ...דיאמנסהעקביה:
לאומדועהיום.הגדולשבתריאמנטה:

לדרוש?הלכת

מלחץדיאמנסה.לדרושים,נפשיאיןעקביה:
שבלב.

הדרוש-שבלבהלחץאדרבא,ריאמנטה:
יקילנו.

 .סעמןלמליםאבד :עקביה
סםהקדושה,התורהדבריאבלריאמנטה:

 ...בהםמרפא
 ...מרפאסםעקביה:

עקביה. ,בפיךדבריםאתהשומרריאמנטה:

מהעשינו?ולאלעשותלנוהיהמהעקביה:
התחננו?ולאלהתחנןמהפייסנו?ולאלפייס
מקרה?אתמהדיאמנסה?מקרהאת ,בעצמךואת

איתן.אמונתך-שאתאפשרמקרה?אתממי

שלי,לביאבלבלבך.אחדיגוןלך,אחתמצוקה

השיגוהו.אחדיגוןולאאחתצרהלאדיאמנסה,
 .דמונשפךאחדמבזיוןולאאחתמכלימהלא

הכלהרישהוא?מיהעליבהאותךריאמנטה:
 .שמךאתמהללים

הרעלאאיששלי:המכאובזהואבלעקביה:
ליברור ,אנייודעעכשיואלוהים.כמולי

 ...מאד
יודע?אתהמהריאמנטה:

לאבשמיםדבר.ידועשלאליידועעקביה:
יודעים,היואילולדעת.רוציםאיןדבר.ידוע
כייתכןלא •כךכלמתבזיםאדםבניהיולא

דיאמנסה. ,דיןעיוותככה.יכאיבומהשמים

 ...כזהדיןעיוות
אלוהים.מחרףאתהריאמנטה:

-אניחוסאאםאני!עקביה-אניעקביה:
-אניסועהואםויהרגני.ידואלוהיםישלח

אחריש?למה-בפיאמתואםיבינני.

חיים?לךנתןומיאותךעשהמיריאמנטה:
אלוהים?לא

בסנן?פרילךנותןשלאזהומיהועקביה:
אלוהים?זהגם

 •מחזה
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יתןעודואוליגורליהואחרץכךריאמנטה:
לי.

איןעונים.השמיםאיןדיאמנטה,עקביה:

 ...דבראיןשומעים.
עקביה?תדבראיךריאמנטה:

אפשרבוראי.אתאהבתיחייכל-אניעקביה:
שעכשיואלאכמוני.אלוהיםשאהבאישהיהלא

בארץ.ואדםבשמיםאלוהיםהענין:זהליברור

כך •ילך-ילךבאשרבאדם.אלוהיםיחפוץלא
יודע.אניכךמבין.אני

אתהומהמביןאתהמהעקביה,ריאמנטה:

 ...יודע
יכולהאבלאותך.מצערשאניאפשרעקביה:

אני?שטועהלהוכיחאת
הדבריםאלה ,כךאםפאוזה><לאחרריאמנטה:

לדבר?היהשרצונך

אלה.לאכלללא.עקביה:
הדברים?הםומהריאמנטה:

לאמדם.אנייראדברים,אותםעקביה:
תירא?ממניירא,אינךמאלוהיםריאמנטה:

תקרני.בשבילשעשיתכלאנירואה<פאוזה)

שליהעגוםהמזלשביל

מזלך.עלנאבקנווכמהעשינוכמהעקביה:
איניואניכאוב.ולבנוריקהידנוהכלואחרי

לבי.נקרעקרעיםכך.לראותךעודיכול
אומרתהייתמה(פאוזה>מנאמנותמאהבה.

מאוני.מדמי.בעצמי.אניאתקן?למשל,שאני,

ממני.

שמאאלוהים!ישמרניעקביה,ריאמנטה:

אתה?שיכור

שליאדיריםמכוחותאני.שיכורלאעקביה:
שנתנומהכלזהמשמים.לינתנוזה •דבריקום

היולאשנתגלגלתיהגלגוליםשכלאפשרלי.
להגיעכדי ...בשבילךהכנות ...בשבילךאלא
גדולתיקוןשאעשה ...מזלךשאתקןכדי ...אליך
 ...כזהתיקון ...כזה

ממך?בושהאבדהכיצדריאמנטה:

לך:אומרואניבלבי.רחמים ...אהבהעקביה:
קלקלומהשמיםאחד.תקרןזהעוון.זהיהאלא

אחתלמה,כי .בסתריתקנוומהשמיםבסתר
נחמה?באמונה,בלאפרי?בלאתיבולכמוך,

חטא!זה •עווןזה

מהאדעלא ...אתהממני!לךריאמנטה:
וש.דאדםתערובתשטן.ולבאדםלבאתה.

לך!

 ...אלךעקביה:
אלואם<פאוזה>לבדיהשאירניריאמנטה:

והאמת.הטובלךיורההואבשמים,רחום

 ...דיאמנטהעקביה:
 :חנניהמזועזע.כולובריצה,נכנס<חנניה

דיאמנטה!

חנניה?קרהמהעקביה:

דבר?להקרהוידוג'ה?ריאמנטה:
הלילהבאופושעיםוידוג'ה.לאלא,חנניה:

 .מיטתועלכלפרןאליהואתושחטו
כלבים!כדםהפקריהודיםדםעקביה:

כמחירות).יוצא<חרא

עקביה!עכשיו!שמהתצאאלעקביה,חנניה:
במבוכה).יוצאתהיאבדיאמנסח.מביס<חנניה

 8תמונה
הזיתיםבהרהקברותבית

חסקססרקעעלהמספר.בתורחכמהלקדמתפונה<חנניה

בעומקהמתרוצצותהשחורותבדמויותמבחיניםאנושלו

השונים>.המסלוליםעלחכמה,

ועגום,כאובמהלךעקביההיהשבועמספר:
יוםלבו.בסתרימזימותוזומם-הרהוריםמהרהר

שללביתמניתבעצמועקביהעבראחד
ובקנאותבגבורהידועיםאישיםד·עשר nא

הזיתים,בהרלעירמחוץל"התיעצות"והזמינם
לאורבחשיבה,העלמין.ביתשלהגדרמאחורי
למוזמנים.והמתיןעמדירח,של.קלוש
 .הקהל>לכווןופונהנכנסעקביה<לילה.

אישעשרשניםאנחנויקרים,אחיםעקביה:

עקביה,אתמכיריםכולכםישראל.שבטיכמספר
חכם,אניאיןפחח.אחדפשוט,יהודישהוא

לביאבלמושלם.אחדאניואין"דרוש",שיודע

אמרתיכך","ואםומכזיון.מחרפהוהולךנשרף
אנשיםעםלהתייעץעקביה,אתה,"חייבלעצמי:

מחילה<פאוזה)יהודים"שלכבודםעלשכואבים

דבריםאבל ,כאןעדלבואאתכםשהטרחתימכם
 ,מכאןתלכווכאשרהם,גדולסוד ,בלבישיש
שבועהישבעאחדשכללאחראלאתלכולא

<תוךכאןשידוברדיבורשוםיגלהשלאחמורה
-אני ..חנניה>מופיעעקביהשלדבריוחמשךכדי

מחזהוראיתישםהייתימראשי.יוצאתדעתי

הכינהבדם.מגואלמת,שוכב ,זקןיהודינורא.
אתויודערואהואני •בשרואוכלותוהזוהמה

ורשעמזימהרודפיתורכים,פחמיםמוכריאותם

היהודים.ברחובהעוברכלאלהאורבים

 ,שלך"אידיאה"רקזוהיואולי :חנניה
קעביה?

"אידיאה"אינהזוחנניה>מדברי<מופתעעקביה:

מעשהאתעשוהם ,רבותיחנניה. ,שלי

התואנה.

חרסוהעלוושאלוחקרוהרשותאנשיחנניה:
בידם.

אליהוזהכי ,שאלוולאחקרולא :עקביה

שימותלהםומוטבכלוחסרמרודעניכלפרן
יתנולאמעולםעקביה,עקביה,חנניה:ככלב.
לשווא.יהיההעמלוכללאורמשפטלהוציא

יהודיםדםישפוךשרשעיתכןכלוםעקביה:

לכם:אומראניכןעלבו?תיגעלאורעה
שלאחתחברהלעשותבלביישתשוקה

אח.דלבכולםאחים.כולםאיש.שנים·עשר

מידייהודיםנקמתלנקום-החברהותכלית
איששיהיה,מייהיה ,ערביאותורכיגויים.

הואאםבצבא,אובממשלהשר ,נכבדאופשוט

מידנוהורג,הואאם ,ומשפילעושק ,ליהודימזיק

שיפלועדשלושפעמים,פעם,ככה,יפול!
 .ופחדאימהעליהם

תעוררנאואלדיבוריםחסוךעקביה,חנניה:
העדה.פרנסיאצלבלבולים

לי?אומראתהכךבלבולים?עקביה:
אינםמעשיךאבלטובה,כוונתךחנניה:

רצויים.אינםהבוראבעינירצויים.

חנניה. ,דבריךתופסאיניעקביה:

האגודהכלכראוי.הכלאתהתופסחנניה:

להביאאלאבאיםאינםהזה,הקשרכלהזאת,

 .למצפונךשקט
דמםעלחסשאינואלוהיםרואהאניעקביה:

יהודים!של
העדה.עלכליהיביאוהללוהמעשיםחנניה:

 ...ועלוביםפחדניםיהודיםרואהאניעקביה:
הללו.המשוניםהעניניםמכלידךהסרחנניה:

להוציאמעיזיםשאינםפחדניםיהודיםעקביה:

 .לאורצדקמשפט
ש"תיקחיצרהלציון""הראשון :חנניה

שבועה".

באיבה?זואגודהלקבורשלחהאותךעקביה:
תפילפןהאגודהזושתבטליצרההואחנניה:

רבים.יהודיםקורבנות

ואנימיתהחייבהרשעזהאשבע!לאעקב~ה:
אמיתנו!בידי

הקהל>.לכיווןושובסביבומסתכל<עקביה

אתםעוזביםכך?<פאוזה> ...המתינו ...המתינו

בחרפתלחוששלא ...בשקט ...אחד ,אחד

שלוםבשםאתםעוזביםבבושה. ,המעמד

להלךתוכלולמעןאתםנוטשיםשקר! ...העדה?
ולאחייכםולחיותמלאכתכםולעשותבדרככם

אמונהאיןאםבטלה.החברהכל<פאוזה>כלום
שריםומההדבריםאלוכלשריםמהבבני-אדם,

החיים?אלוכל

לעצמו.דיןלעשותלאחדרשותאיןחנניה:
משפטשתעוררואובפי:אחדדיבורעקביה:

כלצדק.משפטאנישאעשהאו ,לדיןותקראו
אחזור.לאומדבריעמי.שהדיןתאמרנהעצמותי

יודעאתהאיןעליך.יטילוונידויחרםחנניה:
חרם.שלטיבומה

מןדברמבקשאניאיןיהיה.לבטלהעקביה:
אדם.שוםאלייקרבשלאומוטבהבריות

 ...צרבאמת ...עקביהליצרחנניה:
להרשקראתיךאחריפאוזה><לאחרעקביה:

לציון","הראשוןהרבעםוסחתהלכתהזיתים,
כך?הלא

יותרואףעקביה. ,לאלוהיחובתי :חנניה
אותך.מאהבתי

ודיאמנטה?עקביה:

זה?ולכללדיאמנטהמהחנניה:

ברב?שפגשתלפניסחתעמההגםעקביה:
אלו.בכגוןלהטרידהרוצהאיניחנניה:
דבר?להקרהעקביה:

מעשהבא"מהגורלאמרה."מאלוהים",חנניה:
הזוועה",

הקברות).בביתלבדונותרעקביהיוצא.<חנניה

 9תמונה
הכנסתלביתהכניסה

ראשו>.עלסליתושםמופיע<חנניה

ראשוןורבנומורנוראשנועטרתבשםחנניה:

ביתשלחכמיםובשם ,ויחיהוישמרנוה' ,לציון

המכונהשהאישהעדה,לכליאמרצדק,דין

שרויפחחות,שמלאכתו ,בידוקודדועקביה

חמוראיסורואסורהתורהבגזרתובנידויבחרם

שיחזורעד ,אמותיובד'לעמודמישראללאדם

 .ממנוידחקנפשוושומרלמוטב,
חכמהבאזוריהמתפלליםמופיעיםהחרםהכרזתכדי<תוך

שחורים>.נרותובידיהםבטליתותעטופיםהשונים,

והולךהטליתאתמקפלאנירבותי!עקביה:

קהלואתםההיכל.כלפימשתחווהאניואיןמכם
 ,ממנידחקווטובים","כשריםיהודים ,נכבד
מוחרםאני;טמאאמרתי.בד'נמצאיםתהיושלא
ישראל!מקהל

מופיעה>.וידוג'חהרצפה.עלמשתרע(חרא

 ...עקביה ...עקביהוירוג'ה:
ממני!לכיעקביה:

 ...אשתךוידוג'האניוירוג'ה:
עקביה>.אלמתקרבת<היא

אמרתי.בד'לאעקביה:
נעצרת).<וידוג'ח

פניך.מעלמגרשניאתהוירוג'ה:
אחדכמואת?מבינהאני,מנודהעקביה:

מצורע.
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להתקרבפוחדותהילדותנא.אלוירוג'ה:

אליך.
אשה.ליאיןבנות.ליאיןעקביה:
מים.תשתהעכוריםמבורותועכשיווירוג'ה:

וידוג'ה.אניוחוטאטמאעקביה:

ראשךותתןברבדיהבחיקוירוג'ה:

הבריות.עםדברעודליאיןעקביה:
עלמתרומםעקביהודרמםית.קצביתמוסיקה(נשמעת

לבמהיוצאת.וידוג'ההרצפה.עללתופףומתחילברכיו

בקצבאתוומתופףלעקביההמתקרבהמתופףנכנס

בתיפוףוזעמותסכולוכלאתמוציאעקביהוהולך.מתגבר

זוחל ,אחריוכשעקביההבמהלצדנסרגהמתופףמםררף.

ארבע).על
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הכנסתביתמרתף

נשמעאור.שלדקיקיםבפסיםנחתכתהמרתף(אפלולית

המדרגות.במעלהמופיעעקביהמים.םיפםרףקול

נעצרתהיאמים.דליכשבידההבמהמצדנכנסתדיאמנםה

בקעביה).מבחינהכשהיא

 ...דיאמנםהעקביה:
 •••עקביהריאמנטה:

 •••שלימלכהעקביה:
כאןולךמהריאמנטה:

לי.האמינינפשי,ידעתילאעקביה:
אמותיך.בד'לעמודליאסורריאמנטה:
יצרי.עםנאבקתיימיםעלימיםעקביה:

 •ממךצעמיקערתי
אסרוהרבניםעקביה.חטא,זהוריאמנטה:

חמור.איסור

יום.יוםעוקראנישלילביואתעקביה:
צערך.אנירואהריאמנטה:

עו.דיכולאיניונופל.הולךאניעקביה:
 •••עקביהריאמנטה:
 ...בךאביטורקתנידיאמנםה,אנאעקביה:

 .יופייךאראהרק
ומשובחים.קריםבמרתףהמיםריאמנטה:

שיערתילא(פאוזה>צמאאיני :עקביה
קשה,דיןבמידתעימישתנהגידיאמנםה,

מפנייך.שתשליכיני
דבריך.לשאתיכולתילאריאמנטה:

 •עולמיבכלליהיחידהאתעקביה:
אהבתך. ...לשאתיכולתילאריאמנטה:

הואהדלי.אתזכיחההיאדיאמנםה.אלמתקרב<עקביה

גופה).עלידיוומעבירבפניהנרגע

כסף.שלטיפותכמונוזליםהמיםעקביה:
כאן •••עקביהנאאלנא,אלריאמנטה:

 ...עלירחם ••.עקביהלבךתן •••הכנסתבבית
מןלנודוברהוא,ברוךהקדושהואעקביה:

 •••את ...האוראת ...באורה'קול .האור
כפותשפחתך,הריניעקביה,ריאמנטה:

החוצה.קחנינא.חזקניאנשק,רגליך
כךואחרבעדרעוצרתהיאדיאמנםה.אתמפשים<עקביה

מתגברת).תשוקתםנעתרת.

 ...רחם ...שליאהובעלי,רחםריאמנטה:
השטןצווארעלדרוך

ברוךהקדושהואאת.כמלאךטהורהעקביה:
 ...ציווההואנסתרות.יודעהואהוא,

גיבוראתהעולמות.תחריבאלריאמנטה:

אתה?גיבורלאעקביה,

בכלומנשקהרצפהעלדיאמנםהאתמשכיב<עקביה

גופה).

בך ...אוהבאניאותך ...אתאת,עקביה:

הזה.הקדושבמקוםכאן ...אנירוצה

ממנו>.מתנתקת(דיאמנםה

בזהפהרעה,ליתעשהאםדי!ריאמנטה:

מחראשובתעצרני,ואםעצמי.אפילהבור
אלוהיבשםאלוהי!בשםנשבעתיעצמי.ואפיל

נשבעתי!

 .)בגדיהאתולובשתקמה(היא

קיצי.באאבו.דאניעכשיו,עכשיו,עקביה:

דומההזה.במקוםנועדנומהשמיםבא.הנה

כמוהקודש.מהיכלאלידובראלוהיםקולכמו
ממך.נסתרותידייםוחפוני

ממשיכותהמיםסיפרתויוצאת.מתרחקת(דיאמנםה

הבמה>.עלשרוענותרעקביהלהישמע.
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רחוב

עקביה.לעברומתקרבנכנס<חנניה

יללה.שומעאניכאילודומהועיתיםחנניה:
הארץ.שלזומשתיקהעולהואנחה
הבמה>.מעומקומתקרבתמופיעהוידרג·היוצא.<חנניה

חרם.ישלא! :עקביה
אחדגדולדחקבמיכשהםיאמרהדיאלוגנעצרת.(היא

משהני).

ידיהשביןדברכלהיאקורעתוירוג'ה:
ארוכותשעותשיושבתוישבטנה.עלומניחה
עולם.ריבוןבידיצפונותושוממהשקטה

לי.שצפןטובורבמהכן.כן,עקביה:
דיאמנםהאתשלקחומספריםעכשיווירוג'ה:

רוח.חולילבית ,לעירמחוץרחוק

אומרים?הםמהוהרופאים?עקביה:
בםךןף,היאםךןף", nויש nזזעןע nישוירוג'ה:

כךמרירות,לבישמתמלאככלעקביה:
מרדות.הואמתמלא

הכלהאלו.כדבריםתדבראלוירוג'ה:
משמים.

אינם-לבריותמודדיםשכךשמיםעקביה:
שימם!

 ,משפחתנועלגםדעתךתתןאוליוירוג'ה:
עליהן?רחמיםמעםבךאיןהאםבנותיך?על
מאב,רחוקהאני.יחידהעקביה?עלי,יהאומה

מילה.לחלקעצה,לקחתעמיאישאיןמאם.
שאתהככלענניאסיח.עמך ,עמנואתהאבל

רוצה.

דיאמנםהכן.וידוג'ה?אעשהמהעקביה:

נתקעהלעקרה.יכולאניואין ,לביאלנכנסה
 •••להזיזהואיןבמחשכיםשםאיבי

למהכךוכללבךשימשךנתתלמהוירוג'ה:
בראשך?מוחךשמתלא

חושבתכלוםהדברים?אלופרושמהעקביה:
דיאמנםה,כמויצוררואהשאחדשבשעהאת,

אחרעיניההשלכתילחשוב?אזהואיכול
ומהןאחתלביהאהב ?עלמות

ואנהים? :'הוידוג

אבלגויה?עללדברישכלום :עקביה

תחתיו.ושכנהעקרה ,לביעקרהדיאמנםה
 ,אשתךדירוגיה-אניעליויהאומהוירוג'ה:

קעביה.אשת

אותך.אוהבכאשראוהב.אניאותהעקביה:

עלמודהאנייותר.מוניםאלףיותר.ועוד
אחפוץלא ,ליתהיהלאהאהבהזאתואםהאמת.

ממגי!נפשיקחיחיים.

יאוש,שלחיבוקאותהומחבקרידוג'האלמתקרב(הוא

חרם).שלמגע ,אנושימגעמחפשכאילו

התעזורעלי?פקודתךמהעקביה,וירוג'ה:
לי?

 ...מביןאיניברורה.מלהשומעאיניעקביה:

 •••מרגישאיני
עדאצפה,יוםיום ,אליךאצפהאניוירוג'ה:
דעתיהסחתילאימיכלעלינו.רחמיםשתמלא

סרתילאאלך.אחריךדרכיבכלממך.
רוצהאנירצונךברע.ידיגאלתילא ,ממצוותיך

לאאםרצוני.הפעםזאתאתהרצההימים.כל

למענןעשהאנאבנותינו.בזכותעשהלמעני,
למעני.לאאם

בידיזהכלשבידי.ענייןזהאיןעקביה:
הבורא.

בידיךהעניין.הבוראבידילאוירוג'ה:
בידיך.רקעקביה,

שלבפניהנוגע<הוא ...כבולותידי :עקביה
 ...אנהיםרידוג'ה).
מעליה).אותרדוחפת(רידרג'ה

לשוא!יהיה,לשואדיאמנםה!<צועקת>וירוג'ה:
בדבריםלאעליה.שעברבכלמכירההיאאין
באנשים.ולא

תרופה?לואיןוהטרוף,עקביה:

הראשוןלקויהכביוםתרופה.לואיןוירוג'ה:
מותה.יוםעדתהיהכך

ונחרצה!כלהונחרצה!כלהכךועקביה:
רבותשניםשנחנקהגדולהתשוקהוירוג'ה:

אותוומביאהאדםשלבמוחופירצהפורצת
טרוף.לידי

להיחמב ,ביפאסיעקביה .גופרבכלבעקביהמכה(היא

חדלה).שהיאעדרעודערדבולהכות

מעינינעלםלפירצהשהגורםאלאעקביה:
 •.•יודעאניורקהרופאים.
 •••היודעאתהרק ,כןוירוג'ה:

יוצאת>.(היא
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נפשלחוליהחוליםבית

למרחק,בוההמקופלת,הרצפה,עליושבת(דיאמנםה

 .)אליהומתקרבמופיעעקביהלדבר.מגיבהאינה

 .••דיאמנםהעקביה:
הרצפה,עלבאצבעותיוומתופףברכיועליורד<הוא

הראשונה>.'פגישתםאתלהלהזכירכרוצה

רואהאיני •••שליאהובהדיאמנםהעקביה:
(פאוזה>מימיראיתישלאמבםמבטך.רק ,דבר

ממניומשקיףגופיאתוחוצהמבטךעוברוכמו

אני?מיהומכירהאינך(פאוהז>והלאה
למגעו.מגיבהאינההיאבפניה.באצבעותיונרגע<הוא

בפתאומיות>.קםעקביה

קורדובירו?עקביהאתהמידי!עקביה:

בחוראחד.כסילאבק.גרגירזוחלת,תולעת
עקביהאךנושלה.ורגלוריקלבוסתום,שראשו

אאבדלאאצא!לאמחייגםיצא.לאמדעתו
אנייוצאאבל .•.אויביםאשמחלאעצמי.

בריותומרשותמרשותךשמים,יושב ,מרשותך

לאמתורתכם,ולאמכםלאיוצא.אנישלך

עקביה!אני!עקביהמרעתכם.ולאמטובתכם
חי!אני!חיחורין!בןאדם

יושבתנותרתדיאמנםההבמה.אתבמהירותעוזב<עקביה

עקביה).שלאמובתפקידששיחקההמספרתמופיעה .בצד

לשואהחולים,לביתעקביההלךמאזמספרת:
שבועיום,אחריוםובנותיואשתולוממתינות

 .חזרולאעקביההלךשבוע.אחר
 •חזרלאהזההיוםודע

דועך>.(האור

סוף

-ניניורונילאברהםשמורותהזכויותכל
1991 
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ועינייםבהירחוםשיערבעלתגודקתחיהזוהיזר.כלברץלידי
ראשואתמזיזכךותוךבעצבנותבימסתכלהכלבגדולות.כהות

אניאחר?במישהובטעותאותימחליףהואהאםחדות.בתנועות
בתוךהרואותהנקודותאתלגלותרוצה ,עיניובתוךמסתכל
שלדלתפתאוםנסרקתבקרבתנוהאלה.החומיםהעגוליםהכדורים
נשאראךנחרדאניגםבזינוק.משםובורחנחרדהכלבמכונית.

שכבראשתו,שגםשומעאניהמכונית.נהגשזהחושדאניבמקומי.

גםאםחוזרתהאימההדלת.אתעכשיוסורקתמהמכונית,יצאה
בשאטמנס:אליומחזיררבבמרחקעומדהבורחהכלב .יותרחלשה
כמולברוחיכולאיננימדוע ,עצמיאתשואלאניגדלוהולךנפש

הכלב.

לבושהדק,וגוכההבלונדינישיערעםשש·עשרהכבתנערה
שאליואוטומטיתמצלמהבחריץבוההכההומעילבהיריםמכנסיים
כלשהובמעברעומדאניהמוכנות.הדרכוןתמונותרגעעודיחליקו
עלמסתכלתלראותהרוצהאניהרגע.לאותוהנערהעםוממתין

אניההמתנהזמןאתלהעבירוכדימשתהה,האוטומטתמונותיה.

מתנדנדובידהסבתאחלוןשמשתמאחוריורואהסביבימסתכל
צעד,צעדצועדהואהחלון.אדןעלללכתמנסההתינוקתינוק.

הקולטותהסבתאידיאלהצידה,נוסהכךאחרשניים,לפעמים
ידהההנפקה:חריץדרךהתמונותאתהאוטומטמוציאעכשיו .אותו

התצלומיםארבעתהםאלהוהלח,המבריקבניירתופסתהנערהשל
פניהמולאלהנייראתמרימההנערהלזה.זהעדייןהמחוברים
היאפניה,אלהתמונותאתמקרבתהיאהתמונות.אלומחייכת
ושואלכאבביאוחזעכשיו •חימשהושאוהביםכפיאותןאוהבת
אנשיםשלהתמימהבשמחתםצופהאתהמדועבתוכחה:אותי

אךקייםודםבשרשלכלהעובדה,עםתשליםלאהלעולםאחרים?

עכשיועצמו?הואמכול:פחותמעריךעצמושהוא ,אחדצופהורק
אתמחפשאנינאויר.מהרשיתייבשוכדיבתמונות,הנערהמנופפת

ואני ,החלוןשמשתמאחוריעדייןנמצאיםהשנייםוהתינוק:הסבתא

לעמודכדילה,זקוקשאנישלרהלימעניקשמראםלב,שם
 •הכאב.שלבתוכחותיו

~ 
לימיןביתתיאטרון
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המוזרהזוג
סייומןנליםאת
לבינוסןמיכהבימוי: •לאמגורדןעברי:נוסח

סמנוענתלתבוושת: •שטרנפדלמשהתפאורה:
זיושלויתאורה: •לידוראדלדמוסיקה:

אליןא-קשת,יונהאברהמי,אורי :)'ב-'אסדר(לפימשתתפים
צוריאל.שריפניני,אבימור,קןרדיין,תקייאנקורי,גלית

החלומותעונתםויך
קינימריםמאת

גזיתעמיתבימוי:
רטינסקיאיריסלתבושות: •הרפזאילת :תפאורה
קדישזוןרפימוסיקה: •ורדיחניתאורה:

זהר,ניסיםהבןה,שרןוןב-עימ,חגית ):'ב-'אסדר(לפימתתשפים

נחמהאלינגר'ללייתמנחם,דדו

זהאתשרוף
באר-שבעהעירוניהתיאטרוןעםבשיתוף

סגלשחרבימוי: •מיטלפונקטהללתרגום: •ווליסוןלנפורדמאת
זיושוליתאורה: •שבויאביותלבושות:תפאורה
אלקייםחגימוסיקה:

זליברןמ,יותםגינצבורג,סיגלגבאי,ששןו :)'ב-'אסדר(לפימשתתפים
רביץאורי

תשוקהושמהחשמלית
וויליאמסטנסימאת
דנןורמיבימוי: •משולחרבקהעברי:נוסח

לדיורדלאדומסקיה: •לויאיןתתפאורה:
אורגליחיאל.תאורה:לקיינר-סדןטובהתלבושות:
פלוק,רובוטולאבק,ברוריהמוןר,נעטדצקו,אתןומתתשפים:

שטגדניומןר'וקייגןלו'דניהאליח,אלברט

 . 62091א"ת 34ריצמןליסין,ביתתיאטררן

תשנ"באקו"ספרסיתקנות

הרקדהותעדוותאותותפרסים,השנהיחולקואקו"םפרסיבמסגרת

כדלהלן:

שם.בעילוםהמוגשותוספרותיותמרסיקלירתליצירותאקו"םפרסי

וספרותיות.מוסיקליותיצירותפירסרםלעידודאקר"םפרסי

ולסופרים.למלחיניםהשופטיםפרסי

מקוריות.ישראליותיצירותוקידוםהפצהביצוע,בעדאותרת

הוקרה.תעודות

סםרותייםםרסים

בשיעורישיריםלקונץיסיח 10,000נסךישםבעילוםהמרגשתליצירהפרסא.

קובץאררומן,-הסיפורתמתחרםליצירהארדפוסגלירנרת 2שלמינימלי

דפוס.גלירנרת 4שלמינימליבשיעורסיפורים

אחד.כליסיח 10,000שללסךעדפרסים 3-היצירהפירסרםלעידודפרסיםב.

ספרות:

 .פזמוניםאושיריםקובץ .,

 .הומורסקותקובץאוסיפורים,קובץ . 2

מעדכונים.אומחזותקובץמחזה, . 3

 .נובלהאודומן . 4

עיונית:ספרות

ספרותית).מסהאו(מחקרהחדשה,העבריתהספרותחקרבתחוםעבודה

במשדדילקבלושניתןהמחייבהפרסיםבתקנוןמפורטיםהמלאיםההגשהתנאי
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הישראליהפניקס

ישראליתבאמנות.תומכתהישראליפניקסהקבוצת

WA ----הישראיל.,הפניקס
בע"מלביטוח~חברה

רזה ' בע"מלביטוחחברה

דולבזס
מ"בעלביטוחחברה

----ניסונללהכ.
בע"מלביטוחישראליתחברה
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