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הברפלדחיים
המיקצועיהאיגודיו"ר

יצילפעולהשיתוףרק

המשקאת
להסתדרותארצה.הורייעםעליתישנתייםובגילבצ'כיהנולדתי

סגנוהייתישונים.תפקידיםומילאתיושתייםעשריםלפניהגעתי

מזכ"ללהיותהתמנהכשהוא ,-1984ובשנתיים,קיסרשל

ואנימקצועי,לאיגודהאגףכיו"רתפקידיאתקיבלתיההסתדרות,

המרכזיהפעילותתחוםשנים.לשמונהקרובהזהבתפקידמכהן

כיו"רלתפקידיחזרתישנהחציולפניהספורט,הואשליהשני

לכדורגל.ההתאחדות

כלבשםכלליעבודהסכסוךעלההסתדרותהכריזהלאחרונה

ותבענוהצענוביקשנו,ארוכהתקופהבמשךהמקצועיים.האיגודים

ומתןלמשאאיתנולהיכנסוהפרטייםהציבורייםמהמעסיקים

ההסכמיםמסתיימיםבומועדמרץ,חודשסוףעדאותוולסיים

הקדמתעלשהוחלטלפניעודזאתרצינופורמלית.מבחינה

זהלולהיפן,אליהן.קשראיןבפירושהסכסוךולהכרזתהבחירות,

משוםיחסי,שקטעללשמורצריכיםהיינושלנו,השיקולהיה

הבחירות.לקראתאוהצבעהביוםטובמצבאינובמשקשאי-שקט

אבל ,תאריכיםסמיכותישולכןשנהבחציהוקדםהבחירותמועד

רב.זמןכברנשמעתשכרהסכמיעללחתוםשלנוהדרישה

עודלהורידהזמןשזהחשבושהמעסיקיםנראהבמשק,המצבבגלל

הם .ומתןמשאאיתנולנהלמיהרוולאומשכרם,העובדיםמזכויות

יוצאביותר'הברורבאופןשמהם,הסכמיםעללחתוםלנומציעים

אחוזשישהעדבחמישהלפחותיישחקהעובדיםשלהריאליששכרם

שנה.כל 3

עללהכריזאלאמנוסהיהלאולנובמרץ-31במסתיימיםההסכמים

שולחןלידלהתדייןאפשרותתהיהלאשאםכדיעבודה,סכסוך

הכרזתמתאימים.צעדיםעללהחליטפעולהחופשלנויהיההדיונים

-למעסיקיםברוראיתותאלאשביתה,הכרזתאינהעדייוסכסוך
דיוןאיתנוולהתדייןלבואלכםמציעיםאנושקטרוציםאתםאם

במהירות.אותולסייםגםשאפשרורציניענייני

נכוןהיההמרכזיהרעיון .כיוםגםרלוונטיתשההסתדרותחושבאני

השינוייםאבלכיום.גםנכוןוהואההסתדרותאתכשיסדו

בדפוסיהשינויים ,והישראליתהעולמיתבחברההעבודהבמערכות

עצמנואתלהתאיםאותנומחיי~יםהאזרחים,שלובצרכיםהחיים

 .ההסתדרותלחברירלוונטייםשנהיהכדי

לאיגודיםלהסתדרות,זקוקיםבכללהאםכיוםתוהיםרבים

להםשיהיוחייביםוהעובדיםשהציבורמאמין,אנימקצועיים.

עצמם!שלמהמסגרותטוביותרעליהםיגןמימסגרות.

להחליףצריךלפעמיםשינויים.בהסתדרותלעשותעלינוכאמור'

ולהתאיםוהחלטותחייםדפוסילשנותהכרחישלפעמיםאנשים,

אתמאדהמעסיקשכיוםהבריאותי,במגזרלמשללמציאות.אותם

שונים;הצרכיםמשתיתה,שונההבריאותישראל.במדינתהאזרחים

מהשירותמרוציםיהיושלנושהמבוטחיםלכןלדאוגצריכיםואנו

תנאיהפנסיוני,התחום-תחומיםמאדבהרבהלהם.נותניםשאנו

בעיות,מאדהרבהההסתדרותבפניעומדות-שכרתנאיעבודה,

בהן.לעסוקכולנונתפנהלכנסתהבחירותשאחרימניחואני

חוקובעדממלכתיבריאותחוקבעדשאנחנולומר'רקיכולאני

הנכונההתשובהאתלתתצריכיםהחוקיםאבלממלכתי.פנסיה

קצב.השראוהבריאותשרשהציעוכחוקיםשלא-הרחבלציבור

פנסיהוחוקממלכתיבריאותחוקמהריעבירושבכנסתמקווה,אני

האזרחיםשלהאמיתייםלצרכיםמותאמיםיהיוושהםממלכתי'

ישראל.במדינת

ישכרגעההסתדרות.דימויאתבוחניםאנחנושניםלארבעאחת

ושלכלכליותמערכותשלהממשלה,שלמוחלטתהתנפלות

כרגע,לכן,אותה.ולהחלישלגמדבמטרהההסתדרות,עלמעסיקים

החבראלמתקרבכשאתהאבלבירידה.ההסתדרותשלהדימוי

צריךשהואיודעשהוארואהאתההעבודה,במקוםבשטח,

עצמהלהתאיםממנהומצפהאיתה,מזדההושהואהסתדרות

 .האמיתייםלצרכיו

ישובהקרובה,בשנהמהירותפעולותכמהנעשהשאםמאמין,אני

שתיתהכפיתהיהלהסתדרותהציבורוהתייחסותלקדמותוהמצב

שלבדרכהמאמיןהציבורשלרובושרובמתברראופן,בכלבעבר.

 .זמןלאורןעליושתגןהזוהמסגרתובנחיצותההסתדרות

כן,גרוע.הואהמרכזיותהשלטוניותהמערכותשלהדימויככלל,

שלהמקומי,השלטוןמרכזשלהכנסת,שלהדימויהגדול,לצערי

הזה.הדימויאתלשנותכדיהכלנעשהוחברייאניובו'.העיריות

בכנסתאובממשלהנמצאמילשאלההשפעהשישספק,שוםאיו

במדינתהעובדיםלבעיותוהכנסתהממשלההתייחסותמבחינת

זכויותאתלתבועכדרכנו,נמשיך,אנומקרה,בכלישראל.

נעבורכאשרשלהם.והתעסוקההשכרמשמרעלולעמודהעובדים

שתהיה,החדשהלממשלהעצמנואתנתאיםודאיהבחירותאת

ממשלה.כלעםפעולהלשתףרוציםשאנחנומשום

המורכבתממשלה,עםיותרנוחההידברותשתהיהספק,שוםאין

לבעיותשגישתןנוספות,וממפלגותהעבודהתנועתמשליחיבעיקר

נכונה.יותרשלנו,הראותמנקודתהיא,ישראלבמדינתהעובדים

הואהחיצוניות,הבעיותעללדברשלאהפנימי,העובדתיהמצב

קבעההזושהממשלהוהקדימויותהעדיפויותסדרי .מאדקשה

שאחרימאד,מקווהאנילעצמו.לחזורלמשקמאפשריםאינם

והמשקהתעסוקהבעיותאתשתראהממשלהתהיההבחירות

 .יותרטובלמצבהמשקאתלהביאנוכלוביחדנכונה,בפרספקטיבה

למערכתהממשלתיתהמערכתביופעולהשיתוףיהיהלאאם

למשקתקווהתהיהלא-המעסיקיםמערכתעםיחדההסתדרותית

לאמשותפת,מטרהלמען ,ביחד-1985בעבדנואלמלאהישראלי.

אפשרבמשותףרקהמשק.הידרדרותאתלעצורמצליחיםהיינו

צעיריםלשלבעלייה,לקלוט ,האבטלהאתלעצורמשק,לבנותיהיה

קשההיאהחזות-יקרהכןלאאםובבנייה.בעבודהבפעילות,
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המצפוןבלחץ

האווירהלרוב,המכועריםהאישיים,המאבקיםבמפלגות,האווירה
המכועריםההסכמיםעםהליכוד'בעיקרשהנהיגדמוקרטית,הכאילו

הסחר-מכריתהאווירהכל-לקייםחשבלאאיששמראשיותר'עוד
הבחירותשלהאמיתיתחשיבותןאתשעה,לפימטשטשת,הזאת

הקרובות.

המדינהקוםמאזאולי'ביותר'החשובההבחירותמערכתתהיהזו
 .מאדרביםלדורותישראלמדינתשלאופיהיוכרעשבהמשום

אתלהנציחרוצהישראלמדינתאםיוכרעזובחירותבמערכת
שלדרךעללעלותברצונהשישאואחרת,אוזאתבצורההכיבוש,
ניתןלאשובהאחרות.ערבוארצותהפלסטיניםעםשלוםהסכמי

קצותיו.בשניהמקלאתלאחוזיהיה

 .עםומתןהמשאאתלגרוריכולהואראינו.כבריכולשהליכודמה
להסעירמסוגלהואסוף.איןדעהאחרותהמשלחותועםהפלסטינים

מהזמןלפני •ביותרהמושבעיםמאוהדיהיותרטובהאינתיפדהאת
בקבוקיבאוהאבניםאחרייורים.כברעכשיואבנים,זרקו

רובים,רקלאאקדחים,רקלאבשפע.חםנשקישעכשיוהתבערה,
הנמצאיםלמקלעיםמאדדומהמקלע,בטלביזיההציגומכברלא

ומגוונים.שוניםמכיווניםוההרגהרצחמקרירבוצה"ל.בשימוש
האזרחי'המרישלבראשיתוקיימתהיתהולאכמעטהסכינאות
התחילהזההאזרחיהמריאינתיפדה.הכינויאתקיבליותרשמאוחר
נכונותשהיוקהילתיות,ועדותמתוכוהקיםהואהמוניות.בהפגנות

והרבהמשתלמתיותרהרבההיתהאזההידברות .איתנולהידברות
הליכודאבל .עכשיוהמתנהלומתןהמשאמאשרלנונוחהיותר
למשאהפלסטיניהצדעםיישבלאשלעולםחשב,הואלכןיכול.
 .טעהוכמובןו-ומתן

ידענושלאלשפלארה"בעםהיחסיםאתלדרדריכולגםהליכוד
התנחלויותלטובתהעלייהעללמעשהלוותריכולגםהואמעודנו.

ירושלים.ובמזרחבשטחיםתמהוניות
לאגםכדוגמתה.ידענושלאלאבטלהלגרוםהיהיכולהליכודרק

עברהעתהשזההזאת,המדינהאז'המוקדמות.החמישיםבשנות

פחותלאהמוניתעלייהלקלוטידעהמדם,עקובהעצמאותמלחמת
אלינו'להגיעשהפסיקהכמעטכברבעצם,עתה.אלינוהמגיעהמזו

 .יכולהליכודשרקמשוםזהגםו

עוליםובהןבעיתונות,תמונותראינופעמייםכבראבליאומן'לא
לאממחלה,אולימרעב,אוליבזבל'מתוהםברחוב.למוותשגוועו
ישניםועיתוניםאספלטשלמצעעלברחוב,היהשזהזהאבלברור.

יכול.הליכודרקעובדה.זאת-

כדירקהאלההידועיםהדבריםכלאתלהזכירטעםאיןאבל
ולהורידוהליכודאתלהענישדילאגם •מישהואתלהכעיס

אתלשאולצריכיםחושביםכאנשיםעצמםהרואיםאלולאופוזיציה.
לאנשיםנתנואיךקרה?זהאיך-ומביכהפשוטהשאלהעצמם
אחתשאלהועודבעיניהם?כטובבחיינולעשותאחראייםשאינם
האקדמי'הסגלההוגים,הסופרים,שציבורזהאיך-לשאולמומלץ

כאן,עדדי.-אמרוולאהאחוריותרגליהםעלקמולאהסטודנטים,
יותר.לא

העטתופסיאתמקודמותיה,יותרמזמינה,הזאתהבחירותמערכת

שללאמטיפים,שללאקול'ולהשמיעחובתםאתלמלאהמובהקים
 .וכןנקי'קולאלאתועמלנים,

הםכי •כןלעשותהזכותניתנהלהוגים,לאמנים,לסופרים,
רקבעצמם.רק-בממסדבמפלגה,באיש,תלוייםאינםחופשיים,
המצפוןבלחץעצמם.בלחץרקפועליםהםביושרם.ביכולתם

שלהם.

לסבסודזקוקהתרבות

המרכזיהמקוםאתתופסהתרבותשלסבסודהבנושארב-השיח
ביןלבירורמשהו'מהוססראשון'ניסיוןזהו •בכדיולאזה.בגיליון
וביןהמרכזייםהתרבותמוסדותראשיביןכלומרבדבר'הנוגעים
 .החינוךמשרד-בתרבותהתמיכהעלהממונההמשרד
גםגורמים,מעטלאישנםחד-משמעיים.לאבהחלטהםהדברים
שאינםאחרים,ממשלהבמשרדיוגםעצמוהחינוךמשרדאנשיבקרב

יתרתרבות.במפעלילתמוךהחברהחייבתמהולשםמדועמבינים
לכןהצורך.דיזאתמביניםאינםהתרבותמצרכניחלקגם-כןעל
 •הפעםזאתועשינוזהלדיוןיסודלהניחוחשובנחוץהיה
בתרבותלתמוךחייבתשחברההעיקרוןאתלהביןאולי'יותר'קל

החברהבלעדיההחברה.שלאפהנשמתהיאזותרבותכילאומית,
להתקייםממשיכההיאולמעשהלשונה,ואתזהותהאתמאבדת
להביןלאקשהודאי.הואמניווןומותהבוחייםחפץשאיןכגורם
ש"חמיליון 400חולקו 1991בשנת ,כןפיעלואףזאת,

בלב.דש"חמיליון 76התרבותענפילכלואילול"יחודיים",
אינואישמהתרבות.חלקהםדתייםמוסדותשגםלטעון'יבואו
החלטותקבלתשלבדרךומדוברבפרופורציותמדוברכך.עלחולק

התמיכה.ומניעי

יש •עליולהעירנכוןאולילכןבדיון'נגענולאבואבסורדועוד
הממלכתיהסיועמבחינתהקופחותספרות,נוצרתשבהןפינות
מדוברבהםהמוסדותאתפעםלאמעמידזהקיפוח .יחסיבאופן
הספרותייםכתבי-העתלמשללחדול.אולהיותהבררהבפני

שבמציאותהאחריות,במלואכאןוייאמרשישנם.מאדעדהמעטים
תוספתללאלשמוראויכתב-עתלקייםאפשרותכלאיןהישראלית

זאתבכלאיךהקורא,ישאלהניתנת.זועלמשמעותיתתמיכה
רעים?לאדווקאהםולעתיםהספרותיים,כתבי-העתמתקיימים
בדבר.הנוגעיםשלכמשמעו,פשוטוהקרבה,על-ידיהיא:התשובה
 .גבולישפשוטכזהעבודהולסגנון
תיאטרליתפעילותמקייםלמשל,לסין,ביתתיאטרוןנוספת:דוגמא
הכלבסךנתמךהואארצית.הכללמהפעילות 13%שלבהיקף

התמיכהלעומתעלובפרומילשזהלשנה,ש"חאלף-140בכ
האלההאנומליותש"ח.מליון-24ל,המגיעהבתיאטראותהכוללת
התרבותלנושאיהמוקדשהכוללשהסכוםבתנאירקלתיקוןניתנות
פשוטולפעול'חשוביםמוסדותיחדלוולא,משמעותית.יוגדל

כמשמעו..

לפעולמסוגליםשאינםכתבי-העתיהיוהראשוניםשהנופליםברור'
חוקיםיסודעלשמתקייםממוסחרבעולםמאסיביתתמיכהללא

אחרים.

t כלומרבדבר'הנוגעיםשלההזדמנותזולבחירות.מתקרביםנחנו
הסופריםהאמנים,התרבות,צרכנישהםשותפינוושלשלנו

לנושאמכובדמקוםבמצעהשתקדישמפלגהמכללתבועוההוגים,
אםקואליציהלשוםתיכנסשלאחד-משמעיתושתצהירהתרבות,
-התרבותמשרדחדש,משרדירוצולאשתקום.הבאהבממשלה
 • .החינוךממשרדבנבדל
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דורמשה

והחוטהגילוי-אבות

. · N החמישים.שנותבראשית"גילינו"יש,ר,ןאבותת
שלפולמוסויחיאלאתבשר-ודם.לאבותכוונתי
דרכ•ם•,חכמות·עלה•פהפ•ה,צהנומה,הש•ר•םמחברת

לכן.קודםעוד-הנסתריםבשביליואישאיש-מצאנו

שיריועלהגדולהפולמוסכשהתחוללישורוןאבותבעקבותיצאנו
"הארץ".שללספרותבמוסףסועה,איניאםשנדפסו'"הפוליטיים",

הימיםשל"לקראת"שיאבואנכי'סיוןאריהזך'נתן-חשנו
סבורני .ידיואתולחזקאליולהתוודעצורך-ההםהרחוקים
ה"פוליסיות"ההשלכות •שלוהפואטיקהכל'קודםאותנו'שמשכה

על-פיהשיריםאתלשפדםשאסורחשנוואולימשניות.היו
עמוקהבסראגדיהנגיעהפהשישהחולפת,השעהשלקני-מידה

בראשמיתרגמת,הזאתוהסראגדיההצדדים.שנישלהשוואה,לבלי
אישיים.וראשונה,בראשהם,והפצעיםהאישי'למישורוראשונה,

בהעצרונסרםרבותשניםאבותתחנתאלהגענואנומקום,מכל
הספרותשלההיסטוריהאתמשפציםאצלנוהמקצועיים.הגלאים
האישיות,האסכולה,צרכי-הצרכיםעםאחדבקנהשיעלהבאופן
משהו?לכםמזכירזהולמקום.לזמןהיפיםהקונקרסיים,-המוסד

במהות.לאבפרופורציות,הואההבדל •שיזכירבדין

שלבית-הדיןבפניישורוןאבותגםיעמודאמיתי,אמןכלכמו
בצדקתווהאכזריחסר-הפניותהספרותית,ההיסטוריה

הזהוהמיטבמיסכו'עלייזכראמיתיאמןכלוכוכוהאובייקסיווית.
שלהתופיםמשאוןהרחקלשחקים,וינסוקלמעמקיםינסר

המים,כזרםכמוהמעסושקלחההמדהימההזקפעהמכשפי-השכם.
חופריםשהםוהאבנים,והחולהעופרהאתבושוטפיםשכורי-הזהב

הןנחשפיםנדחסים,זורמיםהעזיםשהמיםלאחרהאדמה.מנסן

היקרה.המתכתוהןהסיגים

שישתמשהבלתי-נמנע,המוכרח,הניפוישתהליךאני'משער
עלהעברייםהעתידקוראיאתיעמידהנחוצים,במאזני-הצדק

עלכמושירתנו'שלביותרהמקורייםהיוצריםאחדשלגדולתו

בסבלנות.להתאזרההכרחמן .ביצירתואשרוהגלאיהארעי

מעיניהסתתרלאישורוןאבותברור.להיותצריךאחדדבראבל
בבת-אחת,השבעים,שבשנותעדמיתולוגיות,מחילותבeיחכתכל

מעלהאפלהכיפתאתאמיציםסייריםאי-אלושלתעוזתםהסירה
השירהשלהמוארתבמת-החיזיוןבמרכזאותווהציגהלראשו
בשנותפורסמופולמוסויחיאלשלשיריוהמודרנית.העברית

וב"מחברותשלונסקיאברהםשלב"סורים"והארבעיםהשלושים
דרכים"חכמות"עלהופיעשבהוצאתוזמורה,ישראלשללספרות"

הופיעוישורוןאבותשלהחודש"על"תפיליםשירי .-1942ב
מדצמברשלונסקי'בעריכת"אורלוגין"שלהראשונהבחוברת

ואי-ההבנותהרוגזמקור-כוכים"עלו"פסחמחססת""הונא . 1950
דבריי'בראשיתכאמוראור'ראו-אבותאללהתוודענושהניעו

דרכים"חכמות"עלשביןנכון,עת-נידח.כתבבאיזהלאב"הארץ",
עשריםכמעםמפרידותישורון'אבותשלהשניספרו"רעם",ובין

דווקאיצאהזההספר-בת-השמים!אירוניההה,-אבלשנה,
אז'אפילוהישן".הסעם"מבצרהעברים,הסופריםאגודתבהוצאת
השלישי'לקובץהיווהדיםהדים.זאתלאסופההיותשכ"א,בשנת

ברברפרסואת •-1964בשיצאישורון",אבותשלעמ'"שלושים
כבראנוהנה,אחרי-כן.שניםשלשישורוןאבותקיבלהנחשב
השבעים.שנותלסוףקרובים

יסרדרןאברת

להתקפותולאהבדידות,לשנותלא-למאומהמתכחשאיננילא,
ממבנהאורגניחלקשהיוולמעקשיםולקשייםולבוז'ולגינוי

כרוכים,עצמושלושחייוכמיאבלהזאת.המיוחדתהאישיות
האישישורוןאבותשלבחייומתוכם,לא-מבוסלפרקבמרוצת

הלבזיקתאתוהאהבה.הידידותאתלשכוחמתכווןאינניוהמשורר'
בזה.זהמשתרגיםוהאורהחושךוהאצילות.והחוכמההאנושיוהחום
פשוטים.אינםבאמתהאמןוחייהאדםאךהמסבע,היאשחוקהכמה

לבית-הקפהאליוכשבאנובנעורינו,אז,אפילוזאתשידענודומה
בחוסאוחזיםבלבנו'אשראתלולומרכדידיזנגוף,ברחוב"שסרן"

מחוזאלהמחפשים Mרואהבאיןגםהמוליךהדקיק,אריאדנה
 •-חפצם.
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דודבןיערה
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e ספריםביקורת

קרוב

לאדמה

.שירה

יעקבי:בר

הזמן:חםד

שירים;

ספריית

פועלים:
עם' 85ו; 991

n השיריםקובץשל,כנו
חסדיעקביגדשל

בשמו.משוקעהזמן

מתבהריםהזמןבפרספקטיבת

המפויס, ,הנכוןבאורדברים

אףעלהשיכחה",ב"נועם
ואלו ,בדרךוהאכזבותהמהמורות

מהזיכרוןמוחהאינוהזמןקיימות.

הטחוביםשקירותיוהביתאת

הואאךוזיקנה":מגשם"קורקעו

ממנושהתרחקלמשוררמאפשר
עליוהמעיקהאשם"את"לשרש
חדש.באורעצמואתולראות
שלקולוהואאלינוהדוברהקול
בטבורוהקשורהזאת,הארץיליד

ולאקלימהלגלגוליהלנופיה,
מביסואשר ,והחברתיהפוליטי
נותרמהלראותבכאבאחורה

"חורבתהרומנטיים:מהאידיאלים
נטושהונחלהיבש/וקיסוסבית

למהלכיוערהואהתקופה",וספרי
ידעתאתשעיצבוההוריםדורשל

השאלהאתבחללוהשאירוהארץ
לוותיקיםהיהניתןאילוהמציקה:
פועליםהיוהאם ,הנולדאתלצפות
שקראהאבותלדורביחס ?אחרת

וייהפועלעגנון ,"דברייאתבשקיקה
כיגיה,נוססלרקלאיש ,הצעיר"

עדייןהחייםאלהעלכאבגםאם
האםידימשלהם,בועהכבתוך
"כשורשיםלמשוררנראות

מקרקעתלושים /גרומים,
שרידיבקרניאוחזת /מיוסרת,

שעודגדולהמהפכהעל /חלומות
תבוא",

 ,יעקביגדלשבוהטבע,חוויית
בשירים:רישומהאתמטביעה

הקזוארינהץעוחולות.יםפרדסים,
ומיםדשןב"רבדיששרשיוהגדול,
קרס",אחת"בבת-וסופורבים"

"שרשיסמל:לידיממדיומרחיב
-בידיה"משדרגיםכברהאדמה
היהאדם-אדמה.הסימביוטיהיחס

האמיתייםשהחייםשאמרמי

ואמנם,לאדמה.קרובמתרחשים
הכותבאתמלוויםמהכפרהזכרונות

גםומקום,זמןשלממרחקגם
מתאפשרכך ,הארץאינוכשהרקע

זר"מקוםהדברים:שלנכוןשיפוס
ממנוהמקום;כמוממשזה,הוא

המראתי",

שלארוכהלשורהמצטרףיעקבי
גלעדמזרובבלהארץנוףמשוררי
הארץלנוףשהתייחסודאב,ואסתר
אחרים,נופיםשלמ"סיגים"הנקי
המדלגלמשל,בן-שאול,משהועד
וביןלירושליםתל-אביבבין

שיעקבילציין,ישלפריז.תל-אביב
שלמסועפתרשתבשיריומאחד
עדמרחיקהואומקומות.מצבים

העציםעדוונצואלה,לונדון

קולשלמקברותיהםוהצמחים
לנוףהקשראליוס.וג'ורג'מרקס
אתיודעאינוהואבאשרהטבעי

אהבהאךהמקום.גבולות
לביןבינורקנרקמותואינטימיות

מתהלךהואשבהםהבית,נופי
בעצםהואאיתרעשהשהזמןוהחסד

המראותשלבזיכרוןהשתמרותם
לאחרהראשונה.בנתינתם
אותוקיבעבעולםהרביםהשיטוטים

הואלנופיםיחסו .ועכשיוכאןהזמן
לאכיאםוחם,חיבהמרעיףיחס

דאב,אסתרכבשיריחושני-אירוסי

למשל.
בטבערקלאמתרכזתשירתו

בתחושותגםאלא ,בראשוניותו
מהטבע.לחלקהאדםאתהעושות
כדימויגםמקום,בכלמצויהטבע

מפוייחיםשעליוהתות"עץלדומם:
היתושים"נחיליאומרוקן"ולבו

מחר"בבוקעותהאור;באלומות
המכשירהאווירהיוצריםהבתים"

שלהאמיתילנושאוהקרקעאת
עםהקשראתשאיבדואלה-השיר
עקוריבעולםונדיםנעיםוהםעברם

שורשים.

מזיקתונשאבותהאישיותהחוויות

במובןולעכשיולכאןה"אני"של
נענהוהקוראהמלה,שליותרהרחב

מןהעולההשרשיותשללמהימנותה
ברגעימלווהכשהיאגםהדברים
מבקששבהםחולפים,"משבריי
הצפוניים,לימיםלהימלטהמשורר
אתכשארזת"אך .העדליערות
כפותותרגליך;כיגיליתחפציך
אל;החדשיםהמלךבגדיבחוסי
וזית",הדרעצישלמעוקליםגזעים

התחושהבומתחזקתפלאוכבדרך
 ,איתןלארץהקשרהכלשככלות

כמוהונמנע,ובלתיאירציונלי
וכמוות.כלידה
הסיטואציהשמתוךמעסלאקורה

הכותביוצאהאישיתוהחוויה

בבעיותמהורהרתלהתבוננות
נחתרווההואאיןבעולם.הקיומיות

שלה.השוניםברבדיםמהמציאות
יעקבישגםלציין'ראויזאתעםיחד
כאמצעיהפוליטיברקעוהשתמשלא

התרסהאומחאהאמירותלבטא
הצמודיםשיריםקיימיםאמנםנוסה.

כגוןאקטואלייםלאירועים
"ילדיםאושומרון" ,"עמנואל
אךבתל-רומיידה",בחבלקופצים

אוונוסה,קיצוניאינובהםהסרן

עיקרילמרכיבהופךאינולפחות
בספרנמצאלאבכלל .בשיר

בלתיסדרניותאורגשהתפרצויות
במיליםנפתחכששירגםמבוקרות.
הןהמטורפות"הלב"פעימות
שלהכלליבמרקםמשתלבות
דייקנותדבר'שלבסופוהדברים.
בשירהטובעתהיאורגשיתמילולית

דווקאולאהייחודיותחותםאת
הנושא.בחירת

באיזוחשלשיריםהקשובהקורא
הזמןהספר.כתיבתבעצםהכרחיות

לידיהדבריםהצטברותאתהביא
לגעתניסיוןאיזהישכאן.פורקנם
באמתהמציקיםהדבריםבנשמת

פהאיןאמנםהתייחסות.והדורשים

אךאישית-חברתית,זעקההשמעת

מתרשםהקוראומפעמת.קיימתהיא

השיריםשלהברוכההאינטימיותמן
הקיוםבמועקתאחתלאוחש

מילוט.אפיקילוהמחפשהישראלי
אחדמסוגיותרכאןלמצואאפשר
רבדיםלכךובהתאם-אמירהשל

אופיבעלתאמירהלשון:שלשונים
קצב/שירימשמיע"הרדיועובדתי:

אתנושמיםהצברים/ושדרות

עלזקןביער /.המקומיהאוויר
הדרך;שלצידיוהקבריםחמור;

כןכמוהכבד",בחוםנטמעים

הספהשלאופיבעלתאמירה
הגותיגווןבעלתאועצמית

ידענושאלמלא'חשבתידידקטי:
לחיים;היהפשרמהסופנו/את
בזמןלהתרחשויותהיהסעםומה

הקיטוע,שלבזכותורקהקצוב/
לפרחמשמעותישנתפס;הבלתי
בראשיתיתולאהבההדרך;בצד

סרי",לספר
כלליות,אלה,מעיןבאמירות

ואילוהשירים,שלחולשתםסמרנה

מתוךנובעיםשאינםההגדים

מתוךאלאמרוחקת,התבוננות
הסוביםבעינייהםהחווייה,

"קדישלמשלכךוהאפקטיביים.
זמנית","פרידה"הדס",יתום",

"ארוע ,ביץהודליאירהמוקדש
ואחרים.מוחי"

קרוב","מקוםשירישלשת
אתגריםסר ,הספראתהחותמים

האחריתאלההתייחסותמעגל
במזגםהפותח>בשירעוד<שהוזכרה

הילדות.זכרונותאתבתוכם

אניבמרוחקבמגדל"עכשיו'
מעמס ,הירירעשמפנימתגונן/

ומתנחםהפיתוי;ואימתהדחק

נתוןהואההם",הפרדסיםבאבדן

לנוכחגוברתפחדלתחושת
השלמהוכבתוךהזמןהתכווצות

הפרידות"ביתעלמדברהואשקטה
כיהתחושהועלחרדה"כמסחורי
שאליו;המקוםויותריותר"קרוב

 • .עולם"דעלעולםחוזראני
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רפאליצבי

שלבמבט
אופטימיות

זהירה

ועלילתיים,תיעודייםסוסים
השורהמןמבקר ,תסריטאי

השכיל ,וסופרמשוררהראשונה,
ההינםבין ,הדעיןהאיזוןעללשמור

<ליתרוהסובייקטיביהאובייקטיבי
 •האישי> ,היצירתידיוק

לאהסוסיםאיכותכיאף ,בפז
 .רצוןהשביעהתמיד

אףשעל ,ייאמרהספרשללשבחו
פתוחיםשעריו ,בוהמקצועיההינם

שאינוהשורה,מןקוראכלבפני

שלהאסתטיקהבתולדותמצוי
גרוסויעקבנתן .הישראליהסוס

בוחנתבעיןבאהבה,בופים.צו

 •זהירה.ובאופטימיות
qו

 IIEו

. 

רבי-שעריםעשרותמכילהספר
בחיתוליו"מ"הסרםהחל ,עניין
 ,עשירובאינדקסימינובסרסיוכלה

כרזות,תצלומים,בעשרותמשופע
מוכריםבלתיחלקיםמודעות,
ישנות,כרזותהרחב.לציבור
מימיבומבסטיותמודעות

הראינוע,שלה"פרה-היסםוריה"
משעשעותהןהמחברים,כלשון
 •מוזרפאנופםיקוםומהוותביותר
יישוםאתבעלילמוכיחמכלהכל

באספקלריההחייםאפיקי
אותםישראלית,קולנועית,

כברהמוזכר ,שקראקאוררהאפיקים

הזורמיםערוצים,בהםרואה ,כאו

וסוף".ראשית"ללא
גרוסויעקבנתןמצליחיםלעתים,
לעלילותתיעודיתייבושתלהפוך
באירוניהפעםלאהרוויותמהנות,
מדגיםהפרקים,באחד ,כך •והומור

"הריאליזםשלאופיואתגרוסנתן
 ,עסופריותסויםנסרםהציוני"
בערבותהמיםמצוקתשעניינו

כדילנגבגרוסיצאכאשרהנגב.
"האדמהאתבמצלמתולהנציח
איננההמיםשבעייתמצא ,הצמאה"

כללבנגבהימיםבאותםקיימת
בהרצליהלצלםהחלים ,אז •וכלל
השחוןהנוףואתבשלכתעציםכמה

המקום.שלכביכול
הראינועחלוצישלדיוקנאות

בן-דביעקב ,אגדתיברוך ,העברי

בלבביותמתואריםועמיתיהם,
הצילוהמחבריםרבה.וחמימות
הדמויותאתהנשייהמתהום

ישראלארץשלהפיקראסקיות
היוםנראיםשמעשיהםהקסבה,

דמיוני.כמיתוס

לדברימתייחסבספרערכיסעיף
חסהשלאהקולנועית,הביזקרת
שלסוגעללשפוךלשונהבשנינות
נתן .בוזקיםונימסוימיםסוסים

לעגם,דבריאתבצםםרגרוס,
כלללוחיתהשלאזאת,עםמדגיש
אנשיאתלהציגמרושעתכוונה

המנהרהאת"שחופרכמיהביקורת

האור".בצקה

 ,תיעודילסרטהמוקדשיםפרקים
"שדרת"סרסיאו"קסםל"בסרסי

נופךמוסיפיםלמיניהם,וקיבוצים
לנוף ,עדייןנחקרבלתיחשוב,

סרסרלמשלכך .הישראליהקולנוע
באורחמעלהאילןבראלכסשל

החברהתהפוכותאתאירוני

הקרקע,עלעלייתהמאזהקיבוצית
רעדהרוסית,המהפכהשירתתוך

זעיר-בורגני.בחדרהנוחההכורסה

יגאלשלסרסרהואביקורתיפחות
כלהגשמתאתבקיבוץהרואה ,כהן

עלהתעכבתיהציוניים.האידיאליים
שנןהתיעודיים,הסוסיםמסכת

הםכילהם,נאמןשותףהיהגרוס
פרקיבהנצחתהתקופהאתחושפים

תסולאלאשחשיבותםהיסטוריה

שלום

אורחעוברכמובךעוברוילד
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 •םפריסביקורת

מהורההעבריהסרטספרה חשיבותרבתסנונית 1

הראינועבסוגיות

תוך .הישראליוהקולנוע
מחקרית-ביוגרפית,דקרמנסציה

הבןויעקבהאבגרוסנתןפורשים

שלהקשתגורניבכלרחבהיריעה
היווצרומראשית ,המקומיהסוס

 .אנוימינוצעםרדע
עשירפסיפסאיפרא, ,לפנינו

מלקסיקרנירתהחורגורב-מידרת
המרזהשרשיאתבחרשפרשגרתית,

בה,והשליליהחיוביעלהעשירית,
הטמוןהפוטנציאלעלובעיקר
מנוצלוהבלתיהמנוצלבתוכה,
כאחד.

 ,העבריהסוסשלתיעודישימרר
לרקהוארכיוניםבגינזכיםהטיפול
מהמחבריםשנדרשהכך ,בחסר

עללהתחקותכדינמליםעבודת
שלשרידיםשרידיעל ,עברשרשי
ועללפליטהשנותרוסוסיםקסעי
עדרתם .היוכלאשאבדואלה

החותם""שומרישלהנאמנה
בזערם.לעתיםעמדההקולנועי

בספרהדבריםהרצאתאיןלרוב
כךספיראלית,א.לאליניארית,

 ,השוליוהענייןהענייןשלשעיקרו
בזההזשלרביםרהקונסקסם,הסקסס

אחת.קרמפאקסיתיחידהומהורים

שלשוניםברבדיםמדוקדקעירן
לאחתאותנומחזירהמחקר

חיבורוזהוהקולנוע.שלהתיאוריות
 , 1קראקאוורגפרידזישלהמזהיר

החושפתקולנועית,ביצירההמבחין
"המסייעתהחמרית,המציאותאת

שלהמססריהאתלגלותבידינו
מרכיביוואתהעולם

 .הפסיכו-פיסיים"
החמריםנראיםכיצד

בראינועהללוהפסיכר-פיסיים
מתהווהוכיצד ,העבריובקולנוע

עלהמקומיהקולנועשלתהליך
היסטוריותתהפוכותשלרקע
אלהכגוןשאלותעל-גרפיותודמו

מחבריבמיומנותלהשיבמנסים
המחקר.

גרוסנתןרושםהמחברים",ב"דבר

הספר:לחיבורניגשעת ,לנסיואת
מסמיכיםומעורבותי"נסיובי

אחתובעונהבעתאותיופוסלים
הסוסתולדותעללכתוב

בכנותהנאמרים ,דבריו .הישראלי"
ואופןפניםבשוםאינםרבה,

היותרשמעצםאלאאפרלרגםיים,
מידתפןחוששהואקולנוע,בימאי

והלאה.ממנותהיההאובייקטיביות
עשרותשלבימאיגרוס,נתןגדם,

שירה•
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בלאטאנוחם

יג;י:ג

ו~
םפריסביקורת 0

יעקב

 :גלאטשטיין
בניו·משורר

 ;יורק
 :ותרגםערך

 ;חושבבנימין
הקיבוץ

 ;תש"ן ;המאוחד
עמ' 238

משורר

בניו-יורק,~
I \. 

יהודי

בלובלין

יעקבשידתעםהיכרותה·,  ) 1896-1971 (גלאטשטיין 1 .
ארבעיםלפניכבדהתחילה ...
אתשבהודשלמהתרגםעתשנה,
רכןיאש)(וכהגיעבפרוזהספרר

 .)עמלי(מכלשידיראסופתאת
והסיפור'השידהאישגלאטשטיין'

היותרבצדוביקורות,מסרתגםכתב

 .פובליציסטיטרדובעלעררך
באשלרש-עשרהבןכשהיה

לפניכתביואתלהציגלוורשה,
שסי-וזכהנרמבדג,רה"דפרץי"ל
עמודימעליתפרסםמשלופרד

ישראלשנאתגבורעם"פריינו".
דרדר,גדשםלניר-יורק,עקדבפרלין
ואנגלית.משפטיםללימודיופנה

-,קהיידישבשידתעלועת,באותה
לייב,מאניליירריק,ה'שללרחיהם

ה"צעי-לנדרי,רזישעהאלפדןמ"ל
בשנתבקודמיהם.שמדדווים"

א' ,גלאטשטייןיעקבקמר 1920
חבורתוכוננומינקרב,רנ"בלאהלס
להשפעתשנדרשהחדשנית,אמנות
הייתהזרהאנגלרסכסית.השידה
שביקשוה"אינזיכיסטים",קבוצת

האימפדס-שלהשןממגדללחרוג
בתרךהחבריאלולחדורירניסטים

הנפש.מברך

"בתרכן",משמעותר-זין""אין

מגמה-עצמךבתרךהתבוננות

האי-המתודהאתלהעמיקשבאה
קייםהעולם"כינטדרספקטיבית,

כנגדתיגרקריאתבבחינתהייתה

ה"ירנגע"שלהקודמתהמשמרת
שברברתאלא-הצעירים-

האמ-חבורתגםהתפצלההשנים
אתמצאהשלאכירוןהחדשה,גרת

לנתיבו.פנהאחדרכלתיקונה,
שאם-כך'עלפעםהצביעסדןדב
שלבידיהםסייעההאסכולהכי

יחדיר'להשתלב"אינזיך"משודדי
עצמו'אתאישאישמצאלאהדי
לה,ומחוצהלהמעבדאחדכלאלא

בחידושידווקאלהםבאוחידושם
לעב-שביחסםלציין'ראויביקורת.

ה"אינזיכיסטים"תחילהנקטרריח
נעי-שמצאנרהרכמרפונטי'בכתיב

 :וכתבוהיידישאית,הייסקציהתוני
 ' T'טאמר'אמת',במקרם'עמעס'

במקרםר'מאדירר''תמוז',במקרם

הגטזריקתהייתהרכך'מעריב',

מספיחיה.לאחדלעברית
שניםכ"אבןהיהגלאטשטייןיעקב
ביכוריו'שידתספדאתפרסםכאשד

לארדהוציאשניםמ"דבןבהיותו
הגיעוכאשדשלו,הפרוזהספדאת

ספדאתלדפוסהביאהעצהלגיל
נתגלהשבהןהביקורתיות,המסות

 .ושנינותובחריפותו
הןוהביקורת,הסיפורתהשידה,

הספרותיותהחטיבותשלרשאפוא
האחוזותגלאטשטיין'יעקבשל
זר'על-ידזרודרותזרבצדזר

הצבעיםצירופיעםהשידה,כאשד

ביותר,בולטתהחדשים,והצלילים
המיסטדירת,עםמבדסלב,נחמןרד'

אגר"."אלטדמעיןלושימש
מחק,-שהתנתקגלאטשטיין'יעקב

גבינולאולםממנו'חלקואנחנו
שהואבמידהדקהעולםקיים

דברהיהזהבתוכנו".משתקף

הקבוצה,שלהראשוןהמניפסט
זדםכלכדדךאשד , 1920בשנת
העולם"כימנשרים.כלשרןדיברה
שקד'קיימת,שאינהקטגוריההוא

הופךהואלנר'שייכרתלואיןראם
בתוכנודקאקטואלי,ענייןלהיות

שעלזר,נועזתקריאהרעל-ידינו".
הפנימילקולרלהקשיבהמשודד
רהסרגס-האסוציאציהאתולהפוך

השידה,שלעיקרייםלאמצעיםטיח

בדרדר'שרחשוהספרותיותבכנצירת

הי-שלהטרובדורלהיותביקש
אופיינישהיהיסודהמרסיקלי'סוד

משפחתשלהיוחסיןלשושלת
רהדידיגנטיםהחזניםגלאטשטיין'

 .החורבןשלפניכלדבלין

משוררגלאטשטיין'שידיאסופת
נע-לאחרונההופיעהכביו-יורק,

פדרפ-הושב,בנימיןשלרינתו

תל-מאוניברסיטתלסמירטיקהסרר
בארניבך-כיוםהחוקראביב,

הא-בארצות-הברית.יילסיטת
שהושבהשיריםאתכוללתסופה
ב"סימןלפרסמםוהחלמהם,נפעם

"שידתוכי , 1978בשנתקריאה"

הצ-גלאטשטייןשלהלאומית
שצמחהמשרםדווקאכשידהליחה

מודרניסטי".אישיכתיבהמסגנון

מבחדכולליורקכביומשורר
החלגלאטשטיין'ספדימכלשירים

ה"אינזיכיס-שלהראשוןמהמהלך
ל"קרל-כיוםשייךאשדטים",
המשודדולגביגעשיכטע",טרד

מה'אני'הפרדהתרדכשעתרהיורה

עדיצחק',בן'יענקלשלהישן
הארני-המרטיביםאלהפנייה

המפוכחיםהשיררבתיבדסליים
היידיש'שלבכוחהוהמאמינים

אלא ,שידארסיפורדקשאינם
נתרצהימירבסוףמלאים.חיים

ואףהעברית,ללשוןגלאטשטיין
שטיפסובניםובבניבבניםהטיח

ארחלקלהםהיהולאזדיםלגנים
 : ) 224(עמ'אברתלמורשתזיקה

שרידמחשך'שנותרתיאני

בעברית.אתיישבאיכשהוכבד

הגדודיםבנים,בניאתם,אבל
מפחדים,

עררתים.דבוריםעקמים,פיותיכם

קדשיםפשוטאתםהאילןלשדבלי
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שידירנדרשוהראשונהבתקופה

האסת-לפונקציהגלאטשטייןשל
מיסודבעיקרנגזרושרכיביהטיח,

הדיג-כאשדומהאירוניה,הספקנות
בראשהייתההקרמפרזיצירניתמיקח

אחדמגדלורביןנעוהואמעייניו'
בשעתההעלתהזרשידהלמשנהו.

אתושללההאורבניהיסודאת
הדחיקהלאכיאםהרומנטיקה,

גלאטשטייןפידרת.הניבהולאלכת
הל-משחקימיתדיעללפרוטניסה
האינדיבידואלי,הריתמוסשלשרן
 .פניועלטפחההמציאותאך

וחיפשנאבקהואהעשריםבשנות

התרבותואתהחדשהעולםאת
השלושיםבשנותואילוהחדשה,

בשידתו,ז'אנדייםהבדליםחלו
פדספק-כפולתלדאייהשהרבילרהר

הצוררש.הטילהצללנוכחטיבה.
ממרסיקתברחזראירופה,על

אצלובאואגברשלהאלילים
שיבהוהמחשבה.ההמהום ,הניגון

נגדהזעםאתברעודדהזרמאוחדת

והתריעהכריזואזהגויי,העולם
 : ) 110(עמ'

ןסב,עוןםטוב,לךלה
מסריח.גדול,עולם

 .ד~ WiJ~תטו.רק ~ .ii:;וי .ה~~ Tל"א

ל~טו.כrךזןההול.ן י~~
 ,רגלאטשטיין , 1938שנתזרהייתה
הפ,-אתחשהגדול'העולםאיש

לשרבוביקשלברא,העומדתרעבות
לגמדותהעקומות,הסמטאותאל

לעבדי-ואפילוהקשות,ולסוגיות
מ"התך-מרצוןזרפ.רדהטייטש.

בשעתהעודדההטרפות",ברירת

חלהמאז .היהודיבעולםעצרםהד
כשםנפשית.מטמורפוזהאצלו

הטדרב-בייעודוהתגדרשתחילה
לטרגיותלבסוףנכבשכךדודי,
עללקרנןועבד ,היהודיהגודל

ניתוחבעדנוהקורנים",ה"יהרדים

שלודרדרת,תקופותשלסוציולוגי
כאילולארמית,בנימהרבנים,אברת
אחרת.לגלקסיהעבד

חידוששלהדומיננטיתהמשמעות
בעתבתוקפהעדייןהייתההמלה
כדיהמלים,אתופירשחיפששיצר,
היי-ואהבתהשמחהבסודלברא
הובילההאימהמציאותאךדיש,
העממיולמרטיבחרדכןלשיריאותר

הבדסלבית,הפואמהשלהחסידי
שלוניצוצותחוליןשיחתהרצופה
כביו-יורק,משוררהקובץקדושה.

חסדהושב,בנימיןשלבתרגומו
גל-משלחשוביםשיריםהרבה

עלקבלנו"התודהכגרןאטשטיין'
ארתה.החזרנווכלדבליןסיני,הד
ניתנההתודהיהללריה,המתיםלא

ביןהתהוםעלארבה",לחיות
כאשדהנכדים,לביןוסבים,אברת
כההדחקתילא"אנרכי :קובלהוא

מהסבא".שאתםכמרשם,מהבעל
באווירהמצרייםאנוכךגםאך

וחוויות.רעיונותנושאת

לע-גלאטשטייןאצללחרשניתן
מאשדרטוריקהיותרהרבהתים

אתלבטארצההואשכןשידה,
שלומאמין"ה"אני-ה"קדעדא"

קיררהלשראולא-ציבורכשליח
ישראל'שלבתפילתםלהשתלב

היוווהאמרנההאלוהשאלתכאשד
הפירטיתהמערכתממכלולחלק

גלאטשטייןשלסגנונוהמורכבת.
היסודשלשלהבתבתוכואצר

תמידנשאהשלווהמלההרוחני,
הואמשמערת.שלמוצקמטען
התריסגםאךהאלוקים,אתחיפש
היהגלאטשטייןיעקבשמיא.כלפי
האינט-שלהראשוןספררשלשמר

הופעתועלשהכריזדרספקטיביסט
שםהיהוכליןמליוהודיגדול'בקול
אתשסייםהאחרון'שלפניספרר

בהיותוחלושה,ענותבקולשידתו
אלבשרבויהודים,שלסניגרדם
כלדבליןהילדות,חוויותמורשת

ומטה.מעלהשל
אתשהרחיבגלאטשטיין'יעקב
נצמדביידיש,המליםארצד

בני,-רה"משרדדיהודית,לתודעה
האינטלקטרא-השידהבעליורק",
המשודד' .עבדשלצלואלחזרלית,

העולם""צידהיההראשוןשסמלו
למודרניזםנרדףלשםהפךושמר

העוזאתאיבדיידיש'בשידת

קומתו,אתזקףאךהשנים,במשך

שלהישןהביתאלשבכאשד
 •הישן.העולם
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דגןמיכאל

דמויות

קפיץעם

בגב

אתמתארורופיםפרודיםג
הילד ,מוםלשלסיפורו
שערים.ממאההחרדי

 •החילוניוסימלוהופךשמתפקר
בתיאורהואהעלילהעיקר

החרדייםמחייומוםישלמעברו
בחייואותווהקורותלחילוניים,

בשנותברובהמתרחשתוהיאאלה,
בירושלים..והארבעים,השלושים

 ,וקריינדלבררךשלבנם ,וסלמ
ביוםגפרוריםהצתתבשעתנתפס

תחילתאתשמסמלאירועשבת,
יותרמאוחרומתברר ,התפקרותו

לבחון 'שנועדההכרתית,כפעולה
שמאירוע ,מוםלהאלוהים.קיוםאת
מביתרומתרחקהולךוהלאהזה

הואשבביתואףעל ,משפחתוומבני
בספרייה,נתקלממנוכמצרפהנוהג

בן-צירן-זקןכפנסיונרנידחת

התפקרשכמוהר ,אלמן-חפץ
האדוק.בביתווונרדבצעירותו

כבןמוםיאתמאמץחפץבן-צירן

לימודיועללשקודלועוזר ,סיפוחיו
עזרהתמורתבביתואותוומלין

חילעושהמרםיהבית.בעבודות
ומגוריםמלגהמקבל ,בלימודיו
בחייוחפץבן-צירןפרקבפנסיון.

 •האחרוןשלמרתועםסופיתנחתם
מרםינותןללימודיובמקביל
בתלחמדהפרסייםשעררים

המופנמתחמדההעשירים.

לחייםמתעוררתוהדיכאונית
המפגכחתואמ;:ן ,מרםישלבעידודו
לדחוקכדישביכולתהכלעושה
מממנתהיאזה.לזרועותזהאותם
משותפים.בילויים ,למשללהם,

ביןרומנםיקשרנרקםאכןאם-אם

אותםשמביאקשרוחמדה,מוםי

בינתייםלחופה.דברשלבסופר
אףעלהאקדמיהאתמוםינוםש

לה,זוכהשהואהרבהההערכה
עיתונאית.בקריירהומתחיל
מימיאותרשליווהנחיתותתחושות

בעולםדרכובתחילת ,וזרותועוניו
ערשההוא ,אותועוזבותהחילוני"

בימיהעיתונאית,בעבודתוגםחיל
בענייניויותריותרומתערה

הציונותאתמגלההואהחברה.

מלחמתשלאחרהגדולההעלייה
גיהבאידיאולרזוכהרכך ,השחרור

באופןביניהן,הפגישותאלמראשלהיותהיהיכולהאםהתפקרעצמו
ומונעהמציאות,מןאותןשמפקיעבר-יוסףשלא.ודאילא,אחותו
שלאהמיוחדהמימזיסאתמהרומןדמויותיובגבהקפיץאתמותח

 •הקתארזיס.עללדברקבועותבמסילותאותןומוליך

העולםשלזראתהמחליפהחדשה,
שלהנינוחיםלחייהםאולםשנםש.

אחותה ,אסתיפורצתהזרגבני

שמתברר.שכפיחמדה,שלהצעירה
נותראיברמוםי •כמוסימאוהבת

בת.לויולדתואסתיאדיש,
אומנםנפתרהררמנםיהמשולש
הצדדיםשלרצונםלשביעות

רמוסיחמדה-נוחרתשלבהסדר
-אסתישילדההילדהאתמאמצים
מאבדתחמדהבה:וקרץאולם

שלובסופושפיותה.אתאם-אם
נחתםהסיפורמתאבדת.דבר

הביולוגייםהוריהשלבנישואיהם
ואסתי.מוםי-התינוקתגינוי,של

לכתובמארג,קשהאפילוקשה,
אחדמצדדכזה.ספרעלביקורת
 ,וסיןלחלריאליסםיהואהסיפור
התיאוריתמהרמההחריגותמיערם

החידושהיעדרגםכמרגרידא,

המקבילותהתימםירתשבהנגדות
תאווה-פרישות>גרת,-חילו<דת

אורכה,לכלהעלילהאתשמבורסות
עולמותסםריארםיפירת,דמויותיוד

שדומהמראש,צפוייםנפשיים

פעמים.ספוראיןבהםשנפגשת

 ,חסרונותיומשוםדווקא ,שנימצד
הרומןאתלשפוםמותרנראה

מתחמקשהואאסתםיותבקםיגוריות

שלהנהניםקוראיובעקביות.מהן
נחתירו~שלאבוודאיגרוסמן
בר-יוסף,שלקוראיואך ,מהספר
שהםמהאתשובכאןיקבלו ,מאידך
לו.צמפים

ביןהמשותפתהמידהאמתחוסר

שניתןליצירותבר-יוסףשלספרר
אריינעלהייבקםגורייתלהכלילן

בר-יוסף •משמעיחדהואגבייייבש

בהשהנשיםמציאות,מצלם
עלרגלייםשתי"עםמעשירת,
החרפה,עלחושבותהן •האדמה"
חייזרבמציאותוכר.יהמזרןהלידה,
מהאשה,הגברמותרנעשיםהרוח

עלמוותראינויוסףובר
אישה",עשאנישלאההאמנהייבררך

 •בספרשוניםממקומותהזועקת
שהמציאותהרילריאליזם,ובאשר
שלאמשוםדווקאבר-יוסף,שבונה
היאאסתםיתמסרהאיזוברור

ולאשרירותיתנראיתמשרתת,
שבדמויותהעומקהידערמציאותית.

שלהן,מינימליתהבנהמאפשראביו
חמדהשלששגערנהקררהוכך

שלתוצאההםוהתאבדותה
משברושלההיסםררית,"מוזרותה"

שהרי-ובאחותהבבעלההאמון
לשיגעון.מוליכיםומשבריםמוזרות

בר-יוסףידיעלמוגדרותהדמויות
רפרעלותבדרךמסרים,באופן

דבר-מהגדרתןישירותשנובעת

דמויותמעגלי:אפקםשיוצר

לעשותעליהןאשראתשעושות
מינינוספתדוגמהמהן.כצפרי

שלאימוצוהיאזה:לכללרבות
שהוא ,חפץבו-צירןידיעלמוםי
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 135הםוcרחד:
עמי.

ררת v:ה
בלבןמזכירלעתים . 1

בדרךמקורותיואת

מצאנולמשלכךמוזרה,
בעמ' 23מספרבהערה

הירידהשל"מקומה : 130
ידיעלנדוןלשאול
זהנושא ,) 1990 (בהרחבה

אףיותרמאוחרהואר

הופדוריתשלבמאמרה
בביליוגראפיה ,") 1990 (

בלבןשלשמאמרונמצא
ב"מעריב"נדפס

מסתהואילו ,באפריל
קריאה"ב"סימןהופשל

אתשיודעמי .במאי

ב"סימןהפרסוםתהליכי
מעצמויביןקריאה",

נכתבההופשלשמסתה
לפנישניםאוחדשים

 ,כך""אחרולאשנדפסה,
שלמאמרובעקבות

ידעבלבןכביכול.בלבן,
הופשלמסתהעלהיסב
אנישכןתכנה,ועל

עליה.לוסיפרתיעצמי
שלמאדמוזרהתפיסה . 2

לבדיהמציאותביןהיחס
שוניםבמקומותמופיעה

מתגלהכןכמובספר.
מאדמוזרשימושבספר

מתורתמושגיםאלהבאי
למשלכמוהספרות,

או ,המהימןהמספרנושא

בחמריהשימושדרכי

תשתית.

בלבןשמצססבראיון , 3
יהושעסוען ,אחרבעניין

"הנושאהוצאתנגד

ומשארמהקשרוהספרדי"

הרומניםשלענייניהם
 ,) 19<עמ'

המשפסשאתמעניין, , 4

הפרשנותאתהדוחה

מעמדתההפסיכלוגית
שבלבןהדומיננסית,

 ,מאנימרמתוךמצסס
"מעברלאמור:

גםיששלךלפסיכולוגיה
אולי ,יותרעמוקמשהו

אצל 15<עמ'מופלא"
מפרשבלבן>,הוא

יונגתורתשלכהעדפה
 .פרוידשלזועל

10 

~מיטב ,מאניומרולכומ
יהושע,א"בשליצירתו

החשוביםהרומניםהם

השמונים,בשנותאורשראוביותר

בראשספק,ללאיכירם,ומקומם
הישראלית.הסיפורתשלצמרתה

הופעתםעלהגיבהאמנםהביקורת
יחסית, ,קצרזמןותוך ,זוברוח

עלומסותמאמריםעשרותנתפרסמו
מחקרעיוניבהםאלה,רומנים

ספרשלהופעתומא.דמעמיקים
יכולה,הרומניםלשנימיוחדמחקר

לברךשישבעתודברלהיות ,כןאם
השלמהלשמשעשויהספר .עליו

נילישללמונוגראפיהחשובה
יצירתועלז"ללובנשסיין-סדן

ולתתיהושע,שליותרהמוקדמת
מעמיקהחדשה,להבנהכליבידנו

ספרו •יצירתומכלולשלומקיפה
מר ,בלנןאברהםד"רשלהחדש
נכבדתפקידצעמועלנטל ,מולכד

עומדאיננוהצערלמרבהאבלזה,
המשימה.בעומס

אוסףהואמולכדמרשלעיקרו
ומרמולכדעלבלבןשלמאמריו
שונותבתקופותשפורסמומאני

אףהרומנים.שנישלהופעתםאחרי
מהבמידתערוכיםשהםפיעל

הסיוםופרקהמבואאףועלמחדש,
המאמריםנתגבשולאלהם,שנוספו

מנסהמציע ,ספרלכדיהנבדלים
עלצדדיורבמקיף ,כולל ,אחדותי

שניהםועלמהרומנים,אחדכל
שלהכוללתבמסגרתבמצורף,

שלמרביתםיהושע.א"ביצירת
כברבלבןשמביאהפרשנותדברי

הרביםובמאמריםבמסותנתפרסמו

אחרים,וחוקריםמבקריםשכתבו

לאהרומנים.שלהופעתםלאחר
בלבןמקפיד ,לצייןיש ,תמיד
לעתים . lאומרםבשםדבריםלהביא

למאמרבהערהאותנומפנההוא
אוזהנושאידועלנידוןבואחר
שעיקרםפיעלאף"בהרחבה",אחר
חלקםאףאואלה,מאמריםשל

הואלעתים •בספרכלול ,הגדול
עימו"אשרמאמריםמזכיר

מצייןאינואךבכתובים",

כבראלהמאמריםשלשנושאיהם
חוקריםידיעלבהרחבהנידונו

שבין"המתח ,למשל ,כמואחרים,
ביצירתמפתחכנושאלבןאב

על-ידיאובחןשכבריהושע",
במסותיובהרחבהונדון ,שלומרדכי

יהושע.שלהנובלותעלהנודעות
עלבכתוביםמסהבלבןמבטיחכן

הנראהככלהכפולה","התחתית
אחרים,מספריםאויהושעביצירת

סדםהספרותי"המחקרלדעתושכן
יודעאינניזה".לנושאדעתונתן
ב"תחתיתבלבןהתכווןלמה

ידועלמצוטטיהושועכפולה",
להשפעתזהמונחמכווןכשהוא
בניושלשלוכתיבתועלעגנון
סדןדבכינהכךשכן ,) 8<עמ'דורו

שלהפניםרבתכתיבתודרךאת
ישאםשספק ,לצייןלמותר .עגנון
רבהלבשימתשעוררנושאעוד
יהושע.שליצירתובחקרמזהיותר
דבריאתמייחסשבלבןדומהאך

כפולה""תחתיתהמושגואתיהושע
לאורחאלא ,כתיבתולדרךלא

ערבובדעתילעניותבכךישחייו.
שלספרועלכבדצלהמטיל ,מסוכן
הדברים.בהמשךגםבלבן

רעיוןבלבןשלבספרואין ,כאמור
הרומנים,שלכוללתהבנהמנחה,

שלאובנפרדמהםאחדכלשל
לזהזהביחסםגםוכן ,ביחדשנחים
יהושע.שלהכוללתמיצירתוכחלק
הספרשלהראשוןהחלקשלעיקרו
מרעלהערותעםפאראפראזההוא

אתהמלוותההערותאבל ,מאני
מדלגותהמעשהסיפורתמצית
פסיכולוגימהסבררבהבקלות
טקסטואלימניתוחקיומיות,להנחות

מיטיבבלבןמיתולוגיות.לתשתיות
 ,הרומןשלאחדותואתלהסביר

שאלותמעלההואכךאחרמידאבל
הבדיהשביןהקשרעלסריוויאליות

ומציעהממשית,המציאותלבין
 • 2יותרעודסריוויאליותתשובות

גביעלטלאיבנוימולנועלהפרק
וללאמנחהקוללא ,טלאי

בהתיחסותמתאימותפרופורציות

אתבלבןמרחיבלמשלכךלדברים.
חשובהספרותיתרמיזהעלהדברים

אינואךהניבלונגים,שירתאל
ספרותיותלרמיזותכללמתייחס
פחות,לאחשובותאחרות,
-ניכרתבכמותנמולכדהנמצאות

וזיעותגאווהאוססיןג'יןשלספרה
לאיזכוראפילולמשל.קדומות,
כמעטאיןקרנינהאנהשלהמרכזי

המוסיקליותליצירותלאגם ,זכר
ברומן.הנזכרותהרבות

אתלבנותכוונהלבלבןישאמנם,
 .כלשהומרכזירעיוןיסודעלהספר

האמוריםציריםשנימתארהמבוא

הואהאחד ,המחקראתלהוביל
אלה,רומניםשל"הספרדיות"

ביצירתחשובמפנההמשמשגורם

 ,עצמובמבואשכבראלאיהושע,
הדברים,בהמשךתוקףוביתר

"בעיצובזאת:הנחהמופרכת

לאהספרדיםגיבוריושלאופיים
התאמותכללבצעיהושעעלהיה
הקודמת,לכתיבתוביחסשינוייםאו
הספרדית .הזוויתאיןלמעשה ] ... [

ולשקףלהביןשלונוסףניסיוןאלא
 .) 11<עמ'האנושי"האופינבכיאת

אופיהואהמאני"האופיועוד:

ייחודיטבעדווקאולאוכלליאנושי
מסויימת"יהודיתמשפחה-עדהשל

 ,כןאם ,היכן .ועוד ,) 59<עמ'
השניהצירבו.שמדוברהמפנה

הרומניםושנייהושע,שיצירתמניח

להיותאמורה ,במיוחדהנידונים
שלההפסיכולוגיבצדנתפסת
בלבן •ננסידומיגורםבבחינת
קויהושעביצירתלהראותמבקש

מתפיסהרצוףהתפתחות

ביצירתופרוידיאניתפסיכולוגית
אלהראשונים,וברומניםהמוקדמת
המסתמנתיונגיאניתתפיסה

זוהנחהשלהלגיטימיות •נמולכד
שהיאאף<עלבספקמוטלתאינה

פרשנותעלבהכרחמבוססת
יצירתשלמאודומוגבלתמסוימת
בגוףמתממשתשהיאאלאיהושע>,
כפי ,מאדבעייתיתבדרךהספר

כותרתהדברים.בהמשךשנראה

הנגדי","הכיוון ,הספרשלהמשנה
כיווןלצייןהנראהככלהאמורה
הנחקרים,הרומניםבהבנתכלשהו
בספרמשמעותילניסוימגיעהאינה
צעמו.

בגדראינןהללוההנחותשתי
ביצירת"הספרדי"הנושאחידוש.

ואתהביקורתאת"מסדיר"יהושע

ורביםרבות,שניםזההמחקר

וחוקריהםהרומניםשלממבקריהם
גםזה.לנושאדעתםאתנתנוכבר

של"הפסיכולוגית"הפרשנות
אותםמלווהיהושעסיפורי

נגדיתכאפשרותמראשיתם,

שחיתה,"הקיומית",לפרשנות
לסיפוריוביחסדומיננטיתכידוע,

הנושאגםיהושע.שלהמוקדמים
במאמרידקעדנסחןהיונגיאני

ברומניםשעסקווהמחקרהביקורת

יהושע.של

מאניומרמולכדשלהצגתם
חידושבבחינתספרדיים"כ"רומנים

מהעלהרבהלהאיןיהושעביצירת
שלדמויות .לדעתי ,לסמוך

ספרדייםשמותנושאיאוספרדים,

בסיפוריוהופיעוכברטיפוסיים,

הדמותיהושע.שלהראשונים
 ,הנגדיבכיווןההולכתהבעייתית,

שלהערבב"מסעהמסילהשומרשל
ס"ס ,ארדיסימרבשםמכונהיתיר",

לקחיםהמפיק.המדעןהזיעות.לכל
ב"הסירם"המדעימהמחקרמעשיים

ונכדניןהואגםסירותה,ד"רנקרא

אחדארדיסיעוד •ספרדלמגורשי
ודוצ'ה, ,וסבתוהמאהב,גיבורהוא

המרכזיותמהדמויותהיאספרדיה,

אתמלווה ,כזכור ,קלדרוןמר .בו
פרקישללאורכםקמינקאמשפחת

 ,סופרלגבימאוחרים.גירושים
במתכווןנמנעיצירותיושבמרבית

זההרי ,לדמויותיושמותמלתת
מנולכד"ספרדיות",שלנכבדמשא

אינוהספרדיהרקעמאניבמרו

והספרדיותמבהמאהב,יותרמוטעם

גםכמו ,מאניבנישלאומולנושל
אוארדיסיגבריאלשלהספרדיות

"חפצים",גיבורעזרא,שלאפילו
מניעגורםמשמשתאיננה

זוהעלילה.במהלךבר-משמעות
חמרישלממסגרתחורגתאיננה

משמעות,רביגורמיםמציאות,

הדמויותשלעיצובןלדרךאמנם,
לאאךהרקע,שלולבניינו
שלהדומיננטינושאהבהכרח
היצירה.

עללדברמהשאיןהרי ,שכךמכיוון
 ,כןעליתריהושע.ביצירתמפנה
הואשמולנושההנחהלינראה

"ספרדיאוליתלוש","ספרדי
כפיהאשכנזית,בחברהמתבולל"
היאואחרים,בלבןשמניחים
סבירלינראה •מאדבעייתית

יהושע,שלשהספרדים ,יותרהרבה
בספרותושוניםרביםכישראלים

למעשהמתבולליםהישראלית,
קרעתוךישראלית-צברית,בחברה
 ,היהודי-גלותיממ-וצאםעמוק

שמייחסבמובן ,ספרדיאואשכנזי

התבוללות.שלזהלמושגאפלפלד
כיאשכנזית,חברהבהכרחזואין

ממוצאהםהללוהמתבולליםמרבית
הנחיתותתחושת ,ועוד .אשכנזי

לאשתוביחסמולנושלהתרבותית
במוצאובהכרחקשורהאינה

במאומהשונהואינה ,הספרדי

אדםשללאשתוביחסמנחיתותו
מכל-ספרדישאיננובהמאהב,

 .דברכךעלנאמרלאמקום,
ראשוןואינויחידאינובלבן ,כאמור
ברומנים"גילה"שיהושעבהנחה

 ,שלוהספרדיהמוצאאתשלפנינו
עלטיעוניואתמשעיןבלבןאבל

דיברבהםיהושע,שנתןראיונות

הואאין .ספריועלולא ,עצמועל
באותםיהושעשלטיעוניואתמזכיר

לכפותהנסיוןכנגדראיונות
שלבנוסח ,ספריועל"ספרדיות"
ספרדיםלילספור"תפסיקו
להניח,אכןאפשר , 3בספרים"

עלהשפעההיתהאביושלמות
השפעהלוהיתהשכןיהושע,יצירת
מוסיףבלבןאבל ,אישיותועל

ניסוינתןלאשיהושעואומר
בכתביושלול"ספרדיות"

כיווןבה,שבושכיווןהמוקדמים

 ,ספרדיבהיותונחותעצמואתשחש
מעיןקיבלהשהספרדיותלאחרורק

ובספרותבחברה"לגיטימציה"
ביססכברעצמווהואהישראלית,

במידהמרכזיכיוצרמעמדואת

הספרדימהארוןלצאתכדימספקת
מתוויתעודלחשושהיהצריך("לא
"הספרדיםכיספרדי",מספרשל

החברתי-והססאסוסלרוב,הפכו
עמ'עלה",הספרדיותשלתרבותי

ביצירתהספרדי""המפנהחל ,) 10
להוסיףצורךשאיןדומהיהושע.
 .זומרושעתאיוולתעלדברים
היהלאתחכמוניח"תאגב,
הספרדיתהקהילהשל-ספרבית

<עמיבלבןשמספרכמובירושלים,
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םנאישלמה

לבנים,דתיבית-ספראלא ,) 7
מוריומרביתהארבעיםשבשנות

אגב,ועודאשכנזים.היוותלמידיו
אתאומרשיהושעבלבןמצאהיכן

בקעהיהודיש"העםהנוראההשסות

 .הקסע .) 27<עמ'הערבי"מהרחם
בהערההמצוססיהושע,עםמהראיון

לביקורומתייחס ,) 78<עמ' 2
ספקללאמכווניםודבריובמצרים,
ישראלשבניזוהפרעונית,למצרים

שנה,מאותארבעבפרךבהעבדו

יצאואכן ,לאמואפשרומ"רחמה",
היותלפנילעם,להיותישראלבני

אי-הבנותבעולם.ערבים
באלהוכיוצאכאלהואי-דיוקים

בספרואחריםבמקומותגםנמצאים

בלבן.של

שירה

רותחת
HJ 

1 

 •םפריסביקורת

האמור ,הפסיכולוגי ,האחרהציר
בלבןשלעיוניואתלהנחות
מהעללוישיהושע,שלברומנים
ההבנה ,כאמור .לסמוך

יהושעיצירתשלהפסיכולוגיסטית
שנהשלושיםזההמחקראתמלווה

רציניותאסמכתותלהוישומעלה,
שלהאישיברקעגםבסקסס,גם

רקשזוהילהביןישאבליהושע.
בהחלטותיתכנהפרשנית,תפיסה

הצהרתאףעלאחרות.תפיסות
בספרומציעבלבןאיןהכוונות,
מקוריתפסיכולוגיססיתפרשנות
הוא •ראינושכברכפיועקיבה,

שונים,פסיכולוגייםהסבריםמביא
גםלעתיםומקריים,שטחייםברובם

לאהואאבלומעניינים,משכנעים
הפסיכולוגיתתפיסתואתמציג

מרכזיכ"רכיבאלא ,אפשריכפירוש
זוהילדעתו .) 20<עמיהיצירה"של
המחבר:שלהמפורשתכוונתוגם

החדשהרומןאתניצי"יהושע
התפיסהשלוהעמקההרחבהלצורך

אותושריתקההפסיכולוגית
 ,) 18(עמ'השמונים"שנותמראשית

בתיאוריהשימושכאןעושה"יהושע

זוהי . 4ועוד ,) 25<עמיהיונגיאנית"

בהבנתחמורהסערתספקללא
הספרותית,הפרשנותשלמהותה
מתודותשלבהפעלתןרציניוכשל

אםגםהספרותי.במחקרחדשות

"אינפורמציהלבלבןשישנניח
 ,המחברשלכוונותיועלמבפנים"
יצירותיואתכיווןאכןויהושע

הפשרעדיין ,בלבןשללפירושיו
שיהיה,ככלמשכנעהפסיכולוגי,

אחד ,אפשריפירושאלאאינו
סיטואציהכלמזה,יותרמרבים. .

הדברים,שלבסופםניתנת,אנושית
אחר;אוזהפסיכולוגילהסבר
ניתנתבדיוניתיצירהכל ,לפיכך
מקרהבשוםאך ,פסיכולוגילפירוש

"מרכיבלהוותיכולהפשראין
ההנחה ,ועודזאתדומיננטי".

יסודןעליצירתואתבנהשהמחבר
נתונות,גירתפסיכולוסכימותשל

משסחתפרשנותבהכרחמציגה

 ,תמידהמציאות,שכןומרדדת,
מכלפניםורבתעשירהגדולה,
ספקאיןחבל.תיאורסית.סכימה
היהאינסלקסואלייושרשמעט
במידה 'בלבןשלספרואתמשפר
 •מאוד.ניכרת

הגיעוארבע,עשריםןב
סלפירגבריאל '

יליד ,) 1989-1901 (
 1925היתההשנהלארץ.גליציה,

הראשונההעולםמלחמתומאחוריו
ברמהויהודייםכללייםולימודים

מצעדיובווינה.אוניברסיטאית

 ,סימני-אופישניבוניכרוהראשונים
היהסלפירחייו:כלאותושהדריכו

ממש,חלוץהיההואומרדן.חלוץ
בארץוהרעבהעבודהשנותאתשחי

העשרים,שנותשלהמשברבימי
והספרות.העריכהבתחוםגםוחלוץ
"גזית",את ,-1932בשהקים,הוא

שמיזג ,אחדאיששלכתב-עת
אמנותשלגדולהמנהעםספרות
בארץזהאתעשהלאאישחזותית.

דברלשםהפךו"גזית" ,לפני
 •מרדןהיהלזהנוסףאך •בתחומו

המהלכיםאתקיבלולאקיבלהוא
 ,זמנושלהספרותיים-אומנותיים

היהודית.אחת:מזווית-ראיהבעיקר

 ,ניחרגרוןעד ,תמידסעןסלפיר
שורשיםבלימקום,בליאמנותשאין

עםהשליםלאולכןעמוקים,לאומיים
היו ,שכמובןהאוניברסליות,הנטיות
 .שלנובתרבותחזקות
שלושגםשייכותהמרדנותלתחום

מחדש,עכשיושנדפסוהפואימות,

בתולדותמקוםלטלפיווהמבטיחות
אחריהארצישראלית.השירה
התמסר ,-1926-1925בהופעתן

ושיריםל"גזית",יותרסלפיר
לאואילך-30המשנותשפיוסם

השירהשלההתפתחותעםזרמו
שלונסקיקבעוהסרןכשאת ,והלשון

מתגלהאלובפואמותאבלואלתרמן.
הבשילה,לאששירתו ,משוררלנו
הופעתהאלא ,הזמןעםהתפתחהלא

הבשלתה,שעתגםהיתהעצמה
המלאה.רתיחתה

לקבועכדייסודייותרמחקרדרוש
האלההפואמותמשתלבותאיך

 :-20השנותשלהשיריבמהלך

בנד","ג'ז ,מהןשאחת ,ברור

היינובווינה, 1931ב-כברנכתבה

"דווי"אתשלונסקישפרסםלפני
פרסםשוניםשיריםכי(אם-1924ב

שונות).בבמותקודםכברשלונסקי
"לגיון"האחרות,הפואמותשתי

הופעתאחריכברפורסמוו"רעב",

מאדסמוךאךואצ"ג,שלונסקי
ביניהםשקיימתספקואיןאליהם,

בשימושי-הלשוןבאווירה,-זיקה
זאת,השירית.ההתפרצותובכל
אירופהשירתשללהשפעהבנוסף

הנכאה,ואווירתהאחר-המלחמהשל
כולם.על

הנההמשותף.מןהרבהאזלהםהיה
מילות-מפתחקצתרקהוצאתי

לגיון,סלפיר:שלבפואמות
קרקס, ,מוקיון ,בריון ,סקסופון

נמצאותוכולן •הפקר , T 'ג ,כושי
התקופה.שירתשלבלקסיקון

כמדיוםצעמומשליך ,מתמסרסלפיר
רותחת.שירהשללפרץממש,

קשהממציאותמפלסהןהמילים
המלחמהזוועות-מאחורואיומה:
-ובהווהגזים>החפירות,(מלחמת
בראשיתית,ארצישראליתמציאות

-עבודה,חוסרשלקשה,אך
-ברורהכשהמטרהרעב,יחפנות,

להןישהמיליםאבללא-ברורה.
גםהןכפול:תפקידהזאתברתיחה
כלחסרותגםוהמציאותמןגדולות

לעתיםהןולכןלעומתה.משמעות
מוטלותשרירותיות,
בודדים,במטחים ,כהוויות-לעצמן

ועצםכישוףשלכוחבהןישכאילו
ובזהמושיעה.מרפאה,כבראמירתן

 ,הילדותימן ,הקמאימןגםיש
ישההיא.הסערלתקופתהאופייני

וגםהאכזריהאקספרסיוניזםמןבזה

שרווח ,הסמלניהפוטוריזםמן
ואחדבאירופה,ימיםבאותם

מכןלאחרהיההגדוליםממבטאיו
הססגוניים.בסיפוריולדיןמנשה

אסוציאציות ,כמובן ,מעורר"לגיון"
הזרים,לגיוןועםהרומאיהלגיוןעם
נעשהשהלגיוןבני-בלי-בית,אלה

שילוב:איזהישסלפיראצלביתם.
 ,כהגדרתוסתם","בחוריהםהלגיון
אוסףוגםכוח-לוחםגםהםאבל

הםחסרי-בית.פרועים,יחפנים

מורדיםיותרהם ,למשהוחותרים
הםלמהיודעיםמאשרבמשהו

חותרים.

הראשונההפואמהבבדיי,"ג'ז

היצריםפריעתאתמבסאה , 1921מ·

הכושיתהמוזיקהכאשרשבתקופה,

ולאהחדש,הקצבאתמייצגת
"פואמהידועלמכונההיאבמקרה

"לכושיםומוקדשתריתמית"
פלאיבעדעולםקצוויבכלהפזורים
יודע,מיאבל . ,,האכסוסיתמנגינתם

עםכיהודיהזדהותסלפירחשאולי
בכל ,כמונוהrנזורים,הכושים
לעתים,הם,אףוסובליםהעולם,
סמלית .'גאף ,'במדרגהאזרחות
העולםסדריכללפריעתסמלית

אתמגדירשטלפיוהעובדההיא
העשריםכ"שעההשעה-שעתו

ששו",

היאהפואמותשביןהישראלית
בתלהופיעהוגםשנכתבה"רעב",
מוקדשתהפואמה ,-1926באביב

המקסיםהפרולסרייסהיקרים"לאחי
יוקדיםדמיואשר ,במולדתי
עלצומקוגופויאוששלביהורותי

לחם!בצעקת-זרועה:יהודהחולות
פואמהזוהילחם!".לחם!

צועקת,כרזהממש,דוקומנסארית

שלשמותאירועים,פרטיבהשיש
תקופהשלנכאיםאווירתמנהיגים,
ללחם.רעבהיחפנית,חלוצית
שללרמהסלפירמגיעזובפואמה

באפיסתלהסבירהשאפשרהזיה,
אךפיזית,גםאולישהיאכוחות,
נגמרתהיאאךנפשית.בוודאי

טיפוסיתמרדנית,לוחמת,בנימה
הרעב.עלחרםיוכרזלטלפיו:

מלווה ,אלבומיבפורמאים ,הספר
כולם ,סלפיררקבהלסציודי-שמן
 • .המשורר.לשפורטרטים

שירה•
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צירולניקובשלמה
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•מםה

ערכיםשינוילקראתסוציאליזם:

למאהקרובהשעה!גיעהה· .
שלפרסומולאחרשנהוחמישים בוהקומוניסטי"'"המאניפסט 1

הסוציאליזםשלהיסודותהונחו
השםלו(שהוענקהמודרני

לבדיקתהזמןהגיעמדעי")"סוציאליזם
להערכתההנחות,לביקורתהיסודות,
הסיבהסיבות.מכמהוזאת-מחדשהערכים

נוצקואלהיסודותוהראשית:העיקרית
חלומאזואילוהמודקםהקאפיסליזםבתקופת
ואנוהקאפיסליזם,ברקמתגדולותתמורות
המאוחרהקאפיסליזםבתקופתעתהנמצאים
חברתיתלתצורההמעברבתקופתאףואולי

היאהנוספתהסיבהפוסס·קאפיסליססית.
אפשר .כייסיהסוהקומוניזםהתמוססות

סוציאליזם,זההיהלאשמיסודולסעוןכמובן
נחשלת(ארץמשקלכבדינימוקיםלכךויש
להתעלםאיןאולםלסוציאליזם>;גמלהשלא
מידהבקנההראשוןהניסיוןזהשהיהמכך'

שהחזיקסוציאליסטימשסרלהקיםעולמי
למעלהשלממושכתתקופהמשךמעמד

שהמהפכהמכךלהתעלםאיןשנה.משבעים
שלהמעמדותאתחיסלההבולשביקית
כלאתהלאימהובעלי·ההון'בעלי·האחוזות

ולגביתכניתי'משקניהלההייצור'אמצעי
עבורתמורהשלבעקרוןהחזיקההעבודה
הודרכההיאעקרוניבאופןכלומר'תרומה;

מכאןסוציאליסטית.שבמסגרתעקרונותלפי
הסובייטיהקומוניזםשלמהניסיוןשגםנובע,

לקחים.להפיקהסוציאליזםחייב
השניםבמשךעברוהמודרניהסוציאליזםעל

למנותהמקוםכאןשלארבות,תהפוכות
זה:הואלהדגיששחשובמהאבלאותן'

הסוציאליזם,עתהניצבשלפניההתהפוכה,

החזיתלאורךהערכיםבדיקתבמהותההיא
ללאכדוגמתה.חיתהשלאמשימהוהיאכולה
קדושות""פרותלשחוסי'שופחדמורא

חייבהסוציאליזםחדשות.דרכיםולסלול
לעשותכדיואומץ·לבהעזהבקרבולמצוא

האוטופי'הסוציאליזםאתידענו •זומלאכה
המהפכהועםהמדעי'הסוציאליזםאת

עתהההגשמה;שלהסוציאליזםאתהרוסית
המהפכהשלסוציאליזםגבשלעלינו

הרווחה.וחברתהטכנולוגית

"רקהפרולסרית":"התרבותאתלחלוטין
שנוצרההתרבותשלמלאהידיעהעל·ידי
האנושות,שלהשלמהההתפתחותעל·ידי

תרבותלבנותאפשרעיבודהכדיתוךרק
נגדלניןנלחםרבבתוקףאמר.פרולסרית",
יסודותגיבושלגביהצרופההמעמדיות

"התרבותושינן:חזרהואהחדשה.התרבות

הסבעיכפיתוחולהופיעצריכההפרולסרית
תחתהאנושותוצברהיצרהאותוהיידע,של

חברתהקאפיסליססית,החברהדיכוי

החיובהפקידותית".החברהבעלי·האחוזות,
בהתפתחותהרציפותעיקרוןשלהמלא

התהפוכותכלעלהאנושיתהתרבות

מכללהואמוציאכלוםהמעמדית,שבשליטה
ערכיאתהמוסרית,התרבותאתהרציפות

עללניןשלאלהדבריםהאדם?שלהמוסר
למלחמתוהמוסרשלגמורהכפיפות

על·ידיהתפרשוהפרולטריוןשלהמעמדית
רלטיביזםשלברוחהפשטניתהתפיסה

המהפכהשלשקיעתהחיתהוהתוצאהמוסרי

שרירותית.ואלימותזיוףשקר'שלבים
הסוציאליזםנגדלחמוואנגלסמארקס
בשלאלאשבו'המוסריותבגלללאהמוסרי
אתהעלוהםמהמציאות.מנותקהיותו

העמידולאאולםהמעמדות,מלחמתעיקרון
הערכיםבמקוםהמעמדייםהערכיםאת

שבשבילהדגישו'ותמידהכלל·אנושיים,

סוציאליסטית,חדשה,חברהלשערילהגיע
שלמהזוהמהלהשתחררבני·אדםחייבים
המעמדותב"מלחמתהבורגנית.החברה

מהפכתתהיהלא"זומארקס:כתבבצרפת"
 ].צ.שסוציאליסטית.למהפכה[הכוונהבזק
מובילאותםהיהודיםאתמזכירהנוכחיהדור
חייב ].צ.ש[הדור.הואהמדבר.דרךמשה
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הסובייטיהקומוניזםשלהרעיוניתהמורשת
המארקסיזם·ביותר.הגרועמהמיןהיא

פשסני'מארקסיזםאלאהיהלאכולולניניזם
הערכתלמלאכת-מנוסואיןווולגרי.גס

שלמלאכהלהקדיםחייביםמחדשהערכים

ספורות.במליםלפחותהיסודות,סיהור

שלצרורהלצרההיוושסחירתהכללה
לאוסףהפךהואהסובייטי.המארקסיזם

בזמןבווזהדלות,אבססרקציות

היאשהאמתההנחהעלבנוישהמארקסיזם
שלהספציפיושהייחודקונקרטיתתמיד

לביקורתב"מבואהקובע.הואהתופעה
"הקונקרטימארקס:כתבהמדינית"הכלכלה

שלשפעכוללשהואמשוםקונקרטיהוא

בריבוי·צורות",כאחדותבהופיעוהגדרות

כיסאבהירותביתר .ריבויתוךאחדות

במכתבוהרעיוןאתמארקס

כותב:הואבוזאפיסקי"ל"אוסייציססויניי
שמתרחשיםאבלאנאלוגיים,שהם"אירועים
מביאיםשונות,היסטוריותבנסיבות

להביןאי·אפשרשונות".לגמרילתוצאות
"בפותחתמשתמשיםכאשרההתפתחותאת

תיאוריהאיזו·שהיאשלאוניברסלית
היאהעליונהשמעלתה·פילוסופיתהיסטורית

להיסטוריה".מעלבהיותה
ולאההיסטוריתבגישתוהמארקסיזםתמצית

מחייבתשההיסטוריההיא,הדוגמטית

רקוהמקום.הזמןבמסיבותהתחשבות

כמפתחלשמשהמארקסיזםיכולזהבתנאי

מתנאיהתעלמותההיסטורי'התהליךלהבנת
·גנבים> n<מפתלפותחתאותוהופךזה

ואינההמנעוליםכלאתלפתוחהמיועדת
ההכללותדרךחיתהכזאתמנעול.אףפותח

·רגלפשיסתלידישהובילוהשדופות

רעיונית.

להבהרההזקוקהאחרתמרכזיתשאלה
הניהיליזם .המוסרשאלתהיאולטיהור
מלחמתמעיקרוןכביכולהמוסקהמוסרי'
עיקריםלעיקרלהיותהפךמעמדות,

למכשירהפךאשרוהואבמארקסיזם·לניניזם
"אנוהסרוריססית.לרשעותסיטוניתהצדקה

לגמריכפופהשלנושהמוסריותאומרים,
שלהמעמדיתמלחמתושללאינטרסים

מופקתשלנוהמוסריות .רןולסריהפר
שלהמעמדיתמלחמתושלמהאינטרסים
בפניבהרצאתולניןאמרהפרולטריון"

צרופהמעמדיות . 1920ב·הקומוניסטיהנוער

מוסרשלאלמנטרייםעקרונותהשוללתזו'
כייסיהסוהקומוניזםאתהביאהכלל·אנושי'

"התכליתיותלמוסריות.מעברהרחק
מאקיאווליססיכעקרוןהתפרשההמהפכנית"

הניהיליזםהאמצעים.אתמצדיקהמסרהה-
שלמשסרובימיפרצופואתגילההמוסרי

ססאלין.
לניןשללהרצאהשבאותההוא,המעניין

a bourgeois revolution always 
limits itself to democratic traמs
formations which are-of advantage 
tס the bourgeoisie itself. 
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לרדתגםאלאחדש,עולםלכבושדקלא
שגמלולבני·אדםמקוםלתתכדימהבמה
חדש'.'עולםבשביל

הסתייםמדעיסוציאליזםהקרויהסוציאליזם
 .הקומוניזםלרהעניקאותרבמפח·נפש

תקופהבפתחאברעומדיםעתה .כייסיהסר

מעבדתקופתשהיאבסוציאליזםחדשה

הלקחיםאחדהגשמה.לקראתממושכת
הואמהקורות ,ביותרהחשובאוליהחשובים,

ודקאךלמשימתויוכלהסוציאליזםזה:
החברהנסיבותשינויאתלמזגשיידעבמידה

רתיקרןעולםתיקוןהאדם,שלשינויועם
באימוץהיאהסוציאליזםהתחדשותאדם.

הכלכלילמימדיםנוסף ,השלישיחמימד
בלעדיו •האנושיהמידמשחרא ,רהפרליסי
הכלכליתמהרתרגםבהכרחמצסמקת
 ,והפרליסית

מסוף(החללמדיממושכתתקופהבמשך
חיההזאת)חמאהשלחירעדהקודמתחמאה

ממש,גידוףלאאם ,גנאימלתרביזיוניזם
הרפורמהעלהוויכוחיםבסוציאליזם.
המחשבהבמרכזעמדורחדברלרציה

שייכיםאלהרריכרחיםהסרציאליססית,
חייבתומתפתחתחיהתנועהכללהיססודיה.

בהתאםפנימיתרביזיהלעשותפעםמידי
"המניפסטאתהמשתנות.לנסיבות

בפסוקראנגלסמאדקססיימוהקומוניסטי"
הקרמרניססיםשלכברדםלפיזה"איןהאומד:
הםרכררנרתיהם.השקפותיהםאתלהעלים
אתלהשיגאיןכיעולםקבלמכריזים

שלחפיכה·בכרחבאמצעותאלאמסדרתיחם

אולםעתה"עדקייםשהיההחברהמשסדכל
בנאוםמאדקסאמד ,-1972בזמן·מח,כעברו

שישנןמכחישיםלאאגר ·••"באמססדדם:
רלראנגליהאמריקה,כמרכאלהארצות
הדימוסדותיהאתיותרסרבמכידהייתי

הפועליםבהן ,הולנדאתגםמוסיףהייתי
באמצעימסדותיחםאתלהשיגיכולים
כתב , 1891ב· ,יותרמאוחדואילושלרם".
המפלגהשלהפרוגרמה("לביקורתאנגלס

הבאים:הדבריםאתהסוציאל·דמרקדסית")

הישנהשהחברה ,לעצמנולתאר"אפשר
בדרכיחדשהלחברהלעברויכולהחיתה
העםנציגותבהןכאלה,בארצותשלום
אפשרבהן ,השלסרןכלאתבידיהמרכזת

בדדךשרוציםמהכללעשות
דובמתייצבמאחוריךאםקונססיסוציונית

 " ...העם

עלקופאתאינהההיססודיתות rההתפתאכן,
ולחדשלשנותהמאלצתזווהיאשמדיה,
הדביזיוניססאנגלסהיה ,אל·נכוןדברים.
 ,חייובערובהמאדקסיזם.בהלכותהראשון

מאדקסשללחיבורובמבואכתב ,-1895ב

מהפכתבענייןבצדפת")המעמדות("מלחמת
רכל ,שאנוהראתה"החיססודיה- 1848

היאבלתי·צודקים.היו ,כמונושחשבו
התפתחותהלפישהיבשתהבהירה,
שלסילוקובשבילגמלהלאדעייןהכלכלית

כותבועוד ,, .•.חקאפיסליססיהייצוראופן

"שחשקפתינוהוכיחהשחחיססודיחאנגלס,
זאת,דקולאאשליה",אלאחיתהלאדאז
אתלחלוסיןשינתה(ההיססודיה>היא

להילחם.הפדולסדיוןחייבבהםהתנאים

שינויהמפתח:נקודתהיאזולמעשה,
חשיחדודלמלחמתחארבייקסיבייםהתנאים

אתלהעריךמאלץהעובדיםהמונישל
הרביזיה.היאזומחדש.הערכים

ם rחמאדקסעלעבדהמאדקסבימיכבד
פוליסיות.השקפותשלניכרתאבולוציה

אתמעלההקומוניסטי"שדזמניפסטבעוד

שמצבוהפדרלסדיוןבשםהמהפכח·בכוחדגל
שלשב"7:ננשד"הדיומידלדל,הולך

כבדנשמעיםהראשוןהאינסדנאציונל
דלותעלמדוברכבדכאןאחדים.מוסיבים

ירםנסעלמועלההופחתה",ש"לאהפועלים
והפיקוחשעותעשרעדשקוצרעבודה

הפועליםמצבעלבאנגליההממשלתי
לייחסישיתירהחשיבותבבתי·חחדושת.

לכךלשאוףיש ••• "שב~נשד:הבאהלפסקה
והצדק,המוסדשלחפשוסיםשהחוקים
יהפכוביחסיהם,פרסייםאנשיםעלשחלים
לאומים".ביןביחסיםעליוניםלכללים
 ,כןאםמועלים,והצדקהמוסדעקרונות

מבליאנוש,ביחסינורמהשלעליונהלדרגה
מעמדיים.בעקרונותאותםלסייג
עלשעבדההאבולוציהכי ,לצייןיש

היא ,בלבדפוליסיתחיתהלאחמאדקסיזם
 ,והרוחניהרעיוניהמישוראתגםהקיפה

מורכבתעולםלהשקפתהפךוחמאדקסיזם
המאהשל-90חבשנות .יותרועדינה

מכתביםכמהאנגלסכתבהקודמת
היסודותאתהבחירבהםוכלרך><לשמידס

שדניםבציינוחהיססודיהמאסדיאליזםשל
"אנימאדקס:אמדשאודרתםמצדדיוהם

מאדקסיסס".לאשאניאחד,דברדקיודע
האידיאולוגייםשהתחומיםהדגיש,אנגלס

וד·שחייצהחומריים,התנאיםעלמשפיעים
סופי""בחשבוןדקקובעכיסודמשמש

במידהחשיבותישנהיחידכלשלושלרצון
מתמזגיםבהבדזולסאנסהמשתתףרהרא

הכל.רצונות

המאהוראשיתהקודמתחמאהסוףלקראת
גדולותתמורותהתחוללוהנוכחית

מונופולים, ,ההוןריכוז-בקאפיסליזם
גםשינהלכךבהתאםאימפריאליזם.

 •כיוונואתהמאדקסיססיהסוציאליזם

עמוקפילוגעודדההראשונההעולםמלחמת
שלאחדהמהפכניתהתסוסהבסוציאליזם,

עלהפילוג.אתוהרחיבההעמיקההמלחמה
מרכזיתכשאלההועמדההיוםסדר

ורזההסוציאליזם.דגלתחתהמהפכה·בכוח
 , 1848שללמאדקסלחזורקראהלוכסמבודג

הסוציאל·דמוקדסיםאתהוקיעלניןואילו
באימפריאליזםדאהלניןהקאפיסליזם.כמגיבי
והעריךהקאפיסליזםבהתפתחותעליון""שלב

פסקהההיססודיההגיעה.סילוקושעתכי
בלבדזולא"הרקוב"והקאפיסליזםאחרת,

לשלבנכנסאלאהתחסלולאחוסלשלא
ובהתפתחותוסכנולוגיתמהפכהשלחדש

סוציאליססיתמהפכהדווחה.למדינתהגיע

מעמדהחזיקהענקית,בארץהתחוללהאמנם

ובסופרבודדהנשארההיאאולם ,ממושךזמן
הסתירותכובדתחתקרסהדברשל

אלאהארץ.שלמנחשלותהשצמחווהניגודים
האלהוהמלחמותהוויכוחיםכלשעתה,
אתשינההעולםלהיססודיה, ,לעבדשייכים
חייבהסוציאליזםגם •העיקרוזה ,דמותו
ולשמשלחיותרצונואםאחרתצודהללבוש

העולם.אתהמעצבגודם
נושאהשתנהכלקודםהשתנה?איפוא,מה,

עודזהאיןפועלים.מעמדשהואהסוציאליזם
מניצולוהסרבלבדלותהחימעמד

עלמאדקסשלהתחזיותכלבלתי·מוגבל,
עצמן.אתהצדיקולאהפועלים 'התרוששות

שלהמעמדיהמאבקעל 'מאדקסשלהתיזה
המאבקעצמה,אתשהצדיקההיאהפועל

מגמתעל .שהתגברהוא .הזההמעמדי
הסוציאליהמבנההשתנהעתהההתרוששות.

מעמדאותרכבדזהואיןהפועליםמעמדשל
סכנולוגייםש~דותיםמאדקס.שבימיהפועלים
תופסיםוהנהלתיים.אינפודמציונייםושירותים

העובדיםמעמדשורותבתוךניכרמקום

המאבקצורותוגם ,זמרתואתומשנים

משתנות.המעמדי

חזהמארקסשכבדלצייןצדיךהאמת,למען

באופןוהפעלתםוהסכניקההמדעקידוםאת
בתהליךהפועלשלמצבראתגמדילשישנה
 " 1859-1857הכלכלייםב"כתבי·ידהייצור.

ככלולהכל·כךלאתופיע"העבודהכתב:הוא
שבהכזאתכעבודהאלא ,הייצורבתהליך

הייצורתהליךלעצםמתייחס ,להיפרהאדם,

אותהבדירקהיאזאתומבוסת".מפקחבתור

נהפךהמדעעתה,שמתחוללתתמורה

כלאתמעודדההוןבלתי·אמצעי.לכוח·ייצוד
לקיצורגודםזו.ובדדךוהמדעהסבעכוחות

בגודלםשיברידקזהאיןאולםהעבודה,יום
צמצוםזהוה~רעלים.שלהאינדווידואלי

מינימום,לידיהחברהשלההכרחיתהעבודה

הפרס.התפתחותבשבילזמןשמשחרדדבר
למעבדהמוקדמיםהתנאיםנוצריםהאופןבזה

יותר.גבוההחברתיתלתצורה

בחיקלפיהההשקפה,שלסהבסוציאליזם
תנאיםדקלהיווצריכוליםהקאפיםליזם

אלמנסיםשוםלאאךלסוציאליזם,מוקדמים

היאזאתזו?הנחהנכונההאםסוציאליזם.של
עלדיוןלכלהקודמתקאדדינלית,שאלה

הזמניםלקראתלהתגבשהעתידהסוציאליזם
קאפיסליזםעםענייןעתהלנוישהחדשים.
זהוכיוםמהותית.מודיפיקציהעליושעבדה

בדיקהמחייבוזהגבלומרמרוסןקאפיסליזם
החברהסףעלשלה.ורביזיהההנחהשל

חברתהפוסס·אינדרססדיאלית,

משתגית·חישוב,ומכונרתהאינפורמציה

לפחותלציין .וישהקאפיסליזם,שלתמונתו
הקנייןראשית,יסודיות.נקודותשלוש
מעורבות ,חברתיאופיויותריותרמקבל

 c- 21בעמ'המשך

IJ 
~1 

 •מםה

15 
 1992מרץ



זילבריעקב

ןז
ו~

•מםה

סחם: ,,,

 40 •ישראל

עםהשנים:

 :ו,,וערבד:

עםי 503

16 

למדרידתעייהשנות 40

D ,40-ישראלשחםייישלפר 
איברעובד",ב"עםשיצאהשנים, .

שהופיעוהספריםבשללספרערד
בכללאםשהרצנזירת,פלאואין ,-1991ב

ופרשןעיתונאישחם,מתאחרות. ,נכתבו

הקשההמשימהאתעצמועלנטלמנוסה,
מדינתנושלההיסטוריהסקירתאתלכתוב

היינואלה,ימינועצםדעהקמתהערבמאז
משימה-בהתהוותהממשהיסטוריהכתיבה

צעמם.עללקחתמעזיםאינםשהיסטוריונים
אינםהיסטוריהשספריבעולם,מקובל
ההיסטוריוניםשלוטעמםההווה,דעמגיעים

כי ,זמןלמרווחזקוקיםהםהריעימם:
זכרונות ,חסויעדייןברובוהתיעוד

לאועדייןלהיכתב,צריכיםעודהמדינאים
התחומיםעלפרטנייםמחקריםנכתבו

 .הללוהשניםמאורעותשלהעיקריים
אךהיסוסיהם,קת iבצכופראינושחםדוד

מהלךאתלגוללדחוףצורךשישהרגישהוא
כהעדהנגלהלפילפחותהמאורעות,
ולהסיקאחרים,ובמקורותבעיתונות

ראשונות.מסקנות

שהיוהוותיקיםאחוזשבהבאץר •עמווהצדק

ש"איןבחברהנמוך;כההואלמתרחשדעים
כךוכלופסטיבלייםקנדאלביןדלרגעבה
בציבורהמדיני;הרצףראייתאתלאבדקל

היסודשלביאתלשכוחממהרשכה
האלההשנים 40ב·הפוליטיתבהתפתחות

נוכחומעשיהן;המרכזיותהדמויותאתואף

אףפעםולאיוסף"אתידע"שלאצעירדור
חיוניצורךיש-הנקרא"אתמבין"אינו

 .יכושלפגבספר
 40עיתונאי:שמחברולספריתרוןועוד

 ,ענייניוברצףבהירהבשפהכתובהשנים
הקורא,עינילנגדמעבירותוהתמונות

הדמויותאת ,והזעירהעולהבייחוד
מזמינההביבליוגראפיתהרשימההפועלות.

מפורטומפתח ,בעיונולהעמיקהקוראאת
ציבורייםוגופיםדמויותמציאתעלמק.ל

שלסקירה ,חבלרק •בספרהמופיעים
צורףלאהכרונולוגי,מהלכהלפיהכתובה

הופעתםלפיהעיקריים,הנושאיםמפתח
להסכםאפשרויותכגון ,הספרבעמודי

למעצמות,בהקשרישראל ,ישראלי·ערבי

וכד'.כלכלהמדיניות·פנים, ,רגירע~ןחימוש

אלה,מקליםבתנאיםאף ,קללאבוודאי
בעלבספרלעיוןוהמנוחההזמןאתלמצוא

 ,הכוללאחרשהוא,עמודים 503
מיד:להדגישישזאתובכלםפר·לימר.ד

איניהספר!אתלקרואחובהממש ,חיוני

לנושיעזורוזמיןקלכהאמצעייודע
הזאתהתקופהכלאתעינינולנגדלהעביר

·יסודבשאלותעמדותלקביעתולהכשירנו
פריאתלנוהגיששחםהלאומיים.חיינושל

תקופה,בתוםהנכון:ברגעדווקאעבודתו

ועידתבשנת-גורליותהכרעותערב
מדריד.

פתרונות.שלספרשזהומכךמשתמעלא
בכתיבהשיבליטמכדיוהוגןזהירשחםדוד

עמדותאתנאמנהמתארהוא .השקפתואת

שלבעייתיותםאתמסתירואינוהצדדיםכל
להסיקהקוראעל ,דברשלבסופומצבים.

החומרבלעדיאבלמסקנותיו-הוא,את
יותרמתקשההיהבוודאי-בספרשהוגש

זאת.לעשות

םריבהםי

בעייתלמשל,מופיעה,הכרונולוגיבתיאור
בשנותיהעודשהתעוררה ,בישראלהמים

המדינה.שלהראשונות

ובן·גוריון"שרתביןהמחלוקתמסלעי"אחד
נעוץ"היה- 122בעמ'שחםכותב-

המתווךשגיבש ,מי·הירדןלחלוקתבתכנית
ולבסוף ,עמלשנתיים ".ג'ונםוןהאמריקני

לתכניתעקרוניתערבמדינות"הסכימו

ממיימיאחוזיםארבעיםישראלתקבלשלפיה
חתוםההסכםהיה 1955באוגוסטהירדן.

להזרמתמוכןהיההכולבראשי·תיבות."
אךברחבייחקלאי"לפיתוחמי·הירדן

פיקוחשלצורהלכלהתנגד"בן·גוריון
הסיבהאתבתכנית.כלולשהיהמבחוץ"

ימנעכזהמנגנוןכיטען"דייןדיין:גילה
 ,,בסוריה.צבאיתפעולהלפעולמישראל

התקפהעללהרהוריםשותףהיהשלאשרת,
שייחתםכדילהסכיםמוכן"היהסוריה,נגד

כינתגלה-אז!כבר-א:זאבל ,,ההסכם.
יותרהרבההיתהבישראל"הקהל"דעת
האחוזיםבארבעיםראתהלא"היאביצית:
הממשלהמוכנהכאילונראהבעיניההישג,
 ,,הצדקה.ללאאחוזיםשישיםעללוותר

בפועלשימשכיאףנחתם,לאו"ההםכם
הירדןאגןשלמי·ההיקרותלחלוקתנסים
ירדן.וממלכתישראלביןמי·הירמוך>(כולל
שימשוהבאותהשניםבמרוצתזאת,לעומת

מפעםשהגיעהמחלוקת,סלעמי·הירדן
ישראלביןצבאיעימותסףאללפעם

וסוריה."

להפעילניסה"נאצראפילוכי ,מעירשחם

בדברהנרגעותערבמדינותעלהשפעתואת
ממשלתאךבתכנית.מתמיכתןייסוגושלא

בשנתלהסכם.זקוקהשאינהסברהישראל
ניכרתהתקדמותהתקדמה"כבר 1961

 .) 237<עמ'לנגניימי·הירדןהעברתבמפעל

התנגדשרבנאצראךלהגיב,רצתהסוריה
לשלטוןעלתה-1963במלחמתית.לפעולה
מכן,לאחרו"שנההבעת',מפלגתהסורי

הפעלתזמןקרבכאשר , 1964בראשית

אתסוריההגישה ,בישראלהארציהמוביל
 1961משנתהפסגהשלההבטחהשטר

נגדבמלחמהבהקדםלפתוחוההבעה
זו.הצעהנגדהמצריםפעלושובישראל.

את·הפסגהרעידתביטלהבהשפעתם
החליטהזאתובמקרםהקודמת,החלטתה
שתכניתכךהירדן,מקורותלהטייתלגשת

אתיאבדוהארציוהמובילג'ונםון
חשיבותן."

בהכשרתהוחל 1964נובמברבסוף"כבר

העבודות.החלו 1965ובינוארהתוואי",
גליליבמלחמה.אייםשבומאמרפיוסםדיין

"לתפרםכדי ,, .גנרלתקריות"לנצלהציע

הדעיףאשכול •הירדן"מקורותסביבשטחים
ולזההעבודה,מכונותהפגזתמתון:יותרקו

וירלימארם"בין·הברית.ארצותהסכימה

הציודרובונפגעהטנקיםהופעלו 1965
סוריה .) 238<עמ'הבניאם"בהטייתשהועסק

אחריהעבודות,אתהפסיקולכנרןוגם
 .בהןתתמוךכיהודיעהשובשמצרים
 ,) 24 7<עמ'יחסי"שקט"הוחזרהסוריבגבול

 •בדברמעוניינותהיו·העלמעצמותשתיכי
הפיכהבסוריהנערכה 1966בפברואר

להשיגששאפוצעירים,קציניםשלחדשה
חשאית"בהתייעצותסובייטית.תמיכה

לאביטחוןלענייניהשדיםועדתשאפילו
תכניתאלוןיגאלאזהעלהבה,שותפה
בשלטוןלמרודלבנוןבדרוםלדרוזיםלסייע

כזומדינהעצמאית.מווינהולהקיםהמרכזי
עםגבולהלשיברילהסכיםאמורההיתה

ייכללוהירדןמקורותשכלבאופןישראל
הפנהסוריהלכיוון ".ישראלבשטח

בראיון"הרתעה"איומירביןיצחקהרמטכייל
 • 1966בספטמברלייבמדחב"שהעניק

ששתמלחמתעדהדבריםהידרדרוכך

משאביםוניצולמחדגשמי·ברכההימים.

הדאגהאתזמן·מההשכיחומאידךבזבזני

צרכים~צררת,שברתאך·מים.למקורות
המוניתועלייה.תעשייהחקלאות,שלגדלים
היאוהנהחומרתה.בכלארתהמעודריםשרב
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הוועידהשליומהסדרעלעומדת
כסיכוי·ישראלית,הערביתהרב-צדדית

שלום.בדרכיהפעםלהתקדם

ברירהאין

שוכנעוהעשרים-השלושיםבשנותעודאמת,
אינה·ערביתיהודיתהבנהכי ,בארץרבים

אינטלקטואלים-קטןמיעוטרקאפשרית.
ומיעוטםהיהודיבצדרובם ,השמאלומצדדי

הצדדיםאתלהביאעמלו-הערביבצד
 •עליוגברוההנהגותאךהבנה,לידי

חלוקתעלההחלטהבאו"םמשנתקבלה
היהבשמחה,קידמוההיהודיםוהמוניהארץ

תהיהישראלמצדלפחותכילתקווה,יסוד
דו·קיום,לאאםחדש:עידןלפתוחנכונות

העמים.שניביןגבוללכיבודנכונותאזי
מלמדותהספרשמגוללהעובדותברם,

אחרת.

עםלהיפגשרצולאשהערביםאומרים,
היורביםכהוהריעימם.ולדוןהיהודים

ערב,ומדינותישראלנציגיביןהמפגשים

עםהסכםלידילהגיעאלהשלונכונותם
הגריסיםהעבירובסדם"עוד •הישראליהצד

עבדאללההודיעכברלאו"ם,הבעיהאת
כיהסוכנות,שלהקשרלאנשיירדןמלך
אםבמיוחד ] •••בחלוקה[לתמוךמוכןהוא

 .) 23<עמילממלכתו"הערביהחלקאתיספח

מפא"יהנהגתאפילורצתהלאאזאבל

הירדנית".ב"אופציה

לאליהוהבהירמצרים,ממשלתראש ,צידקי
אתלמנועישהחלוקהתתבצע"אםכיששון
ירדןלממלכתא"ישלהערביהחלקסיפוח

והערבית,היהודיתהמדינות,שתיעלוכי

זוב.רדהגם .) 23<עמיבשלום"ביניהןלחיות

נענתה.לא
אם ,לבררביקשוהעיראקיהעוצר"נציגי
להםתעזורבחלוקהעיראקתמיכתתמורת
היאמחיגיאס,~בן·סעודאתלסלקישראל

גםבשיחותפתחלאאיש .) 24<עמיסעודיה"
 .זו·עיסקההצעתעקב

שלהצבאיתחולשתהלמרותכי ,מתברר
על·פימודרכתחיתהכברהיאדאזישראל
עודהיינו , 1948באפרילית.כרחבתפישה

להפעילהגנה"התחילההמדינה,הכרזתלפי
רצףיצירתדי:תכניתהקרויההתכניתאת

בארץהיהודייםהיישוביםביןסריסוראלי

שלמתושביהםשאלההסיבהוזו ] •.• [

ברחוולאאזשנכבשוהערבייםהיישובים
 .) 26<עמימהם"גורשו-הקרבותבזןמ

לביןזהביןמהותיכההבדלהיההאמנם

הפורשים?ארגונימעשי

-העצמאותמלחמתכי ,הכלחושביםהיום
חיתה-גוריוןבן·בפיהקוממיות,או

אבלאין·ב.ררה.מלחמותבשורתהראשונה
בדחייה"מעונייןהיהארצות·הברית"ממשל

מצריםעמו:וטעמוהמדינה,הכרזתשל
התנאיכי ,גולדמןלנחוםוגםלואזהודיעה
ההכרזהדחייתהואלארץהפלישהלמניעת

שישהשל"ברובאולםהמדינה.הקמתעל
לאהעם~ימינהלתהחליטהארבעהמול

מי .) 27<עמיהמדינה"הכרזתאתלדחות
מהנהגתאחוזיםארבעיםכייודעבכלל

המועדאתלדחותכדאיכיאזסברוהיישוב
ברירה?ויש

הערביה"לגירןהקרבות,משפרצואפילו
ויתרונוכוחותיואתניצללא<הירדני>

 .) 32<עמילמתקפה"הברור

ישראלכיל~רגד;ס,בספטמבראמר"שרת
מדינותשתיכינוןברשישפיתרוןתעדיף

- ) 36<עמילירדן"הערביהחלקסיפוחעל

הכרזתערבבן·גורירןעמדתזאתחיתהלו
מתקפתנמנעתשחיתהייתכןהמדינה,

כהבקרבנותלנרשעלתהומלחמהמצרים
רבים.

בשיחותומצריםירדןפתחוהקרבותשרךעם

זעים,חוסני"הפתיע-1949בבפאריס.שלום

עםלהיפגשדרמאסיתבהצעהסוריה,שליט
מלאשלוםהסכםעללחתוםכדיבן·גורירן

ויחסישגריריםחילופיפתוחים,גבולותעם
בתחומילקלוטנכונותהביעאףהוא ,מסחר
אבל-פלסטינייםפליטים 300,000סוריה

בוועידתערד .) 42<עמיסירב"בן·גרריון

שהוטלמצריםמעשירי"יהודיהופיעלוזאן
חצר-המלוכהביןהמגעאתלחדשעליו

 .) 45<עמיוישראל"

היהבן·גרריוןשלהעיקריהמאמץ"אבל
דברמוסרשחםהסססוס·קו;".עללשמור
פלסטיניםגורמיםהיו"כאשראפילומדהים:
ולהסתפקדרישותיהםאתלצמצםמוכנים
מדינתבמסגרתאוטונומיפלסטיניבאזור

 !הישראלית"העמדהנשתנתהלאישראל

ברירה?אין ) 46<עמי

בן-גוריוןמעמדתרבהבמידהשנבע ,ההמשך

יותר.ידועהערבים,מעמדותרקולא
עמדתה.לשנותהחלה·המועצותברית

ואבאלמצרים,נשקלספקהתחילה-1955ב

ישראלאתשייצג-הוא!אפילו-אבן
איוםעלר"הונליץלממשלהיעץבאר"ם,

שרתאפילועשהוכמוהובמלחמת-מנע"

ב"פעולותדייןהתחילבינתיים .) 125<עמי
המצריםאת"לגרותבמסרההיזומות",

הצורךמןלהימנעכדילמלחמה,לצאת
בזאת .) 123<עמימנע"מלחמתעללהכריז
בזהשראואמריקניים,גורמיםגםתמכו

 •דרכוששינהנאצראתלהפילאמצעי
בוודאישרבאמנם ,סינילמלחמתגלשנווכך
אבשמתנו.גםאךרק,לא

ובזיכרוןהישראליתהקולקטיבית"בתודעה
<בעמישחםמסכם-הציבורשלהמצטבר

שללקיומההראשוןהעשורנראה- ) 147
ישראלביןמוחלטנתקשלכתקופההמדינה

אמנם, ,נחתמו ] ••. [הערביהעולםובין
הפרהערביהצדאךנשק,שביתתהסכמי

הזה,הדימוינמשךכך ,מאז •מיידאותם

לכלמסרבותערבמדינותמגע,כלנותק
רקאילושלום.לכונןכדיישראלעםמגע
מולפניםאלפניםלשבתמוכנותהיו

האמינוכךהאו"ם,שלתיווכובלי ,ישראל
מניעהבעצם,חיתה,לאהישראלים,רובאז

הזההטיעוןנוסיף:בסוגריים ,,שלום.לכינון

אולםימינו.עצםעדבהרבהנשתנהלא
"במשךמאו.דשונהשחם,מדגישהמציאות,

הישראלימשרד·החוץהחזיקרכזתשנים

ערב.מדינותעםקבועהקשרלשכתבזינבה
המשלחות,חבריביןמהודקיםקשריםנקשרו
במגעיםביניהםעובדוההסכםופרסי

עםשההסכםכךעללדברשלאישירים,

עבדאללה."המלךעםונחתםסוכםירדן
בתמורהביקשזעיםחוסניכי ,מצייןהספר

אפילושישאקליעדיבכספית,תמיכהרק

עסקשל"בשיאואףישראלי".לסוכן"הפך
רשתשיאבשלמשפסםכדיותוך ,הביש

נציגיביןקבועותפגישותנערכוהחבלה,
הדיןפסקאפילונדוןשבהןומצרים,ישראל
"הסכימהאחר·כךגם ,,במשפט.הצפוי

כדיבקהירזייןישראלשללביקורו<מצרים>
לביןבינהשלוםלכונןבאפשרותלדון

למסרסיםרשותנתנה"ירדן ,, .ישראל

מעללעבורלישראלעיראקעולישהטיסו
 .) 148<עמישטחה"

היעדרלאנמרץ:"באופןמדגיששחםדוד
לשכנותיהישראלביןישירמשא·ומתןשל
זותביעהביניהן."השלוםאתשמנעהוא

h תכסיסיות",מסרותישראלבידישימשה

שבעיהיו"לאערבארצותששלטונות ,ברור
סיוםעםשהושגהחדשהסטטוסמןרצון

אףישראל:גםכךאבלהעצמאות".מלחמת
<לתכניתנוספים"שטחיםבמלחמהשכבשה

שלהרגשהבתוכהשררה ] ••• [החלוקה>
תכניותמספר"בחןבן-גוריוןהחמצה".

הקרבותלחידוששונותהזדמנויותלניצול
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המדיניותנוספת.םריםריראליתרלהתפשםרת
ישכי ,הערביהםיערןאתהזינההישראלית

אינהשישראלמפנילםםםרם·ק,;להתנגד
 ,לכן ,ברישוקיומה ] ••• [ברלהסתפקמוכנה
שכנותיה".שלולשמרתןבםחרנןעלאיום
המלחמותאתלמנועברירהחיתהשרב

ישראלאזצריכהחיתה"למעשההבאות:
עללוותרערביתהסכמהבדעמחירלשלם

כרוךהיההמחירבה.להכירהסירוב

הפליםיםמןניכרחלקשלבהחזרה
שחםמסוימים'.'םריםרריאלייםובוויתורים

מוכנהישראלחיתה-1947בכימזכיר,

המקוריתהחלוקהתכיתעםלהשלים
"מיערםכללהוזרשלרם,תנאישלבמסגרת

<עמיבגבולותיה"גדוליותרהרבהערבי
חיתהלא"שרבהמלחמהאחריאך .) 149

ואילוהאלה",הדבריםלשנילהסכיםמוכנה
הערביהורעדלאאם·כיערב,מדינות
מוכנותהיו"אולי(הפלסםיני>העליון

להסכים".

רהתפססרתרר pםססרם

שלהחלוקהתכניתשביןלמשהו"ההסכמה
סבורהנשק",שביתתגבולותלביןהאו"ם
לקראתלהתקדםסיכויבה"היהשחם,
בםםםרם·קרררצהבן·גררירןאבלשלרם.

 ,ראיתןששרן ,,להתפשםרת.ובהזדמנות
הגישוהפליםים,משלחתעםהמר"ממנהלי

שרתמשהשללזעתרבניגודאךהמלצות,

אותן.דחהבן·גררירן-

מדיניותאם-בזהירותשחםאומר-ספק

השלום.אתמביאהחיתהאחרתישראלית
ישראלניסתהלאשמעולםברור"אבל
 .) 150<עמירצינית"בדיקהזאתלנזרק

קשההיהזרבן·גררירניתמורשתונגד

עצםדעאפילו-פרישתואחריגםלהיאבק
"לציבור •"העבודה"שלהאחרונהרעידתה

האמיתיהדבריםמצבעלנכרןמידעהיהלא
"מקוררתכי , ,,הממשיותהאופציותרעל

לכךדאגהוהיאהממשלהבידיהיוהמידע
אתתשרת ] ••. [הציבורשקיבלשהתמונה

"מידע·שקרעלהתרעםשרתמםררתיה".
ידיראתהכובלמידעמפיצה,שישראל
אבללהנהיג".שרצההמדיניותבניהול

חדריםבחדריחבריהנשארהזרתרעומת

שרתשלהגירנוהצליחלארכך ,וביומניו

שלהפרגמאםית""הדרךעללגבור
"המדיניותהצליחהכךכדיעדבן·גררירן.
ברוראי·רצרןהיהש"בזיבררהתקיפה",

שיתפהוהעיתונות ] •.• [האמתאתלדעת

 .) 151<עמיברצון"פעולה

מלאהתמידחיתהבן·גררירןשלהאב"זמרת

עמדותיואתהסתיראחתלא ] ••• [סתירות
עצמואתלחייבלאהשתדל ] ••• [האמיתירת

גםנהגררכך .) 150<עמידבר"לשרם

דיין.בראשם ,תלמידיו

היוהעםהמונילאובוודאימפא"יחברילא
והכוחנות,השלוםםזת nהבמדיניותאשמים

אחריה.נגררהשמאל ,יואזרהותלמרותאך
בן·גררירןשללכתראחריגםנמשךזהכך

הסבירהימיםששתמלחמתאחרילמדבר.
החלםהאתקיבלהישראל"כישר·החרץ

וכאשר .ביצועה"עלהתחייבהלאאבל , 242

ההסתדרותנשיא ,גרלדמןנחרםד"רהוזמן
נאצרעםלהפגשכדילמצרים,הציונית,

לא-כשלרםפיתררןשלדרךלמצואכבסירן
מאירשגרלדהכיורןלפועלהביקוריצא

<עמיגרלדמן"שללבקשתולהיענותסירבה
ל"יוזמתלהיענותמשנתבקשהושרב, .) 306

בעצההעלתהשארצרת·הבריתררגירם",
 ,,;בדיניך·המועצותבריתשגרירעםאחת
"התגבשההסלמה,למנועכדי , 1970ביוני

 .) 316<עמילקבלה"שלאדעהבממשלה

מאירגרלדהאתקיבלחרסייךוכאשר
העלהוהמלךפגישות,לעשר 1972ב·

הכבושיםלשםחיםשתעניקפדרציהתכנית
גרלדהעליו"התרעמהאף-ארםרנרמיה
 .) 329<עמ'בפומבי".

דיבוריםאש"ףדוברי"השמיעו 1971ב·

להכירמוכןיהיהאש"ףכימהם,שהשתמע
תכיראם ,הסדוראתולהפסיקבישראל
להקיםהפלםםיניםשלנזכרתםישראל
שנענהחיובימפנהמשלהם",מדינה

אולםיריב·שמםרב.השריםבהצהרת
כיקבערבין,יצחקדאז,ראש·הממשלה

 .) 371<עמיבאש"ף"לעולםתכירלאישראל

לשרםמוכןהיהלארביןגם ,ורבומררוכמר
זמן","להרריחרצהרקהוא ,מדיניהסדר
 .) 374<עמישחםזרדשקובעכפי

ליצורההתנחלויותיכולות-הסדרבאיןכי
בשםח.חדשותעובדות

ערדלהכריעבן·גררירןמורשתהתמידהכה
הלאומיתהמועצהשהחלםתעד , t-988ב

תורשהאם ,מסרורלהימנעהפלםםינית
ישראל,מדינתבצדפלםםיניתמדינהלהקים

חודשנאותרשנערכובבחירות"נענתה"

<עמיימינה"מסוימת"בתזוזה-נובמבר

465 (. 

רה pהבםלחםה
בהסכמתבאו"םהרחלםהקמתהשעל ,ישראל
·הבריתארצותלרבותהמדינות,מרבית
בראשיתה,הצהירה·המועצות,וברית

עלשרת,משהשלהפעילהבהשפעתו

אולםמעצמרת·העל.שתיביןנייםראלירת
שללרוחוהיהלאזהכיהתבררמהרהעד

שגרמהשרנותאכזבותלמרות •בן"גררירן
מקרםלתפרםביקשהוא·הברית,ארצות
שהתפתחההקרהבמלחמהארה"בשללצדה

התחילהגרששרםעם"האי·הזדהרתאז.

 .) 49<עמי " 1950בקיץכברלהתערער

דרומי""נדבךאללהצםרפרתחתרבן·גררירן
 ,להקימוביקשה·הבריתשארצותלנאם"ר

כי ,לברלמגינת ,השיברהמערבמדינותאבל
מפנילעת·עתה,בחשבוןבאאינוהדבר

כאשר , 1952ב·ערב.מדינותאתשירתיע

שלירתה"מריב ,אייזנהאררנבחר

המאבקאתלהחריףחיתה·הבריתארצות

בכלולהקים·המועצותבבריתהגלרבאלי
 .) 97<עמיאנםי·םרבייםירת"בריתותמקרם

המקחעלעמדוערבשמדינותלמרותאבל
למלחמהלהצםרףהשתוקקהישראלואילו
בבריתות,רשמיתנכללהלאהיאהקרה,
 ).ז.י-<עליה!שהמצור"חשהכךומשום
 .) 98<עמיוהולך"מתהדק

מערךעםלהתקשרותבן·גוריוןשלחתירתו
חיתההמערבמדינותשלהקרההמלחמה
כלפיהכוחניתמעמדתופועל·יוצאבבירור

<לדעתו>,זהאין·ברירהבמאבקהערבים.
תמיכתהלישראלדרושהפעם,לאהדגיש

הקרה,המלחמהומשהתפתחהמעצמה,של

-יהבוכלאתוהשליךלבחורהתקשהלא
ההחמרהולמרותשונות,אכזבותאףעל

ברית·המועצותעםהיח~םשלההגיונית
על-השלישי""העולםוארצות
יכולשרתכי ,מצייןשחם·הברית.ארצות

אתששללמשוםבאי·הזדהותלדגולהיה
כיםעןזהבן·גוריון:שלהנחת·היםוד

מחייבתקבוע"מצבשהיאהערבים"איבת

"איבתכיגרם,שרתאך ,זועמדהנקיםת

<עמיעושה"שישראלממהניזונההערבים
שישראלבגללמתכונניםהם"אולי ,) 98

מפסיד:ושחם ,) 104<עמימלחמה"מכינה

בפברואר ,,בעלמא.דבריםהיולא"אלה

דיין ,לנרןבין"בהתייעצותהועלו 1954

נוספיםשםחיםלתפרםהצערתובן·גוריון

ממצרים".עזהרצועתאתולנתקבסוריה
חיתהבן·גוריוןשהעלהנוספת"הצעה
נוצריתמדינהלכונן ,לבנוןלחלוקתלפעול
<עמילישראלייהדרוםשסחיולהעבירבמרכז

לבנוןלמלחמתבן·גוריוניתתכנית- ) 105
בגין·שרון!לפנישנהעשרים·ושמונה

גאתהכאלהתכניותשלנוכחפלא,אין
·ערבלמדינותישראלביןהמתיחות
להירתםנכונותןנגדפעלהזרר"מתיחרת
וישראל-המערבעםהגנהלבריתות
כאבן·נגףהמערבמעצמותבעינינראתה

 .) 110<עמיתכניותיהן"למימושבדרך

בבחינתאיפרא,חיתה,ישראלממשלת

מכרת",חרםפתוגםמסריחיםדגים"אוכלת
במזרחלהיותלהיםותהמשרםדווקאוזאת

המערב!לשירות"מעצמה"התיכון
"בםפםמברמראש.רת~כגתכמעםההמשך

צ'כוסלובקיהשלהסכמתהעלנודע 1955

<עמימדהימות"בכמויותנקשלמצריםלספק
נאום ,בנובמברבא,גיסאומאידך ;) 122

אתגילה"שבובריםניה,ממשלתראשאידן

·אמריקניתהבריםיתהתכניתשלקיומה
באמצעותהישראלי·ערביהסכסוךלפתרון
יישובהמעצמות,שלערובות ,גבולשינוי
מהםחלקוהחזרתמחדשהפליםיםמןחלק

להריםצריכהישראלכאשרלבתיהם,
נסיגהבאמצעותזהלפיתרוןתרומה

לאפשרכדיזהוכל .) 125<עמימשמעותית"
בן·גוריוןהמערב.מדינותביןברית·בגדאד

למילכוד!ישראלאתתימרן

לושנראהבמהנאחזסגריר","בלילואז,
 ,סואץתעלתאתהלאיםנאצרכעוגן·הצלה:

נשקלשלוחפתאוםהסכימהוצרפת

"בוועדההתלהב:מידלישראל.
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 1956באוקסובר 22ב·הישראלית-צרפתית

שלמחדשל"ארגוןתכניתבן-גוריוןהעלה
סיפוחעלדיברהוא ] ... [התיכון"המזרח

חלוקתעל ,לישראלסינישלניכריםחלקים
"שתיאת(ירשלישראלעיראקביןירדן

ויישוב ).ז.י-מז'בוסינסקילירדן"גדות
שישאקליהעלאת]על •.. [בעיראקהפליסים
ועלבסוריה ).ז.י-ישראל""סוכן<זוכרים?
שמדרוםהאזורוסיפוחלבנוןחלוקת

על"חלומו"נולדוכךלישראל".לליסאני
שנה 1400מלפנייוסבס""ממלכתחידוש

 •המצריסיראןבאי
מדיניותהשמסרת·הברית,ארצותאולם
עלצוביםמיםשפכהברית·בגדד,חיתה

מלחמתמפניהזהירהקודםהתלהבותו:
סיועכלש"תפסיקאיימהואחריה ,סואץ

זהמהאו"ם".לגירושהתתנגדולאלישראל
מאיגרתיותרהרבהישראללנסיגתעזר

נכשלקדש""מבצע .) 183<עמיבולגאנין
 •חרוץכישלון

בשליחותפרסשמעוןיצא , 1957בסתיואז,

וגםאחרת"."גרמניהעלההימורובאסודית

למאבקצרפתמהתנגדותלהיבנותהרצון
אתמגוללשחםאלג'יריה.שלהעצמאות

זהמערביבמערךלהשתלבהתקוותשרשרת
נתגלגלנוכךערב.מדינותנגדאחראו

ידועהלכולנוהימים.ששתלמלחמת
,החוזר·ונשנהוהחששאשכולשלהססנותו

הקיום".לעצם"סכנהמפניהעםהמונישל
ארצות·הבריתשל"רגישותהלנוכחאמת,

ישראלשלהרשמיתהתעמולהדבקה ] ••. [

כלשפורסמואחריגםרבות,שניםעוד

בסענהישראלית"פתעעל_תקיפתהפרסים
"מיברורכיוםאולם .ראשוןהתקיףשנאצר

 .) 264<עמיראשון"ירה

דרשוהראשוניםהנצחונותמןמעודדים

ההזדמנותאת"לנצלואלוןבגיןהשרים
הסכיםשאשכולעדירושלים"מזרחלכיבוש

ההזדמנותלניצול"לחץגםאלון .) 268<עמי
שרי"גםבוותמכוהירדן",מקורותלכיבוש
נגדבמלחמהלפתוחדייןהורהוכךמפ"ם",
המלחמה,ומשנסתיימה .) 269<עמיסוריה

בריחהלעודד"בהזדמנותישראלהשתמשה
הגדהמשסחיתושביםשלהמונית

"פיצוץאתמונחהמחברהמערבית".

שיסתיהרס ,לסדרןבסביבתהכפרים
ומחנותגרביהמוהרובעפינויבקלקיליה,

 ooo.200ש"כ·הערכהומסכם " 1948פליסי

הירדן"אתעברוהמערביתהגדהמתושבי

זהגירושכייודעים,אנוהיום .) 285<עמי

 ,ישראלכנשיאמכהןשהיוםמיעל·ידיבוצע
הרצוג.חיים

רקהמאורעות.יארדתאתלסקוראוסיףלא
נוסחתאתדחתהמאירגולדהכי ,אזכיר
ישראללקראתהלךכשניקסוןאףרוגירס
לשלום).הסכמהתוךאשהפסקתבי:(גר~,ס

בידינווכיבושינומעמדהחזקנואמנם

עלאבלהאלה,השניםוארבעבעשרים
נגדלצאתערבצבאותשל"אי·יכולתם

תמיכהוגםמדברים,איןשובולנצחו"צה"ל

אחרתמדינהאו·הבריתארצותשל
התפשסותעללדבר(שלאבסססוס·קוו

שאיננה.ברורישראלית>
נסתייםוכךנסתיימה,הקרההמלחמה
בסלאו"נכס"אנואם ,הממושךהוויכוח

כי ,לכלהובהרואחריהבמדריד .אססרסגי

"לסדרבדרךעומדתהגדולה"ישראל"ארץ
אתלנצלהשואףבוש,שלחדש"עולמי

לשם·המועצותבריתשלמעמדההתמוססות
·הבריתארצותמעמדשלמהירההתחזקות
 5ooה·יובלבשנתערב.במדינות

אמריקה.אתשמירגםמגלהלקולומבוס

ריםוניזניה

לנוכחכי ,בן·גוריוןשלהמרכזיהרעיון
לקיוםהערביםשלהקבועה""ההתנגדות

"מעצמה"להיותמדינתוחייבתישראל
הואהרימעצמהשלושסימן-ההיכר ,באזור
עודאותוהניע-שבידההאסומיהנשק

כורלבנייתלשאוףהחמישיםשנותבתחילת
שלה,הדימוניזציה ,ישראלגירעון •אסומי
בן-גוריון.מורשתשלהקיצונילניסויחפף

ספקו"איןהטיליםייצורפ~תחזמןבאותו
היאאםסעםישכזובמערכתשלהשקעה
לאמסעןשללהעברתומיועדת

שפורסםמהלפי ,ואכן •קונוונציונלי
באותההחלהבעולם,המקצועיתבספרות
מתקניםשלהקמתםבישראלתקופה

<עמיגרעיני"נשקלייצורלשמשהעשויים
170 (. 

בישראלהתחילהגרעיניתבאנרגיה"העניין
שמדינותבו·בזמןכלומר, 1948בשנתכבר
 .).ז.י-שלום!תנאיעלישראלעםדנוערב
בארץישכישגילהמחצבים,סקראזנערך

שלחה 1949בשנתאורניום.עפרות

לאירופהססודנסיםשלקבוצההממשלה
העובדה ] ••• [גרעיניתפיסיקהללמוד

הביטחוןמשרדבמסגרתהוקמהשהוועדה

שלהאפשרייםיעדיועלאזכברלרמזיכלה
מוכנהחיתהכבר 1955בשנתהמחקר.

אמריקני·ישראליהסכםסירסת

הוקםתחילהגרעיני.במחקרלשיתוף·פעולה
קילוואסאלףבןגרעיניכורשורק"בגחל
לאישראל"אבלמחקר".לצוניששימש
לקראת , 1956"באוקטוברבכך".הסתפקה

שתגישעזרהעלהסכםנחתם ,סינימלחמת
במחקרידעהחלפתבתחוםלישראלצרפת

הגרעיני."

 , 1957באוקסוברהחלההממשית"התפנית

הקמתעלצרפתעםסודיהסכםנחתםשאז
לייצורהדרושוהחומרמגאוואס 24בןכור

היחלכבר 1958בשנת •גרעיןפצצות
נמסרלאמעולםדימונה.לידהכורבהקמת

שנהבאותהאבל ,זולעובדהרשמיהסבר
אטומיתלאנרגיההוועדהחבריכלהת~סרו

ברגמןפרופסורהיו"רמןחוץמתפקידם,

לפיתוחלהחלסההתנגדותבזהראו ] ••. [

חברירקלאאךישראלית."גרעיניתפצצה

מפ"ם,ושריספירפנחס-נגדהיוהוועדה

מאירגולדהואפילוהעבודה""אחדות

גםאחר·כךבן·גוריון,תכניתנגדהתייצבו

שהעובדותכפיבצדק,סענו,הםאשכול.
לשמורתוכללאישראלכי ,עכשיומוכיחות

עלהצביעוהם .) 170<עמיהמונופול"את

צה"לאתשיחלישוהגדולות"ההשקעות
 ,גוריוןבן·ניצח·על·פי·כןאףוהמדינה.
בדימונההכורהקמת"עלפרס,בעזרת
שהדברבלא 1960 , 1959 , 1958בשנים
 .) 171<עמיברבים"ייוודע

פקית Qלישראל"הפכהסינימלחמתאחרי

המסתורין"רו~יהבינלאומילשוקוחדרהנשק
ונתגלודעתושינהדה·גולאך .) 171<עמי

היאכיצרפתהודיעה 1960"במחציתקשיים.

כלבדימונה"לכוראוראניוםלספקמפסיקה
הכורכישיבסיחבינלאומיפיקוח"איןעוד
 .) 187<עמיגרעיני"נשקלייצורינוצללא

בדצמבר-21"בסוף·סוף,בן·גוריוןנאלץכך
בונהישראלכיבכנסת,הודעהלמסור , 1960

מדעימחקרלצוניכורבאר·שבעליד
מקורותוייצורהרפואההחקלאות,בתחומי
לאזוהודעהאבל .) 188<עמיבלבד"אנרגיה
ועםארצות-הברית",ממשלתאתהרגיעה

להגבילשניסה ,קנדיג'וןהנשיאשלכהונתו
האמריקניהלחץגברהקרה,המלחמהאת

שתיביןהיחסיםעלכבדצלו"הסיל
המדינות".

איסר ,יד·ימינוואפילומפא"ילצמרתחבריו
עלבחיובלהשיבמבן-גוריוןתבעו ,הראל

מפקחיםביקורילאפשרהאמריקניתהתביעה
ארוך·סווח.הסכםתמורת ,בכוראמריקניים

הסכמהלאמריקניםניתנהדברשלבסופו
צעמו.בכורולאבשסחחד·פעמילביקור

לזמן·מהכי-שחםדודמניח-זיעהיש
הנשקפיתוחאתלהפסיקישראלשקלה

ביוניכבראך •במחקרולהסתפקהגרעיני
כתבהימים,ששתמלחמתאחרימייד , 1967

ישראלשלהבאהצעדכיסיימס"יורק"ניר
החלו-1968"בגרעינית.פצצהייצוריהיה

אתלבדוקהאמריקנייםהמודיעיןשירותי

נזאתייםשלהיעלמותםשלהמוזרההפרשה

חיתההסברהאמריקני.ממפעלאוראניוםטון
"היעלמויות"עללישראל.הוברחשהחומר
וגרמניה.צרפתמבריסניה,גםנמסרדומות

סי.~י.~ייהסוכנותראשסיפר 1970"ביולי
בידיכי ,האמריקניהסנאסשלהחוץלוועדת
פצצהשללייצורהכושרכברישישראל

 .) 297<עמיאסומית"

נתרנהישראלחיתההכיפוריםיוםבמלחמת
פרסםזמןאותרלאחררחצי"כשנתייםבהלם.

עלפרסים·הבריתבארצות"סיים"השבועון

סוכנותשלסודידו"ח ,לדבריושהיה,מה
בישראלכי ,בושנאמרהמרכזיתהביון

שלוש·עשרהלחמשהחלסהאזהתקבלה
 ] ••. [טיליםעלאותןולהרכיבגרעיןפצצות
המוכנותהפצצותמןהקרינהבקלסהלדבריו

ביוןמסוסשלישה ,rהבמתקנילשימוש
ברסלהההוראה .) 348<עמיאמריקני"

זמןבאותוכיזוכרים,אנו •פורקווהפצצות

סודיותלשיחותקיסינגירטס

 •דברנתפרסםלאשעליהן·המועצותבברית

 •מםה
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 ·בארצותלעיתוניםהודלפושוב-1975ב
הביוןסוכנותשלהערכותיההברית

ביןמצויותכבדישראלבידיכיהמרכזית,
בוש,גיודגיגרעין.פצצותלעשריםעשר

"הביעהזה,המודיעיןשידותבראשאזשעמד

אתהכחישלאאבלהידיעה,פרסוםעלצעד
לישראל~לבדוד:היההרמזמהימנותה.

<עמימאמריקהלנשקבדרישותיה"להגזים
378 (. 

שלהדימוניזציהנמשכה"המהפך"אחרי
החלוכבד 1981"בשנתביתד·שאת.ישראל
גרעיןפצצותמאתייםעלמדבריםבעולם

שימושבהןלעשותשאפשר ,בישראל
שימשהבעיראקהכורהפצצתםאקםי".

ישראליתהכרזהחיתהזוחדש.דדךתמדוד
אתבידהלשמורמתכוונתהיאכימפורשת
 .באזורהגרעיניהמונופול

המוסלמיתפאקיסםאןכינודעד·כך nא
תוכלוהיאמשלהגרעיניתפצצהמפתחת

ערבמדינותלדשותשיעמודמאגדלהכין
הובעו"בעולם .מזויןסכסוךשלבמקדה
ביןשיתוף·פעולהישזהבתחוםכיהשערות
חיתהשכבד ) 436<עמיוהודו"ישראל
בהודודייןשל"ביקורוגרעינית.מעצמה

היהאי·אפשדאבלאלה.השערותהזין
·הבריתארצותכי ,פאקיסםאןנגדלפעול

להבריחלהאפשרהו"אףבידהסייעה
לזודומהבדדך-אמריקנייםממפעלים

מסביר:שחםנהיי.נקםהישראלכישנטען
הרשע")ממלכת("נגדדייגןשלבממשל

גרעינינשקשלמציאותוכישהניחו"היו
במעגלהמשולבותמדינותבידי

נוסףלחץבהישהגלובאליהאנםי·סובייםי
 ,מסבירזה .) 43 7(עמי 11•המועצותבדיתעל

עיראק.שלהגירעוןקל~תעלמשהו ,אולי
לשילובחתרבהחלםהואבצדות.נמצאבגין

הואאבלאנםי·סובייםית,בבריתישראל

שביקשהפעולה"לייחופשזאתלחברהתקשה
 ,דברשלבסופוערב.מדינותעםבסכסוך
עלההבנה""מזכראתד;קנהזוסתירה

משמעות.מכלהאסםדםגישיתוף·הפעולה

עודנתפרסמוהזההספדהופעתמאז

ספדו ,למשל ,כךבנושא.מסעיריםמחקרים
דוייחוכן ,שמשוןברירתחידשסיימודשל

אסםדםגייםללימודיםהלונדוניהמכון
ו"קשר ,) 4 • 10.91אחרונות",("ידיעות

על·פי<באנגלית).קוקבודןלזוגמסוכן"
כמאהכיוםלישראלישהלונדוניהדו"ח

םיליעלהמורכביםגרעיניים,דאשי·נפץ
על ,)מ"ק 500עדשל<לסרוח " 1"ידיחו

טיליועלק"מ> 1,500<עד " 2"ידיחוםילי

מוסיף?זהמהאבלסרוח.קצרי"לאנס"
 ,אלומחקריםזכושלהןהראשיותהכותרות

כיהאימדה,אמתעלנוספתפעםמעידותדק
 .••בעירוהנביאאתמחשיביםאין

למעצמהאותנוהפךלאבדימונההכור
הגלובאליהמאבקבן-גוריון.כתקוות ,באזור

לעומת .בלעדינוהסתדר ,בגיןכתקוותשלא
עלינומאייםהוא ,גרעיניכורככלזאת,

"אידאלית"וכמסדה ,ישראליבייצידנוביליי

שהתחוללהזונוסחסקאדיםבמלחמת

בתביעהשהפגינואלהצודקים .במפרץ
מוסדותעל·ידיעליופיקוחלפחות, ,לחסיל
האזורארצותשאדלגביגםוכךהאריים,

העולם.ומדינות

 1ו1cנסרית-•ההשתלה•
נגעתידקזאתובכל ,בתארכואלהשורות
בעיותעלעמדתיולאיילהבהנושאיםבקצה
פחותבלאאותןסקרשהמחברדנות

האוכלוסיה,וגידולהעליותקליםתיסודיות:
מולהארץבנייןומשבדיה,הכלכלהצמיחת
נצחונותוהדחוקה,הקרובההסביבהעוינות

דנות,במלחמותנעימותלאו"הפתעות"
דמוקרטיה,לעולם,וייצואונשקרכישת
תרבותצמיחתכיבוש,ושסחיחוקהחוסר

חייוהחלוציות,השותפותחייואבדן
דקלמנותכדי-וניוונןהגדולותהמפלגות

לצםםהרביתישסקרתיבפרקיםמהן.אחדות
שאייחסחששמתוךגם-הסספדמתוך

 •דעותייאתלמחבר
מובןהמדינה,שנותארבעיםהסוקרספד

בעשרותהיישובבהתהוותלדוןיכולשאינו
בלב.דקצרבמבואאלאקודם-לכןהשנים
כידוע ,"~תנכ~ת"אלהשניםארבעיםאולם

הראשונות.העליותעל·ידי
ארץללא"עםיתיישבכאןכישסבר ,להרצל
מדינתלחזותקלהיה ,עם"ללאבארץ

נתעוררההבעיהומשגשגת.שלווהיהודים
נתפסוהקודמותבמאותכהווייתה.במציאות

ואלהמהגריםהמוניעל·ידיארצות

באורחהמקומיתהאוכלוסיהעם"הסתדרו"
זולארץהיהודיתהעלייהאולם •למדיאכזרי
בארץעםשלהיחידההייהשתלהייהנה

עודסובלתשאינההזאת,במאהמיושבת
כליאתההמקורית,האוכלוסיההכחדת

כ"םדנספדאפילוגירושה,אוב".רזדוואםים"
הילידיםהתנגדוהקודמותבמאותמרצון".

עומדיםשלנובמאהפרימיטיביים,באמצעים

לאין·ודרכיםאמצעים"המקומיים"לדשות
שלמקדיםמתוחכמים.יותרשיעוד

ידועיםאינםומוצלחתשלור;ד"השתלה"
גםהןהארץיישובשתולדותפלאואיןכיום,

ומכאיבות.קשות"דחיות"שלתולדות
תנועתשלמשימתהחיתהאלהבנסיבות
ניהלההמכריעותשבשניםהיהודית,העבודה

לקליטהלחתורוהמדינה,היישובדרכיאת

שלגםאלאהעוליםשלדקלא-סובה
והאזור.הארץערבייבקרבהצומחתהמדינה

לאובוודאיזה,לכיווןחתראכןממנהחלק
כןעל-שמאלאנשיהיושאלההואמקדה

ההבנהשוחדיהיםעדמזוהים

השקפותיהםאםאף·ערבית,היהודית

בדיוקאינןבדתיות nהכלכליות·
אבל"שמאליי.המושגעםסוציאליסטיות,

הפיתדוןאתוחיפשחיש·מהדהתייאשהדוב

כדיעד-"כוחנות"היוםשקוראיםבמה

המדינה.גירעון

הנדודיםכשלרבותיהאףעל ,הצעדלמרבה
חולשת,ועדייןבן·גודיון"מורשת"חלשה

אתדניםעלוןגקשההעבודהתנועתעל
מוצלחת.לייהשתלהייסיכוייםבהשישהדרך

ניסויהביקורתיתלמחשבתונתןהמחבר
 •ספדושלהמסכםהפרק , 26בפרקמתומצת

הצליחהלאהבסחוני·מדיניההינם"מן

הסכנותמפניהחרדהאתלמחוקהמדינה
הואכותב ,קיומה"עצםעלהמאיימות
נשארלאהגירעוןגם ,אכןכיומדגיש,
לחפשחייבת"ישראלבידיה.מונופול

אחדהמשתנהבעולםבייחודמדיני",פיתדון
דרכי"לחפשחייבתהיאהקדה.המלחמה

הכוחנותבו.נמצאתשהיאבאזורהידברות"

"להקיםהחלוםלניווןהביאההבן·גודיונית
האידאולוגיה",לייזניחתחדשה",חברה

תנועתולמשבר-לאנוכיותלעדתיות,
מתלבטות"העבודה"ועידותהעובדים.
הזהות".ב"משבד

עצםעלמאבקגםהואהשלוםעל"המאבק
דמתהעל ,ישראלמדינתשלקיומה

סיכוייםלישראל ,,חייה.ואיכותהמוסדית

 •זובדדךי:-ך ~יאם-סובים
שצפהכפינכשלה,ההרפתקניתהכוחנות
אך-הרביזיוניזםעםמזוהההיאהשמאל.

"יתכן .גוריוןבן·שלמדיניותועםגם
כהאמיתיהבדלהיהלאהעקרונישבמישור

כותבלזיבוםינסקי",בן·גודיוןביןגדול

"דבר"שלהאחראיהעודךאפילוהיום
ביןההבדל"את .) 25.11.91השבוע",("דבר

כלרךדניאלדואההרביזיוניזם"לביןמפא"י
לאהנולד",ובדאייתהעיתוי"בחכמת

לאימדהבדומההעקרוני.במישור
לעבדספירפנחספעםשקרא<האמריקנית>

רוציםשאתםמהכל : ,,"חידותספסלי

שלאחדעודךיותר!סובעושיםאנולעשות
מוסיף ) 15.11.91<ובייש, ,ואודדוד"דבר",

לאמעולםבן·גודיוןשלמורשתוזה:בעגיין
להכחיש,קשהאבלסדורה.משנהחיתה

"המרכזישללב·לבוהיאשעמימותה
העבודהמפלגתכלומד ,שלנוהפוליטי

הבחנותעלהתעקשותשדק ,והליכוד
ביניהן."להבחיןלנו]מאפשרת •. [ישנות.

ציינהאכןהנולד"ודאייתהעיתוי"חכמת
לפניכשחתרה,"חידות"לעומתמפאיאת

להקמתובמהלכה,השנייההעולםמלחמת
המבואסממדינתבחלקישראלמדינת

אתהכשילהואףשהחמיצהאחדי •הבדיםי
ההכרחאתלהביןהשכילהלפחותהדו·קיום,
קינן,עמוסצדקזהבמובןהארץ. ,בחלוקת

 :) 22.11.91אחרונות"("ידיעותכתבכאשד

חלקשגיאות,מעםלאעשה"בן·גודיון
 ,רן·גרדיבןאלמלאאבלחמודות.גםיינעיב
הארגוןמפקדהזההיוםעדנשארהיהבגין

היההיוםעדושמיד ,הלאומיהצבאי

 ,,מבוקש.םרודיסם

עללעמודלקוראמאפשרשלפנינוהספד
שנותבארבעיםנהוגהשהיתההמדיניות

הואאין ,כאמודמסקנות.ולהסיק-המדינה

מוצלחת",לייהשתלהחדשה,לדדךמסיף
 ,בעיניילפחותהמתבקשת,המסקנהזואבל
הסיכויולנוכח-התהייהשנותכלאחדי

נהיהעודשמא .במדרידשנתגלהלהגדר

 •לגויים"?"אוד
 146כליון
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התכניתיהיסודלהתגברותמביאההמדינה
 ,הניצולהגבלתאתלכךלצרףואםבמשק,

בהרבהשהתרחקקאפיסליזםבושנראההרי
כךאםשנית, .שלוהראשוניתמהפאזה
חלוקתשבתחוםהרי ,הייצורבתחום

הסוציאליזציהתהליךהתרחבהפרודוקס
שכבותמקיףהסוציאליהביטחוןוהתקדם,
הקודמתהמאהושלישית,העם.שלרחבות
ואילוהקסןהייצורהדחקתבסימןעמדה
מעמדותהופיעוהנוכחיתהמאהבמשך

למחציתקרובכיאומריםישחדשים.ביניים
היאהמפותחותבארצותהפררדוקציהשל

שפני ,כדררובינוניים.קסניםמפעליםבידי
 •יסודיבאופןשונוהקאפיסליזם

חדללאהניאר·קאפיסליזםגםזאת,עם
שמסבעהמגרעותעלקאפיסליזםלהיות

עשיריםשלמציאותבו:כרוכיםהדברים

רבבותמרבסלים,שלמיליוניםועניים,
שלההגמוניה-לכלומעלחסרי·בית,

הדמוקרטיה.במערכותגםהשולסהקאפיסל
יכולהוכזאתאלסרנסיבה,דרושהזהלמשסר
עלהמושתתתיחסיםמערכתרקלהיות

הרבהסוציאליזם.וזהראנושית,סולידריות
שלכחלוםקייםסוציאליזםהיהשניםמארד

מזה. ,האנושיהמיןוסובימזההמקופחים

המאהשלהשנייהבמחציתכבראולם
מחלוםלעבורהסוציאליזםהחלהקודמת

אבלהתחזיות,לפיבדיוקלאלמציאות,
משפיעלגרדםלאס·לאסהפךהסוציאליזם

צורות:בשתיכלקודםריאלית.במציאות
שערתעלפועליםשלמתעצםמאבק ) 1

 •סוציאליביסחון ) 2החייםורמתעבודה
סוציאליתהגנהשלחדשהמציאותנוצרה

שלהראשונההפאזהחיתהזאתהאדם.על
והתפתחהשהלכה ,הריאליהסוציאליזם

חיתהמכןלאחר •ומלואוהעולםאתוכבשה

מהפכניתדרךקפיצתהפאריזאיתבקומונה

המהפכהשלהאדירוהניסיוןשנכשלה,
כיום.לנרכידוע ,נכשלהואשאףהרוסית

לאגםבעולםמקומראתכבשהסוציאליזם
אתכבשהוארבלתי·אמצעית.ישירהבדרך

הקאפיסליזםעלשלוההשפהעעל·ידימקומו
המגבילההמשק,ויסותיסודותשלחדירה-
אתוההופכתהכלכליתהאנרכיהאת

והמערכת ,מאורגןלקאפיסליזםהקאפיסליזם
הסוציאלית.ההגנהשלהמפותחת

כמהפכההרוסית,המהפכהכשלרןאחריגם
גםוקייםחיהסוציאליזםסרציאליססית,

-עלי·אדמרתלצדקאנושיתכשאיפה
כגורםוגם-לעולםתיעלםשלאשאיפה

 .ובעקיפיןבמישריןהמשפיע ,חברתי·פרליסי
ומתפתח,חיגרףככלשהסוציאליזם,אלא
השעההגיעהועתהצררה,ולרכשצררהפושס

 •הסוציאליזם.בהלכותלתמורות
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סלו:אבנר
יחםית

סללנדנים
םוםרות

התרבות

שראויולםה
ויכ pהת-

םן. pהוא

םנהלויכ pת
הואהתרבות

 3%כערך
ויכ pםהת

כיום, •הכולל
הםכום

סםרינת

ישראל
ויכה pם

הואלתרבות
ועשרהכםאה

ל. pסםיליון
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התרבות=
 11יטוו Dהמדיניות

מוזיאוןמנהלתסוביה-כונה,מריםלםין:ביתתיאםרוןמנהל ,כקרוחיכהשתתפות:כ-סיחר
נועםווויו•:ו•תל-אכיכ•נוכסיו•העתכתכיעורךמוקר,גבריאלישראלית:לאמנותרונת-בן

הםנהליו•ר ,סלואבנרהביםה:תיאםרוןםנכ•ל ,עומרשמואלהקאמרי:תיאםרוןםנכ•ל ,םםל
 •כםריעקבםנחה: •החינוךכםסררולאוננותלתרבות

ליצוראינהזהדיוןמסרתכםר:יעקב
המוסדותראשיביןפרטניעימות

כאןשיושביםמאדהחשוביםהתרבותיים

אתלבררהיאהמטרההחינוך.משרדלבין
במדינההתרבותנושאשלהבעייתיות
שרואהישראל'מדינתכמודמוקרטית

אתמסוימת,במידהלסבסד'חובהלעצמה
שניביןעימותכאןאיןלדעתי'התרבות.

 .אחדבצדלמעשה,נמצאים,כולם-צדדים
הראשונההשאלהאתלהפנותרוצהאני

ולאמנותלתרבותהמנהליו"רשלו'לאבנר
סבסודעלשאחראיהאישהחינוך'משרדשל

הסכוםגודלמהוהתרבות:מוסדות
בכתבי-עתהחלתרבות,מוסדותשמקבלים

ונו'?מוזיאוניםבתיאסראות,וכלה

לפתוחרוצהאניסלו:אבנר
מרביתמקדימות.הערותבשתיים-שלוש

אתרואותהמודרניותהדמוקרטיותהמדינות

שלכחובתהוהתרבותהאמנותסבסוד
זו'למסורתמשתייכתישראלגםהמדינה.

המדיניותביסודשעומדיםגורמיםשניויש

 •אותנוהמדריכה
בכךההכרחמןישלדעתנוראשית,
רחביםלקהליםתגיעהתרבותיתשהיצירה

מאמינים,שאנומשוםזאתהאפשר.ככל
אנשיםהםתרבותשצורכיםשאנשים

עצמילמיצויומגיעיםיותרסובשמתפקדים
נגישותהחברה.עםיותרשלמהולהזדהות

שלסביריםבמחיריםקשורהלתרבותהקהל
לאפשרנועדהוהסובסידיההאמנותי'התוצר
זאת.

הואהיצירהתהליךהיצירה.ענייןשנית,

ביצירתקשורוהואומשתנהדינמיתהליך
מסכתלביןוהאיכותיהעכשוויביןפער

היוצריםהציבור.על-ידישגובשהההרגלים
המחנהלפניהולכיםהםחזית.באיזונמצאים

תתמוךשהמדינהוחשוב-אותוומקדימים

התרבותאתהמעצבהזה,ובתהליךבהם
החברה.שלהמתהווה

כך'מחולקתהתמיכההעולםמדינותברוב
שלישושניהמדינהמעניקהשליששבערך

אם .בכדילאוזה-הקמומיותהרשויות
היוצריםביןיחסיתקרובקשררוצים

נציגיאותםלביןאמנותהמבצעיםוהגופים
שיהיההגיוניהתמיכה,אתשמעביריםציבור

היצירה.היווצרותלמקוםקרבהשלקשרזה

לתמוךהמדינהחובתאבלכםר:יעקב
בחוק.מעוגנתאינהבתרבות

דורשהענייןאבלנכון.סלו:אבנר
המחייבתחקיקה,שלבמקריםגםהבהרה:

היקף-המדינהעל-ידישירותשלקיום
אינובשירותשכרוכההכלכליתהתמיכה

היאהבולטות_הדוגמאותאחתבחוק.מצוין
אולםחובה,חינוך.חוקיש .החינוךתחום
-ה"תפריט"מצויןלאבחוקסעיףבשום
בעשורואכן'ונוי.ההיקףהשעות,מספר

קוצצהקוצץ'לאשהתקציבלמרותהאחרון'
עלה.המוריםששכרמשוםהשעותמערכת
שהחובההגבוהה,ההשכלהלגביכנ"ל

הגבוהה,ההשכלהבחוקגבתמערבהלתמוך
ספגההיאהאחרוןהעשורבסוףאבל

התמיכהבהיקףמדהימיםקיצוצים

הממשלתית.

חובתשלחוקיבעיגוןמצדדיםאנחנו
דברזהתרבות.במוסדותלתמוךהמדינה
שלהקיימתהמסורתאתשייצבמבורך'
אינההחקיקהאבלוארגוני.שלטונימערך

ואפילומשביע-רצוןתקציביהיקףמבטיחה
 .בכבודקיוםשמאפשרכזהלא

התרבותמוסדותשללצרכיםיחסיתלדעתי'
תקציבקטן.הואהתקציב-שראויולמה
מהתקציב 3%בערךהואהתרבותמנהל
הואלאומנויותהתקציבזה,מתוך •הכולל

המדינה.קוםמאזכךוהוא 2.4%-2%-כ

מקציבהישראלשמדינתהסכוםכיום,
שקל.מיליוןועשרהכמאההואלתרבות
מאדיחסיתבסובסידיהנמצאתהמערכת

מאד'גדלהזההתקציבזה,עםויחדנמוכה
מאדהמערכתראשית, .-40%בלפחות

הרבהחדשים.מפעליםעשרותוישהתרחבה,
לפסטיבלים.למשל'מוקצה,כסףיותר

ן' %בערךלהםהוקצההעשורבראשית
שלרשתופיתחנו , 3%כ-והיום

לנושנראיםפסטיבליםחמישה-עשר
חשובים.

עללהגןשנועדיסודיכלללעצמנוקבענו
אנחנוחדשתרבותמפעלכשקםהמערכת:
להורידלאכדיזאת,חדש.כסףמגייסים
להביאולאהפועליםהמוסדותמתקציב
הזההעשורבמהלךואכן'המערכת.לשיתוק

שהוסיפוומוסדותמפעליםעשרותנוספו
התרבות.לשדהכסף

הואהאחרוןבעשורשהתרחשנוסףתהליך
המקומיותהרשויותביחסשחלההמהפכה
 •במעורבותןהדרמטיתוהעלייהלתרבות,
הפססיגלים,מערךאתלמשל'כשהקמנו'
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ערםרשםראל

הכסףמולשלהןכסףעםהרשויותכלנכנסו
הצליחזההספרותבתחום ,לצערי .שלנו
פחות.

בעיהלנושישחושבאני,רםר:סםרוcל
-נותנת""המדינהאומר:שלואבנרחמורה.

לתתלמילתת,כמהמחליטמי ,נותןזהמי
שאלותנבחנולאהמדינההקמתמאזונו.י
ואףהיסטוריבאופןשנקבעודבריםיש .אלו
 ,שחלפוהשנהלארבעיםהתייחסלאאחד

אופחותנשארהמצבהמשתנים.לצרכים
שהיה.כפייותר

מדינת .ביותרעלובהואהתרבותתקציב
לאואניתרבותוצורכתיוצרתישראל
קונצרט,בלי ,ספרבלילעצמיאותהמתאר
נותנתלאהמדינה ,בעינייאבלונו.י

 ,שקלמיליוןמאתייםעםכסף.לתרבות
תרבותיתפריחהפהלהיותיכולהחיתה

לתקציבבנוסףמיליוןמאהעודאדירה.
בוקרכלשקל?מליוןמאהזהומה-הקיים
הלכומהעלוקוראיםעיתוןפותחיםאנחנו
 .שקלמיליוןמאה
הזההכסףאתלגייסשאפשרחושבלאאני

גדולמחדלפהישלדעתיאבל ,למחרמהיום
להםמשאיריםאנחנוהתרבות.עולםשל

אניהם?זהמינותנים.לאהםלהחליט,
דברשוםנעשהלאהזהשבענייןחושב,
ולבריאותלחינוךביחסגדול.מידהבקנה
אבלפעוטים,סכומיםעלמדבריםאנחנו
לא ,נכוןטופללאמעולםהתרבותנושא

הרחב.והציבוריהלאומיבמישור
גדולכוחישהתרבותשלעולםחושב,אני

אנחנו .שלנוהכוחאתמנצליםלאושאנחנו
שצועקושמיכוחניתמדינהשזויודעים

הנושאאתלהעלותהשעהוהגיעה ,מקבל
אףפעוט.בסכוםמדוברציבורי.לדיון

שאיןולומרמולנולשבתיוכללאפוליטיקאי
כסף.

בדעשהואידועהיה ,כשלסרןהיהכשהמערך
זאתלהוכיחצריךהיהלאהואולכןתרבות
גידולהיהאםאבלמדהים,זהכסף.ולתת
בתקופתקרההואהתרבותבתקציבכלשהו
שהואלהוכיחצריךהיההליכודכי ,הליכוד

תרבותשרשאיןלעובדהגםתרבות.בעד
לשרהכבודכלעםכיגדולה,משמעותיש

חינוךלמערכתלדאוגעליומוטל ,החינוך
דורשהיההואתרבותשרהיהאילואדירה.

אותם.משיגוהיהתקציבים,

הקהילהלהיותצריכיםשאנחנולהיותיכול
שתקום.ממשלהומכלתרבות,שרשדורשת
לאהתרבותעולםשלהציבוריהדימוי

קבצנים,שלהשססללימידומהוהואהשתנה
נכוןמתייחסתלאהמדינהונו.ישנורדים

ובמנהל ,בנו-בנותלויזהולטענתילעניין
החייליםלהיותצריכיםואנחנוהתרבות,
מדוברהמנהל.עםזהבענייןשהולכים
התרבותיהפרצוףאתלשנותשיכולבמאבק

כולנו.של

שאנחנואבסורדימצבנוצרםםל:נרעם
הופכים-התרבותמוסדותמנהלי-

שלושהבריתבארצותישבתילשנוררים.
אוזוובדרך ,התרבותיכנספחוחצישנים

ידלושישמיבכלכמעטנתקלתיאחרת
ביצירהאווהאמנותהתרבותבמוסדותורגל

עלומחזריםרציםכולםבארץ.האמנותית
יהודיעםאותוהיהודים,אצלהפתחים
 ,נוצראתוושהדיאלוגבארה"בשיושב

התרבות.באמצעות ,מאדרבותבשכבות

שנודרים.שלבעיניהם?לנוישדימויואיזה
היהודיתהקהילהביןאדירתרבותימאבק~ש

היהודיתהקהילהלביןבארה"בהיושבת
הנחיתותבגלל ,אנחנו •בישראלהיושבת

הפתחים,עלאצלםמחזרים ,שלנוהכלכלית
המפואריםהמוסדותאתגםכוללוזה

מקבליםשאנווהתרומות .בארץוהגדולים
אחריעודף,סרחתמידהןהתרבותלמוסדות
למפלגותמיליארדיםנתןכברשהתורם

היחסעלגםמשפיעזהבריאות.ולמוסדות
כלפיבארה"בוהתרבותהרוחאנשישל

בישראל.הרוחאנשי
אחד,מצדמא.דחלשהבארץשלנוהתשתית

בבי"סילדכלבארה"ב,התרומות:עניין
לתרבות,לתרוםלתרום.מתחנךיסודי

מיסוימדיניותישבארץצדקה.לארגוני
שלהתרומהמדיניותגםוכמוהנוראה,
תרומהכלעלהכלכליים.והמוסדותהחברות
פרופורציותבלישהיאתמורהדורשיםזעירה

 .וסיןלחלאבסורדידברזההתרומה.גודלל
הממסד ,ביותרהמרכזיהגורם ,שנימצד

שונות,עיריותישהריוהעיריות:הממשלתי
מחראםיקרהמהמתחלפים.עריםוראשי
עירייתראשאוירושליםעירייתראשיתחלף

מוסדותעליפולאסוןאיזהתל-אביב?
באותןתרבותמוסדותעשרותשם?התרבות

התרומותשרובבגלללקרוס,יכוליםערים
שלאישיותםבזכותמגויסותאותםהמחזיקות

לאבארה"בשהייתיבשניםאלו.עריםראשי
פוליטיקאיאפילוהרב,לצערי ,ראיתי

כסףגייסללאמריקהשבאאחדישראלי
למוסדות ,כןחוליםלבתילתרבות.
-תרבותלמוסדותלאאבל ,כןמפלגתיים

קולק.סדיואתצייץ'אתרקראיתי
העובדה,והיאנוספת,בעיהלצייןרוצהאני

להתפתחרוציםשמטבעםהתרבות,שמוסדות
העולםכלעםכיוםמתחריםדברים,ולעשות

העולמית.לתרבותוהחשיפההסלויזיהדרך
למצואהדחיפותוגםגדוליותרהרבההלחץ

פתרונות.

,, p שללרעיוןמתייחסאתהאיךבםר:ב
תרבות?מיניסטריון

סכנהבכךשישחוששאניםםל:ם rנר
התרבותשרמחראםיקרהמהמסוימת.

יהיהוהשרקואליציונימפתחבסיסעלייבחר

נגיעהשוםלושאיןאדםש"ס,שלאיש
בתרבות.

שלואבנראתלשאולרוצהאני ,אחרבעניין
כסףלתתהמחייבחוקישזאתבכלאם

אינוהסכוםאםגםמסוימים,למוסדות
מפורס.

"ידכמולמוסדותיש.סלר:וcבנר
מספרעברית,ללשוןהאקדמיהושם",
ואישיםנושאיםלהנציחשמסרתםמוסדות

גםוישבן-גוריון",ו"ידבן-צבי""ידכמו

ניקחאםאבלהציבוריות.הספריותחוק
ישראלמדינתושם":"ידאתלדוגמא
שללסףפעמיים-שלושכבראותוהובילה

חשבונותאי-תשלוםכדיעד ,אי-תפקוד
כסףלגייסמאדקשהוהיהמים,חשמל

תרומותמקבלשאינובגוףמדובר .בשבילו
 ,ממלכתישהואמשוםמהעיריותתקציבאו

נמוכיםיותרבסטנדרטיםמתקייםוהוא

זההתפוצות.ביתאוישראלמוזיאוןמאשר
לאהואאבלמסגרת,יוצרשהחוקאומר
כלום.מבטיח

קצתלהפריערוצהאניבקר:וחי
הואעכשיועדהדיוןהכללית.להסכמה
אנחנוואולימשוכנעים,ביןדיוןבעצם

יותרשאלותעצמנואתלשאולצריכים
קשות.

אולהכפילסיכוייהיהשלאנניח ,למשל
לסכוםגםחוששואניהתקציב,אתלהשליש

בכליעשוהריתרבותאבלהיום.שיש
אתלשאולשצריךחושבאני ,כןאםמקרה.
קביעותישהעוגה'.'"חלוקתלגביעצמנו

זוכיםמסוימיםוגופיםחלוקה,שלהיסטוריות
שאם ,היאהסענהבה.להיכללזוכיםלאאו

תתערערגופים,עודביןיחולקהכסף
קבעמיאבלהקיימים.הגופיםיציבות

אוליאקסיומה?היאגוףכלשלשיציבות
יהיהרקוזהעזהסלסלהלחטוףצריךגוף

עודהיוםנחלקאםאפילוהרילסוכתו?
בגרעונותיעלמומתוכםחצי ,מיליוןשישים

היצרנים.לגופיםשישדברלכלוצדקים iהכ
לשיטתלהתייחסחייביםלאאולי ,כןאם

 ?כמקודשתהזוהחלוקה

שקלמליוןמאהרקשישנניחשנית,
גופיםלאותםהולכיםשהםונניחלחלוקה,

הגופים ,ובכןותיקים."מונופוליסטיים"
גוףכלמסוים.בססנדרסחייםהאלו

הוצאותסטנדרטמולניצבלמשחקשמצטרף
והפקהייצורעלות .בולעמודיכוללאשהוא

qו
 IIEו

 :,רםרסםרוcל
לערלם
יסהתרברת

נדרלברח
לוcרוcנחנר
וcתםנולים

סלנר.הכרח
 םי,,,,וcנחנר

םדינהסזר

רסםיכרחנית

 pסורע
בל, pם

הסעהה rרהני

וcתלהעלות
cלדירןהנרסו

בררי.וי

םםל:נרעם
בארורת

הברית

נתקלתי
םיבכלכםעס
ידלרסיס
רובל

בםרםדרת

התרבות

וcררהוcםנרת

ירהביו

הוcםנרתית

כרלםבארז.
ווים

עלרםחזרים
וcולהפתחים

היהרדים,

דיםרירוcיזה

לנריס
בעיניהםז

סנררר•םסל
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גבריאל
םוקד:

התמיכהגם

המנוםנםת

רקניתנת

רב.בקושי

 ,יתכן
שהקמת

משותףפורום

ראשיסל
מוסדות

-תרבות
כםואולי

הפורןם

-כאןזסיוזסב
עוזרת.היתה
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מאשרגבוההיותרהיאבארץתיאטרוןשל
להרבהיותרהיוםמשלמיםאנחנובלונדון:

וישנןשחקנים,מאדולהרבהלבמאיםמאד
זכויות ,הטכניהצדעלגבוהותהוצאות

ונוי.

קיים,מצבהנצחתעלמדבריםכשאנחנואז
והימנעותהקייםלשמירתכנהדאגהמתוך

אנחנו-מחדשמחשיבהאוקשותמהחלטות
גורמיםאנחנו •ומכופלכפולעוולעושים
להםשמובטחהגופיםשלהניווןלהמשך
כאלוסטנדרטיםויוצריםקבוע,תקציב

להיכנסאחרגוףמכלכמעטהמונעים
לתחרות.

הבעיה ,כלקודםהיא,שהבעיהחושבאני
-תרבותשרעלשמדבריםלפניהזו.

משוםמש"ס,אפילותרבות,שרוצריכים
ויכול-חיאתהאיפהלפחותיודעאתהשאז

תקציבאתלהכפיללדרוששצריךלהיות
אבל .קריטריוןבכלמגוחךשהואהתרבות

הזההתקציבעםהאםנבדוקבואוכלקודם
ועםעצמנועםצדקעושיםאנחנולנושיש

שלא.חושבאניהתרבות.

רוצהאניםוביה-בונה:םרים

הגופיםבנושאצחישלדבריואתלהמשיך
מסוים,גודלבסדרהתמיכהוהמשךהקיימים
בגופיםמאדמצומצמתתמיכהלעומת
המוזיאוןאתמנהלתשאבימאחרחדשים.
הםוהתקציבים ,ברמת-גןישראליתלאמנות
שמקבל,ממהלאין-ערוךקטניםהםחדשים,

תל-אביב.מוזיאוןנניח,
עשרעםקטלוגיםעשרהמפיקהאני

ההפקהאתלשנה.מקוריותתערוכות
אתמכיריםודאישאתם ,הזוהמקורית

מבצעיםאנובה,הכרוכיםהתקציבים

עומדשלאאדירדברהמקימיםכננסים,
אניאלינו.שמופניםלכספיםבפרופורציה

ומסכנהבזויהמרגישהכשנורר'עומדת

מהאמנים,-הכיווניםמכלוחוטפת
מונעתשאניתקציביםלישישהמשוכנעים

הכסףאתלהעבירשצריכיםמהמוסדותמהם,
ונוי.

שלהציפיותרמתאתלהורידאפשרנכון'
לא-איןשאםלהחליטואפשרהמוזיאון

אמניםמאלפייםיותרישבארץאבלנעשה.
בכלמצויניםמאהלפחותביניהםפעילים,
המוזיאוןעלשהלחץכךבינלאומי.קריטריון

לאמנותהיחידיהמוזיאוןזה .אדירהוא
חלקלפחותלממשרוצההואישראלית,

מאחרנחנק.והוא-שלומהפוטנציאל
שהמוזיאוניםכאלההםשהקריטריונים

הרישקיבלו'מהלקבלימשיכו ·הגדולים
מקום.לעצמולכבושצריךהקטן'שהוא,

 ,גדולאמנותקהלישאחריםבמקומות
כסףהמוןעשירות,גלריותאמנות,אספני

שבאותתרומותוכוללבאמנותשמושקע
איןבארץ .שלומהאינטרסנטיםאומהציבור
הציבורשלחינוךואיןגדולהאספנות
שהאמנותכךפלסטית,אמנותלצרוך

שמגיעיםבכספיםרקכמעטתלויההפלסטית
הממסד.מן

מתוךנחלציםאיךכן'אםהיא,השאלה
ממס,פטורעלדיברתיבזמנוכזו?סיטואציה
שלהגדולההפריחהאתהקיםשבארה"ב

אוליאפשראמריקאית.פלסטיתאמנות

ביטולעל-ידיבאמנותעקיפההשקעהלעודד
זהואוליאמנות,רכישתשלועידודמסים
במוזיאונים.יותרגדולהלהשקעהיביא

מהלכלמסכיםאנימוקד:גבריאל
הדברים.עלאחזורולאכהעדשנאמר
צריךאמנותישמפעלברור'שליאוסיף,
ההתנדבותנכונותאת ,שלוההוןאתלהביא

פעםאףלענף.מענףמשתנהכמובןוזה ,שלו
מסובסדלהיותצריךשכתב-עתחשבתילא

ידיעל-מחציתכדיאפילואולחלוטין
אניכאמור'אבל'אחרות.רשויותאוהמדינה
והייתישנאמר'מהכלעםגמרילמסכים
יינתןמהתקציבחציאוששלישמצפה
השונים.הגורמיםעל-ידי
ישטוב.אינוכתבי-העתמצבזו'מבחינה

הלאומיותהמשימותשבכללהדגיש,
עםיחדצועדיםכתבי-עתוהתרבותיות

מדובראםונוי.והתיאטראותהמוזיאונים

גםאבלמתחיםבביטוימדוברפנימהבארץ
מדינייםבטחוניים,מתחיםשלבשיכוכם

לכך.תורמיםכתבי-עתוגםוסוציולוגיים,
האיכותיהפלורליזםהגנתעלמדובראם

בשולישקיימותטוטאליטריותנימותכנגד
אנושגםהריבשוליים,רקולאהחברה,
זה.תפקידממלאים

ישלכתבי-עתלזה,שבנוסףחושב,אניאבל
התפקידוזהוייחודי'מיוחדמאדתפקיד

תרגומיםועםהעבריתהשפהעםשקשור

באופןלנו'איןאחרות.לשפותמעברית
לאומית,תרבותשלמעוזמעיןמסורתי'

ובקהילותבציונותתמידמקובלשהיהבמובן
מתפקידםמתעלםלאאניבעולם.היהודיות

כרגעמתייחסאניהבודדים,היוצריםשל
המוסדות.מגזרשהואהדיוןלתחום
ישראלעלהגנהשלמוסדותמגזרובאותו

בינלאומיבייצוגוהןמבפניםהןהתרבותית
יש-נועםשלמלהכלעםמזדההואני-

התפוצותכלפיעצוםתפקידלכתבי-העת
כולנובינלאומית.קהילהעםובמגעים
ישראלמדינתעברהמידהבאיזויודעים
בעשורתרבותיתדה-לגיטמציהשלתהליך

ישראלאוייביבקרברקלאוזההאחרון.
מובהקים,פרו-ערביםבקרבאומובהקים

עויניםהיולאשבכללאנשיםבקרבגםאלא
איזוישיהודיות.קהילותובקרבלישראל
אמיתיתממחויבותלהינזרורצוןהתנכרות

תפקידישהאלההנקודותבכלישראל.לגבי
זאתרואהואניעת,לכתבימאדגדול

אביב"תל-כעורךפעילותירקעעלבבירור

ווויו",

יותרעודבולטהתרבותתקציבקוטן
גםהמשימה,לגודללבבשיםבכתבי-עת.

רב.בקושירקניתנתהמצומצמתהתמיכה

ראשישלמשותףפורוםשהקמתיתכן'
שיושבהפורוםכמואולי-תרבותמוסדות

חושבאניהזה.בכיווןעוזרתחיתה-כאן

צריךכאןשנפתחהתקשורתשאפיק

 .להימשך
גםואוליכתבי-העת,בתחוםלפחות

רקלאפועליםאנחנואחרים,בתחומים
אנטי-תרבותיפופוליזםסכנתשלבמצב
יהודיותקהילותוהתנכרותבארץ

ואמנותיותאקדמיותאינטלקטואליות,
גורםשלבלחץגםפועליםאנו-בעולם
מדיה,שלמעודכנתהתפתחות :נוסף

בהישאבלרעהכולהשלאוכר',מקומונים
אנטי-תרבותיים.סיכוניםשלחלקגם

תפריטהואתרבותגיבורשבובמצבמדובר

גדולעליוהשוטףוהדיווחמסויםבפאב
תיאטרון.הצגתאוספרעלמאשרבהרבה
עקרונותעלויכוחלאשהואבסגנוןמדובר

נטוכוחניתתוקפנותאלאאסתטיים
התרבותית.העשייהעלשמשתלטת

ספקליאין .מיוחדתפקידישלכולנוכאן
אחרתשפההיאכתבי-עתשמעצביםשהשפה

מהמדיהחלקומשפתהמקומוניםמשפת
אתלחזקשצריךחושבואניהאלקטרונית,

כלפימיוחדתאחריותלנויש •הזוהשפה
ייחשבלאשזהמקווהואני-אנחנוהשפה.

איזוכלפימכווניםלא-מוגזםכשבחלי
פופולריותאיזוכלפימיידית,הצלחה
שכבותיותרבחשבוןלוקחיםאנחנומיידית.

הקשוריםנוספיםודבריםהעבריתשל
הזה.בתחום

שלמעמיקהבדיקהעלמאבקלנהליש
עליהם.לוותרשאסורמינימלייםמפלסים

מבחינתלוקאלי'משהולומררוצהאני
מקווהואני ,לינראהתל-אביב.עיריית
התרבותשמוסדותאובייקטיבי'מספיקשאני

תרבותלענפינטייהלהםישתל-אביבשל
בניםבתל-אביבהםכתבי-עתמסוימים.
רוצהשמישהוהרגשהאיןלחלוטין.חורגים
מתענייןשמישהוהרגשהאיןאותם,לקרב
מקבלתשתל-אביבנראה,באמת.בהם

ולאמאליהכמובנתספרותיתפעילות
שהקשייםהרגשהליאיןבה.משקיעה
בחשבון.נלקחיםכתבי-העתשלהמיוחדים

טוביה-מריםשלהרגשתהעםמזדההאני
 ,כשנוררלהופיערוצהאינואדםבונה.

עםבמיוחדכזוהרגשהליוישכמטרד'
הקשריםאתלחזקשאמורווויו","תל-אביב

ישראל.שלאחרדימויולהציגהתפוצותעם
המפעלאתשרואיםחש,אנירבותפעמים

מסד.רכמעיןהזההתרבותי

וכמהכמהפילתאטרוןשמגיעמביןאני
אנשיםהרבהכיכתב-עת,משלתקציב

אנשיםוהרבהבוועובדיםמתפרנסים

זואותישמקומםמהאבל •בומבקרים
למדודאפשרשאיברור'כמה?פי-השאלה

הצרכנים.במספררקכתבי-העתאת

ההילהאתלנפץרוצהאניבםר:יעקב
תמידשאינהתל-אביבשלהתרבותית

לאהתל-אביביוהממסדהעירראשנכונה.
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חזותית,אמנותאוהביםהםספרות.אוהבים

למרחוק.שרואיםכזובייחוד
מקוםבנווה-צדק,סופריםביתהיהלדוגמא,
העברי'הרוחניהמרכזנולדשבוהיסטורי'
הצעיר"."הפועלשלהראשונההמערכת

הפניותכללמרותנהרס,הזההבית
 •עזרלאכלוםוהמחאות,

היוילדיםשלשמשלחותביאליק,ביתהיה
הואשניםעשרנסגר.הביתבו.לבקרבאות
אחרמשהונפתח-וכשנפתחבתיקוניםהיה

בליביאליק,בליוסגור'אסרםביתלגמרי:
וכר'.ספררתימוזיאוןבליתרבות,
חיוהחשוביםהעברסופרישרוברצה,הגורל
גרלדברג,אלתרמן'-אביבבתלרמתו
למצואאפשרארץבכלבאירופה, •ונסקישל

ביתאושליביתאודיקנםביתכמרמוסדרת
ביתשרםאין •כאלובתיםאיןבארץקאפקא.

ראשזה ?תרבותזוגרלדברג.ביתאופן
בוררת,זולדעתי ?תרבותיתמחשבהעםעיר

"חברמנית"תרבותשלסוגהיאוהתרבות
גנטית.ואקססרור

בשנההתרבות.הואביותרהמקופחהתחום

-הכלכולל-לתרבותהוקצבושעברה
הלכוחרדייםלי •שקלמליוןוששהשבעים
בסלההספרותזהוכתרךמליון.מאותארבע

בשישים.

הגרועהתהליךעוברהעבריתהספרותעל
הביקורתבתחוםגםההססרריה,בכלביותר

מספרשלשגשוגישהמר"לות.בתחוםרגם
גלעללעלותהמצליחיםכותרים,שלמועט

יחצ"נות.ומשרדיעורכיםשלמסויםיחצ"ני
לאמדוכאת,חסרנההספרותרובאבל

לידימגיעהמצבלקורא.עוברתלאנמכרת,
עלספריםמדפיסיםאינםשמרייליםכך'

שלהשתתפותדורשיםאלאחשבונם,
אתלמכורמהצורךאותםפרסוזה •הסרפד
 .••קיבלוכברהםהכסףאתשחריהספר,

בתחוםביותרהבריאההחלקהזה,רקעעל
איןלהםכתבי-העת.לדעתי'היא,הספרות
והתנהגות,פעילותשלכזומדיניות
הםשבוהאופןאתנכרןהגדירוגבריאל
שלכפעילותאותרמגדירחייתיאניפועלים.
כתב-עתמוציאאנילהגזים.בליהקרבה,
לעשרהתשעהביןירחון'כמעטשהוא

עובדיםמתוקנתמדינהבכלכשנח.גיליונות
עובדיםאצלנואנשים;עשרותכזהבירחון
משרה.בחצישנייםמתוכםשלושה,

תלונותליואיןרע,לאיחסיתנתמכיםאבר
ואינהכמותיתהיאשליהסענהלחלוקה.

חזוהתמיכהאבלהחלוקה.בצורתנוגעת
אותנושמחייבבירוקרסיבסבךכרוכה

תקציבהצעתבשנה,דו"חותארבעהלכתוב
חשבוןרואהלהעסיקונו',חד-שנתית

מיניכלהכנתעלעתקסכומילוולשלם
בעבר-קרחשכברכפי-ועדייןדו"חות,

שחדו"חבגללרקההקצבהאתשנפסידיתכן
פהישנכונה.הלאלכתובתבטעותהגיע
תפקידבהערכתלקויומשחולקוימשחו

כתבי-העת.ותפקידהספרות

התרבות.משרדבענייןאחרונההערה

בדעהוהכלכנסתחבריכמהעםזאתבדקתי
משרחששיש .שינוילהיותשחייבאחת,

שטענו'כאלהישזאתולעומתתרבות,
רשותעלשנמליץמוסבתרבותשרשבמקום
ולאמנות.לתרבותעצמאית

רשותלךתהיהאם :סלדאבנר
לךיהיהלאשבובמצבתחיהלתרבות,

לךייתןלאזהבממשלה.יושרמליץאפילו
לעתיקות,רשותהקמנולדוגמא,כלום.
אפילולהניתןלאשבומצבלהיותויכול
בחוק.עיגוןשוםלזהאיןבשנה.שקל

זהירמאדלהיותצריךערמו:סמראל
וקחפוליטית,תהיההרשות •האלובדברים
אתשהרסההשידוררשותאתלדוגמא

ההצעהאתמעליםהפוליטיקאיםהטלוויזיה.
הוא,שיקרהומהאינטרסים,מתוךהזו

 .כזורשותעלישתלטוגרתהמפלשחברי
עסק.לךישמיעםיודעאתהשר'לךכשיש
ומרים,צחישהעלולנקודהלחזוררוצחאני

מסוכן.מאדשלהםהטיעוןשלדעתיולומר
וקשה,אמיתיבתת-תקצובחייםכולנוהלא
יחליטושמחרנניחזאת."יודעאחדוכל

יעלההאםחדש,בית-חוליםבארץלהקים
מבלינסוןיורידוכךשלשםהדעתעל

פתאום?!מההתקציב?אתומתל-השומר
למדינה.תקציבלעודידאגו
ברמת-גן'מוזיאוןקםבית-לסין'קם

צריך-גדלוהצרכיםגדלה,האוכלוסיה
מהישןלקחתאי-אפשרתקציב.לזהלתת

אםנכים.יהיוכולםאזכיהחדש,בשביל
תקציבעלמאבקשלבדרךהולכיםאנחנו
לשנהמשנחגדליםהצרכיםלהסביר:צריך

אתלהגדילצריךבהיקף.וחןברמההן
לכולם.יחיהואזגחהער

שרעםכאןיושביםשאנולעצמכםתארו
שלאלכם,אומראניהחינוך.שראוהאוצר
ערלות.אזנייםעליפלושדברינויתכן

אניצודקים.אנחנוכיתיקלטשלנוהטענה
לי'ויגידבעינייםישרלייביטששררוצה
ואיןלייחודייםש"חמליוןמאותארבעשחיו
זה.אתלייגידלאהואלתרבות.מליוןמאה
לאכחבורה,אנו'השרים.אתתאשימואל

אגףעםככהנשבאם •נכוןבזהטיפלנו
האמיתייםהצרכיםאתונציגהתרבות,

פוליטיאדםשיימצאמאמיןלאאניונסביר'
פשוטאנחנותרבות.צריךשלאשיגידאחד
פורוםשיחיהמציע,אנימספיק.לוחציםלא

האוצרושרהתרבותשרעםשיישבכזה,

תוצאה.לזהשתהיהבטוחואניוישוחח,

להגיברוצהאניםרביה-ברנה:מרים
הםכישנאמרודבריםכמהעל

לטיעון"מסוכן"קראשמואלפרובוקטיביים.
שלך'הטענהאתמקבלתאנישלי.צחישל

כספיםאישאואוצרשרכאןלשבתשצריך
מפני ,בכךשקשורהמוועדהכנסתחבראו

 .הזוברמהגםהדבריםאתלהסבירשצריך
מהלבדוקצריךענייניבאופןזאת,ובכל
מוזיאוןאתלמשל'חדשים.למוסדותבנוגע

האמנותבתחוםחללהיהכיהקימורמת-גן
שהמוזיאוניםאומרת,זאתהישראלית.

לבדוקצריךהעבודה.אתעשולאהגדולים
מוסדותמוציאיםכספיםכמהענייניבאופן

שעליודעת,אנילמשל.קטלוג,עלותיקים
אדיריםכספיםמו;איםשלהםקטלוגכל

שלי.קטלוגיםשלשנהחצילפרנסשיכלו

q 
 Eו
 •שיחרב

בםרעיקב

אנשיםשבעהישרמת-גןבמוזיאון

בשנה,תערוכותעשרשמארגנים

מאדגדולהמסהישהגדוליםובמוזיאונים
מועטה.העבודהלמספרם,ויחסיתאנשיםשל
אבלקיימים,מוסדותשלדלדולבעדלאאני
באופןאליהםלהתייחסאפשר ,שנימצד

הכספיםמוצאיםח_מעללבדוקענייני'
יותרבצורחשקייםהכסףאתלנווטולנסות
נכונה.

שלהדימוייםביצירתגעתנופלסטיתאמנות
אמנותחומרית,תרבותמקומית.תרבות

עולםמפגש,נקודותמקום,יוצרתפלסטית
משתמשתהשפהגםמסויםשבשלבדימויים,

לנואסורראיתם.בתוכםומתפקדתבהם
וזניח.חיצונידברלאזהזה,עללוותר

שתילהוסיףרוצהאנימרקד:גבריאל
אתלחזקישלספריות:בקשראחתנקודות.
זהאתולארגןלספריותכתבי-עתביןהקשר

עליותראולילחשובצריךאיזורי.בסיסעל
הארץ'בכללנוישמנויים ,למשלאירועים.

פחות.הרבהאירועיםאבל
הרשויותתמיכתגבילשנייח,נקודה

פחותזאתבכלהםכתבי-עתהמקומיות.
שנמצאיםותיאטראותממוזיאוניםמקומיים

הכלל-ארציתהתמיכהולכןמסוים,במקום
אפשרכאןלגביהם.חשובהיותרהרבה
המקומיות.הרשויותעלפחותהרבהלחסיל

לתקצובלהתי:חסרוצהאניםמל:נרעם
אגב,<כהערתהוותיקיםהמוסדות

סופריםהרבהגםמפרנסיםחתיאטראות

וכרי>:מתרגמיםמחזאים,שלבתפקידים
בולשביקיסוציאליסטיבמשטרעדייןאנחנו
יכוללאאתהקביעות.שלמוסדיששבו

אין ,צחי ,לךלזה.בקשרדברשוםלעשרת
קבועיםעובדיםוחמישיםמאתייםשלבעיה
הבעיהאבלמהם.להתעלםיכוללאשאתה

בםר:יעקב

התחום

המקרפח

הראבירתו

כרת.התר

שעברהבסנה

הרקצבר

כרת,לתר
הכל,כדלל

רססהשבעים

-סקלמלירן
ליחרדיים

ארבעהלבד
םלירןובארת

זהרבתרך-

הםפררת

בופלה
בסיסים.

מרים

םרביה-ברנה:

בעדלאאני
סלדלדול

מרםדרת

אבלקיימים,
סבי,מצד

אפסו

להתייחם
באופןאליהם

ענייני,

מהעללנזרק
אים Jמר

הכספים

רלנםרת
אתלנדרם
שקייםהכםף

ברנהטרביהםרים
 1992מרץ
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שיח.רב

בקר:נחי

לנרהיהאם
אספקופ

כברכרחבי,

הייברמזונן

םננלים
ארתר.

לנערי,
בםויוcרת

חייםסוcנר

זרבה,

וcסלייה
סיסלחסרב

וcפסררתלנר
ירחולהסיג
םםה

סה•סבנר

סלד:אבנר
 pלהיוcבוריר
כךעל

אים pסהפרליופי
אתיכניסר

נרסא

ויבים pהת

לאלחוברת
למנערק

אלאסלהם,
למסברת
ההסכם

הקראלינירני.
להרניאעלינר
םחריברתםהם

אפקופיבית.

26 

המוצראתמסבסדשאתהלפניעודקיימת.
עלויותשלנתוןמצבלךישעצמוהאומנותי

המוסדות.בכלשקיים
בישראלהציבורפרנסידובאחד:ובעניין

כאןלנויש .בסבסודהצורךאתמביניםלא
מזרח-אירופייםמשסדיםביןקומבינציהמין

לאהממוצעהפוליטיקאימערביים.למשטרים
למהיודעולאבחוץ-לארץנעשהמהיודע
בדרדורי'שכלמביניםלאונו'.לסבסדצדיך

 .ומסיביאדירסבסודעלבנוילמשל'
כיוםמקיימיםשאנחנוהבין-תחומיהמפגש

 .שלנוהכוחותאיחודמבחינתהיסטורי'הוא
קריטי'ברגעכיוםנמצאיםשאנחנוספק,אין

לפגיחדשיםשלושהנמצאיםאנחנוכי
בשטח,ומהמציאותשלימהניסיוןהבחירות.

זההתרבות.לענייןמתחייבתלאמפלגהאף
לשולחןיבואווכשהםרציני'לאמעופרל'
יהיהזהקואליציה,להרכיבכדיהדיונים

מאדמאדלכן' .עליושיילחמוהאחרוןהדבר
ישכוחני.קמפייןנכיןביחד,שאנחנו,חשוב

אליהם.זורםהכסףאזהמעיין"ל"אלכוחנות
נבדוקבואואזמסוים,כוחישהדיולנו

אניבתקשורת.כוחלנושישספקאיןאותו.
עםיחדמשהו'לעשותהזדמנותשזוחושב
התרבות.מנהל

הקריטריוןאתהבנתיסוףסוףר: pבוחי

מספרוזה-בתיאסדוןלפחותלחלוקה,
 ,נתוןשזהמביןאני ..•הקבועיםהאנשים

התרבותמדיניותאתנבססאםלנואויאבל
מוסדשלאחדותאוכאלההתחייבויותעל
אחד.אוזה

אתנשווהאםלשאול:רוצהאניעכשיו
יגיעואםיקדהמההחינוך'לתחוםהמצב
בהנחהעלית?לנצרתילדמאותארבעעוד
מה-החינוךתקציבאתמגדיליםשלא

איתם?עושים

תגדלראשוןבשלבסלד:אבנר
תיכנסמסויםומשלבבכיתות,הצפיפות
חזקהשהיאהמודים,הסתדרותלתמונה

שנהכל ,לכןהמעדנת.אתותשביתמאד'
עלתוספתהחינוךלמשדדהאוצרנותן
ומספרהאוכלוסיהגידוללפי ,טבעיגידול

החינוךומערכתלמעדנת,שנכנסהתלמידים
זה.באחוזשנהכלמפוצה

לאהתרבותלתקציבאבלבקר:נחי
 .טבעיגידולשלתוספתנותנים

לנוהיהאםשלי:הסענהאתלחדדרוצהאני
מנצליםהיינומזמןכבדכוחני'אספקט

זובה,חייםשאנובמציאותלצעדי' .אותו
להשיגאפשרותלנושישלחשובאשלייה

שלהציניתהגישההדי .שהשגנוממהיותר
חד-משמעית.היאהשלטוניתהמעדנתכל

פסימייםנהיהבואובאשליות.שוגיםאנחנו
אתלהגדילנצליחלאאםיקדהמהרגע:

שיהיה?הואשישנומההאםהעוגה?

שישנושמהחושבאניערםר:סםראל
אתהמה .מאדדעבאמתוזהשיהיה,הוא

מציע?

"זהשהתשובהחושבלאאניבקר:נחי
לבדוקצריכיםאנחנו .אותנופוטרתהמצב"

-העוגההגדלתואיןפיתדון'איןאם-איך
שאנחנובמעטצדקיותרעושיםאנחנואיך

בסיסיאי-צדקכיוםישלדעתייכולים.
מאד.ועמוק

שלשבטקטיקהחושבאניערםר:זוםראל
הנושאהמאבק,שלובטקטיקההחשיבה
שלאחושבאניתבוסתני.הואמעלהשאתה
אניאוליזה.בשלבאותולהעלותצדיך
בכוחנומאמיןכןאניאבלחולם,אונאיבי

ואפשרוצדיך'שניתן'לשכנעשלנווביכולת
יילךהזההכסףכסף.עודלתרבותלהוסיף
אניקיים.אינובכללשהיוםפיתוח,לתקציב

שלושהנמצאיםאנחנו-לכולנואומד
פוליטיקאיכלהיוםבחידות.לפניחדשים
להוציאאפשרגםוהיוםאיתר'לשבתרוצה
אבל-יקייםלאאולישהואהנסחרתממנו
ולשבת.להסבירסוברגעזהכן.אולי

מציע,הייתיאניד: pםרבבריוcל
אלאלהתקיים,ימשיךדקלאהזהשהפורום
עםפגישותייעדנוגםהבחירותשלקראת

הגדולות,המפלגותבשתימוביליםאישים
הנסחרתמהםלהוציאיסיוןבוייעשה
לתמיכה.

להגיעכיצדהדילמה :סלדאבנר
היאצודקתוהכיאפקטיביתהכילחלוקה
לפתורמאדשקשה ,ביותרקשהדילמה
שתיישלנובעולם.מקוםבכלאותה

מדינית:מבחינהאותנושמובילותסיסמאות
שמהוויםתרבותלמוסדותלאפשראחד'מצד
להתקייםהתרבותיוהמצעהמסדאתכיום

ואיכות.בכבוד

שהואישראל'מוזיאוןאתגמאלדויקחב
מבחינתבארץביותרהגדולהתרבותמוסד

הזההמוזיאוןונו'.אוסףמבקדים,פעילות,
תיאסדוןשמקבלהכסףממחציתפחותמקבל

שמקבלהכסףלמחציתשלישובין"הבימה"
שהואבמצב,הואכיום=אביב.תלמוזיאון
קיצץהואהסוס".אתיותראופחות"גמד

לואיןועדייןשלו'מההוצאותאחוזעשרים
 ?לחיותיכולהואואיךיחיה.לאהואכסף.
שלבפערישראלמוזיאוןעומדהיום

לאוהדילמהש"ח,מליוןחמישה-שישה
למוזיאוןשקלמליוןעודלתתפשוטה.
זה-לסגודואםאותו?לסגודאוישראל

ישראלמוזיאוןשלמה.מערכתממוססהלא
נכסישהםתרבותייםנכסיםלארץהביא

 ,שגליודאיקה,ישראל:מדינתשלהתרבות
קשה.בעיהזולעשות?מהועוד.ואן-גרך,

צמיחהלאפשרהיאשלנוהמדיניותשנימצד
סכוםנותניםאנחנולפעמיםתרבות.של

עםכמותהליך'פותחהואאבלקטן'
למעורבותשמביאבתל-אביב,האופרה
צמיחהישהמקומית.הדשותשלגדולה
עדייןשאנחנוחושבאניהכל'ובסךאדירה,
מתגליםאיכותייםדבריםמאושר.במצב

לצמוח.ומצליחים
ואניביניכם,בדיוןצודקמייודעלאאני

אבלהשונים.המוסדותשלהמחנקאתמכיד
להעבידפשטנית,בצודהיכול'אניהאם

למקום?ממקוםכספים
הכסף.חלוקתשלבשאלהלוויכוחפתוחאני

ביןהוגןויכוחלהתקייםצריךולדעתי
לנושישלציין'חשובהשונות.העמדות

והמניעיםהסיבותעלומוסברתכתובהתיזה
בשנותגדולה:מהפכהוזו .שלנולהחלטות
לפיבסודיות,התנהלהההקצבההשבעים
השמוניםמשנותהחלסודית.רשימה
ומפורסמת.פתוחההרשימה

הםומפעליההספרותאופן'בכללדעתי'
הבמהלאמנותיחסיתביותרהמקופחיםכיום

והמוזיאונים.

סוגעלמברךמאדאניאחרונות:מלים
ענייניהואכיהיום,כאןשהתרחשהדיבור

נציגיםכמהפהשחסריםוחבל ,דגשיולא
לאסוףבסירנותכמהעשינובעבדחשובים.
שלאאנשיםהתערבואזאבלכאלה,פורומים

אינטרסיםוהכניסומוסדותבעליהיו
חשובהמשותף.היעדאתשהדסופוליטיים
בהידברות.שנמשיך

עודולהשיגלעשותצריכיםאנחנוכלקודם
צמיחה.עודויאפשראותנושיאזןכסף,

ברשות,האמנתיפעםאיך?היא,והשאלה
כשהפוליטיקאיםשדקחושב,אניכיוםאבל

כשהםלתרבות.כסףיש-לתרבותקרובים
פוליטיכוחצדיך .אין-ממנהרחוקים
עלתענהלאוהדשותלו'שאכפתאמיתי
הזה.הצורך

אניאבלמיניסטריון'מאדרוצההייתיאני
הישראלית.במציאותריאליזהאםיודעלא
עםנציגיםמאדהרבהזהכיום,לנושישמה
כךעללהיאבקצריך .פוליטיכוח

התקציביםנושאאתיכניסושהפוליטיקאים
למסגרתאלאשלהם,למצערקלאלתרבות
מהםלהוציאעלינוהקואליציוני.ההסכם

מהשזהמאמיןואניאפקטיבית,מחויבות

לעשות.ויכוליםצריכיםשאנחנו
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מאיררבקה

בתהלסביעצמהבין
 1992-1942זפיבה, pרזפררםונסלרם,ררת

n רותשלרטרוספקטיביתערוכה
במוזיאוןלאחרונהשהוצגהשלוס,

מעלהאגסי>עוזי(אוצר:הרצליה
ביןהיחסכגוןשאלותלדיוןנוספתפעם

לביןהאמןביןהחברה,לביןהאמנות
עםבמפגשלאמנותקודהמההחברה:

קודהמהגם:ואפשראולוגיההאיד
האמנות?עםבמפגשהלאידיאולוגיה

תל-במוזיאון"אמן-חברה-אמן",בתערוכה
בדייסבדג>שדה(אוצרת: 1978בשנתאביב,

החברהעלאמניםשלהשקפותיהםנבחנו
 1948-השניםביןבהמקומםועלבישראל

מאבקשלשניםהיוהחמישיםשנות , 1978
תרבותשלמהותהעלבשאלותעז,תרבותי
ניתןזהרקעעלנוסדה.זהשאךהמדינה
גם<ושמאמנוגדיםכיווניםשנילהבחין

הציודצמיחתהישראלית:באמנותמשלימים>

X 
i 
1 

1 .. 

"שפתאללהתחברהמבקשהמופשט,
שלמגמותולעומתואוניברסליתאמנות"
הישראליתבחברההמעוגן ,בציודדיאליזם
מגמותשלושמונהבדייסבדגשדההמתהווה.

בשנותהישראליבציודדיאליזםשל
מוחים""אמניםהקיבוץ","אמניהחמישים:

מונהמוחים"ה"אמניםבין .מגיבים"ר"אמנים

 ,קניספלגרשוןבזם,נפתליאתבדייסבדג
כ"אמניםאותםבהגדירהואחדים,שלוסרות
עולםוהשקפתמעמדיתתודעהמתוךאשד

תיקוןהטעוןאתציידוסוציאליסטית
 tאלהמצויתיאורדקלא ,כלומדבחברה".

הרצויעבדאלוהצבעהכלפיוביקורתגם
השקפתם.פיעל

המוחיםהאמניםקבוצתאתדואהבדייסבדג

לאחדבאירופהרחבותתנועותשלבהקשר
עםהזדהואשדיה,השבהעולםמלחמת
אזשהתארגנההעולמיתהשלוםתנועת
השמאלמפלגותשלנלהבתבתמיכהוזכתה

זו,אמניםקבוצתמביןבארץ.רגםבאירופה

השניםכלשהמשיכההיחידההיאשלוסרות
ומעורבותמחאהשלעמדהבנקיטת
שלוסרותשלהציורי"עולמהחברתית.

 ,אגסיעוזיכותב-סוציאליסטי"עוולמתאר
"היא-הרצליהבמוזיאוןהתערוכהאוצר
רשמהשונות,בעבודותפועליםציידה

בהםוציודיםהפגנות,מעבדות,שלרישומים
נגדהאילמתהמחאהאתמהווההאםדמות

גבילהמוקדמתהדעה •המלחמה"עוולות
לטענתפגעה,שלרסרותשלהפוליטיהשיוך
יצירתהשלהאמנותיכשיפוס ,אגסיעוזי
עם .כאחדומהשמאלמהימיןמבקדיםמצד
היאשלוסרותשליצירתהכללאזאת,

רישומי-נופים,גםבאמתחתהחברתית.

בחו"ל.בשהותהנוצרומהםשרבים
אגסישמצייןכפי-שלוסרותשלהדיאליזם
כבדהתחיל-התערוכהבקטלוגבמאמרו
מרחביהבקיבוץהעובדיםאתכשציידה

חבשן,להבותשלה,בקיבוצהאו-1942ב
בסדפנדהצבאיהמחנהובציוד-1943ב

נזקקמסוייםבשלב , 1949בשנת<צדיפין>
הצילוםשללסיועושלוסרותשלהדיאליזם
תשע""שטחבציודכךמתע.דכמסמך

אתשתעזבתצלוםהסתייעההיא ,) 1965 (
השימושתשע.בשטחהערביםבתיהריסת

חוזרהשראה,כמקודמתעדכמסמךבצילום
שנעשובציודיםגםשלוסרותשלביצירתה

ובתערוכה 1967הימים,ששתמלחמתלאחד
אודסרלההצלמתעםזה,בנושאמשותפת

בגלדיה-1968בשנערכה ,מרכוס-גבסו
 .בציריך"פוררם"

המצולםהדימויהחלהשבעיםשנותבסוף
עצמןהעבודותבתרךשלוסדרתאתלשמש

אלהמתייחסלציודכמקודדקולא
בוש~עםלהתמודדשלההניסיוןהמציאות.
הביאה ,פונק""אנהציודיבסדרתהשואה,

בציוד.ושילובוהבדאלהתצלוםלהעבדת
שלהשפעהגםבכךלדאותאפשראולי

השישים,משברתהחלבאמנותהמגמות
ובארץ.האמריקאיתהפופבאמנות

שליצירתהשלהמוצקכבסיסנראההרישום
(סיימהבבצלאללימודיהבעתשלוס.רות

הצבע,נושאשםטופללא )-1942ב
בעצמם.לכךלהגיעצריכיםהיווהתלמידים

המודהאתאוזוןבמרדכידואהשלוסרות
בעצמוצבעאמן-אוזוןלה.שהיההיחידי

לטענתשחוד-לבן.דקבבצלאללימד-
עלחותמהאתהטביעהזוהעדפה ,אגסי

 ,אזשלמהתלמידיםשהתפתחוהאמנים
יוסףביניהם:הרשמים,מיטבאתוהצמיחה

השפעהאדיכא.ואביגדורדייזדשלוםחידש,
והיאשלוס,רותעלגםפסחהלאזו

שלההצבעציודישלבמבניותגםמבצבצת
מהשנתייםבעבודות ,מכךפחןתולא

גדולי-ממדים,רישומיםספקשהןהאחרונות,
נוסףהיבט .לבןבשחררציודיםספק

שלוסדרתשלבעבודתההרישוםלמרכזיות
ברייסברגשדהשלבדבריהלמצואאפשר

זיהוי"אמן-חברה-אמן":תערוכתבקטלוג
מושגשלהבורגניתהתפישהעםאמנות-הכן

(הציידיםאותםהדחיקההסלוניה~יוד
קסן-מימדיםמציוד ).מ.ו-הדיאליססיים

אחדות.טכניקותלחפשאותםוהניעה
ומחוסריערמחוסרנאלצורביםבמקדים
שלהקלאסיותבטכניקותלהסתפקבדידה
אלהאמניםשימשהרישוםב.דעלשמן
העם",להכרתבמסעותיהםהרבה

מהיותרהןהאחרונותמהשנתייםהעבודות

שהביקורתמשרםאוליבתערוכה,מרשימות
דיוקנאותבאמצעותבהןמועבדתשלרסשל

-כרסיםואףמוחלטיםחדי-קווים,אנושיים
 soוה--40המשנותמהרישומיםבהבדל
אתהמשמשיםמיומנים,כקוויםיותרהנראים

מהשנתייםברישומיםהאידאולוגית.המטרה
ניקוז"גברית",עצמההאחדונותניכדת

שאינן-עצמןהדמויותאלהבוטההאמידה
"באזיקים" ,) 1990 ("שברי"מסויים:במקום

"מאצ'ר" ,) 1991 (ידיים""משולב ,) 1990 (
ברצונושלא ,) 1991 ("קרדמודן"רגם ) 1991 (

משרנה.למלחמהלסימן-ההיכרהפך
מכאןכלקוחותנראותהללוהדמויות
והתמציתהערצמהאתבהןישאולם ,ועכשיו

העבודותמימדיהוא.באשדאנושיכאבשל
מולםהצופהשחווהלעוצמההםגםתורמים

 .ישירובמכס ,לטבעיהקרובבגודלבדמות-
מתבוננותנראותהדמויותאלובעבודות

ר"מאצ'ו")ידיים""משולב<בעיקרבצופה
 ,כלפיהןרגשיתעמדהלנקוטאותוומאלצות

המוקדמים,ברישומיםמאשדיותרהרבה

חיצונית,התייחסותנראיתבהםהקטנים,

גםכמו-הדמויותעלחיצוניתהתבוננות
הרישומיםביןשההבדלאפשרסביבתן.על

נובעהמאוחדותהעבודותלביןהמוקדמים
בו-בצילוםהטמונההעוצמהמספיגתגם

שנותמאמצעהחל ,כאמודשלוס,השתמשה
 ,-60ה

לכאודהשהוא-הצילומיהדימוישלכוחו
 ,הזמןעםשחקב-ביותרוהאמיןהישיר

נדאהובטלוויזיה.בעיתוןושובשובבהופיעו
הרישוםמקיימיםשלוסדרתשלשביצירתה

דיאלוגהתיעודיוהצילוםהדיאליססי
 ,הציודאתלרענןלצילוםהמאפשר
המכסשללעוצמהלהתקרבולציוד

ולציוד ,הציוראתלרענןלצילוםהמאפשר
הישירהצילומיהמכסשללעוצמהלהתקרב

מרישומים-צילומיםשעולהכפיהמצולם,של
ו"מאצ'ר".ידיים"כ"משלב

שלרסדרתשלהדסדרספקסיביתמתערוכתה
פחות:לאחשובותנוספות,שאלותערלות

מידהבאיזו ,עצמולביןהאמןביןהיחסמה
לאמידהבהתגייסותועצמו"אצל"קרובהוא

האחרונותמהשנתייםהציודיםחברתית.

כפיתדוןונראיםוברעננותבעוצמהניחנים

החוץביןלהיטלטלות ,אלולשאלותמסוים
האמניתביןוהפרס,הכללביןוהפנים,
שגם ,ואפשרהשונים.פניהעלוהאמנות

אישייםהנראים-הללולציודיםמבעד
שבוהזה,הזמןתחושתמבעבעת-ביותר

 •לעצמה.אישה ,לצעמואיש

 •פלםטיתאמנות

נולדהשלוסרות
גרמניה,בנידנבדג,

לישראלועלתה-1992ב
בבצלאללמדה , 193 7 •ב

אצלבירושלים,החדש
-1942באוזון.מרדכי

הכשרהלגרעיןהצסדפה
ולאחדמרחביהבקיבוץ

חבשןלהבותלקיבוץמכן
 , 1953עדחברההייתהבו

רותהשתתפה-1946ב

לציודבקורסשלוס
 ,הארציהקיבוץלאמני

סימוןיוחנןבהדרכת

-1947בינקו.ומדסל

בתערוכההשתתפה

ביןראשונה.קבוצתית

עבדה 1949-1947השנים

ב"משמדכמאיידת

ספדיוכמאיידתלילדים"
ב"ספדיתילדים

ביןהפועלים",
למדה 1951-1949

שומייד""גרגרבאקדמיה

חזרה-1952ובבפאדיס,

ועד-1963מלישראל.
בססודיוציידה 1983

היא-1983ומביפו

בכפרבביתהמציידת

שמריחו.
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דןיוקן-נדכאתסלים

ה
הפרקמתוךלקוחלהלןהמובאקטע

גיאומטריות""רוחותבספרהראשון

נדכאת,סליםהכורדיהסופרמאת

לעיראקפרטכידוע,ערבית.הכותב

האוכלוסיההורשתהלאהמועצות,וברית

הלשונותאתלטפחמושבהבארצותהכורדי~
כותביםלפיכךדוברת.היאאותןהכורדיות

השלטוןבשפתאלהבארצותהכורדיםהסופרים

ערבית.בסוריה, Iאופרסיתתורכית,-

בעיר 1951בשנתנולדנדכאת(סלימף)סלים

שלישיבןסוריה,מזרחשבצפוןקאמשלי

היהאביובנות.ושלושבניםששהבתלמשפחה

מאיראןהיגרסבו"מולא",הדתיהתוארבעל

חיטהבגידולעסקאביולסוריה.ומשםלתורכיה

ומצרים.סוריהביןהאיחוד .שנתפרקעד

בסוריהכביכולשהונהגההאגרריתהריפורמה

הזעירים,החקלאיםשלמעמדםלהרסגרמה

עדהתבואותבסחרמתווךלהיותנאלץואביו

 , 1979בשנתשנפטר

לאחר 11970בשנתלראשונהעירואתעזבסלים

לאחרלדמשק.ופנההתיכוןביה"סאתשסים

בשנתלסוריה.שבלאומאזלבירותעברשנה

הסוריתבעיתונותשיריםלפרסםהחל 1968

קוראמשרתמצאזועבודתוובזכותוהלבנונית

חוגאלהתוודעהואבבירות.הוצאהבביתומגיה

בהוצאתוהשתתףבבירותוהמשורריםהסופרים

-"מואקף"אדוניסהסוריהמשוררשלרבעונו

קובץאתהרבעוןהוציא 1973בשנת<עמדות).

כלוגםלייריעהנכנס"כלהראשוןשיריו

היוצא",

הפוליטיבעיתוןכעורךעבד 1974משנת

למערכתהצטרף 1975ובשנתואדת" n"אל·

שנהבאותהאל-תיורה","פלסטיןאש"ףשבועון

מלחמתכשפרצההשני.שיריוקובץיצא

וקיבללהריםהלוחמיםעםיצאבלבנוןהאזרחים

הקטןספרולאוריצאשובוועםצבאיאימון

אופיבעלקצריומןשהואהלוחם""כנסיית

שיריוקובץאתהוציא 1977בשנתתעמולתי.

הפלסטינים.המחקריםלמרכזוהצטרףהשלישי

ובשנתהרביעישיריוקובץיצא 1979בשנת

בשםילדיםלספרותהוצאהבית·הקים 1980

שלהמערכתמזכירנעשהזמןבאותו"נוןס",

שלהיוקרתיהספרותיהירחון"אל-כרמל",

הואבהמשרההפלסטינים,הסופריםאגודת

ובשנתאישהנשא 1985בשנתהיום.עדמחזיק

הבכור.בנםנולד 1991

-הברזל""חגבספרויצאגם 1980בשנת
הבירותיבעיתוןכסדרהכןלפנישפורסם

תקופתשלאוטוביוגרפיהשהוא-"אל·נהאר"

השירהקבציארבעתאתהוציא-1981בילדותו.

בכרך"העגור",בשםארוךשירבתוספת Iשלו

 1982בשנת .הקבצים""חמשתלווקרא Iאחד

"תקועבשםשלוהנעוריםביוגרפייתאתפרסם
 .תומה"עדתרועתואתהשמע ,בשופרתקע

עםיצאללבנוןהישראליתהפלישהלאחר

הופעתחודשהשם .לקפריסיןהלוחמים

את , 1985בשנתפיוסם,גםושם"אל-כרמל"

שהוא,החשכה""מלומדי 1שלוהראשוןהרומן

חבלשלרוחואתהמעלהכורדירומן Iכהגדרתו

ארץ"חבלסוריה:בצפוןהידייםרחבהארץ

מספיקותאינןסופרשלזרועותיוששתי

בולמצואשביקשולאלהבתשובהלהקיפו",

נודעלאשהספר ,אמראנתרופולוגיענייןבעיקר

הכורדית",ההוויה"מעמקילחשיפתאלאלכך

ובשועליםעצמו"בחלוןבשםשישישיריםקובץ

שנהובאותה 1987בשנתפורסםברוח"הנוהגים

המעלה 1גיאומטריות""רוחותהשביספרוגםיצא

בבירות.האזרחיםמלחמתשלהאימיםחוויותאת

כתיבתו:אתהשליםבטרםעודאמרזהספרעל

כשני[שהםזהמספרפרקיםשלושה"סיימתי

הזמןמצוקתאתהממחישים ].פ.מ Iהספרשלישי

אתפירסמתיתמציות.הםהפרקיםכלעצמו.עם

 , 20 • 19מס."אל-כרמל"[בחוברתהראשוןהפרק

לידידיי·קוראייוגרמתי ].פ.מהאש","נ:וףוךבשם

איךכימערבולת.אמנםהואהפרקסחרחורת.

זוכמובעוצמתההמעיקהמציאותלהציגאפשר

לתוךאותהלדחוסמבליבבירותשחווינו

תיאורשבעצםבעודשלה,הספרותיתהתמצית

האםשלם?כרךמצריךזוממציאותשנייהכל

כתבתי ?מערבולתשםהמציאותחיתהלא

שעתייםשתוךקוראיםוהיואותהשתאוטקסט

אףחרדה,נתקפו- !אירוניהלאותהאוי-

מקום,מכלשנים!!כעשרבשרםעלאותהשחוו

לשון Iמהראשוןשוניםיהיוהבאיםהפרקים

 1דברשללאמיתואךיותר.פשוטהבהםהסיפר

לאותהמתומצתת"דוגמה"להגישבכוחיאין

דמויותיהאתמפעילשאנישעהמציאות

שהואמסווהשלבחסותוהטקסטאתגרתהאור

אני,"

"הנוצה"בשםנוסףרומןפרסם 1990בשנת

הכורדית.ההוויהאתלתארהשב

לשוןובצחותנועזבדמיוןמצטיינתכתיבתו

מייחסהואהעשירדמיונואת .דופןיוצאת

והסביבההטבעלמראותילדות,לחוויות

נוראתסביבהזוחיתהגדל.בההחברתית

קשהאלימותחדורהומאידךמחדהוד·קדומים

שלו.הביוגרפיהבספריקשיותהבכלהמתוארת

ששגילשעדהוא,מספרהערביתלשפתואשר

כורדית.דיברובביתכיכללערביתידעלא

שפתהכורדיתהייתהזאתלאחרגםכי ,מובן

היהאביווידידים.קרוביםוביןבמשפחההדיבור

לדברידעלאאךערבייםדתבכתביקורא

למעשה,ערבית.ידעהלאמעודהואמוערבית

סיפוריאתכורדית.בעיקרדיברעשריםגילעד

בעצםמתרגםהואבספריומביאשהואהכורדים

הספר.בביתלמדאותההספרותיתלערבית

ניכרתשאיןהעובדהמוסברתשבכךייתכן

הערביתהלשוןשלהשפעהכלבכתיבתו

מרביתשללכתיבתםהחודרתהמדוברת,

שלשפתוהחדשה.העתשלהערביםהסופרים

העליונה",ב"צחותהמצטיינתנדכאתסלים

כילהניחישאךהמבקרים,אחדשלכהגדרתו

הכורדיתהשפהשל·שכבותתתבהמצויים

המדוברת.

 1כביכול ,הסיפורנמסרגיאומטריות"'כ.'רוחות

היאהכוונההבלתי·נראים","חמשתשלמפיהם

הקוראן,מןמוכחבעולםשקיומםגייניםשללסוג

ואתהגיין"את : 56פסוק , 51בסורהכאמור

המסורתפיעליעבדוני",למעןבראתיהאדם

ובגללצרופה,מאשהגייןנבראוהאיסלאמית

הםשלהםהנמוכהת> n;9<הדהדחיסותדרגת

יחידירקלהיראות.ולאלראותבכושרניחגר

אתלראותמסוגליםהאדםבנימביןסגולה

יצוריםנדירים.הםאךהבלתי·נראים,

יששונות.בצורותמתגליםאלהאל-אנושיים

גמלים,כמוחייםבעליבצורתמתגליםוהם

עלונו.ישוניםרמשיםנחש~ם,עופרת,כלבים,

במקומרתלשכוןנוהגיםהםדרת.המסןאחתפי

דיריכמרומזוהמים,טמאיםובמקומרתמרוחקים

בחיימתערביםהםרכז.ימחראותבתיעזים,

אםרביןלולהרעאםביןשרבים,באופניםהאדם

שללבררחשיאתלקרואמסרגליםהםלהרעיל.

 ,קביעתלב.רחשילבראללהחדירואףהאדם

מקורהלחמישההבלתי·נראיםפרים Qהממס~ר

דברמיסטיות,גימטרארתלחשבכורדיבנוהג

-המיסטיקה-הצופיותהשפעתעלהמעיד
הנודדים.בקרבהעממיותבצורותיה

מפיגיאומטריות""רוחותבספרהאירועיםמסירת

אתלהציגכמרבן,ברדעה,הבלתי·נראיםחמשת

בעינילהיראותהיהיכולשהואכפיהמתרחש

והמסוגליםבנעשהמעורביםשאינםמשקיפים

שהאדםזועבריה:משניהמציאותאתלראות

שהריבה.להבחיןמסוגלהואשאיןוזרבהמבחין

ניתנותאינןבבירותהאזרחיםמלחמתזורעות

מכללראותןוכדיהפשט,דרךעללהבנה

אל-אנושית,בעיןבמתרחשלהתבונןישצדדיהן

עםאךמעורבות,ללאהנעשהבכלהמבחינה

ודם.בשראדםשלמזריותרמקיפהראייהיכולת

חמשתמספריםשאודותיוהאיששלשמו

האותדהר"),("אינצח""איהואהבלתי·נראים

ראשהיא Iהספרסוףלקראתכמוסבראלף,

שלסיפורוזהרכלומר:"אני",למלהתיבה

בבירות,שהותרמתקופתחוויותיו Iעצמוהסופר

שלשמוהאזרחים.מלחמתהתנהלהשבעירבזמן

המלהאופיר.עללרמזבא"אבר·כיר"הבגין

המילהשלמעוותתצררההיאבערבית"ניר"

שברמקוםבעברית,כמרשמשמערתה,"כףר",

האש.לוהטת

הסופרמתמקד Iהספרבכלכמוזה,בקטע

ארזהצדלזהותבלאהמלחמהזרועותבתיאור

 •אחר.
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פלומתתיהומערבית:נדכאתסלים

גיאומטריותרוחות

כולם •ובסדרבשקסהדבריםמתנהליםכבדכשיו
המקריןהידוק,המתכתיהסיפוןעלפהנמצאים
ונחסמיםהיםלחותבגללשנוצריםחסופיםהבהקים
בעבדםמעליהם,החולפיםהצלליםעל·ידיתכופות

צד.אלמצד
קבועיםפינותיהםשבכלבולסים,במרובעיםמתוחםמתכתימשסח

מכריזיםאינםהנלעייםשלהשקיםהקעביםוחלקים.עגוליםמסמרים
בדסיבותחרישיתפוסעיםאלאזה,ופרוץלאהבלילהכובדםעל

ביקשוכאילוקול'ללאהמתכתיתהרצפהפניעלומחליקיםהכבדה
לכיסוייםמתחתהשרועיםשלמחשבותיהםאתלהסדירשלא

בשקיקה.ומשעניםצהאביים

זולדממהשקדמהגדועהערבארוחתויורדות.עולותלחישות
-הספינהבקדמתתאלעבדהלוחמיםנהירתבשללהילולהדמתה
אתיקבלושלאהיווני'הקברניטידיעלשוכנעושלאחריהנהירה,

באי·דצון.הסתדרוהםלפיכךבשורות.יסתדרולאאםארוחתם

שכבדהמתכתיותהפינותאלורסנים,אחד'אחדשבוזאתלאחד
עמן.הסכינו

כאילוהים,אלבכוחזרקוהנותרואתשקבלו'מהמחציתאכלו
צאתםמאזהגנה,לשםאותםהמלווההאמריקאיבצילפגועביקשו
-ברמזיםמלוותוהתחייבויותהסכמיםבתוקף-עירמאותה
 •האחדהעבדאלהזהמהעבדבעבדם

המערב,אלהמזרחמןהלוחמיםשללגירושםהערב-הראשוןהיהזה

עלבעליזותומשתקףהעבדים,שניביןהמקשרהאחד'ליםמעבד
בו:משתקפתשהיאבלאאותה,דואים-החמישה-שאנוהספינה,
להתנהלומניחההיםלהנענהוכאילולהסתתרביקשהכאילו

כרצונה.

לעצמנו'מתכווניםאנוהחמישה""אנחנואומדים:שכשאנומובן'
גודלםעלשפספוסיהםאלהעםנמניםשאינםהחמישה,אנחנו

מפיותיהםהניתזיםהדוקורסיסילספינהשמעלבאווירמתנשאים
הים.בלחותשנמהליםכמעס
לאהאחדים.עם~צח" 'א"שלהימצאולנוכחנבוכיםהיינואולם

שאיןמדוחאנועשוייםשהדיאופן'בשוםתדהמתנואתגילינו
דומיםדבריםאוהשמחה,אוהפחדלאואףבהמשתלבתהתדהמה

נדהמנואילוודאגה.ודםבשדבושישהנגלה,היצודאתהמאפיינים
שחוסלההמשימהשכןפה,מהימצאנונדהמיםשנהיהיותרראויהיה

לדנותדייריו'כלעלייאבו·כיד"בניןהתמוססמאזהושלמה,עלינו
דין'על·פיולכן'האחדיםביןעכשיונמצאשהואאלאנצחיי.ייא'

 .אנחנוגםפהנמצאים
נראים.אינםבפשסות,כך'נראים:אינם-אנחנוהשם-והחמישה

הדחיסותבדרגתכמונושהםמאלהחמישה,כלעלמוסלכנהוג
אשדבכללולעזוראחד'אדםעלממוניםלהיותהבלתי·נדאית,

הסבוכותאתנביאולאדנותהדוגמאותעליו.כבדאוממנו,נסתר
מחשבותיואתבחושיוקולסהאדםלהסבר:הקלותאתאלאשבהן
שיתרחשוהדבריםאתלחשבמבקשוהאדםלמשל.אחד,אדםשל

נופלאשדאתתופשהואהאחרוןברגעדקאךהנסתר'בכוח
דנותלעיתיםבאחרת.לאזו'בדדךהיוםשיילךמחליסהוא •בגודלו

הואדברשלשלאמיתובעודחולה,שהואבןמותובביתונשארהוא
מאבדלפתעהבית.אתייצאאםבולפגועעתידנסתרשדברחש

שהואוישנסעד'כשהואממכהמתחמקוהואיש •תיאבונואתהוא

מחשבשהואחישובבכלכלומד'שקס.כשהואממנהמתחמק
וקשהפעמים,ישהבלתי·נדאים.אנו'מעורביםמדבד·פגעלהתחמק
 •למענועושיםשאנובמהלהבחיןיכולשהואבמדויק,להגדירן

מידהובאיזובשבילועושיםשאנומהבהסברתנאריךלאמקום,מכל
לאמודהיאזהבתיאורכוונתנוכל .עניניובניהולשותףעצמוהוא

למהבהתאםצווינו' •נצחייייאישלענייניועלדקמצוויםשאיננו
אצלכרגילרכה,גולגולתעםשנולדתינוקעללנו,שנקבע
לשנתועדדך·גולגולתונשארגדלשהואאלאהרכים.הילודים

צידיו'משניבכסתותראשואתמרפדיםהיומשפחתובניהחמישית.

כלשהו.קשהבגוףיגעלבל
שנותיושבכללאחדהראשונה,בפעםהילדדיברהחמישיתובשנתו

פרדהעלשהעידודפיםלחיוכיםסימניוהצטמצמוהקודמות
זומלהלעחזרהואוחייך."אישןיילאמו:אמדהואואבה.הממשמשת

אתוחביביםהמתקרביםהיו"אישן".אליו:שהתקרבמיכלבפני
בצהרימתוהואהדברארךלאנדדם.לאהואאךייישןיי.ואומדים:

הבלתי·נדאיםחפצינואתארזנואחדים.שמתיםכפיאחד'יום
אזשכןמתים,לאחריותםשהמסוריםבשעהמיננובניכמנהגוחזרנו'

אנואךנצחים.לנצחאליהםלהתלוותהאחריותמעליהםסדה
מהכלשם"השכחתםבחומרה:לנוונאמדשבאנוכלעומתהוחזרנו
הואייומהבבהלה:רעהואלאישהבסנווחזרתם?"עמכםשהיה
שם?"ששכחנוהוהדבר

אלעקבינועלשבנוולכןשהואמיעםלהתווכחלנונאהזהאין
ידינואתשילבנוהרכה.הגולגולתבעלהתינוקשלקברומקום

במצבלהיותזכותנו •לנואיכפתהיהלאדברושוםגבנו'מאחודי
שעצמותיהםומתיםקנדים,קומץריק:סביבנוהאופקשכןכזה,

שלכאבןהחלקיםהיוםבצהרימצקצקותוציקדותעליהם,נמאסו
באד.

המשולבותידינואך ,כךלדברלנונאהזהאיןד·כךזיי nא"ומה
וסובבנוזמן·מההארץעלישבנוכמובןזאת.זאתאמדוגבנומאחודי

היבש,ובעשבבשמייםהבסנוהקברות.ביתאתהמקיףבדמבר'מעס

המלאותלמצבות,מסביבהנטושותובאלההחדשותבמחילות

לקברמסביבבמעגלשניתהסתדרנוכךאחד .ועפרתולעים
שוםשלדעתנולתתבלאגבנו'מאחודימשולבותכשידינוהתינוק,

פסדועליו>מופקדיםשאנומישללמותו(כוונתנוהעניניםדבר.
שאנומישלמגודלוהמנותקתהתרחשות,בכלמהעיסוקאותנו
 .עליוממונים

ואיןדאגהממשלאלא.הזאת.השיבהעקבדאגהמעיןעלינוקפצה
כבלתי·בנו'שהדיהשגורה.במשמעותההמלהאתלתפושראויזה

אםהאדם.מתכונותהיאהדאגהבאדם.שפוגעמהפוגעלאנראים,
 •החיקוידדךעלזאתעשינוזומלההגינו
ומדועעליו'מופקדיםשאנוקברלא.דאגה"?"חשנואמדנו:האם

השמייםמןעלינויורדיםוצהרייםסביבנו'משתרעתשממהלדאוג?
התבקעותוקולקנדים,קומץהדאגה?ולמהבוהקות,בשלשלאות

ואנחנוהדאגה?ולמהמעס,עודשיישמערכרוכית,גולגולתשל
אםמענייננוזהואיןהזמןאתהמודדיםמאלהאיננומקדהבכל
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אונסתריםהדבריםאםלנוהיאאחתנמשך.אוחדלכלשהומאורע
הבלתי·נראיתהדחיסותשהםוהחמישה,לדאוג?ישומהנגלים,

הנתוןהאדםעללהתבונןאמוריםיותר'לאחישובים,מחשבישלנו'
ביןבחושינו'מבחינים,ואיננובחסרם.אובשלמותםלענייניו'

אנובזאתהאדם.עלהמתרגשיםהארועיםמביןלקטןגדולאירוע
המשיךהאירוע,לאחראם,עצמו.האדםשלהערכתועלסומכים

ביתואתלנעוללשכוחהחלואםזעיר'אירועהריהוכדרכו'לנהוג
תוךרבותפעמיםעצמהשאלהאותהולשאולולחזוריוצא,כשהוא

האירועכימעידזההרישאלתו'אתששכחעלולהתנצלאחתשעה
גדול.היה

נטפלתהדאגהשאיןהיאתכונתנובלתי·נראים,שבהיותנוומאחר

אתבסקרוהאדםשלמעניינושהיאהשאלהמןעצמנופטרנואלינו'
סיפונהעלעתה,ששמענושמהאלאשמחה.בהשאיןסקירהדרכו

בתוקףהמגורשיםהללו'הלוחמיםאתהנושאתהספינהשלהמתכתי
משמשתמבולבלתשהערכהלכךהגורםהוא-בין·לאומייםהסכמים

 .להתבוננותנובסיסלנו

יישמעשבוהקברותבבית .למשנהומשטחביןהבדלאיןכן'אם
הזאת,הספינהגביעלכמוהרכההגולגולתהתבקעותקולבקרוב

הערבאלמתבונניםגבנו'מאחורימשולבותכשידינועומדיםאנו
שבביתוכשםהאפל.מפוחותוךאלהתפוחותבשפתיושנופח

אנומאזיניםכןהעצמותעלהתולעיםלזחילתמאזיניםאנוהקברות

המתפצליםהמים,שלהנצחיתלמערבולתהספינה,גביעלפה,

כשהקצףנבקעיםושובומתמזגיםשאון'בקולומתאחדיםושבים

המים.פצעהואהקצףכילדעתנוכחיםואנוכרותחעולה
אחדממצבעובריםהדבריםאתלראותשהוכשרנואנו'זאתבכלאך

 •יותרסביראין .••יותרסבירקמעה.נבוכיםמבוכה,ללאלמשנהו
דאגתנו'עלהתינוק,קברלידהכרזנו'מאזקמעה.נבוכיםאנחנו
שספקוסקרנותדאגהשלבתערובתמהולהדחוסתנונעשתה
נצח"ב"א'מתבונניםכשאנונבוכיםאנולכןהופיעה.ולאהופיעה

ביןשאבדהוא,הצבאיים.בגדיובמלואשרועהספינה,משטחעל
אחדלוחםעזבבטרםעודהתמוטטאשר"אבו·כיר",בנייןהריסות

ובערבות,בין·לאומייםהסכמיםבתוקףבא<ששחרורההעיראת

מבוכתנו'עלנוסףאותנו'הדאיגאחד).לחודשאסיר'שלכערבותו
אחתהבלתי·נראותצורותינואתבוחןבמישרין'אלינומביטשהיה

מפניו'הסתתרנובהןשניםשבעלאחראותנו'ראהכאילואחת,

המטופחת.הדחיסותבעללגורלוונחשפנו
יתבוננוכירגיליםאיננוג.מראיוהדברמאתנו'עלםבלאזהכל
המבטיםמרחוק.הנראיםגרגריםהיינוכאילולב:בתשומתכך'בנו

דברזהונראה,יצורבנושיתבונןאךבדרך·כלל.אותנו'קורעים
ואיןיונעיבהטעיהאין .אלינומבטומישירנצח"ו"א'באמת.מביך

שיבושחלכינוכחנוהימיםאתמנינווכאשרבחשכה.מרצדותהן

הסתתרהיכןלדעתעלינוהיההספינה,סיפוןעלועתהבספירה.
ואיך"אבו-ניר"בנייןהתמוטטמאזכלומרימים,ארבעהנצח" 'א"
אלמבטומישירהצבאיים,בבגדיולו'.הלהמגורשיםביןהופיעזה

צורותינו.

כלומרמהעיר'נפרדויםמגורששלשקבוצותשעהנהרסהבניין
החתומותוההתחייבויותהמאושררים,הגדוליםההסכמיםבימי

הימיםארבעתולאחרגומי.ולאשעווהלאבהןשאיןבחותמות

לאנצח"ו"א'והחיפושים,באדמההנבירותהושלמובהםהללו'
עימםועלינוהאחרים,המגורשיםאללהתלוותנפנינוהתגלה,

כיכמובן'ידענו'המתכתי.הספינהסיפוןאלהמתכתייםבסולמות
כמונוסף,דופןיוצאפהיהיהולאהסתייםנראהאותואלצירופנו

למרותאז,הרכה.הגולגולתבעלהתינוקמותלאחרשהתרחשזה

"החזרתם,עקבינו:עלהוחזרנותפקידנו'שיסתייםהיההראוישמן
אשרהדברהואומהשם?"שכחתםאשראתששכחתםלאחר

שאיננותקופההתינוקשלקברוסביבנשארנוחשוב.לאשכחנו?

הדשהואטפשי'דיבורמיןהמצאנוכךאחרלחשבה.מבקשים
רמשיםזחילתהתבקעות,שאוןהרוח,כמובשממהששמענולקולות

והחפירהוקרצוף,ורעםהחדשים,המתיםאתהמלוויםולחישת

תועה,וכנףהקברים,בתיליושקיעההעפר'גריפתאובאדמה,
אשרעדליפול'בלאלפתעהנוטותהמצבותאבנישלוהדרדרות

מהו'אחד'אףחזור'"הנהו'כמו:מגומגמיםמשפטיםאצלנונוצרו
 "?!הז"מהקראנו:ואנו"זקתקו"אלינו:שקראמיוהיהזה?"מחו

כמווזוחליםהיבשים,והקוציםוהעצמות,הקברים,סביבנווהתעופפו
מיניושארוקיפודיםע~ברושים,כמוומכרסמיםוזיקיותנחשים

ומצאנוהתעופף,זהכלוחלזונות;חוליות-בעליקטניםרמשים
שללתקרהמתחתקרקעיתה,אתרואיםשאיןתהוםמעלכמועצמנו
מהעבראלמיהרנורקפה,פצינוולאכעננה,התלוייםשברים

ונכנסנואליה,והגענונבעתים,עיר'שלכגבולהלנושנראה
"לאן?"עצמנו:שאלנובטרםלסימטאותיה

אחר·כך?ולאןקברו.אפילועליושהופקדנומהתינוקנותרלא
שהםלאחרמיננובניחוזריםשאליוהמימדאללחזור·חשבנולרגע

שאלהאותהאלינותופנהשמאחששנואךחובתם,אתממלאים
שכחנו?מהוחזרתם?"שםלכםאשרכל"שכחתםעצמה:מטרידה

"לשם",וחזרנונחזור","הבהאמרנו:הפחד?ומדועדבר'שכחנולא

השבנוששכחתם?"אתושכחתם"החזרתם,נאמר:התבדינו.ולא
כנראהזוכיהנחהמתוךדבר",שכחנו"לאבביטחון:אךבזהירות
שכחתם"שובו.צעקה:נשמעההנהאךלהתל.רקשכוונתהבחינה,
בלתי·נראים".להיותשעליכם

אנחנווהנהאי·הבנה.שלמובהקמקרהנראים?אנחנוהאמנם

חיתההסמטה •בנומבחיןשאישמבליהסמטהתוךאלחדורמעמיקים
ממהריםושביםעובריםכמהבהנראופעםומדיכמעט,ריקה

רחבותדרכיםאלמובילההיאכיהתגלהשהתקדמנו'ככללדרכם.
אתקישטווצמיגיםעלוביםמכוניותששלדיהנמוכים,והבתיםיותר'

חצרותיהםשאתיותר'גבוהיםלבתיםמקומםפינוחצרותיהם,
לבנייניםמקומםפינוואלהמוזנח.פחותוציודעציםכמהמפארים
טלביזיהאנטנותניצבותומעליהם.מתנשאים,ואחריםגבוהים,

מתכתיות.

שניאותנו:עצרבנייןמולשהתרחששמחזהעדחדור'העמקנו
באשאותםומרתכיםברזלבמוטותמחזיקיםפנים,מכוסיגברים

מיכלאתועיכבושער'הלחימוהם •ריתוךממכשירהיוצאתכחולה
אתלנעולכוונתםכיברורהיהמפתח.לולתתכדישנכנס
להרבותכוונהמתוךכנראהמתכתית,בדלתלבנייןהכניסה

אותומדריכיםהיומפתחו'אתלאדםשמסרופעםבכל .ביטחון
כאילוולמטה,למעלהמסתכליםזרועותיהם,אתפורשיםבאריכות,

הצפויהתקלהמפניומזהיריםבקפדנותהכניסהאתבוחניםהיו

פנימהממהריםהיוכךכדיותוךושם.פהמכשוליםשיווצרובמקרה
הדומהקולששמעופעםבכללמדרגותהסמוך.בקירמחסהותופשים

בזהירותחוזריםכךואחרומתגלגל'חלולבמערה,התוףלקול
עדמכנסיהםאתמכניתבתנועהמפשיליםעבודתם,אתלהשלים

וכרעוכשהתכופפוהרגלייםגמישותעללשמורכדילברכיים,מעל
ברך.

המתכתעשןבמעגל.והקפנוםמטבענו'שאינהסקרנותנתקפנו
טבעות,טבעותהקולחהזוהרעםיחדדחוסתנואלהתרוממוואדיה
ובעודנודמותנו.בניאלבהןלעלותתשוקהבנועוררשצבען

ואבקברסיסיםשזורחלול'תוףשלקולושניתנשמעמשתאים
כאילומקשיביםהכניסה,אלהאנשיםשנינסוגווהנהחריף.שטעמו

שלרעמונדםטרםשנייה,ותוךקודמואללהתחברעומדאחרקול
קירותהתקלפושבעקבותיוברעם,מלווהשני'ברקעלההראשון'
ממקורהבוקעתדבוריםשלעצומהכלהקהזאת,לאחרהכניסה.
שומעיםאנוכילנושנדמהעד ,ההדהתפשטהבטון'במעבינעלם
שהמיםהסכמיםפי.עלהנעההל.אה,הספינהגביעל ,עכשיוגםאותו

אתאףמקיצהשאינהחרישיתכגניחהחליפות,וחושפיםמכסים
עלאורכולכלהמשתרענצח"'ו"א'הלוחמים.מביןביותרהמודאג
המגיעהזה,הקולעלדעתונותןואינוסיגריהמעשן 'העבההסגין

לבו'תשומתאתהואמרכזנחרצתובהעזהקלותבמיןהמים.ממזרח
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רתיעהכלללאאלינומבטומישירכשהוא ,בצורתנו ,ממעמקיו

המשטחעלהמחליקהבחשכהרואיםאנושאותן ,עיניובאישוני
יתבדואוליהספינה,אחוריאלעיגולבחצימכסינוהפנינוהמתכתי.
בהןמגליםואנוהקסבה,בעורמתנומבחינותעיניואך ,חשדותינו

ביזמתמתחוללעכשיושמתרחשמהכימשוכנעיםעמדנוקל.לגלוג
הנסתר.הכוח

עצמנושהרגלנומזההשונהלמהלךתוקףניתןאמרנו.כך""יהא
אליוהתקרבנושבעיניו.הלגלוגאודותעלונשאלאליונתקרבבו.
נישאכשבאוויר"אבו·כיר",לכניןהכניסהמול ;הקודמתבפעםכמו

שקועיםשהיואלההאנשים,ושנינרגזותדבוריםכנחי?שאון
 •בחיפזוןרצו ,השערחלקיבהלחמת

עלכשידיוהדרומיהבנייןלקירקרובעומדנצח" 'א"היהזמןאותו
רעותהמעלהאחתהקבועותהמרפסותבשמונהמתבונן ,מותניו
שדברים ,ריניישקיתבעיניוובוחןרדה",.הפ"ילדימקלל:כשהוא
לרגליו.סמוךהקרקע,עלנפילתהלאחרמתוכההתפזרולחים

במקצת,רזההיההואלב:תשומתלעוררבלאמתקדםראינוהו
 ,מגופו ,יותרנכוןבעצם,-מעברואוממצבודאגהמביעותופניו
שנעצרמאחר ,אבלהכאב.ובפחדבכאבהתנסהשגופואדםככל
אתשקילףהרעשלמרותהמרפסות,מאחתהשקיתנפילתעקב

מרותקים, ,אנחנוגםנעצרנו ,יחדגםהבנייןוקירותהמדרכה

בכעסרגע,באותולהתבונןהמשיךהואאךהמשעשע.למחזה
הגוף:שלבצילוופעםבגוףפעםהמופרהמאזןבקומדיית ,ילדותי
נגדהצלהמוות:כףגםמכרעת ,כללבדרך ,הצלכףמכריעהכאשר
לראותמתבונןהיהנצח"ו"א' •עצמונגדהדחוסת,נגד ,הכובד

מאחתהשקיתנפלהנסרם ,מהותונגדלפנותהצלבידייעלהכיצד
אוזניואתהחרישווהכעסהתהייה ..נפילתהולאחרהמרפסות,

האנשיםלשניוגרםהקירותאתשקילףהפצצה,רעםאתמשמוע
ככביסה.מחסהליסול

נעצרוכאשרהבגין.כניסתאלהמתוניםצעדיואחרעקבנובחדווה
שניעםמקוסעותמליםכמההחליףהואאנו.גםעצרנוקמעה

הצללרוץ.עליואיסיותו.עלבוגערוהזהירוהו.שכנראההאנשים
לאחרים,כמומפתח,לונתנוהםהמדרכה.עלתהפוכותיואתהכין
ארבע,שלוש,שתיים,קומה,-אחריו:עלינובמדרגות.עלהוהוא

מפתחואתנצח" "א"הוציאכךאחרקומות.שש ,כןשש.חמש,

האורחים,חדרדלתמולעמדהוא .אחריונכנסנוהדירה;אלונכנס

דלתאל ,ממקומולזוזבלאקלות,נסההרס.סימניכמהבעיניובוחן
אותוגםבחןהשינה.לחדרפסע .מקומועלהיההכלהמסבח.
הסיראי·סדר.סימניכלנראולאהאמבסיה.חדראלופנהמרחוק,

עלונשען ,אורכובשללמסדרוןשיוחדשסיחעלהתישב ,נעליואת

שהמרחק ,שממולהלבןהמסדרוןבקירמנסונועץכשהוא ,יחידכר
אצבעות.ממספרעלעלהלאהשלוחותרגליולביןבינו
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והמאפרההכר .בולהשתרערגילהיהכיברוראך ,צרהמסדרון

אלהכלקסבה,בצלחתמכורסםותפוחמשקהשאריותשבהוכוס
מבליבוולהישאריהמס;רוןאלכךלהיכנסמורגלשהואמעידים
כפי-אליונכנס'שהיההמטבח,זולתכלשהוחדראללעבור
גםאחרים.פעוסיםובדבריםבמיםלהצסייד-לאלתרשראינו

לחדרקרובהצפונית,בפינה ,במסדרוןמקום .היהלסלביזיה
אתהמאפשר ,בי;תרהקרובהחשמליהשקעקבועשםהאמבסיה.

שעהעוברתאיןכללשבדרךזרם,בושישבתנאיהמקוסעת,ההנאה
ומגישיהישואשרהמשודרתלתכניתבהתאםאושייפסק,בלא

בהתאםמותקןהיהזה ,למזוונואשרמועדיה.עללהקפידשוכחים
כךשעה.אחרושעהיום,אחריוםונשנים,החוזריםהנפץלקולות

אלהמסדרוןומןהמסדרוןאלהשינהמחדרהעברתושנתאפשרה
אח.דבמקוםשניםמאהנשארהיהזאתאלמלאהשינה.חדר

כשהואהמסדרוןאלבערב, ,מזדונואתמעבירנצח" 'א"היהבקלות
בכלעצמושריפדלאחרהסלביזיה,אלהמתמתחותרגליואתמפנה
לושיאפשרבגובהימצאשראשומנתעל ,בו 'לרפדשניתןמה

כלאיןאוחשמלכשאיןגםהצבעים,שניבעלהמסךאתלראות

לעיתיםשקורהדבר ,והמוארהמאורךהכסףמשטחעלתמונה
אותמונות,לשדרהטלביזיהעובדישוכחיםכאשרקרובות,

חדראלהמזרוןמוחזרתמידובבוקרטכניים.בתירוציםמתנצלים
הואזה,לכלשלוההסברלרצפה.הצמודעץלוחעלונפרשהשינה

עלולההעירמזרחאלהנשקפתדירהכלדירתו:שלמיקומה
פגז.ידיעללהיפגע

אך .חולבשקיוהתבצרומהבמידתגנותמרהיוהקרקעקומות

מקלטדייריהןמוצאיםלכן ,כזואפשרותאיןהעליונותלקומות
ושלושה,אחדמקירביסחוןיותרמעניקיםקירותשניבמסדרונות.

יעריםלאשהלא·ידועבתנאי ,יותרעודבטחוןמרבים ,לוודאיקרוב
ל"אבו-כיר".מדרוםהשלישילכניןשקרהכפיהחישובים,על
תאוצתבשלהתגלגלה,כךאחרהתפוצצה.ולאפצצהנפלהשם

היאהחשמלית.במעליתוהתנגשההכניסהרצפתפניעלנפילתה,
מערבה"שיברים"שנימרחקוהתגלגלההמדרגותפינתלעברפנתה
מדרגה,אחרמדרגהטרק,טרק,טרק, ...כךאחרהמקלט.לדלתעד

לעיניהמקלס,רצפתעלבדיוקעצמה,סביבהסתובבהבירידה,

חלקםהנרות:לאורקבוצותקבוצותמחולקיםשהיובוהנמצאים

יושבים.וישעומדיםישבילדים,נוזפיםוחלקםשש·בשמשחקים
אתלכסותהידייםשהספיקובלאעזאורהמקוםהוצףעיןוכהרף

באמהיודעבעצםומי ,הפיצוץרעםעלהאחריוומיידהעיניים.

 ,והתפזר ,משהוהתרומםלפתע, ,כךהפיצוץ?אוההבזקתחילה:
באלהאלההתערבבוכריהן.ראוהגופות ,עוצמתומרובדקיק

שלוקרביוזה,שלגוויתועלזהשלראשולה:דומהשאיןבנדיבות
השני.שלחזהועלהאחד

הפצצהכך:כנראה,היה,הראשונים,סימניופיעל ,העניין
כישסברוהאנשיםלעיניהמקלט,קרקעעלעצמהסביבהסתובבה

משתעשעתידכיייתכןלהתל:דעת,קלותמתוךביקש,מישהו
מכניסתלשם,הגיעהכיצדלמחשבהאךהיתול.לשםאותהחסילה
אוההבזק,התירלאלכך-והמדרגותהמעלית,דלתאלהבניין,
עםזובאבריהןהגופותהתחלפווכךזמן.קודם,באמהתלויהרעם,

 .זו
 ,המסדרוןשלהדרומיב~דויושביםהבלתי·נראים,חמשת ,אנוהיינו

חדרמפתןבקרבתנצח", 'א"שלראשומצויבובמקוםכלומר
מדיהמטבח.דלתועדמשםהרצפה,על·פניוהשתרענוהאורחים,

הזכוכיתדלתותמשתישחדרחזקאוחלשהבהקפנינועלעברפעם
הןאך .האווירמהדףיתרסקושלאמנתעלמזרח,כלפיהפתוחות
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והזכוכיתדיוק,לשםבחורףפעמים,ארבעזאתבכלהתרסקו
וידועעצמית.תגמולפעולתבמעין ,באי·רצוןמחדשבהןהותקנה

ציריעלמתרחשיםורעמיםסערותכימאיש,נסתרשאינו ,הדבר

בתוךגםולפעמיםהסמטאות,ובתוךהעירבתוךהבוערים,הקרב

מנתעלהמדרגות,עלפצצותהלוחמיםמדרדריםשםהאחד,הבניין
הצדדיםושניהמערכה,שוקטתכךאחרשתפגענה.במישתפגענה

ישובואחריםששכניםכדיזה,עםזהומשלימיםהז,אתהזמאשימים
ואףהסמטאות,ובתוךהעירבתוךשתבערהלחימה,אשאתויציתו
בכלנגרעלא"אבו·כיר"בנייןשלשחלקומובןהאחד.הבגיןבתוך
 'א"שלבדירתוהזגוגיותוהותקנוחזרולכןאחר.בנייןככלאלה,
מסוגלזהמשכןשיהיהכדידיוק,לשםבחורףפעמים,ארבענצח"
עלהידועלמרותהדאגה,אתוגםהמרטיבהגשםסעראתלשאת
אךהזגוגיות.אתרקלאהקירות,אתאףההורסיםהזעזועים,אודות

הולכתמרפסתבאה.וזכוכיתהולכתזכוכיתנוהג:כמנהגועולם
הבלתי·נראים,חמשת ,ואנחנובא.ואדםהולךאדםבאה.ומרפסת
לשפרהמנסיםהנראים,עלהמרחפתהדאגהאתלראותהתרגלנו

מעבר ,אבלכמעם.ולולהתרגלוגםהמקלס,ואתהמצבאת
 ,עצמנואתשואליםאנוהשקופה,בכסותנוהמחוסנתלדחוסתנו

 'א"יעשהמההמתכתי:הספינהמשםחעלהעלובהמחזהלנוכח
הים?שלהשניבעברנצח"

בקומהיבחרא iהבתורו.הואאףשיתמוססבנייןכמובן,יבחר,הוא

דירהזותהיה ,במסדרוןשכיבתואתלהצדיקכדי •גלוכהרהשישית,
לקומהיעלההואממזרח.תמידתבואההפגזהמזרח.כלפיהפונה

בכללרגעוייעצר ,הבנייןמבארשיביאמיםדליישניעםהשישית
וירטוןהקירות,אלבישיבההנצמדיםבדייריםלהתבונןכדיקומה
בעתהןהמצב,קשייעלשנייהבכלרוסןהואוהריהמצב.קשייעל

האש:הפסקותבזמןוהןההפצצות

כשהאנשיםהואאומרשומם"הואכמההרחוב,עםלעזאזל ,,-
 •הבסוןקירותבחסותמקלםמבקשים

כשהאנשיםהואאומרבו"צפוףכמההרחוב,עםלעזאזל ,,-
הדחופים.לענייניהםהאש,בהפסקותממהרים,

כאשראומרהואמרעישים",שהםכמההבניין,דייריעם_,,לעזאזל

כמשפחותונוהגותבמועדה,אחתכלכהרגלן,המשפחות,מתכנסות
ביח.דכשהםהרועשיםובניהןאבותיהןעל

במדרגותעולההואכאשראומרהואשלהם"חשקםעם_,,לעזאזל
משתיקיםאורעהואתאישמחבקיםבדאגה,יושביםאותםורואה

נפלטת.שצעקהאובהלהקולשנשמעפעםכלבזעםהשניאתהאחד
לבשםהואאיןמהירותומרובישהקומות.בששעולההואכך

האולםרצפתעלהדלייםשניאתמניחהואהשביעית.לקומהועולה
אותוותוקעהמפתחאתמוצאהואהכיסים.באחדמפתחואתומחפש

אתוסוגרפנימההדלייםאתנושאהדלת,אתפותחהמנעול,בחור
חדראלאתםועוברהדלייםאתשניתנושאהואמאחריו.הדלת

הפונותהדירותכלכי ,המסדרוןצבעבגללמתבלבלהואהאמבטיה.
בנוגעמשלוזכעםדיירלכלאךהנדסית,מבחינהדומותמזרחה
לצבעדומהאינוהשביעיתבקומההמזרחיתהדירהוצבעלצבע.
אתלראותיביסנסרםקמעהנבוךונעשהמתבלבלהואלכןידרתו.
חדראלבדיוקשפונההשינהמחדרגופובחציהיוצא ,לוהקורא

אתמחפשאחורה,פונהואחר·כךבומתבונןנצח" 'א"האמבםיה.

-לומחוצהוחציוהשינהבחדרחציו-שםהעומדאךהכניסה.
עלהדלייםאתבהניחוייגשוהואשייגש,בתנועותיובומאיץ

הואהחדר.דלתאלמגיענצח"ש"א'לפנינעלםלוהקוראהרצפה.
הואיכולאשראתורואההחדרתוךאל ,כסקרן ,צווארואתמותח

לראות:

מסתובבהרצפה,כצבעשצבעוהגדולהעץגלגלאתרואההוא
במרכזויושבלושקראוהאישהחדררצפתעלאופקיבמישור
בגופומתקרבהואבמהירות.הסובבהמבנהמןהנפרדהיציב,

מתקרבלו Jפנימה.פוסעהוא ,אותושהקדיםצווארובעקבות

הואכאשרכולוהמראהלתחומימסתגלותעיניונרעשת.וסקרנותו
"אתה?"בתדהמה:ולוחשפיואתפותחהואהדלת.מפתןאתעובר
חלףלאהואהשישית.הקומהאלבעלותוכללםעהלאשהואאלא

הקומהאלהגעתובעלותו.התמהמהאומיהראםביןפניהעל
בעבר ,לויבחרשהואהיאהנחהוכן •בלבדהנחההיאהשביעית

חמשתאנו ,בדעתנועלהאבל .בתורושייהרסבנייןהים,שלהשני

 ,מהןששיעלההואמשברבעיתותכיהים.שלהאחרבעברקומות,
אלויעלההשישיתהקומהאתשיחטיאאפשרמים.דליישביעם

אותהיפתח ,במפתחוהדלתאתיפתחהואמהירות.מרובהשביעית
שניעםיפסעהואדלת.אותהלמנעולמהדרושקםןשמפתחולמרות
אךהאמבםיהחדראליפנההוא •מאחריוהדלתאתויסגור ,דלייו

אתלכשיביןעקביועליחזורהוא •במסדרוןהשונהבצבעיבחין
השינה,חדרמדלתכלשהואישלויקרארגעבאותואךסערתו.
אתיפשוםהוא .אליויתקרבנצח" 'א"ידיים.בסימניבומאיץבעודו

פתוחהמזרחיהקירכייראההוא •אותוויבחןהחדרתוךאלצווארו
הםלביזיהאנםנותידיעלרקשנפגםגדולמרחבהמזרחי:האופקאל

כההכחולהראותועל·ידירקמוגבלהחללאךאחת.ומינרםה
אותוביקשאשרהאדםאליפנההוא •הכחולבמרחקהנראה
"אתה?"עצורה:בשאלהלהתקרב

מחייב,הנוהגהחוקהים.שלהשניבעברליזוםננסהשאולימהזה
נגמר,שנגמרמיקיצו.שבאלמידברליזוםדעתנועלנעלהלאכי

הספינהמשםחעלוהופיעששבהעובדה,אך •משימתנוגםועמו
דאגהמעוררת"אבו·כיר",בנייןשהתמוססלאחרימיםארבעההזאת

הספינהמשםחעלפה,עושיםאנחנומהזאת,כלולאחרמעיקה.
 ,"חזרועקבינו:עלאותנוהחזירהאשרלקריאה,הישהמתכתי?
שמתרחש?במהחלק-בלתי·נראים"להיותשעליכםשכחתם

צעמנולבחוןועלינוהידוע,שלדרכואתבהערכתנוהםעיהאיזויש
הוחזרנוהאם"אבו·כיר•:בניןהתמוססותלאחרשקרהלמהבקשר
שהיינומישלקצושבאלאחר ,אליונחזורכילנושראוילמקום

מותלאחרמוצאנומקוםאלחזרנוכיצדזוכריםאנועליו?מופקדים
מהשכחתם ,חזרולנו:•נאמראזהרכה.הגולגולתבעלהתינוק
הבניין.התמוססותלאחרדומהבהוראההבחנולאאך ," •..שכחתם
אלשנחזור ,כלומרשנקבעה.בדרךיסתייםהענייןכיהיהוראוי
או •חזרתנוותתקבלמשימתנושהסתיימהלאחר ,באנוממנוהמקום
בעודנו ,, •••שכחתם ,"חזרוהמוכרת:הקריאהתבואשובשמא

 •דברשכחנולאכייודעים
לקולמקשיביםהמתכתית,הספינהגביעלפה,אנחנועכשיואבל

הבוהות,נצח" 'א"מעיניעינינואתמסיסיםואיננוהמים,קריעת

גםועלינועליושעברוהדבריםבכלבשתיקה, ,מהתלהיהכאילו
אחדמצדאנחנוכן.הזדעזעה.ודחיסותינובלעגצחקכאילויחד;
אלביתומפתחותאתישליךהואמהזמןולאחרשני.מצדוהוא

השרועגופומתוךיתרומםהוא •יותראותנושמעסיקמהוזההמים,

לכיווןיניםהואהספינה.מקעהאליתקרבהעבה,הצבאיסגינועל
בהםישתשע ,שבידוומשרדוביתומפתחותאתיבחןמערב.

אחר·כך ,מהרהר ,עיניומולאלירימםשנכנע,מישלבעדינות
המים.אללאיםם, ,יפלווהםאצבעותיואתיפשוק

אךקלה,הספינהבצדהמפתחותנפילתתהיה ,הממהרהקצףבגלל
קסבהםבעתבנפילתה.התרגשותבולעוררמקוםלעצמהתמצאהיא
 •יותראלימותאחרות,טבעותאותהתנסנהנסרםתתהווה,קצףשל

מתחתמנוחתםאלהכחולה,הזוהםבעתלאחר ,ישקעוהמפתחות
הנקראתהשסועהלרקמהמתחתלדאגה;מתחתהגועשת;לשכבה

אליצלולהואגםמנוחתם.אליצללוהמפתחותהשזכח.פני
שסות,כאותהמעוותעשאוהוהמיםכיכבועות,מתנודדהמעמקים,

עליה.להתנצלדרךמוצאהמקוםשאין

חמשת ,אנואךהכחולה,התהוםאלצולליםרביםדברים ,כן
נאחזולאאשרידינובכפותהספינה,במעקהנאחזיםהבלתי·נראים,

הכחולבמרכז ,שחרעםמפתה,יופימאותוחוששים ,בדברלפני·כן
כמו ,בתורנולצלולרוציםאיננוהרביעי.בחודשוכהריוןהיציב

הספינהעל·גבילפתעעצמנומצאנוהמעמקים.אלהמפתחות,
בעוד ,מחשבוננושאבדוהימיםבארבעתמהרהריםעליה,ונישאר

העברעללאיםוהשחרבעלותנצח", 'א"מעלסרותאינןעינינו
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מעברדברמבהירואינודברמפזראינוהשחראךהים.שלהשני
הושלכושהמפתחותהוא,וההבדל ,האחרבעברכשחרכמוהומזה.

הרפוכאשרחרדה,מרובשם,נפלכשהםאלאבכוונה.פה,המיםאל
למפתחותיויזדקקלאשהאדםאפשריזהשהיהוכשםהידיים.מהם

שלאאפשריזההיהכןדלת,ימצאלאשהואמשוםמזה,מעבר
אתאיבדתאםאחת,ירייהכיהשני.בעברגםלהםיזדקק

מאחוריאשרהקיראתוגםמנעול,כללקרועמסוגלתמפתחותיך,
לביןבינךהאיזוןאתמאפשרהנשקחסד.הואהנשקכיהמנעול.
כנראה, ,זומסיבההחיים.לביןובינך ,שכנךלביןבינךוכן ,המנעול

ואמנםוירה.המעלית,מנעולעלהרובהלועאת nnנצ 'א"הניח
הדלת?מנעולולאהמעליתמנעולמדועתהינו:
איןלתוכה.להיכנסכדילעלייתהאוהמעליתלירידתלהמתיןעליו
לתוךופרץמהערכתנוחרגשהואאלאלפתע.המעליתאללבוא

איש.בהמצאולאהמעלית
התיבהנעהשלאורכוהתהומיבעומקונתקלהדלתאתעקרהוא

שמונהבןבבנייןלמעלהמלמסההדייריםאתהמסיעההמתכתית,
ורעדוהבוראפלתלתוךהאוםומםימרובהוצרורירההואהקומות.
ההד.ובנותההדועלוהנושאים,הכבלים

אינההמעליתכיומצאהבנייןאולםאלנכנסכאשרפעם,קרהזה
עללחץהמוארת.הנורהשהראתהמהלפיהרביעית,מהקומהזזה

כךאחרוקילל.עצמוסביבסבבנענתה.לאוהמעליתירוקכפתור
עצמוסביבסבבושובסדוקהשזכוכיתההדלתעלבחוזקההלם
הקומהאלהגיעבריצה.ועלההמדרגותאלפנהכ~לו.אילם

אינההמעליתסגורה.חיתהלאהמעליתדלתכיומצאהרביעית
מעליתבאמתזוחיתהסגורה.אינההדלתכאשריורדתואינהעולה
באולםצץ nגרגר·תסגר.שדלתהכדיבהלנעוםשצריךישנה

שהסגירהלכךלגרוםיכולרב,זמןזהאותוםאםאלאשאישהבניין,
בלתי·אפשרית.תהיההדלתשלהאוםומםית

באמצעה,לאורכההעוברתהזכוכיתאתושברבדלתבעםהואכן.
הרובהאתהוציאהשישית,לקומהעדלרוץהמשיךר·כך nא

המעלית.דלתאתופרץמדירתוהאוםומטי
תפעלזושמעלית ,לכךהתרגלנויום.אותובדברארוכותהרהרנו

טעותבגללהרובעמןשחוסלהפצצהרבים:חודשיםותשבותיום
נכונהקריאהבגללהרובעאלשחוסלהפצצהאוהאירועים,בקריאת

נכנעת.והמעליתהאירועים,של
חיתהזהומדועפגישה,מועדולרעםלהמזומןתמידכנועה.מעלית
ומתה,מוארתחיתהאזהבניין:אלבואנולמחרתיום,באותופעילה
הששית.הקומהאלנצח", 'א"בעקבותהמדרגותפניעלועברנו

החשוכההתהוםאלביריותהפתיחהכלומרבערב,קרהזהכל
ממעמקיהפרץושבעקבותיהןהמתכתית,התיבהנעהשבה ,בבניין

אחת.בבתקולםפצחוכלביםמאותשלגרונותכאילונביחותקול
 ,עצמושאלולאה~תן",בנות ,פיכןאתסתמו nקילל:נצח" 'א"

לאחרהבליגאלאממעמקים.העולההזאתהנביחהפשרמה ,כמובן
בניסיון ,אוזנואתלסתוםהאחתידואתוהריםבשנית,שקילל

יתרתאתהריק ,בידועלהומשלא .הפראיהשאוןאתלחסום
התיבהחשכתתוךאללא ,שלודלתומנעוללתוךהכדורים

אותוהמקיףוהעץהמנעולקמעה,אחורהנרתעההדלתהמתכתית.
החללאלרובהואתוזרקהמעליתאלצעדיםשנינסוגאזרוסקו.
כפותבשתיאוזניואתחסםכךאחר"שתקו".צועק:כשהואהאפל
עצמווהטילהגזמיכלעםדלתהאתהגיףהדירה,אלנכנס ,ידיו

בתוךפניואתסומןכשהואהבלההכניסהשםיחעלכבושהבעייפות
- ;- • •ראשואתהתומכותיוזרועות  ·-·,ו. .... ~

סיפורת•

 •שירה

פנים·אלפנים
ליברזייעקב

:p זן;:ז~יצנ:יגיiJiJ ן~~ה

:p יי:דע,ז:י;ר~jJ זב;ע.ן• 

~ r י;ע.דהיםג~

Q ןקןנףנ:ויiJ ;כיך;:

 .םי;,~ל,;ים

נף r ~~ג

סעיר ן;פ~~

~זקן ה~~;~ית

:ir ד~הה~

i י 7מןנף:iJ ר;

מהתרגשףתנפףחיםז;ת nנג
: T : • •• • : -: 

-מזהזה,ג;בים
: . ... ··.· 

n ; ות~לב;תt.מףןע-

ש;ק.ד;ע;ןי

y מך~הף~פףיל

ס:ה ,י ;;ר~ז;

~;כי.ריךאש;ןהףא,

r .נ:וי~.סנף

המלצרףכשידי
: ••• :•• -:• : T 

 ת;,,ע;ךסיף

:p ר;r גינף

קים qצ;סי:נף

 .;ןק;ל

~ t? ~דעלא ,ז:

מה;:זן~ין~י

ק;~,tןנףזן~.רי

זסה.ס;נ:יה

סיףמף,גפ;תע.יגינף

;~ r ~~:ם 

מך~הנ;וא;~י

ס,לקים iJזחינף-ףזק

סיףנ;זpקים

ל~ואר.

ז-וחלה
~זקק~עד~ר

יב;נ:וי w ~בא.גי

1:P ;קלףחים :מףל~

ד·קים

;ר wכי <;cף~זן~

גף~נף~נ:יע,ל;ת~זpטף

;ר p:,גי .

~ל;נ:ייו;~זקזי

ןס,צף.

r ל~

א;;ךבא,;יזtם

קל;כים.ח.ק wד

Q ר~y ז$~יול

ק ry ~~ל~כףרזiס:ה

y דiJ קלף

 •ס~ס,ר;ן

לר:ןתהנ;ר:ןקש

א,;יזtם

 iלזpמנ;;ךג
~~יק.~זקל~ים c9;כפףךים

קלףף~זp:ןתכ~זp;ח

;זל.

ל~חקן~ינ:וי

tו~ריט iJ~תלייט w ;ה~~ף

ת, 99iJ ~ :ו~

:p ס:הלא;ר

 .בג;ס~יץ 7םYט

;:ז~יש~ןןר iJ:;כי

 ת~~ icfךמ;;ים yלזpגינף

ך;נגףשךעף,גת

לקפף![.

 ל~~

y ש;ךךיםלpכז:

לי i;סא,הף~ים

מע,~הףדז?.רם

~דקליםחחל

w כיי.ריrע.~י

 .ךrכן;כי

y תולpזtן~רלאז

צכקז:יי. wבא.גי

~~ ic יי:t1?קJ7 ב;~קו

/J יי:tpז?זR ךסף

זpח~ות iJנכ"ל

חו~ץס:הלאף~;ר

ן;ר~:.ניגף

~ןט

 י:; i;על~ךז$ה

 •~יליק.ז?ר~~וים~ל

אוהביםנגמכחול
: . : ~-. 

נשותיואתצ1יךנגכיתיאבל
 T • •• • •.• : T • ז-:

ןיו~ןר 1J ~ןיו~ןצףב c;i;כפהר;ן~ךז:יי ה~ך~~

דt:יי iJחנ:י~מו p:א,גי 1;ןליםמף 9:;כךשףבאףליאו

; w לז ~~:כןזג-ע.ק1יות. 
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 Anne Sextonסקסטוןאן

•שירה

שברעותמספרלפני
הביוגרפיהספדלארדיצא
דיאןמאתסקסםרן""אן

(פרופימילדלבדרקורד
אנגליתלספרות

 ,סםנפרדדבארניבדסיםהת
שהיאקליפרדניה>

ביותרהחשובההחוקרת

 .ושידתהסקסםרןאןשל
היאהביוגרפיהואכן

הרציניתהבחינה

חיישלהראשונה
 .המשודדת

מחלוקתמעודדהספד
הספרותיבעולםלאדנה

אנשיבקרבאל~דווקא,
פסיאםדים .הפסיכיאטריה

אתחריפותמבקדיםדנים

 ,אודןמדםיןד"ד
שלהראשוןהפסיכיאטר

דעבהטיפלאשדסקסםרן
שהעמידכךעל , 1969

הביוגרפיהמחברתלדשות
הרשימותכלאת

שיריםהרפואיות,

אצלושנותרומוקדמים
שלקלטרתרכשלרש·מארת

התדאפירתהפגישות

פסיכיאטרים .במרפאתו

ררילאדדפרופיכמר
מאוניברסיטתגאיילין

ד"דנגדיצאוקולומביה
הכללשנידתעלאודן
רעלהמקצועשלהאתי

בפציאנם"הבגידה

כדבריכאחד·ובמקצוע

ערדשסען ,גאייליןפרופי
זכרתשרםאין"לרופאכי

מחקרעוזרלשמש
לביוגרף.
בניהמנקדים,לערמת

שלוחבריהמשפחתה
ל~כיטועניםאןסקסםרן

בחייםהמשודדתהיתה

אתחושפתהיתההיא

בתהבעצמה.החומד

סקסםרןשלהצעידה
הדביקהאמהכיאומדת,

כמוהקידותעלעצמה
כל.לעיניהחשוףספם

פרופיהביוגרפיה,מחברת

סוענתמידלבדוק,דיאן
אתהכרתהעל·פיכי

כייודעתהיאסקסםון

בשימושחוטאתאינה

במידעשעשתה

שלדבריה ,האינטימי

ניח* iעצב • z • 

Transf ormations ךותמ:

ל~ם.מא,ר~

 ה~~;ב~א;ת

i לסדססם~~יםq ן~ה. 
זק.רה iסז.סים·ל~~ה ,ם;ק~ ל;~
~ם Q?קמ;rנק~יןס~ה

~ i ;תסק.ןהזדת~i?iJ ללה
~גת iJ~תלי~ה qמ

 ,קץןלא~.זכךרוןהת yj2;WiJע,ןהג

זק.רה i ·ש~ iqiJבלןנכrז.~י;ם

שנה.שנ;תבמאה
 T ••ז T ••ז

~ד~בי~יי rדס ה~~ס~לר;זרים, P:ש;ת ?i.גן,;ע;zכיס
~זקל;ה. iזקך~הגןגל;ל .י~;נ,יז:;זקןא,וסן.ן;ן~ל

~לה P:ר~~.זכהזדלהע.זנ;~יתר~rנ ;ל~,ע;לםן.ן;ן~ל
jJ מ.מתז;בר~iJ .ל~לה~דכלןש;נ;תiJ לד~

;לי~,סrזש~ל.י~~ד,לת;.גס ,דמד iJ~זקכ;גת.ז;וק~זה;:זיא

 • r1זזול;~~תדסד~יrנ ,א.ג~ןלמוזזת;.זכ~ם rת iד~.זכע

 נrר.~ iJ~ת;:זךק-ה~א ,ז:זןז;ן p:ת 9זק~~

;ן n ~~כת Q ~ •ןדברל;~ותש~ב

~זז:זי. ,;אלrזןסע.~יקמ~ע.~ת;ן ה~~,,היא

;~ךמ;ןזtיש:פלצל ה~;ה~א ,ןזtח;,ךrנק iJש;סההיא

ז:רינ;ק;ת ד~,~ןש;נו~תן~.רק ,ןמ;ן Qדגמ; p:מע.לה

 .זr;;,~א.דיר~תמ~ p~ז,ד .ה~tזvןלגךז:ריק iJ~לורדןפל.ס ת,ק~~~
זt~יס'לריח;.~ת;ןז;;הן;ךה, iס ?i ה;;:ןןה
!ע,ןה. iJ~ךrני p:מדזtישא,א. tןן;אןנ;זtי

~ךכ~ם. iJצל~זלי י~,
;ןעף.,ו,יק;תלר~.סן

י;ה. Q,ו ,ב;.זכ~ר rryמע.ב~ר י~,ל.ם wא.
 .א,~ןןדמו p:א;,סןזtצ~ד
.מ~נ~ק.י:ןדת-חהי 1נ;זtי

שךש.לרו~ע.~יק
 ,ע~~ iJ~יב.זה~

!ע,ןה. iJ~ךrני p:מדזtיש

השושנייםממשפחת*שיח
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זק~ילה~ק,ס jד i~סד~לד
ע.זנ;~ית ;,-ז~ן

זסב;ת nזןר Qז;ר.רידקל;vןסי~ ם~ש~~

~ןכד ת;י~;ר Qז;ר.ריהן~יןה~א

 .זד;ל iJ yס~ר~~ל
זק.רה, iס,ל;ש· ה~~;ס

ש, j2גי i?:Pךדק;תא,ך:פ;ת~ז~ע;zכיס

י~ךי;ת, Q ~ר~כ;ת qע.יגיס

 ,זקר~~ן.סה~ל Q זry ~rד
 ..~~ית tpמנכ;הע.םה~יזה

ה.ז;וג~זtה:;ן

iJ ~ Q ז~תנ:רןקרי;הr~צז
זק.רה i ·ש~ qiJ זrכז.;,~זקךי,סrזגןגלצל

 .הס,~~ךןהז:רזגחוזtז

 ;ט~ sקא

 .~~ךמ;ן;~ןהןון~ה
מ;גה.'לל,ז~הןזב~~לר iJ,גי

~ז;זrז~תןה ?jן;:זיא

y סזקך~הגןגלל,~, 

 .ת~ן~זוקר~ןסזpע;~ים

ליש;ן.סן;ההיא ,ד 1כזפ~וזt~ד

iJ ך~לדiJ ליש;ןסןכ~~ן;ה, 
ק.יר. iJצלןב~ב iJך~ןליש;ןסןכ~~לד iJא.~יל.י
ע.ד~ן;:ז.ז;וג~ןהו.ב i ,ס~ש
 , ;צ~ s ,,~סדלר wס;~זלי

מtי~תע.ש~גסע.~ים

י;ה. rQנךספד~לב iJך
_ :P, זןםi? ~זקןא,וס,ע~

~צזמ;זר Q .ק?זtישזtיש

 .מדד iJ~זקכ;גת yנכק~
ן~ים, iJ?ק~נ:רים p:סי~,פרדע.ים iJ ~ל$,א
 rjלזמי~ה Qה;ע.זנ;~ית;ויסיב~זת ?iדק

-וז~ים'ל~דיןה ה~; nי;;רת

ל~צ~ןה.~יב 9

ד~יםי~ים Q,ו

ק;~ים iJמע.בהורדדר qל ~ס~
עצנ;נית,א;ן;תרנ;תשמע~:פי

• T : -• : • 

ןש;נ;.סיסם~ת~ךק~לא ,~

~לר iJש;זק.רי~יריר~ 9ג~;ןךצל
ו~זןב~.

סע.ת~ב;א

,~ים~זtהסןפ~

 .דר qל;:זזליrנ~סי jי Qך;
מvן°הס~המ; p:ל;ב;ן; ~ ?Yi~דסע.זנ;~יתי [l;וח

 .ם~, i':פןלאrנ~ה.ז;ומ~;ה p:א;נכrז~ןאיך QiiJו

ןע.זנ;~יתק vJ ;ה~א

 :י~~~סק.יןהוהיא

אנאל'ה!אנאליה
-T •: T -:• 

לחפשי!יצאההיא~שז-רים!אחת
--:-• • T:T -ז: • 

 jי Qiל~זpזtההיא

ור Q ~סלן:פל iJך
-rנד iiJ~ןכד

iiJ נדrן~iJ ה;.י. 

 ., ••-:-ז:ז • :· ...שנהחסרתחיתהעצנ;נית

.ז;ונ~~הס sל.ז;ו זrן~~לה iלא
ליש;ןלזpכבא;

ס~ךמ;ןימאי P:'לןןת; iןלא

זקס~םה rrמ~ידלrז "-Pשד
 • jי QiiJ~ת n ;;נ~לא~ןע;ןם

אמרה,נה, wהשז-רב;אנגזראם
ז:ז ז••- ., ...-:· •

מ~דצת י~י~, P:א;נ:ןיח R,ז:ר

,;ק,ותא;ק,ת qצ;

:p ת~דע,לארי~iJ ס~;זר~ק;םjJ ה~א

זק'-דסב ,~~ע.םכב r ~זם
:p ס,n ;, לצלry י~t .ת~זנ

ל;ם qלליזtס~רזה,.ל ר~.ע~~

 jזר~דסד tס~תר;זtהי ~,אל;~י qב:קי

 ,~זקק;~יי;vן~תמךע.יןה;ןה~ןק.;ה
י~ךי;ת Q ~ר~כ;ת qע.יגיס

 .נשרנתחחיתה:פמ;גדנ~תב;א;כלתוהיא
:• •••••• : T : T:T -••• TT 

ליש;ןליזtס~ר

ע.ים rז:רת iא.~יסי.;ה~זמד י,;:

רב. RiJ~מ;נ:ריךה;~ה

iJ י~;ר;~נ;ק.ש~גת 

:p ;גימ;~Vj ~ש. 

~נ~~יםןזב~-~יע.~יליםע;גותא.~י
 .ק~צ:כך.ךל p:ה 1 י,: ת~~;שא,~י

מסטליל.ועץ~כ;ל~נכה

~ן.זכע.ךלא.רד iiJת j2 י~~
נ;ב;~זtין.ע.םן.גזק.ריזק_ג.זק.רלתא.~י

הזאתהזפרחפתהילד-ה --: ,. -: -...... -
 . 1לךש~.ז;וןה ,P: _היא

 , ר~,ק~א;נכrז~יrנ iJןז-ר~כל
איזפה,חבילה

 T ••.ר T •ך

גיס t~ת~ז~ר~ןכש;ת
ם? iל; ry~ליך:נ:רןj?אלאןע;ןםוהיא

~zכיס rצללrזק wז:רזtם ,~
זt~יב Mi?t ~ :P ~ע.יגיס
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שטריתשלוםסמימאנגלית:

 !ה'ןא~t.ז !ה'ןא~t.זןא: ?jנ:רן;:זיא

 !ם:ם.~ףז.rtנת

 • ,,~סל ה~~~;:זיא
 .ה;ג~זםס~נכה

t לי. דמ~~~:פוה
גס,ז:וי.א.גי

 • ז•: ••• •ליש~וד~ע:פוזה

 •א,ח;ד~יתלי iה tגד
ן~גים.לי iה tגד

ידאלמ~ודנמסדr-רי
 T •:•ז •-1 : •

IJ 
1 

שירה•

-
:p ;מP-ת;ד,ע.דת. 

ן~ק;ם~.רת Q ~א.גיל~לה~נו
 •א.גי ,~ןש;כrנת

אל'ה? t i.ז
t ~לא.~לף 9נ;ס~גה~

~דלללל p:יך iJ ~ Qלא.זה
 ,~~נ:רי~על;זבן ;נ;דד,~ א~t.זא.;ל
:פדיש,:פמוהr-רה;םסביבס;בב

ז• : :- • 1 ••

לי iש;כב~זדע,גה~ליא t i.ז
:p ;ךד~~ה.~ד~זה~יןמ

 1ת i:ןר.זה,ה~אע 9מא.י.זה

~לאו iJ~ןל~אתק;_ךאת ו;tr.זל.ךה

-ליע,זר~ל;:זים
 ?הזפותשלאחדהח~ויםהםאלההאם

 •:ז---:•-. ·-- .......--

 45הדןחמ•םרחוב

45 Mercy Street ךותמ:

 ,~;ל.מכ

 נiJ ~r~ןr-ר;ינק;ןrנת

 ,ע~מ;נכי ת~ו~ל~.~ל
 ..זר . :- ,יהאמr-רחל;מי

כגיק;ן~~דעתףמ~המע.להת yQ;eא.גי
-דח;בשלסמחפשת

נ: ... ... • .....- 1

הרחמים.דח;בשמ;
 •רז- 1 1

ם. wלא

 •סא.ח;ךי~~ןץ iJ~תה 9~גיא.ג
לא,ם.
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~לסטז.tינד;ה i ~ןת ~ iף~נ;ו
 ,ה; ryסד:;כ~ווד~ל

כנקד.~ס~ש
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וס~ש?
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;ב nל~לס·סךר;ןקים~~דףךים~Yזר;תא.גי
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~גתד tח
 ,~ליה R ר.~ iJספ;ךד~תךזtכןז:וי

רים, iר iככ:ת iJ~ת

~~ים ?i~לדים~גי
~כגין·ב;ןה iJל·~ךי yצףףמ; p: ףכ,א~~~

ףגעל

יוע.י;~ת~7;וסה

:p כחףץ,גי~~וףנ:רי~תלךא;ת~לאךי

ףמ::גי~הה;לק.תבא,גי

ס,ל;ם.ךהוא.ין

-r;וריc;כים iJ~תה;_ךד
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דמ.~ים.~ריזכ.עלךןת iJ~ת~על
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 ,~לי;ב n~ןס·סך~תr;ו'לש
~ה w ~;ד p:.זהמה

ה tס.סז;ללך~זז~ה w ~ה t .מה
iJ גקשpסעלכע,לףתזi ד;

~נכה;כי;ה 9על א;~~
 .גדכגל ד~~ע.םיא;נ:ר~זtידךח

לא,ם.

גךז:ייק iJ~תפ;נכrנתא.גי

:p ע;ש;ת, םי,~~;כי
כזס.ד:ם

ןש;בסל;ךים ,rש;ךן~ים
~לה,ח;_ךק jJ~:;כ~א·מגןגןה ת~;~ג~
ללי,c;כ~יק.סר;ןךיםגיד . .

 . . . .הזפזוה,נתרילגימהלוקחסבא
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 ...היתהףמתיס;בההיתהמתישל
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הףןןה;:זיאף~נכי

ן;ךףדת;ינ
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 •א;נ:רי
הזפלבלבהזדשל ; yזךעם
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 .~ןצףת~ע;_ךד n,ד~ןr-ר;ינ
צהנהבשמלהת yפ;סאני
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~די;ת, Qןחףס i1לןגךז:ויק

יקגךז:י iJ~תןי;ןה

;יאךןס.~סד ך;ר-rן~

ל;ם nהאתהחףצהש;לפתאניזהאחדי
-:-•• :• :-• :• :• -T ••• -:-

~ט;ן iJ~קירף~~יסה

סןp;זםסדמזלףrנזל
 ,ה~נrא.גיב;

 .rנ~י
 ... .. : :-ומחנד;תיהם

מ~;ןד;ת.

במקרהממשלהנתגלה
אתסיימהשנמעסלאחר

ביקורתםנגדהביוגרפיה.

הפסיניאסריהאנשישל
רופאיםניסרענתהיא

יקחרלאלעולםכאלה
קשהפציאנסעצמםעל

אןנמרנל·נךותובעני
יעדיפואלא ,סקססרן

 .,נחמדים.דיכאון"חולי
אשר ,עצמואורןדייר

לביוגרפיה,הקדמהחיבר
מבקרירנגדסרען

אתלשלולהמבקשים
על·ידיני ,ונררשי

אלהזההמידעשיחדור
מקרההוא;;ציבור

שלבמצבהרביםשאנשים

ללמודירכלוסקססרן
הנפשימצבםעליותר

שלמחייההשראהולקבל
הוויכוחכלהמשוררת.

מעלהתנהלהזההמעניין
אמריקאיםעתרניםגבי

שערבנתבתובעיקר

מיוםסיימס"ב"ניר·יררק

 , 1991בידלי 1sה·
שניכאןלהביאבחרתי
סקססרןשלשירים
ביניהםעברי.בתרגום

אתדווקאמעדיףאני

שהופיע ,המאוחר

שלמרתהלאחר
היה<הקובץהמשוררת

לפנילהרצאהעררך
המאוחריםבשיריםמרתה>.

ניסתהשלהוהמבוגרים
מחוזרתאללשרבסקססרן

להביסנדירחוקיםעבר
ומנוסרתבוגרותבעינים

להאירולנסות ,יותר
מוקדמותחשוכותבקודרת

היאאולםחייה.מברךשל
 ,לאיבודהלנהתמיד
נקודתאלשבהתמיד

הרחמיםרחובהפתיחה.

נמצאנאשרגם ,האבוד

ללארחובהיהלרגע,לה
מוצא.

35 
 1992מרץ



עקביחויצחקמגרמנית:יצלושבארתור

 5וי~
ן~
~ 

.סיפורת

36 

רדיגונדהשליומנה
•• • 

גי,1
יי-יי' «·.• •.• .. .., , .• ·.·.~ . . " - ~ 

ספסלעלמעטלנוחהתיישבתיהביתה,בדרכימש,
שלהשניבקצהראיתיפתאוםהעירוני.בפארק
מכיווןכלל.בוהבחנתילאשקודםאדוןהספסל
פנויים,בספסליםמחסורכלאיןזומאוחרתשבשעה
חשודההזההליליהשכןנוכחותאתמצאתי

הזרהסיררגעבאותואולםולהסתלק:לקוםביקשתיוכברבמקצת
מעילהיהלבושטוב".ב"ערבאותיובירךבשמיאליפנה ,כובעואת

אותוזיהיתי ,משבירכניצהובות.כפפותידיוועלאפורבגווןארוך
צעיראדם ,ויוואלדגוטפרידד"רזההיההנעימהלהפתעתימי.ד
הנראהכפימסוימת.במידהאצילייםואפילונאיםנימוסיםבעל
שניםארבעלפניתמיד.המהוקצעתמהופעתורבסיפוקהלההפיק

הסניפיםאחדאלעבדשבוהווינאיהממשלתיהמשרדמןהועבר
ידידיוביןצץהיהפעםמדיאךהתחתונה,אוסטריהשלקטנהבעיר

מרוסנת,בלבביותשםנתקבלותמידהקבוע,הקפהבביתהראשונים
שלאפיעלאףלנכון,מצאתיכןעלהאלגנטי.איפוקושהכתיב

עללהשתוממותיביטוילתתשלא ,המולדחגימימאזאותוראיתי
באדישותאךבחביבות, .זופגישתנושלהמקוםועלהשעה

חוליןבשיחתלפתוחמוכן ,ברכתועלברכהלוהשבתישלכאורה,
פגישהגםלגביהםאשרמשופשפים,תרבותלאנשיכיאהשבעלמא,

ידואתהניעהואואילועשתונות:לארנוןעילהאינהצפויהבלתי
קצרות:והעירבביטול
במטרהאלאהנהבאתיולאדוחקזמניאבל ,היקרידידי.נא,"סלח
שברצונךבתנאי ,כמובןמוזר:סיפורלךלספרויחידה:אחת

 ,, .אותולשמוע
להאזיןהסכמתיאתמידהבעתיאלה,דבריםלמשמעפליאתילמרות

שלושאתלשוניתחתלכבושיכולתילאזאתעםאך ,לסיפורו
בידועלהכיצדהקפה:בביתאותיחיפשלאמדועהבאות:התמיהות

שדווקאזהאיךולאחרונה,לילה:לעתבפארק, ,כאןאותילאתר
 .לסיפורוכמאזיןלהיבחרהכבודנפלשליבחלקי

רגילה,בלתיבחומרהענה ,,הראשונות,השאלותשתיעל"התשובה
אשרלך.שאשמיעהדבריםמסירתכדיתוךממילא"תתקבל
זוהרילכנותני),משום-מהנהג<כךהיקרידידי ,כמאזיןלבחירתך

 ,ידיעתימיטבלפיגם,אתה ,עיסוקיךשארשביןבעובדהנעוצה
הראוייםהענייניםכילצפותאוכלכךומשוםסופרים,בעטמושך
פחותהדעת,עלמתקבלתבצורהיתפרסמוהציבורלידיעתלהגיע

 ,,במקצת.מסודרתבלתיבדרךלפניךאותםאפרושאםגם ,יותראו
מוזרהבהרעדהרקכךעלהגיבויוואלדד"ראךבהצטנעות,מחיתי

פתח:נוספתהקדמהוללא ,נחיריוכנפישל
שלאישתוחיתההיאודיגו.נדה..השםאתנושאתסיפורי"גיבורת

<הוא _" Yהקטנהבעירהמוצב · xהפרשיםבגדודסרן ,'טהברון
היטב,ליידועהיההעיירהאותהם wאך ,בלבדאלהבאותיותנקב

היוהגדודומספרהסרןשלזהותוגםבקרובשיתבהרוומטעמים
לי>.נהירים
ואבייפהפיהאישה"חיתה ,ואלדוייד"רהמשיך ,,נדה,גו"רדי

כלממנינמנעהלצעריראשון.ממבטשאומרים,כמובה,התאהבתי
הקציניםבאולאכללשבדרךמאחראישית,אותהלהכירהזדמנות

פוגעכמעטובאופןהאזרחית,האוכלוסיהעםחברתייםבקשרים-
אתראיתיכןעלהשלטון.נציגילגבינו,גםזובמסויגותהחזיקו

לצדאולבדה,בחוצותמהלכתראיתיהמרחוק.רקתמידרדיגונדה
הבחנתילפעמיםונשותיהם.אחריםקציניםבחברתולעיתיםבעלה,

ראיתיהאשרוישהמרכזית,שבכיכרביתהמחלונותבאחדבה
שםהקטן.התיאטרוןאלמטרטרתבמרכבהנוסעתערבלפנות
בתאבשבתהבהלהסתכליכולתיבאולםוממושבי ,מזלילינתמזל
מדיצעירים.לקציניםמשיכהמקוםהיווהשבהפסקותשלה,היציע
לאמעולםאבלבי.להשגיחמואילההיאכאילוליהיהנדמהפעם

להסיקהיהניתןולאבלבדעיןלכהרףאלאמבטהאתעלייהשתהה
לכת.מרחיקותמסקנותמכך
והנהלרגליה,הערצתיאתאי-פעםלשטוחתקווהכלסילקתיכבר

המשתרעתבחורשה ,נהדרסתיויוםשללפני-הצהרייםבשעות
צפויהבלתיובאה,פסעההיאהנוף,מרחביאלהמזרחיהעירמשער
ונעלמהפנייעלעברהמורגשלאכמעטבחיוךלקראתי.לגמרי,

ביהבחינהשלאייתכןהמצהיבה.העלווהמסךמאחוריחיש-מהר
האפשרותאתכל-עיקרלשקולבלילחלוףלהנתתיואני ,כלל

מעיניכשנעלמהוגםבדברים.אליהלפנותאפילואואותהלברך
היהלאפניםבשוםהריכי ,כךעללהתחרטדעתיעלעלהלא

בהצלחה.מוכתרלהיותעשויכזהניסיון
לשוותאותיאילץפנימיכורחאיזהמוזר:דברהתרחשעתהאולם
אליה.ולדברמולהלהתייצבאומץאזרחיאילוקורההיהמה ,בנפשי

אותיגירשהשלארקלארדיגונדהכיעצמיאתהשליתיבדמיוני
העזתי.עלשמחתהאתלהסתירכללניסתהשלאאלאפניהמעל

התאוננהשבהעיונית,שיחהבינינוהתקשרהכילעצמידמיינתי
עלרבסיפוקהביעהולבסוףסברתה,נחיתותועלחייהריקנותעל

בשעתמבטההיההבטחותמלאוכהומבין.יודעלבבישמצאה
ההואהיוםשלבערבואותהבראותי ,ליהיהשנדמהעדפרידתנו

התיאטרוןבחללובינהבינימרחףיקרסודכאילושלה,היציעבתא
בלב.דבהזייתיחוויתירדה,.הפמבטלרבותזאת,כלוהרי-

מסוגלמהלדעתשנוכחתישמאחר ,היקרידידיתתפלא,לאבוודאי
אלא ,זוראשונהבפגישההסתפקתילא ,למענילפעולהמדמההכוח

נעשולמפגשממפגשהאופן.באותונוספותפגישותבמהרהערכתי
כיעדאינטימיות,ואפילויותרחביבות ,יותרידידותיותשיחותינו

תוךאלהנערצתהאישהנפלהחשופים,עציםתחתהימים,מןביום
לתעתועימיצריםבלידרורקראתימעתההמייחלות.זרועותיי

בדירתירדיגונדהשביקרהעדרבזמןעברולאהמלהיבים,דמיוני
בתענוגותונתברכתי ,העירברימפרבאחדהממוקמתהקטנה,

להעניקעשויההעלובההמציאותאיןכמותםאשרעילאיים
לבני-תמותה.

הרפתקתנואתלתבלכדיחסרותהיולאשונותכנ;ת Qמסכנותגם
שבשעההחורף,במרוצתפעםאירעכךומגרים.חריפיםבתבלינים
דהרהלילה,תוךאלפרוותעטופינישאיםחורף,בעגלתשישבנו

שהיהמהבמעומעםניחשתיאזוכברסוסו.עלרכובהסרן,פנינועל
הגורל.כובדבכללהתרחשעתיד

שלבעלהשירתשבו ,הגדודכי ,בעירנודעהאביבבראשית
אלאכילא-יאושילגליציה.מועברלהיותעומדרדיגונדה,

בדרךהנבחנותהאפשרויותכלאת.שקלנו .תהומיהיה-יאושנו
משותף,מוותמשותפת,בריחהדומים:במצביםאוהביםעל-ידיכלל

הערבהגיעבינתיים •לשנותושאיןהאכזרילכורחדו~יהכניעה
לרדיגונדההמתנתיסופית.החלטההוחלטהלאועדיין ,האחרון
שתתבקשפעולהדרךלכלמוכןלהיותכדיבפרחים.הטובלבחדרי
היהאקדחיארוזה,הייתהמזוודתיהנחוץ:לכלמועדבעודדאגתי
ידידיהאלה,ההכנותאתכתובות.היושליהפ.רדהאיגרות ,טעון
בידינשלטהייתיכךכדיעדכיממש.בפועלעשיתי ,היקר

כיחשבתי ,הגדודצאתלפניהאחרוןהערב,שבאותו ,שגיונותיי
אםכיאפשריתרקלאהבשר-ודמיתבהווייתההאהובההופעת
ולהזותבבואתהאתלהשביעהפעםהצלחתילאכרגילשלאודאית.

נדמהאלאולא,לאזרועותי:תוךאלנופלתהשמימיתהאישהאיך
אותהמעכבואיום,נוראדבראולימראש,חזוילאשיבושכיליהיה

לצעדיםהקשבתי ,דירתידלתאלרצתיפעמיםמאהבביתה.
שלדמותהאתבעינילצודכדיהחלוןמןהשקפתיבמדרגות,
כדיהביתמןשהגחתיכמעטרוחיבקוצרבהתקרבה.רדיגונדה

 ,הבעלמידיאוהב·נאהב,שלבזכותואותה,לדרושאותה,לחפש
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עלקדחתכאחוזצנחתישלבסוףעד-הזרועבכוחאותהלקחת
ספתי.

נעצרל,ביהפעמון.צלצולנשמעחצות,לפניספורותדקותפתאום,
לא-אל·נכרןאותיהבןאנא,-בדלתהצילצולהריכיבקרבי.

,החזירניושלישיתשניתצלצלהפעמוןע.וועים.דמיוןבגדרעודהיה
ברגעאבלהמציאות.שלגמורהלמודע~תוהמפגיעהחדבקולו

אלאהזאתהפרשהחיתהלאהזההערבשדעצלולה,בדעהשהכרתי
שאיןמטורפתתקווהביבהתעוררהרגשתיחלומות·שווא,שלשודה

נשמתאתבעוצמתןהרעישוהבוערותשמשאלותייכדוגמתה:
היאשעתהאליי:מאגיבכוחאותהומשכובמעמקיהדדיגרנדה
 'אותהאקלוטאחדותשניותשבעודמפתני:עלונרשמת,חיהעומדת,

 "~ \לדלתניגשתיזרנפלאהבציפייהבזרועותיי.ורוססתחמה
 ...ופתחתי
 ,ובכבודובעצמוהואבעלה.אלאבפתח,ניצבהדדיגונדהלאאולם
ביוהביס ,הספסלעללידיכאןהיושב ,כמוךרבד·מישרשממשי
פנימהובחדדלהיכנס,אותרהזמנתיבדידהבליתנוקב.במכס
עומדנשארהואאךהכורסאות.באחתלשבת ,כמובן ,לוהצעתי

אמד:שפתיועלעוצקניובלעגקומהקזוף
לבוא.ביכולתהאין ,הצעדלמרבהלדדיגונדה.מצפהאתה-

 •פתאומימרותהסיבה:
קפא.והעולםהמלים,עלחזרתיפתאומי?מוות-

לדבר:הסדןהוסיףלתדהמתילבלשיםבלי
ספדולפניהשלה,הכתיבהשולחןלידיושבתמצאתיהשעהלפני

משעד,אניעמי.הבאתיוהפשטותלמעןאשדהזה,הקטןהזכדונרת
הנה,בשבץ.שהוכתהעדנבהלהכהלחדדהבמפתיעכשנכנסתיכי
בבקשה!שכתבה.האחרונותהשוררתהןאלו
ואניסגולה,עודבכריכתכרוךשהיהפתוח,ספרוןליהגישהוא

אהובי ,לתמידביתיאתאסוש"עתההבאות:המליםאתקראתי
אישור.לשםכמובראשיניענעתיאומרבלימחכה."

בידיךמחזיקשאתהמהכי ,הסדןהמשיך ,להביןעליךיקשהלא-
כישתשתכנעכדיבולעלעלתואילאולידדיגונדה.שליומנההוא
כזב.בהכחשותמפלסלחפשטעםכלאין

אלנשען ,קראתישעהכמעסבקריאה.שקעתילא,-דפדפתי
הסיפורכלאתהספה.עלנועבליישבהסדןואילוהכתיבה,שולחן

סתיושלברקדבאותוהחלפרסיולכלקראתיהזהוהמתוקהמופלא
נשיקתנועלקראתידדיגונדה.אלבדבריםלראשונהי nפנישבו

בחדדיגינותענושעותעל ,הארץבנופיטיולינועלהראשונה,
אושרנועללמות,אולברוחתוכניותינועללדוב,בפרחיםהמקושט

אמנם-שחוויתיכלאלה,בדפיםרשוםהיההכל •יאושנוועל
בהזיותיי.הדבריםשהתרחשוכפיבדיוקאולםבמציאות,לאמעולם
כל ,דומנישמצטייד'כפיסבירבלתיכהאזתמצאתילאוכללוכלל
כימידלילחשהפרועהב·לנבואת •היקרידידי ,ידנעיבייןהעב

כךושמשוםאותה,אהבתימשאניפחותלאאותיאהבהדדיגונדה
הדמיוניות.חוויותייבכללהשתתףהסהרוריתבסגולהניחנה
אשדהנפשלמצולותהחיים,לשורשייותרקרובותשהנשיםומכיוון

משוכנעתהיתהכילהניחישהם,אחדדברומילויההמשאלהשם
אבל •הסגולבספרונהרשוםשהיהכלבאמתשחרותהמוחלטשכנוע

מכשיראלאאיברהזההיומןשמאדעתי:עלעלתהאחרתסברהעוד
בגללהאשדהססנותינקמתאתלנקוםנאצלאמצעי ,בילהתנקם

הפתאומימותהשמא ,יתד·על·כןחלומותיי·חלרמותינו:התגשמולא
היומןייפולזהשבאופןהיתהוכוונתהרצונה,מכוחפועל·יוצאהוא

המדומה.הבעלבידיהמסגיר
האלה.החידותבפתרוןארוכותלהדהדשהותליהייתהלאאך

הטבעי'בהסברכלומד ,בלבדאחדבהסברלהיאחזהיהיכולהסדן
ובמליםהנתונות,בנסיבותלעשותחייבשהייתימהעשיתיולפיכך

לרשותו".עצמיאתהעמדתיכאלהבמצביםהמקובלות
 " •••לניסיוןכל"בלי

קייםהיהגםל~"הר! ,דברייאתויוואלדד"דשיסע"להכחיש?!"
מעלייאותוזרחההייתיכזה,בניסיוןלהצליחביותרהקלושהסיכוי
לכלהאחריותבמלואאחראיעצמיאתדאיתיושפל.זולכמוןא

לכךזכיתילאואםלהתנסות,ביקשתישבהההרפתקהשלהתוצאות
מודך·לבי.מחמתדקזההיהבמציאות,

יתפרסםבסדםעודהקרבאתלערוך ,הסדןאמד ,מעונייןאני-
בשלושחצות.אחדיאחתעכשיוהשעהדדיגונדה.שלמותהדבר

 •וסגודגמורהכליהיהכבדבחמשלהיוודע'הדעיםירכלו
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קרירהשלוםברכתהפסידהסדןהסכמה.לאותראשיאתהרכנתי
מתוךהחרדתיהבית,מןיצאתיניידותיי'אתסידרתיוהסתלק.

אחד-המחוזבממשלעבודתיממקוםחבריםשלי'מכדיםשנישנתם
כדינחוץשהיהמהדקלהםוהודעתי-רוזןשלתוארבעלמהם
מולהמרכזיתבכיכרושובהלוךליטיילתיד·כך nאאותם.לזרז

גופתהמונחתהיתההשערתי'לפישמאחוריהם,האטומיםהחלונות
נחרץ.גודללקראתהולךשאניהייתיובסרחדדיגונדה,טל

שבוהמקוםמןהדחקלאהקסבה,בחודשה ,בוקרלפנותחמשבשעה
דדיגונדה,עםהראשונהבפעםלדברעוז>הרהבתי(אילויכולתי
ואני."הסדן-בידינוואקדחינורעהומולאישעמדנו
אותו?"הרגת"ואתה

פגעשלוהקליעאבל •דקתולידוחלףהחטיאשליהכדור"לא.
במקום."בושאומדים,כמוחוסלתי'לבי.אבמצע
המוזר.שכניעבדאלעצותאובדמנסושלחתיבגניחהפלטתי "!רה"
בקצהעודישבלאויוואלדד"ד •אותרמצאלאכבדמבסיאולם
להניחסוכותסיבותלייש ,דברשלולאמיתוהספסל.שלהשני

·הקפהבביתאמשכימידזכרתיזאת,לעומתשם.ישבלאשמעולם
בידיויוואלדד"דידידנוונהרגנודהשבודו·קדבעלדנותדובר
מדתהפנתהשבו·ביוםהעובדהדהיים. )tס;יבשםפרשיםקצין

לאועקבותיהםצעיר'סגןבחברתונמלטהלביתהעודףדדיגונדה
אווירתלמרותהקסבההחבורהאתשיעשעהזועובדה-נודעו
ריוואלד'ד"דכיהסברהאתאזהביעמישהואותה.שאפפההעצב
·נפש,ואצילותמתינות ,יושרשכולומופתיכאדםהכרנושאותו
את-שניהםשלבתערובתאוברצוןשלאאוברצון-במרתושילם

ממנו.גדולבד·מזלאחד,גברשלחובותיו
הדי-העירוניבפאדקהספסלעלוירואלדד"דשללהופעתואשד

דברלישנודעלפניאירעהאילובהרבה,ומרשימהמוזרההיתהזו
ליקסםשבתחילהלהסתיררוצהואינניהאיש.שלהאביריסופו

בדברקסןשינויבאמצעותסיפורירושםאתלהעציםהרעיון
האפשרותמןנרתעתיבדעתישחככתיאחדאולםוהמאוחד.המוקדם

·לכאודההוכחותמספקאניהאמתמןזוקלהשבסטייה ,נייאשימוכי
חששתיכןמסוכנות.תנועותושאדלספיריסואליזםלמיססיציזם,

מןסיפורישארבאומנםאםלגלותשמסרתןחססניותמשאלות
ושואליםאלייבספליםהיוושמאהמצאתי:פרישהואאוהמציאות

בפניאזניצבהייתיאפשריים.בכללכאלהאירועים ,דעתילפיאם,
המאמיןלפתי-לתשובתיבהתאם-להיחשבנעימה:בלתידילמה

הליליתפגישתנואתלתארלבסוףהעדפתילכןלשקדן.אובהבלים
כהוא·זה.ממנהלגדועובליהעובדתיתהאמתעלדברלהוסיףבלי

בעיניהדיכיבמהימנותי'ספקשיטילודניםיימצאוכךגםכמובן'
-כזביםכמפריחיוהמשודדיםהסופדיםתמידחשודיםהרחבהקהל
לגבימאשדפחותאולילגביהםמוצדקתזושחשדנותפיעלאף

 •הבדיות.מדנית
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מדופדפים.ניירותשלרחשמה~ס;ת.לחישות .מיותר . ·,. '
מעומעמים, ,אטומים-משהו'לאזניונשמעואלהכל " ,. ' ' '

שהואהתחושהבגללאולי ,כלשהובאופןמעוותים
ירדכאשראבלעמוק.במרתףאובאדמהבורבאיזהבעומק,נמצא
הוא-חמש?שלוש?שעתיים?היה?זהזמןכמהלפני-לכאן

לאלרדת.לוהורושבוהסולםשלהברזלצינורותאתבידיוהרגיש
יותראולירבים,שהםלוהיהנדמהאךהחווקים,מספראתספר

 ,ראשואתשעטפההכפייהאתלהסירלוהתירולאמחמישה·עשר.
כעת.נמצאהואהיכןידעלאוהוא ,ועיניופניוכולל

זיעה ,כבדסיגריותעשןבנחיריוחיכההזההאטוםלמקוםבכניסתו
קשורותידיו ,ברכיועלבשבתונרקב.בצלשלריחאנשים,של

בלתיכמעט ,עדיןוריחשמתחתיוהאדמהרכותאתרקחש ,לאחור
מבעדשהסתנןריחעמוקה;לחה,אדמהשל ,מאודברוראךגשמור

פעםעבדכאשרשחשדומהריחלווהזכירהאחריםהריחותלבליל
שלהטרשיםבחלקתזיתיםלנטיעתבורותכשחפרו ,יזtסיואביועם

אלראשואתהשעיןלשכונה.שמעלההרשלבטרסותהמשפחה,
הלילה,לישוןהספיקלאהרילהתנמנם.מבקשכאילו ,שמולוהקיר
לאהוא .אותווהעירובתריסדפקוכאשר ,וחצימשעהיותרלאאולי
מבעדהבריקועיניהםרקלפתוח.לושקראוהפניםרעוליאתהכיר

אתפתחכאשרהכפייה.לפיפותביןשהותירוהדקיםלחריצים
ידיותנקישותאתשמע ,לחדרונכנסובעדוטיפסווהםהחלון

החוצה.אתםלצאתלוהורוהחלון.באדןשנתקלוהגרזנים
הלילה?"פעולה"יששאל,למה?""לאן?

היהיכולולאקולותיהםאתהכירלאהוא-יודעים"לא"אנחנו
לךלקרואהוראה"קיבלנו-שהתחמקואודיברואמתאםלהבחין
התא".שללפגישהאותךולהביא
אחד •לעצורלוהורולקסבהבהתקרבםשותקים. ,דרךכברתהלכו
אתקשרוכךאחר .ראשואתבהועטףכפייהמחולצתוהוציאמהם
עודתחילההגה.להוציאהצליחלאהואהפתעהמרובלאחור.ידיו

מובלשהואבבירורידע ,הולךהואלאןהרגיש ,בדרךהתמצא
הקסבה.שלזולילהבשעתוהריקותהמעוקלותהצרות,בסמטאות

לעצמווהניחשלוההתמצאותחושאתאיבדקצרזמןכעבוראך
הדרךכלבושאחזוהזרי~~השותקים,הבחוריםשניביןמובללהיות

 •עיוורהולכתמאשראסיראחיזתיותרבהשחיתהאחיזהבמרפקיו
 ,כלשהולביתאותושהכניסועד ,כעיוורמהזמןעודצעדוכך

דלתשלבסףפעםמדינתקלכשהואשונים,חדריםביןאותוסובבו
לוהורולמטהברזל.בסולםלרדתלוהורוכךאחרבמדרגה.או

ראשו •לשערהיהיכוללא-כךישבזמןכמה •כרעיועללשבת
ומבעדהעיניועלבמיוחדונקשרהשנכרכהבכפייה,עדייןעטוףהיה

 .בלבדקלושאורהסתנן
התביישאך ,מראשוהכפייהאתלהסירמשוביולבקשחשבהוא

ביןמוכריםבקולותלהבחיןמנסה ,כךיושבונשארזאתלעשות
היהיכוללאבחדר?היואנשיםכמההחרישיים.הלחשושים

תוךטרנזיסטור.פתחמישהויותר.אולישבעה,אולילהעריך:
עלמודיע ,כבדעיראקיבמבטאדוברקולנשמעופצפוציםהפרעות
 .חרסייךלסדאםערפאתיאסרביןלבבית,נוספת,פגישה

בחדרהחרישייםהקולותזע.מתכתמכסהשלצלילנשמעמלמעלה
רחשיםירידה.שלצעדיםנשמעוהברזלבסולםלפתע.נשתתקו
אליוניגשמישהושקט.כךאחרלחישות.כסאות.הזזתשונים.
לוהורהצעדים.כמהאותווהובילאותוסובבלקום.לווהורה
שלאורהבפתאומיותחיכהובעיניו ,מראשוהוסרההכפייהלעמו.ד
קראמוכרלאגברשלקול .זרקורכמומסנוורת,חשמלמנורת

 •בשמו
אתה?"זה ,ההרמשכונתאל·לטיף,עבדאברהים"מוחמד

אני".זה ,"כן

עצמך".את"תציג

הספרביתתלמידוחצי, 17בןאל-לסיף,עבדאיברהיםמוחמד"אני
מוכןהשחור","העטלףבחולייתלוחםבשכם,לבניםהתיכון
הפלסטיניהערביהעםלמען ,פלסטיןהמולדתלמעןחייאתלהקריב
אותושלימדוכפיהדבריםאתציטטהאיסלמית".הדתולמען

מןכלוחםרשמיתשנתקבללפניהתא,שלהמחתרתיותבפגישות
לכאןאותוהביאומדועולשאוללהמשיךרצה •שלובחוליההמניין
הקולאמנם •פיואתסכרמובןלאפחדאךקשורות,ידיוומדוע

שכברלוהיהנדמהאבל ,לומוכרהיהלאאליושדיברהסמכותי
התאשלוהנחיההדרכהבפגישותאוליפעמיים,אופעםאותושמע

הפעולות.לאחתיציאהלפניהחוליהשלבתדרוךאוליהמורחב,
הדמעות,אתלנגברצהעיניו.אתוהדמיעאותוסנוורשמולוהאור
ראשואתלהסבניסה •גבומאחוריקשורותעדייןשידיונוכחאך

בו:גערמולוהקולאךהצידה,
הדפה.כךאחדבקשיחות.בואחזמישהותזוז"אלדום!"עמוד
אתהאל-לסיף.עבדאבדהיםמוחמד .והחנוןהרחוםאללה"בשם
לחידותלוחמיםשלמחתרתיתבחוליהלוחםשבהיותךבזה,מואשם
עלבפרוטרוטוסיפרתרשמתובוסודייומןברשותךהחזקת ,פלסטין
דברהלוחמים,אחיךעםיחדשביצעתסודיותמבצעיותפעולות
אותךהעמידהתא,שלוהמבצעיתהמחתרתיתפעילותואתשסיכן
האויבשלהבטחוןכוחותידיעלגילויבסכנתהלוחמיםאחיךואת

אופיבדברוהסתייגויותכפירההדהודיזהביומןהבעתכןהציוני.

שלהגיבוריםחמים iוהלהפלסטיניתהמולדתנאמנישלהלוחמה
בענייןבגידההוכחתאלהבמעשים .הערבי-פלסטיניהעם

הקדושהמאבקנגדאלהפשעיםעלופחדנות.רכרוכיות ,הפלסטיני
שלמיוחדדיןביתבפניכאןונשפט_מואשםאתההפלסטיניהעםשל

ההאשמות!"פירוטאתקראהתובע,הפלסטינית.המהפכה
יאסיןשלקולוהיהזההיטב.לומוכרהיהמשמאלושבאהקול

כולהבעירידועהיההואהאטליז.בעלשלבנואבו-רגילה,שאפיק
חייליעםהתנגשויותהרבהרשומותשלזכותו ,אכזריקשוח,כלוחם
ברגעלהתחמקידעתמידאךונתפס,כמעטפעםלאהציוני.האויב
בחיסולבמיוחדשהתמחתהחוליהמפקדשהיהעליוסיפרו •האחרון
נעלםשהיומןימיםמשבועיותרזהבגבו.עבדרעדפעולה.משתפי

שנשלףחלולבלוקבתוךלהטמינונהגשם ,החצרשבמחסןממחבואו
גנבהמחבוא,מקוםאתוגילחאחריועקבמישהוובכן,הקיר.מן

אחיואתשאלנואשות.אותוחיפשוהואשהביא.למיוהביאואותו
מקוםבכל ,שלוהלימודוספדיהספדביתמחברותביןנברהקטנים,
 •••וחנההאדמה.אותובלעהכאילו •אפשרי

ונמסרלמהפכהנאמןאדםעל·ידישנמצאהנאשם,שלביומנו . 1 "
בערב'אתמולמצטט:אני- 9.7.1988ביוםהנאשםרשםלידינו,
לכפרשמעלהיהודיםשללהתנחלותהמובילבכבישלמארביצאנו

תנועהחיתהואני. ,'מ ,'ישלושה:היינו . 10.30חיתההשעהב.
הפעולהלמפקדשנקבעמ·יילפקודהוחיכינוהכבישעלדלילה
המתקרבהרכבשלהאודותאתדאינוהעיקולמאחודיהזאת.

 ,שמתחתינולסרסההתקרבההמכוניתכאשדהפתילים.אתוהדלקנו
עלנפלאחדהכביש.עלנפלאחדהבקבוקים.אתשלושתנוזרקנו
בחלוןפגעשליהבקבוקהכביש.עלהואגםוהתגלגלהמנועמכסה
פנתההמכוניתהתלקחה.האשפנימה.וחדדאותוניפץ ,הקדמי
נזרקיםהאנשיםאתדאיתיהגבעה.בצלעונתקלחימינהחדהבפניה
עלבמכונית.שםחיוכמהידעתילאצורחים.בוערים,החוצה,
מתעוותחמש,בןאולי ,קטןילדדאיתימתחתימטרשלושההכביש,
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ובער.הכבישעלשכבהואהפסיק.כךאחרוצורח,האשבתוך
אניאבלנסיגה,פקודתנתןי'בוערים.מוקדיםשלושהעודספרתי

אתהזמןכלראיתיהבוערתהמכוניתשלבאורלזוז.יכולתילא
שכבהעדנשרף,נשרף, ,ויותריותרקסןנעשה ,הבוערהילד

זהאתעשיתאתהלזוז.יכולתיולאאבןעמודכמועמדתימעצמו.
תינוק!שרפתקסן!ילדרצחתבמוחי.הולמיםפסישיםשמעתי-

קסנים.ילדיםאנשים.הםמה?אזיהודים,אנשים!ארבעההרגת
היתהבמקום.עצרו •הגיעואחרותמכוניות •••רוצח!אתהאשה.

כללהירדםיכולתילאוברחתי.התעשתתיאזרקלמסה.מהומה
למחרת ...הבוערהילדאתראיתיהעיניים,אתעצמתירקהלילה.
חיסלתההצלחה!עלהכבודיכללדלת:מתחתשהוחלקפתקמצאתי
בשםלךומודהבךגאההמזוינתהמהפכההנהגת·יהודים.ארבעה

לאהרגשתילאואניהמולדת!'גיבוריללוחמים,כבוד •הערביהעם
בחמת·זעם.יהפתקאתקרעתיגאווה.ולאגבורהולאכבוד

וסיוריםאימוניםערכנו'אתמולכותב:הוא 23.8.89בתאריך • 2 "
יהודים,זוג,מצאנוהירוק.לקומעברהישן,הכביששבשסחביער

קיבלהבחור •באקדוחובהםירהע'שמיכה.עלשוכביםעירומים,
ויצאונקרעההבסןכבסן.קיבלההבחורהבגב.כדוריםכמה

באמצעשמתוהזוגעלצחקומ'-,דישתק.ע'הקאתי.המעיים.
הזההזיוןאחריכסחכייהודים,שלושהבעצםשח~סלואמרוהזיון.
שלושכעבורלעירוחזרנומהרהסתלקנויהודי.עודנולדהיה

היוםלישון.יכולתילאבלילה.גםוהקאתיהבסןכאבהלישעות.
הםאוליהזה.הזוגעלהזמןכלחושבאנילבית-הספר.הלכתילא

להםמגיעלאיהודים.ציונים.אויבים.הםהציוני.בצבאחיילים
זוגככה,לרצוחאבלאותי.לימדוכךשלנו.בפלסטיןלחיות

אתלעכללינותןלאהלבבאהבה,שעוסקיםחמושים,לאצעירים,
זה.י

אתלחסלהוראהקיבלנו'אתמולביומנו:רושםהוא-15.4.90ב . 3 "
האויבעםפעולהשיתוףשלבחשד ,בראוי;וסוףאל-חכיםעבד

הילדיםעםהגדולבחדרישבהוא •לביתובערבנכנסנו •הציוני
לושקוראיםלואמרנובמטבח.היתההאשהבטלוויזיה.והסתכל
הרגנוהביתמןמסריםעשרותכמהאתנו.שיבואמסויימת,לשיחה
החוצה.לונשפךהמוחבראש.גרזניםבמכות ,שלושתנו ,אותו

פעולה.משתףבוגד.שלס:לו iוהצמדנלשקהגופהאתהכנסנו
החוצה,לצאתלאשתוקראע' ,שלולביתחזרנוכךאחרמלשין.

סתמנושלושתנו.עליההתנפלנושםלחצר.שתצאלהשבעלדדקורא
לא ,תוריהגיעכאשרד.יכךאחראותה,אנסע'-,הפהאתלה

החבריםרע.הרגשתינסן.כאביהרגשתיזה.אתלעשותיכולתי
גם .ישנוככרשליההוריםהביתה.וחזרתיהתפזרנו .עליצחקו

אצלקבועעובדשבעלהג'מילה,אחותיעלחשבתיהקטנים.האחים
אתרוצחיםאיךבדמיוניליתיארתיבבנייה.אביב,בתלהיהודים

שעבדבסרחלאבכללאנילבכות.ליבאאחותי.אתואונסיםגיסי
היתההיהודים.אצלעבדהואמלשין.אובוגד,היהבאמתאל·חכים

האםזקנה.אמאאשה,ילדים,שמונהלפרנס.גדולהמשפחהלו
שהאיששסעו?יתכןלאהאםהסוף?עדאותוחקרובאמתהמפקדים

במהפכהמאמיןאנימילדות ,אנישלו?האשהאשמהומהמפשע?חף
ובסרחיודעואניהערבי·פלססיני. ,שלנוהעםובעתידהפלסטינית

שאניהפעולותבעזרת ,בעזרתי(גםפלסטיניתמדינהלנושתקום
האםשופכים,שאנחנוהנקיהדםאבלהציוני).האויבנגדמבצע
שאנחנוהמיותרותהזוועותבכלבינתייםמתלכלכיםלאאנחנו

אףאיןהאםשלנו?הצודקתהמלחמהשללוואייניתוצומבצעים
הקוראןאותנושמלמדכפימוסר ,מוסרעל ,כמונישחושבאחד

בקרב,אפילו ,אסורומהמותרמהשלפשרם?אנושימוסרהקדוש.
ואני-וצודקתקדושההיאשלנוהמלחמהאםבמלחמה.אפילו
במאבקאלאאחרפתרוןכלאשיןיודעואני-שלםבלבבכךמאמין
ומעשיםחריגותיהיושלאשבודקמיאצלנואיןהאם-בכוח ,מזוין

רצחהאם ?לעצמאותלאומיבמאבקלהתרחשחייביםשלאזוועתיים
שלאונסהאםעמנו?מביסוסיםלהענישהדרךזובגרזנים,אכזרי
ואפילוהאהובה?המולדתשחרורלהשגתהדרךהואערביותנשים

לדברמיעםליהיהלו ,הויננצח?כךהאםקטנים,ילדיםשויפת
ליאיןאבלהדרכה.לקבלספקות.להסירהלב.אתלשפוךזה!עך
עדלהיחשף.'פחדבליוגםלבבגילוילפנותאוכלשאליואחדאף
 ".היומןמתוךציסוסכאן

שהואכפיוהאילם'הנאמן'הידידהזה,שהיומןלצייןרוצהאני"אבל
והואהנאשםשלבביתוסתרבמקוםנמצאזהיומן ,בהמשךלוקורא

qו
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אתחושף ,כותבושלבגידתועלמכריזוהואצועק,והוא ,מדבר
שלבצדקתוהנאשםשלספקותיואתמראהלבו.מורךואתהססנותו
העם,שלעתידוהמאזנייםכףעלמונחפההפלסטיני.המאבק
הזההנערואילוואש,בדםלקוםשעומדתהמולדת,שלעתידה

מהציונים?זה?אתלמדהואממימוסר.עלבמחשבותמשתעשע
ישכךועלשלנוהמאבקאתמעכבהואוהתלבסויותיובהיסוסיו
הזההמהפכניהדיןלביתמשאיראניהדין.חומרבכל ,·אותלהעניש
העונשעלוגם-ספקכלללאמוכחתשהיא-אשמתועללהחלים
גמרתי."לו.המגיע
 ,מסתחררשראשוחשהנאשם .בחדרכבדהדממהעמדהארוךרגע

נסרם .בושהיההדםמכלהתרוקןזהכאילו ,בלבוהתפשטהריקנות
ואחרמבקבוקמיםעליושפךמישהו .בוואחזושנייםקפצוהתמוסס

משתעלמשתנק,גדולות,בלגימותשתההואלפיו.אותותחב
מזעה.וסוכהכברשחיתה ,חולצתואתומרטיב

הקולבעלהגברשאללהגנתך"?להגידלךישמה"הנאשם,
הסמכותי.

מהפה.מלהלהוציאיכולאיננוכינוכחאבל ,משהולומררצההנער
כחושש ,ומבולבלמהיר ,צרוד ,נמוךבקוללמלמלהחלכךאחר
הכל:אתלהגידיספיקלאשמא
מכיריםאתםבוגד?-אניבוגד?פתאוםמהנאשם?פתאום"מה

 .דברבכלמשתתףבחוליה.כלומרבזה.זמןהרבהכבראני .אותי
בהצתות.בסיורים.גםלילה.בפעולותגםאבנים,בזריקתגם

כולםלוחם.נאמן.חיילסוב.חיילאניבחיסולים.גםבמטענים.
להקריבמוכןנאמן.מוסלמיגאה.ערביאניבשכונה.אותימכירים

סוב.חיילאניהערבי·פלססיני.והעםהמולדתלמעןעצמיאת
לפעמיםאבלהפקודות.כלאתביצעתילי.שאמרומהכלעשיתי

אל-חליםעבדוגםהיל.דבמיוחדהדברים.אתלראותקשהליהיה
זהאוליהאויב.עלאפילורחמנות.מדייותרליישאולי •ואשתו

רחמןהואשאלוהיםאותנושמלמד ,מהקוראןהדת,מלימודיליבא
אניאבלזה.אתמביןאניכךרחמים.שלדתהיאהאיסלםודת
אם .שליאבאאתאפילו .לישתגידומהכל .הכלאתלעשותמוכן
וסאןכמוסופר.להיותרוצהאניהעם.עלייצווהאםפקודה.אקבל

עלשלנוהמלחמהעללספרדרוויש.מחמודהמשוררכמובנאפאני.

לקרואאוהבספר.ביתלגמוררוצהסוב.תלמידאניעצמאות.
שיעורים.עושהלומ.דאניביום .זמןהרבהליאיןאבלספרים.

 ,שלנוהחוליהבפעולות.משתתףבלילהבחנות.לאבאעוזר
אותנו.תפסולאפעםאףכולה.בסביבהידועההשחור','העסלף
הדברים,כלאתולתעדלרשוםצריךאני .מאתנופוחדיםכולם
 ,כךשאחרכדי ,הציוניהכיבושנגדשלנוהמלחמהעללספר

שכולם ,שלנוהגבורהמעשיאתנגלהמדינה,לנוכשתהיה
 " ...יידעו
לפתע,בוהיכההדוברשלקולומקשקש!"אתהכבר!שתוק"די!

להיססוריון?אותךמינה"מישהו .ראשועלכבדפסישהונחתכאילו
אבל ,עצמךאתלהצדיקמנסהאתה ...סופרשאתההחלטתאתה
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העםשלמאבקובצדקתמפקפקשאתהמוכיחאתהבעצם
אתהמההאויב.כלפירחמנותרכות,מגלהאתההערבי·פלםסיני.

מאבקזהווגנבים?שוטריםילדים?במשחקיפהשמשחקיםחושב,
לרחמנותלאמקוםפהאיןרחמים.ללאפשרה.ללאולמוות.לחיים
הגרזן.הסכין,הבקבוק,הרובה,מדברפהחמלה.שללרגשותולא
אדמתנו.אתלקחתשבאליהודיהציוני.לאויבהשנאהמדברתפה
עללנוידועזה.רקולא •••שלנושלהם.הדם.מדברפה .כבודנואת
מקבליםאנוהלוחמים,חבריך·אחיךעםבהןשהשתתפתהפעולותכל

אתולכבדלהעריךיודעיםואנו •הכלעלומדוייקמלאדיווח
ובהשתתפותךבלחימתךהחלשהחלההאחרוןבזמןאבלהשגיך.
להתקשח,שבמקוםלהיותיכולשהתעייפת.להיותיכולבמאבק.

רוצהואתהפוח.דאפילואוליוי1ןתר.יותררכרוכינעשהדווקאאתה
ו'העבודההקרביותוהפעולותהמאבקשלהעולכלאתלחסיל

במוסריותתשתעשעאתהואילושלך,החבריםעלהמלוכלכת'
המזויןבמאבקבגידהממשזוהי •••מהקוראןבציסוסיםשלך.הנעלה
החמורההסענהאתמקבלגםואניבכלל.הפלסטיניובענייןשלנו
החשאיותאתחמורבאופןסיכנתהיומןכתיבתידישעלהתובע,של
אותו!"קחו •כולוהמחתרתיהתאואתשלךהלוחמתהחןליהשל

הנאשם.שלצדדיומשנישניצבוהשומריםשניאלהקולפנהעכשיו
דינו",אתויחרוץיתייעץהדין"בית

אותווהובילובכפייההנאשםשלופניוראשואתשובעספוהשניים
 •ברזלדלתמאחורי ,אחרחדרוןאל

ביתשולחןלפניוהועמדהגדוללחדרשובנלקחהואמהזמןכעבור
הכפייה.אתמראשוהסירולאהפעםהדין.
הדיןביתאל·לסיף,עבדמוחמדהנידוןוהחנון.הרחוםאללה"בשם

אשםאותךומצאנגדךשהועלובהאשמותדןהמיוחדהמהפכני
הקרביותהפעולותפירוסובואישייומןניהול , 1מהן:בארבע
חייאתסיכנתבכךהציוני.האויבנגדשלךהחוליהשביצעה
נגדהמזויןבמאבקורכרוכיותהססנותלב,מורךגילוי , 2הלוחמים.

הדיןגזרהראוי.בעונשלשאתעליךאלהכלעלהציוני.האויב
עלערעורזכותלךאין •מכןלאחרלךויינזםראחרבמועדיינתן
הדין",גזרועלהדיןפסק

רשרושרקשמעהוא ,הברזלסולםלעבראותוהובילו·דחפוכאשר
שמעמלה.אףמהםקלסשלאחסויים,ולחשושיםבשולחןניירותשל

שלהחופשיהאוויראתחשולבסוףנפתחותדלתותביסוסים,בריחים
התנהלשבובחדרששררהחוםמןיותרהרבהצונןשהיה ,החוץ

 ,לרעודגופוהחלכךאחרהקרירות,מןפתאוםנרססעורו •משפסו
בצעדללכתוהמשיךנרגעדקותכמהכעבוררק •לרסנויכולתמבלי
הקשוות.עיניולמרות ,איתן

דמויותיהםהסתמנובאופלשותקים.שלושתם,ללכתהמשיכו
צעדיהםקולראשים.שלושהבעלתמפלצתשלכדמותההצמודות
מהזמןכעבוררכה.שמיכהבתוךכמוהליליתבדממהנבלעהרכים
האצמעי:ביקש

בסחרן.נסוךרגוע,היהקולולהשתין",רוצהאנירגע,"עצרו
שידיונוכחאךאינםסינקסיבית, ,ידואתהניעהאמצעינעצרו.הם

 .ידיואתלשחררלמלוויורמזאילמתבמחווה .לאחורעדייןקשורות
הכבול.שלב"חנות"ופשפשידואתהושיסהימנימבוכה.שלרגע
איבחת-כךאחרהיבשה.האדמהפניעלהשתןרחשנשמעאחר

גוףשלהרכהנפילתוכךאחרהגולגולת.שלהפצפוץוקולהגרזנים
בתפילה.ככורעהנער,
מתרחקשהואתוך ,הגרזןלהבאתמנגב ,הימנירסןכלב,""כמו
 •שמימיןהאפלההםמסהתוךאלמתוןבצעד

אוהזה,הביטויאתפעםשמעשכברלוהיהנדמהענה.לאהשמאלי
קירעלבידוונשעןנפנההואפתאוםספר.באיזהאותוקראאולי

השמיםרקעעלקלושותהצטיירשצריחו ,המסגדשלהאבנים
 •והקיא. ,טרם·שחרשלזובשעההאפלים

החתוםהדמיון.פריכולוהואבזההמובאהסיפורהמחבר:הערת

מוסרבלבטישהתלבטפלסטיניעלקראולאשמעלאמעולםלעיל

 •כאן.המתואריםאלהמסוג

אביבקצת

ארזלשאול

N נויפלדממשפחתארזלשאולנישאהעמליהחרתי
ירדחזקגשםהאיכר".ב"ביתצנועהבחתונה

ממשפחתכולה.נכחהמשפחתילבניין.מחוץ
 ,אבי .כמובןלחתןפרטאיש,היהלאנויפלד
הרגיעהאמיאךהחתונהאתלכסלרצה ,בזעמו

זה.ממעשהאותווהניאהאותו

 n •שמתפשרטיפוסלאהואנןיפלדאבא,צעקידעתי" I"ידעתי

אנינויפלד.אצלפועלהייתי"אניאמר:להרגיעושניסתהלאמא
 11 •נויפלדזהמייודע

דו.ד"בבקשה, ,"דךדאותו:להסותניסתהאמא

ומהעשינושבועייםשל"שביתהאליה,פנהרבקה,"זוכרתלא"את
אליו,"לחזורצריךהייתיהברכייםעלקרה?
כשהיאלואמרה ,",.,שש ..."ששאמא,לואמרה ," ..שש, ..."שש

 11 ...שש •••"שש ,החתןלעברחטופיםמכסיםמעיפה

לאמשפחתו>מבניאחדלאאף ,(וכמובןהאבשנויפלדלכךהסיבה
שבחרהחדשהמשפחהשם ,הבןנויפלדשלשמוחיתהלחתונה,בא

 ,שמואתלעברתשאולהחליסהכנעניתהתנועהבהשפעתארז.לו:
לך ,יותרשלךאבאלא"אבי :לואמר ,הזקןנויפלדזאתוכששמע
ארז", ,שלךהחדשהאבאאתלךתחפש

עקשןהיהשאולגםהמקרה.לאחרכשנתייםשאולפגשעמליהאת
התאהבהואלשמוע,אבהלאשמושלחוזרשינויועלקסןלא

יעצהלה,שישהסחורהמהישידעהאמא,הדדי.שזהוחשבבעמליה
שיותרכמהלחופהשאולאתולהביאשפחותכמהלדברלעמליה

לה:לסרבאפשרשאיהזדמנותחיתהזואךחיסם,אבא •מהר

רבה:בהנאהשראותושמענובמקלחת .הזקןנויפלדעםלהתחתן
 11 ...נויפלדהוי ,"נויפלד

אתקראהכבראםעמליהאתשאולשאלהחתונהלפניכחודש
אמרה:עמליה •קאמיאלכדשלהחדשהספר
 11 •אותוהזמיןכברפאפאכסחאבל"לא,

התרבותכחסידהמליונרים",ל"רחובכבןבהבנה.חייךשאול

שספקהרחובותיתלאריםסוקרטיה ,אולי ,אחרוןוכשרידהצרפתית
"אינסליגנסית",היאעמליהשגםהניחאי·פעם,קיימתהייתהאם
"אינסליגנסית",הייתהלאעמליהאך

מהידעהאמא ,קאמיעלמעודושמעלא ,שליאבאכלומר"פאפא",
רקנשארמטבח.בכללהיותצריךכזהשתבליןואמרה"כמון"זה

יחיאלשלהאמיתישמו"פני·םום",יחיאל ,אבישללבן·דודולקרוא

והתעמקמלומדוהיההיותאךפומרנץ.יחיאל·משההיה"פני·םום"
לוהודבקחסום""פניבמושבה.אותואהבולאבספריםחייוכל

אומר:היהאותורואההיהוכשאבאהבולסות,הקדמיותשיניובשל
ולמהמהעלתמה ,לביתנובהולבאיחיאלחסום",כפניהדוד"פני

נקרא.

לנעיצתוזכיתיבתמיהההפסדתי("חיליק"אבאלואמר"חיליק,"
קאמום?"זהמי"חיליק,אמא>,שלמרפק
בשללהיסטריהשנכנסהמעמליה,לחלץיחיאלשהצליחעדזמןלקח
המדויק.השםאתמסביבה,ההמולהכל
פנהככה,""אזותיק,מכרשפוגשכמייחיאלאמר ",קאמי ,"הר
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הספד?"את"קראתלעמליה,
 ".אל"
יותר.שאללאהתשובה,אתמראששידעחיליק,

 ,,'הנסיך'.הואקאמי ,'המלך'הואסאדטדככה,"אז
בהתפעלות.עמליהקראהאגדה?""מה,

חיליקהסבירבעניינים"שאתלוידאהזהכינויים.רקזה"לא,
בסבלנות.

לך?"מוכרהמושג"אקזיסטנציאליזם,
 •בבכיפרצהעמליה
מספראצלנוביקרכבדהוא .לביתנושאולהגיעימיםכמהלאחד

בואולפניכשעתייםרשמי.אופיהביקורנשאהפעםאךפעמים,

הפצרותיהכלעזרולאלצאת,וסרנהבשירותיםעמליההסתגרה
אתסילקהואהפרסית.מספרייתוספריםע.מוהביאיחיאלאמא.של

 ,ברפלואתוהכניסהאבקמלאיעליכםושלוםבודלא~סיינבדג,
יפהאמדיחיאלהמדפים.אתאיבקהשאמילאחדומופסאןבאלזק
מן •עזרתועללומודהשהיאתוךלדלתאותוליוותהואמאשלום

באסלה.מיםהורדתשלרעשנשמעהשירותים
השידותיt;נ.דלתאלאמאפנתה ,, ,דיעמליוקה,"די

אבא.אמד ,,נרגעת,והיאהורדותכמהעודאותה,תעזבי

דלתאתפתחההפעמוןצלצולאתעמליהכששמעההיה.וכך
דלתלמולהספהעלהתיישבההיאהסלון.אלוזינקההשירותים

אלשאולכשצעדהקולות.אתשמעההיאוחיכתה.לסלוןהכניסה
החברההאינדבידואל.אתלהבליטמבקש"הסופדאמרה:הסלוןתוך

האינדבידואל".אתדורסת
על·מנתבצלעותיומרפקהאתדחפהואמאאבאפלסא·בדוך""אוי

התנוצצועיניואודו.שאולפניבכך.צודךהיהלאאךלהשתיקו.
בעמליה.שקועהיההואזכות.יםב.רכותכשתי

יושביםמכן.לאחדשנתיים-שלוששאולליאמד ,,עיוורת,"האהבה

כבראזשחור.קפהשותיםאושיות,בשיכוןדירתומרפסתעלהיינו
גרוש.ייתןלאהזקןשנויפלדברורהיה
השםאת"שאשנה ,שאולאותישאל ,, ,ממנירוצהשלךאבא"מה

שלי?"

לקבלהיהעתידממילאושתקתי:"בדיוק"לולענותרציזב.ילא
בקרוב.ונשונה

זיו?"מכוןלידלגורלעבודרוצהאנישגםחושבלאהוא'מה,·

בסלון.שחלפהעמליהאתבמכסומלווההיההשתיקהברגעי
ואמי.אבינכנסוהזעירהולדידהפתחהעמליהבדלת.צלצולנשמע
 :לשאולאביפנהשהיותבלא

לראשונה.גלויותמדברכשהואלואמדלהמשיך",אפשראי"ככה
 11 •נויפלדשללכלתומגוריםמקוםלאזה"כאן

מהעושה"אני ,אביאתשאולשאלממני?"רוצהאתהמה ,"דוד
יכול."שאני
מאבא."סליחהולבקשללכתצריך"אתהאבי.פסק ,"אל"

 ".אל"
עמליה."עלתחשוב ,עצמךעלחושבלאאתהאם ,"כן

 " •••הכלואעשהאותהאוהבשאנייודעת"עמליה
עמליה?"אומדתאתמה"שקט.
 "."שיילךחדש:פלסההשטיח,בסיאסואשעסקהעמליה,
שאול.התפלץ "!?המ"
אבי.פירששתלך,"אמרההיא"שתלך,

האלהבתנאיםלגורלהמשיךיכולהלאאנישתלך.אמדתי"כן.
כפקידשיעבודנויפלדשללבןמתאיםלא •••אתה ..•ואתהיותר.
והשתתקה.אמדה ,,לידות,עשריםבשבילבדואר

שאול.אמדאלך.""סוב,
שלך."אבאעםברוגזלהיותטוב"לאאבי,הסביר ,"ןכ"

בסמוךלגורהצעידהזוגעבר ,לאביושאולשהלךלאחדשבוע
דירתםדלתעל •בחברתובכידתפקידלבנונתןנויפלד •זיולמכון

דלתעלנויפלד",ושאול"עמליהקטן:שלסנתלהושאולעמליהשל
-נויפלדושאול"יצחקשאול:שלשמוהוסףנויפלדשלמשדדו

בדושיככשנינדמוברחובפסעוונויפלדכשאבאבע"מ".קבלנים

IJ 
1 ~ 

 •סיפורת

שניםכמהמעליהםשהשילוהיהד;מהזה.בצדזההפוסעיםתמירים

סוכות.

לחולי·נפש·החוליםבביתשאולעשהביותרהסוכותשנותיואת

בדיצה.ביתואתיצאמאושיותהמעבדלאחרכשנהיעקב.בבאר

פקדהזקןנויפלדזאתכששמע •עבדלכלבגדיואתמפזרכשהוא
לתרוםנהגלובבאד·יעקב,·החוליםבביתמיידיתבנואתלאשפז

המסמכיכעללחתוםאלאנותרלאהמחוזילפסיכיאטררחבה.ביד
הדרושים.

לביתווהובאמבית-החוליםנויפלדשאולה~צאבלבדאחתפעם
לעמליהרצונםאתואבינויפלדהבהירו ,, ,נכדרוצים"אנחנו

בלילהאמי.לההבהירה ,,ילדים,לכםאיןלמהישאלולא"שאנשים

ובלילהמעט,התנודדהעמליה,עליועלתהבלילהאותו'הביאו
 .מושבולמקוםהחזידוהו
הרצל.ברחובפוסעיםהזקניםשניאתלדאותזההיהמשובבמראה
עגלתואתלפניהםדוחפיםכשהםשבת,שלנאהאחד·צהדיםבשעת

אומדיםכולםוהםמגאווהנפוחיםחזותיהםהמשותף,נכדםשל

לעגלההעניקושלישיצעדכלולאחדפסעומדודותפסיעותאושר.
קלה.דחיפה

 'החופשיים'"הבוניםשלהירחוןפיוסםזומלבבתתמונהבהשראת
שלדעותיהםבושהובאוהלבנון","מארזיבשםמדודברחובות

עגלתהדוחףזקןאדםשלצלליתעיטרההמדודאתהיישוב.ותיקי
ילדים.

אתנויפלדנפח"פינתי"קפהשלידהגבוהיםהאקליפטוסיםלמול
הדים·הקפה,ביתיושבילמולהתייצבהשבועמימיבאחדנשמתו.

השמיעלהכותם,כאומדהאקליפסוסיםלעבדשלוההליכהמקלאת
נוצות.שלכשקמתונפלגדולהנפיחהקול

 .אבישלהתנגדותולמרותהביתהשאולאתהחזירהעמליהאחותי
לחיואתליטפהבמדפסת,כסאועלהאדםשלדאתהושיבההיא

~למלה.עיוורת""האהבהדמעותיו.אתומחתה

אליי.פנתה"קפה?"

 .אמדתי ,,עמליה.תודה"כן'
מאתנואחדכללפניהניחהלמדפסת,הקפהאתלנדהגישההיא

לפנייכשהניחהוהריחני.המהבילהקפהכוסאתמכןולאחדצלוחית

כמבקשתראשיעלבהונקשהידהכףאת~גדפההקפה,כוסאת

אותו.לפתוח

 41 •האביב.לופרחבחוץ
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