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צעיהרגרמניתשירה-משורריםשלושה
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גתמאיר

ההסתדרותשלהמרכזתהוועדהוחברולמשאבי·אכוש,למנהלהאגףיד"ר

מהאתלעשותאומץצריך
שהכרחי

ראשוןתוארבעל . 1940צ, 11ראשלילידהואגתמאיר
וביחסיבמנהל iהתמחרהמדינה,ומדעיהמזרחבמדעי

הסטודנטיםארגוןשלהמייסדיםעלנמנה .עבודה

 .-60הבשנותהעבודהבמפלגתהצעירהוהמשמרת
וחברראשל"צפועלימועצתכמזכירכיהןהיתרביו

מקצועילאיגודהאגףיו"רכסגן ,העירייהמועצת
 .והייצורהעבודהלפריוןהמכוןוכיו"ר

 .בנותלשלושואבנשויגת

בכלמדיניותמגבשולמשאבי-אנושלמנהלהאגף

תיההסתדרותהמערכה.שללמשאבי-האנושהקשור

אותהומציע ,)'ונוודרגותתנאים ,תקניםשכר,(

שלנורמותקובעאףהואההסתדרות.ל"למזכ

הניהולי.הדרגעלומפקחארגונית,התנהגות

המזכ"לשלהזרועותכאחתעצמורואהשלנוהאגף

בתפיסה .לבצעמתכווןשהואהרפורמותלצורך
לשארדוגמהלהוותצריךהפועלהוועד ,שלי

רציונליתפקוד rמבחינו ,בהסתדרותהקשוריםהמוסדות

המערכת.שלואופטימלי

כאגףולא-כנשרתכאגףהמקצועיהאגףאתרואהאני
ולמלאלתפקדאחריםלאגפיםלעזורתפקידנו .שולט

 .שליחותםאת

אנשינפגשותי, .rשיזנרה-אורגניזציהבמסגרתלאחרונה,

והיחידותהמחלקות ,האגפיםראשיעםשלנוהאגף

שלשוניםובצרכיםעבודהבתוכניותלדוןכדיהשונות,
שלברורהוה,:דרהתכנוןשלתהליךקיימנוהמערכת.

לתכנון ,רווחימוסדאינהשההסתדרותלמרות .יעדים
עלממוניםאנו .עבורנוגםמאדגדולהחשיבותיש

ועםמירביובחיכוכוןביעילותתתנהלשהמערכת ,כן

 .מדויקתכלכליתמחשבה

שמגיעכסף,ואלרשותנושעומדהכסףשכללזכור,יש

ברגעובחירה.ורצמתוךמסי-חברהמשלמיםמחברים

חברישלהמ-גנשייםוהצרכיםהציפיותעלנענהשלא
 .להתקייםנפסיק-ההסתדרות

אותהתופסיםההסתדרותחברישרוב ,לזכורצריך

עלגדלומהם tמעטיכרק .שירותיםשנותנתכמערכת

נמדדיםאנוולכןההסתדרותית,האידיאולוגיהברכי
למצוינות.בהלהגיעוצריכיםהשירותברמת

 .עצמיולניתוחביתלבדקאומץ ,אומץצריכיםאנו
שתפקידםמחבריםלהיפרדצריך,אםגם,אומרזה

האישיתתפקודםשיכולתאו ,עודנחוץאינוכיום
למערכתעירוי-דםלתתגםצריכיםאנומספקת.אינה

ההתמודדות .אנשינושלהמקצועיותרמתאתולהעלות

דורשיםהקהילתיוהטיפולמנהליםשלהחדשהדורעם

המקצועיהאיגודמאנשימאדגבוההרמהכיום

 .הפועליםומועצות
ולשם ,בעובדיםבהשקעהעליונהחשיבותרואיםאנו
ברמהוהדרכותסדנאות ,השתלמויות.מקיימיםאנוכן

 .ביותרהגבוהה

בוועדהמערכתז;כחשובנושאכלעלגםאחראיםאנו

הואההיגויועדתר"יו .הפועליםובמועצותהפועל

שאסור ,לתפיש"הברורביטויבכןוישעצמו,ל 11המזכ

 ,האנושיבתחוםלא-הזמןאחרלפגרלמערכתלתת
 .הטכנולוגיבתחוםולא

לעשותעומדיםאנושבובמצבכיוםנמצאיםאנו

הצמצומים ,כלומר-לעשותשונאיםשאנודבר

היאכזושפעולהלנושברוראלאהאדם.בכוח

מתוך .ההסתדרותאתלהצילרוציםאם ,הכרחית

 , 92לצמצםמתכווניםאנוהפועל,בוועדהתקנים 820
אני . 13 3לצמצם ,הפועליםמועצותשל 13 3 3ומתון

עלגםבונים(אנובהבנהייעשושהצמצומים ,מקווה
 ,שפורשמיכלעםלהבנהלהגיעונשתדלטבעית)פרישה
 .מתאיםמסלוללוולהציע

החשובותהמערכותבשתיהיאהגדולהההתמודדות

נושאיםעל .הפנסיהוקופותהחוליםקופת-לעובד

 .ההסתדרותתקוםאותיפולאלו

 ,להסתדרותחדשיםמצטרפיםיהיולאשאם ,ספקאין

צעיריםאנשיםשלחדשותעתודותתהיינהלאאם

-הכלליתההסתדרותשלליחהנסשלאשיאמינו
ההסתדרות.סוףזהיהיה
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וסיפורתשירח

שירים :איסראריה
צעירהגרמניתשירה-משורריםשחשה

 :זהבגליון

מתורגמתשירה •

שירים :לוטןאוריה

 6שיר :דורבןיוכבד

שירים :משעולאגי

שיר :אושראילת

 9שירים :בר·אבלידיה

 9קטעים :עזראיואב

.םיפורת 10שירים :הוטלמרדכי

 11דורמשה :מאנגלית .שיר :גולדברגברברה

יומועלופרתאלישעשלםבלה-נפילה

ברנרשלהאחחן

 11שיר :וריה_כץ·לתמי

 15שיר :קופפרברגעירית

 20נובלהנפילה, :פורתאלישע

 28כדוריא.תתימגרמנית:סיפור.הסיכה,מונק:פטר

 32שתלשמואל :מגרמניתשירים. :היירווולפגאנג

 33כהנאנורית :מגרמנית .שיר :אולשינסקייטהבדיג

 34שתלשמואלגלזמן'לאה :מגרמניתשירים. :שנוסאקזאפר
•ממה

 36סיפורורה, :צמחעדי

עלבר·נירדב-דעותגה Lרשלפחפיל

וליברנארד·הנרי

 37שירים :מרדןדורון

 38שגיבדודמערבית:סיפור.השיטין,עץפרחמחפוז:נגיב

 39שירים :אלטוביהנורית

 39שירים :אליאסאבי

 40שגיבדוד :מערבית .מרומןפרקעוד'דאבהלאוסיףשלא :מנצוראניס

מפרים.ביקורת 50שיר :איידןאסתר

ספריםביקורת

סקירות:

רצבישלום-המשולשצלעותבין

בארחייםשלהחדשםפחעל

 6פלגלדוריתפאניהגברתשלקולהעלדנה·פרוכטררחל

לאורליצחקזדכמלוןלילהעללאופורות

דינרלשלמההחייםפתאוםעלשתלשמואל

 10כישראלפולניתהכותביםהסופריםכטאון ,קונטוריעלשיינפלדרות

מאמרים:

 12ארופדליצחקקטנים,טירופיםקטנות,אהבותעלבן·דודיערה

---------------------------- 14גיאלכרמיתחנהלידמסעעלזילבריעקב ---1 -
 16גיאלכרמיתחנהלידמסעעלברטוביהודית
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מסרת
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לוכדי :נכרתאמנון
צדסדרת ;עריקים

 ; 1992כתר;התפר,

עמ'. 138

נברתשלהשלישיספרר
טוטלי"תודעה"רומן

הכיתובאותרמגדיר

עוסקהעריכה,גביעל
שלעצמיתבחקירה

בחילטירוניםקבוצת
הצבאית.המשטרה

אנטוניה :קאתרוילה
הספדיהעובד,עם ;שלי
עמ'. 243 ; 1992 ;לעם

לספרהחדשהמחדורה

החשובותאחתשל
הפרוזהבכרתני

שלרשהאמריקנים.
אתמפלסותצעירות

אתוברכותדרכן

ראשיתרקעעלחייהן
בארצות-ההתיישבות

הברית.

 :יערז-קסטאיתמר
כליווישיירםזימון'
מסביבאישיתמסה

חזרהשללתהליך
 ;ספירה ;וכתשובה

מקבץעמ'. 47 ; 1992

אתהמאפייןשירים,

הדוברשלהמעבר

לעולםהחילונימהעולם
ברשישמעבר,האמרני.

רגםהדרךמייסוריגם

הזדככות-הנפש.מין

במסהמלרוחהספר
שלומבהירהאישית

עצמו.המשורר

 :קרינסקיאביבה
האבודהכוכבכעקבות

והנחיהעיון-

 ;הקטן""הנסיךכקריאת
 • 1992 ;אור-עם

למוריםהמיועדספר
ולאוהבילספרות
אכזרפריואוהביספררת

צורניניתוח .במיוחד

הספרשלורעיוני
הקשריוובחינת

והתרבותיים.הספרותיים

הספרמכילכןכמר
בשיריהםחרכהחטיבה

ישראלים,משורריםשל
בעקבותשנכתבו

הקטן"."הנסיך

4 

גרמניה

חיידקישל

האטומיחכור

חפאשיזם

מעיןאלה,בימיםגרמניה,.בביקוררשמיכתובינ
משורריםשלרשהשללטקסטיםמןןרבמברא

לכתוב ;עבריבתרגוםכאן'המופיעיםגרמניים
הצביעות,כללאחרשנכתב,מהכללאחרגרמניהעל

אפשרי'בלתיכמעט-הישר~גליתככרוזהההרגשנות,
גדלגלתוךהצדקניתהשאלהזהלכלשמתווספתערדמה

הקררבןאתבעצםקושר"מה'-מעלהכלפיעיניים
 ."?לרוצח

נכיםראיתיגרמניה,שלהאחרותבעריםרגםבברלין'
מחדשפעםרכלויותר.שבעיםבניכללבדרךהםרבים,
אתלהדקהייתיחייבהחיו'ך·תראלהשאלהלינדחקה
איפהאדוני'"סליחה :בקולה:ארחלשאוללאכדישיניי

אולי ?-45ב ,בברלין ,"כאן-כןאחריומיד ,"?נפצעת
 " ...בסמרלנסק ?קבה tמרכבפאתי ?בסטאלינגראד

"בררדרשאפט".שרתיםבפאב.בידהיאתישרתהצעירהמררה

כולםרדודים,אמא,ואחיות,אחיםשלה,המשפחהכל
קצתגםזרים.שונאקצתלה·שאבאאנטי-גיאו-נאצים.

אינההיאהרוסים.אצלבשבימתשלהסבא .שמיאנטי
אבא.עםמדברת

להתרשם.רקבגרמניה.;ןמתרחשאתללמודניסיתילאאני
עמיתיםפגשתירבים.אנשים rאודיברתיעתרנים.קראתי

התרשמתי.ממש.ידידיםכמהליקניתירבים.
מפחידמשהרבהםישמקרוב.ראיתיהראשמגולחיאת

מפוחדיםעצמםשהםהרושם,נר~ברעתיםממש.לאלכאורה.
בדרמהמשהרנוצרבקבוצה,ם·מרפיעיכשהםרקמעצמם.

בהםישואף-על-פי-כן':אררה. 1לרקזהגםאבללאימה.
בתרךהמפתחיםבעלי-חייםכז.עיןשהםמשרםאימה,לעורר
תרצו,אםהפאשיזם,חיידקיאתהתנהגותםובעצםמרחם

מעבדה.שלחייםבעליהגר·מני.הניאו-נאציזםחיידקי
הרעלים.אתמפיץובאמצעותםאותםמגדלמישהוכאילו
מפיציםאלהחייםשבעליבאידיארלרגיהנערצההסכנה

בניסיון'עמדהשכברמשרםמסוכנתאידיארלרגיה-
עלמדיקרובותלעתיםנופליםהאלההרעלים !והצליחה

תנאיםהיום.שלבגרמניהבטזפעהמצויהפורייה,קרקע
בפאב."בררדרשאפט"אתיששוזתהחמורהרקלאטובים.

החיההדומם"."הרובשנקרא iמזאלאשלה.אבארקלא
המאכזבת,-הטובבמקרההמפחידזז.הזאת,האמורפית

רגעכעבוראבל !לרעההנז.פתיעה-טובהפחותבמקרה
לזהרקהלאמפתיעה,פתאוםמהואומר,בךחוזראתה

המחלה,לחיידקיכל-כךהחשר'ףהזה,האטוםהרוב :ציפית
אטימותו,אתריקנותו,אתררת tלהככדיבהלהידבקנוטה
שלהחינוךרעדתפיעל:זה. 1זהשלרביםככליםשהן

 !אצלנוגםאבל-להשרותאסורהכנסת

היוםהזרים.המהגרים.הםגרכוניהשלהעתידיתהתקררה
פוליטיכוחלכנרתיכולתלהםאייןאזרח.זכריותלהםאין

אפשראילהשתנות.חייבזהישתנה,זהאבלחרסם.
ללאאנשיםשלכךכלגדולהכמרתזמןלאורךלהחזיק
היא,הצרההחוסם.הנחאתיהרוהםאזרח.זכריות

אבלזאת,להביןניתןסקטררלית.היאגישתםשעהשלפי
הזר.הצרהמהתפישהלהוזz.תחררעליהםיהיהלטובתם,

שלאינוהאוונגרדי,הקיומי,זהאנטי-נאצי,כוחערד
ודאיהסוציאליסטים,לאהפוליטיות.השמאלקבוצות
האינטלקטואלים,אלאהסרציאל-דמרקראטיםשלא

בעליהאנשיםהםאלההמלה.אמניבעיקרהאמנים,
גראס(גינתומעטיםהםנכרן'ההיסטורית.המודעות

הםוייחודי.סגוליהואכרחםאךביומן),ררלפגנגלמשל,
הזעיר-בורגנותואתהבורגנותאתמייסריםמלחמה.משיבים
שלאשכדיהרימעטים,שהםומשרםהמסורתית.הגרמנית

צרה,בשעתיצטרכו,שלאכדיעצמה,עלהתופעהתשוב
מאן'לתרמאסלנובט,בדרמה-גרמניהאתלעזוב

בריתלבניזקוקיםהם-אחריםולרביםלפריכטררנגר,
מןחלקיםומתוךהמהגריםמביןיבראוואלהפוליטיים.
הירוקים.כמרבן'כולל'השמאליות,המפלגות

כשבמרכזהרחבה,חזיתלכנרתממליץהייתישם,אנילו
עדייןשנמצאתהמגפהאתשתבלוםחזיתהאינטליגנציה,
להם.אריואז,רגע.כללפרוץעלולהאבלבאינקובטור,

 .ב~יררפה.בעיקראחרים,לעמיםרגםלנו,רגם

שלרשההזה.בגיליוןמגרמניהצעיריםמשורריםשלרשה
ודאיים.אנטי-נאציםהומניסטים,

אתחוקרתוהיסטוריונית,משוררתארלשינסקי.בדיגיטח
ולפניה.המלחמהבתקופתהנאצילמשטרההתנגדותתנועות
היסטוריון.הואגםארלשינסקי,ררלפגנגבריגיטה,שלבעלה
הריכוז,ההשמד,במחנותשנוצרההשפהאתחוקרהוא

המלחמה.בתקופתובשבי'
מדעיתעבודהלצורךחקר .ומחזאימשורר :היירווולפגאנג

הביקוריםמפעלבראשעמד .בפוליןהריכוזמחנותאת
אתערך .ישראלוסופריגרמניהסופרישלההדדיים

אתוהנושאתעבריותוסיפורתשירההכוללתהאנתולוגיה
בירושלים."הזאת"בשנההשם
פובליציסט.טורקיה.ילידגרמנימשורר :שאנוסקזאפד

מו-וספרותייםפילוסופייםחברתיים,בנושאיםמאמריו
בקרבפעילהגרמנית.בעיתונותגבוההבתדירותפיעים

עררךהואהטורקית.בקהיליהבעיקרמהגרים,קבוצות
"סירנה"השםאתוהנושאבשנהפעמייםהמופיעכתב-עת

"צפירתגםוכמרבן"צפירה",גםאבלבת-ים,(שמשמעותה
 .משהרקוסמופוליטיתתרבותיתהשקפהבעלאזעקה")

שירהרבים.מתוךשלרשהרקראשונה.טעימהרקזר
חלקרב-תכליתיות.פתוחות,להפליא.מעניינותוסיפורת

השנהבסוףהנראה,ככלבארץ,יבקרזהמשורדיםמדור
מקרוב.יותרלהכירםטובההזדמנותתהיהזרהבאה.

חבורתעםבדיתבנישלקשרבקירםדבענייןלנריש
ההומניות,אתלשמרמשותףענייןלנרישהזאת.היוצרים

בגרמניהשקודהבמהלהתערבענייןלנריש .האנושיאת
יורדיםכמהשלהמצחיקההבנלית,הסיבהבשללא-

מסיבותאלאבמולדתם.פה,לשבתבמקרםשםהיושבים
גורליות,לומד'מעזהייתיועקרוניות,רחבותיותרהרבה
שםשקורהמהעללהביטעלינוובעיקר,עולמיות.כלל

השולחןאלכשמכיםאצלנו'שגםלזכורתמידולזכור'
 •.המספרייםמצטלצלים
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 154-155גויוו



איסראריה

 ה~י~~~ביערבוכההאלוהיםאתשמעתי
 > Tר' iJיום p:סיכןש~rןזור iJ ~<יוזר

:פ:פניצהער lJ:פ
---1 .... •,• t 

;ון t25זוע.זיזY~ז:זים t25ז~ין
לים i:פ~:;נית ?jןדות lJ נ;:ז;prז iJ.ריזכ

rורישיתrורישית. ה~ו;נ;:rז~ית~מ~ז:רי
האלוהים.של:פכיושזהוידעז-וי

1 -rייJ • ... ... • 1די ...ו :· • 

 t~~יזה fר iכ!

ש~ז:זים 25ןtז;ון t25זע.זי~ין
iW ~זודוםזקיi ף:p ר~~יםזנ~לים!

ע.~~יםזלגיל iמ fזכזדי~ים
חרישית.חרישית:פוכההאלוהיםאתשמעז-וי

 • ·-·י • • 1- ••• •דיז•.· ... •-1ז

 t~~יזה fר iכ! t:;ון

הגשםס~פתלאחר
1 ----...... 

ר i!iJ~תrכ~ק~tזא.ד~הלה tiWז~י~א.זר
זים i זt~ס~וזקפותלזpפות~ז-וומא.זיז

rורישית.rורישית.קולrז~יתtז~לוi:ןים.:;וי f~ת~מ~ז:רי

~מ~םת iקודה iZiזקוללאה. reדד~~הקוללא
rורישיתית rwוריrורישית ה;;~דק

הגשםס~פתלאחר
1 ----...... 

i ז~יתti לה~tר.~ז r סך~ז-ווW כהן~ז-וו~טrס~;ו
i זזקשיכ~ת:iל!קעל, l כםzזרג:וחליכיזtre א,ן~הבון~iJ ןW ~ה. 

ציונחלמעלסתיו

ה iקי /oסי iןז;י Wס~~מהסג:ו;וליתמה
ה.r:וחרהעדינ~תעםהזפת:פזרים

ם Tהשמימ~י•ה~וצה,-ילונות 1של
:• -T 1 -•·• • • 

 ה~~~,~ fג:וז;זז:רית. iJסו~~ה j?Qf~~יזה. f 1iכ!
f לזד ד~,~~קילו~~,ש;~ים~ךזנק~

ן.ז:רtק~יםזקאות~שע~לף:;נtקגת
~!ז.רתס~ה~דיל Wזלי;תו ן~~~ן
rורישית.rורישית. tר i!iJע.זי~יןtז~לוהים:;וי rfז~יתה t~iקזק

ןדrו~ים.ליrכה 9זז!ת iZכל W!ש~רים.ל rWורישי.:;וי f .ןו;:
W 9ל·n , .לאו~ים~i2 סדין~לת

החולים:פביתהאחרונים:פימירחמישלנכבכיו
1 • 1 ••• • T 1 'דT -1 - T • 1 t •• -• 

כדו p:~תןכ;ות!מרט i~זק~ך~ן iJ~ת
:פ:פניצה.:פ=יערהאלוהיםשל:פכיוהיהבכזה

 ••• ••.• 1--- •: 1די ••• :• TT .די:•

ה:פבש;םענניעםמת:פזריםאו
 •:ז- ·•:- • :- ••

:p ;זi 125י ! T1 ן~ד·םזהב? 

האפרהלאימתנ~תהפשררמההז-וכליתמה W ג~~ל; • iJ ~~ה-ן -..... •• T T 1 T -: T 

חומדותמפלצתאצבעותהשולחים
 ?ןריסה iJל WIת~ל~ fiJ lזזjJ f~ודן~ל

ה~בעלכ'להפשר~מההז-וכליתמה
- ...- ?הצ~דות ··,-שעלכ,- ;'פי=ה-לכל

1 -• 1 ••• -

:פםצופההעומדהאדם~לכל
 T ••?שרם sל;כל~ת Tושואל

t •• • 1 - די • 1 1

ולפשרלז-וכליתעצמrזהשאלהא~לי
 .....- • w, 1-זנ"דגם ' n.ס~;וליגםi:זיא

 •שירה

 nהמיJני
lAU 77ן 
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 iלעםהספדיה •עובד

1992 • 

הספרעלילתבמרכז
קולנוע,אנשישלרשה

להפיקהמבקשים
עלתיעודיתסדרה

הישראלית.החברה

הקשרנבחןכךבתרך

והמדיוםהתמרנהבין

לביןבכלל,הקולנועי
הכתרנה.המלה

לילה :לאוריצחק
 ;שיירם •זרבמלון

 • 1992המאוחד;הקיבץו

שלחדששיריםספר
הפגיןאשרמשורר,

הקודמיםבספריו

גנרלעלנוטרת
בספרהאקסטרווגנטיות.

סימניםקיימיםזה

ולעידוןלהתרככות
ובתכנים.בצוררת

לוטואורה

 ;החולגאות :אינילאה
החדשה,הספדיה

 /המאוחדהקיבץו
 iקריאהסימןספרי

שלהשניספרה . 1992
העוסק •רומןהואאיני
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רנח·פרוכטררחל

םפךיסביקורת •

.שירה

אמין,

סוחף,

ועדין

אריתשללבירגדאפיהכללדומים
שלהמשיכהאולימלבד •פיאף
איזהאלהללוהנשיםשתי
אלפיאף-בחייםאפלצד

פאניוהגברתלמיניהםמתאגרפים

נקראהספדאבל ;להטוטן-נורדאל

הפעמוניםקולמצטלצלכשברקע
ברחוב,גדלהפיאף .פיאףשל

התהליךבסוףמגיעהאליובמקרם
פאני.גם

נוסףשלבארתהמעבידהקודמת,

והנשית.האישיתבהתפתחותה

 :פלגרווית
שלקולה

פאני;הגברת

ערבייעם

לעם;הספדיה
1992 ; 346 
עמ'

המלצת

 ALzzגיו
 ;קק~ה :ארירפידס
 ;שבתאיאחרון :מיוונית
 • 1992שרקן;
בסרותעשיריספר

שבתאישלתרגומיו
עםיווניים,למחזרת
שלוהערותמברא

המתרגם.

ובהירצלולתרגום
רב-ערצמה,למחזה
ומעורר-מחשבה.מרגש

נספח-הספרבסוף

הנרגעיםתרגומים

ולמחזאי.למחזה

להטוטנים,שלכדדכםרובוט,

כשהיאנשארתפאניועוזב.נרדד

תשרנהבלינותרהספד .בהדירן

ילדהזהמהחדירןיצמחהאם

אינההזרהשאלהלא.ארממשי
שפלגהפיזיההדירןכיחשובה,

סמל .סמלהואבגיבורהנתנה

החיוביתלתוצאה •הפנימילהדירן
בחל,-כמרשעבדה.התהליךשל

עללרמזהדירןיכולשבהםמרת,

שמתגבשנפשי.פנימי,חדש,דבר

שלובדמותובנפשוולובש-ממש

החולם.
רובוט,שנסעלאחד"אתמול,
בסיפורהראשוןכאדםהדגישה

בהנתן •מישהובא :הבריאה

לבדה.ארתהמותירוהלך.חיים,
זהאתבה.נשארוהחייםאבל

החייםצדקה.ג'ינהעכשיו.הבינה

גרפהובתוךגרפהבכלבה,נשארו

לאשעדייןהזההזעירבדבר-
מסוגחיים,אנושי.גרףאפילוהיה

אומדרובוטאתשמעהמסרים,

בקולרשנקטעהקצרצחוקוואת
פאני.ייאללה,אלבזשלהעצבני
מחכיםהבמה,עלכבדתעלי

עלהשפתוןאתמרחההיא .לך
מהירותתנועותבכמהשפתיה

ויצאה".

תחושהעם-הספדנגמדכך

הזרהתחרשהאתחיים.של

בסיפורלהעבידפלגהצליחה

אשהעלמינורי,לכאודה,קטן
הולדתהיוםבסביבותברדדה

מהפךשעובדתושניים,הארבעים

למרותזה",אתש"ערשה •גדול
נחשבאינוערשהשהיאשמה

נחשבאינוחברתית,מבחינה

אפילואוליהואכלכלית,מבחינה
מיכי-חיצוניתמבחינהנחרת

במועדוןזמרתלהיותרוצהחיתה
- nהתהעולםבאיזרדעלובלילה
לגביה,אבל ?תל-אביבשלחון

כמרבןשכוללעצרם,תהליךזהר
הקודיםעלההתגברותאתגם

לאהיכולתאתגםהחברתיים,
מהלהיותבדדךבהם,להתחשב
ורמאןכתבהפלגדוריתשאתה.

פמיניסטיאפילו,סמליפסיכולוגי.
עיסוקובעצםאלאבוטות,ללא

המיוחדת,בדרכהשמצאה,באשה

שלקולה-האמיתיקולהאת
פאני.הגברת

על •פאניהגברתשלוקולה
חש-שנותשלתל-אביברקע

המשונההמקצועלמרותשים,

הססגוניותוהדמויותלה,שבחדה

לאוראליהשמתחברותוהאפלות

סוחף .אמיןלהיותמצליחזאת,

כמריכל-כךיפה .עדיןזאתרעם

 •.עצמהפיאףאריתשלהשידה

תיזנקזת :יהושעא.כ.

הקיבץוהרצאת ;כלילה
 • 1992 ;המאוחד

יהושעשלהמחזה
נשואים,בזוגותעוסק

לאימץוהממתינים
הסיטואציהזרה.בעיר

חושפתהטעונה

תת-קרקעייםמתחים

שאלותלדירןומעלה
זוגיותהורות,על

וישראליות.

 :הגרוני-גריזאברהם
הרצאת ;זעיזןמשא

 . 1992 ;אור-עם

חינוךילשרןעלמסרת
המבטאותוספררת,

שלמאמין"ה"אניאת
כמפקחהמכהן •מחברן

לימודיעלהכללי
הספרות.

 ;פגסזס :דגןאביגדור
 ;מרקסרינה :מאנגלית
 ;הפועליםספריית

1992 . 

משפחהקוררת

מס~פריםירושלמית,
 .השלישיהדורמפי

6 

,, . .·· N האבקענןמתוךבל
חרשיהאתשעידפל

רובוטאתשמעה

טועה,אתלפאני'ובקשראומד,
לעסהלידההדודהלידה.'דודה
סגודבפההפטריותמאפהאת

 •הטמפובקבוקאלמבטהוהישירה
הדירןשמבחינתהלהבהירכמר
עדרתאלאאינואליוולשרבנגמד

לארובוטאבלטוב.טעםלחוסר

ויתד.

שלהםשהפדיחהאנשים'יש
קורצהרסילסלאמדמאוחדת',
'אבלאצבעועלפאנישלמשעדה

 .כךבשלטובהפחותלאהיא
סחלבים'.עלחשבי
בבוטניקה',מתמצאתלא'אני

לידה."הדודהאמדה
דורית ;הפתעותשלספדזהר

הגיבורהאתלהובילהצליחהפלג
הארבעיםבתפאניהגברתשלה,

תל-שלהשולייםדדךושתיים,

שחדורה,אלעצמאותה,אלאביב

אלהמחודשת,אישיותהבנייתאל
הסחלב.כמרהמאוחדת,בגרותה

המעבדבגילשעוסקספדזהר

הצדולמרות •בכללובמעבד
-ה,החשפניהמרעדרני.הוולגרי.

הגיבורהנמשכותאליו-לולייני
אופטימיותבריש-והעלילה

פסי-נפשי.תהליךברישרבה.

דמותשלמארדעמוק •כרלרגי
חיהושתייםארבעיםגילשעד
"ילדהממנה,שמצפיםמהאת

ייקיתסגורה,מופנמת,טובה",

אחתושבשנהובגינוניה,במוצאה

לעבדממששלפריצהערשה

מכלושחדורנפשיתעצמאות
פריצהזר .אזעדשחיתהמה

נזקקהזרולקיצוניותקיצונית,

גםואולילהבהירכדיפלגכנראה

הזה,המורכבהתהליךאתלהקצין
בסיועלא .פאניהגברתשעובדת

המפגשמתוךאלאפסיכולוג,של
בעולםהקיימותהדמויותעם

חשפנותמועדוןשמצאה,החדש

שבחדההחדשוהמקצועביפו,

לילה,במועדוןזמרתלעצמה,
וחלומההישנהאהבתהמתוך

פיאף.לאריחלהידמות
אינםפאניהגברתשלהחיים

גמרניה •בורגנירקעעלגדלהפאני
שנותשלתל-אביבואחד-כך

הרחבהמטרייתהתחת , soה-

לש-שממשיכהלידה,דודהשל

 •השולחןגינוני-התה,עלמרד
שלהחייםואורחותהנימוסין
 .לאץרשעלתהלפני •הישןהעולם
עובדתפאניוקצת,ארבעיםבגיל

המתפרקתובניר""בדוקבחברת

תחתכירוןומשנהעיניהמול
תחילת .הבןשלהצעידההנהגתו

היאבפאנישחלהשינויתהליך
המב-המסודרת,העבודהעזיבת

חודשמדיקבועהמשכרדתטיחה

 .מוגדרועיסוק
צריכהפאניוקצת,ארבעיםבגיל

עבודה,לחפשמחדש:להתחיל

יוצא-הדופןהמפגשחברה.לחפש
חרא-ההתנסותאולי(ארהראשון
נפשכלבעצםשחייבתבכמרשרנה,
"לחש-כדיבהלהתנסותנשית

שלמרת,לאיזוולהיותתחדד"
הפרשנויותרבתהאגדהעל-פי

ופסיגה")"אמררהפסיכולוגיות

הצדגברבר,ריצי.עםהוא

למיניהם,הכרויותבערביבחודרת

 •משפילתהליךחררההיאשעמו
ללילה","בחררהלפתעלהיותשל

ויוצאת-ציפיותניפרץחררה

מחוזקת.

פאנישחררהשהתהליך •בדוד
חלשה.אשהעללעבודיכוללא

והמגושםהמבולבלהרושםלמרות
חוסרהבדידות,משאירה,שהיא

ישבחיים",ל"הסתדדהיכולת

תהליךלעבורחוזקחוזק.בפאני
טובבמקוםממנוולצאתשלם,
 .עבודהיותרונכון
ההיכ-הואוהמכריע,הבא,השלב

הנוגד •האפלהעולםעםרות

הקודםהעולםאתכל-כךוסותר
בק-לאנכנסת,פאניחיה.בו

 :הזרלהרפתקהנכנסת,אבללוח,

להטוטן.רובוט,עםהמפגש
פאנימגשימהדרכולאהבה.צומח
ברבמועדוןלשירמתחילהחלום,
לג'ינה,מתוודעתמופיע,הוא

כאןוב. nחוכמת-דבעלתחשפנית

לפתיחות,לאהבה,מתוודעתהיא

לקודיםאחרת,לשפהנחשפת

העולםודווקאשונים.מוסדיים

להקיאלהגדםשבהתחלההזה,
להיותהופךפיזית,לבחילהממש,

מדמותהאותהמשחרדעולמה,

בן·דוריוכבד

טינה

בגיד~שליםלילהשלאותרת
:• -: T • T -• 

 'הvז~~פ~נרתמר~י~ים
~י~הזר

רק,ת.ירל~לה iJ~ל
w ראת.קי ,"ל~ידו;~"~;וז;ןים~ע

סק.ץן~דסיס i! ~ג;:
:p ~~ז;י~נכ~דז5ת הןיב;:~~~סרע, ןי'.+ דjZ זrל

זג~~יף iJקולהךז5ת
ז.ןאד.שרסק,תז;ןןה~דדים ,ז:;ינ; ה~~ג;:
 סי~י'.+ז-ןרזןז5לה j2~~ז;יי~י~ה

+.'י_ךזקrזז5תלר;ש:ג~ף Tvfה 2$iךד
 .ז:;י~כrדא:ררז.ןשר~ט

ij T2$ תה 9 י~~~יא~iJ ח~ץ

הפניםאת~מוציאה
• T :• -: • 

הזפת:גל:גלשגערנrזאתושדמעת
: --:• •: T -•:-:•• 

 .ן;וד ת~~;שך~י~rז
~י f ~מרזןןזןזרל~לה ת~~ג;:

ר wnל wה w ~ ,~,~ז:ז
עצמrזאתלש~חהזפסדבת

- : t -•: T • •: •:ז :-
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לאופורות

חשיבה

העש-בתאיריסשלמרתהאת

- nהלהופיעממעטתוחמש,ריס
-,מהיאהמפורש.בשמהשיכה

שמכהלהשיחותמתוךרעולהפיעה
(עםהמתההנערהעםהדובר

לקראת"הנכרתכמרבן) •עצמו
-, nהבביתערד tהתחילומרתך
בפגתבלב, /לךהבטיחולים,

ארתךלשכוחלא /רהעשרןהבכי
הדובר .) 51(עמ' " ...פעםאף

הנערהמרתעםומתאמתהמתעמת

ההכרחלה.לכתובמוכרח,חייב,
הלכיםהחיים,עלשככפההזה,

המרות,עםלהתמודד •הזרבמלון

חרא-השירלמןבספרוחוזרשב

ניסיוןכאןכעשה"בררנה".שרן

להיאחזלשכוח,לאלאהוב,לדבר,
והמלים, ;לחיותכדי"ברחשים"

שלוהסיבההתוצאהבהכרח,הן

עולם /רואהאדםכשארפעמיםגורמותליאיכןל~מה,אמירה"
כבר /בהןואיןשלובעיניורקהכאה.כל

לא .ך wn /עולםלראותדייא,רקצריםהיותרהשיריםדווקא
היותרהשיריםהם ,) 44(עמ'דם"אל,-אין"אםהשירכמרבספר,

בעיניי.רטוביםחזקים"תולעת"השיראר 10בעמ'הים"

וארב·שוקעותהללוהפניניםאבלאתהפותחהשיראר , 28בעמ'
הספר,אתשמציףהד~.ךתביםדרתכערה",מרתעל"שיריםהמחזור

 •.וחבל"ול-הדובראומרשבר"עיניים",
 •םפריסביקורת

 •שירה

• 
 ~::~~~:-~~~: :~"ל

לשםכאמןלהיותהמשוררשל
(עלטה,העיקרייםולתככיוהספר
שהואהריהקיום),ארעיותשיכה,

כפתחהספריפה.בכןמצליח

שפרכה"בררנה",הרגישבשיר

שמ-אלה " ...הרריםבלי"לקוראים
אתהריקים, /החדרים"אתבינים

השירים(אתז;כ~~קים iJהספרים

/ iJ (עמ' " ...ז;כ~~קים)ואפשר ,) 9

שלבררנותהצהרתכעיןברלראות

לא ' iלג-!צלא •~ר Q ?"לא •הדובר
בררנות ;(שם)לד~ר"לא ... iלrןז

 .הספרבהמשךמתממשותשאיכן
תופסהראשוניםמהשיריםכבד

בעיניואדם,שלשחייוהקורא

 •מתמשךלילההם •הדוברשל
אלאשאיכר uבערלמשמתרחש

הפע-וחמששלרשיםזר"."מלרן
חוזרשבהןיותר)(אולימים

אר"חרשך"המיליםעלהמשודד
" h "עלטה"אתלמגרת(בלישיכה"

גםלהעבידמצליחותר"אפלה")
הרעיוןאתקשובהפחותלקורא

<עמ' "ה; wגrות,~הש"אכיהזה

 ) 25<עמ' "ה; wגrו"ני.רה ·> 19

 .) 29<עמ' "ה; wהrן;כל.ב"שרכב

 ) 32<עמ' "ה; wגrו~פ·ה"אלך

והלאה.הלאהרכך
בשיריולהרבותפכיםהחשיכה,

האנישלבדידותוהיא .לארדשל
ך wnבאתךיישבאיכר"איש

לזכררכרתקוראאתהשבר / ד,:;:כ;ס
היא .חייו.והיא .) 11(עמ'לברא"

להיותיכולתי"הלילה-ה"אכי"
ה"אכיוהיא ) 23(עמ'חרשך"

בעלטה,בך"אגע-ואת"-

היא .) 15(עמ' " ...זהמהואשאל

"קבעולארגןלהתארגןההכרח
והיא ) 14(עמ'בחשיבה"מרכז

כחקרשבהככרכההלאההתארגנות
מחרבןהאינתיפאדה)איש •(ערבי

חקירהכדיתוךבעמידה,במכנסיו

אתהביןלאש.להחייל /"כי

 .) 40(עמ' " ...לומררצהשהואמה

היאהזאתהחשיכהמכלויותר
השיריםאת(דאה .בארדהצורך

ואחדים). , • o ~ 21בעמ'

:;~מחזורשדווקא •לצייןמעניין
שמתארכעדה"מרתעל"שירים

הת-היא"מלההזה.הניסיון
מלההפצע.היא /מלהת wחבנ
אלא .) 54(עמ'המלח" /היא

שלבידיוהופכותהללושהמלים
יוצאותהןפיפיות.לחרבלארד

 .שידתועלומשתלטותמשליטתו
ושודרתכפלאיםשיריםבצד •כך

אדוניםשיריםמופיעיםכפלאות,

(ראה .לשמןמליםשלארוכים

בסירם"תרככית"השיראתלמשל
הספד).

ל"ימיאותיהחזירובספרהשירים

ככלשבהםהעליזים"ררלךירכה
הארת-עלתהמלים,יותרשנאמרו

השיריםשלוהאמינותכטירת

ואניאז,התקשיתיומשורריהם.

היום,יותרערדבכךמתקשה

שלהזאתהפואטיקהאתלקבל
כלללאכמעטמליםדת i1ה~

נעדרתעצמיתומשמעתביקורת

אכן,ראםהשירה.שללאיכרתה
"עלבספרראלירטט"סכדברי

הוודאי"תפקידההשירה"

שהיאהואהשירהשלהראשון

 :(תדגוםהכאה"להעניקחייבת
ששררותהדי-בדרכרבסקי)יורם

הזאתהעידאתזוכר"אניכמר

כמעטאפילו. /באהבהלטובה,

<לאר wאלא •אותיממלאד wא
חדרה,אבל.גודש)לא.מציף. /

 ," ...ארדאוליארד,חדרה,לא
שלל"פרזההשירהאתשהופכות

משעולאגי
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f אותרמ~יןהס~טחד

סדףי w~ר~ל
 .עי;~~יךסר~.ךת

 :לאוריצחק
כמלוןלילה

 ;זר
הקיבוץ

המאוחד;

1992 

 nהמל«
?ZIINJ 

בחרה •גרוסמןמריצה

 •השיקוי :והפיקח
 ;עקד ;אהבהסיפורי

שלאנתולוגיה . 1992
קלאסייםאהבהסיפורי

ביניהםרנמו-קלאסיים.
מדהימיםסיפורים

"ההלצה"נמוביופיים,
"שנרצ'נוב,של

שלי"הראשוןהסופרים
 •באבלאיסאקשל

שליומנו"מתוך

קירקגרר,שלמפתה"
שלסיפוריםרנן

אר.הקסלי,פיצ'ג'רלד,
הפולני-הןוירזףהנוי,
ונאה,חביבספריהודי.

ולחזורלקרואחומר
בר.ולקרוא

 :ההיסטוירהאטלס
ישראלעםותלדות

עדהאבותמימי

 :ראשיעורך ;ימיונ
עררךבר·נביא,אלי

 :העבריתהמהדורה
 :מפרת .מלצרמולי
 ;ארפטרכסקימישל
ספריאחרונות,ידיעות

 jתל-אביבספריחמד,

1992 • 

היסטוריהשנות 4,000

מרגשותישראלעםשל
צבעוניתבמהדורה

מפרתתמונות,ודינמית.

אתמלוויםואיורים

והקולח,הבהירהטקסט

כחמישיםבידישננתב

בולטיםהסטררירנים

ובעולם.באץר

7 
 1992נובמבר-דצמבר



שתלשמואל

מפריסביקורת •

רהי.ש

ישמהזה

חי-עלןכ~ן /והסתירהעולםמידאבל /מואריםלרגעואני
הואאך ;תמרנה"ומחפששרביו"לרגע". .) 47 (באפלה"נעלמים
ר"כמרתמרנהארתהבתרךעצמו"והחיים""פתאום",בין"מיד".

יכולשאיכרמגלההוא /בתמרנהבאים"החיים"כאילופסיק,אין

ריבד:שלמה
 ,החייםפתאום
שירים;

הקיבוץהרצאת

המאוחר;

עמ' 64 ; 1992

 nהמלני
lתtיוzן:

כיהיא,עובדהה"פתארם".מן

אתכיסהלאעדיין"המטפס
 /סימןערד .כמתוכנן /הסככה
להב- /יכוליםאינםר~נןשמהנדס

צמיחתו"מהלךאת /לןמחתיב
כמתוכנןשלאכ,ך .) 54(עמ'
ומעמדלגילשהגיעמשורר,רואה

לט i "למתמטיקה,פרופסורשל
 :אהבה"הצהרת /כלכירתבשדה

להשתרע /יכולהייתי .רק"לו
מחוסר /היםלידחולכמרלזדך
גלים iJבתנועות /ומרכשםהכרה

מנשימתהיאהאהבה .) 52(עמ'

מחליקותמפרש;רת"בהםהחיים,

(עמ' "יו;:גנ;:אצבעותייךכמר /

נסגר""הכלכאילונדמה, .) 43
כולו /דאגהמרובר"הדשא

נפתחותהידיים"אבלש;בה",

 ~ 59 , 63(עמ'לאהבה~
באמצעיושב"אדםהואריבד

"עלהתמרנה, .) 15(עמ'לקרם"
 rקשלהעדינההתכלתרקע

דרךנכנסת"השמשברירושלמי",

כמרכטרש,ביתשלההרוסהגג

~קירות"רכותנרגעתבעירום,

לא"פצעיםהםהחיים--
ר"היםישנים"מקרבותחבושים,

 /הריקותהסירותאתמטלטל
(עמ'הזמן"בןנכרת

"החייםאלמגיעריבדש. .) 60
ר.ךפרייןבזמרהגובליםהאמיתיים"

(עמ'ונחזור"הפנסעד"נלךשל

 ?מיתייםהאהחיים /"~סם .) 62
ממחסור?חשש /דאגות,עבודה,

לספררניתןהשמחותאת ] ... [ //
אפילואחת",ידשלאצבעותעל

פרוזאייםשידיים","לאבמשפטים

-האחרוןשלפנישבשירמארד'
שירתהיאשיש",מהזה /"אבל

 • .האחרוןהשיר

כל ;בן·יצחקאברהם
חנןבעריכת ;השירים

החדשההספדיה ;חבר

הקיבוץהוצאתלשירה,

סימןספרי /המאוחד

 • 1992 ;קריאה

בן·יצחקשלשירתו
כאחתהיוםעדנחשבת

השירהשלהפסגות
מהדורותהעברית.

שנים·עשרשלקודמות

בחייושפרסםהשירים

ובעצםמכבר,זהאזלו
ישהשיריםהדפסת

מלבדגדולה.ברכה
קטעיםהספרמכילזאת

המשורר,שלמעזברנר

ואחריתנוסחיםהשוואת

חבר.חנןמאתדבר

ואיריסעמוסירות

דאדא :עורכותירון'

בצרפת,וסוריאליזם
ספרי ;אותנלוגיה

הקיבץוקריאה,סימן

מבחר . 1992 ;המאוחד

שמרביתםטקסטים,של

לתרגוםזכרלא
שלעטםפריעברי,
רתיאררטיקניםיוצרים

הספרות,של
והקולנועהציור

שלרכןהסרריאליסטים,
ביןהתנועה."מבשרי"

באסופהנמצאיםהיתר

שלעטםמפריטקסטים
אבזרהומבר,ברזלו,

מאןאראגרן'ברטון'

סארטר,קנו,ומרןדיי,

אלרארפולראלי,

יאבקו.רמרסל

8 

רעלהאהבהעלספר-שירההז· ...
שביניהם.החייםרעלהמרות
התפ-כבדים,הרהוריםאפילו

מת- •כביכולה"יש"עללספרת
אמירהמתוךר"נפתרים"פשטים

"אצלי :יבש"אנגלי",רה~מורקלה
ורודים"נראיםהחייםהמרת,אחרי

רחצימתאדם"אין .) 26(עמ'

קדמרנינראמררבידר",תאורתו

קובעריבדשלמה ;צערמתוך
"ההחלטות :הדעתהרחבתמתוך

 /נפלוכברבחייהמכריעות
כברסצ~ה /תאורתיאתחקטנתי

בידי".

 :בסארקאזםגובלההומורפעמים
הרופאאמר /נערשללבלך"יש

דודי ;וששהששיםבןלדודי /
 /שבוערתשלרשהכעבור /מת

 .) 12עמ'(תמציתהלבלב"מסרטן

לבלב,אותרמהרתוהה,ראתה
לבראוליארנערשלקטןלב

שלאל.ב,ל.ב •הזרדשלהכפול
שלהצלחתומהיאר ;לועמד

ניתוחים"שולחןעלגוהר"מנתח
 ) 18(עמ'זמנית""דחייהלאאם

יברא.שוודאיהמרותשל

מחשבהריבדבנרמעביררכך

לוההולך"אדםאותרעלקרה
רעם,כהלוםנעצרולפתעברחוב

בריצהופותחלאחוריופונה /
 ?שכחמה---מבוהלת

חזכררת" iJמבהילהכמהרעד
שלבהלהתצלוםזה .) 1 7(עמ'

 .ומבהילומצחיקאמיתייומיום,
ההופךומעמיק,גוברש.חרקזה

הפרטמןעוברכשהואלסארקאזם
אלהפרטיהדודמן •הכללאל

היתה,לאכאילושכמרהשראה,

זהעלזהוטף,נשים"גברים,בה
אלכמעטמגיעים •עליוןבמאמץ

 .) 31(עמ'הראשון"הרקיע

העםשלההיסטוריהאלמכאן'
הצלוב,ישראתלעולםשנתן

כמעט"כבר :היהודיהעםסמל
אותרוסמיו /הצלבעלאלפיים
 /אותרעזבתלמה / .הסיפור

 .) 33(עמ'אותנו?"ולמה /

השחיטה""עלשלהזעקהאכן'
"כלכיוהידיעהביאליקשל

אתזעזעולאגרדום",ליהאץר
הבריחולאגם ;העולםארשירת

מגיא-ההריגה,למרותהנידוניםאת

שנהתשעים •עכשיו .מרעדבערד

נותרלאנמיררב","מש.אאחרי

ההיסטוריהעללהסתכלאלא
ב"אלברםטיפשיתמהתלהכעל

"אני ;הלא-יאומן"שלהילדות
רק /מתה~כתבעירמתבונן

 ?שכחנו"מה ;ילדותי"באלבום
 ,,חזכררת. iJ /מבהילהכמהרעד

שנה"ארבעים"כעבורועכשיו,

הרכבותאותז"לא ,) 32(עמ'
אותם /הקולותאותםאבל /

נפתחותדלתות /מוסכמיםסימנים
- /ההם,הימיםהר, /ונסגרות

 .) 33(עמ'הרעים"הימים-

ביודעיןערלהה~נקרתגידסת
נותןיהודה"רבי .ביודעיןושלא

פורחת"ונשמתוסימנים"בה

רביםוברחמים /בחמלהלה

"עליםאפילועצמה".על /
 /עץסביבמחולליםיבשים
עתיקבפולחןמזבחסביבכמר

אלוקרבנות".הקרבתטקס /
"דימדרמישלדימירןתמונות
מעולםrןןסים"כשבדיתודעה,

 /אותרמפזרוהרוחיורדשלגבר
משומד"לבויורד'ממשיךוהוא

 /שעה"בערד ;נעוריו"בזכדרן
 /לך'אחכה /חדדישלבחרשך
דחוקזבדזהר .) 59(עמ'~לה"
 ,"הל~לקראתדודי"לכהשל
אמי'כאצבעותשבת"נדרתבר

אמנם .) 58(עמ'ונדלקים"שבים
הבדיות,עלהמשקיףהאלוהים
כדיריבד'שלמהאצלמצטמק
 •מעליוהחגקטן'סיודמטוס
באין-יכולתמעגל",וערדמעגל

צופיה".מ"עיןלהמלט
שיריםהםריבד'שלמהשלשיריו

שה-מהמ~רותבהםאין"נקיים".

גבשושיותלארגםבהןנופלקורא
אתר~גי:זיטרתהמשבשותג:ילים,
לרי lפולהמשוררהקריאה.~שדן
משפטכמרהואשידכיקבע,

לקראתונפחדההולךמתמטי'
ההנאהזאתהאחרונה. .שררתו

שלמהשלבשיריולקוראהנגרמת

רחשהשירסוףאלהמגיעריבד'
"האגם .זג.ראשיתוזרימתואת

באגם.המשתקף /בחלוןמשתקף
 / .בעינייךמשתקפות~יגי /

חידות ) 44(עמ'חידות".עינייך

 .השירפתרוןהןעינייך'
האהבהחידתהיאעינייך""חידת

מרהבשכבה"מכרסההיאשתמיד

אמי'שלהכסףפמוטותכמר
היתה ) ! (חדשיםבשלושהשפעם

אףשבת".לכברדאותםמ~רקת
 ;קיימתלעולםהאהבה •בזפיעל
שיר-השיריםמימינמשכתהיא

"הכניסינייזגירעדעין-גדיבכרמי

זאת"מהליועניכנפך"תחת
ארוטיקהכובשתוהיא ;אהבה"

"בעלטהימינו-אנו'שלמעורכת
 ת~"הזמן",מנהרתשלהמרחלtגת

אושראילת

• 
ttWf ל·או;נ~אןסלזן~א
זןה Rסךןזן~~דתס~סה
לחםנכנכובכמורעג;ה
 vv-· ''-ר,ז

n ם~w ~~ 9 ~נ;:נ R סד~מוre ה~
זגס~נכןת.~ך.ךזן

i לQ ~ Q ס~יש~כבל
 ,~~ז-ווןט~ף iסננ~ק Rס~נ,ם

ק~ס 9 נ;:ז:iסי .i:P ~ Pמו.רט
~דולות.ז~ם w:p~זקזזכק
פלטהמונייותז-וחנת

 :מזסל Tלבמוהודעות
נא Tותשעשלושים

1 • - •• T T 

מתנכים.הפועליםלגשת,
.נכשמעדנייהעבשי,,-אבל

-1 rדי 1--- ••• 1ידי 1-י•

ס~ד 2$ ,ק~~ p:ו;נג;יס~~ת
כזפ~ת p:~ז i'?ס~ריס

אס~,סבירהבנלז-וי
• 1 • 1 • T T t 

הגידהלעשות
 .~נ, Tא"ח l~במילא
לנזיוזקן~ד 1 :סל~ T א~~,

הז"את,האמללה
 •;נודועל Tמוחל

ו- ••

מתוך

שעומדשיריםספר

ב"ספדייתלארדלצאת
פועלים"
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עזראיואב

קטעיםשבעה

זהרנורכותפניםעםהבריאהחרףעלעזובים
החושןמןהפחדבגללקדיםכרכביםכמר

הקוסמיהארקינרסבמצולותדגכמרוהחדורה
בלבבעינייםבראשברדידיםזורמתבעורקיםזורמת
אתןאניליאכפתכל-כןולאמתרחקתהשמש

שחדאלהלילהשלהחלשהזוהראתקח
הכרהמחוסרותפיותבחדורהמפוצץ

לתודעתןמחכות
יפהבחרד

רומאימשישמלאןפני

בגןוחרהאדם

באדמהאותרושתלהלעמקאדםאתלקחהחרהאחדיום
עצומיםלשורשיםוהיוהתרחבוישרשלוrזורדידים

לידהיהשלהםהבית
חפירותאתוקטפהלערוגההמיםאתשפכהחרהברקדכל
בגרףלושהסתבכובעינייםלושהסתבכוהענפיםמן

הואהשחרעלשהסתבכובארדלושהסתבכובשמייםלושהסתבכו
החוצההחוצההחוצההחוצההחוצהאדירבכוחעצמואתועקדנאחז

החוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצה

החוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצה

החוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצההחוצה

שליהמוחמןשלןהבבואהאתלהוציאיכוללאאני
עמוקותעינייםעםהעציםביןשכברקדאומלללילה
שליהמוחמןשלןהבבואהאתלהוציאיכוללאאני

מעליהצרחוהזמןהשמייםקיררתעלנחרדגליהכפרת
אלוהיתבחדורה

בהכרהלהיותזאתובכלמהבללמרתאפשראם
אתיבאהארתךלדאותרוצההייתיאז

בר·אבלידיה

יהויקים

השטיחעל

i קיחלt~ג;רררךחר~קיםס~i ץ
זק~ילים;י~ן Q~זק

צבעיםשלורחש
:--••• : T • 

השטיחעל:פשכררנר
: • : --T • -

ג;יג~נןיםויהרת

ךחר~קיםק .vצר

ק .vצרסוקברן~ן

:פיחזפתעזמים:פשבילים . : . . -. : -: . . 
 .לrןד.ף

לצאת

ןףדאי p:לאאת iל
חרט:פחהאפלהראה

: •• T •• -: T T •-. : T 

ו:זוקח

;ינוסח

הנשלחעדראה
: •• --: T T 

~r-ורן~ח,ת nנכ·ןףן~יז
ארג;רף~לtןז:ויו i י;~

א iנ::ול ttךחר~קים
 !ז:ויןא

אחרתשפהדיברתי

~ח wדד~רז:וי~זקז:וי ר~-פ:~
 •,••··-אחרת

·~תרג:וי w~ל~זוקרךחו~קים
לולספררוצחואני

-:-• T : -•• 

שעטותיוחלמ~ת
-: -:-T 

ת i~זק~ י~~ג~

i גיל,
פנים:פלי

: • T • 

פר.סוכער;רח~א

וכלרן
ססןר.ריחות

 .ח~ iס~.ריחרת

שיריחספדמתוך

לידיהשלחשבי
"קשורהבד·אב

אשדומותרת"'

אלחבימיםמופיע
עתרןספדיבהרצאת
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שייכפלורות

םפריסביקורת •

•שירה

כתב-עת

בפולנית
לספרות

בטאוןקונטורי'

הסופרים

הכותבים

פולנית
תל·בישראל,

 1992אביב,
Kontury 
Wybor prozy i 
poezji 
autorow 

cych po ~ pisz 
polsku w 

, Izraelu 
1992 , Tel-Aviv 

 ;:~;י-~~~ס ת::,~ת~~~ה,:- · ..
וסר-פתיחותעלמצביעה 1
בארץבנמצאהיושלאבלנות,

בכיפהשלטהשבהםבימים,
עברית".דבר"עברי :הסיסמה

העבריתכימוכיח,הגישהשינוי

תחרותמפניערדחוששתאיננה

אחרישגםאחרות,שפרתשל

לבסוףנדחקותגובריםעלייהגלי
היושביםאנשיםקומץלשוליים.

מפרס-פולניתוכותביםבאץר

לפרסם,שואפיםלפחותארמים,
פולניותבהרצאותארבפרלין
שכןלגבולותיה,שמחוץנודעות

הואבאץרשלהםקהל-היעד

מפרסמיםאחרים .מאדמצומצם

ארגם-יחד'ובפולניתבעברית
לזכותבמטרהלעבריתמתורגמים

אחדים .יותררחבקוראיםבקהל

בליהנראה,ככלכותבים,מהם

אלאמוגדר'קהלעללחשוב
עצמםלתוךלצלולהצורךמתוך

לבם.רחשיאתולהביא
בקובץ'המשתתפיםאתהמאפיין

עםשלהםמפורטתשרשימה
נדפסהביר-ביבלירגראפייםנתונים

- nיהמתקדםגילםהואבסופר'
מוחלטתהכמעטודבקותםסית

מת-בייחודהעבר'בזכררנרת

הימיםמזארהשראהקופת

לאחרשמידהזעזועיםמלאי

נושאיםהשנייה.העולםמלחמת
ממילאשהםאלה,אובססיביים

במידהנרגעיםיהודיים,נושאים

יהודיםשביזליחסיםאחרתארזר
לפולנים.
כברדשלבמחווהנפתחהקובץ
רי-סטאניסלאבהנודעלסופר

 • 1992בשנתשנפטרגרדסקי,

ופרקימשיריומבחרכאזמובאים

 .בפרליןר,פררסמשכברזכררנרתיר'
הסופריםביןהיחידהואריגרדסקי

לכנותרשאפשרבקובץ'המיוצגים
ישבכיאםגולה,סופרבשם

רבות.שניםבאץר

בולטתבקובץהמשתתפיםבין
משור-שליחסיתגדולהקבוצה

פירטיותמסוררתהמייצגיםוים,

המודרניהסגנוןבעלתשרנות.

שליט,יעלהיאביניהםביותר
לחבריהבדרמה-היאגםאבל

ה'באר'י'גליקסמן'ל'חרמן' 'י(
שללעולמםשייכת-בירנבארם)

בבתי-הקברותומטיליתהמתים

סיוטי-זכררנרתיה.מחוזרתשל
עלחותמםאתמטביעיםהעבר

חודרותהכותביםולתודעתההורה,

אימהשלתחושותבעיקרמתוכו

מכאןהקרב.העולםקץושל
מלחמתימיעלשיריםהופעת
לת-אסוציאציותשעוררההמפרץ'

הערס-המשוררותהשואה.קופת

שליט,(יעלהאימהותבחווייתקרת

עמהשמביאהבירנבארם),האלינה
לחיים,מחודשתוהתעוררותנרחם

הבנים.לגורלבר-בזמןחרדות

בפולנית,אותןפיוסםהשראה'
ביקשימירובסוףוצרפתית,יידיש

והורישכבריבקיבץולהיקבר

רשם"ל"ידארכיונוכלאת
העברית.ולאוניברסיטה

היאהנזכריםהמאמריםמזשרנה

-,,ההקולנועאיששלמסתר

תולדותעלגרוס,נתןתיק,
כבר(גרוסבאץר-ישראלהקולנוע
ודומיוזהנושאעלרבותפיוסם

בעברית).

שללמדינרחבמדורבקובץ
העבריתהשירהמזתרגומים

ש'שלעטםמפרילפולנית,
גרוס.רב'שליטיעלראצ'ינסקה,

לרוחביותרהנאמניםאלהבין

גרוסשלתרגומיוהםהמקרר
מרבן'ואחרים.גלבועאמירלשירי
לקוראבעיקרמכ~רןזהשמדור
הפולני.
אק-אופיבעלהואכולוהקובץ
עורכיומדיניותשכןלמדי'לקטי
הסופריםלמירבביטוילתתחיתה

המת-בישראל'פולניתהכותבים
היעדרהבולט .דלתותיועלדפקים
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עוצמהבעלתדמותהיאהאשהלעומתו
גםאך "משענתוהיאאשה.היותהמעצם

מהדבר'שלבסופו .שלואכילסעקב
בסי-והנשיםהגבריםדמויותאתשמאחד

חלולותהיותןהואכבקודמיהםאלהפודים
אלום jבחלוופסימיות.יאושואכולות

ואםומתוסכלים,תלושיםאינטלקטואלים
דגלית r1תלמרמסהופכיםהםכאלה,אינם

ואלים. t1ופסיאודו-אינטלקאינטלקטואלים
שכילה .rהנהאשהרומסתרגיל"ב"סיפוד

חש-בעוזהשלהרומנטיותציפיותיואת
מגופומפלטומוצאתמחפשתדבדב,

גםופך iהדמשודד'נסיקוהדוחההמגושם
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החת-מוצגת 11באטיודשלהם.ההחמצה
 .לריסוןניתןבלתיכדחףלאאבדות
אתאנאליטיבאורחכמעטמציגהסיפור
עםהמתמודדאדם,עלהעובדהתהליך
לפרטיה,אותהבוחןהתאבדות,מחשבת
קריאתלמשמענרתעהואד;ן nהאוברגע
הפקוחותבעיניה .הסמוךהחדרמןבתו

במיטתהנ;עללאובשכיבתההתקרהאל
באטיודעצמ;.אתלמעשה,דואה,הוא

התאבדותהגרוטסקיתבצודהמתוארת 7

כלבתוךאשדוערירית,קשישהאשהשל
שאלוהיםלהאמיןחדלה"לאחייהr;וןא;ת
אדוקהחיתהזהבענייןאישית.להדואג

חיתהבטוחהמיניקה.כלבהכמווקנאית

וליתדשלה,האלוהיםלידה,נמצאשהוא
לפעם".מפעםאותומנסההיאביטחון
בניסיוןחיתהלכךהאחרונהההוכחה

סרבההיאאמנם .השלישיהתאבדותה
חייה,אתשהצילהואהכלבכילהודות

התיזהאתמהדהדתהמספרגרסתאך

לה.הדואגהאלוהיםשלמהותובדבר
שרצוןאלאבמוות,מסתיים 4אטיודגם

הזקןסולד .ונרמזסמוידקבוההתאבדות
נפש;ציפוראתלשחררדעתבבלימבקש

לביןבינוהאנלוגיהדדך .מביתו-מבצדו
ב~יןלחדדושנקלעההמוחשיתהציפור
 .וגעגועיומצוקותיוחייו'עובדיםמ;~א
והציפורמבוקש;אתהזקןשהשיגברגע

ומתהסולםמןנפל-ידובכףחיתה
לה.פרחהוהציפור-

למצבוהגיבורשלהמוחלטתמודעותו
ברקד"."תרגילי , 3אטיודמתוךעולה
אלהקיומיתבדידותואתמע~באודפז

בחייםבאחיזהעדייןהמעונייןהפנסיונר

ומעודדנלעגבאורחמתאמץןקזק,ב,וסז5ב
מודעגווידץךףךף"חוויות".לצודרחמים

לביןבינועודךשהואהניגודיתלהשוואה
ל;נדאהצ'כוב.שלגיבורוהעגלון'יונה

 :העגל;ןשלמן;יותרצרופהשבדידותו
עילהשיהיהבןלאואףסוסאיןלו

 :מזוויתדה .סביבתועםשיחהלקשירת
לל:פ;תניסהשאותההמלהיבה,החוויהגם
זהולה.גוועהמלאכותי,באופן~י wול

המוות,רגעאתלדחותמאמץעלסיפור
אינוהואאבלה"לפני",~םלהתמודד
מותירהוא-להיפרס, g ;פ:עצבמשאיד
שהנהומצאב w"ז:רי :גרוטסקישובלאחדיר
ותמלאדוחואתשתפרנסחוויהעמולקח
יומיים,במשךלפחותהפנויותשעותיואת

עםחוויתןאתיחלוקואםשלושה,אולי
שהרוויחהדיידידותיו'ובעיקרידידיו'

יעגללאולמהימים,חמישהוגםארבעה
 .)· 9-2(עמ' ,, .ענייןמלאעגולשבועלשבוע,
עלמעליםהללוהמגוחכיםהרווחחישובי
מצאשכאילואחד'צ'כוביגיבורהדעת
ושאףהגיבור'שלבתת-מודעמסתור

ךףךףמוות.בעניינימוטרדהיההוא

הדהודולכלתנועהלכלמודעגווידץ
עצמו'עלגזר"עכשיו ;במוחוהעולה

שאפשרנקיההכיבצודהלהגיעכדי
הבוקראתה;עידלואשדהמעשהאל
גופו'עלפקוחהעיןלשמור-הזה

מתנועותיו"תנועהכלולרשוםלקטלג
זאתעושהאכןהואובהמשך ) 98(עמ'

הואלקיומושאףקצוב,זמןשלבמסגרת
משתקתהגבוהההעצמיתהמודעותמודע.

וחושפתהחייםושמחתהספונטניותאת

הזמןהתרוקנותואתהחייםשיממוןאת

הואלעשותושניתןהיחידהדבר .מתוכן
כיפונקציונליות,תנועותבפוחלצילמלאו

נמשךהסיפורנעצר.ממילאהחינםזדם
בהתאבדותומסתייםדקותותשעשלושים

(עמ'המקרה"מידמותיאתלהפקיע"כדי
העצמיתהמודעותדקלאובכן, .) 101

המוותגםכגרוטסקית.מוצגתהגבוהה

זה.מכללנקייצאלאובעצמובכבודו

- oהדיאליהמסכתשלתוךקודה,אחתלא
הנימהפולשתהאודפזיהסיפורשלטית

tזורדלאהואשמחוללההסודיאליסטית,
המציאותלמעשה,המנותק.הגיבורמאשד

כאילוהופכתשבודהכבמראההמשתקפת
מהגיבוריותר-הסיפורגיבורלהיות
בזמן.לאיבודההולךבה, ~+;:;טהעצמו,

עםהמרוסקבעולמ;מסתגרשהגיבורככל
חשיבות-מייחסהואכןותסכוליו'פחדיו

כתוצאה .ביותרהפעוטהלהתרחשותיתד
עלהמועצמיםפחדיושלמהפד;ייקציה

מדאיגים,מימדיםן;לובשתהמציאות
הגיב;ך,שללאויבוהופכתהיאמעוותים.

תחושתאיבוד .להתמודדעליושאתו
להתרופפותהסימפטוםדקהיאהזמן
במבוכיתועההגיבורהמציאות.עםהקשר

ל;כשמתבדרתהמקום.גםאוליהזמן'
עליבותובכלמתגלההואלאשורה,האמת
מתחילקומי"ב"טליגכאכךהאונים.חסרת
ושלעצמ;שלבלבירינתלתעותהגיבור
תחושתאתמאבדשהואברגעהמקום

(שעוןהפרטיזמנועלמוותרהוא .הזמן
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ארופד·ררברך 1אצחקי

לטובתלכיסו)מכניסהואשאותושלוהיד
בסיפורולהיזכרשלאקשה .העירשעון
נזקקקפקא"הרף",קפקאשלהקצר
עלמשהולומרכדיהמגדללשעוןשם

גם .בן-ימינוהאדםשלומבוכתותעייתו
יהזמןבלבירינתמסתבךהאורפזיהגיבור

שעונואתמשווהכשהואנפש;,בנפתולי
אתלגלותונדהםהעירלשעוןהפרטי
שללסיפורוהוואריאציהביניהם.הפער
עלדווקאלמדיואירוניתמעניינתקפקא
שקופה.כההי;תהשום

היאולמורכבותולזמןהמודעותאגב,
 .הקובץבסיפוריהעיקרייםהיסןד;תאחד

דעתואתנתן"הוא-בוקר"ב"תרגילי
השעונים,שנישביןהסימטריהאיזוןעל

תשעהמראהשממוליהקירעלהשע;ן
שלידהשידהעלהקטןוהשעוןדקה,ועוד

תשעמאירותבספרותהמראהימיטתו

האירוניה,עולהושוב-דקה".פחות
לכאורה,הנראית,ההשוואה,מעצםוהפעם
אורפזמעמידקומי"ב"טליתא .שחרחסרת
כדיילזמןמחוץכאילויוחנןגיבורואת

שיוחנןבשעה"בערך :עליומשהושיאמר

שלדמותהאתרוחובעינילולציירגמר
טליתאלידלפגושעתידשהואהנערה
המפתח.אתלשכפלהאישסייםקומי,
זההזמנים.ם 25ת;אתזה,אתאהביוחנן

נכסף,הרמוני,עולםשלכשרידלונראה
הבטחהגםבכךחיתה .ואבדפעםשהיה

 .) 25(עמ'מוצלחת"לפגישה
למתוחאוהבאורפז :הזמןלענייןועוד

להעמידובסיפוריהזמןמשךאתולכווץ
הזמןביןלהקבילאוספורים,רגעיםעל

הסטורייםאירועיםשללזמנםהפרטי
שלעוצמתהאתלהדגישכךועל-ידי
"הצעתבסיפורכמוקיומית,משמעות

עםהלאומיהגורלהצטלבותנישואים".
שמבצעהחדהוהתפניתהאישיהגורל
להצעתמנערת;להיפרדמההחלטההגיבור

אתמכווןאירוניבאורמעמידיםנישואים

השתקפותקיימתהדבריםברקע .ז;ן nה

עלב"הגבירה"אורנןאיזישלמחשבותיו
הציונות.כשלרן
הוא .לעצמוענייןהיאאורפזשללשונו
בדיבורהטמוןהפוטנציאלאתלהפיקיודע

~רוהואהיומיומי,בחיספוסהפשוט,

ופורטזהשבדיבורלמוגבלותגםומודע
בהומוצאז;מוגבלותעלבמתכווןכמו
מפשפששהואמתוךמשמעויות.הדי

לע-מגיעהואהלשוניתהעשייהבעצם
בסיפורכמוליריותלהתבטאויותגםתים

האופקיתהתנועהכנגד ;"עלה"היפהפה
המרפסתאלידואתהמושיטהגברשל

האנכיתהתנועהבאההאשה,אלהפתוחה,
ותהודתה.הנושםעלה.השל

ניתןבסיפוריםענייןרבתקריאהלאחר
שלרבהובמידהניסה,שאורפזלומר

עד"חשופיםגיבוריואתלהציגהצלחה,
לאהואלדבריםמעלשעומדמההעצם".
שבתוכםלסבךהגבוהההעצמיתמודעותם
יכולתעצםעלהאירוניהאלאומסביבם,

האינטלק-שהם,להםנדמהלכאורה, ,;ז
מב-והפסיאןד;-אינטלקטואלים,טואלים
-מחשבותיהםואתעצמםאתווטים

העושההסופר,בידישבוייםהםולמעשה,
במידתאותםדןזאתעםאךיכרצונובהם

 •.טובליוצרכראויהרחמים, 1

 77עתוןמפרי
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קשורה

ומו·תרת
שלחדששיריםספר

בר·אבלידיה
מעו·דנתנשיתליריקה

וכ.נהיצריתחושפנית,

~ 
לימיןביתחיאטרון

ומובשח
סנדרוביץלןרנסמאתמקורימחזה

פורתליטלתרגום:
ויינגרטןאיציקבימוי:

סיניאליתפאורה:
צ'רניציליתלבושות: •אלוןמאירתאורה:

פונקגילפורת,אורנהמשתתפים:
--

עמקנומה

גןפיהונתןמאת

זיואלדדבימוי:
זו-ארץרועימוסיקלי:וניהולעיבוד •שבוויאביתפאורה:
זיושוליתאורה: •רמוןנטעתלבושות:
ורד,מיכלאדר,שולמיתאברהמי,אורי :)ב-אסדר(לפימשתתפים:

שחל.שרוןקידר,דבורהבפרי,עזרא
אלבינהליין,אנטוליארבל,תרצהאפשטיין,לילי :)ב-אסדר(לפיזמרים

רביד/רונןשילהאביפונקו,עזזמיבאילובסקה,

אינובימייםחילופים

אייקבורןאלןמאת
אלדדאילןבימוי: •גפןיהונתןתרגום:

להטגילהתלבושות: •יניבארזתפאורה:
אלוןמאירתאורה: •לידוראלדדמוסיקה:

שחראוהדריבלין,לאורהמשתתפים:

הקומיקאים

סיימוןנילמאת

(חתולי}שריינואליתרגום:
הרפזאילתתפאורה: •רוןנאליןבימוי:

ורדיחניתאורה: •מסברענתלתבושות:
איוניועןרנאומקו,דוריחגי,ןחלב,עדיגבאי,ששוןריבלין,ספימשתתפיםז

המלך
ובבימויוהספרישמואלמאתמקורימחזה

חרדיגאלמוסיקלי:וניהולעריכה •הרפזאילתותלבושות:תפאורה
לביא,עמוסגבריאל,אוריסרי,מתי.משתתפים:גלברדניסןתאורה:

מדינהנאוהטולדו'שלמהמוכתר'אדיאזולאי'חנה

 . t-2091את 34ויצמןליסין.ביתתיאטרון
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 :גיאכרמית
 ;ליד-חנהמסע
עובד;עם

1992 ; 286 
עמ'

הפרקים

ביותרהמרגשים

חםבספרה

ילדותהתיאורי
והתבגרותה,

חדורעםיחד

במשקהחדש,

ובסניףהבעייתי

הנוערברית

הקומוניסטי

בפרקיםשבו.

היאאלח
לש;אמגיעה
הביטוי'כושר

ח~תעלחפרוזה
ל"פו~מח
פדגוגית",

בחיילהתעמקות
עצמהשלהנפש

חבלתי·וסביבתה
אמצעית.

14 

אחדרקישיד·חנח

שלתולדותיהםעלספריםמהכ•' ·._
הש-במרוצתנתפרסמוקיבוצים

הסוקרספרישנוהאם ?נים

בקי-ייםיהפוליטהמאבקיםאתביסודיות
העמוקרהמשבעלהמחקרוהיכןבוציםי
בייחודהקיבוצית,התנועהאתהפוקר

היהיהקיב:וץהרי ?האחרוניםבעשורים

ותמיריו,לארצנייחודיניסיוןהוערתילכל
קרהכייצר .זובתופעהלהתגאותנהגנו

 ?תולדותיהםאתרשמולאשהקיבוצים

בתוכו iשנולרזנהי nיר-הקיבוץאשרי
למחקרישניםשהקרישהכשרוניתבת

לכתובוהשכילהבזכרונותיההעמיקה
גיאיז.:ית 1כר .ליד-חנה""מסעהספראת

הטלוויזיהיוממרקעהרריומןהמוכרת
בספרה ,מאר,מוכשרתכסופרתנתגלתה
שללה:כ!ליאחיתיאורלהגישהצליחה

וחבריהםהוריהשעשוהקשההדרך

משטרעל-יד·ינרדפיםכיהודיםבהונגריה
קלגסיייעל-ידובסוףהפאשיסטיהוותי
אתכאןובנוארצהעלוכיצריאייכ~ן
כאשרי tנפסבחירוףעליווהגנוקיבוצם
בינםתiדוםנפערהפראגמשפטבעקבות

המוסרותקיבוציותיתנועותזרמילבין
המקובלות.והמפלגותהמיישבים

בספרהביות,·המרגשיםשהפרקיםימובן

עםיחדוהתבגרותהיילדותהתיאוריהם
בריתובסניףהבעייתיבמשקהחושיהדור

אלהבפרקיםשבו.הקומוניסטיהנוער
פרוזהיייביטוהכושרלשיאמגיעההיא

תעמקות iלדפרגוגית"יל"פו~מהה~תעלה
הבלתי-וסביבתה .עצמהשלהנפשבחיי

מורגשהספרכללאורךגםאבלאמצעית.
אוהבתונבונ:הירגישהכתחקירניתכשרונה

לרוחבו.-להביןומשתדלתבני-ארם
"אןנ-על-פי"לגרעין-העלייהבאמנייד
להמשיךואףאלהבכללעמודהכוח

תק-לא'לקיבוציתיתנועהמכלמנורים
כביבוליהיאיהתשובה ?והשקעותציבים
הימיןעל-ידייהיהודיםרדיפת :פשוטה

בנילכליכמולהםיהותירהוהפאשיזם
שלמ-י iקרזכךבשמאל.מקוםרקרורםי
ו"סיפוריםריבנטרופ-מולוטובהסכםרות
הצבאחייו~יהתנהגותעלשיער"מרי Qמ

ער-שחרורהעםבהונגריההסובייטי

מהנותר".ההצלהרושם"רקמהרה
בעיניהםהצטיירוהמלחמהש"אחריגם

אתללחוץשמיהרוכמיהמערבארצות
עסקים"עמוולעשותהאויב-משכברירי

ברית-שלתמיכתהנוספהלזה .) 26(עמ'
ויתרומתהישראלמרינתבהקמתהמועצות
iדקריטייםבימיהבחימושההמכרעת

יד-חנהמייסרינבדלולאבזהגם .ביותר
ובכללהקיבוציתבתנועהמרבים-רבים

:השפעת 1 (הישראליתהעבורהתנועת
ברית-המועצותשלהמכריעתפקידה
במפא"ינתהוותההיטלרנגרבמלחמה

למ-ז.:ה 1המלחאחרשחיתהב'יסיעה
אףשלזמן-מההעבורה","אחרותפלגת

הצעיר""השומרמפלגותעםהתאחדה

הפועליםלמפלגתשמאל"ציוןו"פועלי
עלדיברושמנהיגיהנמפ"ם]יהמאוחדת
במשקישנייה")."מולדתכעלבריה"מ
גםהשתייךשאליהםיהמאוחדהקיבוץ

חסידיביןמאבקיםאזהתחוללונהי nיר-
ממשקרבותומפא"ייהעבודה""אחדות

וקרקעו-המשקיםבתיעלנטושיםהיו
יעין-חרודובמרכזםרביםיקיבוצים ;תיהם

וכאוב.ממושךבתהליךנתפלגו
עלהקץאתהביאפראגמשפטאולם

הקיבוציםהפרו-סובייטית"."האידאולוגיה
אבלוהתאחרויחזרולאאמנםהמפולגים

מנהיגיכיצרמראהייד-חנהקורותתיאור

ראשיאזגםהמאוחדהקיבוץ

לעקירתנלחמו-העבורה""אחרות
אשראתלהוקיעהסכיםשלאהקיבוץ
משפטשםבוצע(אפילוכהערהעריץ
שתתערערמחששומפוקפקסתוםתמוהי

 .בכללהשמאללמחנהנאמנותם
והדלהצעירהקיבוץהיהיכולכיצד

 ?האלההגורלייםבימיומעמדלהחזיק

נותה 9סכסדווקאלזאתשתרמהמסתברי
לקיבץו"שילמה"שכךמפא"יהנהגתשל

בספרלנאמניה.שעוללמהעלהמאוחר
יהמאוחדהקיבוץפלוגותכיצדמתואר

הסתערוושובשובהמנהיגיםיבהדרכת

לייסראחר-כךנשלחוכיצדנהי nיר-על
את-קרקעותיומרביתעל"יורש"משק

הגרעיןחבריקומץאולםסנש".חנה"יד
"מורדים"על-ידימתוחזקים"אף-על-פי"י

(בייחודאחריםרביםבקיבוציםכמוהם

כןכשמוכיהוכיח"יראון")ימגורשי

גלילייאלון Iטבנקיןשלמזימתםהוא.
-הכלולאחרבכשלהיאהווןבןואף
 !אחררקישחנהיד

 :ויחידאחרהואיד-חנהאחרבמובןגם
ריפתיןעםמפ"ם,שלניכרחלקעם

משהועםלשמאליאמוניםשמרווסנה
לבסוףהצטרפורביםעל-יריהנערץסנה

אתמרביתםמילאורבותשניםלמק"י.
הרבהואף-מק"יחבריעלהמוטל
בלי.לאהשתדלויזאתעםמזה.למעלה
המתאימיםקיבוץחיילפתחהצלחהי
עולמם.להשקפת

שגוי?חיהמה

מסורהעיתוניםהפצתכילומרקשה
הרחיבוהפעולותושארהסביבהביישובי

עגוםלסיכוםמק"י.תומכיחוגאת
בעריםחבריהםגםבוודאיהגיעודומה

ופועלישכונות-מצוקהשוכנילקרבשניסו
והפצתשיחותביקוריםיעל-יריתעשייה
איןאבלועולים.ותיקיםבקרבעיתונים
חוסר :ההצטברותתופעתאתלשכוח
אלאדברמץטנההיהלאבוודאימעש"
השפעתם.אתלהרחיביריביםעלזגקל
שלוםשוחרישלממושכתפעולהואילו

יהודית-ערביתהבנהבעולםינשקופירוק
הכהידעות.לזטנותסופהעמליםיוטובת

 !בארצנומשהוהשתנההכוללאחר

העבריעלהמוצדקתביקורתהכלעם
כותבתמפורשת,אינהאםאףהמורגשת

שמכיר"מי :שונותבגרסאותבת-הקיבוץ

עומרהישראליתיהפוליטיתהמערכתאת
האנושייחסישלרמתםלנוכחמשתאה

הקומוניסטיםבקרבלביטויבאהשזו Tכפי
הכזיבהאם"גם .) 223(עמ'הישראליים"

הםאחדבמבחןבהיההולכיםאתהדרך
ממנוילמעלהשאיןבכבורועומריםעמדו
מבחןיוהפוליטיהאישיהיושרמבחן

הנכונ~תמבחן-הכלועלהאמונהי
ארתהבעבורהמחירמלואאתלשלם

 .) 275(עמ'אמונה"
"האכזבהעלמספהאינויכמובןזהי
לגמרגיאכרמיתרבה j2משהדרך".מן

כת-וכךברית-המועצותקרסהכתיבתהי

בשיחההתקופהאתלסכםלהאפשר
בפי"קטן"ליכטרימרדכיהוותיקים.בחוג

במשךמק"יסניףבראששעמדהחבריםי

לרעתרצינו"לא :העיררבותישנים
העולםבהשקפתהשתלבשלאמהאת

"עכשיו :הוסיףהרהור-מהואחרשלנו"י
(עמ'שגריה"עצמההתורהשגם ...מתברר

פירש.שלאחבל .) 275
שהטילמארקס,שלתורתולאודאי
עורשעשוכמותמיריושאלבכלספק

כלזאתעושהועתההעתיקיםהרומאים
 cui bono ?:בלשכל :ולהבדילמרעיחוקר

 ?למעשההמניעמהמועיליזהלמי-

מוסיפיםמארקסיסטיםילאו-דווקארביםי
קודם-כלימניעיהאתלחפשהיוםגם

כלכליות.במגמות
המדינהצריכההיתהמארקסתורתלפי

המרינותנכוןייותר(אוביותרהמפותחת

לפתחבמשותף)אירופהישלהמפותחות
מעברכריערהרמוקראטיתמסורתןאת

יהשמיעולפיכךלסוציאליזם.מקפיטליזם
ל~ק-ורזהיאוקטוברמהפכתבימיעור

בכלוטוביםרביםואחר-כךסמב~רג
והקומוניסטיותיהסוציאליסטיותהמפלגות

השלטוןצעריעלוערעוראזהרהדברי
המערעריםוחוסלודוכאולולא .הסובייטי

מתגלגליםהדבריםהיואםספק-האלה
הזמןכלחרדעצמולניןהתמוטטות.ער

ונחשלתיאחתבארץהמהפכהלהישרד~ת
מהפכותשרשרתלהתחוללומשבוששה

הנ~"פיאתיזםבאסיהיואףבאירופה

שהזמינהחרשהכלכליתשיטהאותה
ואףמומחיםמבוקרתיפרטיתיוזמה

לבנותקפיטליסטיותיממרינותחברות-הרן
השתתפותביקשגםהואממש.ולהתעשר
אפילוהאפשריככלרבותמפלגות

פגיעהמפניגםהחדש.ב~משלבורגניותי
כידועיזהיהיההזהיר.באומות-מיעוט

מפוכחתמדיניותמהרהעדשחיסלסטאלין
אחריסוציאליזם".לבנותש"ישבטענהיזו

"תורה"הורחבההשנייההעולםמלחמת
אמנםמזרח-אירופה.מדינותעלזו

אלהגיעהשברית-המועצותלשכוחאין
מןהעולםשחרורבמסעה~לבהנהר

שם,שרצועדייןומחולליוהנאציזםי
ל"תורה"מארקסיסטיצידוקכלאיןאך
"הריבונותברברוברז'נייבסטאליןשל

עצםעראלהמרינותשלהמוגבלת"
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בהןלטפחהיהצדיךהתשעים.שנות
עמיםהיוכךדב-מפלגתי.דמוקרטישלטון
ההרוסותארצותיהםאתקמים wמאלה

עממיתדמוקרטיהבהדרגה,ומקימים,

מדכאות.ללא

עשתפנחס :הדפס

לין-.סטאשלהסוציאליזםבניית"תודת"
והרבה"שגויה"איפרא,חינה,בדז'נייב

כאסרןכללעינינתגלתההיא :מזהיותר
-ואסונותמשגיאותאפילואך !המאה
-הכלויודעיםהדיאלקטיקהמלמדת

מביןכייהדברחמוד .ללמודוצדיךניתן
שגויתהליךעלממוניםשהיוהאנשים

שניםכשלוש-עדייןקםלאזה
שיגדיראישי- !האדירהכישלוןאחד

והעיוותיםהשגויותההנחותאתבבידוד

 .בכללארבז;בגזדרימהןשנבעוהחמודים
כיצד :אחדותשאלותלהמחישכדידק

ליקוייעלחדרשצ'רבגילויישאחריקדה
במשקדברנעשהלאהסובייטיתהכלכלה
יוזמתנדחתהכיצד ?בשניםעשרותבמשך

לכלכלת-שרקלמעבדליבדמןהפרופסור
דברנעשהלאכיצד ?סוציאליסטית

"~דסטדיקה"?עלדוברכאשדאף
פצצתהופעתעלבדיה"מהגינהמדוע

מירוץשנותבארבעיםהאמריקניתהאטום

מעבדזההיהכיהתבדרכאשדחימוש,

שגיאותהיומה ?ברלעמודלכוחה
לאכיצד ?הקדההמלחמהבעידןבדיה"מ

מזרח-אירופהשלהמדינותראשיקמר
בענייניארצותיהםריבונותהפקעתנגד

על-ידיוהכלכלההביטחוןימדיניות-החוץ
מזכירשאגב(דבריהסובייטיתהמעצמה

אירופהלאיחודהנוכחיותהסכנותאת
בדיה"מהמשיכהמדוע ?גרמניה)בהנהגת

ובנשק)בכסף(גםבלתי-מסרייגתבתמיכה
כיהתבדרכאשדגםהשלישי",ב"ערלם

הישיריהאימפריאליסטיהשלטוןגמדאחד
ואף"סוציאליסטיות"היולאאלהמדינות

בדיה"מעבדהכיצד ?בבדיה"מתמכולא
ול-לישראלעריינתחד-צדדיתלמדיניות
זכתהכשלאאףיהיהודילעםהתגנכד~ת

 ?מארצות-ערב"תמורה"לשום
מצדדישגםחרבהכאלה,שאלותעל

לענות.ישתדלודק"ח
חמודזהניתוחהיעדרסוציאליסטים,לגבי
כי-קודם-לכןשעשרממה.פחותלא

לסוציאליזםשתוחזרסיכויאיןבלעדיו
שרבהםזוב~י-עשייה .אמינ~תרהפגוע

כי-יריביהםבידילמעשה,מסייעים,
תק~מה-תנ~פהאיןהעבדניתוחבלעדי

שהיאהסוציאליסטיתלתנועהממששל·
לצורךרחמיםללאניתוחהאנושות.כורח
משמעותרזוהדיחדשהתנופה

כךכלשתכופותמושג,שלהאמיתית
עצמית.ביקורת :לדעהברהשתמשו

הקן-הפתיעובשניםעשרותלפניערד
מפ-כיבגרדסם,האיטלקייםמרניסטים

אךמפורטתלפרוגרמהזקוקהלגתם
דעההיוםמחייבת.לאידאולוגיהלא
שמצעבערד :רביםעלמקובלתזר

אידאולוגיהניסוחכוחות,מ~ח.דבדוד
אירא,-מכלייאושבדם,ל~צלם.עלול

"כל :גיאכרמיתשכותבתכמרלדגיה,
(עמ'מתוכנן"התרוקנו ...האידאולוגיות

האדםהמציאות.במבחןעומדאינו ) 129

לקנה-מידהילחזרןעולם,להשקפתזקוק
דרכההמשךאתהמתווהלקרמוסדיי

כאשד :עובדההאנושית.החברהשל
הקדמהאלוהי(אףהכזיבו""ה~לים

הנשקהעולם,מלחמתעקבהמתמידה,
המוניםפנו-חזרומעולם)והערניהאטומי

למיסטיציזם,רעדהדתיתלאידאולוגיה
אולמלחמות-דתרפ~נדמנטליזם,משיחיות
שבענייניאלא !הגיעומוסדיתהידרדרות

מחקרמוסדרתלטפלחייביםאידאולוגיה
יפעלוראםהסוציאליסטיותהמפלגותליד

דרכנו"אתהאידאולוגיה"תאירבתבונה,
נכרנה.נשארהלניןשלאימותו-

באותואתם,יחדשואלתהמפלגתית,
מא-היה"מי : 1991בשלהימפגש-סיכום

רעיוןיכולכיצד ?הזההדברהייתכן ?מין
להימחקשכזה,מושלםשכזה,מופלא

ותיקי .) 273(עמ' "?כל-כךגסהביד
רבותשניםזהכילה,מספריםיד-חנה

 .הפוליטימתוכנםהקיבץוחיימתרוקנים
מחנה-השמדה,ניצולילבנשטייןישראל
בסגנוןשינוייםלהנהיג"יכולנו :.מעיד
אלהשינויים ,, .בחץושהיינומשרםהחיים
דברבות.עזיבותמפניהקיבץועלשמדו
 .ביותרמעניינתבתקופה"חיינו :מחייך
צודק.יכמרבןוהוא, ,, .משהרעשינו

התנועהשבעייתמסבירישראלאולם,
יד-חנה.לגביגםקיימתכולההקיבוצית

חשבוהםשלהםהאידאלים"מתוך
העלולאהםצעירים.חייהםכלשיישארו

עםשיתמודדואי-פעם,שיתבגרוהדעתעל
שלהםשהילדיםומורת,זקנהשלבעירת
ה":יקה"ישראל,שרנה."בדדךילכו

המקוםעלהאצבעאתש"סבחבורה,
"המשבר :הקיבוציתהתנועהלכלהכאוב
זההקיבוציתהתנועהמצויהשבוהעמוק

שלמבעירתבהרבהחורגדנותשנים
חקלאיתמחברהמעבדוריבית,חוברת
תחתחייםואפילותעשייתית,לחברה
רוציםאינםבני-אדם ...עוינתממשלה
פרטית,פינהרוציםהם ...יחדלחיות
האפשרויותבןגןבחייהםאתלחיות

אומץיחדגילויד-חנהחבריוהחירויות.
הבעיותשלבקיומןלהכירונכונותלב

כוחותאך ...פתרונותלהןלתתובצודך
גודלנואתהכריעוממנווחזקיםגדולים

תחושתנותרהזאת]נעםקטנים.להישאר
 .) 278(עמ'וגאווה"כברד
אבלגדולה.תקופהשלעצובסיכום

ישכיהוכיחה,רהמנ~דההקטנהיד-חנה

הגדולים,עםיחדלעמודגבורהבה
זה,קשהבשלבגםוהנתמכיםהמפותחים

 • .העתידעלהנאבקיםעםכשלבנו

 •מפריםביקורת

שירה•

ניתוחכלערי
העבר

תק~מה·אין

שלתנ~פה
לתנועהממש

הסוציאליסטית
כורחשהיא

ניתוחהאנושות.

רחמיםללא
תנופהלצורך
הרי-חרשה

משמעותוזו

שלהאמיתית
שתכופותמושג,

השתמשוכךכל
 :לרעהבו

עצמית.ביקורת

הקיבוציתהתנועהמשבר

ההישרדותמאבקשלהתיאוראודךלכל
כולםהמוסדרתמוליד-חנהשלוהקיום

-המפלגהבחייהקשותוההתלבטויות
דמותאתגיאכרמיתמציבהתמיד

רדההרריה,אתקררם-כלוכמרבן,החברים
אתהמעלהיפהפןרזהקיש'ומנחם
ותיקיםאצלפירטית.כמעטלדמהספדה

פוליטייםבזרמיםגםואוליבשמאלי
דגשימעודדשרבזהבישראליאחדים
כאשדישהפסדנומהעלוחרטהצעד
החברשלבעבדואזהתעניינומעטכה

בר'שגלוםובמהבפנימיותוישלידנו
תא"."חברדק.בוודאינו

כדיותוךמתמידים,היוםיד-חנהחברי
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ביוגרפיתי

אוטוביוגרפיחי

היסטוריה.

קו-מבדיללשרטטאפשראםה
שלות,שונצורותביןברור

תופעות.שלוניתוחתיאוריעיון 1
עומדיםשבמרכזםותהליכים.אירועים
קיימת iהאכאחרות.במלים ?בני-אדם
•סטוריה. 1הביןוחותכתברורההבחנה

 ?ואוטוביוגרפיהביוגרפיה
שלושמביןכיהיא.מקובלתדעה-

ההיסטוריוןשלזו-הכתיבהצורות
ביותר. ,והלא-אישיתהאובייקטיביתהיא

ההיסטוריוןמסוגלהאםיואף-על-פי-כן
אישיותוהאם ?מוחלטתלאובייקטיביות

ינטיותיויעולמוהשקפתיחינוכוהמסוימת.
דאייתואתמעצביםאינם-סביבתו

משפי- tאיננ"ההיסטורית-האובייקטיבית".

 ?הנז.יוחדתוהארתםנושאיובחידתעלעים

דואהתקוכ!הכלכי(קדוצ'ה).נאמרוכבר
האישיםואתוהרחוקהקרובהעבראת

-קיריהיא.בדרכהבמהלכושפעלו
 .זזנתוןבזמןצרכיהאתהמשרתבאופן

-צפונות.שנתגלומשוםרקזהאין
משוםאל~גילפני-כןידועותהיושלא

והלעוסהידועכלשלשהאינטרפרטציה
ומאמריםספריםבמאותלעייפהעד

לזמןבהתזזםחדשהזווית-דאייהמקבלת
ויעידולחדש.שבאהמסויםולהיסטוריון

יעקב. 'צביפרופ'שלספריוכךעל
יינ;,תינות"שלנצחונה-"אוגוסטוס

-~סר,ו"יוליוסוכןי 1988דבירהוצאת
ידבירהוצאוזיכריזמה"שלתהפוכותיה

1992 . 

נדרשיםממנוגם ?לביוגרףבאשרומה
שאותההאישיותמןוניתוקאובייקטיביות

כלאךכותב.הואועליהחוקרהוא
נקלהעו~לחושיכולביוגרפיותקורא

הנ:יוגראףשלהסובייקטיביתבהתייחסותו
אוהבהואהאם .כתיבתומושאאל

כדיונדעל-ידוונכבשיאותוומעריץ
(בדרךהסברהאוטשטוש.התעלמות.

כדיתופעויתשלכמובן)מודעת.לא
שלהכוללתראייתואתשתתאמנה
שנקודת··המוצאאו-הנדונההאישיות

אוהדת.אינהכתיבתומושאכלפישלו
ההתרכזותאועל :חשובהנקודהועוד

לעסוקהביוגרפיהעלמסוימת.באישיות
מתוכם tז,יההיסטורייםובתנאיםברקע

ימכאןאישיות.ארתהפעלהובהםצמחה
גםאדוותאוזובמידההואשביוגראף

 .היסטוריון
הסובייקטיביתשזוודאי ?והאוטוביוגרפיה

ומושאהכותבכאןשהדיהצרדות.בשלוש

האוטוביוגדףשגםאלאהם.חדכתיבתו
שללאיהיסטוריוןידועהבמידההוא

ונותירוכשלהישגיויומפעלות-חייועצמו
ושלהתקופהשלגםאלא-בלבד

והפוליטיתהתרבותיתהחברתית.הסביבה
עליוהיהאתהואשדאותושעיצבה

גדשםשלספריושנילדוגמה.להתמודד.
זכרונות-לירושליםמ"ברליןשלום.

וכן .) 1982אופקים.עובדי(עםנעורים"

יידידות"שלסיפורה-בנימין"ולטר
 .) 1987פקים._ארעוב.ד(עם

מתעוררותלמעלההנרמזותהשאלותכל
מאתליד-חנה"ב"מסעהקריאהעם

אישית.אוטוביוגרפיהזרהאםגיא.כרמית

יד-חנהשלהביוגרפיהזוהאם ?אינטימית
היסטורידיוןזהובעיקרוואולי ?וחבריה

בעשורהקיבוציתבתנועהשהתחוללבמה
בקיבוץהפילוגתחילה. :למדינההראשון
היחסרקעעלטראגיפילוגיהמאוחד

חברויותמשפחות.ששברלבדיה"מ.
משהסביבההתארגנותיאחר-כך ;ומשקים

ביד-חנההפילוגמק"י.ייסודלבסוף. ;סנה
הקיבוץמתוךהפרשתה.אוופרישתה.

עידןזההיהלמק"י.וההצטרפותהמאוחד
הראויהגדולים.האידיאולוגייםהמאבקים

 .גדוללרומניסטוהןלהיסטוריוןהן
 :בפתח-דברהמחברתכותבת

בימיםאז.קרהמהלגלות"ביקשתי
החמישים.שנותראשיתשלהרחוקים

-,האתשהובילההדרךחיתהמה
מחיקויד-חנה.מייסדיוחבריהםדיי

לגדרמחוץאלהקבה"משלהחמים
 "?הפוליטית

כעין-היסטוריוןשלפתיחהזוהי
מס-היסטוריתבתופעהאובייקטיביעיון

גואותהבאיםבמשפטיםמידאךוימת.

 :הכעסלומראףאפשרהאמוציות.
חיתהישראלשבמדינתקרה"כיצד
כשל,-שבמשךבני-אדם.קבוצת

מעשיהבשללאנרדפה.שנהשים
בגללודקאךאלאמחדליה.או

(כאילו "?ואמונותיהעולמההשקפת
-למעשיםמיתרגמותאמונותאין

 ).ב.י

 :מאודהאישיהכאבבאמכןלאחדומיד
שהטביעוהאדרעיםהשתלשלו"כיצד
שנטלומיכלבחייעמוקכהחרתם
ובבנותיהםבבניהםוגםבהםחלק

הסימניםהיומה ?סימניםהותירו

 "?ביהותירומשקעאיזה ?הללו

המרכזיהאיפיוןהםוהכלליהאישיעירוב

העוסקיםשלמיםפרקיםבויש .הספרשל
ומארכיוניםההואהזמןמעתונותבתיעוד

שלופרוטוקוליםמכתביםדו"חות.-
אישייםדפיםוישיד-חנה.וקיבוץהתנועה

כאבהודים.וכעררים.ילדותשלמאד
ופיוס.

עבודתהמחברתערשהגיסא.מחד

כתוביםמקודרתעלבהישענההיסטוריון
אישיותעדויותועלהזמןשלהתיעודמן
הזמןבאירועיחלקשלקחואנשיםשל

שהדייהאידיארלוגיהמתרסצדימשני
 1953מרסשלההיאהשחורה"בשבת.

האוכל"בחדדהמהלומותבחילופי ] ... [
גיסא.ומאידךשלרש.בתבסך-הכלחיתה
לספריכולה"איניעצמה.עלמעידההיא
הפרטי".האישיסיפוריאתאלא
ושמ,-מאתייםאתבעירןנבדוקאם

הגדולשדוברנמצאהספדיעמודינים
מאבק-ההםהימיםבתיעודעוסק

הקיבוץפרישתיהמאוחדבקיבוץיד-חנה

האידיאי-חבדתי-כלכליומאבקולקומוניזם
ובתוךהקבה"מ.שלוהמשענתהגבבלי

שלדובהמצדארסטדאקיזםשלמציאות
אלה-נשכחאלהישראלית.החברה

 ;בפראגאודןמרדכישלמשפטוימיהם
יסלנסקיהקומוניסטייםהמנהיגיםמשפטי

רופאיםנגדעלילת-הדם ;ועודדייק
הוועידה ;סטליןמרת ;במוסקבהיהודיים
הסטאליניהטירודעלוגילוייםהעשרים
חדושצ'וב.שלהסודיבנאומו
מוצאיםאנואיןבספרמקוםבשום

 :כל-כךהמתבקשתהפשוטה.השאלהאת
מרככיםהיולאיד-חנהחברירובאם

יטבנקיןשלהאידיאיתמרותםאתלקבל
להסתייגמהםשדרשויואלוןבן-אהדך
דרמותומתופעותבבדיה"ממהנעשה

ושאדבולגריההונגריה.בצ'כוסלובקיה.
עורריןללאקיבלוזהכיצדבנות-חסותה.

ושופדהמק"יבדיה"מ.שלמרותםאת
חופשעלרמההעם"."קולהעתונאי
 ! ?יד-חנהמהפכנישלוהביטויהמחשבה

יד-חנהחברי :להיאמרהאמתצריכהאך
המחברתמדגישהוזאתיחידים.היולא

יסטליןמותעלהתגובותתיעודעל-ידי
כתבהעם".ב"קולדקלאהעמים"."שמש
אלמוות"בן :השמאל"ב"דרךסנהמשה
המורשת.היאכבידה ] ... [מתאיכר

 " ...האנושיתלהיסטוריהסטליןשהוריש
טבנקיןיצחקאתגםאךסנה.מילא.

הקבה"ממנהיגאמנם.גיא.כרמיתמצטטת

עלמעלההואגםאךבמקצת.מסויג
היהסטלין .מפעלותיוגודלאתנס

ולאגבריאלהיה"לאוגםאנטי-ציוני
הטרור"לאאךודם.בשדאלאמיכאל"

-הנכון"מתרדהאלאילניצחוןגרם
בסמינרסטליןאתבסספידרטבנקיןאמר

 .פעלבארעיוני
כרמית"משא".הדר-שבועוןלעשותהגדיל

מהספדלמדיארוכהציטטהמביאהגיא
הםהלואמשא).(מערכתמ.מ.בחתימת

 :פניניםכמההנה .מגדואהרןשמידמשה
גבודיםעלמספררתהקדםימי"אגדות
הטבעאיתניעלגברוידםבעוזאשד
 ] ... [ארץמוסדותושינו
לעדקשוריהיהסטליןשל"שמו
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בתולדותביותרהגדולהבתמורה
נכנסתבהאשרהתקופהכחלוץאנוש

אלשלההפרהיסטוריהמןהאנושות
 ] ... [שלהההיסטוריה

כןעלקשורסטליןשל"בשמו
הא-בתרבותהגדולשינוי-הערכין

לעבורה,הוחזרושעל-ירוכושית,
והיוםהישנה,עטרתםולמרעלאמנות

עלבשלטונוהאדםאתמשרתיםשוב
הטבע."

עלחרושצ'ובגילוייהעשרים,הוועידה
לאחרשבאמהוכלהסטליניהטרור

 tישראללמרינתבריה"משלביחסהמכן

אליה.הציוניהשמאלאהבתאתציננו
הטרגדיהכלבמרייה.עמדהיד-חנהרק
שעלוהנלהבים,הצעיריםחבורתשל

כרימהונגריהוהשואההמלחמהאחרי
אתוהקימובארץ-ישראלולהיבנותלבנות

צודקת,לחברהודוגמהכסמלקיבוצם

ליריבאההזוהטרגדיהכלשוויונית,
מתוךהמחברתשמביאהבקטעביטוי

יד-חנהאתשעזבוחברים,זוגעםשיחתה

 :המאוחרבקיבוץשמרדה
מהימיםלכםנשארמטען"איזה
 ...ההם?

הסיפורעלצוחקיםכבראנחנו"עכשיו
בשנים tלךאומרמה tאבל .כולו

משקעהיה ...נוראהיהזההראשונות

המטעןהירידות,כל ...עלבוןשל
-המשותפתההיסטוריה tהמשותף

שבאהגורילהאיזולטובתנמחקהכל
 ...הכלהרסהמרחוק,
בהונגריה,שליאמאאצלגרוהורייך
הגורלכלועכשיוהחתונה.אחרי

הכל-יחדשעשינוהדרךהמשותף'
נמחק."

אבימנסה "'המהפכניהלהטהיה"זה
 tאכזרידברהיא"המהפכהכמצטדק,

המחיראתלשלםצריכיםהיינוואנחנו
שלה."

הולכות,ומהפכותבאות"מהפכות
 ,אביאת'ה T'ו Tשואלת "?והאהבה

 "?נעלמההיאלאן ?האהבהעם"מה
ובקיבוץיד-חנה,ילידתהיאהמחברת

אתחייתה ;שש-עשרהגילערחייתה
ומאבקיוקשייואתהאינדוקטרינציה,

והעני'הבוררהקיבוץשלהכלכליים
היאאףהקומוניסטיתשמפלגת-האם

חייתה ;עוזרתידלוהושיטהלא
והנוערהחבריםשלהקודש""עבודתאת

ביישוביםוהעתונותהאיריאולוגיהבהפצת
אתחייתה ;בסביבהוהערבייםהיהודיים

בני-גילהושלשלההחברתייםהקשיים
שהשתייכובבתי-ספרשלמדובקיבוץ'
שללזהמנוגדואףאחר,איריאילעולם
 .אותוועדייןביד-חנההבית

וב-בלימודיםבהצטיינותנמצאהפיצוי
הקונפליקטיםעלבקריאה.השתקעות
שאףהאישי'האלמנטנוסףהכלליים

סביבתיתאנומאליהתוצאתספקבליהוא
 tחמשבתהמחברתבהיות-זומסוימת

ומסתפקתבמפלגה,לעבורההאםיוצאת
הזמןבמשך .בקיבוץבלבדשבתבביקורי
מלאה.לעזיבההחלקיתהעזיבהנהפכת

המתא-הקטעיםביותרוכואביםמרגשים

הרצההחמש-שש,בתהילדהאתריס
האוטובוס,אחרימחרש)שבוע(כלבוכייה
במערך-החייםהעירה.בוחוזרתשהאם

שלאישיותהמתעצבתרצוף-הקונפליקטים
בתבהיותההמחברת.-והנערההילדה

כשגםהמשפחה,מתאחרתשש-עשרה

עםומצטרףהקיבוץאתעוזבהאב

שובעוברתהנערהבעיר.האםאלהבת
מסגרתבתוךחייםשל-אישימהפך

חייםוכןבההורגלהשלאמשפחתית
בהם.הורגלהשלובבי"סבחברהבעיר,

חניכה,סיפורזההרימסוימתמבחינה

אךהחוצה,מהביתנתיב-ייסוריםכעין

כימזה,יותרהרבהגםהואספקבלי
ובכן'ידעתי".לספרעצמיעל"רקלא
הדוחקתאךהעמוקה,המוטיבציהמהי

המסעאתלעשותגיאכרמיתשלכל-כך
ולעבותהעברלתוךהזהוהמיוסרהארוך
חברישלוביוגרפיהיסטוריבתיעודאותו

בהונגריההןהוריה,שלובעיקריד-חנה
בארץוהןוהשואההמלחמהשלאחר
אשרוכלהקיבוץייסורעלייתם,לאחר
 ?לאחר-מכןקרה

נקורותמשתיגיאכרמיתמתחילהומרוע
-מאראישימסוףהאחת, ?סוף-סיום

יד-חנה,באדמתומקבורתההאםממות

זהוהאםרבות.שניםממנהדחקהכיאף

כאםאותהגידלהשלאהאםעםהפיוס
"אניקיבלה.לאהאיריאיעולמהושאת

שהוכתבבמסלולשמרדה ...שדחקהזו
הרחוקמקומהאתוביקשהשעייפהלה,
 " ...משם
משפחתשלהשמדתה-השניוהסוף
המחברת:נונףהאב.

עמוקהנטועיםיד-חנהשל"שורשיה
ומש-מתארכיםחפר,עמקבאדמת

ובזמןבמקוםמשם,הרחוקתדגים

שלסופה .בסוףהסיפורשלתחילתו
-אירופהיהדותשלקצהתקופה,
בתוכה".הונגריהויהדות

תולדותאתגיאכרמיתמספרתזהבפרק
אוסטריבכפרלהשמדתהערהאבמשפחת

הגרמניםהקימו(שםגסטלינגבשםקטן
בכפרביקורהעלואףקטן),עבורהמחנה

עללשם".להגיעלאבי"הבטחתי-זה
שמוניםשמותבידוגבוהה,שחורהמצבה

 :שדשיהאתמצאההיאהנספים,
אז-קישמשפחתבנישבעה"ובהם

המורחבת.קישמשפחתבניהם,כאן

ושאררודהוסבתא,סבא,הםהנה

 ...ליהיולאשמעולםמשפחה,קרובי
 " ...שלהםואנישליהם
אותישמטרידהלשאלהחוזרתאניושוב

שלזהמרתקמסעקריאתעםכל-כך
אותההניעמה :לעברגיאכרמית

שהצהירההמטרותרקהאם ?להפלגה
 ?ספרהבפתיחתעליהן

 .יותרהרבהעמוקיםשמניעיה tלינראה
רא,-ביוגרפיההיסטורי,זה,בספרה

האפולוגיהאתלנסחניסתה tגרפיטוביו
חבורתאותהשלביותרהמשמעותית

יד-חנה.קיבוץלעצמהשקראהאנשים,
לספרמסוגלהיהלאחבורהמאותהאיש
מרגשתבצורהולפרשהחייהםפרשתאת

מזו.

שלמ- tהזמןכלחשיםאנחנוהשיטיןמביד
באוריסיאהכישנחוש'היהחשובחברת

נפלאיםאנשיםחלקלקחויד-חנהשל
שלהשרופיםמחופיהלכאןשהגיעו
משפחותשלהעשניםכאודיהןאירופה,

שהיוובחורות,בחוריםוענפות.יפות

חשבון'כלללאנתנוואףלתת,מוכנים
איריאלים,להגשמתשנותיהםמיטבאת
היא.אשמתםלא-הכיזבואםשגם
כמוהםהגדולה,התרמיתקורבנותהיוהם

אחרים.כרבים

גיאכרמיתמקפידהדבר"וב"אחרית

 :היוםשלביד-חנההחבריםמדברילצטט
 ...ביותרמעניינתבתקופה"חיינו
לאשכמותהבמינה,מיוחדתתקופה
עשינו .אחרמקוםבשוםלעביייכולנו
ארצה,באנוהשואה,אתעברנומשהו.

השתתפנוחרשה,מרינהלהקיםעזרנו
 ] ... [ .קיבוץבהקמת

היוםערחייםשאנחנו"העובדה

האנשיםכלשללזכותםנזקפת ...הזה
אנשיםואלהרבות,שניםכאןשנשארו

 " ...קשים
המשפחהלחיקחזריד-חנהקיבוץ

על"המאבק :המחברתלדבריהציונית.
זמןלפניתםיד-חנהשלהייחודיקיומה

הארצילקיבוץהיוםמסונףהקיבוץרב.
"במעמדמרועחשובלאנלווה".במעמד
שחבלמהמלאה.בחברותולאנלווה",

אינובתשובה""החזרהשתהליךהוא,
בניגוד .בספרמפורשואינוכללמתואר
מאתייםפניעלהמשתרעהרב,לפירוט
החזרהמסתכמתעמודים,וששהושבעים

בתחתיתספוריםבמשפטיםבתשובה

לרירךוארייהזושאלה ?מרוע .העמוד

נחזורכאן.זאתנעשהלאאךמפורט,
המובלעעיקרושהיאהגדולה,לאפולוגיה

הספר.של
במהליאין :המחברתאמרהכאילו

גאהאני .להסתירמהליאיןלהתבייש'
יד-חנהובחבריובמקורותייבמשפחתי

העתים,תהפוכותאףשעלהאיריאליסטים,
נטשוה.ולאאדמתםעלנשארו

אלגי,קצתהואהספרסיוםובכל-זאת,
מסעהאתמסיימתגיאכרמיתעצוב.

 :החבריםאחרברברי
המעניינים,החייםלמרותאבל ] ... ["

זובמירהגיבורים,שהיינולמרות
בהכרהתמירלאכיאםאחרת,או

חוששאניבעל-כורחנו'ובררן-כלל
אתוסים .ניצורלאכבראנחנושאתוס

מפוארים,מעשיםבגללנולדיםלא
פעם .צורךבהםשישמשוםאלא

עלינו'תדברשההיסטוריהחשבנו'
לסיפורהפכנולאאבליד-חנה.על

צורךאיןשלאישנראהכיגבורה,
 •.כאלה"בסיפורי-אגרה

 •מפריסביקורת

האישיעירוב

הואוהכללי
חאיפיון

שלהמרכזי
מחרהספר.

עושהגיסא,

עכורתהמחברת

יהיסטוריון

גיסא,ומאידך

מעירההיא

עצמה,על
יכולה"איני
אתאלאלספר

האישיסיפורי

הפרטי".

מבחינה

זהחרימסוימת

חניכה,סיפור

נתיב·כעין

מחביתייסורים

אךהחוצה,

הואספקבלי
יותרחרבהגם

מזח.

זה,בספרה

ההיסטורי,

ביוגרפי

ואוטוביוגרפיי

גיאניסתה

אתלנסח
חאפולוגיח

המשמעותית

שלביותר
חבורתאותה

שקראהיאנשים

קיבוץלעצמה
יר·חנח.
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וצבישלום

ספריםביקורת •

באר:חיים

אהבתם,גם

שנאתם:גם

ברנרביאליק,
-ועגנון

 ;יחסיםמערכות
עובד;עם

1992 ; 396 
עמ'.

לפנינו
קליידסקופ

מקומות,של
אישיםחוגים,

ראותונקודות

מחלפים,
מתנקזיםובסוף

לקורותיהם
ובעיקר

ליצירתם
שלושתשל

 :הגיבורים
ברברביאליק,
 .ועגנון

מצליחבאר
חיטבלשלב
המספר·את

ואתהמתעד

יחפרוזיאיקון

לגיבוריוהרגיש
ולעולמם.

18 

המשולשצלעותבין
 •שנאתם"גםאהבתםם ... ,,

באדי tחיינשלהחדשספדוג
יעגנון lהכשגיבוריודומןהוא '8

ירחיהםדמבעודיבדם .ונדנדביאליק
זזליפות,בומופיעותוביאליקנדנדשל
מפאתאם-עגנוןשלשדמותוהדי

לשניברורהיהזיקתומשוםאםיימיואודך
החוליהאתמהווה-האחדיםהגיבורים
גםכמוהדומןשלגיבוריואתהמבריחה

ו:וכחותורבותפעמיםילכן .חלקיואת
שאינןוהתודעההנוכחותהיאעגנוןשל

שניוזzלנוכחותםבעודבספק,מוטלות
דרכונעיק~-נתפסתהאחדיםהגיבורים

:תקופת 1ביאליקשלנוכחותויכך .ובעדו
בארץ-ישראלעגנוןשלהראשונהשהייתו
ו:וכחותוללא .עגנוןבאמצעותדקתיתכן

 .חלוטין:לקלושביאליקשלקיומויזו
שלה,זiניבחלקוחינדנדלזהבדומה
הארץאתעוזבשעגנון(מרגעהספד

 .עגנוןשלתודעתודדךדקגרמניה)ל
ובנונוריד:~,חיהנדנד,שלאשתואף

דקתם·ר nנוכאתכביכול,מקבלים,אודי
 .עגנוןשלבתודעתונדנדשלממקומו

שגדלהקורא,בפנילפרושנועדזהספד
שלברבייהעלביותרטבעיתבצודה

היחסיםמערכותאתהעברית,הספרות

זאת,הקלאסייכו.מסרפדיהשלושהשבין
מוטל iהיזזוספרותשלשעתידהבתקופה
מוארות~אלויחסיםמערכותיואכןבספק.

הוזzתאות.פעםלאהמעודדתבנאמנות
זוטדאמילתהלאודידןובמקדה-

 ;דב-כי·ווניותזיקותכוללותהןישכןהיא.
לביןבינריייצירתןלביןהסופדבין

,ז.:גיבודיאחדלביןבינוהקרובה,סביבתו
ההחנייחסותחוגיאלודרכוהזה,המשולש
כעימותהעומדיםאוזולדמותהמקורבים

ן·מתחיםזיקותאףואוליאתה.ויריבות
לבין : 1המככהגיבורשליצירתושבין

בפרט,בארץ-ישראלהמתהווההספרות
פרסומוסיפור .בכללהיהודיובעולם

סבריןילעגנרלמישור"העקוב"והיהשל
אחרים iווהספרותייםוהאינטרסיםהרגשות

עגנוןשוישקידתוזה,בסיפורששיחקו
היהודיתבעיירההמתרחשהתאמתעל

מושתתתחיתהשעליהההלכתיתלמציאות
ריאתם jוווביאליקברברהיהודית,המציאות
לספק tהכאףיכוליםאלוכלועוד.השונה,

סגרתה iשבסיזולמורכבותטובהגמאדו
,זiלפנינוכך .והזמןהמקוםאףנכנסים

אישיםחוגים,מקומות,שלקליידסקופ
מתנקזיםובסוףמחלפים,ראותונקודות

,זן;לושתשלליצירתםובעיקרלקורותיהם
 .ועגנוןברברביאליק, :הגיבורים

ומרים rrהשלהשקדנילאיסוףמעבר
שלארשימותאיגרות,כדוגמתהבסיסיים,

ניכרותאחריארכיוניוחומרפורסמו

 .באר · rהפרוזאיקושלידיואףבחיבור
מלאכתשלב"תפרים"חשאינוהקורא

מלאכתוחינההגדולשבחלקהיזומחשבת
 .העיתונאישלאויהמתעדההיסטוריוןשל
שבדיעלעומדותשהדמויותחשאינוגם

בארפיקנטיים.בפרטיםהמחוזקיםמידע,

היטבאמונהבידמצליחהפרוזאיקון
שנאספומחומריםהעיקראתלדלות
עדויותאלוויהיורבה,בשקידהותועדו

חומראואיגרות,יספרוגיבוריעל
הואעל-זאת.יתירהאחר.דוקומנטרי

כתיבהלתוךאלוחומריםלשלבמצליח
בזכותיואכןורצופה.רהוטהתיאורית

להעליםבארמצליחשבוהמספרכשדון
הארכיוניו/אוהלמדניאופיואתמהקורא

 .שלפנינוהחיבורשל
שבתיאורילהדגישהראוימןזהבהקשר
~אהבתם"גםגיבוריביןהיחסיםמערכות

רבה,וברגישותבאדינוגעשנאתם"גם

זאתזה.אצלזהבהתקבלותםגם
המקורביםבחוגיםבהתקבלותםכמו-גם
זהבדרךאיתםהמעומתיםאואליהם,

התקבלותשלאלובהקשריםאחרת.או
לעתיםחורגשהואיאףנדמההדדית

משהומרוחקמספר-מתעדשלמהדפוס
פהבמובלע,אובמרומזולו-גםיונותן

זותופעה .להגיוניותיואולרגשותיו
היחסיםמערכתבעיצובבעיקרבולטת

ברברילביןביאליקשביןהאמביוולנטית
בהשדווקא :היאממיוחדותיהשאחת

הבנה,שתשרודהיהצפוישלכאורה-
כדוגמתקרובות,יסודבחוויותשמקורה

שלעולמהעזיבתישיבה,בית-מדרש,
וליהדותליהודיםמסועפותזיקותהתורה,
שולטים,-רציונליבסיסלהםשאין

שכמ-הקלקוליםמרביתרבה,ובחריפות
אי-הבנה, :קריבין-אישית,יחסיםערכת

זאתודומיהם.קנאהכעס,פגועה,גאוה

ברבריישכןביאליק.שלמצדובמיוחד
'מצוותמקייםהיהשאילולמיכיאות

(שמצטיירעגנוןשללדעתוהיה,מעשיות'
בספרהמעוצבותהיחסיםמערכותבסבך

ביקורתיואדםחריףכמבקרשלפנינו
רבותפעמיםנהגגמוריצדיקבמיוחד),

פרשתלמשל(ראהבשתיקהאובאיפוק
המאופקתהתנהגותו ;ביאליקעםיחסיו
בדבר''מאורעיותרמאוחרשיכונהבמה

ועוד).

שלבסירנותיומיוחדתלבלתשומתראויים
ברבדשלהתעלמותואתלהסבירבאר

מ"סביבבעקבותביאליק,שלממחמאותיו
ב"שילוח",לפרסוםשקיבללנקודה"
לצטט".בדברמבקריירבולבוא"שלעתיד
שלשמקודהבארשלהנחתוובעיקר

המחמאותבפניזופנימיתהתבצרות

בהכרה

שיהיהסופרלמחמאותשנענה"שמי
ודבריוביטולזלזולגםלהפניםחייב

 ] ... [להניחשלאמוטבכןועלרשעות.
פנימהלפעפעהזולתשלדעתולחוות

אותךתסיטשמאלארס,תיהפךשמא
מבקששאתההעצמאיתהדרךמן

(עמ' ".דרכיואלאותךותטהללכת
62 (. 
האדםבכיבודמקורההסתםשמןהכרה,

באוטו-העיקשתובאמונהבצלם,שנברא
שלו.גומיות

כמוברברשלאלותכונות-תביעותאף
ומ-מגדרוהמספר-מתעדאתמוציאות

אתלפחותאוהתערבותואתעוררות
ישכן .בארהפרוזיאקוןשלהתקרבותו

הפשטותלביןאלותכונותשביןהואבדור
ביחסיוברברשאימץהקיצוניותוהישירות

מכלבדודה.זיקהמצויההאחריםעם
לאבעצמו,עגנוןשמעידכפימקום,
שלתובענותןבפנילעמודהיהקלדבר

חרףרבות,פעמים .אלומוסריותהכרות
עמדלאהואיבהןלעמודהכןנסיובו

לאמצןמשניסהאלונורמותשלבמבחנן
עגנוןשלשובועםלמשלייכך .לעצמו
התחטאותבלילאלנוגחכותבהואליפו,
למשודרגרםלדאבונוכיבן-יקירשל
פרשהתמים.יוםבצערשרוילהיותיידי

באר:שמסכמה

לשאתהיהיכוללאעולה,כך"ברבד,
עגנוןשלועוקצנותוקנטרנותואת
הבדיות.כבודעלאי-הקפדתוואת

היהשיכולעליומעידשעגנוןהאיש,
הרחיקאלמלאגמורלצדיקלהיחשב

מוכןושהיהוהמצוותהתורהמןעצמו

משכבםולהפוךעצמוללכלךעתבכל
חילכאיםבגופוולסייעחוליםשל

והדבריםבכךעמדלאיונדכאים
יועגנוןנפש.ועגמתצערלוגרמו
דרכיואתלשנותניסהשיכוליככל
שללידידותוראוישיימצאמנתעל

 .) 146-145(עמ'ברבד."

המתוארתנדנדישלדמותוזאת,עליתירה
בעיקרישנאתם"גםאהבתם"גםבספר

יעגנוןעםהיחסיםלמערכתזיקהמתוך
גדלותה.עלהשומרתטרגיתלדמותהופכת

שלמקומהשאתאחדיגםנכוניםוהדברים
דמותועגנוןשלבעולמותופסתדמותו
שעל-פניוהרב-מג,המכובדהמשוררשל

-עצמוערךאתכמכירנראהלפחות
משוםדבר,שלבעיקרוזאת,ביאליק.ח"נ

בעיקרהנעשהנדנדישלדמותושבעיצוב
רישומיםישנםיעגנוןשסיפקםמחומרים

שלסותרים,אףפעםולאמתנגשים,
הצעירעגנוןשהרי,ואמן.קדוש,צדיק,

נדנדישלהערכותיואתגיסאמחדמחפש
גיסאמאידךהאסתטיות,להשגותיוקשוב
נפעםעומדכשהואפעםלאעצמומוצא
לביןחייושביןברבריהמוראליסטמול

הימים,ברבותהמחיצות.נתערעדואמנותו

ובראשונה,בראשבאד,שמסיקכפיאולי,
הפסיקשלום,ג'שלהארותיוסמךעל

גםאולםיהאמןאתבברברלראותעגנון
ואדםמהאדם.להתעלםהיהיכוללאאז

ובוודאיקלימעשהאינוחייואתשמעצב
ספרותית.יצירהשלמעיצובהקלאינו

אתהמחפשהאגוצנטריהאמןיעגנון

ארץ-ישראלאתעוזביפטרונוואתדרכו
ברברגרמניה.שלבכרכיהומתגלגל
גרמניתבעירריפובביאליק,מתחלף
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כשםאולםורוגעת.שקטהתרבותית
ואףמאבדות,אינןועריהשארץ-ישראל

בעולמוערכןאתלאבדיכולותאינן
ממשרתןאתאלאיעגנוןשלהרוחני
השניםעם .ברברגםכךבלבדיהפיזית
ממשרתה.אתומאבדתהולכתדמותו

עדהשקועיעגנוןשלעולמובמסגרת
מקרםאיןיוביעורובעצמומעל-לראש

לאף-על-פי-כןלצעקה, ;ההררילעבודות
שלזמרתואיןלעולםברם,הברנדי.

שהיאהערכיםערכה.אתמאבדתכרכר

ערכים,אותםדברשלבסופרחינםמייצגת
חרפ~האלושרבשרבעגנוןאתשכשאר

מצבהלהציבכסירנוכלאולייהארץשל
של .בסופרשואבהיהדותשללעולמה
ומתחרשתאלומערכיםהואאףחשבון

ליפשץיאודישלצירו •נדנדחייםיוסף

ברברמקרם:מכלהחרמה".על"האחרונים
הוא-קמללאהואישאיכנואלילהוא

מרתו,בסערה.השמיימהכביכול,כלקח,
אקראיתאפיזודהאיכררבות,מבחינות

כימים.באלפיבהםקשורהואבחייו,
עםביאליקשלזמרתוזאת,לערמת
בתרךהקטניםהמאבקיםעםהשנים,

מר"לביןהכרחבמאבקיהסופרים,קהילת
אתומאבדתהולכתיוכדרמהוסופרים
ככלומתעצםהולךזהתהליךכוחה.

יהרוחנילעולםעגנוןשלשהתמסרותו
השתקעותועםויותריותרבפניושנפתח

ישכןמתעצמת.יבארץהסופית

העדיפויותסדריהשתנואחת"בבת

חברתםאתהעדיףהוא-עגנוןשל
ילשרןוחוקררופאמאזיא, ,,,,של

וכתביםספריםהמלאעבודתושחדר
ושלזקןאלחימיסטןביתלוהזכיר
הקרכקן-בעליקסרבסקייהושעהרב

ולתלמודילתרספתאלמשנה,רדכצירת
הקטןבחדרוולילהיומםהיושב
יזרננפלדהרבושלעבודתואתועובד
הגהיימארטפנילומזכיריםשפניו
ידידושלחברתופניעליהרפמן
ביאליק."נחמןחייםמשכבר
להסבירבאריודעארתהשאףהתנהגות,

 :השתתפותשללא-מועטהנימהמתוך
הלךאמת,יוצרישלכדרכםי"עגנון
ודבקשבר'הסופראינסטינקטאחרי

הצוףאתלמץרירכלשמהםבאנשים
ובאב-דבש-כתיבתו'אתיבראשממנו

שאינולמיעורףהפנהמכאיבהזריות

זנחיבעבודתותרעלתלולהביאעשוי
למעןחיי-שעהשלרגעיותהנאות
עולם."חיישלוהנשגבההזויהחזרן
 ) 234(עמ'

ביאליקשלזמרת-דיוקנו :זאתעלהוסף
כרסמוהשניםרפויה.כביכול,נעשית,

התגדלרשבביאליקהאדםחולשותבה,
יצירתיותשלוהתמעטותההגילמפאת
אינהשלהשהטרגיותלזמרתנעשהוהוא

לתמורהכואבביטוילעצמיותה.אימננטית
 :ברמןלהעגנוןשלבדבריולמצואניתזזר

גדול'תלמיד-חכםהוא"ביאליק
פשוטחשוב,ואדםגדולמשורר
כן,גםגדולשיצרואלא.גדול.אדם

הגדול'כלחז"למאמרברונתקיים
ואפשר,ממכר',גדוליצרומחברו

ביאליקנחמןחיים

ממגרגדולשיצרויבחיוךעגנוןהוסיף
לאורספריםמוציאביאליק ...עצמו
הואראםסופרים,שכרמשלםראינו
נדבה,בתוררקזההריפעם,משלם

בפתח."כעכילפניוהסופריםועומדים
 ) 237(עמ'

היטבלשלבמצליחבאראומר'הורה
יהפררזיאיקרןואתהמספר-המתעדאת

שלבאמצעותוולעולמם.לגיבוריוהרגיש
הדמויותשלרשלפנינועוברותזהשילוב

תוךזאת, .דברלכלרומןשלכדמויות
בגידהישנאהאהבה'בלבטיאחוזותשהן

רבותפעמיםעקא.ראאולםונאמנות.
עצמועלשנטלהשיעברדשדווקאכדמה
לחומראצילית""כחרבהבאר,חיים

וערבשתילארגנווהניסיוןהארכיוני'
ירץושהקוראבאופןחינניילאריג-יחסים

פגעושפניננר'הנמר-רומןשלבקריאתו
שהדבריםככל .ביותרמשמערתיברובד
הספרותישהעולםיתכןבביאליק,אמורים

עצמם,לביןבינםהסופריםיחסי :(קרי
מפעליםאי-התקבלותם,ארהתקבלותם
שלעולמואתממצהאכןספרותיים)

המפגשמתרחששבהןבשניםביאל.דק
 .עגנוןרביןבינו
ובאיםבכרכרנרגעיםכשאנובזלא

ולו-גםלהתבונן'רקאףארלדון
שהייתובתקופתביותר'שטחתנהבצררה

עגנוןעםשליחסיוברור .באץר-ישראל
פרסוםפרשת .מבוטללאמקרםהיה

חילופיכמר-גם ,למישור"העקוב"והיה

 .על-כךלהעידדייםביניהםהמכתבים
נרגעשבהןשהשניםייותרברוראולם

הרות-גורלשניםהןשלפנינוהחיבור
דמותוכבןהואאף .נדנדשלמבחינתו
 :לומריכולמכאן"ב"מכאן

ברורההלאבשביליהדרך- "
היחידה,האחרונה,מזרגה,הכרס ...היא

-רשם ...לשחוחהעלי-הגואלת
נבנהשם ...חדש'שירנשיר'שם

אניאיפרא,מה, ...משלנרחדשהבימה
לאחרונה,לעצמי,אמרתי- ?רוצה

מהפכה ...גאולה ...קרקעמשם.בלכתי
 " ...בעיקרםאחריםחיים ...יסודית

היהברברשלעולמוכליאלונשנים
(ראההיחרדי"ה"חשברןבשאלתמרוכז
השונות).מסותיורכןומכאן","מכאן

 •םפריסביקורת

עגנוןש"י

 .בכךמהשלחשבוןאיכרזהוחשבון
באישיותאמוריםכשהדבריםבמיוחדזאת

האמתביןחץישמהשאינהכנדנד

היאאםוספקהחיים,רביןהפילוסופית
שה"חשברןזאת,עלהוסףמהר.יודעת

אלובשניםנדנדהתמודדאתרהיהודי"

אדרבא.לנדנד.לו,יחרדיהיהלא
תופעה :דהיינודורית,תופעהלפנינו
 .לדורקר-מאפייןלתתכדיבהשיש
(שלמהרעיוגםעשרזה"חשבון"שכן
אהרונרבץי,אד"ג,כצנלסון,בדלצמח,

העלייהאנשיאחרים)ורביםשמערנרביץ
ככלות"אחרישלעלייהשחיתההשכייה,
כאלהושלבמועדם,בודדיםשלהכל",
החרמה".על"אחרוניםעצמםשחשו

אתמקבלאינוזהחשבוןדווקאהנה·ר
הוא.נהפוךשלפנינו.בספרהמלאביטויו
סגולותיובשלודווקאהקריאה,בלהט
דמותשלפנינונדמהכמספריבארשל

והספרותייםהבין-אישייםביחסיםהשבויה

בערדעולמה.גבולות 'הםושאלהשסביבה,
מעייניהשכלדמות,לפכיננרשלמעשה
הואאולםביחידאמנםשתחילתובחשבון

ואוליהיחידשלמגבולותיובמהלכוחורג
העם.משלאף

לקריאתשייגשהקורא, :דברשלכללו
עדמהימנה,תמרנהיקבלשלפנינוהספר
ומתמונותממליםשמעוצבתשתמונהכמה

מהימנה,להיותמסוגלתבקדפנותשנבחרו
שביןהמורכבותהיחסיםמערכותעל

העברית.הספרותשלהקלסיקניםשלושת

 27בעמ'המשך

שייגשהקורא,

הספרלקריאת
יקבלשלפנינו
מהימנהתמרנה

מערכותעל
היחסים

המורכבות

שלרשתשבין
חקלסיקנים

הספרותשל
העברית.

עשויהקורא

לעמררשלא
המתחעל

הושתתושעליו
יחסיםמערכות

מהאולם, .אלו
יותרשחמור

עשויחרא-

מקרםלייחס
מרירבומשקל
יחסיםלמערכת

שלבעולמוזר
רבדיםברבר.

תקפיםאלו 1
לאכמירח
אףמועטה

לביאליקביחס
 .ועגנון
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נפילה
מייםירק,ףהקדוששלררניקמעריץי~ז;רדר~י
שולחןאלישבימכתביוחלקושל:פ.רגדג

המטבחוןשולחןבעצםשהי~השלוהכתיבה .
 .להתפוצץעדנפשבהלכירממרלז~דחוסשלוי • .

יירמורכלכולושטרףהיההאחרוניםבימים
חייועלהמע~ליםבני-הדודשכתבוהזכדרנרתספדבקריאת

לוקדה .המדמותררעלבדנו;חייםיוסףשלההפכפכים
וכבדהמוקדמים,נעוריוביימיאחתלאלוקררהשהיהמה
בלבלבקריאתושקרעיזtהיההספדלויאירעשלאדבזמן

לרעובשכחהואהנוקשה.ירמוסדראתלחלוטיןעליו
שכחחרארעב.בכללחששלאכיורןלאכוליגםושכח
בשרםחשלאשפשוטןרןיכ,היום,כלשתהולאלצמוא
מתחתלקרואהקשהבבואמץעיניואתכילההואצמא.

המנודהארדאבל .המטבחוןשולחןשלהבהירהלמנודה
בינוחצצרהמשקפייםערת,:דרמהחלועיניו .לוהספיקלא

הבהירהארדאחדוהלךנמשן·והואהכתוב,בשדלבין
אלעמווהתהלךהאחתבידיובספרהחזיקהוא .שבחוץ

חדלולאהדפיםאתהעבידהשנייהבידרהמקורה,המדפסת
מעדהנמוכה,הסףבמדרגתחשלאהואבהליכתו.מלקרוא

הדחפורנהמתאתשמעילאהוא .קרסולואתוקימטעליה
בנייןשללתשתיתאדמהגלי'וחפרשדחףבעתהרצופה,
וחראחיצונירעשלכלצמןימענאטמואזכיר .סמרךמגרדים

הפצצהמאיזוששברהמהיריםהקרבמטוסיברעםהבחיןלא
הריסוסמטוסישלמעצבנת 1הבסמייתםולאלגבולימעבד

אתאפילוקלטולאהעצמות,לתוךה;שדמנסרשקולםהקלים,
ממש .חדדושבתוךהרדיוןימהמשודדתהמרגיעההמרסיקה

לספרמתמסדששהיהש(ז.דגעהדחוקים,ילדותובימיכמר
שעלתההע.ךבהלמרסיקהרץ r1מ ,קולשוםשמעלא ,ידירשבין
מצורתלבדצררהארחפץשרםדאהולאהכתוב.מןאליו

הקדושיםושלהמומת,קדרשיהשלשמראתהצדותהאותיות
הנמשכים,השררותמפסיילכדבמאוםהבחיןולאעמו,שנספר
העמודיםמגרשיולבדיה~ישןבבית-העלמיןהקבריםכשררות

אבניהיוכאילויהלבןה:.ו~~לייםמצעעלומתכהיםהמשחירים
לחרמהמעבדהערלההבהירהארדרקעעלהחקוקותהמצבות
להוציאכאב,ובשרםגופניצררךבשרםחשלאחראהנמוכה.

צרודותאתולהוציאה(ז.קרמט,בקרסולועמומהדקירהאיזו
ללאגדרנואתופוקקיםצומחיםשהיוהמטמטמיםהריגושים

הכתוב.מתוךישר iדהדגש,לברעלומתנפליםסיבה
זיכרוןובסיפוריזכדרנרתבספדילקרואמאדאהבאתרוגיגדליה
משהרניידות.ומלכלךכתבןכלמשלולאימיןמכללאאבל
במבחרהקריאהבעתשלוהריכוזלכושרקררההיהמוזר
לפנימופיעיםהיושכחברםבני-העליי;ך .הללוהזכדרנרתדברי
המיוחדת,בלשונה :לפניוה tנפדסכולההתקופהכחיים,עיניו

מצדמתנודדהיההוא:ליה. 1מאובטעםובדיחותיהבקולותיה
שנרצח.נדנדחייםיוסףמעריצישלזיכרוןתנודתכלעםלצד
הקודרתריחאתממשכבורתםולהדיחלהשתופףיכולחרא

שביםהיציאהבנמלכדאשית, 1הספינתדגדר", j2 "שלהמרקיבות
צהוב~ישלענןכמרהחונההמצהיב,הזני~ןריחאת .השחור

בלתיחלקריחוגםהיהכאילויהים-התיכוןמזרחנמלימעל
מתחדדהיהשלוהריכוזחיכרוהדביק.הלחמהאווירנפרד
היוהמושחזות.צפדנירצרת j .ואלזרדםהיהוכולוכאב,עד

עדכזריבערצמהעליופזבלההספרמןשההשראהרגעים
נוראבכוחברהערליםיה,:יגיראתמידלכתובשי~כלשחש

בזרימהחשחראהמרתקים.הזכררנררנבפרקיהקריאהבעקבות

מתוךישר .הניידגלירנרתאלאצבעותיומקצרתישרהחמימה
כתיבהבכליצררךלואיןים.·הקלידלוחאלהמחושמלותידיר

החדיש.המחשבבקלידיולאהישןהכדוריבעטלאהזר,בשעה
שאינועדאצבעותיומתוךובחוזקהבפשטותזורמיםהדברים

ידועשאינובכוחמ~נעיםמעצמם,בעדם.לעצורערדיכול
ההכרחיתתנועתהכמר T fלומוכרותדווקאתנועותיואבל fלו
בכליציפרההשחורהיםשגלישנדמההזעירה,דנדר" j2 "של

גדלותוהןאצבעותיותחתראשונותהברותמתגבשותכךרגע.
שלויהצבאגדודכמרבשוררת.רזותשנחמליםוסופחות
היציאהמסדרשבטרםהחופשיתמהת~הלרתהחדכמעברו
באווירומתנפצותהמתנבחרתהראשונותהפקודותאלהענק,
מתמלא,החייליםרגליביןהמונחהענקהאספלטורציףהחרף,
ומתיישרמסתדרהכתובים,הדפיםכמרגדודיאחדוגדוד

כמרנלאה,בלתימבריק,בסדרהמושלם.החטיבתילמסדר
שלהחמסיןהחרא,הנוראהחמסיןמאורעותוכמרהדפיםהיפוך
שדדךלאחדבעדךשניםשחים-עשרהעשרים-ואחת.פרעות
אינםחדפים .מרתוזירתייפרשלקרקעהעלהקדושנערצו

מתחתיתם.העתכלמתמלאיםלחיפך,אלאבכלל,בחסדים
לחםנמצאשלאהיקריםוההרוגיםחדצרחיםהמתים,ומדוע
אינםעליהםהאם ?הוריתםממתמלאיםאינםחםמדועיתחליף
 ?הנפששימ~רחרקיפועלים

כי .לתוכושנדחסוהריגושיםמעודףכמעטהתפוצץאתרוגיג.
מעבדלהידחסהיאיכולהוכמה ?להכילנפשכבדיכולהכמה
אתוהשמיטימעיניוהספראתהרחיקחרא ?קיבולהלכוח

מוזריםרבמיתרחיםאפרישלמשרנותכיווץבתנועותמשקפיו
צמררתאלהדחקמבטוושלחעיניונשאואז .ומצחולחיושל
הזח,מאיבחודשחללו,האביבייםח~ךק~תגרשיהשיכון,עצי

בארדקרנוחם .יפרשלסןז;ניםמאילאחדכמעטשנהשבעים
הארדפסיעלמתוכוהוסערשריגושיולוונדמהומרגיע,ירוק

חבלתיההיאהירקותאלהצמדותלביןבינושבגשרוהירקרק
 . די~;:~-~ננ ttשלהכבדההפרדסיםירקותנשכחת,

החליקנסבלהבלתישכובדםחשוחראלרגע,מלחצםלוהוקל
ויעוטרישוברמתיאתרוגייחשבמתייעד .מעליובינתיים

בספרהקוראנפששלהחשאייםהמהלכיםהרי ?שרבעליו
שלנראותחבלתיהמפליגותהתמורותהרי .המסעירחזכדרנרת

הספד,קריאתבשעתברשדבקההרעדההר,הדגש.צבעי

ברעדהלשאתיכולשלאעדילמעמקיועדכהרגןאותר;:~רעידה
החוצה,מתוכו.ארתחלהקריןנאנס,ממשמוכרח,רחיהלבדר
י~צק,דביתחצראלהנחרדהספדדפיאלהמדשאות,אל

אריסמרךעצםעלארתחלהלביש .יפרשבפרדסיחמורתחצר
מדממיםפחדיםפרדסיבמרחקים,המוריקיםהארדמרחקיעל

המוצלת,המדפסתמןששלחמצומצםממבט .חמסיניהבארד
נדאהינפילתורזכדרןקרסולוכאבחדהבדקירהברחלףבטרם

ריגושיומלואאתוירגיעושיקלטרחםהחםשהפרדסיםלו
 .בתרנולהתפוצץהמאיימים

אפילולחיותשיכוליבאזנירקוראקולשמעגדליה,גדליה
אזהדפיסולאוכלרם .עצמוהמנוחנדנדשלהמדומהקולר

 ?סזן!ם~קרםןמר :ושמנותשחרדותענקבאותיותהאבלבמודעות

נעימהבשינויבאזנירהקוראשהקולגםריכול ?אתהחייתהיכן
האהוב,~לק,השלמעטהצרודקולראלאאינואתרוגייאתרוגי
מצבתורעליהי"דנדפסלאשמרשאחריואלמונייצעירחלוץ
מצבתועלנכתבלאובעצם ?נקםשברעותשרםנחרתולא

שיהיהאבל ?~,יזנףלעבריתמתרגמיםלעזאזלאיך .דברשרם
אתלנסחעכשרלומתחשקכךכל ?וקולעומתנגןקצרתדגום
האבןלוחעלשחרי .ואחוברנערצוקברעלה~~יטףלשרן
וממולאותהחרותותהאותיותגםוהמסתרק,המאפירהחרא,
בדחיפותלחדשךוישהשנים.דבממשאןהתעייפוכאילוהצבע
הלוחותחודש.הכלמסביבכאןשחדיהמצבות.ערשהאצל
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שבעציציםהאקזוטייםהשיחיםימיל~יןצבעהאותיות,צורת
השבילים,אתהממלאהשפוךהחצץואפילועצמם,העציצים

המעטים.המבקריםלרגלימתחתומחריק rצ nמ
אםגמירא,עדולחלוטין,לגמרישיור,ללאהתמכראתרוגיג.

הסופרעלשקראנשכחהבלתיהזכרונותלפרקילומרמותר
 ?לדיוקוהיהכמהבן-ימיובדמי-שנרצחברברחייםיוסף
שעלהפרדסיםבאחדביפו,תרפ"א,בפרעות- ?ארבעיםכבן
שאבדמזקיניםעדיםעםלהתווכחואפשראפשרמקומודיוק
ההיא.העתבספריהנדפסיםהמקומותמראיועםזכרונם,כוח

לכתוברוציםשאםלעצמוואמרהתעקשלאאתרוגיאבל
כתובשיהיהדווקארוציםואםשיכתבו.אבו·כבירדווקא

הראשוןהפוגרוםמחלליאחדהיהאלאיכךסתםנרצחשלא
ומשורריםצעיריםסופריםרוציםואםשיהיה.ישראלישבארץ

בהםמפעמתהננוסריתנפשםשגדלותספרותפרחימתחילים,
אתלמלאשבאו .עצמםעללהכריזלכיבושיניתןשאינובעוז
איךשנראהשיהיה,שיכריזו.הקדוש,שלבמותושנפערהחלל

כמועירומים,יתפשטוואפילויוכלו.רקאםבמקומובאיםהם
יתעללוואפילו.המצוינים,הזכרונותמבעליאחדשםשכתב
המשוררשלבגוויתושמםימחהזדיםשהתעללוכמובגופם
עירומיםירוצוואפילויבזרועותיושמתיכולובוסרהצעירי
יטפסוואפילוההוא,הפרדספעםשהיההעירוניהגןסביב
יצקומשפחתשלביתהמהריסותשנותרהבודדתאבןעל

אני !ברבראניקולותבקוליעצמםעליכריזוואפילוהאומללה,
וחבריםידידיםעליהםיעידוואפילו ?מהאזישיכריזוי !ברבר

עשרותוכמההקולנימתאלאברברוביןבינםשאיןנאמנים
הנכוןהמילויהםהםובאמתזהילצורךנחשבותשאינןשנים
אחת.שוואהכרזתעודמה,ובכןההוא,הפעורלחלל
המקורה,למרפסתמתחתמהתהלךחדלשלאאתרוגי,גדליה

הלחץבתוךהרגישוהתחזק,הלךהפגועבקרסולוושהכאב
יכולחללשוםשאיןקריאתובעתעליושכגרשוותרוסס
מחללםואםמבשרו,חללעצמו,משלאםמחללו.להתמלא

ונערהי"דברברשנשאבוכשםלשם,שנשאבמיאחרים.של
האלמוניהחלץולשםשנשאב;כשםישבזרועותיוהמשוררים

ובמותובחייואלמונימהספינה,בחבורהעמושירד~לק,ה,
לעולם.עודישובלאכמה,פילויקראוליכךומשום
ברינתאלמתגברקרסולובכאבמחודשיםבכוחותצללוהוא

חשבוהואבמפתיע.לושנקרתהוהמטהרתהצלולההזכרונות
שממרחקברבריחייםיוסףשלהגוצהדמותועלבהתפעלות

שלדמויותכמומאירה,ויותרצנומהיותרנעשתההשנים
בעלועשרותשאפילובכךהרהרוהואידועים.וצדיקיםקדושים

בכליכוליםאינםליוומתחתכאןשחברוהמעוליםהזכרונות
 .אחריושהותירהחללאתלמלאמיליתםאלפי·אלפי

ב.

שסייםלאחראתרוגיג.חשבימחללומתמלאחללשוםאין
אתבדמיונולערוךשגמרולאחרמחדשהמצבהחריתתאת
מתמלאשבנפשחללשוםואין .האבןלוחעלהכתובסדר

ומתמלאתשבההצערמחמתשנתרוקנהנפשואיןימעצמו
כואב,חללואותומשם.שבשלאעדשנמצאיקירהמשמחת
כבר ·יתמלאלאכך,כלרבותשניםאתרוגילגדליהשמציק
ייכוללאהנעדרנערצוחייםיוסףעםשלדברמפנילעולם.
לגעגועיזכרוהנזירי,~לק,הואלאליומצוקהקריאותולקרוא

וחמשמעשריםיותרזהחסרונועללהתנחםיכולשאינונצח,
אלהביןהנוכחיהתקשורתמצבמחמתאפשראיכןגםשנים,

המרפסות.עלכאןבינתייםשנותרואלהוביןלשםשנשאבו

באכזריותלגרועברבר,אלשפופרתלהריםלוניתןלאואפילו
הגןהנפיליםבני·הדורעדותשלפישלויהפנאיממעטמתוכננת

בטלפוןבחופשיותעמולהשיחאפשרואייאוש.במיןעליו
מרגישאינוומהעדייןמרגישהואמהכגוןשכזה,חדישרוחות

משבעיםלמעלהההואהנמהרהיוםמןשחלפומכיוון .כבר
שנה.

לואיזכאילולחשובאסורהקדושברברשעלידעגדליה
לצוסתולנסםלהאזיןאפרכסות,להריםרקאלאלעשותמה

בוודאותגםידעהואנפש.אמונתולשןרלקטועולהרגיע

נוהגיםאיןהנעדריםהגבוהאלקהועלהחסדנדנדשעלמשונה
שאסורמפנילאבטלנים.שלחוליןשיחותפהבעללהשיח
היוםכבדשאיןמפניפשוטאלאוכואבות,נכבדותבהםלדבר

שיחתם.צורתואתפניהםמראהאתשמם,אתשזוכרמי

הסתלקותםכאבאתאמיתיבצעדשחשמיהיוםכבדואין
חובההמסוגף,נדנדחייםיוסףשעםחש,הואאךהפתאומית.

שלאחרתדדךולמצואלהתאמץעליוחובהקשרילהקיםעליו
ממשיךשהואלפניקצרהשיחה~תולנהלמוכרחהואדיבור.
עםלאתרוגישהיהוהדיבורהעמוסה.חייועגלתאתלשאת
משמיעמישהושבואמיתידיבורלאמיתוהיהלאהמנוחננדנד

אלאלאימלפניוהודףוזולתךטועןאתהשבושומע,ומישהו
ומד~יקת,קצרהאחת,בתקיעהלוהצביעמידשנדנדמעין

נשימתואתלרגעשעצרעדבנכונותה,מהממתכל·כךאמידה
עליולהביאיכולכזהדיוקתדהמה.מדובהמאזיןגדליהשל
הזה,ל~י ,Pההאישמולפעםישבכבדכאילוההדגשהאת

יבשמותמידשיזכידוהואוהבשאינומישהו,בדקכבדוכאילו
ילתארויכולגדליהשאיןבמגעובהאחז .ידובכףהקוויםאת

ניחשוכאילו .שלוונקטעיםהמתקצריםהחייםבקוויוחיטט
לוחעלימיואתומיפהלפרטיםירדואפילויגודלואתאזכבד

מןהמוםנותרדוגי Tאתשעות.וחצאילשעותעדמפורטזמנים
מה.זמןאחדידקממנהוהתאוששהשיחה

יוסףשלהכפייתימעריצואתרוגילג.נותרהדדךמהכןאם
הזכדונותספדאתלהניחלאאםיביפובפרדסשנרצחחיים

שולחןמעלולחטוףבשקיקה,בוחאוחזותידיומתוךהמרתק
ביתושבניחפציםמיניובכלאוכלבכליהעמוסהמטבחון

שם,שמונחתישנהמחברתאיזולסלקם,נתפגרולאעליוהניחו
מתוךולשלותיהנוכחיהדבריםסדראתגםהמנוחשחזהכאילו
העפרונותמאלהחוטם,קההעיפרוןהוורודההחרסינהמאפרת

המחברת.עללשפוףואזהמאה,בראשיתכבדבהםשהשתמשו
הקטוםעפרונובהרץכבדנפתחתהיאצדמאיזהידעובטרם

שלמותמליםרצפימעוביםקוויםובקרעיבגסותבהומתווה
מדףשמתמלאותהשורותמחמתוגולשיםגושיםלשמתכדרים

 ?הממשבעולםנדנדאללהגיעלונותרהזודדךדקהאםלדף.
אתהעושהאתרוגייביןעודידוברלאישירדיבורושום

בקרקעדווקאהמוטל .חייםיוסףעלקשיםבחלומותלילותיו
עדישדיווחוכמוייצקומשפחתשלהביתבחצרולאהפרדס,
 ?עשרים-ואחתמאישלההוא,הקשההחמסיןבצהריהראיה
תקופתם,ממאודותואישאיששהיוהזכדונות,רושמיגםוהדי

דיוקיםלדיוקיוהיכן ?כרעבדיוקהיכןהכריעוולאדייקולא
שלהרשומותולפיהרצח,אתרשלמשוחזרתמפהגביעל

ולהשוואהלבדיקהחשופיםהםשלפחותהבריטיםהמקורות
בלשכותששוכתבואנומקורותינוכמושלא .גלויולעיון
נפשמשאתיותרבהםשישוקנאים,נלהביםצעיריםשלאפלות
והחיוך ?נתמוטטבדיוקהיכןכןאםבאמת.שםשהיהממה

נחרצתעדותשלפישלויוהמפויסהרךהחיוךשלויהמפורסם
שלבנוסחפניועלמשוךהיהלהפריכה,עוזמצאלאשאיש

עלנתפשטמתיעתיקים,קדושיםשלבסגנוןאמיתיים,מלאכים
אפילולזכרומתועדאתרוגישג.הנורא,המעשהלפני ?פניו
הנערבגופתבני·העוולהשהתעללולפני ?לאחריואוכעת,

 ?מכןלאחדאויבזרועותיושחסהבוסרימשודדאותוישלידו
נעלםמקודאותויהקטןהערביבילדשאחזההבהלהלפני

עוועיםמוכהוץרהכליממששדאהלחוקרים,ידועובלתי
הפורעיםהשגיח,בפעםבחצר,שביקדולפני ?ולהודיעלגלות

בפעםשנדאהכמולאלגמדיהכל,אחריהםושינוהאכזרים
הראשונה?

שבורהעיפרוןאתהניח .בכתיבתולעצורהוכרחאתרוגיגדליה
שולחןגביעלמקוםיותרמעטלווהרחיבילפניוהחוטם

אתגםלהניחמקוםשיהיהמיותרים.בכליםהעמוסהמטבחון
לפנישנכתבמהבכתיבתו.חלקלהםגםשהדיהמרפקים,

משטחיגבימעלהטסשחודסרטכמועיניולפנישייטרגע
יותרמשמעותבעלשהוארצףשכתביתכןהלבנים.המחברת
קודמות,בפעמיםכמושלאהפעם,בידושעלהיתכןמאחדים.
לrוד~זתילהתפוצץעדהדחוסיםהקודחיםריגושיואתלהעביד

כמוימהבטןלובאזההפעםקוראה.אתהמרגשתמלים
זכדונותספדימקריאתלהתרגששהדיימבקריולומדשנהגו
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ראם .יכולאחדכללאישנים,זכררנרתמספריאתרוגיכמר
זכררנרתמספרלהתרגשיכולאינומלבדרשאישהרילדייק,

נואשלאואף-על-פי-כןהעשתו·נרת.איבודעדהמנוחנדנדעל
מוצאולתתולהתרגשלקרואאפשרשעדייןסימןגדליה.
וקצר'פשוטשירהשתרעניר 1עישלפנימפנילהתרגשות.הולם

קשרתלחצוביהיהצריךשערד~בירתררת,~r:זים 9 ב;:ומלאגס
מונחיםהיוכברגרפוז.תאר 1שיר,שלמתורהאבלולסלקם.

לפניו.
שהיהיקר,לאדםוגעגועיםעצו:שירקינה,שירהשיר:הגדרת
לשם,נשאבבמפתיע.ממגררחלן"אתרוגיגדליהעלמאדאהוב
המליםמןשערלהכפיובעצםשב.ולאלומר'נוהגשגדליהכמר
ויצאמחלה,ארתארנהבשלבפתאומיות,העולםמןנפטרחרא
בספרים.ומכונסזוכהiדליכתרשסיפורלפעמיםוישהעולם.מן

ארדורלאחרמ~~היפררר t:1שהרימספיק,גדולהאישראם
צדיקיםאגדותשלכוחןסודמהלמדאתהמכאןדרדרת.שני

חייהםניטלושאם,~דרשים.סיפורישלחיותםצרפןומהר
ודמי-דמי-דמיהםרז·מי-דמיהם,דמיהםהריובאלימותברשעות

וממעבההאדמהממעבהאויינרוצועקיםערליםעשירידורעד
אתמול,רקנרצחוכאילוהמואפו~ים.הנפשמרחקיומעביהזמן
הםמוסיפיםוכאילושברע,לפניאךבמפתיענפטרוכאילו
המכבידה.מרתםעקתעםבצמוד-צמוד' , J:]החייעמנו'רחיים

כלומרתפילה.שירבצורתהמושרקינהשיר :השירנוסח
העמיקאתרוגיג.הנושא.ו tהיוהקינההזרםהיאשהתפילה

שירהיאהנכונההשירשהגדו"תותיקןמחקשכתב,במה

הואשנושאהכהשבעה.המנוסחתתפילהכלומרהשבעה.
יוסף :כתבאםשהריצדק, uומוכיחהמליםסדררגםהקינה.

חייםתוסף ?שומעאינךלאיהחייםהוסף ?שומעאתהחיים
געגועיוכלמובהק.השבעהנוסחזההרי ?שומעמלבדךמי
לעצמושהרשההדקיםריים:השינבשלושתהתנקזוהאישאל

 ?לשמועמסרגלאתהחייםף 1ירסהקדוש.שמרבכתיבתלהכניס

והריהחזרות.שלההיפנוטיהקסםאתנשכחבלוהחזרות,
ולאהיה,טלפוניםשל~יש tלאשנדנדמקודםשוכנעכבר
עליך'יודעהקדושהאישאג:לקצרות.ריקיםשיחרתשלאיש

גםגדליה,ארתךזוכרבדיק rהשמך.אתשמעהואאתרוגי,
ף gרהר ?אותרשתטרידמדועכןאםולב.ארזןלוישבשבילך

מליםמשחק ?מיותרתהתגנדרותהזרבפנייהאיןהאםחיים,
אלא ?מסוימתעצמיתאררת tמהתכלבדצררךלאיזה ?מלאכותי

מקורבשהואלעולםלהודיעכדיבאהשהפנייהנחשובכןאם
אליו'ממשיתקרבהשליחסלושהיה .הגדולנדנדאצלמאד
לאחריםהורשהשלאמהלהתקו·ב,שהורשההמעטיםמןוחרא
 .מיתיהאלשמרהדרמהם uבולכנותרואפילואופן'בשרם
המפורשבשמרייקראלאהאהוב:שנדנדמידעתעלהיעלה
ואלמוני'צעירחלוץהיהלויכאי ?בכינויואלארהאמיתי'היחיד

מוסוויתאבלכבירהבהערצהאותרהמקיפיםהערליםמחבורת
אביתסיפוןעלהנסתרת,ותחינתוהמפורשתבקשתולפיהיטב,

 ?חרר uהוביםהמפליגהרנרר" j2 "הנהדרת
ערותוששמותיהםרביםבינייהםשהיווזכרידעואף-על-פי-כן

והתארכוחיבהלשרןהוקטנודרכנו'ארקוצרונשכחו'אר
אלמונימצבתםעלשנחרתאלהעללדברשלאלעג,בלשון

שכמרתההמביכהב:אינטימירתכךנקראושהםידעהוא .רפלמרני
יוסףהגדול'האחשלהמשתקתבנוכחותולעצמםהרשולא

לשרםנזקקלאוהואונעימים.חביביםבשמותהנעץר'חיים
שהשמותוכדילהיזכר,כדינוספים,מקוררתולשרםעזרחומרי
כמרכנתינתם.באזנירטלצלרייצהרחוקות,ילדותומשגרתההם,

וגדליההאפורות.פרליןיררתיבעיהפזוריםהתנועהבקנישנולדו
אתומרכךמבטלחרישיבקרו~שינהכמתוךדקלםאתרוגי
רזtלקהרמר~קרפ~ל~,~דש :השניםעםשנמחקהפולניהמבטא

 • rאחריכרביםרביםרעודחכם-הלב,
המגושם.בעפרונושחרתיםיחופמןהרחקבהגיגיונסחףחרא

מבקש-בקשותאותרשלז.ר 1שהיהבהגיגיורעלהשצףרמה
מכתביםכותבאותרחרוץ'פילוליםמפללאותרבלתי-נלאה,

היהודיהלב,נדיברצרג [iךס·מ;ולשמיים,זמנולעתרנרתמתמיד
גיבוראחדיר'מחזרתברצדיקדוששלהילהשמעטהמיטיב,

בספר.שקראמאזחלפורביםימים~לו.סולשלספרר
הזכררנרתספרמקריאתשהתרגשכפיהתרגשלאכשקרארגם

נטעןוהואעליו'משתוחחתכשנפשרפעםבכלאבל .שבידיו
יהיהלאאלהשלגעגועיויודעוהואוגעגועים,עצבשלבמתח
 •מלפניורעולההטובסרצרג 0 ! 1משלהמאירזכרושב ,פורקן
ואף-על-פי-כןהוקף,מחסומיםוכמההוכשלמכשוליםכמה
ובלתינלאהבלתינקשרת,לבקשוהמשיךטובואתהמירלא

עלוניחרדכולה.האנושותרעלזולתורעלעצמועלמנרצח.
יוסףרקשאולישלו'המכתביםנוסחשבעולם.הסרבליםכל

לה,שנייהשאיןכלשרנועליהםלהשיבמתפנההיהחיים
מרחקשלידתהשאף-על-פימופלאה,תרםבאמונתגדושהיה
המפליגהרנרר", j2 "הנהדרתמספינתקילומטריםאלפי-אלפישל

צנפהאחתרוחהריהים-התיכון'מזרחשלהחופיםלאורך
שלעגוםחרתםשכמרהצעירים,הנלהביםחבורתואתאותר

רמי ?שומעאינךהלאלחיותף gתרבהם.הוטלגורלמבררת
ורק ?התגל.יתבפניהםרקומדוע ?לשמועערדיכולמלבדך
רפ~ל~,~דשטוביםבמה ?האמיתיתזהותךאתמסרתלהם
בקשותיך'כלעלהחותםעבדךממניהרחום,רזtלקהמר~ק
המתגעגעשלך'הקמיערתאישבערתיך',רהשתפילותיךכותב
 ?שלךאתרוגיגדליהולילה,יומםהפוגהבליאליך

ג.

הרגישואתרוגישהחלה,כשםכתיבתונעצרהימיםכמהלאחר
בחקלאותרבת-השניםעבודתומבסירןתקרע.שהואכדררבאופן
לחהבקרקעארעשביםבגרשהמחרשהנתקעתשכאשרידע,
להסיעאפשרמתקיעתה.לחלצההיפותדרכיםכמהישנןמדי'
עללהעריםכךואחרולשמאל'לימיןהטרקטוראתבכוח

בזינוקלהדהיםואזהמחרשה.ממתחלרגעולהרפותהמכשול,
אתנהגר'ואתהטרקטוראתכולם,אתשמפתיעזינוקפתאומי'
אתואפילובתרנו'שנתקעההרטובהעפרגרשואתהמחרשה

מתועדתהסכיןהחריש.אחרהמהלכותהלבנותהבקראנפות
מתחפריםהגרמיגלגלילרגע,נשנקהואגםהמנועלשנייה,
החקלאישלבגרפואבלרעשן'סוכרןריחומעליםבמקומם
הטבעמכשוליעלהתגברהוא .ניצחוןרעדתמעיןחולפת

מושבאלודבוקרכוןהואושרבמהתקיעה,ונחלץרהמכרנה
הקרקעמןהערליםולרטטיםלזעזועיםמתמכרגרפוהטרקטור,
התחתרןהגבמכאביולבדהפרלחת.המחרשהומןהנפלחת
התגברותשלתחושהחשהריהובקרוב,שיפקדרהרהעזים
אליהןלאזקרשניסרחמדניות,אבלנעלמותזרועותעלנעימה
ובחמדה.בכוח

תנועהחיתהכתיבתושנעצרהמהמעצוראותרשחילץרמה
סףשעלהנמוכההמדרגהמןשירדבעתגרפו'שלנלעגת

באופקיםנערצותעיניוהיוכמנהגו .שלוהמקורההמרפסת
המרחקיםאלתמידונפתחיםגרביהם,אתתדירהמשניםהנרחבים
המוכרתהבטוןבליטתאחרגיששהרגלושאחריהם.העצומים

והחמיםהאדמדםבחולוכשהתפלשלפנים.ניטהכברגרפואבל
מפתיעיםמכאביםמתפתלכשהואהנמוכה,המדרגהשלמרגלות
הקינהשירכתיבתאיךמתוכולפתעשמעהמסובב,בקרסולו
גדליהבגרפו.החוללמגעומתעוררתשבהמעצמה,שחדלה
ידירופשטהתכווצויותיו'אתוהפסיקמפיתוליוחדלאתרוגי
החולעלגרפובכלהשתרעהנפילה,מןהדואבותורגליו

יראהשמאובחשאי'עומקםלכלפניואתברשיקעהאדמדם,
ויתמלאבחולשתויבחיןבמדרכה,עכשיוהחולףמישהואותר

 .החולטעםאתבזהירותוטעםלשרנואתשילחולעג,פליאה
ילדותזכררנרתשלפרץוהקדיםגדליה,לנפשואמריקרחול

מעידיםרבומידר'שנשמטהספרמתוךבזכררנרתמעורבים

המסתתר'הקדושחיים,יוסףשלהסמוייםמעריציוכשברעה
שהתחנךזההצדיק,דידהאיךכיפר.הנמלאלהגיעואיך

שלהרעועסיפונהעלההפלגה,שלהמשגעיםבלילותלפניהם
שאזישראל'ארץשלהחולאדמתעלנפלואיךרנרר". j2ה"

ותפילתאספלט,רציפיכולהולאוחשופה,גלריהחיתהעדיין
ואיךנתקיימה.לאערדומלטבנטרךכולהלעטפההמשורר

חלוםאתהמגשיםכאישלאהחם,החולעלוהתערותפרפר
תרופותיו'בנטילתשאיחרחולה-נופלכאחדסתםאלאשיבתר'
ולבדחולי'אבקבמעטהמידשנדבקוהרוקמשלפוחיותולבד

ולבדיפר'שלהגלויבאורהש~~תמ~המקציפותהרירמברעות
הסתוםמפירשעלתהמקרטעתנשימהשלמשרנהמשריקה
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יקדחול :חיהבעבריתמלחשאותרלשמועהיהאפשרבעפרי
יבךכולימתכסהיתככימייקדחולברכה,יקדחולתרדה,
לעולם.בךלכסרתהיוםבבראריתכרכיולרואי

מפכישלויהחוליהשיקועאגןבתרךנסתמרראתרוגיג.
לעיפרוןאלאכזקקוולאימעצמןכאילולהןהסתדרושהשוררת

שלבעקבותיהבאהההשבעהשרדתלהיכתב.כדישלוהנגרס
יוסףמאחוד.אותןהפתיעהההתגלותושרדתהתפילה,שרדת
חייםתוסףשומע,אינךהלאחייםהוסףשומע,אתהחיים
להוטיהצייתניהחולבתרךהתיישבואתרוגישומע,מלבדךמי

ערשהשהיהכמרבחולשרטטבאצבעותיורבידיוילהמשיך
שמהאתחו.רתכשהיהיבכערריושנהגכפיובדיוקיבילדותו

קליפתבתרךרדודיםבחריציםהזגיתדיםשלרשתבןאהובתושל
הדקיקההטלמשכבתצרכןהמתנוצץיהרעכןדיהברקהחול

בלילה.השבלוליםעליושהפרישוהמכסיףהקדר~יוממעטה
אומדאתהיקדחוליבשפתותיךהחולכופליאתהששרב
ומעידומבקשומתפללרמשל.ש,ושברשו~הוחוזרואומדוחוזר
ויעשהירכלדקלוהשמיים.אדוןאתמאשדפחותלאעליך

לשמירעדמכאןארתךיכסהוהדךהמתוקהחולשכיסויבחסדו
נחרצתעדרתהצעיריםהחלוציםשהעידוכמרממשהשמיים.

ש~תם.לנדנדאהבתםמדובהתפוצץשלבםעצובה,אבל
להםדקרגילההתאפקלאשלהםשנדנדגאווהמדובוהתפוצץ

בלחשומהם,כשביקשממסירותוהתפוצץהאמיתית.זהותואת
יפרסמוולאיעזושלאישומעיועלקסםהמטילהחייהעברי

ולחברהגרילקפטןלאאדם.·ולשרםאופןבשרםסודראת
אלבמקדהשכקלעוהיהודיםלנוסעיםלאהמגושמים.מלחיו
בודדיםלאותםלאואפילודכדו". j2 "הספינהשלהצדסיפונה
בחייהם,הכלדאוכבדכאילוהספינהפכיעלהמתהלכיםוגאים,
תחתוכצדנובשדותיהועבדוישראלבארץכבדהיוכאילו
אלהפעםערדכעתהםשביםוכאילוהמכלה.חמתהחמת

זקוקיםבאמתשברהיחידהמקוםאלמשתמטים,ואיכםהחזית,

בוודאישהםלהם,לאאפילומפציעתם.שהחלימולאחדלהם
הביצותמרכתהקטנהבארץשםלושישמיכלמכירים

הצעיריםהחלוציםשלולבםרקו;בדתם.יושביהאוכלתוהקדחת,
יודיעושלאהמתחבאהקדושבהםכשהפצירמרחמיםהתפוצץ

שלאביזריםשאיכםהללוהגאים,ליחידיםאפילושמראת
יחידשכלבהםשכיכרחברותא,לשרםמסתפחיםואיכםקבוצה
לנביאיהיהימים,לאחדראםהספינהמןברדתואםמתוכם

חידושיםמלאספדיכתובהמועטולכלנביא.לבןלפחותאר
לוואיןהעתיקה.מולדתואתלגאולהשבהבודדהיהודיעל

אחדיםעםבנפשושיתחלקואסורחי~בים.רשוםדות gמושרם
החלוציםמחבורת .בכוחאפילועצמושידחיקשבעיקרוהעיקר
להםמצאראניחהעלבעלותםשמידיהללוהחמומיםהנערים

והדיהםילמלךעליהםאותרושמרומסתגרימוזראישאיזה
שיצאווכמעטוהלילות.הימיםכללפניוומקפציםמרקדים
ופולטאשיורקיהסיפוןעלנופלכשהיהסביבועוועיםבמחול
אפשרבקרשיודק .לבנבןבדידהמתמלאפירמתוךגרפדית

ברוסית,ל~לה fיידיששלהמגעילה,בתערובתלהבחיןהיה
הנלעגתמהעבריתאפילופחותערדוהובכהפחותשכשמעה
הטירונים.עבריתשלהם,

הפשנטהבשמחהאחוזאתרוגייוגדליהאומדאתהיקדחול
דדךאלשיצאמדגישהחליבכתיבתוהמחסוםעלשהתגבר

ושרבעיכובים.שרםללאהקינהכתיבתתרוץומעכשיויהמלך
רכיסהקםאיךבלויסולשלהמהססגיבורוהדצרגבמרזסנזכר

בכיתרהגינהאדמתאתלחדשמגוחךפעילותשלבהתקף
צמודגופנימפגשכשנפגשמפחידהבזרותהרכהואיךהנטוש.

לאתרוגיקדהכךלאאבלשכתרכם.מהרעםהעפרחלקיעם
עפרשלדליולשפוךיקירואתולכבדידלתתכשנתבקשיעצמו

שלגרמישלסלמיןאלאדליזההיהלאובאמת .אדונועל
לקרואשנתבקשולפניישנים.מצמיגיםהעשוימע"צ,עובדי

מלאי-עפרסליםשלצו;~דודאהלאחוריוהביטה"קדיש"את
שעמדובית-הקברותאדמתהברד.תוךאללהישפךהממתינים

ועריכתומתגוננת,קשירתהסומרתואפודה,נוקשהחיתהעליה
ע.להממונהדאגהעירונייםהעלמיןבבתיוכמרלחופרים.מאד

סוללתמאחודיאפודהחרמהכמרשניצברהסליםלצוברהטקס
השמיעולאהגמישיםהגרמיסליהמספידים.שלהמג~ךים

בתנופהלברד'מעלבמהירותשהתרוקנובעתחריקהשרם
קלה,אורידתנועתהעידוודקימעצבןקולשרםוללאשקטה

שכרבשהואתוךכזכר'ואתרוגיהמצטופפים.ביןשהודגשה

כלשהכאיבההנמוכההמדרגהלמרגלותהחמיםהחולבתרך
אצללקרואמהידעולאבנפשוהתלבטאיךילקרסולוכך

נתעלםשאםה"קדיש"מלותאתלדקלםהאםהפתוח.הקבר
מרסיקההאוזןעלמשדההזדהארמיהצלילהדימתוככןלרגע
יכךכלמדוחקיםממחוזרתהמגיעהמרסיקהומרגיעה.נעימה

כצדיהיהואפילויקירו'עלהאבליחידיאדםשלשזכדרנר
אינוקונסז,נ;ה,אז.די:סט ?tבכמלדנדו" j2ב"שעלוהגאיםלגזע
המקרבל"קדיש"שיניחמוטבאוליארלמקודם.להתקרביכול
למהבדריכות-אבליםומצפהדומםהעומדהגדולהקהלאת

שלהמביכיםוידוייומתוךהדפיםמןדףיפתחופשוטישיאמר
ומפריסות,רכותתמונותכמההקהלבפניויביאהדצרג,מרזס

 ?שלוהאינסופייםהבקשהבמכתביהעלהה .P:רהמ~הטובשמרזס

שאלהבאמתנבחןהבה ?ממהיקדרמה ?אומדאתהיקדחרל
החולארתוכר,אלשכפלהחולמןנדנדדוח.בקררזרחשובה
שהדי ?מתוכנןנבראייצגבזגכמרברגלרנתגלצנחשנדנד

היהשלאאפשרמגופריותרלנדנדיקדהחולהיהלאאם
אמונהבמין .שכזראו~ןהדגשתבמיןלהתמוטטלעצמומניח .

חייבהאדמדםהחולבתרךלושיאדעמהשכל .שכזרתמימה
ובמפתה,ובמלטףובנעיםבדךיברא,החולוכתרךעליו.לברא
סביבהניצביםאלהאריהסיפוןעלהעומדיםירכלושלאעד

כמברכהיתמלאווהם .מיאחדיהלךמיבנפשםלהחליטהברד
הנצחחולאחדחייםיוסף ?מיאחדיהלךמיבאמתנרגשת.

הקדוש ?הפחדטד~ףחייםיוסףאחדהיקרהחולאר ?שלו
דנדו" j2ה"קדשיעלמאמיניובעדתדקלאבנפילותיושתיעתע

אתומשליםהיוםעמנושחייםבאלהגםאלאהבראשיתית,
חללואתלמלאכדיאלאלעולםבארשלאוסובריםעצמם

הפעור.

אתשהקיפההחמימההחולברינתמתוךל~טרעלהאתרוגירג.
גופרחרתםהמתנפחת.בדגלושדבקוהגרגריםאתוניערגופר'

ניתןלאאםעצמואתשאלוהואבחוליטבוענשארהשרוע
שלהנופלמגופרמדויקתגבסכת gמיב~ן-זק~ןאזילצקתהיה

באץרמאמיניוביןלהפיצההיהשאפשרמסכה ?היקר:פ.ךכד
בקרמומערכהקדוששלאמיתיאיקוניןחיתהכאילוובתפוצות,
מעינוייו.

,. 
עםחדלולאנדנדחייםיוסףשלהפלאיותהעוועיםנפילות
הזכדרנרתבספרשכתרנו.דרמהאדרבה,הספינה.מןידידתו

ספינתאתנטששנדנדבמפורשנאמדבני-דרדרשלהמעולים
סיפוני-הבקראתועזבהצפופים,תאיהואתדנדו" j2ה"הבדאשית

בחרדיםאותםשלויהמובחרתבפמליהמלרוחשלההמזוהמים
והגברה,הצנוםר~לקהמו~קרפ~לר,~דש :ובריאיםצעירים
התהדקוהםשתיים.ארבחרדהברדתםאליהםהצטרפהגםואולי

 •םיפורת

23 
 1992נובמבך-דצמבד



 :נt)ן:ג
C8I -1 ~ ~ 

.םיפורת

24 

אתהפתיעוהם .מהרגילאמיציםשקשריהכמולק~להסביבו
הערבייםייפרסוחריפניל:עחלפוהתררכייםיהחרףפקידי
נערהםההמומים.ה~יהודיםהרוכליםמשוכרתמעלדילגו
בית-המלוןשלפתחואלרמסתרו·ייםומלכותייםחרישייםל~טם

שעהארתהשהמתהבית-המלוןבחצרשסיוכברהמפורסם.
מאוכזביםומיורדים " iרנר jZמהי"עתהזהשירדונבוכיםמנוסעים

שלחסיהמסעתיבותסביבהער,·רצועותאתוהידקרשקשרו
נפשםאתלהציל,~טרי:סטיארלקונסטנןהחזרהבדרכם

יוסףעצמוהפילשםכברי iפלש"תינזשלהלוהטתמהמלכודת
אליהיהנלוויםה~פקטיםכ:לעםמי~מנתהפלהברברחיים

הפרועהוהרטיטההקצףותושלפרחיהלבנבנרתיהרירבוערת
שסביבוהמצ~יניםהצעיריםהניחרמאליהםכאילוהגפיים.של
הורשולאשאליהברורה iחרגדחגרמטלטליהםימעטאת

כלחשוהיטבמתורגלכצורתעצמםוהםלהתקרב.ההמונים
לחלץעליושגחןרמיירירו rארספגלשכרעמי .לעמדתואחד
שנרכןרמירשלרםי c:,nחנקי ·למטעןלותהפוךשלאלשרנואת
 .המלוןרחבתשלהכורכראנ:ניאללחזקןהמרעידותרגליועל

שלוימתמלטציוץכלל~~מרעלמראשותיוהשתופפווהשאר
להגהאפילולהניחולאה. iאנחכלקשהשיע~לכללפענח
התיישבההמסעארגזרעלם.יהימימרשומותלחמוקאחדעמוס
המכורסםקטרםיובעיפרוןםי 1vהיולאארשהיוהבחורותאחת

בראשיתנפרץהיהשכמרתועיפרוןיהים-השחורשלממי-המלח
שלמפירשיחולץמיכלשוםילרבדביקותעצמההכינההמאהי
 .במחלתוהמתערותהקדוש

הנכ~דנכרגרוסתאתבשיניךומחציונוגסאומריאתהיקרחול
אתרוגייגדליה .ך~ w-ן~)גדמתעלכורע,מל,נהייפושלהדקה
חטופותעלעלהזכררנרתיפד tב(המסודרתבקריאהשהחללפני

הדפים.פניעלבמהירותרצוועיניובספריםתמידכדרכו
שהפכורחוקיםומחוזרתרעדיםאנשיםשמרתקלטרובמרוצתן
ואף-על-פיהכורע.הצדיקשלמלאי-הסבלבחייולתחנות

והלכובארץעמושנולדומהילדיםרביםכמרזכריהואשגם
בעתרניושנרהמקראותבאותןוקראוהכיתותואלהגניםאל

מקרםובכלתמידהציצהאליושגםואף-על-פיהתקרפהי
מכלוהכהההרחבכעל-הזקןושלוהקודרתהמשחירהתמונתו

נרצחשנדנדכולםכמררע:שיואף-על-פיבמהיומכלקיר
השאלהאתלשאולהואגםרצההארבעיםישנתוסףעל

הילדיםיבשבילנריוכותביף tמרכהיהמהוהמושכת:החשובה
שלבאביבההואבחמסיןק rרנשתונרצחאלמלאהאהובנדנד

הזכדרנרתדבריבקריאתרלר:כמששקעיעכשיוהרי ?תרפ"א
וחזרשביהפחדטרוףהו:ביאשלומרתוחייועלהנפלאים

 :הזכררנרתשבבעליהמעוליםאחדשכתבהנפלאהדימויאליו
ושואפיםממושכיםכמהידב:רשלבסופרהיוארוכיםכמה
שלאיוצריילוהמדוכמה ..הסרבלהקדושחייהיוקצםאל

לעצמולהניחלוהניחשלאבחייו.אחתהנחהאפילולוהניח
כתבויכךכדיעד .חייוימיבכלקטנהאחתהנחהאפילו

כדיעד-נאמרנדייקאםארלעצמו.להתאכזרנהגהזרכריםי
קרשיבהישהחומרהגםשהריי .עצמועםלהחמירנהגכך

המשתמעזדוןשלקורטזורתרבהאיןאבלמדובים.ראי-נוחרת
עללהתאכזרנהגכמהואומריםשביםאםלשמרעישרוצהלמי

עצמו.

ר~לקהמו~קנעלמוולהיכן ?רפ~לרtזדשהלכולהיכןאבל
עקבותיהם.למעשהנעלמו " iרנר jZמה"שירדומאז ?הביישן
חרףיאילוץמתוךהזרשעדה iבדנאחזוגדליהלשערירקאפשר
מולק~להארתההםשהםהר~גירתימיעוטוחרףההוכחותמיעוט
חייםיוסףאחדיהמתגלגלתצעיריםחבורתארתההזרקה.
 ת,,,,לששימרהחבורהארתההם,הם .מז wל;ז-מיפוב,,ך
ארתה .מז w-ז~בש,מ,תב, : 1.7שאידהנוראהנפילהמעשהאת

ארתהלידרשליםיהמהירהכבישעלהיוםשרוכבתבך-שמך
שנתפרסמהבך-שמךארתהרלנרפ!שיליערותמרכזשהיאבך-שמך
אנשידגרליםיוחקלאיםמו·פתמחנכיבזכותובעולםבארץ

סוףאצלרחלךקיצראתרוגיג.חצרה.בתרךשישברבראשיתי
בדיוקשנחבאיזוולמצואלבדוקכדיבמפתחותוחיטטהספד

המנופיםישבידרהזכדרנרתארצו·שהדי .בך-שמךנסהתרחש

לאחדרבותשניםנכתבויכךכלנדירביופיוכתוביםלהפליא
הקדוששלהראשוןחנז.פרדסם~סראולישחיהיבן-שמךנס

אזיכבדהיהיכוליבראשועינייםשחיורמי .ישראלבארץ
מלאינסיםשלנתיבזהיקדוששאישלדאותהמאהיבראשית
 .באץרהקצריםבחייולומצפהמכאובים

אתמציבכשהואיבזמירנוברורלדאותיכולאתרוגיאפילו
משרטטוכשהואאחתיאחדאחתיאליהןהליכתוכסדרתחנותיו

הגדלהאלאחיולאיחדשכולןיביניהןוישריםקצריםקורים
מוראהאתשהטילהמפחידהזמרתאיזושלואיומהעצומה

שמרנויסרדיםדרכימאותןשלויההכרחיחיסוריםנתיבעל
למעלהנקבעהשצררתןכואבותדרכיםמאותןלבדם.לקדושים

 .מהןמפלטלהםואין
,~לקהמו~קואפילותמידיאותרסועדיםרפ~לרtזדשואפילו
למראשותיוניצביםחחזקרתיבידיולעשרתמה iרירדשאינו
שהתנדבהאחתבחרדהאיןארישואפילו .יפרלאשדבכל

כמרהארץיאתפעםשימלאואלההעתידייהודיבשביללרשום
 .יסרריראתעמושיחלוקלואיןאישהרייעצמוהשוכבשחזה
והחבורה .סבלוכרבדאתיישאולבדרהכאבעםישרהלבדר

לשםהמגויסיםהאנשיםרמסייעיייעוזריומולקולתחנחמדחי
תודתולדבריכילדיםהמתלהביםמותרילאחרשיעשההעתיד

היאגםילכגבךבקצףהמתמלאפירמתוךהמבצבציםהקטועים
 .לבדרלושנרעדמהאתרלחלוקתרכללא
עשרלפחותנכתבוהזכדרנרתשדבריומצאחיטטאתרוגיג.

 ?חבריוברשנתקפוהחלםחיהממרשךנח .מרתולאחדשנים

ישכךראם ?אזאותרשהפקידומחששנאלמוכךכדיעד
 .בן-שמןנסשאירעמאזשחלפוהשניםאתעליהןלהוסיף

זיכרוןעלהמעיקשניםשלמכרבדסךכךאםלפנינויש
המאירמהלכואחדשעקבוהעלייהמבניהואואפילוהכותב.

לשמשכדינולדולאעצמםחםמדחוק.המופלאהצדיקשל
אתרוגידייק.ולאזכדרנרבכתיבתשהחטיאמאדואפשרצדיקים

חדזיכרוןכבעלשידועהראישאפילוומצאעצמואתבדק
באכשחראכלליכרונהוללאמעטלאלפעמיםשוגהיומהימן
ירבכןשנים.יובלמחציתלפנישקרואירועיםולשחזרלתאר
האם ?בן-שמןאדמתעלהמזעזעתבנפילתובאמתשםקדהמה
כמהשנשבעוכמרעמוקיםנבראהדברישםאמדלאאראמד

האם ?חמד~יקמרתומרעדאתבאמתחזההאם ?מהשומעים

וניסחהפרוסייפייכאןברוסית:בלולהביידיששמלמלנכרן
 ?מישהולחבוקירראיהןלבאתשהכמיררבתנועותבראשותי

נכרןהאם ?אהובאישעללחסרת ?צעירנעראיזהעללגונן
הדבראמתהאם ?הצהרייםבשעתלפתעלויבראשמותרשצעק
בחולבכוחציידוהנאמניםשומריומידילרגעשחרגושרגליו

תנקמראלבבקשה :המליםאתרוחקצרתבבטישהבן-שמןשל
בחוליהמסתוריתהרגלכתיבתאתכילהשלאאלא ?דמיאת

בטיפשותםשמחקרעדכל-כךהתרגשוהמשולהביםוהנערים
 ?בחולשציידמהאת

אפילוחייםליוסףלהזכירהיהאסוריההתקףכשחלףיואחד-כך
ומרטיבמקציףיבקיאושםהתגוללאיךאחתקטנהבמלה
נקבוביותלתוךממשהארץאבקאתסופגישלידומיאת

היהשבאסורואסורהמפרכס.גופרלתוךהישריהפעורעודר
שלעמומיםצרורותשפלטאחריולהרגשתולשלומולשאול
עלייישגחנולנעריםפעםאמרכךשעלגולמיים.נבראהדברי

שנחיאלףערד :הנפלאחיוכופניורעלמעלפונוכשהתעורר
לפענחם.מרחםאתויאמצויהודים~שב~פחותילאשנהאלף

כשיוכיחובצהלותיפרצורחוקיםבמקומרתאחדיםויהודים
שבטוביםהטוביםאוליאחריםייהודיםרעודדבריו.שנתקיימו
כדיכאבעדמרחםאתויכתשומעיניהםישינהידידומביניהםי

ולאהםשחםהאחדיםכלאתלשכנעיפיםנימוקיםלמצוא
חייםיוסףשלהיחידותחאמיתירתrןל~פוסירחינםזרלתםיאיש
אדמות.עלי
שהעלההדבריםאתאתרוגיג.ניסחשומעיאתהחייםיוסף
מלבדךמיחייםתו~ףשומעיאינךהלאחייםהוסףכהיעד

אתהיקדחול .בשפתותיךהחול :נופלאתהששרבשומעי
פתאוםמה ?אנימהיאניוכאן .בן-שמןאדמתעלכורעאומדי
כתבכבדחרא .בכתיבתוונתקעשרבהיססאתרוגי ?אניכאן

התפילהדדךהיאהשירושדדךקינתישידהיאהשירשהגדרת
פנאירגעלוחיהראםההשבעה.דדךגםאבלוהבקשה.
למידהמעלשהתארךהשירמילותכלאתדוחסהיהמכתיבתו
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פיסוקסימניללאקמיע.שלשררותשלרשארשתייםלתוך
כלכאילוהתורים.ביןמרחקשרםובליסופיותאותיותללא

פנויהשעהשאיןאלאארוכה.אחתבמלהחרותההקמיע
שלובקסמם .רמותוהאיששלקסמובכוחנמשךהואכיבידר'

~הואוכברחוקרים.ולאלףשנהלאלףאחדירשהותירהספיקות
ממשעליו'שנכפההקינהשירמחרצובותלהשתחררמשתוקק

עליו'שנכפרשלוהתעתועיםוחזיונותה .Pהחרלה-~כהאישכמר
הפגועהרגלואתלהשרותשלו'המקורההמרפסתאלולשרב

באוצרהמענגתהקריאהאלולשרבמבריאה,פושרתבאמבטיה
 .בידיוהמונחהמובחר

ה.

התהפכהאתרוגיג.שכתבהשירתמרנתהחריף.המהפךבאואז

למעלהנחשפוותחתוניהלמטחהופשלומכנסיה .לחלוטין
הגסיםתפריחאתלפרוםאייםהאליםהמהפךלמציצים.והוצגו

מרחשאתרוגיהזולהדבקגרגריאתלגלותהשיר.תמרנתשל
והשמות.הציוריםהמלים,ביןבקרשישאיחההדבקבכתיבתו.
העלייה,מבניבעל-זכררנרתשלסיפורוכביכולתםבבן-שמן
אתרוגישלהישנההמחברתעלהשתלטחיצוני'אחר'ומישהו

נקודת .עצמובנוחרתלעמודכברשהחלחקינהשיררעל
התרסקההכתובמעלשריחפההכותבהצופהשלהתצפית
אישחמד~יקים.בדיווחיוהחלמרבדולאאחראישלגמרי.
הזיכרון:דברילמבחרחשתסלמניןלאתרוגיהתבהרשלא

שהציבהתצפיותמערךמהתמוטטותלמדינברךעצמוגדליה
שנהרסהצופיםשלרשתבנהתחילהבמחשבה .קינתומעל
 ?עיניהםמראהעלידווחושמתיםהיתכן .אחדעיפרוןבמחי
שמאאר ?ובקינהבשירקולםיתנושבב.וי-מינןאפשרהאם
שלנפשםוצינורותגרפםצינורותדרךדבריהםמועבריםרק

רקמשמשיםשהםאפילויודעיםשאינםחיו~,אנשי ,םימ~,,~
מפוצץכעת,רשםשאתרוגילהסביראיךשהרי ?מעברתחנת
ישירותכאילולהכילם,יכולשאינותכופיםמריגושיםכולו
ביןאני'וכאן :לוהכתיבשממשהנעלםהצופהשלמפיר

iJ ~~ובנעימותבמתקכולונשטףוהוארואים.מרעיךכל ,םינ;:י
יוסףשלהנאצליםהדורבניתוכראלשהזרימוצפוייםהלא
 .סזז!מיקומןמוברבר'חיים
 ?אניאיזהאני'וכאן ?בשמרלדברוהרהיבכזהעוזנטלמי

חראזההאםהמשורר?האניאתה,מיהאני?פתאוםבאמהיכן

עצמוהפילכה,עדשעיצבהשירתמרנתמתוךלגמרישחרג
החמההחולבעיסת-גופראתגילגלבן-שמן,שלהעפרלקרקע

הנופליםבשםלהתנבאוהחלכולו'אותרשכיסתהוהדביקה
שלהתרגשותמעוררכזהחריגיחריג ?יקומרשלאהשוכבים

בעלאיששאינואפילואמת,שלדמותשאינואפילוממש.
דחוסבראשוכרגעהחולפיםמאלהממש.שלוצררהשם

וחראצמרמורת.מעוררכזהחריגיחריגגדליה.שלהתמונות
שאצלממקורמקםשאתרוגיעדהנפשאתכל-כךמעורר
חעפ.יררזהמזוהמים,הארבלבכליהמצופףהמטבחון'שולחן
והחלבילדותו'שראההנגריםכדרךבפירנתרןהקנהקצוץ
סדרמעטלהביאשוואבניסיוןהמקורההמרפסתאלצולע

הואומסתתרמתחזהשאותרמשרם .עיניועלשצבאובמלים
שלהורעדבחדרהמוטלותהגופותערימתמתוךודיברשהעז

הצבאשמשאיתאחריבחיפזוןוהוטלושנאספולהיכןתל-אביב.
 .אותןפרקההאנגליםשל

הקרוביםמידידיואחד ?~~י:;נים iJאחדזהשהיהבאמתהיתכן

כשבעיםחירם,אפילונקראתעדותושהרי ?היקרחייםיוסףשל
שם,שכבנר :מלאהבבהירותהחראהנוראהיוםלאחרשנה

התרתלעץמתחתיצקו'ביתבחצרמהממתבנ:ו~זררתמוטלים
וניסרהעתכלעלינונשדרהשחוריםהתותים .הצלכבד
 .נחץרהיהכבדחמסיןצמאה.זבוביםבעננתגרויותינואת

שמסביבהעזוביםהפרדסיםמן .נערלאהרכיםהתרתרעל.י
אטםהכבדההדריםוניחוחמאחרות,דבוריםמיית ijעלתה
אלהבחצר'שהרמתואלח :שםנצברומרעינוכל .נחי;נ,את

אחרים.במקומרתשהרמתוואלחברחובותבמרדפיםשהרמתו
התיישבותנובשנתהמאכלתהקדחתמןשנפטרוקרוביםחברים

דרוסיהמיותמת.הגבעהעלמסי-מעטכשעלינוהראשונה,
שם,נאספוכולםבשדרת.שנוררושארינוהמ~סתהערביהחמרן

סביבך'במעגלמוטלים~קיןא,חייםיוסףלךבארמרעיךכל
ארתחחםכאילוממשקרבתך'אתשואפיםאליךחד~קים
למחנקעדסביבךשנכרכהצעיריםחלוציםשלנהדרתחבורה

רחרנה, Qשגררטאהארתהרנרו". j2ה"שלהרע~עסיפונהעל
הלוךושרטטהנוסעיםלהסיעשהוסבההבקרספינתצחנת
אחרוןחסדרעמנו ה~~גמלשמישהועדהחופים,ביןושרב

כמרהחמסיןביוםוהתפשטמרחקיםלמרחקיעלהוהטביעה,
אש.

הבלתיכיב wהשלהפרטניתעדותואלבכוחהושבאתרוגיג.
המשאיתרצפתעלמג~~הבחיפזוןהועברנוכךואחר :מזרחה

נמצאהלאהגדולהתל-אביבבכל .הרועדחדראלהבריטית
בשקטלשכבנרכלשעליהיהודים,שלקטנהאחתמשאית
קרםאליו.פיללנוכולנואליו.נ~ ?it:זככולנוהאחרונה.בדרכנו
שטחיפצעפצעךשהרילתחיה.שרביקירא,אחאקרמאנדנד,
אלאטעםברשאיןדילאומרתךבכך'מהשלפצעהוא.

 .אחריךובקרמהאחאקרמה .דעתנועלמתקבלאינושפשוט
אתהחייםהוסףלקרם.לךאמרר ?שומעאינךחייםיוסף
פיךאלגוחנתמעליך'כורעתהנרגשיםהצעיריםחבורת ?שומע

מאהחיים,תוסף .ארתךומשביעהילמצחךפיהאתומשיקה
כלשכולנו'מפניעכשיוקרםורקשנותיך'כארבעיםועשרים

יצקו,ביתהפרדס,יפר,כאן :רואיםזג.ד~ירכלהשכיבים-ןגרע,
פיררתומפליהזבובים,תליהמרוצפת,הכורכררחבתהתרת,עץ

שלנר.דמנוהיהכאילוומשחירעלינושפרךשז;נצםהתרת
הראשוניבמיוןכולםהתעכבווכרגילכרגילאיחרווהרופאים

עליונהשחרבהכזה,ואישלהציל.הצליחוולאבזמןניתחוולא
לנרמתפשוטממנה,עליונהשאיןעליונהחרבהלהצילו,חיתה

הניתוחים,מחדרשהוצאלאחרההתאוששות,בחדרהידיים,בין
האמיןלאשאישהמרכזי,החוליםבביתלגרבה,הרביעיתבקרמה
הפרדסים.בלבפעםאישיתנשאהלילהבאותו

רמו~קרפ~לר'~דשכמרבן'נר' ?גוריתןעלהרוכניםהםמי
וילווהאלהלעולם.אותריטשרשלאנאמניואלה .הנברןלקה ttר

הרגביםמטחיקולהחמסיניבחללשיישמעעדהסוף.רעדבכל
לפניהכותב.באתרוגיספיקותאחזרכאן .הארוןאלהמוטחים
היטב.לבררצריךהכתבעלכאלוכבדרתאמיתותשמעלים

להיכשלשלאלi:זיזהרצריךלעומקה.התקופהאתללמודצריך
שלמדוקדקבלוח-זמניםלהחזיקגםוצריךמכשילים.בפרטים
להיגררולא . 1921מאיבחודשההם,והדםהאשימיעשרת
הרגביםמטחיענייןמהכגרןרגשנות.מלאותמליצותאחר
שאינוהרךהתל-אביביבחולאוותשקברויתכןשהרי ?לכאן

ענייןבכללרמה .הארוןאתברכשמכסיםתיפוףשרםמשמיע
צריךמפלילה.כטעותלהתבררעש~יהזרגם ?לכאןהארון
בדיוקולראותהנאצלים,שלהזכררנרתספראלמידלשרב
הקדושנקברשאולימפניההוא.הנפלאותאיששםכתבמה

הרחשאולי ?החרדיםכדרךאר ?הספרדיםכדרךשלנרהאהוב
כראוי,להקציעוהספיקושלאמסוקסמעץפשוטה,באלונקה

ישראלאץרשלדליםחומםירבגסות,ארוגיםשקיםמצעעל
שלהרחומותבידיהםהברדאלחודדואוליאוהביה.אוכלת
שנחהעדובזהירותלאטהרגשן'לקה ttרמו\קקרפ~לר'~דש
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שרשרתשעשוגםוהם ?אוהבשכההחולמצעעלנשמתו
אלזהוהעבירוומשדרגתשריריתאחתידשנתנוהםאמיצה,

נעוריםבהתלהבותהגמישים.החולסליאתבזריקה,כמעטזה,
שאותם,אלאההוא.הקודרבמעמד·אפילולדכאהצליחושלא

החזקהבעליהנאצליםראולאנעוריהם,ובחיפזוןבשקידתם
איךהשגיחולאגםוהםהנרצח.שלהאחרונהדרכוסיפורעל

מלגנוחהתאפקוואיך~מנה, tהנאנחתםאתהצעיריםהקפיאו
בעיניהםקלטולאוהםהמועב:רים.החולסליעליהםמשכבדו

הרטיבותאתהטורחים,של tבפניהנשבצבצוהזיעהטיפותאת
ולאבזיעתם.שנתדבקושילחםהאפורותבגופיותהמתפשטת

הנערות.פניהםבחיוורוןאפילוהבחינו
פרטיםפרטיהזזוכיב-ןגרע.ל·שמדיוקוהתפעםאתרוגיגדליה
התרבוהםבזכרונוהמקום :tלהוהיהצרוכאילויבזכרונואצר
להכילם,עודעצרשלאעדעליו:לחצםוהגבירוורבופרושם,

מעורבלים .שהיוכמון(~לגיםזרמיםלחופשי.אותםושילח
המלוויםבלבושחוטכלסדרם.עלשישתלטמבליבתוכו
שערה.כלציפורןחודכלמשלהם,אצבעכליבעיניונקבע
הענקית.זכרונובקופתרשםביותרהעדינותהנפשתנודותאת

שלוחלומונפשומשושמלמבזה.שניתנהבן-הזמןשלעדות
שלא-בחייועודניחשחייםשיוסףהחוקריםמז$לףחוקרכל

תמונותהיוכןפיעלואף .הווייתופרטיבכללחטטיחדלו
הנפלאההעדותשבעלמפנייבעצמולהבהירןנאלץשאתרוגי

ואתרוגי .מאיבחודשאימיםיוםאותומאזנשתתקההיא

שוםפרט,שוםלהחמיץשלאכדיבמדויקעצמולכווןצריך
אליורוכניםשבהתמונהאווזהלמשל .ניירפיסתשוםמסמר

הםהאםביניהם.תמידבלט.מחמדיהגבוהשז$לקההצעירים,
חובקלעדייגוןזכרוינפטר iזהאם ?המנוחנרנואתחובקים

ידכולם,חבוקיםיורדיםשהםאפשרהאם ?אותםהואגם
התמונהמתאדה,כברהנ:חוריםזיעתמותן,עלוזרועכתף,על

יורדיםשהםאפשרהאםחולס!ים.ראייהטשטושיישמאפירה,
אלוהישר ?כזוגמורהינה rנררעהובתוךאחדנתוניםככה,
אינוכברמהםומי ?עיכוביםובלישהיותבלי ?הבורתוך
ומי ?הפורעיםבגרזני~~חוטמהםומיירוימהםומי ?חי

בכולונסמךחבריו,אלנטויוכושל,מתמודדוקם,נופלמהם
מנהיגלש~י:;ביםראשהואם iמדומי ?תומכיואלדבוקעליהם,

כלאתלעולמיםומנציחבשמםהמדברהואומי ?המתיםאת
 ?והזעווההצער
כאן .מבסירנותיווחדלהתמונהמהבהרתהתייאש ,;,;:תאגדליה
שניסחכפיהרצוג,מוזסיזz.להרכיםהבקשהדברירקיועילו
תשכחאל :העולםבוראאי~שלוהתחינהממכתביבאחד

לחיבוקהאותםתפקירואלהמזיעיםהבחוריםאתבבקשה
להישארלהםתיתןאלשונ:עה.יודעשאינוהחולאדמתשל
אחדיממךבבקשהאותם,שלוףאהובם.נרנועםלמטהשם

ובמארב,בקדחתשלהם.טי 1-הפמותםאתלהםוהקצהואחדי
אבליממךבמחילהאותםף 1-וצהניתוחים.שולחןועלבתאונה

עלחייםרוחבליהשרועיםהשביבים-מרע,קהלאלבשבועה,
יננ~-~:;גיר ttשלהצפופיםהפרדסיםבצלייצקוביתמרצפות
בסמרךיבסמוךהשנים,עםנמחקתואינהמתגברתשיוקרתם

לעוילם.משתכחתשאינהההיא,ליפו

 .ו
השירהמבקריאתרוגיבג.נתעוררוהקינהכתיבתסירםלקראת
המחברתאלברודחקום 1-ממסתוהגיחו .שבתוכוהקנאים
יעליוכאבבנפילתוןסהתקמטהימניקרסולו .שלפניוהפתוחה
להסירמבליסבלנות,ונ:חוסרבחופזהמיששוהואוהתנפח,

אישאיש .ברגלושצצהה rrהתפיאת ,שלפניומהניירמבטו
הנפילהוחרדתאישאישקרסוויו,ונקיעתאישאישונפילתו,

בתנועהנחתכאשריח"ב,סולנפילתוגובההיהמהוכישלו.
 ?רותחמנועכמובועותומעלהמקציףמרשימה,סיבובית
קשהאדמהאפילו ?ו:ן-שמןבאדמתהתגוללמדרגהומאיזו
חריצילבידשנצברומקמיחכתושאבקעיסתלאותהלקרוא

לגלליםבינותיהחצראל .המזוהמתבכניסהושםהעגלות.
התרחששםהדרכים,סוסישלהח.רריםולצפיעיםשנאספו

כרךבתוךשניםלאלףסדנוצקנשכח,הבלתיההתנבאותחזיון

אתשמעהואהמצ~ינים.העלייהבנישלהמשובחהזכרונות
וצערקינהשיריפה, :ומצעקיםבתוכומתקוטטיםהמבקרים

תפילהשירמאד,טוביפה.ואיננו,לךשאבדיקראישעל
 .בעצמךלךשתשתעמםמאדיטובשוןג~שוןג~שוןג~.חדגוני

ף gפהו gפתו gמהיומאליוברורזההריימצ~יז ?השבעהשיר
מדבריםמהמים,כולםשלךבשירוהקולותבראשו.שתקעת

קמיעותלשוןשלמסתוריתמוסיקהאפילוומכרננךים.מדבררים
מרגש.חידהכתבומידדילוגיםהכרחיים,קיצוריםיכאןהכנסת
הגולמישהשירמורגשיהמדוןמעורריהמבקריםטענומורגשי
נו .שבבטןפנימייםהיותרהחדריםמן .מהבטןהפעםבאשלך
לקשוריטרחשלאמישהרי ?להביערוצההואמה ?מהאז
מהאלינחשולאינידלאאליהםשכיוונתהקישוריםאלףאת

 .ללמודעודלךישכמהישכמותךמתחילמשורר .כאןכיוונת
המעולההזכרונותבספרקריאהאגביבמקרהנולדתזהאיך
שגורלוזהאיך ?בעולםמכליותרמעריץשאתההאישעל
יוהכעורהרחבזקנומתוךהזועקיהפחדטר~ףחייםיוסףשל

נגעועפרברוקוממולאהמלאפיוומתוךהמצחיןגופומתוך
שלאימ~תנונשמטתוארשםעודואיזה ?לבטנךעמוקכךכל

לו?הדבקת
למבקריםמלהשיבפטורשהואמהמשוםחשאתרוגיגדליה

מכורשהוא ?להםישיבמהוכי .מתוכושנתעוררוהרוטנים
 ?הזהההפכפכותאישאתאוהבשהוא ?שלוהסלחנילחיוך
מלוטשיובלתימחוספסאבןהדפסשולחנומעלשהציב
הניחשאותושלויהקדושיםאיקוניןיתמונתוניבטתשמתוכו
להכעיסם,רצהקיבלתם,שניםאלף ?המיוחדתקודשיובפינת

אתל~~רוכדיכתביואתלסנחירוכדיתורתואתלפרשכדי
אתורקשנים.אלףעודבמתנהלקבליכוליםאתםמצדי .חיוכו
שקיבלוסבוריםחוצפתםשברובאלהשביניכם,המתחזיםאלה

אותםשנתרוקנה,השורהאתכביכול,למלא,היתרממישהו
שגררתםהגדרותחודיעלאותםנרקעו .בפומבימתוככםהוקיעו
בפיהםלשקרלאשבאחוריהםהכאבילמדםאולי .סביבו

מפריעהמהבתוכו.אותםלהקניטבועלהעזחשקשמלפנים.
הרי ?רציתםנפילה ?קנאתםאתמעוררתהיאבמה ?קינתולהם
פחותהבמההמתנפח.קרסולועלהצביעוהואנפילה.לכם

אתוסובבהנמוכההמדרגהאתששמטשלויהקטנההנפילה
עלהמתחפשהזרההוא,~לי iJהאיששלמנפילתורגלו,

החריףולמהפך ?המתנודדתרנרו" j2ה"שלהמרקיביםקרשיה
נקודתחילופיאתהחמצתםהאם ?לבשמתםבשירשבא

עינואחתבבתנחrך;ןאיךראיתםהאם ?המדהימיםהתצפית

השריפותעשןאפופיהחמסיניים,העופרתמשמיהמשוררשל
הביתבעלשלחצרותחתיותאלהישרהפרעות,יוםשל

נקודתאתהחמצתםאםשלי,יקריםאלףלכם,אבוייצקו?
עמיקתא,לכירארמאמאיגראשאמרמיהמדהימה.ההיפוך

 .יצקומשפחתשלהנרצחיםלרחבתישמעמקיםאילוידעלא
המתכתרצפתלהיותיכולהעמוקהכמהעדבנפשושיערולא

ייפוכאן .הבריטיהצבאשלהמאחרתהמשאיתשלהגבשושית
בזרועותיך.ל~~ידור,הרול~~ידור,הפרדס,

שלהמיותריםהתואריםלרשימתלצרףרשאיםהמבקריםובכן
שוםבליימסמסישיר .געגועיחידהשיר :התואראתגםהקינה
הזה.המדויקלמדעללעוגארמהמתמטיקהצחוקלעשותכוונה

שהואיהמילוליהחשבוןשכתבהקינהסיוםאתכינהאתרוגי
שלהאחדבצידהתציבואם .וצערגעגועיםמשוואתלעצמו

עיניושלנגדהגוסס,חייםיוסףשלנהמות-לבואתהמשוואה
שמםימחהמרצחיםשוחטיםתחשכנה,בטרםלאחרונההרואות

מקרםגםאשריהי"דל~~ידוריוהרךהצעירהבחוראתלעדי
גדליהאתתניחוהמשוואהשלהשנירמ~דהנודע.לאקבורתו
מתוךומעלהמחברתועלבבקריםהרוכןרגשפייטןאתרוגיי

הצמודההלןן~~:~ניםמחבורתהצעיראלעצומיםגעגועיםנפשר
חבריומבידהגבוהז$לקההזה,התמיםהחלוץברבר,של

משוואתבדיוקה.מהממתמשוואהתקבלוהזהה,שבתצלום
שנכתבגולמישירלהפוךכדיבהשאידיוהצערהגעגועים

שגםומסותת,חצובממששללשיררוטטת,קדחתמתוך
סוףלוויניחוממנומרוציםיהיושבתוכוהנחבאיםהמבקרים

המקרבת~ל~יתחידהליצורכדיבהישאבלמהצקותיהם.סוף
הממשותבחיילהיפגשזכושלאאנשיםומזמנתרחוקיםזמנים



שיעור,להשאיןהכאבבמכפלתכאןורקמעולם.שלהם
החשופים,קצותיהעדלחתירהאפשרמסרבןבחשבוןושרק

רל~~ידורהפרדסיפוכאן .ערדיפרזוולאיפגשוהםכאןרק
בזרועותיך.ל~~ידורהו

דרכושחלזפהריגושיםבריסוסילשלוטהתקשהאתרוגי
אתשרבלהזעיקחשבעליהםנשתלטשלאומשרםבמהירות.
כעתשיערוךהנעים,הבקשותכותבהדצרג,מרזסאתמושיעו

 .חייובכללכתובזכהולאנתבקשלאערדשכמרתובקשהמכתב

המעליםהנוצריים,החסדסממניבכלספוגשיהיהבקשהמכתב
ומשרםהבקיאים.שפתיעללגלגניתהסתייגותשלעוריתבוודאי

ויישבלבטלה.יקרזמןיוציאשלאהדצרגמרזסעלציורהכך
כליםמדובהמתפוצץשלויהצרהמטבחוןשולחןאלמיד
כדי .אחדזמןלנריהיהלאהדצרגכעתמרזסכאן .נרחצושלא

היגרהנהעלייהעטיםמבקרייאלףבפנילטעוןארכלשלפחות
מכםושנעלםכךכלשביקשתםשבשיריוהחסדהסליחהיסוד

עיניכם.אתלפקוחשהואלתיעדרבותיי,

להשרותאחרותמדעיותומבחינותמתמטיתמבחינהמותרהאם
לכמרתז;נדידיםערכיםישהאם ?שכזרוצערכאבמשרואתמין

שמדוברלהוכיחאתרוגייכולואיך ?הגעגועלכמרתיהצער
שלכיסופיומכפלתהאם ?שוריםאבלשוניםבגורמיםאמנם
לפניאחרוןחיבוקיבזרועותיולראידרדאתלחבוקהטובנדנד

להשוואהניתנתלנצח,ייעלםוהואהחצר,מןמעניושיטלרהר
שלכיסופיולמכפלתשווההיאאיןהאםאבל ?שהיאכל

הקדחתמזבחאלמה"~דנדו"שידדהמסונף,ל~לקהאתרוגי
חטופהמדייכארבהבדדךהואגםונעלםשלויוהמחסור

יכןאםתרעלתהרמה ?להתאוששליקיריושיניחמבלימדיי
הדוחדוממות ?הצורביםגעגועיולחץלהסדרתהמתטיקהשל

האפשרותאתקינתובתרךכשגילהקצרילזמןברשאחזה
חלפהיהסבלשלהדדיואיפוסלהשוואההקורצתהמתמטית

רמדרייק,נכרןומגובש,גבישישידשאפילולמדוהואלה.
צערלהשכיחבכוחואיןהואגםבמספרים,להוכחההניתן

היכן ?שירבתרךכזרמפייסתמשרואהתמצאהיכןוגעגועים.

מצאלאועדיין ?שכזרמופלאהריגושיםמכפלתערדתגלה
הדגשללבמתכחשילעצמוכאילוהעומדהדיוק,בכלנחמה
לנחם.ומסרב

ושבברלהינחםשקיררההמבריקמהתרגילהתאכזבאתרוגיג.

להתעלםכדאימלראידרדהמשוואה.חלקיאתבהיפוךוסידר
לאגדהוהפךחיינומאופקשנעלםכירון .הנוכחיהפיתררןבשלב

ופרצוהמגיביםראשונישכששברמפני .מרתולאחדקצרזמן
מוטלנמצאשהואכשברעהוהעידואותרדאוההריגהחצראל

ר Rשערת,כמהאחדיאבלהמומת.הקדוששלבזרועותיו
כבדהבריטיהמשורייןבחסרתאותםלאסוףכששברלמחרת

פגועהמרות,מחצרנגדריםסתרריבאורחנעלםשם.היהלא
כןאםהיום.עדהמתגלגליםאגדהסיפוריוצוברבגווייתו

אחדירהותירשלאהיקר~לקה :אחרתהמשוואהאתנערוך
בחצר.שםעמוונפגשחייםביוסףדבקאחד,נחשבמאמר

רמהנמסריהמרחקיםהבדליינמחקושביניהםהשניםהבדלי
שלמחברתובתרןהתרחשהטבעחרקיאתכנוגדשנדאה
ובאישוששמצא,והצעדהגעגועיםמשרואתבסיוע .אתרוגי

ואתרוגי .היקרהאיששלחסרונועלהכאבמכפלותשוויון
הפייטןהנערישלהנעלמהדמותואחרלמרדףיצאעצמו
ההוא.התסמיןביוםבהמיתבאכזריותשנרצחילראידרדיהעדין
הנעדריםמןהיום.עדנמצאהולאמזוויעבזדוןחוללהגופתו

מופלא,צעירקבורתו.מקרםנודעולאהיה,שבאץרהראשונים
הקדוששלהאחרוןחסותוכבןמפ~יסומרותמופלאים,חיים

האםיותר?נכרנההתוצאהתהיהכזרבמשוואההאםהוותיק.

לאחרהאם ?יותרגדולהנחמהשלמנהתיתןהזרהמכפלה
יונחפתאום,בראשושהזדהוכמרמבריקבאורחאותןשיפתור

 ?הקשיםגעגועיומעקתלו
מדויקתרגוםעלוויתרשמצאמהעלהדהראתרוגיגדליה

רגםשדהר.המצבהבאותיותהצבעחידושעלויתררגםל~~יטף.
והנעים.הנכריהארמיהצלילבעלה"קדיש",דקלוםעלויתד

עלשיחרותהמצבותמתקיןאללפנותחשבאלהכלבמקרם
אבלכתיבתה.אתעתהזהשסייםהקינהמילותאתחדשלוח

עלאףשבשיר,והדימויים,המרסיקה,ההקדמות,מהמשרם
לונראולאהמבקרים,בצדקשהעידוכפיימהבטןשבארפי

מחרדתפשוטביקשאלהכלבמקרם .באבןלהנצחהראויים
עולם,לגעגועיזיכרון~לקח,שלשמרתחתשיניחהמצבות

המליםאתיפטירתויוםצירןרתחתיועלייתולידתותאריךתחת
ל~~ידוד,הררל~~ידוד,הפרדס,יפו,כאןשכתב:האחרונות
החביבהאיקוניןאליצרףישבחדרוקודשיוובפינת .בזרועותיך

הסדרונאותרהאותיותבאותןיצ~ידשעליוקטןגלירןעליו
 • .אוהביוזמרעלשהשליםהקצרהקינהשיד

נדנדחייםיוסףשלגופתו

 •סיפורת

 _ 19מעמ'המשך

אמוריםשהדבריםככללפחותברם,
עללעמודשלאעשויהקוראבנדנדי
יחסיםמערכותהושתתושעליוהמתח
הוא-יותרשחמודמהאולם,אלו.
מדידבומשקלמקרםלייחסעשוי

דק .בדברשלבעולמוזריחסיםלמערכת
נדנדישליצירותיועםבמגעשבאקורא

ירכלהספרותיות.הןהפובליציסטיותהן

אתלאבדבלאשלפנינובסרפלקרוא
אלודבריםיכאמודהנכונות.הפדרפדצירת

בבדנח,אמוריםכשהםבמיוחדנכונים

אףמועטהלאבמידהתקפיםהםאולם
הםאףהכליככלות .ועגנוןלביאליקביחס
העברית,התרבותשלהבעגיתירתאתחיו

המשכיותוהתחדשות,צריפותל.שכלומד

חיתההוריתםשלהכובדונקודתושינויי

האמנותית,היצירהשללבעייתיותמעבר
כדררדקשתהיה.ככלחשובהזרותהי
חיתהזרכרבדשנקודתאיפרא,הוא

משאלותהנגזריםליחסיםמעברהרבה
תןיחסיראי-התקבלות,התקבלותשל

הבורגניתההוויהאתהמאפייניםרקח,

בןהקוראומכידחישארתההישראלית
 •.הדוד
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ברורי .אתתי :מגרמניתמונקפטר

םיפורת •

נולדמונקפטר
 1914ב"בהמבורג

בנם •לויכראלטר
שינייםמנתחשל

הגיעחראופסיכיאטרית.

בתחילת •בגפרארצח
למדהשלושים.שנות

רחסטרריחספררת

העבריתבאוניברסיטה

אתומימןבירושלים
מונית.כנהגקיומו

 :בנעוריוהתחיללכחרב
(מספרפרוזהשירח,

אור)ראונובלות
עקרחראועיותנאות.

ובלונדוןלאנגליה
העיתונותכנציגשימש

בבריטניה,הגרמנית

עררהגיע(שאליה
ובערוב .) 194 7בשנת

ביקורתחררהגםימיר

והיסטוריהספררת

הפתוחהבאוניברסיטה

שלשגרתיתוהלא

 .בלונדוןח"סיטי·ליט",
ב·לעולמוהלךמונק

 , 1991בנובמבר . 26

שלגרףעינויילאחר
במחשבהאךכשנתיים,

ורצוןוצלולהמפוקחת
ואף •להתגברועזעצרם
 .באץרלבקרלשרב
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חסינה

- yקלהמהירהברכבת,ז.ולישישביהמבוגראדםה
בסופן-בי.מרוכזתהתברככרת:בשקרעהיה·-פרנקפורט,·

למרותיכךעללהתלונןלישמותרחשבתישל-דבר
פשוטהואאוליבעצם,זרים.עםלשיחותלהיכנסשונאתשאני
קמתישלבסוףעדיכךכלארחניעצבןזה .בילהתגרותכיסה

ישליהמזוודהמןספרמוציאהשאניפכיםוהעמדתיממקומי
קריאה.חומרכלאתיהבאתישלאבוודאותשידעתילמרות
הזה.הזקןשלהטורדהמבטמןלהתכערהייתיצריכהפשוט
ולהיותהזההאדםאלסתם-כךלפכותיכולתילאשכאשהאלא
 .רציתישבאמתכפייאליוגסה

המאפירהזקןשרידיעםהזה, · rשהזקלתמהרכי,ראיתיעינימזרוית
ממשורעדחירורהיהשלויהסחבותובלבושהשדופיםפניועל

אני :בבהלההצצתיהמזוודה.אתכשהורדתיבי,נניט ijששעה
 !יתעלףשלמקורהרק

"תסלחי :זרובמבטאקטןבקולאליופכההתנשףקם,הוא
תסלחיבאמת, ?מהרכבתכעתיורדתאתימתכווןאניאבליילי
תהיהלאשרבלעולםאז--הרכבתמןתרדיאםאבלילי
-שזהמתנורןאני ;ארתךולראותלשרבנוספתהזדמנותלי
יממךבבקשה--כל-כךמטעהבצררהדרמהשזה--
נעיםלאבוודאישזהלעצמימתאראני !טינהליתיטריאל

אני-שעשיתיכפי-הרףללאעינייםבךנועץאותילראות
מזהראשונהפעםשזראלא , rקצרעליכועסתבוודאישאתמבין
שאניראשונהפעםזר ...הלםקיבלתישממששכיםהרבההרבה
זהרתכאןשישלומרלימתחשקממש ...שכזהדמיוןמןמוצא
ליתרשיהאםאבל, ...בלתי-:אפשריכמעטזהכיאם ...גמורה

יליתרשיהאםבזהירות,להתבונןכדילרגע,בידיבהלהחזיק
בבקשה?"

להביזמצליחהלאאני ?אדונירוצה,אתהמהעולם,של"ריבונו
 "!ארתך

בסיכהקשורזההיקרה,גבי~רתילהבין'יכולהשאינך"בוודאי
לסיכה :מתנורןאני .שלילזרזההממשהיאכעת.עונדתשאת

לכרישיממךבבקשהשכים.הרבההרבהלפכיברשותישחיתה
בסיכהלהתבונןליהרשיהרכבת,לעצירתעדדקרתמספרערד
 " ...שלך

 ;עריכתפחותקצתיאמרתיבירוזר"משרכהבקשהזרהיקרי"אדוני
 "?לכשתעצורהרכבתמןרתקכ!רץבסיכהתחזיקשלאלי"מכין

מןהחוצהלקפוץשעשויכטיפוסנראהלאבוודאיהוא .צחקתי
 .,ב;רךיקרתסיכהשחטףלאחרהרכבת

חשתימוותר.ככנע,מאפירות,פניומושבו,אלבחזרהצנחהוא
צריךלאאתה"בסדרי :ויהרסיףשמיהרתיכךכלפירירחמיםקצת

לפרנקפורט.נוסעתאניהבאה.:בתחנההרכבתמןשארדלחשוש
כלמבטיםביכעצתבהרהוהצואת·לסבוליכולתילאפשוט
שיקרתי.המזוודה,"מןספדלהוציאעומדתרקאניהזמן.
אניכהלכה.שלאתביכיאליממךובבקשה .מבין''אני
אני ;עבוריהזאתהסייכהמשמערתמהלהסבירליקשה
 " ..שאלא---מפניילחשושסיבהכללךאין
מיהרתירכבות.שודדשלטיפו·סכמרנראהאיכרבוודאיהוא

 .שליהחולצהמןהסיכהאתלהסיר
עלליותסלח ;רוצהאתהאםהיטב,לךהתברכן"בבקשה,

 ".שליהקטנהההתבדחות
ולהרכיבמשקפיואתי~שלרףכדירועדותבידייםחיטטהוא
 .לושהושטתיהתכשיטאתלקחתכדיידט.רהרשיאפריעלאותן
אתלאמודהעומדתכשיטןהי~הכאילוביסודיות,אותרבחןהוא

ערכו.

להתלוצץשלאיכולתילא "? iאותדלשמור-כךאם-"שווה
 .בעליטועןלפחות,יכך--אמיתייםיהלומים"אלהשוב.

יותרטובמשהרשכשאיןאלאמיושנת,דיאמכםעצמההיציקה
 " .. !ארתהמחבבתדווקאואני--

כעיניו·דם,כתמיעםלחותבעינייםמבטואתנשאהוא "?"כן
 ..זקןברכרדסןכלבשל

עדברכותלחשהוא "-היקרהגבירתייליאמרל"תרכלי
יאותרלשמועהיהאי-אפשרשכמעט
 "?בחייםעדייןהיאאםלילאמו"תרכלי

 "?מדבראתהמיעל ?"מי
לפכיהזאתהסיכהאתלהשכתתיאשהארתה-ארתה"על
רבות."שכים

 !שחיתהכפיבדיוק !תאמין"לאיהכרזתי "!שחיתהכפי"בדיוק
כהלכהשלאאפרששרבלא,אבלש-ארטועה,אראתהכ,ךאם
שאתהלמדייוצא-דופןשזהלהודותעליךכיאם ;כררכרתךאת

_,, 

וכעץלפינתושבימלהללאבחזרההסיכהאתליכתןהאיש
חרבנת.לחלוןמבעדהחולפים,בשדרתמבט

להודותעליך"אבלאותר.לפייסכדיאמרתי "!תתרגזאל"אנא,
היאברכבת,לחלוטין,זרהאשהעםבשיחההתחלתבהשהצורה

הוספתי:בשתיקתו,כשארוהאישהיותלגמרי."יוצאת-דופןצררה
שלאובוודאייהולדתיליוםמבעליבמתנההסיכהאת"קיבלתי

מאיש."ארתהגנבנו

בשלוותהאישאמרלרגע,"אפילוספקשלשמץליאין"בזה
פעם."שליחיתההזרהסיכה-לאארתאמיני-"אבלנפש.
איכנוהעיצובדבר,של"בסופרהיצעתי,לה"דרמהאחת"אולי

 ".במינויחידכךכל
פעםשחיתהעצמהסיכהארתההיאהזרהסיכה :בשלוהואאבל

 ...ברשותו
הזרלהזדמנותזקוקהייתישלאותראיהסיכהבגבהביטי"אנא,

בה."להיזכרכדי
 :אמרתי .האחוריבצדהוהסתכלתישבידיהסיכהאתהפכתי
בה.החרוטיםבסימניםברחןמבטוכעצתי "?כאןישמה"בסדר,

 :באיטירתאמרואזלהיזכרניסיוןמתוךעיניואתעצםהוא
קטכטרןגביעכמרנראהזה-רבכן-ישהיציקה"במרכז

 ."' 974 'הספרותואחר-כך
אר ;שלךהסיכהבאמתזרי"אם-כך .כךממש .השתוממתי

ומכדת"היותעצמייאתלתקןמיהרתי "--שלךשחיתה
ארתה."

אבדההיאלא.ארתה.מוכרהייתילאלעולם !לאארי ! ?"מכרתי
 :לתרמיאמרתיואז .מאדשהסמקתיעדאותיפילחמבטו ".לי

-אחרדברכלאר-ארתהלקחנולאמעולםילך"אמרתי
בעליוהכנרת.האמתבכל .בעליאתלשאוליכולאתה ;מאיש
כפיישירות.אותרלשאולשתרכלכךהרכבת,בתחנתליימתין

אני .הולדתיליוםממכרארתהקיבלתי :קודם-לכןלךשאמרתי
שלדקרתכעשרערדלכרישארתה.השיגהיכןשיזכורמניחה
לכצלותואילחביבתהיהשאוליכךתגיע,שהרכבתעדכסיעה

בעלי ;הזההחידהבסיפורחלקךאתלילהסבירההזדמנותאת
 ".אותרלהשליםירכל-מקורהאני-
זמן-מה.לשתוקוהמשיךבראשוהכהןהוא

מתעוררדברישלבסופראמרעצמיי"אתשאציג"מוטב
ארדאמכםאזיתתנגדילאראם ;פרידכטאלהרגו"ר"ר :מהזיותיו

רקלו .לאשתיקרהמהלהיוודעניסיוןמתוךהרכבת,מןאיתן
כמהידעתרקלו .לרעייתילה,קרהמהלברדכיסיתיכמהידעת

כללמצואהצלחתילאלשווא.אבללה.קרחמהלבררכיסיתי
די .מוזרהסיכה.אתעונדתארתךראיתיברלרגעעדוזכריסימן
לברליןשבתימברגן-כלזן,המלחמה,מןלשרודהצלחתימוזר.

 ?הסיכההוותיקים.לידידייסימן-היכרכליותרמצאתיולא-
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בברליןשליידידשללאשתובמתנהארתהקניתייכןאח,
עלעלתהממש-והיאכעת.הרבהמשנהלאכברשמר

כלארתהוענדהמאדארתהאהבההיא !אושרמרובגדותיה
שלההזכיותבכספיבעצמהארתהשרכשהלבעלהוסיפרהיהזמן

בכךהאמיןלאשבעלהלהיותיכולבמירוצי-סוסים.בתחרויות
בדבריו.ועצרחדמבטבינעץהוא ,,---לגמרי
הדבריםמןבדיוקלאשזהלילומר-כמרבן--עשויה"את

חיתהשלאאלאצודקת.להיותעשויהגםואתלעשרת.שמותר
ונישאהאותראהבהלאאף-פעםהיאאחרת.ברירהכללנר
-בברליןהבכיריםהמנתחיםאחדהיההוא .כספרבגלללו

למדלאשמעולםקמצן .לרשותושעמדההוןלמרותיוקמצן
הגרןאישלעצמו.ארלאחריםהנאהלגרוםארמעושרו,ליהנות
נקודותשלכולנוכפישממשאלא ;חביבאישמידרת,וישר

-חרםכמר-היהשאסורעושרו,חיתהחולשתוחולשה,
נפגשנויהודיה.חיתהלאהיארגם .יהודיהיהלאהואבמגע.

 .עבורוומשפטחרקבענייניכשטיפלתי
זההתאהבנו :תכופותקררהשזהכפישאירע.מהאירע"רכך

 .אהבתנואתלהסתירעלינוהיהזאת,עםעצומה.בתשוקהבזה
 .אותרלעזובלהשיתירממנולבקשלנסותטעםכלהיהלא
זה-אליזה ..עליושמרגםהוא-רכששהואמהכל

מןליהנותרצתההיאמלודרמה.עבורנוצרהלא-שמה
שלהתנגשותאופנימיעימותכלכאןהיהלאבשבילההחיים.

יישןסיפורזהוהסכמתי.נכנעתיפשוט ?ואניכפל-נאמנויות.
ואזי ;פעלוהסידורהחייםמןליהנותרציתיאניגם .כמרבן
מקרם.לאותואותיקשרלאדבר .לשלטוןהנאציםעלויכמרבן
מהוניחלקלהעביריכולתימשם.ולהסתלקלהקדיםיכולתי
להינשאתקורהחסרזהשחיהרקלאכעת,נשארתי.אבללחר"ל.
יהודיעבורויותריותרמסרכן .מסרכןלענייןהפךזהלאליזה,

פירושולכאורה.'ארי-טהור'ממוצאבאשהלהביטאפילו-
כברהפכהעצמהההגירהרצח.אפילוארריכוזימחנהחיה

יהודים,בפנישעריהןנעלוארצותוערדערדאפשרית.לבלתי
והעברתמאורגנים,חופשהבטיוליבןשנתקעואלובפניאפילו
מורת.לסכנהכעתחפנהלחר"לכספים
היא .והולך .הגוברבמתח-כנראה-הבחינהלא"אליזה
תחתממשבחשאי,אהביםמתינוינהנתההיאמחייה,נהנתה

-יבראולימיםולקבצםכספיםלחסוךבעלה.גינטרשלעינו
דרךבכלחוניאתשבזבזתיכךטעם.חסרמעשהעכשיוחיה

נחת.להלגרוםבכדיאליזחעלגםאותרופיזרתישיכולתי
נסגרובסופר-של-דברוהלךהתדלדלשליעריכת-הדיןמשרד
הנאציים.השלטונותצרעל-פיבאונס,

שלשמץללאבה,רא~אנא,הזר.הסיכהאתלאליזהקניתי"אז
לגינטראליזהתאמרמהניננואזסיכמנוהחוקי.רכושךספק,

אתלפקודנהגההיארביםשבוערתבמשךהתכשיט.בעניין
מומחיתממשלהיותהפכההיא ;שבגררנרראלדהסוסיםמירוצי
 .בכךהכרוךרכלהימורסינרייימכשוליםטרטרייסוסיםבענייני

חביתהשבהוסיפוק,בשמחהזורחתכולהאחדישירםעד
למראהאושרמרובקרןגינטרגםהסיכה.אתעונדתכשהיא

ומעתהפרוטהלהעלהלאזהבהימורים.הגדולההצלחתה
כשראיתיהערצההתמלאתי .הזמןכלארתהנשאה-ואילך
טובעלארתחברכתירגםהסיכהאתעונדתלראשונהארתח
שלה.העיןטביעתרעלטעמה
 ;לכךסימניםכלהראהלאאךישכןאפשר ?חשדהוא"האם

כלללאבני-חברותא, ;עדינהאחיםלאחרותחפנונישואיהם
אוליגישה.בשינויימובנת-מעליההכרהאיזומיניות,דרישות
יתכן.זה.מעיןשינויעברול~נישואיןחרבהעבורחיהמוטב

תורמיםוהיוימיהםסוףעדלהימשךהיועשוייםכאלהונישואין
ביניהם.הדדיתהבנהואפילווביטחוןסיפוק
הבדולח""לילבעקבותללא-היכר.השתנהמבחוץשהעולם"אלא
מדיצעירהאתעל-כי1יודעתאינךאולי- 1938נובמברשל
יהודיות,חנויותיהודים,בתיבזזוהנאציותקבוצות-הסער-

הרבהוהרגואותםעינויהודים,אלפיעצרובתי-כנסת,שרפו
לפעולהכתגובהמדינית,תועמלנותשלממוסדארגוןמחם.

הרריואתכשראהראשואתאיבדאשריהודייצעירשלמטורפת
-רפולfיגרמניהשביןההפקרבשטחהסגרלמחנהמובלים

נפריס.גרמניבצירלמרותוירח

 ;בביתםלגררלעבורשעליהתעקשגינטרבסכנה.חייחיו"כעת
רציתיולאאליזהואתעצמואתלסכןיכמרבןהיה,הדברפירוש
גינטרשלו.עלעמדהואאךשכזה.נדיבהצלהמחררהלקבל
עללגונן-מרנניםואפילו-נכוניםשהיוהבודדיםמןהיה

אזלחשוףיכולתילא !מהויהי-עצמיסינרןמתוךידידיהם
 ,, .יותרמאוחרלארגםאזלא-לביניאליזהשביןעניינים

אבל ?מצדיהערהלאיזוהמתיןאוליהשתתק.פרידנטאלד"ר
 :המשיךואז ?לומריכולתימה

שמחלרקשלאיתכן ;לאהבתנומודעשגינטרלחשוב"התחלתי
עשויהאתלכך.והסכיםאישרבמכוון,שבצינעה,יתכןעל-כך,
כדימעונש,עצמיאתלפטורכדיבכך'להאמיןשהעדפתילאמו
היא,האמתאבללי.שחיתההאשמהמתחרשתמצפוניעללהקל

ליהיהלאמעולםזה,בענייןאשםרגשותליהיולאשמעולם
חיהיכוללאגינטראהבה.להרבההזדקקהאליזהמוסר-כלירת.

גםהרסכםזהומתוךזאת,לחלהעניק-רצהלאאר-יותר
היהשרצהמהכללה.הניחהואיותר.בזהרצתהלאשהיא

לו.להעניקנכרנהחיתהאמנםוזאתכבת-לוויה.לושתשמש
לוציפיתישלארצינימרבלעגלפתעאמר "?לאיפהפה,סידור
כלל.
 ,,-היקרהגבירתייארתךמזעזעאינוזהשכלמקורה"אני

 ..סיפורובאמצעהספיק
 :בדבריוהמשיךהואבשלילה.ראשלהנידאלאיכולתילא

שאלתי 1אותיאהבהכללאליזההאם :פניםבהעמדתטעם"אין
נעיםנוסף,סידורפשוטהיהשזהאר rפעםמדיעצמיאת

אולי 1ונוחיותהנאהשלבמידת-מהחייםלבילויובלתי-מחייב,
 1לנסיבותעצמואתהמתאיםרדודייצור ?שטחיתאליזהחיתה

אייזןאסתר

אהבתיושאניאותיאהבהשהיאכשהאמנתיבעצמישיטיתיהאם

שהיא-כעתבכךמאמיןועודני-האמנתיבזמנו ?ארתה

שחיתהאמיתית,עמוקה,אהבהאותיאהבהאותי;אהבהאמנם

 ,, .חייהכלאותיאוהבת
שאת'יתכן :שהמשיךטרםלרגע,ועצרבהתרסהזאתאמרהוא

מסרגלים--לחיותעשויים-היקרהגבירתי-ובעלך
לילהעבירלפחות,אריאליזחאתסוף-סוףלמצואלילעזור
סופח."על-שחיהככל-גורלהעלעליה,ידיעות
יכוללאהענייניםשמצבברורי"רבכן :המשיךיושתקתימאחר
ככלידידייבביתובאיוצאחייתיתחילהימים.להאריךחיה

כספילבזבוזפרטאחריעיסוקכלליחיהלא .בעיניישמצא-חן
וכיוצאתיאטראותיבברליןבמסעדות·פתיחותבמהירות.שאזל
נאסרהיהודים.בפניחסומיםויותריותרהפכואלובאלח,
יכולהאליזחבדרום-אפריקה.כושיםחיינוכאילוהכניסה,עלינו
יגינטרבלעדיארבלעדיולבראלצאת-כמרבן-חיתה
חוזרחיהשגינטרלאחרבבית,לחשארהעדיפוששניהםאלא
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 .למדינוחבאופןשכאלהחייםלארגןהצלחנומבית-החולים.
אהביםמתניםלתקליטים,מקשיביםשונים,במשחקיםמשחקים
זה .כךלהימשךהיהיכול ;לאזהאבלבבית.לאכשגינטר

חפרי-ראשהביתהגינטרשבאחדיוםלגמרי.ליברורהיה

המפלגתימה~צטעצעברורה iהתראזשקיבללנרוסיפרומדוכדך,
-בביתומחסהלתתלהמשיךירכללאשרב :בבית-החולים

קמתיאלי.חייךהואמטונף.ליהודי-אחרמקרםבכלאר
משכתי .אותישאליתלךלאןהבית.אתמידעוזבשאניואמרתי
גינטראחד.פיתררןערדרקלישנותרהיה,ברורלכולנובכתפיי.

עמדמהידעתילא .החדרנ,ארועזבשפתרנשךיאורידגמע
מחוץלישנדרשמהכלולסדרלהכיןכדיקמתיכעת.לעשרת
מספקתכמרתליקיבצתיסביר.במרחקאפילו,לגןמחוץלבית,
גינטרכאב.וללאיעילבאופןזאתלבצעכדישינה,גלולותשל
ביהביטהרקדבריאמרהלאאליזהזמן-מה.כעבורהביתהשב

שב,הואהחדר.מןיצאשג.ינטרשעהשבעיניה,לדמעותמבעד

 .שלוהי~~ןהצבאיהאקדחאתעמונושא
-שמסביבמישכלכדיירנו:,בארדהיום,ערדמביתי"תצא
עזבתשאמנםולאשרלראותירכון-המציציםהנוכליםבעיקר

נוראומעוקםמערותחיוךייךיחגינטרקלה.שהייהביתנו.'את
מחרעדחזורלהתחמק, nתצלי·לאאם'אבל :הוסיףואז
ליערות,שמובילהזרהאחורית,דלת-הגןברקד.לפנות 04 :-00ב

כשאתהארתהנעל-~:בקשהאז-תרכלראםפתוחה.תישאר
תחילהכלב,כמראותרויאחסלהאיזררילמנהיגאקראאנינכנס.
 '.עצמיאתאחר-כך-אותר

אולי ?אמרליכולתימה .לדנ:ריכולתללאיפיאת"פערתי
לדעתגםהיטבתי ?גברררי rמאדאהביםמתניםואנישאליזה
לעשרתהיהיכולהואהו·צינרת.במלואדבריואתאמרשגינטר

בחיוךרבאליזהביהתבונןאוהספק.לכלמעברהיהזה ;זאת
שכמי.עלוטפחאליניגשרווחה,של

בית.במעצראתהואילך"שמונתה-נהם "-מרבן ."בסדר
-יסולקוהאלהשהחזירים irעהגגבעלייתלהישארעליךיהיה
להימשךעתידשזהחוששאנייכיאם-שבקרובמקורהאני
 ".יותראדרךזמןפרק
בסגנוןלארמניהיהגינטרהקיסר,בחילותכקציןמבינה,"את
משוכנעהיההוא .וכנופייתוהיטלרשלנחרשאריבאבליהישן

העםהימים,מןשביום-ימירסוףעדמשוכנעונשאר-

אתיגרשוואזשלוהקיבוליכולתלקצהעדממנויש"בעהגרמני
ירבכןוהרוחות.השדיםלכלשלוהגמדיםכלעםהזהמל Qה

מאשריותרבמעטצררךהיה ?כןלאילחלוטיןדייקלאהוא
 ...האלההשרציםמכללהיפטרכדיגרמנים

לעתים .ויותריותרבעצמורהסחנגרהלךרגינטרפרצה"המלחמה
אמראחדערבלשוחח.בכדיישליהגגלעלייתאליערלההיהי

דורששאניאחדדבר"יש--לחלוטיןצפריבלתיבאופן-
-הרצינותבכלמתנורןני 2ר)-להישבעעליךהוגר.ממך,
אםאפילו-אפילוהבית.מןתצאלאשלעולםלהישבעעליך
למצבהיטבמודעאניכ:ררפאאבליהוגרתצטעריאלמת.אני
להישארשעליךכךממנו.סרב:לאנימהזמןשמזהשלי,הלב
אתה,גם-יודעיםשנינוהריאליזה.אתלעזובלךאסור .כאן

תשובאזהימים.מןביוםייגכז.רזה-בלהותשסיוט-אניגם
תיעלב,אל--אזתרכלוראליזהאתהאוליחופשי.ותהיה
תעשהלמעני .אזלהתחתןלהחליטתרכלו--היקרידידי
יכמרבן .בחוץאישעלסומכתראינהאישמכירהאיננההיאזאת.
ליקרץהוא-ראתה"את.ו rלעשרתתסכיםשהיאמקורהאני

 .החדראתועזב ".יותרזהעלנדברלאבראי"רבכןיבעיניו
-דברשלובסופרופחות. rפחרזאליעלתהאליזהיום,מאותר
ערדשלההמשרתיםמצרותהתפטרההיא .בלבדנדירותלעתים

אתלילהביאכדירקאליה'ערלחיתהכעת .לכןקררםרבזמן
בכדימאד,נרעשתאליעלתהמקרם,מכלאחד,לילהארוחותיי.

לעשרתשהספקנוולפני-לב. rהתקפזחיתהלגינטרלעזרה.לקרא
 .נפטרהוא-דבר-מה
נשארנו .ויותריותרקשיםונעשוהענייניםהלכומכן"לאחר
קצבהעםלהסתדרעלינוהיה !לא ;קצבותשתיעלבחיים
קצבה.כלכללחיתהלאכמרבן,לי, !אליזהשלזרבלבד,אחת

פטריות,לחפשכדיקרובות,לעתיםליערותהולכתחיתהאליזה

עללהוסיףשניסראחריםגםהיו ;בזהוכיוצאלמיניהםתותים
 .זרבדרךקצברתיהם

יאופןבכלזמן-מה.מזהכברבנרחשדואנשיםוכמה"יתכן
הסערפלוגותאישהופיעאחדיום :הארוךבסיפורלקצרבכדי

הבית.אתלסרוקשנצטווהאמרהואהדלת.בפעמוןוצלצל
היהשהואאלאאחרילאפיקהשיחהאתלהטותניסתהאליזה
במיטתה,שרכבשאנישעהזאתלכללהקשיבעליהיהעיקש.
-יכולשאניידעתימוקדמת.ברקדשעתעדייןחיתהרזוהיות

המיטה,מןקפצתיעבורה.ביותרהגרועאתלמנוע-לפחות
מןנאבקת,בדיבורילהאריךהמשיכהאליזה-מהרהתלבשתי

מחדר-המגרדיםיצאתי-עבורידקרתמספרערדלהשיגהסתם,
לכלללבראבכדיהכניסה,חדראל-בשקטהתגנבתישאליו

איידןאסתר

בעינייםביבהההשתנק,הואפלוגות-הסער.אישעםמלאעימות
באליזה.אחר-כךגדולות,
לעברי.נבחכמרבן"פרידנטאל,ד"ר"אתה
לרצונהבניגודאמש,לבית"התגנבתיעניתי.אני"זהי"אכן
אתלחצותלנסותבכדיבגדים,מעטלקחתבכדיהגברת,של

 " ..הגבול
יאמיןשמישהובאמת,ימאמין"אתה .לילעג "?גבול"איזה

 "?שכזאתלמעשייה
שתרצה."מהביתעשהדבריי.עלעומדאניאדוני,"רבכן,
שעזרהבגללתיאסרהזאתשהגברתיפרידנטאלד"רילך"ברור
 "?להימלטליהודי
פלוגות-הסעראישאךנרעשת.חיוורת,כולהלכיסא,צנחהאליזה
הפנהילכךלצפותהיהשניתןומבליבלתי-אנושיילאחיוךחייך
במשךהמנוחבעלךשלחולה"הייתי .מופגןבאופןאליגבראת

בשקט.להאמררבות",שנים
-שוחדלךשתציעארתה,לפתותשתרכלחושבאתה"אם
 .בייאושיופוחזימתרחכוליסבלנות,בחוסראמרתי "!טועהאתה
"האמיני :אליזהאלופנהשבבקרירות .אתיבמליםחסךהוא
כמהעדל,ךלעזורבהחלטתינחרשאניהיקרה,גבירתילי,

 " ..אחריותיליברורהיליידועהחרבתי .שביכולתי
-חרבתןאת"עשהבזעם,עניתיי"הסבריךאתממני"חסרך

כדיבידרלינופףהוא " ..שפירושהילנחרץמוצאשאתהכפי
 .בשנינווהתבונןאותילהשתיק
יישאראחדאדםהסמוכים.הבתיםלאחדאנשייאת"אוביל
פרידנטאל,ד"ראתה,הבית.שלהקדמיתהדלתלידלשמירה

תצליחאםהחורש.לתוךהאחורי,הגןדרךלהימלטתרכלאתה
פניםשבשרםאלא .לךיעזורזה-חשיבהעדשםלהתחבא

ככלמכאןלהתרחקעליךזה.לביתלחזוריכולאינךואופן
הוסיףישהיססנומשהבחין ".שלךהיחידיהסיכויזה .האפשר

ענייןעלכששמעתיבבקשה.זמן,לאבד"איןאמיתית:בדחיפות
גמרתיבביתכם.לחפשההוראהלישתינתןדאגתיההסגרה,

 ".שא~כלכמהעדלכם,לעזורלנסותאומר
זאת""קחמשמלתה.הסיכהאתאליזההסירהרועדות"נירים
להצילהניסיוןעבורמזהיותרהרבהלךחייבת"אניאמרה.
שראתהבאליזהחשדתי ".לישישמהכלזהאבליאותנו
אמונותלההיומבינה,אתהסיכה.מןלהיפטרהזדמנותבזה

וחיתההיותרע,מזלעמהמביאהשהסיכהחשבהוהיאטפלות,
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כזהאדםיגיבאין .נדהמתיממש .בגינטרלבגידתהסמלגם
עקביםהקישחייך'ההוא ?מגרשםכןכלשוחדניסיוןעל

אבלהסיכה,אתמקבלאניגבירתי,"רבכן,הסיכה.אתוקיבל
צייתתישלאלכךראיה .כנגדימרשיעהעדרתזר .בלבדכמשכרן
ארכלהימיםמןביוםלכם.לעזורניסיתישאמנם ...להוראות
פנאייותראיןפרידנטאל,ד"רשלך,אלאארתה.לךלהחזיר

להתמהמה.

לפעמים,קררשאכןמוזריםאנושייםגיסיםמאותםאחדהיה"זה
 .לנרעזרבאמתהוא .כל-כךנדירים ;אחדיםנדיריםבמקרים

לגבוללהגיעכדיכמרבן'מספיק,רחוקלא-קצתהתרחקתי
כעבורמאליזה.חשדכללהסירכדימספיקרחוקאבל-

תקווה.כלחסרהיההבריחהניסיוןשעצםלדעתנוכחתיזמן-מה
למשטרה.עצמיאתלהסגירחיתההקלושה,היחידה,האפשרות

שהסגרתיהעובדהאבללגמרי,סחוטהייתיעשיתי.זאתואת
זרקוהםבמקרם.מירייה-לפחות-אותיהצילהעצמיאת

שליהגוףמבנה .לנרגן-כלזןביותר'הקרובהריכוזלמחנהאותי
 .בדעתימשהעליתייותררבשליהסבלוכוחיותרחזקהיה

שהמלחמההיה"נדמההוסיףהפוגהלאחר ,, ..ממררתניצלתי
הזר"הסיכה :בשקטהוסיףשיעור'לאיןמתרח ,, ...לעדתימשך

 ,, .הסערפלוגותלאישאליזהשנתנהסיכהארתההיא
איך-ארתהשקיבלתישחשדברור .אותיפילחהקרמבטו
ואניאותיהציףחםגלהסער.פלוגותאישמאותר-שהוא
אישהיהשבעליסבוראתהאםטועה,"אתהלעברוהתזתי
היה,בעליעל"גם :הוספתיבשקטיותרומעט ,, !הסערפלדות
מןלהשתמטהיהיכוללאאישלצבא.מגויסלהיותכמובן'
פלוגות-הסער'עםענייניםכללנוהיולאשמעולםאלא ;הגיוס

 " ...אחרנאציארגוןכלעםאר
חייבהיה"שבעלךפרידנטאלד"ראמר ,,-מניחאני"אבל'
מפלגה."חברלהיות

"האמיניאותי,להשקיטכדיזמן-מה,לאחרהעירוהואעניתי,לא
-לידייךהגיעהאםעצמה.בסיכהישירענייןכלליאיןלי'
אניאהיהוכשרה,מכובדתבצררה-להאמיןרוצהשהייתיכפי

היא ?לאליזהקרהמהאבלעליה.בעלותךעלשיתווכחהאחרון
האםאנא, !וישמיבאופןנישאנולאאםאפילואשתי,חיתה
 ,, ! ?אותהלאתרלילעזורתרכלי

 .במחשבותיו-כאילו-ארבדשמולי'למושבבחזרהשקעהוא
והתחלתי-רבזמןבמשךשתקלגמרי.שבררנראההוא

והסתירבפלוגות-המחץבכל-זאתהיהשליגינטראולילדאוג.
 ?ישרהלאבדרךנרכשההזוהסיכהאולי ?ממניזאת

ראיתיפרנקפורט.שלהמרכזיתלתחנהונכנסההאטההרכבת
הרכבתבערדבשמחה,ליומנופףהרציףעלעומדגינטראת

מבטוונעץעיניופקחפרידנטאלד"רועוצרת.לאיטהמזדחלת
ושמעתילחש,הוא",לא"זהשלו.המשטרהבמדיבגינטר,

אתלקחתאישיוכללאודאיכעתעצומה.הקלהבתחושתזאת
כמההתנפצה.שתקוותוהקשישעלרחמיםחשתי .ממניהסיכה
אותהנתנואוארתה,מכרוידייםכמהבסיכה,כברהחזיקוידיים

לעולםזאתכל-עבוריארתהקנהשגינטרלפני-במתנה
לרדת,ליעזרהמזוודה,אתלקחגינטרלדעת.יהיהאי-אפשר

פרידנטאלשד"רשעהמסורבלת,בצורהאותינישק-וכדרכו
 .מאחורייניצב

.אתוהעווהבקשישבסקרנותשהביטשעה-אמרתי"גינטר"

סיפורליושסיפרברכבתשפגשתיפרידנטאל' ,,,,"זה-פניו
מעט.והשתחררהבצעדהתקרבפרידנטאל ,,,,יוצא-מן-הכלל."

באופןפרידנטאל ,,,,אמרבנסיעתי"עוצר"אניהצדיע.גינטר
עונדת.שאשתךהסיכה"בגללך'.רנבומחוספס-מהבלתי-צפרי'

גינטר "?לידיךהזאתהסיכההגיעהאיךלילומרתוכלאולי
פרידנטאלד"ראךהאיש'שלדבריואתלקטועועמדהסמיק
שהסיכהאדונימשוכנע,"אני :להוסיףומיהרברכותידואתנשא
זאתסיכהחיתהרבותשניםשלפניאלא ;החוקירכושךהיא

-רביםלאנשיםשקרהכפי-שנעלמהלאשתי'שייכת
שאנילכך ...מנסהשאנילכךתתנגדאלאנא,המלחמה.בתקופת

גםזרשבדרךויתכןהסיכהמקורעליותרמעטלהיוודעמנסה
 ,, .אשתישלגורלהעלמשהר
אמרתי-גינטרלעצמך'"תאר .גינטרשלזרועואתנטלתי

אותיראהפרידנטאלד"ר !שכזהמוזרמקריםצירוף"מן-

במדויקבפנייצייןואזאל";דיברהסיכה,אתעונדתברכבת
בםהתברגןשאפילומבליהסיכה,גבעלהחרוטיםהסימניםאת

 ,, !קררם-לכן

עתיקהסיכהעלזכריותלתביעתמספקתאינהשכלל"הוכחה
 ,, !אדוניזאת,ורבת-ערך

שמר.אתכברשכחשגינטרמשנוכחאמר,פרידנטאל""שמי
עצמה,בסיכהעניךכללישאיןלאשתך'לגברת,כבר"הסברתי

 ,,הסיכה.חיתהשבבעלותהאשההשלבגורלהרקאלא
ממנו.דאגהמשהוסרהגינטר'ענהמזה"קלדבראין"אך'

מידאותךלהסיעיכולאני .בחוץממתינהשליהשרד"מכונית
הסיכה."אתקניתישממנההאשהאל

נשימה.חסרפרידנטאל'ד"ראמר ,, !"האשה
 "?נכרןמתנגדת,לא"אתבעצבנות.גינטרענה ,,אשה'ה"כמובן'

כלואז'שעהמחציפחותשייקחקטןעיקוףרק"זה .אליפנה
 ,, !מסודרהעניין

שמחהמאד"הייתיבשמחה,קראתי ,, !אשתךשזאתמקווה"אני

 ,, !הסיכהבאמצעותמחדשמתאחדיםאותכםלראות

אבל .פרידנטאל ,,,,שאל "?אשההנראיתכיצדלילתאר"תרכל
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"במשך .גינטרהעיראשה"השלשמהאתידעתילא"כלל

אולי .העירמןלכאןשבאהיתכןכאיכרה.עבדההמלחמה
להסתלקכדיבאהאולימושג.ליאיןבעצםאבל' .מברלין

איךזוכראניהאיכרה.לבד'חיתההיא .האווירחילמהפגזות
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 .פרידנטאלד"רשאל "?"נישאה
נישאהדברשלובסופרביתומשקאתניהלההיאתחילה ."כן
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והוחלפוהוסרוהאמיתירתהיקרותהאבניםחושב.שאניכפי

היקרה.המתכתובמעטהשיבץובצורתהואהיחידהערך .מזמן

 rd 3 3בעמ'המשך
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שירה•

יאלשינסקיבריגיטה
ילידתגרמניה,משוררת

l9SS , כיוםקלן,בעיר
חוקרת .בברליןחיה

המדינה,מדעבתחום

במרכזוהסטוריה,שפה

למחתרתהזיכרןו
 .שבעירהגרמנית
בכתבישיריםפרסמה

חשוביםספרותייםעת

"אכסנט"),(כגון

בשנתבואנתולוגיות.
קובץהופיע 1990

 MENT ALשיריה
HEAT CONTROL , 

לאחרהנפשיחוםבקרת
העירבפרסשזכתה

לספרות.ברלין
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מברכה.חשהבכפר'ארתהכשענדהשתמיד'הוסיפהואחד-כך

ממכהביקשוהואבעלהבעיניחןמוצאתלאהיאובכלל'
כל-כך'ומגוחךכמרךבמחירכקבהגםאחד-כך ...ממכהלהיפטר
ארתה."שקניתי

צחק.גיכטד .ברוגזהפטרתיזולות"אבניםעםתכשיט"סיכת
לזהשאיןמצטער"אניאותילהרגיעכדיבכתפייאחז"יקידתי"

לזה."שישלחשוברוצהשהייתהעדן
עצררגיכטדהכפרשלהראשילרחובככנסכרהשיחהכדיתוך
החצרדדךפסעהואומדשים.ישןאיכריםביתלידהמכוניתאת

האורווה.לידשעבדהצעידהכעדהושאלכחלבחלוקיהמרוצפת
"אנא" "?כאןשנמתיןלאופה.כרגעיצאה"היא :ואמדאלינוחזר
אם ?האופהביתבכירוןלנסועכרכל"האםפדידכטאלד"דאמד
עלידברתאמראלאבל ?אזלהאטתרכלהאםלערמתנו'תברא

כדאית."-אשהה-היאאיךאדאהתחילההסיכה.עלאר
המאפיה.לידעצרנואזלעבדנו'באלאאישהאופה.לעברנסענו
צוחקתהאופה,עםמטפטפתאשהלראותהיהניתןלחלוןמבעד

ההגה.מאחוריאותרמשזיהתהגינטר'לעברבשמחהומנופפת
לאחורשקרעהיההוא .בפרידנטאללהביטלאחורהסתובבתי

מחרךאותרלדאותהיההנמנעמןשכמעטכךמתחבא,במרשנו'
המשך"אנא,לחש.אותי"שתדאה"אסור .רעדהואלמכונית.
אתלפתוחשעמדתימשרםהיסס,גינטדמגיכטד.ביקשלנסוע"
לרדת.בכדימושבי'שלידהדלת
גרשךפדידכטאל'ד"דאמדזה"חסדערדדקליעשר"אנא,
אנא, .כאןמאושרתהיא .אותיתראהשהיא"אסור .שפתיראת

נדנד-מה."שתחשודלפכימהר,לנסועהמשך
 .ונסענו-המכוניתאתהתניעגיכטד
"לכוח .פרידנטאלד"דאלפניתי "?אלינולבראאולי"תרצה
 "?קפהלספלאוליקצת,
דקאוליארכל .מידשאסתלקלימוטבהיקרה.גבירתילא,"אר

בחזרהאותילקחת-לךאכפתלאאם-מבעלךלבקש
אחר-כךפניו.אתמסתירהצדה,הסתובבהוא "?הרכבתלתחנת

 .דברערדאמרלא
תביאבוודאי"חסינה .ידואתליהושיטלתחנהאותרכשהבאנו

להמתיןמבלי .וסרבלחירורבחיוךאמר ,,בטוח.אניטוב.מזללך
מבליקפואים,בצעדיםלאט,במדרגותלעלותהתחיללתשובה
 • .לאחורמבטואתלהסב
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שנרסאק ."סירנה"

במהמעורבותמגלה
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 .בישראל

34 

סאק i~נזא~ר

Zafer Senocak 

הו:עוריםריטואל

• 
~גף:ןב:וקיםלרן 9י \t ~.ריחות

עכבישיםמס.דגיהחורגות --: : .. -: . . 

• 
שעברמהשכח

נבר~מצא Tל~אבאאת
••• -T T : • T : 

בזוכיםהיינ:וז-ןמיד

 . dלנשה~האס:~ר
T T T • : 

ס~הסב:ויס~~~ירת.ריז:ז
זלת iדלפניעומדיםהי:וח'ילים
 ...... ·- ה~· iriiJז:ק- i ~~ל~יס~לים
גרףלא 7סךרח~זקנף

iרו:יי~ידוו w ה;~~ iJזזתזtיש
פרטשורהכליעלאיש

ז- ... •.:-- .

זנ;מע~~וותר 9זק·זזת ז=~זtישזtיש
iJ7 ס:ור~סקים~:;וירtס~הז

iJ ל~יןש:ובךלתn דית~
ך~ר·תףב fל·אשףב ק~tז~~ף
ה'ירםש.דידיעלי
~ר p: !)ז~~ךתשףםקרמר 7t נ;:-.נוסרלא:הן.

• 
זtרםגי p:ל r~wורי~יםקולות
~~דחותל wקךק:~שים Qס:ו~rזלת

סדר י<;!~זtלןפד~·ם r~iJך.ריל W~ה R.ריז:ז
עפעפיעלשנהעפרחשז-ןי
--:--ז••--: •:-

לtקז:יי i ~ר w ~ס~r:זיי~יםים wסר;י
ף~;יןיםמק.לז?.ידסדזקעון
 ר{!ך~ר iכ p:אן f ~לוף ,iPרו:יערמק.ל
~;ךלהןמרזק~ךיתי שי;1~זנ;ערן

סע~זל!?גיס~ה ח~~י wר·א
צפ!ררשלז-ןויהאחדילחשז-ןי

 . ... ץ;~•:;ל ,-~כוי:ו~ 'ר~ן~
w ר·אלw ,י~ :i,R r .ם

• 
טרינירגבעלנפלו.אשר

w וי(;!-ןד,;~ ס~~לג :T T • 

Q סראשל.ק
~סזקא~קי~~מור~יש 1PW~י
ל=?סב=ן ,Pהראשר.ו

טרינירגבעל

ד~~~ד-מר~אלג wס~י

פצעושנ,ש·אמי

לרגלגלגלז-ןראלערלה
:• :• ••• : T : ז:• :• 

~tקים [i~ן~ךןהזtוקא

iJ נוסר~גלל·א~ךת
טרך;גיםעופותjקרר Q'תר=ן p:לכ~,~גו

f ים 9~רףקיררסיול
לחולהפכ:והאבנים

 :סךחובות T~ל
זק.דים i~יל ע~??tז P: י~~~ .?Ti !~ינרזtיש

דנ:~ wנזז:ייםחש:~בד;כייום!הס~הל·אסדזזו:ימול
~~שיםאן fסי:~ערדב~ר iJ ז=~
לוסלףנל [iרב iנזם

• 
ךך;יה·ה wמ~·ה wג~ן;נשוף

~ךת [i~~חר.רי
מףדעיםהי:ול·אהשכנים
 • T T~ל.ו iJל~~ב

פניועלההראתסובבמטבע
-:••-•• :• TT -TT 

חפ:וtקיתח:ו;ה [i;י~רדr;זפרר

ב:ול f iJ.ריז:זזזתלח:ושס~הזנ;ר (i!זtסנזיר~ן

באגרטליםה~יבףהפרחיםאת
••• -: • T • • T : - -: -• 

מיולדתהח'ירתאתשמעף
T : :• --: -: 

;יק:ורססר~ר p:ךiו~הסר 9
שת:וינהגבגלגויוי,ר·סהחפףשיתואת

 T ז•: ז-:-: :• • •- •::

זק~לותל f~ידל~~שים

• 
ושבעעשריםבגילנשזפתים

סנכל-'ןא:ו~ד p: ·ו:~tז P: ·ה·~;;

בנפשוידשולחצעירשבגילמי
סךחרבות-;ל p:~נו iס~סו ...זק~ן

:p קנזיזז-ןרכרתר=ןtרi'אורותןגם~~נזים

:p ו:וtזזתזi] ןזזהנ.ל

;נע wוזקדים i~ז P:זנזיר
w יליו~~להג:יר:ז~ה;:p תוג:ייםתו=ז~w לw לג

גל w ~ ר~~~ק.יצו

f זףגהףא~חייל
:;,יחידיםמרסם p:זףגרת



לבדrזמחונתהצעירההאשה
 T- : •י. •י.- :הלוד~~:::סנןיר~ן

בכריתעללחייהאתמפיחה
ז•- ז•:ז: ... ז•-

~~ n 

מתנודדותנרת 1הז-ומ

נרג;ןןהל'אז i ~~ל ן~~

 1 ש~~~;גךלין p:~ם
לפלסטינהבספינה

ברן gליזקל ר~ו.r~ךחוברתה iס~ה
~~לה iJסךסהר 1 קjב;:ןה

;:ז:גרליםאן f~~~זקיםr.זי~ן
:p זקןבון:p ןה~

 ת~~ jZסךסה ן~~-~ןה~ם
לפנישנהארבעיםזההיהודאי

--TT :• -:ז• TT •:•• 

שנרסאקזאפר

נככדםאבל
:-T -. 

נככדםנפ:גשיםאיפ"ה
•• • : T • -

;:ז:גרלים

• 
יחידהלטאה

~; w זקת·~ i זד:rזר:rזtרר:;ניםנן~ברת~~ w לג
~~רה w~~רדף~~דה wד~~ה

הראשול.ג wסךזןןל;:זזpתוסערותשלמלבכודותעל
 T •רה 1חבשה• Tר:אעל.י•נרש~:תהיא ת~•ז-~עם

• • • •• -T -T 

נרדפתהיאאספניםידיעלגם
--:•• -: T • • • : :• :• 

ןםז"ב~דל;כ~החר~ק,ת;ךיא
~רר:;ניםנןקברתלrז~ר~ה 1~יזןןה~ם . . . . 

~ו;ןברא iJ~ןחרן tg נ;: p:ג::ו~א

• 
~חילה 1 ש~ב;:נן~שרתזק~לרת
י 1שגהביתשלמספרר

~י WiJ~דו~ל Tלו ·ן~ז:;ן;ג; ז:i rסדר

פרת 9נרזק~לרת~ין

• 
jJ קיבוt~ל~מח

~םלו~ין
ן~הל"א ם~~~ף~תר 1~ר~ת
 ץי~~~~גץא 1ה

tזס.ןתו"אשרמך:;כיןא 1ה

אחרתצבעיםלובש
•• : T • -•••••• 

ןם~ינרקולר
~~סימוריקא 1ה

jJ קיבt~1 ל~מח
לr:זורןמ~~ת זr~י~זרועו

~ w ח.~ 1~יזןןה R ז~ןהזזא 1הברל:; .. . . 
ף 1ךקב 1ש 1ה 1גכ~~יד~ל

גלזמןלאח :מגרמנית

שירה•

השחורהאביבלפניברלין

• wR סע 1לה:p ריםתיר~rw י~זjZ ערד~מ,ת
R קהtן.ררל~צראיוסרiJ ה 1ח~

;:זחר~ה iס~מןבזמן
~ר p:ה Q1זקדסנזיר twזrו.רידבדמו
i הw ~~מ~ לw לו;זלרםיר

~תתור p:~ג;,ער.רדאו

 ה~~ןת-tזזק~ה 1ז;וענןם

• 
 םי~ז:rר~~ א;ז:;ם-~ןם 1ש
;:זז"את~נןיר~~ךתא 1ה

סrז 1:;ב~;ךירה ryשר י~~

~ו;זז:וי W~ר
f רW ף 1ק~ ry י.חי~

 םי~~~~ה Q1ךצו.דרדי.~~חד

iJ זךז:ויtקtדחיס~:p ז:;תרר :p ת 1;ךיר

W ס~ר!ז~ו;זז:וי:p כי 1:גתור;
ל"א-זריזנכמנז-וח
 ה~,כ~ז:;;:זנכרסתרר p:ירת 1זקגפות 1.חר י~-~·,iז

לערבבושכחז-ו~
: T -: • : -: •• 

• 
הםבועריםלזפיםהשפריםאת 1השליכ

b ת 1~ליכ~b םי~,א-~י~ל;ךם~~דים .. 
רבל"א .בכ"חכםזה.

 ל~;~ רס·,-;~כרן
ן~רם 1ש p:~ג;יr:זץקיםל"אן~;גלנכ"r:ז

אחדבאהפה

~•~~ Tw ל•~ב T זחרף:;
הזפיםעללכז-ו"במ.תחיל 1 -: . . : ---. 

אוחהםהאחרים
w '~ר· ·ת.tסזr לri זל.ק.דרים:r1ך 

בחגורההםנושאיםהזפפז-וחרתאת
 T-:- ••לגז"להבניםהזפתנים:

 :· •ז- ·-:יד-

tזT קלי~~ררן-;:ז~,חיםסארר~להt
מ~tקים 1 יב;:~ 1פיכריףאור

לד~ת 1ה Wמ;,ג;ןארםסךי.חי~ריר
~ם~~ךן 1ם 1ל p:~דנrז:ויל"א

~ד~ל ד~~;כי 1:גר.ררסאררr.ז~יר
י~ה WiJל·אז.את~תןשו~ידק

:;ב;רר~י~ה 1ג;ןקלי~זק~ןה;ךיא
עליהוים.מוהרבה

w ~ארסןסש~ז:ו•T •ל~ Q9T ררת
ררת 1לאסגםלי 1וא
~זpי.חיל"א~י'סז ם~~-~ף
~· Q בר 1 ע;~-א·ללים 1ף-ב 9א';ךיא.חי

לגכן~ןקר.רא י~~
עלר 9אתשגבהפעםלפעלשנוציא

:ז T •:•ז :---- • •:

ח 1ברמתחבאהפמר

ל;כז-ו"r:ז ה~,ר-ל"אאני-הדלתאת.
:;נים Q ~~ז:;-א· w ,נ~דזz-~ל-ל.אן~ר
הבאהד"אר-על-הזפיםנביאמה

-T " -----• די-

תב t:pזrו.ריףגכ~ל 9.חtזל
ערד~ר~יתל·א rזt.רם 1ש~~זקר

שתלשמואל :מגרמנית

האוראתויכבה
• -:• :• T 

35 
 1992נובמבך-דצמבד



צמחעדי

 •.םיפורת

36 

ורה

אתמכיריהודהבן~רחרב rמאתשמכירמיל

"הבלונדיניתלהקוראיםהירושלמים ..היפהורהכ·· · .... ·~.··· ·.
שלאמפניהבוקר"על"המיסיונריתארהכלב"עם ,.

למדרחובהמגיעיםהקבועיםהנדברתמקבציכשאר .
בתשעיוםיוםמופיעההיאערג:לפנותארבצהריים

עלהקבועבמקומהכז.תייצבתשלה,השחורהכלבעםבבוקר
דבריה.אתונושאת~רחים, 1ערוגתהמקיףמרגבהאבןמבנה

למעבדהמגיעהיהשניםבמשך :ורהאתהכירלאירנאסד"ר
נבלעמוקדמת,בוקרכשעת:לרפואההפקולטהבבנייןשלו

נישואיולפנינהגכךהערב.עדהחוצה.הגיחולאבתרנה
צעירהסטודנטיתויאבה,עםשהתחתןאחריגםנהגרכך

היאוקבלה.פילוסופיהללמודלירושליםמניר-יורקשהגיעה
להיותשמחהשהיאואמרה itעסרקחיתההיאגם ;התאוננהלא

שנים,שלרשנמשכואלהנישואיםהקטנה.בתםעםלבדבבוקר
הפניס".מעריצות"להשתחררשברצונהויאבהלושהודיעהעד

רקלא"לנצח"עוזבתשהיאהסבירהרדיאנה tהביןלאירנאס
אחריגםבכלל.הגבריםערי~םאתאלאאישי.באופןאותר

אתלבקרבאוהיהבמעבדההבקריםאתירנאסבילהגירושיו
טענההיא ;התנגדהשדיאנהאלאהצהריים,אחריבשערתבתר

חברתהרעלעליהמכבידיםבדירתהזכר""כלשלשביקוריו
בבוקרהילדהאתלבקרנאשיבראכןרעלאתה,הגרהלחיים
בבוקראחדיוםירנאסהגיעכך .העירבמרכזהסבתאבבית

הקרההחורףשמשאתוראהירושליםהעירשבמרכזלמדרחוב
ורה.שלהזהובבשערהזוהרת
 tמאדרזההרחוב,במעלההמוגבההאבןדרכןעלעמדההיא

וגדולשחררוכלבמהרהחרםעררומעילכחוליםג'ינסבמכנסי
והניעאותרהמםהחמור, .,~,הישרהקר,ירפיהלרגליה.רבץ
היאאליה.ללכתלהחליטשהספיקלפניערדלעברהרגליואת

למדי.תקינהאבלפשוטהבעבריתרם,בקולנאומהאתנשאה
פחותלאאךצעירהפחות iנראתדמקרוב .כבדרוסיבמבטא

ארוכיםקמטיםשניחרצופניהאת :מטעההיההדקגרפהיפה.

ידלאועזה,גרומהידiדיתהפעםמדילמעלהשנשאהוהיד
שיתפזרלקהלחיכהלב,מתבתשלההקשיבירנאסנערה.של

הקטנה,הרצאתהאתשמעשרנ:סביבה,שיתאסףאחרולקהל
שהאזיןככלוברביעית.בשוןישיתדבריהאתושמעחיכהואחר

היואכןהמפתחביטויי .תרייןשאמרההדבריםאותרהדהימו

ישועעל tאותנוהאוהבהאלעלדיברההיא :מסורתייםנוצריים
החסדעלישוע,שלהקררבןעלאלוהים,שלובשרועצמובנר
משרנות.תוספותבאראלהלדבריםאבלהנפש,גאולתרעל

כאלהמוזריםמינותדברי tמערלכשמעלאהביולוג,ירנאס,
הכירוהם :ממשלההקשיבלאהקהלכמרתם.קראלאואף
בקול"ברז"הריעוהםאותה.חיבבודרכםפירעלורהאת

מונחבאיזהמשתמשתכשחיתהאמיתית,איבהבליאך tגדול
ר"תחזרילמיסיון""בוזוצעקולעברהשירקוכאלההיו ;נוצרי

החזיקשהכלבבכובעמטבעששמוכאלהגםהיואךלרוסיה",
ההופעה.תרםלאחרשיניובין

אתלרשוםוהחלתשע'לבעיברלמדרחובירנאסהגיעלמחרת
כאשרשניתרשםהואוינאום.כשהתחילהמידורהשלדבריה
הצהרייםעדשדיברה.פעםבכלורשםוחזרנאומהעלחזרה
עזבהר,·ה-הששיתהפעםאחרינוסחאות.ששבידרהיו

מנסה tעובדוהחלסמרךקפהלביתירנאסנכנס-בצהריים
ומנסההמקובלמתוךהמיוחדאתבורר tברשימותיוסדרלהכניס
הדבריםמןכמהאחת.לנז.שנההשונותהווריאציותאתלחבר

אלוהיםרצהשאילולמשל,יאמרה,ורהיחד.הצטרפולא
היההישנה,בבריתשאמרכמר tהארץאתונמלאונרבהשנפרה
נועדההישנהשהבריתאלא ;ילדיםומולידאשהנושאישוע

 'וליקוביץולארימיר :ציור

האדםאלמדברתהחדשההבריתואילוהעתיקבעולםלאדם
כךברכה.ולאאסרןהואארכלרסיםכשריבויהמודרני.בעולם
זהפירוש .המיןיחסיבגנותכנסיההשאומרתמהאתפירשה

 .יותרערדמוזרהיהדבריהעיקראבל tלמדימוזרהיה
אהבההואאלוהיםורה.מפייונאסרשםאשרהתורהוזאת

באופןהאדםבניאלבאאלוהיםבזכות.ולאבחסדמוחלטת
אינםהאדםבניאבלאהבתו,אתלהםרנותןלגמרימרחשי
פוגעיםאותר,מכיםלהם,המתגלהבאלמזלזליםהםבה.רוצים

סרבלהאלאותר.אוכליםגםהםולפעמיםאותר,הורגיםבר,
שמקבלמיהאדם.בניאללבואממשיךהואאבלנורא,סבל
האלבאכיצדנגאל.אותר,לאהבהנפתחולברהאלחסדאת

האלשהואהאהובהבןהאלוהים,שהמיהר ?האדםלבני
האהבהשכוחמסירותכזה,חףתרםישאיפההקורבן?עצמו,

בןשישועורהמשיבהכךעל ?בטהרתואינסופיהואשלה
מורת,עדאותרמעניםואנחנואהבתואתלנרהנותןהאלוהים,

הביתחיותושארהסוסיםהחזירים,החתולים,הכלבים,הוא
גופרהםאלו .מידינוולסבולאהבהלנרלתתאלינוהבאות

לנוהצוהלסרסכל tידינואתהמלקקכלבכל :אלוהיםשל
פעמיחדמאורעאינההאלצליבתעצמו.האלהואשלרם,
ואנחנואהבהלבקשאלינובאישוע ;יוםבכלחוזרתהיאאלא

פעםבכלטהורחסדשלחדשעולםבוראאלוהיםבר.בועטים
להאמיןמסרביםאנחנואבלאלינו'רמיללאותנומרחרחשהוא

שהאלוהאהבההבחירהבארץמזלזליםבנר,בחרשאלוהים
והשנאה.האומללותבארץלגררונשאריםאליה,אותנומוביל
הקשיבלתשע,ברבעלמדרחובירנאסהגיעשובהשלישיביום
האחרונההדרשהאתוכשסיימהשערת,ארבעבהוהביטלדרה
"למהקרות.עינייםברנעצההיאלביתה.ארתהללוותהציע
 tממיסיוןלאאני ?ממשטרהאתה ?אומרתאנימהכותבאתה

והואמהמשטרהשאיננולההבטיחירנאסמלב."מדברתרק
הביתהארתהיקח tבכךרצונהאם ;אתהלשוחחרקמבקש

חזק,כלב"איסיורה,אמרהלבד"אשהלא"אניבמכוניתו.
והבטיחחזרירנאס ".תיזהר .אותימתקיףאתהאםלנשרךהוא
הבהרותכמהערדולאחרארתה,לתקוףכרונהכללושאין

איסיכאשראחריואלאלצדולאאמנם tאתוללכתורהנאותה
המכונית.אלביניהם,פוסע
שםהעיר.בקצהמזרח,תלפיותלשכונתאותרהובילההיא

להזמינוורהשניאותהלפניהצהרותכמהלערדירנאסנדרש
ורהבראש,רץאיסי-התלולותבמדרגותכשעלולדירתה.

בוניםלא"כלביםירנאסאמר-אחריהםמטפסרירנאסאחריו
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לא"גםאליו:ראשהאתלהסבבלאמידיענתהורהבתים".
זרקהוודה tיונאסרטןשכל"אין"לכלביםריכוז".מחנות

"אינטליגנציה :מתנשף tהמשיךיונאסזנב".אין"לאנשים :לו
אמדהאינטליגנציה"קוראאתה"מה "?מזנבחשובהיותרלא

"זהבדלתימפתחנועצתהדביעיתיבקומהכבדעכשיוורה,
 "?המדעעם"ומה "?חשובזהדע.הרבהעושיםאיךלדעת

מדעזהמהמדע.זהכלבישלתחתמדיח"כלביונאס.שאל
יונאסכלב."שלמשתןפחות ?אינסוףמול tיקוםמולשלך
אתורההפנתההפעםהיסטוריה".ישהארס"לבני :ויתדלא

-מתחתיהמדרגותכמהעמדהוא-למטההביטה tדאשה
 "?שלךמהיסטוריהמתביישלאאתה ?ארגומנט"זהוענתה,

ענה.לאיונאס

כידהעלכחולאמיילקומקוםורהשמההמפויחבמטבח
יותראתהמדגישאתהלמה"סיבה .הגזאתוהדליקהמלוכלכת

יכוליםשלךוחבריםאתהבגללזה tאיסישלימכלבחשוב
להרוגמיחשוביאחדדברדקאתם.ככההכל.זה tאיסילהרוג

שכלככהמחיות.חשוביותראתהאזחיותיהורגאתהמי.
אלנחפזיונאסעוד."להרוגזכותיש tהדבההורגמי :שלכם

ונשפכורתחושהמיםכיווןהאשמעלאותווהסידהקומקום
לתיוןהרותחיםמהמיםמעטיצקהורה ;הכירהעלבתסיסה
שואללא"אתהתה.לוהכינהלשאולומבליפרחיםמעוטר

טובמי ?למהכוח.ישמיחשובטובילךחשובלא ;טובמי
יכוללאגםאזדעלעשותיכוללאואםדע,לעשותיכוללא

בשבילאםאבלתה,לעשותרוצההיהאיסיגםתה.לעשות
לעשותכדאילאאוליאזפצצהלעשותלדעתצדיךתהלעשות

בזרועאותוחיבקהמתגלגל, tדםצחוקצחקהורה "?מהתה,
בעדושפתיההשנייה.בידהמפיוהתהכוסאתוסילקהאחת
פיו.על

לאורהקשה.כלביםצחנתבוועמדהחשוךהיההשינהחדד
בקצהעירומהנודהחשמליהדליקהאלאהתריסאתהרימה
 ;סתורהחיתההמיטהיונאס.שלראשועדשהגיעמתנדגדחוט
אמדהורה .איסירבץאפודצמדושמיכתצהוביםסדיניםעל

בדדךהללו,בשניותהמיטה.לפאתירצוןבליזזואיסימשהו
היא ;בגדיהכלאתלהסירורההספיקהיהמיטהאלהמטבחמן

בכוח.אליוונצמדה-מוסקהיהלאהחדר-מקודרעדה
האטשבחדדהעזהקודאבלבמהירותלהתפשטניסהיונאס
כךברוסית,תשוקהשלבמליםבוהאיצההיא .תנועותיואת

הסדיניםתחתשניהםנחולבסוףשמה.אתמלמלוהואהניח,
 .ומקודמהתרגשותורועדיםחבוקיםוהשמיכות

והיטלר.סטאלין :תמונותשתימודבקותהיוממולהקירעל
,;רשעיםורה.ענתהמאלוהים""שליחיםיונאס.אמד "?זה"מה

אחריהיונאסחזר "?רשעים"להשמיד ,,רשעים.להשמידבשביל
שדיה ;גופהעלנעוידיו "?רשעיםהשמידווהיטלר"סטאלין

החלעזודודוצבעמוצקות,עגבותיהומלאים,גבוהיםהיו
אמדהרשעים",כולכם"אתםקודם.שהכחילולפניהלחזור

עלהחליקוידיהבקצב,נעוירכיהבכבדות,נשמההיא ;ורה
נשארלאהעולם.כלתופסים"אתםאבדו.אתולכדושוקיו
עודביתעודרעל,ליכלו,ךהכלעושיםאלוהים.בשבילמקום
אנשיםפעםכלמתישוערדיואקטיבייזבל tכימיתעשיהעירי

שליחיםעשרהעודשליחים.שניוהיטלרסטאלין .יעדחותכים
איןאנשים,עודאיןכךאחדאיסי.בשבילחיות,בשביליבוא
הדבריםאיסי."כמוכלבים,ילדיםדקאדם,בניילדיםעוד

בתוךעמוקכבדשקועשהיהיונאסשללאזנוישרנלחשוהללו
אלאחוריואתלחצוהארוכותידיהורה.שלהרותחפתחה
אלחדדוולפתעאשכיואתוחפנוליטפואצבעותיהגופה,תוך
וכאבקודשלהחריףהניגודחדש.עונגשלבכאבמאחודתוכו
בהתכווצותמתוכוהזרעאתבעטבחלציוונמסדןוחוםבגבו
קםאיסינאנחה.ורהמקוטעות.ביבבותופרץרעדיונאס ;אחת

חובתו.אתשיודעכמיבודהוהביטראשואתהדיםמרבצו,

ממנהאותוהדפהואחדאחתפעםעודיונאסאתליטפהורה
כשנעמממקומוזזלאואפילוכללהופתעלאיונאסהחוצה.

מחודדראשואתוהרכיןורהשלהפעורותדגליהביןאיסי
שזההפה tשביניהןהזהוב-אדמדםהמאונךהפהאלהאזניים

יאיסישלהשחורראשואתהחליקהורהיונאס.אתהקיאעתה
 •.אמן"קדיסטרס,איסרס"איסרס,ואמדה,עיניהאתעצמה

מודןדורון

הל-וםדן
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שגיבזרד :מערביתמחפוזנגיב

 :המקוריהסיפורשם
-אל-באשא""זקן
שפירושוהבאשה,זקן

השיטין.עץפרח

בתוךכלולהסיפור
שלסיפוריוקובץ
אל-"אל-פג'ד :מחפוז

אכזב),(שחדכאד'ב"

 1989קהיר,
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השיטיןעץפרח
לאיודע.אלוהיםדק ?זה iזהקפהביתנפתחמתי.· ..

בתקופההזאתהשאלהאתלהציגדעתיעלעלה . •
פעמיםפניועלחולףהייתיי.בילדרח .חיישלמוקדמת .

מקריךהיההואאל-עבאסיה.בניכיתדובשרביבלכתירבות
בעובדנויפניועלחולפיםהיינולכך .והודידאהלבבותינועל

ישברשכךברימלהביטנעים iרנכובאדיבות,במהירותיבקרבתו
וההדרהיקרכלעםפדנר t:1ביתמרדיומיטבהאבותבר

מרכזשלהקפהלבתיבהשוואהקטןהואאותם.שאפפו
יבצורתומוארך-סכאכיני·אל-שכונתשלאפילוארהעיד
מעליהאח.רעליהשישעשויהבימהעומדתבעומקוהדוד,
קינמון,סורכ,תה,קפה,שלצנצנותערוכותשברראשוןמדף

לכנרתנרגילותנמצאותשברשנייומדף .רךואניסנדריהיזנגרריל
ימעצדאניבאריחימהודקתרצפתונרצצות.וכחולותשקופות
הקידותשנישלבמרכזםזן.יתכלתבגרךותקרתוקידותיו

מדאותשתימוזהביםובמסמריםבדבקקבועותהמקבילים
נמצאיםגםשם-שחרדהבנהבעץממוסגרותחלקות

אליהםובצמררזה,מולזהשיש,שולחנותשלטוריםשני
זרועההיאהדיהקפה,ביתשלפנילרחבהאשדבמברק.כסארת

שולחנות,שלשודרתשתי:ה tרצבעים,בשללקטניםבאריחים
ענפיםמשתדכיםשממנוגברהשיטיךעץלומתנשאובמרכז
השיטין",עץ"פרחבשםה tהק~ביתנודעכךבשלכפופים.

 ...קינג""סיידבעליושלו~מראתנושאבחזיתוהשלטבערד
בשלטונומנידיםכולםאבלזה,כינויומקרריודעאינואיש
ולמרותהעממיים,ניחוחותיוןףארעלהסמוכות.השכונותכלעל

הריהויחפים,כשהםבגלימות iמתדרצציכברהפועליםשהמלצרים
ההגשהבכליוהךובקידותיוברצפתוהךהמוחלט,כבקירנומצטיין
ביתהיההואמשקאותיו.שלהמעולהבטיבםהצטייןכךשלו.
חשיםהבחירותבערנותוהמרדים.האבותמביךהנערציםשלרעד
קרבתואתבבקשם"באשא"תראו"נושאימביךהמועמדיםאליו
הכל ...ובסמטאותבשכונות :tוהמצביעיעלהשולטיבעליושל

פורץהצחוקבמתינות,מתגלגלותהשיחותבשקט.תמידמתנהל
ובפיוס,בהרמוניהמתנהלי tהפרליוהדיאלוגשקולה,במידה

מעלכולם,לראשימעלססתימתנרזע'לרלסעדשלכשתמונתו
בפסיהמקושטתשלוהשרדבחליפתזקופהקומתולנרגילות,

זהב.

יכךאחדבתחילה.מודגשוואבאופךהשתנוהקפהביתבאי
ולאחדהשנייההעולםנז.לחמתלפרוץבסמרךהדברים.התכדרר

זולתמהםנותרולאארלערי~מםהלכווהמרדיםהאבותימכך
והתמנותנוהתבגרותנועםידכ:שנראנחנו ...ימיםבארשכבדאחדים

 ...שבשכונתנוהקפהבבתייפהיהאללפרוץהזכרתאתלפקידים,
ודשנונרגילהעישנותה,קכ!ה,ושתינוהאבותבמקרםישבנו

שנשמעוקולותבקוליומין iאהבזפוליטיקה,בענייניבשיחות
ולאהמופלגיםמהזקניםנרתעיםערדלאלרחוב.מעברלעתים

אתםמחליפיםיד,להםללחוץ•אליהם,לגשתהתרגלנוממורינו.
בשיחותינומשתרבביםשהיויישרזכדרנרת.ורעותמלות-ידידות

במשחקיעמנושהשתתפוכאלהביניהםהיוואפילוהלצהדברי
ניתכווהיקר.הכבודבמלוא itזכמהםאחדכלאולםשש-כש.

חרקה,עלגםשנסברהשיחותנתגררנררכךחדשותבעירתעלינו
פינוייהאנגליםירופדהגתמפליהמלךשמאלייימיךיהמחיהיוקר

החייםמהלךאתעצרולא~;להכל ...והיהודיםפלסטיןהתעלה,
שהולידווכאלושנישארכאלהשהתאהבו,כאלההיוהטבעיים.

עוזהבכלפרצההביקורתיהחמיויירוהטרוניותהטענותילדים.
אשהלאגברילאילשרנרתינרימחרצובותשלםיצאלאואיש
אחדיבדבריםחלקנטלוהיחפיםהמלצריםאפילומפלגה.ולא

והתנזרותוחולשתוגילוישרםימדפהקינגסיידשלשהפיקוח
מפלגהלהרrץזהחלמאתנואחדשכלעתהגיעהיום.יוםמחיי
אחרוני .בראשינוזרקהשיבה .ואמצעיומטרותיוולועצמהבפני

סיידשנפטרביוםנמתחונבינר rעלעולמם.הלכוהזקניםהמרדים
 .מקומראתתפסיגילנובךשהיהיפעיאל-שאבנודררבנוקינג,

ושידאגהקפהביתשלהמוניטיןעלשישמורעצהלוהישאגו

לשםהטובבשמריזלזלושלאהמאכליםולטיבלניקיוןבמיוחד
אתוקייםהבטיחהאישהאופק.צדישעושיםכפיכסףבצע

להוציאהקפה,בביתשינויחללאולכךכלל,בדדךהבטחתו
שנהגנוכפיבסלחנותעליולעבודהיהשאפשרמזעריישינוי

חדש.דעמעשהכללגביבסלחנות

מעיינותפרצוחדש.דףונפתחדףנסגרהפיכתו.עםנעהצבא

איתנהלאבן-שתייההפכהקבוצתנו ...מחשבותוהתנגשותקורה
הקפהביתפינותאלהסתננוכמצרפה,הקפה.בביתמסדויסוד
השכנותבתוקףנשזרולבינינובינםהיחסיםהחדש.הדודצעירי

שהרגילהכפיבמשבריםנתקלנוהתהילהכשגדלהוהחברות.
מבטיהםבנרלנערץהחלוהביטחוןאנשיההיסטוריה.ארתנ;

זהירותלנהרגלנרקראושבינינוחכמיםמורדים.אחדיבדרדפם
ושלווהשלרםשוחדיאנךאםבהם,לדרשולאפוליטיקהבענייני
ולאאותנושטףשהגירויאלאיכךלנהרגאומדגמדנו .אנחנו
נתפסהמבינינוקבוצה~ןב.שלגירויכמרכמוהרימאתנוהדפה
למדנורכךדעתם.וקלותאנשיהשלהתבטאותםפזיזותבשל

באללהחרסים ;ורמזיםסימניםלחישה,ידיעלזהאתזהלהביך
בהךנעצנוחדשותפניםשהופיעופעםבכלומרות.כליהמסכנות
שאלנומביכהשאלהכלשהו .צעירהציגכאשדזהירות.מבטי
לנרסיפרו ?מתנורךהואלמהמעניךיהשיבנולפני ,-עצמנואת
הגיעוכךוכדילב,רחשיממרחקיםהקולטיםרשמי-קוליעל

ואשדיבתינו,אמרתמד'לצאתלאהציעשמישהוהדברים,
ילעצמנואמדנו .בכךלעמודידינולאלהיהלאאך .ביתךיושבי
למיאפשריושהביטחוןהמפגשים,ניחומיעללוותרנוכלשלא

בהתנשאותוחיינואתהעכירהחדשהדודולשרנו.פירששומר
אנחנו .לתהילתנושרכשובתיעובמעבדנובהתעלמותויעלינו
המתגשמים.לנצחרנותלאהמתחוללים,לנסיםמתכחשיםלא
במזרחחופשלהפיץבתנופהשהשתחררוהחזקותלידייםלא

העבדלתהילתהזאתההתכחשותמהלשםאבלובמערב,
מלריב.נמנענוזאתעם ! ?קודמינורנותולנצח
ודאינושלאחריווליוםהמחרליוםשמחנומעקשנותנו.בנרחזרנו
סעד"מיהרכמרמתגרהשאלהכשנשאלנוברכה.סימןבהם

"מיארמוצלח",דיןעררךש"היההענווהבכלענינו "?זע'לרל
סוחר"שהיההעדינותבשיאאמדנו "?אסאל-נחמצטפאזה

להעכירטעםאיך :לעצמנואמדנואל-ע'רדיה".בשכונתזרעים
לתקןלבדהלהיסטוריהנשאירסדק,ויכוחידיעלהאווירהאת
שיקרםחדשבנייךכלעלהכלליתבשמחהונשתתףרצונהכפי
 .שורששיכהצדקאר

חיכתההשחורביוניהחמישהיוםשלהפתאומיתהתרגשותו
לכיראצנחנוולרסיסים.לגזריםנקרעותקרותינובתדהמה.אותנו

רפאים,לדוחותהפכוהקפהביתבאי .מצחיךכאפרעמיקתא
נוהמיםכשהםחשוכה,עלטהשלהבכאבעמקהמשרטטות

אבלנו .לעגניהאבל .מקרנךהאבל .טרטאליהאבל .קץאיךבהזיות

החדשים,הידידיםשללאבלםאשדהתקוממות.חסדהיהלא
לנר"ספרר :חדשהבנעימהלנראמדר .אבדוןאפוףהיההדי
הנחמההואלבשיחשהדישיהיה.היה".איךעולמכם.על

מההחרב"מהאותנושאלוגם ... ?התועלתמהאבלהאפשרית,
שלכתלנערמוהתשובות ."?הזההיקוםבתרךהאדםבבריאת
הזקניםפינתאלבסוגרנוהתמשך.והזמןנמשכההשיחהאוריד.
החייםהמשיכוזאתבכלדברים.קדרמקרם.בכללכולםודווח

הפתיחותסיסמתבדמהנישאהוהכליה.המרותנמשכולהעניק,
אפוףלגדולהשעלהמיישצעד,בלישהיגדמיישהכלכלית.
מלבדלניצחוןשמחנולאכזאבים.שנבחרכאלהוישחשדות,

אראחדליוםמלבדלשלוםולאאחדימיוםחלקאראחדיום
ולחם.עגבניותמלפפונים~עלנסברהשיחות .אחדמיוםחלק

 .והנרצץהחטוףהברקלביןוהעלטההענניםביןבוהותהעיניים

 :הקפהביתשלבעליויפעיאל-שאלנראמדאחדערב
 !הקפהביתמנידתעלהרסכם .מכרבדיימצטערי-

 .במקומרירקםשסופרמרקטלנרשהתבדרעדבהתחלה,האמנולא
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שלהקפהביתחרב.לדקירתהדומהידיעהזוהיאלוהים,אל
אתששיעשעהקפהביתהאבות.ושלהזכרונותשלהחיים,
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 ...והסחי
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להופיעהעתירחרש,

הקיבץובהרצאת

המאוחר.
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שגיבדוד :מערביתמנצוראניס

 5ן:וי
=== 
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~ 

.סיפורת

הרביעיהפרק

רומןמתוך

הסופרשל
אניסהמצרי

הוצאת .מנצור

אל-שרוק,ראו
קהיר·ביירות,

1991 • 

l ( סרפדשלחיבור
מימי-ידועערבי

שלים ?7המספרהביניים,
תודגם .חיותמפי

 .הרריומקודרמפרסית
מפורסמתקסידה ) 2

הנביאבשבחמאד

מוחמד.
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עודלזאבהאוסיףשלא
הםהקרובים ...אנשיםשלסוגיםשניישאמיברדע

מבכרתהיאאבלפחות.רעיםהשכנים ...ביותרהגדועים
עםנפגשתכשהיא .מביןא''ני ?מדועהנוצריות.את

אמיתשובת .אצלנותבקרלאמדועארתהשואלתזריא~ם-:עזיז
 ...השםירצהאםמחד :רביהמניהבאה

מאד.ארתךברת i1ארבנותיי ...ובשמחהבכברד-

שהןא,,רתיהןואומדבנותייךארנאוהבבניאפילו ...אניגם-
אל-מנצורה.בבנותהיפות

שיעניקחשובמישהויהיההואהשםובעזרתמנרמס,גםהוא-

 ...שמחהלך
זיז.:ארם-עגברתאלוהים,הלוואי-

רחובותשלרשהכדימביתנו .jמדרחוארם-עזיזגברתשלביתה
לבקרמשתוקקתשאמיאלאז. 1יחסימאדדחוקהואכלומדי-

המדפסתהואארם-עזיזשלשבביתההיפההדבר .ארם-עזיזאצל
ובקלפים.בפינג'ןעתידותגלה;מארם-עזיזילכךבנוסףהגדולה.

גברת ...ומדויקיםרביםדבריםמנבאתשהיאעליהארמדתאמי
אחדיאבליהפינג'ןבקריאתה r~דדשכדמקבלתחיתהארם-עזיז

תזיקולאהשם,למעןזאתשתעשהאומדגמדהחלה,שבנה
להרע".המכווניםכשפים"(ז.:עשימוכרתשחיתהאומדים,לאיש.
זוגות.ביןופירודמשפחותלפירוקגדמואלהממעשיםחלק
חסדמעשילעשרתהחליטההיאהחלים,עזיזשבנהאחדי
בקבריביקדההיאאבליחלים.שהואציפהלאאיששכןבלבד,

והדליקהכבשיםשחטהמדים. 1הכגדוליאצלוהלכההקדושים
עזיז.החליםכך ...נשמהנדרת
כלדבש.נוטפתשלשונהארם-עזיזהגברתעלארמדתחיתהאמי
גברתאמדהשנכנסנוברגעריפה.מתוקהואארמדתשהיאמה

 .,משלשרםעליךמדבריםאנחנואלוהים,חייקדיצעד :ארם-עזיז
מיוחדיםתמריםאלינוהגיעושכ:ןילבקרךהחלטנועזיזרבניאני

ולשאוללבקרךמדליןמבתיביקשתי .לפיךהראוייםמהדרום
 ...לשלומך

כלילתבעייתה,יפתוראלוהים ...מאדיפה ...פגשתיהאכן-
 .צדיךלאאחרתהכלות,להיותצריכותככהוהשלמות.היופי

אתטעמתילאהבתולה,כחיי~ ...שלךהמעולההטקטזה-
יאהביאי,יחד.אותםלאכולחייביו~:אמדתישכןהתמרים,טעם
 ?לאח iאיפהאבל .ז,ןל.יןיאהבי ...~ן~ת

מישהואוהבבניאתדאיתיויאאני ...חבריועםיושבהוא-
הלוואימאמא.יופייאיזהיליאומו"'והואואלפת.מדליןאתכמר
 .אחיותייוהיו
אלהינרבדיוק.כמוהרעזיזייהן 1מאדלהןיקדוהוא ...אחיותיו-

 . ..חסדיוסיף
מפסיקשאינודואהאני ...דבד;מהואמהעליודעתלאאני-

 ...לדבר
סיפוריםלוישזהמאמא, :ליארמדותואלפתמדליןיאכן-

סוף.בליסיפוריםבספרים.שקראודבריםובדיחות,
לאהואבביתאלוהים,חי ?רבדיחררנסיפוריםלוישבני-

יבשם ...מאושרנעשההואלכ:אןבאכשהואאבל ...פהפרצה
 .אושרלהןייתןינר iראלדקורת-דוחלויתןהאל ...לו

מה :ארתהשואלתאמי .ע'לרליזתמרישלטנאעםבאהמדלין
 ?הזההפטפטןהילדלכןאומד

אינניאחד.בחוטארוגיםרדים!סיפלוישטאנט,אלחים,חי-
מימאושרת ...האלההסיפוריםכלאתמביאהואמהיכןיודעת

תשתעמם.לאלעולם ...לושתינשא
מוציאאינוהואבביתמןזנתרממת.אניבתיידברישללאמיתר-
מאמא.בסדרמאמא.בסדר :מלבדהגה
ילדיםכיוםאין ...דהרמישל;הא ...טאנטיהנימוסיןכליל-

כאלה.
ושואלתפעםכלבעצמהבאההיאהדיימדסללטאנטאשד

מוציאההיאמתיישבת,כשהיא ...מהשוקמשהרצריכהאמיאם

~לח-המסטיקושרףסלעםמיוחדקפהובקופסהקופסה,מארנקה
זה,מקפהחרץדברשרתהאינההיאמכיד.שאינידבריםוערד

השאירבעלהאלמנה.היאבעצמה.אותרומכינהשקמהוהיא
בבית-הספד.עמיתיהואשביניהםשהצעידילדים,חמישהאחדיר
טאנטחודשים.בששהממנוגדולואניגברה,שחרם,הוא

ממולהעומדמהאישסנדוויצ'יםקרנהאיכרשהואארמדת,מדסל
אותםלוקחוהואבביתכריכיםלומכינההיאלבית-הספד.

שלחלררהעםאחדכדיךלבנה,גבינהשלאחדכדיךאתר.
גבינהשלסנדוויצ'יםשניערדמביאהיהאחד-כך ...שרמשרמין

אתלךהכינהמאמא :ליואומדשרמשרמיןרותחלשלושניים
ידימעשיאתאוהבאתהוכמרבן,בעצמה,שהכינההיא ...אלה

בבקשה. ...מאמא

אתומשאידביתנודדךעובדהיהאותי,מצאלאראםיום.כל
סקנדלליתעשהמאמיאותם,תחזיראם :באומרוהכריכים,

 !ממךאנא ...שערודיהותקים
דרושחביבי.תרדה,אחיך.אתתביישאלארמדת:חיתהאמי

מאמא.בשלום
 ...טאנטיבשלומךדורשתהיאגם
r:זנ~גה.גברתשלרםמה

טאנט.לאל,השבח
ירצהאםשלמה.רפואה :להואמודחביבייבשלומה,דרוש

מחרתיים.ארמחדאצלהאבקרהשם
טאנט.אמסור,-

 .לווהודהלדלתעדבניייעמוצא-
ללשוןמרדההואהדיגרים,אנחנושברהביתלבעלאשד

שהיאאומדיםהאנשים~ד~את.גברתאשתושםהאנגלית.
 ...יהודיה

הםאבל ...יודעאיני ?נוצריזהמה ?יהודיהארמדתזאתמה
הםאלאלמסגדים,הולכיםלאהם ...יודעאיני ?במהשונים.
יודע.איני ?ההבדלמהאבלמוסלמים.אינםבכנסיות.מבקדים

בכלובדיבורםהבדיותפניעלהמתגלהמוזרמשהרשישאלא
מיןזוהיהאם ...יהודיבאחדארנוצריבאחדשמדוברפעם

אף .מביןאיני ?שנאה ?פחד ?התנשאות ?גינוימין ?השתוממות

האנשיםעםלהשנוחלבשמתיאולם .דברארמדתאינהאמי
וזהר.שוניםהםהאלה.
זמןלאחדילינודענדכאת.מראםקוראיםהביתבעללאשת
ובאהמגרמניהיהודיהוהיאבידקהדטמראםהואששמהיממרשך

בעלההבניין.אתורכשהיחידה,בנהסאם-סמי,עםלמנצרדה
שהלכתיקדהלאהעליונה.בקרמהשרכנתהיאלאנגלית.מרדה
בעלהואלכךנוסףביותר.ואליםאכזרמרדהבעלהשכןאליה,
שמרנים-הדידהשכדעםאליושהלכתיפעםבכלהבית.
לפנינדכאתמראםשלבנהבידיהכסףאתשםהייתי-גדוש
לקרמהערלהולאשהגיעעדלוממתיןהייתיברחוב.הביתשעד

מזעיף-הפנים.הזההמרדהאתשאדאהמחששהעליונה
ביקשהאמילבקרה.באהנדכאתמראםאמי.חלתהאחדיום

ביקשההיאהקפה.אתלההגשתיסוכר.בליקפהלהכיןממני
הפעםחיתהזרעמי.לשוחחשרצתהמשרםלידהלשבתממני

ואודותאודותיהדבריםהרבהששמעתיאחדישדאיתיה,הראשונה

והביקוריםולנזקקיםלחוליםעזרתהנימוסיה,נדיבותה,סיפוריה,'
שרנה,בדיאלקטערביתחיתהלשונהחולה.כלאצלשערכה
רחבה,גבוהה,חיתההיאשכן ...שרנהחיתההליכתהאפילו
וצווארהאדומותולחייהשחודרתעיניה .שחרדושעדהצחורה
העידדיבורהסגנוןמרדם.נדאהחזהיושבתכשהיאימוארך

העדינותכלילתחיתההיאמאידךררה. iזקשלעצמיבטחוןעל
ואלמדלמאמאתרופהלךאתן :ליאמדההיא .מאדומנרמסת

ואחדיביוםפעמיםכמהפושרים,במיםארתהלהמיסאיךארתך
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 !אתיברא .מידהחליםוהואסמיבניעלארתהניסיתי .האוכל

חביב.נדכאת,מראםעםלך :אמרהוהיאאמיעלהסתכלתי
בעלהאתוראיתיהמדרגותעלאותיהקדימהנדכאתמראם
לצחוקהחלה tמידבכךהבחינההיאמהמדרגות.ירדתימולה.
 ...תחשושאלחביבי,אתי,בראממך.יראהילדאברהים, :ואמרה
 .סמיבניאתתכירהלוא :ואמרהבידיואחזהירדההיאברא.
יהיהסמי .ושוחר-ספדמנרמס ...כמרךידידלושיהיהחפץהוא

ברא. ...ארתךלראותמאדמאושר
בהישמלאה.שהיאהואבדירהברשהבחנתיהראשוןהדבר
וארונות.שולחנותבכיסאות,מלאההיא .מאדרביםדברים
פרחים.בפינותתמונות.הקירותעלשטיחים.מכרסההרצפה
איפהיודעואיניעיניים,מאירשרואיםמהכללבנים.הקירות
מקודם.הכרחיושלאמוזרברשםריחהיהבבית .האורמקרר

ברא. ...סאםיא :קוראתשמעתיה

יחד.לשבתעליכםצלאח.וזהרבני.זהרצוחקת:אמרה,היא
לספרייה,לכרלטייל.יחדצארמנרמס.והואכמר,ךקוראהוא
אחת.דקה

 :אותישאל .שדיברהראשוןהיהוהואוסמיאניעמדנו .נכנסתי
 ...אנדרסןסיפוריאתקראת

 .בראותימשתףהואמשהרקרנהכשהוא .וחביבתיהחביבה
רוצהאניגםאםאותישואלהואכלשהודברקרנהשהואלפני
בתוקףעומדוהואמסרב,אניפעםבכל .אחרמהבדברארבר

 ·סוףאיןגדול.פגםבסירוביורואהקרנהשהואממהלילתת
כאלה.דופןיוצאימאנשיםלהתפעלותי

הואוגרעינים.פוליםמוכריםשברלמקרםהלכנוהימיםבאחד
אותם.ליונתןפוליםשלואחדגרעיניםשלניירגביעקנה

בעתשכןלטאנט,זהואמר:סוכרעםבוטניםקנהאחר-כך
בכךישזה.אתאוהבתשהיאלבשמתישברעלפניביקורנו
זאתערשהוהוא-שכיחהבלתיהתנהגותומופלא.מוזרמשהר

 .מאדרגילמשהרבכךורואהטקסגינוניכלבלי
כשאתה tליאמרר :שאלתיידידים,שנעשינואחרי tאחדיום

 ? ..לכנסייהגםהולךאתהמתפלל
בראאתי,לבראתרצהאםמיוחד.תפילהביתלנריש ...לא-

מטאנט.רשותכקש ...שחרעםמחר

זהביןההבדלמההבנתיולאמהכנסייה,שרנהזה .יחדהלכנו
 ?הבדלישומדוע ...והיהודיםהנוצריםביןההבדלמהולארזה
 .כלשהוהבדלשישלבשמתילא

 ...עזיזידידי :מדודותייאחתלדודהאמרתיפעם
 ?נוצרי :אמרה

כן.אמרתי:

 .ואבריארי :אמרה
נחמדאדיב,עזיזאבל :להאמרתיולכן tכךעלהתפלאתי

בנותיהארתה.אוהבתרמאמאאותנואוהבתאמר .מאדומנרמס

והנימוס.היופיכלילות
 ?אתהאתךרמה :דודתי

תקליטים.רגםספריםלהםיש ...מביןאינני-
 !תדע-כשתגדל-

ובעלונחמדחינניאדם tאמיאחי tלדודיאמרתישפעם tזכררני
מראםאמרסמי.לושקוראיםהזהבביתחברלייש :הומורחרש

יהודיה.והיא ...נדכאת

 ?מוסלמיםכבראין tכלומר ... ?ככה ?יהודיה-
 .מביןאינני-
 ?נראההואאיך tרבכן-
שבעומדברספריםהרבהקורא ...מתוקדיבורו ...נקינראה-

 ...אותראוהבתרמאמאאותראוהבאנישפרת.
 .ילדהאלה,השטויותמה

 ?דודייאמדוע,
יהודי?

לישישלושאמרתיהראשוןהוא ...אומרתזאתמה .כןלא.
 ...מאךאןתהאןהבןאנימאמי,לאחןךגת,אחרת lןןךימנהכלילהאתקךאת

 ! ?כאלהאנשיםעםמתחברמישהו .כן

 ?מדוע- ?הפלאותבארץעליזהסיפוראתמכיראתה
 !וגמרנוזהזהר ...מדוע ...מדועאותילשאולתתחילאלאתה- ?בעל-פהשירהיודע ?ראתה .כן

סאם,לו:ועמדתיסאםשלחדרודלתאתדחפתיהלכתי,מידובגרמנית.בצרפתיתאנגלית,מעט
 .אתךלשבתרוצהאני .בלבדערביתהיאבעל-פהיודעשאניהשירהכל
נסעהמאמא .לךלקרואהתכוונתי .כלבביבחוראתהבאמת,- ...בערביתשירהמעטיודעאני

בררך .לבדלאכוליודעלאואניגדולהארכלכמרתוהשאירה ?והדת"הזההעולם"מוסרהספראתקראת
 .האחרוןבזמןקראתמהליאמררשבאת.השםלא.

ארכלמדבר,כשהואאותררואהואני ...בספריםלדוןהמשכנו 2"אל-~ךדה"קסידתקראת
תהכךואחר .וסברןמגבתאחר-כך ...ארכללימגישוהואושרתה,לא.
 ...בהתנהגותומוזרדברשרםמצאתיולאספריםהביאולבסוףסיפוראתקראתהאםפה.בעלבשלמותהארתהיודעאני
להיותמתעקשהוא ...חביבהעדינות,כליל .רגילאדםהוא ?זינאת

 .אנירגם tידידילא.-
מתקןהואאביר.בתימלאאתירשהואהריעזיז,לחבריאשרהגרמניהמשוררשלוהמזימה""האהבהאתקראתהאם-

שעוניםכמהלפניהציגאחתפעםמעוררים.ושעוניםשעונים ?שילד
נשבעהוא .מעוררשערןלינתןאחר-כך .ותיקןשפירקמעורריםליתראהראתהלישישהספריםאתלךאראהאני ...לא-
שאתמשרם tאחדמילאפילוממנייקבלשלאטאנטובחייבישראניאיטלקיתארגרמניתללמודתרצהאם .לךשישהספריםאת

שתילויש ...בעזיזהסתכלתי ...חינםקיבלהזההמעוררהשעון .ארתךשילמדמיעלאמליץ
אמרערבית.ומדברידבכלאצבעותחמששפתיים,שתיעיניים,לב.בחפץ-
בסבראותימקבלעת.בכלפתוחביתריפות.אחיותיומושכת, .יחדנלךמחר-

לאובכנרת.ברצינותאמילשלוםושואלידלילוחץיפות.פנים :אותיוהקסיםשהפליאכילגיליהקרובהראשוןהילדהיהסאם
גררםארחשש,ארחשדהמעוררחריגמשהרבהתנהגותומצאתיוישגדולה.ספרייהלוישאותן.וקורארבותלשוכרתיודעהוא
ממנו.ולהתרחקותלזהירותתמידלבושונקייה.הופעהבעלהואוחידודים.סיפוריםלו

אבל ...רדתצבעמכלהבריותכלביןניגודואיןהבדלאיןראמיכברדה,מאמי,אומר:הואאמראודותמדברוכשהואנקי,

 • 49בעמ' ךשמה---------------------------------------

 •םיפורת

המצרי •מנצרראניס

 •לחייוהששיםבשנות
העירילידהוא

לקהיר.צפוניתמבצוריה,
פילוסופיהלמרהוא
זהנושאלימדואף

 .קהירבאוניברסיטת
עיתונאיהואמנצרר

הוא .מארמפרדסם

שלהראשיהעורךהיה

"אוקטובר"כתב·העת

העתרןשלראחר·כך
מפלגתבטארן •"מאיר"
מרבאר:פ.שלהשלטון

 •פנסיונרהואנירם
בכללכחרבהממשיך

מצריים.עיתוני

לקוראמוכרמנצרר
בעיקרהישראלי
היההוא .כעיתונאי

אולם •אנטי·ישראלי
סאראתכשעלה
עמדהוא •לשלטון
השלוםיוזמתמאחורי

ליריךרהפךמנצררשלו.
סאראת,שלהקרוב

מספרלאץרהגיעואף
 .בשליחותופעמים
סאראתצרחלאחר
 •ליורשומקורבנעשה
מרבאר:פ.חוסני

ותרגםכתבמנצרר

ספרי..םממאהלמעלה
 •האחרוןספרר •לרעתי
בזאתמובאממנושפרק

היפההוא •בתרגומי

 .בספריווהאותנטי
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דדכןעושותרעותבר·נירדב

•מםה

מה"אני,

שקוראים

אינטלקטואל
אמרתי .מגריס

הוכחתירגםכך

 ] ... [זאת
לאחראך

זאת,אמירה

שימר·אנא

אניאין :לב
זאתזיקהחרפך

בכךאין .לכלל
מחרייברתכל
ציוריאר

קיימים ] ... [

אינטלקטואלים
המגתייסים,

וקיימים

אינטלקטואלים
עושיםשאינם

שתיזאת.

חןהגישות

מוצדקות".

חרא"אבסורד

-~עללדבר
 ...פוליטיות

מחישכן,

התחרשות

חרמרקראטיח

לאאם-
פוליטיקה?

התביעהמחי

לחירות?
הדרישהמחי

 ."?לצדק
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אלג'יר,יליד ,לוירנארד-הנריב·· ;;, .
יהודי , iובתרברתצרפתי , 1948 ·

מכרכביותרהרבההואיבמוצאו

הספרותבשמימטאורי,אפילוערלה,
הכתובההופעתומראשית .בארצווההגות

הציבורייבעינטריבל""אנפאןמעיןהוא
לאחדנחשבהוא .עמיתיורביןהרחב

שלאחרהצעירים,הסופריםמארבעת
טרדנטים tהכמרדבתקופתצרפתזעזועי

"הפילוסופיםכלבפינקראו ,-1968ב
הבוגר,הוזזגליקסמןאגררייהחדשים".

פינקלקרארטאלןביניהם.האזוטריאף
 .סגנונווכבקירןשקולהברצינותמצטיין
ביניהם,המוזר·אולי-טריגאנרשמואל

מכלהדיים,-העדתימוצאורקעעל
משיחיות•''שלדגלמעיןבעבר,מקרם

 .בישראלרגםהיהודיבעולםספרדית",
iזפרלמרסןמכולם,הפורהזאת,עם

טבעוי-t1עלהמובהקהמסאימכולם,
כה),עדרומאניםשניגםחיבר(אף-כי

עברילכלרעיונותומפזרכולוהשופע
הםכי,ז~וריר .לויברנארד-הנריונותרהיה
פעםקולחת,שפתוכזיקוקים-דיבוריממש

ייותרנינוחהופעםובחומצתיות,בערצמה

הלשון 'מאמניכאחדלהציגוואפשר
הוא .יכז.ינושלבצרפתביותרהמיוחסים

אמצעי-התקשורת,לכלבתנופהפרץ
נראההויאאלהשררותכותבובעיני
הערלה.יהדוררחשיאתביותרכמשקף

עולמםעללעמודזאת,במסהננסה,לכן
בקרבאחריירהרביםהנוהיםשלהרוחני

הצעירה.המשמרת

אותרקם;ממהייתיוסוציולוגית,היסטורית
נונא,,- :כןואמנם"אחרי".שבאבדור

שתירי rאדספריואתכתבלויהגרי
שתלטרת iדאחריהרסניות,מלחמרת-עולם

-,,ז~גחרירההיטלריזם,הפאשיזםוכפילת
היהודית.השראהאחריהסטאליניזם,ערת
אושוויץיהסובייטיהג~לאגצאצאהוא

ירושליםהצרפתית,דראנסי"הפולנית",
"אחרי"כ 1במרש :וערדהמתחדשת.העברית

שלבכז.רחקכיאףזרילאחרזרלמכות,יש
דרייפרס,פרשתאתארוכות-ביחס,תקופות

וישיעתיכניאתהקודמת,המאהבשלהי
ממשניריעיתחת .הנאצילפולשהמבישה
הסובייטיםהטנקיםפלישתהתחוללה

חירות,אררין·לראשונההנרשמתלפראג
האזרח Jזכרירחשלמחודשדינרילצד

ברז'נייב.שלשרביטותחתעצמה,ברוסיה
וכבריו~ריברנארד-הנריאתלהביןישכך

עליכיצד :ולשאוללתהותכרכלעתה
יהיהמסרגלההיסטוריה,שלאלהחורבות

בקדמהאמרןערדלתתהערלההדור
עתידתיהשרחררבאידאולוגיותיכלשהי

האדם,שלהטובבטבעיותר,טוב
ארשליטי-עמים,שלהרצויותבכוונות
ולהוסיף"להתגייס"האינטלקטואליבציורי

טיפוחתוךהכללילעניינילהתמכר
אמונות,באלו ?כלשהוחברתיאופטימיזם

צעירה:הרגירכלערדעקרונותבאלו
הבל"יהכלמפנימפלטלעצמולמצוא

ולעגוןיייאושמכלללהינצלהבלים",
-כןואמנם ?בחוף-מבטחיםאיכשהו

מוצקה :קרקעאחרלחיפושאלה,לכל

לויברנארר·הנרי
כללמעשההוקדשוילרגליוכלשהי
נעסוקאנו .לויברנארד-הנרישלמסותיו

ולהגיע,טיעוניועםלהתמודדכדיבהן
שללמידהיובאמצעותןדרכןאפשריאם

לעמודשתרכלוהיסטוריתהגותיתאמת
הימים.במבחן

ומפלטכרגלהברירות

הסט~דנטיםמרדבשנתעשרים,בןבהיותו

 ,לויברנארד-הנרינתפסעדיין ,-1968ב
המארק-לקסמיקלה,לשעהכדבריו,

 AL-עליוהאהובהפילוסוףנוסחסיזם,
THUSSER , הפסיכר-אנאליטיקןLACAN , 

בכיפה.אזששלטרהסטררקטרראליסטים
ברוסיה,הקורהכלחיש-מהר,זאת:עם

פלישתהגרלאג,מוראותיסרלז'ניציןהופעת
ולבודפשט,לפראגהסובייטיםהטנקים
לרבותהקודמות,אמונותיואתלרסקבאים

ניצב"מגריס",הסופרהיותאחריהנהירה

בכלחשהואמעתה .ומעמדועמולימין
כיוכאינטלקטואליכאזרחכפשריכימי
כיהמאורעות,על-ידיהואוננטשנעזב

לבטוחכלשהייכולתללאהוא,גלמוד
באידיארלרגירת,בשליטים,בנדיבים,ערד

ידבקשהואהאמתמעתה,בקדמה.

כי"ציבורי",אופיערדתישאלאבה
היאשקרכולה"ציבורית"הקרויההאמת
יאמרהואהאידיארלרגירתעל .ר~רמה
 ENF ANT (ממזר"אני :הראשונהבמסתר

NATUREL ( הפאשיזם-שטניזרגשל
אחתבנשימהיאחדםשהוארהסטאליניזם"
שלאופניםכשניממש,כאחים-תאומים

"הברבריותבספררטרטאליטארירת.ארתה
תשעלאורשייצאיאנושי"דיוקןבעלת
ושיזכה ,ן-977ב ,מכןלאחרשנים

לשפותיתורגםואףמסחרחרתלהצלחה
בןאהיהמעט"ערד :יתוודההוארבות,

אניעתהכמהפיכה.האמנתישלרשים.
ומאחרהיא",רצויהעדייןאםתוהה

באידיארלרגירתאמרנונתןלאשמעולם
מת-1968"ב :מלאככרליתיכריזימניות

 :עמוקבפסימיזםוישקעהסוציאליזם",
להגרתר"ישאבוד",יעדהם"החיים

בהיסטוריה".הפסימיזםאתתרםעד

"אין :תהיההראשונהמסקנתולפיכך
הואממנהשנותרמהפוליטיקה.ערד

עולםמול-פנימוסרית",רחובהאתיקה
 :מזריתירהושררה.אלימותרשע,של
יהירחברתי,ארגוןכלמדינה,כל

אלאאינהשררהרכלהשררה,להתגלמות
חשבוןעללדרי-מעלה,זכריות-יתרהענקת

כלעודיהיהלאמעתהלהם.הכפופים
הגדרת(לפי"הנסיך"אתלשרתטעם

העם",את"לשרתאףאומאקיאבלי),
ובכלהפוגותללאמעלה,עםאותרשכן
עצמועלוכסיניםשל'יטיםתמידיעת

איפואיעשהמהברגליים.לרמסושיבואר

 ?אלהומזורעיםחוזריםבתנאיםהמשכיל
 ?יידוםכזאתכרוניתצרהבעתכלרם
לחלוטיןאישית, .הגרי-לויאומרלארי

הזרם,נגדלשחותהמשכילינסהאישית,
שהואהאבודבקרביבפרץבודדלעמוד
הוא,כותב"האינטלקטואל",לנהלו:יברא

למרראליסט"."יהיה

להתהדרותחתפרשר"תבין

לעולם,ערדאיפראתבראלאמעתה
לא-וישועהגאולהשוםילדעתו
לערמתהעם.מהמוניולאהשלטוןממרומי

יחידיםבודדים,אלפילהםיהלכואלהכל
ילהטיףיוסיפווהללויכמוהובעמים
אף-כיולצדק,לטובלאמת,שמיים,לשם
ב"מהפיכה",אמרןשמץערדיתנולא

איפואתהאומרידתםב"סרציאליזם",
 :מזאתחמורלאורך-ימים.תוחלת,ללא

מעיןעצמויהיההמורדהאינטלקטואל
הכללית,האינטלקטואליםבחבורתחריג
זה.לתוארראוילמעשהיהיההואורק
אחריסופרבעקבותהגרי-לויכאןיילך

בשנותשערד ,) BENDA (בנדהז'יליאר
 :תקופהשעשהצנוםספרכתבהעשרים

 LA (האינטלקטואלים""בגידתהיהשמר
TRAHISON DES CLERCS ( הרקיערבו

עצמאות-ללאבתלם,עמיתיוצעידתאת
אמיתיתדבקותאראיש-הרוח,שלאמת

ישייךלויברנארד-הנרי .המוסרבעקרונות
תבלוטכברוכאןזה,מיוחסלמיעוטעצמו
עלתחזורוהיאעצמית,התהדרותמעין
זאתמגבלהלצדאולם .כתביובכלעצמה
בכתביושכןיכשרונומלואגםיתבלט
פניעלמרהיבההתפרשר"תהואיפגין

 .לאין-ספררכמעטשטחים
בכלהיש :השאלהותעלהתצרףזאת,עם

קרהרנציה,דיעקיבות,דיהזאתהזקפעה

שהואהרבותבסוגיותמעמיקהדיידיעה

שמאאר ?עצמוובפנייבפנינושוטח

השאלותביןמספקתהלימותכאןאין
התשובותיבוללביןישאלשהואלאין-סוף

התרשמתימצדיי ?לקוראיויספקשהוא
יסקרנותוומיריעתקריאתומהיקףמארד

בחובבנותרביםהאשימרהרבצרפתאולם
רבות.בסוגיותמספיקבחוסר-ידעואפילו

ריימרנדיכאחדמאודוצנועדגולאיש
מראשי ,) RA YMOND ARON (ארון

קייםשעמובצרפת,האינטלקטואלים
כתבמעטים,לאקשריםלויברנארד-הנרי

עםאישימגעלי"אין :בזכרונותיועליו
מייצגיםהםאיןהחדשים'.'הפילוסופים

הפילוסופית.החשיבהאתמקוריבאופן
הפינרמנרלרגים,עםלאלהשרותםאין
עםולאהאקזיסטנציאליסטים,עםלא

מחוץמסותכותביםהםהאנאליטיקנים.
-,ההצלחתםהאוניברסיטאיות.לנורמות
בשלרכןאמצעי-התקשורת,על-ידיבטחה
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הוגהשלדיוקנו

בפאריזמוסמךביקורתמוסדהיעדר

סנסציה,עוררוהם ] ... [ימינו.של
אתהראדיקאליתהרקעתםבשלקודם-כל

המארקסיזם".אתואפילוהסרבייטיזם,
אליהם,שביחסוהחומרהצדיכאןעד

ייותרמרוככתנימהגםבולטתומכאן
שוגים.הםאיןזאת,"עם :הלשוןבזר

מקוריתתגובהרגישות,הםמבטאים

שאדםאסונותאותם-הזמןלאסונות
אסונותלצדבעבריאותםחיבגילי
עמנו".יחדאותםחייםשהםההורה

לפסגותשהגיעיארוןריימרנדמקרם,מכל
לאיבתקופתוהסוציולוגיתהמחשבה
מעברהמשתרעיםלתחומיםמצדו"פלש"
אתזכררנרתירספרנושאולכןשלוילידע
מחשבהשנות"חמישים :האופייניהשם

בדרךצעדהואיללויאשר .מדינית"
שבהןכמסרתביודעיןבחרהוא :אחרת

אינההמסהברם,נדירה.לאדנותהגיע
הואכוחהשיטתית.מחשבהשלתוצר

ובעשרתההתקופה,שאלותעלבהגנה
בלתי-מבוטל.מתסיסברחבהישכן

בחסד'מסאיונשארהיהלויברגארד-הנרי
לה,מחוצהואףבארצו,משכמר-ומעלה

כאמוריישכן .לדבררנאזיןכזהובתור
ניסיון""שפןמעיןלגרלשמשהואעשוי

רקלאהמתרחשאתלבחרןבכרונה
וראשונהבראשאלאעצמה,בתקופה
שבאהזר-הצעירההמשמרתבמחשבת

"בתרך".נתרנהכולההיארעתה"אחרי",

הערלהלדורביטוי

עיקריאתכללית,ילהגדירניסינואילו
היינוילויברנארד-הנרישלאמונתו

בזכריותדבקותועלאותםמעמידים
פחותלאדבקותעלוהאזרח,האדם
צימצרם-מדעתעלבדמרקראטיה,עמוקה

ל"מינימרם"עדוסמכויותיההמדינהשל
והמוחלטהמלאויתורו-והעיקרהכרחיי

החובקיםהחברתייםהחזונותכלעל
לעק-הבלעדיתזיקתותוךעולם,זרועות
חברהמולוכקירן-הכפיים,המוסררובות
אלאאידיאלית,שאינהבלבדזרשלא

בוותרו .והזדוןהשררההרשע,בהשורצים

החובקותואלהבכלליאידיארלרגירתעל
ברנארד-הנרייימצאבפרטיעולםזרועות

הצעירים,מבני-דורומעטיםלאתואםלוי
המפרשיםמופגנת,ל~-פרליטירתהסוגדים

בעיקרה,כהגנה,והאזרחהאדםזכריותאת

השלכותללאכיחיד,כפרט,האזרחעל
משלותלדעתם,ישהןיכלשהןחברתיות
 .שוללומוליכות

התחילההערלהבדורהזאתהתמורהכל
חבריו .-1968בהסטודנטיםבמרדלמעשה

היההוא(שאףלויברנארד-הנרישל
בני-טובים,הגדולברובםסטודנט),אז
התא-הצרכניתבחברהבנוחחשולא

הםסביבם.והולכתשמתפתחתרוחנית
האוניברסיטאיתהקתידרהבשיטתמאסר

הפהמולפררפיסרראלייםמונולוגיםשל
ישיששלטבמדינהתלמידיהם.שלהנעול

בדמותמלרבנייכמעטיפרטרנאליסטי
 .יומרבערובידה-גרלהגנראלשלדיוקנו

סובייטייםטנקים :הסער""יהרםומסביב

הדוריעברבעלותביררתעלמשתלטים
ספרמפרסםסרלז'ניצין ;ובודפשטכפראג

איזוןבחייאחד"יוםבשםסנסאצירני

מחנות-הריכוזאתהמרקיע , '" rדניסבי

מצדומאר-טסה-טרנג ;בברית-המועצות

התרברתית-הפררליטאריתל"מהפיכהקורא
לקרמ,-כאנטי-תיזההמתפרשתהגדולה"

הפאריזאייםהסטודנטים .הסובייטיכיזם

בראש-הז;נמסדים,כלנגדקמיםהמורדים
סיסמארת-ונושאיםהממלכתיים,וראשונה

 IL EST INTERDITנוסח-חירות
D'INTERDIRE ,כללאסוראסור(כלומר

והתרבות),האומהבזירתחופשייביטוי

 L'IMAGINATION AU POUVOIRרכן
צוררתבעד-לדמיון")השלטון"כל(ארי

ללמדךחברתיים,חיי-צררתאשלחדשות
חושותצוררתבדחיפותלהמציאישכי

כלואדם.חברהחיישליותררחיררתירת
הקרמרניס-למפלגתעזהשנאהתוךאלה
כלאתהסטודנטים,בעינישייצגה,טיח

בברית-המועצות.וההסתאבותהתחלואים
ידעךוהמרדרביםימיםחלפולאזאת,עם

המאוכזביםהסטודנטיםיהוסרוהז;נתרסים

פנההאריוחלקלימודיהם,אתסיימו
מיעוטם,רלקאריירה.פרטייםלחייםשרב

לשרביכלולאילויברנארד-הנויוביניהם
עמוקהפסימיותרוויאבא-אמא.לחייסתם

לפיהמשלויהיסטררירסרפיהלפתחיתחיל
 .היינו-הךלמעשההםורשעמדינה
הת-הנודעתההיסטוריהכללאורך
האנושיתהחברהלהתפצלותוסיףפצלה

רלמנרצ-לנצלניםולמונהגים,למנהיגים
"האדנות",ולמשועבדים.למשעבדיםלים,
 :מזאתגרועהעולם".חרק"היאהוא,כותב

כניעתם-הם,אתהמייצריםהם"בני-האדם

עצםמכך".נהניםשהםאומרתזאתואין

היאיחדירמתקבציםשבני-האדםהעובדה

הכפיפותואתהאדנותאתהמולידה
לפיההאנארכיסטים,תורתלפיכ,ךלה.

ייותרמתוקנתחברהבעתידתיתכן

הבל.היאמדינה,וללאאדנותללא
פרידריךשלההשגהגםהיאהבל

המדינההיום,בבראתוחלף,לפיהאנגלס
של"אדמיניסטראציהכינהשהואבמה

שלטוןללאמשטרכלומר,החפצים",
טהרתעליהיהוהואבאדם,האדם

אזרחיםביןוהקואופרציההראצירנאלירת
ברנארד-הנריקובעהמדינה,סרלידאריים.

המעטיםאדנותעלכולההמושתתתילוי גםלעולם,תשתנהלאהרבים,וכפיפות •
הואילכןרבות.חליפותעליהיעברואם

כיעד,קיימתאינה"ההיסטוריהמסכם,

תובטחאפילומהפיכה".לקירםכאתראר
מהבתוקףיביותרהטובהההגנהלאזרח
לאהואוהאזרח,האדםזכריותשקרוי
לצדתמיד,שכןהמדינה,מכפייתיימלט

תמידויהיההחרבות,תופענההזכריות

הללושהחרבות"מלמעלה",שידאג,מי
זרהאזרח-היחיד".עלכגיגית,הריייכפו

העולםאתולשפרלשנותשהחלוםהסיבה
"הרעקוראשהואמהאתימנעלאלעולם

"ההיסטוריהזאת,מבחינההראדיקאלי".
שחרשאיןובוודאיכלל",קיימתאינה

סדרילשגרתשתבראמהפכניתלהיסטוריה
מזה-רעב",עבדים"עםאותראפילועולם.

איננו"האינטרנאצירנאל",בשירתהמדזכר
בצדיההיסטוריהבתהליכיכלליניצב

וכפוףהיהכפוףדז;נ-.תרס.שלהמהפכני
החדשים.ארהישניםלאדוניו,יישאר

להיותיכולתכלאיןלפררליטארירן
מדגישלירברנארד-הנרישליטמעמד
אומרקדמההאומר"כל :בתוקףכאן

למעמדחיש-מהרשייהפךערלה",מעמד
המעמדאתויחליףאחריםעלשליט

היאהאנושיתהחברה .לושקדםהשליט
מתחלפיםשבהמסתובבתקאררסלהמעין

כךמשרםבשני.אחדהשליטיםהמעמדות
 :המילוןמןהקדמהמושגאתלמחוקיש

ללאמעגלשלהעולם,שבריי"כולנו
באופןמוליכותברהנתיבותשכלמוצא,

תהום".לאותהלא-יגונה
 .וחסל-קדמהאיפראאין

חרלאטיביזםכזב

אופנהאינטלקטואלייםבחוגים ?האמנם
בכללרלאטיביזםקטורתלהקטירהיא

הכלואילךמעתהואמנם,המישורים.
אחתלתרבותעדיפותשרםאין :יחסי
עלערלהאיננוהמערב ;רעותהעל

העבריעלעדיףאיננוההורה ;המזרח
בלבפרימיטיבישבט :להיפראפילוואולי

"הקדמה"זרועותאתידעלאאפריקה
במלחמות-דמים,שהתלוותההאירופית

בשואותעמים,בהשמדתהמוסר,בהרס

מכרתבכלבסמים,בעבריינות,לאין-ספררי
אתשידעוהדורותיכוליםכלרםמצרים.
פי-ואתאמיןאידיאתרסטאלין'היטלר
בנוצרתולהתקשטלהוסיףרקאדאפינרשה

הרפואהמדעלהישגיפרט-הקדמה
עלהמקליםטכנולוגייםחידושיםוכמה

למוסרנגיעהשרםלהםואיןהיום-יום,חיי
מקרם,מכל ?האדםשלולשיעור-קומתו

חותכתהוכחההואמחנות-הריכוזדור

התיזהאתהשמש.תחתקדמהשאין

לעצמולויברנארד-הנרייאמץהזאת
יגיעודרכההספרותית,יצירתומראשית

רציביליזאציה,תרבויותביןניבלציהלמעין
 .הראדיקאלי"הרעבמסגרת

איפרא,מסתמכיםהקדמהפוסליכל
העשריםשהמאהכךעלוראשונה,בראש

בכךומייצגתמכולןהזוועתיתחיתה-וחינה
באנושות.עורריןללאה"אנטי-קדמה"את

שיאיעל-פינמדדתאינהההיסטוריהברם,
זאתרשעותשכן-בלבדשבההרשעות

היבשות,בכלהעמים,בכלקיימתחיתה

 •מםה

שלקלריח
ערלהאליטיזם
 :מספריו

האינטלקטואל
העומדחרא

בפרץ,אצלו
המתייצבחרא

חורבותעל
גירת,חאידיארלר

השוחהחרא

חזרם,גנד

הנראהחרא

"שומרככמעט

שלהחותם"
חראהמוסר,

המתעטףגם

ללאיבבדידותו
ללאאריאמונה
יתירהאמונה

החברהבתיקון

והאדם.

י"בני·חאדם

חםכאשר

בני·חררין,

זהמתחברים

סביבזהעם

סביבאידיאח,

-סמלים
רקעעלולא

עמומיםאתרים

) OBSCURS ( 
הביאםשהטבע

 . ,,בחםלהיוולד
לארמיות"זר
אידיאח"של
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•מםה

קובעחמרינחי

ברנארר·חנרי

המושתתתילוי
עלכולה
המעטיםארכות

וכפיפות

לאחרביםי
ילעולםתשתכח

יעברואםגם

חליפותעליה
אפילורבות.
לאזרחתובטח
הטובחההגנה

בתוקףבירתרי

שקרוימה

האדםזכריות

חראוהאזרחי

יימלטלא
המרינהמכפיית

פוסליכל
רמח ?jח

מסתמכים

בראש

עלרראשרנחי
שחמאהכך

חיתה·העשרים

הזוועתיתוחינה

ומייצגתמכולן
אתבכך

רמח" ?j"אנטי·ח

עוררין.ללא

44 

אתיים.·ההיסטודהעידניםבכלוכמעט
מצבו~יןבהשוואהמודדיםהקדמה

מציאות iזלביןחברתובעבדהאדםשל
בהתאםעתה.בהחישהואשבחברה

לאדונו :הנגועהאריס :לשאולניתןלכך
למצבו r1להשוואפשרכלוםבימי-הביניים,

שוטן~לאנחלתואתהמעבד ,בימינוהאיכר
בכלאשנכלאהאזרח ?גבועלאדוןשל

המלוכהבימימשפט,ללאהבאסטיליה,
למעמדלהשוותוניתןכלוםהצרפתית,

שדק ,בימינודימוקדאטיתבמדינההאזרח,

לשלחומוסמךדינואתהדןבית-משפט
הפועלים ,נעורייבימי ?סורגיםמאחודי

בר-רעב,ישכמעטהשתכרוהשורהמן

בנשק·ו rאחוכאשד ,במשכנות-עוניחיו

נגדםלעתיו~:משלחיםהיוהשביתה
ואףלהפחידם,כדיוצבאמשטרהכוחות

לעניותבנחלי-דם.מחאתםאתלהטביע
המביאהן~; .ש"~עיםשלזלזולדק ,דעתי
הרפואה,הדיור,להישגיללעוגאותם
השגת :וקלרחהיחסיתנוחותם ,השכר

תחבודה,ובהקלותחיוינים,~צרכי-חיים
היוםשiדםלגמלת-זקנה,בזכותבנופש,
נתעלםאם-הרגילהעובדנחלת

חנת-תזונהאבטלה,כגוןחמורותמתופעות
הארצותאתאףלפקודהמוסיפות ,ועוני

הרגילהאזרחזאת,עםביותר.המפותחות
זוכההמעוייב,בארצותמקוםמכל ,בימינו
כאזרח, ,הבסיסיותזכויותיובהבטחתבדין

"תידבות"ישלילדים.כאבכעובד,
שדודותאורחות-החיים,שלמשמעותי
ספרי)גתקידאו-נא .ידעוהולאקודמים
כולנואתיעמידווהםודיקנסבאלזאק

והחדשותהאנוכיותהטמטום,מידתעל
לפניז~ודששלטוהזולתלסבלותהאטומה

תוצאההכואלהכלשנה.וחמישיםמאה
לעתיםמתמהמהחנזואפילוקדמה,של
לוקים iהקדמזשולליוכלמזדחלת,או

הבחנה.חסד"דאלטוניזם"במעיןלמעשה
בסימןשעמדובאידיאולוגיותהדיןהוא

מעט.ויאהכזיבמאזנןאםגםהקדמה,
 ,למשל ,אסיהקלהכלכליהליבדאליזם

"הידעילידיהםאתסמכוחסידיו
ביןס!ודהאיזוןלכללשתביאהנעלמת"

לפי ,:ך 1מוכתוצאה ,והביקושההיצע
 THE W:EALTH OFתתרבה,סמית,אדם

NATIONS , דרווחהותבואiלעמיםגדול
יתוחיהם,נתחתאפילואזרחיהם.על

~דקסיזם, tוהממאדקסשל"המדעיים"
רחש-הקדנןהמושגאתלכאודהששללו

כלכלייםתהליכיםעליהבםאתליבו
אתשיגי~מואובייקטיבייםוסוציאליים

-יזםילסרציאלמקאפיטאליזםהמעבר
המשטרעוולותנגדרגשות-זעםדתחר

תמרנהציידוהםולעומתו ;הרכושני
לנצחוןשיבי)געתידימשטרשלמרהיבה

וגםזית 1והחברהכלכליתהראציונאליות
יצורלהיניתועדעצמוהאדםאתיעלה

עדידותייוחעתיר-כשרובות"פרליוואלנטי"
קוראיםאיןלכךאם .אצבעותיוקצות

ציפייהעודייודעאיננילקדמה,ציפייה
מהי.

ואיננהחיתהלאמעולםזאתקדמה ,ודאי
האושרלקראת"ליניארית"עתהגם

 ,מסוכסךמורכב,תהליךזהו .והעושר

הואדברשלבסופואךרגרסיות,מלא
ללא-ספודאנשים ,ברחבי-תבל"הוליד",
תרבותאנשישלמתקדםדגםהמהווים

בעמיםעדייןמתפרציםאפילו ,ומוסר
אפלים.היולייםיצרים

דווקאכיביניהם,ואניאומדים,יש

לקחירקעועלהנוכחית,המאהבשלהי
הדאציונ-כיהסיכוייםגוברים ,העבד

ונתחילהכףאתיכריעוהתבונה,אליות,
עולמי"סדרעתהשקוראיםלמהלהיכנס
שיקומואוהאלימות,תפחתשבוחדש",
בעיותלפתוריתגייסווהללונגדהרבים
העדיפותבכוחאוהזרוע,בכוחלא

כלליםבתוקףאלאהעירומה,הכלכלית
 .יותראוניוורס~ליים

 ?לערלמי·ערקאפיטאליזם

ברנארד-שלמיאוסובאזאת,בכלמדוע,
בסוציאליזםבה"ל) :(להלןלויהגרי

עצמודאהשתחילהמאחד-ובקדמה
חדהכאןתהאתשובתו ?השמאלכאיש
 ,השלטוןהגהלידהפרוליטאדיון :כתער

 .חדשנסיךלטובתופראג,בודפשטפירושו
חיסולללאסוציאליזםאין :טיעונולהלן

בליסוציאליזםאין jקנייניהעלהבורגנות
סוציאליזםאין jאמצעי-הייצורכלהלאמת

עצמהאתהמסווהדיקטאטודה,בלי
הפדוליטאדיון",של"הדיקטאטודהבשם

 jהפרוליטאדיוןעלרודנותהיאולמעשה

 ,מתנגדיונגדטידודבליסוציאליזםאין
 .וחסידיותומכיונגדאף ,מכןולאחד

המציאותהואהוא,כותבהסוציאליזם,
שכלומאחדבגולאג.המגולמתהזוועתית,

הקדמה,שלהמפורשבשםנעשיםאלה
המוליכהדיאקציוניתמכונההיאהקדמה
לקטסטרופה.ישירות

היאהטוטאליטאדיתפיכההמה :טועןהוא
בהצלחה.המוכתרתהיחידההמהפיכה

האופיום"הואהואמוסיףהמאדקסיזם,

חדשה,דתמעיןבודואההואהעם".של
וכלמטרותיה,ואתעצמהאתהמקדשת

 ,בפועלעצמהאתמגלמתשדתפעם
שורשמכהבעיניהשהמקודשפעםבכל

הברבריותהחברתית,המציאותבקרקע

הרצחני.הטירוףלאוגםדחוקה,אינה

הקומוניסטיהאנטי-קאפיטאליזםלמעשה,
מאיץ ,מנווןקאפיטאליזםמעיןאלאאיננו
ו"תוכניתתעשייתית,למהפיכהכושלוזרז

פלוסבורגניתכלכלהאלאאינההחומש
אזהרהבאהוכאןומשטרה".טידוד

להיסטוריה,אופטימיסירם"איןנוספת:
לקחזהו-טדאגייםסיומיםייתכנואך

 ,סבורהואאף-על-פי-כן ,,הזאת.המאה
זיעזעווהקומוניזםהפאשיזםאםגםכי

יסודותיה,עלהמודרניתהחברהאת
מזעזועיםיוצאהקלאסיהקאפיטאליזם

הקאפיטאליזם,העליונה.עלוידואלה
בהיס-הראשוןהמשטרהואהוא,טוען

יתיימרואפילוקברנים.לושאיןטוריה
עלהכורתאתלהעלות"מהפכנים"

קאפיטאליזםללאחברההקאפיטאליזם,
"בין :בקאפיטאליזמיםהגדועהתהיה

ללא ,אניבוחרוהקומיסאדהקולאק
בקולאק".היסוס,

בעמדהומחופרמבוצרבה"ליישארכלום
תחילה ?שינויבהיחולשמאאו-זו

"לעולםכיחפץבנקיטתהואנשבע
לאלעולם .לנסיךיועציםעודנהיהלא

לעולםלעמים.'מגדלי-אוד'עודנהיה
יהיההמורדים'.'לשידותעודנעמודלא

'שידותמתןעללעולמיםלוותרצודך
כלאתאיפואהואמקפלכלוםלעם'".
כמנהגונכנס,מאבקכלעלמוותרדגליו,

שלל"מגדל-השן"אחדים,איכטלקטואלים
שלא.מסתבר ?ותו-לאהספרותיתהיצירה
הואנכוןיחידבתודתכימסתבר

מראשאבודבעיניוהנראהקרב,לנהל
עוולותנגדהמדינה,נגד"הנסיך",נגד

"למעןהוא,כותבנילחם,הקאפיטאליזם.
ללאעולםשלהבלתי-אפשריתהאידיאה
העולםיהיהמאבקשללאמשוםאדנות,
 .יותר"עודגדוע
הריהקאפיטאליזם :העדותמספרנעירכאן

הקאפיטאליזם,הגדרה.חסדמשטראיננו
משליםהואהמאוחדיםבשלביוכאשדגם
חברתיתאוממלכתית,מעורבותעם

כלכלת-דברשלשביסודוהדי
מלחמההיאכלכלת-התחרות,השוק,

החזקים,מנצחיםשבההיצרנים,בין

קודם-כלבה,וניטשהחלשיםמובסים
הוןביןמתמשךמאבק ,ומעל-לכל
אשרוהעובדים.המעסיקיםביןלעבודה,

לקבל,יכוליםהםאיןהעובדים,לנציגי
השוק,חוקיאת ,ערעורוללאהרהורללא

שלהםצרכי-היסודאתלהשיגבחתירתם
להגדיראםכן;ואמנםהעם.המוניושל
אפילוהעובדים,ביןהמתקדמיםאת

הקאפיטאליז.םנגדידעודמרימיםאינם
אחדיעודרודפיםאינםאפילו ,כמשטר

אתלהעמידניתןערטילאיות,אוטופיות
חינוך :הבאיםצרכי-היסודעלתביעותיהם

רפואה ,לכלדיור ,לכלהשכלה ,לכל
ככל .לכלזקנה~מלת ,לכלעבודה ,לכל

לחוקיכפופיםפחותיהיואלהשצובי-יסוד
חברתיתמדיניותשלחלקויהווהשוק,

ופורשתעוולותמתקנתמתכננת,מתקדמת,
ומעוטי-היכולת,העובדיםמחנהעלכנפיה

סוציאליזם,בשםלכנותהיהיהניתןכן
בקנההעולה ,האפשריהסוציאליזםאו

כזאת,מדיניותהדמוקדאטיה.עםאחד

להמונידווחהתביאצלחה,תהיהאם
האזרחיתרמתםלהעלאתתתרוםהעם,

עלמושתתתכולהותהיהוהתרבותית
הואאוניבדסאליים,עקרונות-מוסרכמה
לסיועהממתין ,השלישיבעולםהדין

המדינותמצדשיבואונרחבאמיתי

עלכסוכי-עמים, Qבהדיןהוא jהמפותחות
הגדרהעםלכלשמגיעההנחהיסוד

בפתרוןהדיןהוא jמשלולאומית-עצמית
מלחמה,בדרכילאבינלאומיותבעיות
יהיהואםובודדות,תיווךבדרכיאלא
העולםהתערבותבתוקףאף ,בכךצודך

כלליאתהמפרכלנגדהמאורגן
העולמית.והסולידאדיותשיתוף-הפעולה

הלכנולאבאספמיה,חלומותאלואין
"ויהישלמשיחייםחזיונותאחדישולל

מעקרונותחרגנולאהימים",באחרית
בידיעצמנומסדנולאדמוקדאטיים,

המתמשךלוויכוחותרמנו ,כלשהו"נסיך"
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קדמהביןלפסימיזם.אופטימיזםבין
כןאםאלאבהיסטוריה.ו"אנטי-קדמה"

עתידכי )?מהסמך(עלמישהויוכיח
הפסקללאלחזורהעולםעתידהאדם.

לעצמנוונמצאהקודמות.שגיאותיועל
אומחזורית"."היסטוריהבאיזומפלט

עצמה.עלקץלאיןהחוזרת"מעגלית".
העשרים.המאהבשלהימקום.מכל
החשיבהשלהעצומהההתפתחותעם

נגדיתהוכחהכלאיןהראציונאלית.
הנחותינואתערעור""ללאלסתורהבאה

ותקוותינו.

וח"אנחנו"ח"אני"בין

למסה.וממסהלספרמספרלבה"ל.אשר
נראיתהיאאין(אךהתפתחותבוחלה

עולההואנמצאובכךמםיפקת).בעינינו
עתהוהם-אלהעםאחד"גל"על
מאחוריהמשליכים-מספוררבים
גםאלאהקומוניזםאתרקלאגוום
אפילוזהויהיהיכולוהסוציאליזםאת

בספרו .למהדריןדמוקראטיסוציאליזם
יהאלוהים""צוואתהשםאתהנושאיהשני

ייותראקטיביסטיתאמנםגישתונעשית

כיבעמדתומחופרנשארהואזאתעםאך

תמידהנוהיםהרביםולאיהמורדהיחיד
עליר-רעליר-בלבדיכלשהו"נסיך"אחרי
אלכדבעקבות .יהבנואתלהשליךעלינו
מררו-ורבו)רבהבמידה(שהיהקאמי

 L'HOMMEשכתבהאישדבריחראמביא
REVOLTE • מארד"בודדים :הלשוןבזר

הללו".הגלמודיםאלמלאנשאריםהייתם
קולאיפרא.נשארת.בה"לתורתכל

לאלהכלשהיקרבהללאבמדבריקורא
המונייכלומר"פלבס".להםקוראשחרא
כמוהריגלמודיםבנרותמחפשחראהעם.

כדבריו.יהיה.שלהםמאמין"שה"אני
מנגד".נעמודמפלגה.בליתיאוריה."בלי
יעסקנואיננו"העתידחרא.גוזרישכן

לאריארבעייתיבעייתי".כולובחירתו
בתנאיאךלהתגייס.חראנכוןזאתבכל

אריילחירותויבולעשלא-אחד-ויחיד
 ). S'ENGAGER (להתגייס"כדיכדבריו.

 SE (הקהלמןלפרושתחילהיש
DE'GAGER (. 

ששוםהיאבה"לשלכוונתואםואמנם.
ייקבללאשיעור-קרמהבעלהרגה-דעות

שלמעמדעצמועלשיקבלואסור
פעםכלכירוןהמשנה"מטעם".סופר

ודאיכיוונה.אתמשנהפלוניתשמפלגה
השאלהאךאחוזים.במיליוןחראצודק
מפתחבה"לאיןכלרם :אחרתהיא

נוסח-היחידההוגהשלממשפולחן
אריבזמנו CALASפרשתבעתיורלטר
כאשר-דרייפרספרשתבעתיזולה
כמעטבבדידותתחילהילדרךיצאוהללו

שלהמפורסם J'ACCUSEנוסחמוחלטת.
בטיעוןלהתערבאםמקום,מכל ?זולה
הריפררמאטרריםכיילמדתיאני-שלו

לאנציק-עדוחילוניים.דתייםהגדולים.
הראשוניםלסוציאליסטיםעדלרפדיסטים.

הליבראליםמיטבלרבותהקודמת.במאה
בגיוסבחלולאאלהכל-מאהבאותה

מביןואףעמיתיהם.מביןלוחםכוח

שום :נכרןאמת .הצורךבשעתה"פלבס".
פוליטית.גחמפלשרםציבורייכוחגיוס
ואסורבהם.איןהמונים.תנועתשרם

כדילעקם.כדילרופף.כדיבהם.שיהיה
המחשבהעללהשפיעכדיאףילצנזר

המיוחס.ההוגהשלרקלאהחיררתית.
לאשכןבן-תמותה.כלשלאףאלא
לרקהכאןהאינטליגנציה.על~מניםכולם
הבריות.עלהתנשאותשלבקורטובבה"ל
"המאבקכייטועןבה"ל :דברוערד
האתגרחררה-ונשארהאדםזכריותעל

מטעיםשרבהזאת".המאהשלהמכריע
זכריותאתדברישלבעיקרויכאןהוא

הבעתתוךהפרטי.עולמוחירותו.הפרט.
מוחלטאי-אמרןכמעטעמוקה.ספקנות

ארהמשיחיותר"אשליותיה".בהיסטוריה
לאו.
שינוייםבהיחולוערדזאת.חוזרתנימה
לאהיאדברישלביסודואךקלים.

עליהנחלוקמזדנו.אגר.בהרבה.תשתנה
הנעלהחראויהאהיחידי :נשאלואף

עלררבינסרןמעיןאיננוהרייביותר
ברצוןבני-אדם.הואמוקףבודד.אי

הסובבלכללחראשייךבאי-רצוןאר
מה :לרובשאלותמתעוררותואזייאותר

כיצד ?חרבותיוהןומהזכויותיוהן

תוכנהיהיהמה ?ל.רעיוחראיתחבר
בערבוןהיאאפילוהדמרקראטיה.של

בחירותוהיחידישתמשכיצד ?מוגבל
יאזרחיובחירותהכללגםישתמשוכיצד

למסלולהאנושיהקיבוץאתלהפנותכדי
קטורתבהקטרתכלום ?הנדרשיהרצוי

ללאוהאזרח.האדםלזכריותמוצדקת
נהפכתלאיולצרכיולכללהיריעההרחבת
שנראהרמהבלבדילנפנוףזאתהקטרה
עליהמאיימתסכנהגואלת.כהצהרה
העיקרי?אולימתוכנה.שתתרוקן

רה"אנחנר".ה"אני"ביןזהבוויכוחואמנם.

בהגבלתכאןמדוברלאכימזרנןנטעים

המקצועותכאישיכאמןהיחידיחירות

העבודה.כאישהמדע.כאיש .•החופשיים

- nלמקאובייקטאינההאישיתהחירות
משמעת.להטלתלאובוודאייומימנו

היחידברצוןמדובראחרת.אומפלגתית
בכך jעמולבניהיוצרבזיקת jלהשפיע

ילתועמלןעל-ידי-כךהופךהואשאין
נקודת-הכובדאתמעבירשחראאו

וייעודו.כוחושבההיצירה,ממעשה

"לבלוע"הבאיםחברתייםלתפקידים
לעסוק.חייבאיש-הרוח ..זמנוכלאת

אויהאינטלקטואלייםבעיסוקיוקודם-כלי
אצלויכסולאאלהזאת.רעםהאמנותיים.

צוולפייהצורךבשעתהאופק.כלאת
ארזולהנוסחלזירה.ייכנסהואמצפרנו.
המחליטאחראינטלקטואלכלארקאמי

חיונית.חברתיתמטרהלהשגתלהתגייס
ובא.הקרבאסרןלמניעתאו

בהשקפת-עולםהצורך

ישהכריזיבה"לההפתעה:(באהכאןיואכן
האידיארלרגיות.כלנגדמלחמהתחילה.
הבטחותסגורות.ססi'טמותהיותןבשל

חולשזורותייותרטובלעתידבעלמא
עברכילדעתלפתענוכחבעיניים.

"השכחבספרולשנייה.אחתמקיצוניות
חת-כיצדהואמספרילאינטלקטואלים"

"הפילוסופים :על-פיההקערהאצלוהפכה
הפרשנותמידיאךיניצחואמנםהחדשים

אתהפכהלהגרתם.שניתנההפרפרלארית
מצניעה-לכת.רפה.למחשבהמחשבתם
מינימליס-בעצמה.בוטחתבלתיחלושה,
"הכל :מרבלגלוגמוסיףוחראטיח".
נפתחההשבעים.שנותבשלהיהתחיל
נגדמלחמההסיסטמות.כלנגדמלחמה

כאילוהתרחשהכולהקוהרנציה.עצם
יסכיםכלרםכלל".ערדלחשובשלאבחרו
ארההגות.למרתכמוהוהוגהאיפרא

מכללהסתלקותהלרפיפותה.להשטחתה.
 ?"השקפת-עולם"פעםהיהשקרוימה

-ולנר-לעצמוחראאומרפתאום
ש"ישמכריזיהואאחדמצד .דבר-והיפוכו

מצדאךהסיסטמות".אלמחדשלהתקשר
 :באנחהאומרוהואידיושרברפותשניי

לויברנארד-הנרי

השמייםכיפסימיסט.הוא"האינטלקטואל
הםהטרטאלייםוהפתרונותעתהריקים
אצלויימצאהמרזאוהלאה".מאתגר

אני"קשור :הבאההאופייניתבהכרזה

האדםשלהגדוליםהקלאסייםלערכים
החסידיםודאיישאלוהרכאןהאירופי".
 .(הק-השלישיהעולםשלהמושבעים

 : ) TIERS-MONDISTESבצרפת.רריים.
ובמהבאירופהזאתדבקותפתאוםמה

גםתהא.התגובה ?המערבתרבותשקרוי

האירופיתהתשובהכייאצלנורגםאצלו
האוניוררסאלית.התנופהבעלתהקלאסית.

שהזמןומברכותמתהיותלחלצנועשרייה
קשרשבה"למאחרזאת.עם .גרמן
"הערכיםקוראשחראלמהעצמואת

האירופי".האדםשלהגדוליםהקלאסיים
תסולקשבהל"סיסטמה"מתגעגעואף

קוהרנציה,יתרבהותשלוטהאקלקטיות
אףהפרדוקסים.מןכמהללבןנרכל

משופעים.שבהםהפנימיות.הסתירות

רעדמראשיתםיכתביוידעתנולעניות
עתה.

האומר"כל
אומרקדמה

 t "עולהמעמד

חיש·שייהפך

למעמדמחר
עלשליט
ויחלי-ףאחרים

המעמדאת

שקדםהשליט
לו.
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•מםה

יהסוציאליזם
הוא,כותב

המציאותהוא

הזוועתית,

המגולמת
ומאחרבגולאג.

אלחשכל
בשםנעשים

המפורש

הקרמה,של
הקרמה

מכונההיא

ריאקציונית

המוליכה
ישירות

לקטסטרופה.

סיום"אין

אופטימי

אךלהיסטוריה,
סיומיםייתכנו

טראגיים

חמאהלקחזהו
 ,,הזאת.

יחקאפיטאליזם
הוא,טוען

המשטרהוא

הראשון

בהיסטוריה

לושאין
קברנים.

ללאחברה
קאפיטאליזם

הגרועהתחיה

 :בקאפיטאליזמים
חקולאק"בין

וחקומיסאר

יאניבוחר

היסוס,ללא
בקולאק".
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בכתב- ,ו 1שלדעתההיסטוריה,מןנתחיל
ארכיעדיקיימת"אינהשלויהשחרות

ערלהכיצד :נשאלוכאןלמהפיכה".כאתר
"הערכיםעםאחדבקנהזאתבוטההנחה

האירויפי"האדםשלחקלאסיים
מתנורןא·הראיןהריאירופהעלוברברו

לסנט,- ;ולאהקדומיםלגאליםלאודאי
הספירה.בראשיתגרמניה,ביערותנים

אתהואן·נרתשבהםהקלאסיים""הערכים
היסטרריה:הבמהלךבמפורשעלומבטחו
בשלהיאלא,במקרם,כללדרכהשלא

בשררתרכלההרנסאנס,דרךימי-הביניים,
ובצרפת,באנגליהיבאמריקהמהפיכות

מאדים~רביבעיניאלהערכיםהפכו
ו·ת-הברית nללרובעינינו-אנו,בה"לבעיני
אנוניםונכ :לכךנוסף .אמונתנושל

רביםשרוזzיםכייהמחברבעקבותילהניח
מעוגנים"קלאסיים"הקרוייםהערכיםשל

למשל,ביהדרוזבהיסטוריה,עמוק-עמוק
הנביאים,לקריאותרעדמשהמחוקתהחל

להוסיףצררךוישהקדומה,הנצררתלרבות
עררך"ל iשבדההשוואהאזכור(תוך-כדי

ירושליםביןהאלוהים""צוואתבספרר
ההגותיתהמהפיכהאתהקדומה)ואתרנה

וכלליואריסטואפלטוןשחוללוהעצומה
אינה:ך 1משרםהיוונית.הפילוסופיה

יבה"לל·שהפסימיתאימותולימובנת
כיטועןהואשבה , 1990בשנתערד

בתולדותזמןמרוויחיםאין"לעולם
יזמןבו·ררחזוכיםאיןלעולםהאידיארת.

היאיהההיסטרעקיפה.בדרךאפילו
טעות". tשרנעלמוחלתהיאואיןאיומה,

בהישספק,שמץללאההיסטוריה,
היאאיןאךיביותרזוועתייםפרקים

 .~ין-ספרר:לעוולותבהישאימים.כולה
ישרכןיביותרקשרתרגרסיותבהיש

-רעזת:נהתקדמותרגםקיצורי-דרךבה
בהישארוכה,בפרספקטיבהוהעיקר,

בה"לזריהלאזאתקדמהואלמלאקדמה,
הערכיםבשםיומפיץספריואתכותב

אתצאם, Jלצ~והיהירששהואהקלאסיים
 .יסטרריה iהזהבלעלהפסימיותהשקפותיו

בפועלומימושםערכים

האירופיים,אסייםהקלהערכים :דברוערד
ובהזדהות,בגאווה .בה"למדברשעליהם

אלאצח,·הבאווירריחפושלארקלא
בעיצובגםחלקית,לפחותיהתבטאו
(ז.:סרכסכת,אמנםבמדיניות,רגםהמדינה,

שרביאן.וכמתקדמת.גםלפרקיםאך
 .עצנז.ראתסותרשבה"ללנרנראה
משרםיל·קרדם-כיעצמואתהואסותר

מדינהכ:ל-המדינהאתהואשרואה
האנ:סרלרטי"."הרשעכהתגלמות

במקרהאצלו,בהישלפוליטיקה,אשר
קירמי·-ממלכתילמצבתיקון-מההטוב,
אותהה,אינ"הפוליטיקה :תקנהללא
רכןיות,הלמתיימרתשהיאזוהרתשמש
שסבוריםכפישטניתזרועהארתהלא

ישתיחלץכדימאמציםדרושיםאחרים.
דרךררה rשתוכדימסילה,שתסלולכדי

הואו:כרןאחדימצדאתית".לתביעה
אשראיי rמקצולפוליטיקהלהעניקאיפרא
רקהואהמרינהלמען"המאבקנוסח

מקצץשרבשנימצדאךבראשיתו",

היאפועלתשכןכנפיים,למדיניותהוא
כמעיןקטסטרופה".כולושהוא"בעולם
כיהואמטעיםאלהקצורתביןפשרה

אלאהכללימןמוציאהאינה"ביקורתנו
תהאאךהפוליטיקה,אתמחייבתילהיפר
מינימאליזםשלאירעית,פוליטיקהזאת

קרנירנקטרריתכולהשבירה,כולהפוליטי,
רגש".שלעניין-

בקטנותמוצהר,באופןבלכתו,כלרם
האדםזכריותאתתביעתובמרקדובהציגו

כמעיןעצמואתהואמציגוהאזרח,

משיבכךעל ?השררהמןזהירליבראל
משרםיליבראל"אינני :בשלילההוא

בוראתהחברהכיחושביםשהליבראלים
הםלה.המתאיםהסדראתבכוחות-עצמה

סדרעלעדיףספרנטאנישסדרסבורים,
להמרהיאביותרהגרועהשגיאתם .מתוכנן

מצמצמיםהםאיןטבעית.הרמוניהעל
פשוטהם-למינימוםהמדינהאת

לשטיח."מתחתהרוע'את'מטאטאים
שלהחרפשי-ליבראליהמשחק :הקיצור
לדעתו,גםמאיים,הכלכלייםהנוחרת
דבריו .גברואליםכלשברג'ונגלביצירת

מתוכנן",ב"סדרהצורךאודותהמרומזים

המדינהמןלחלוטיןשרנהענייןהם
קררם-לכן.הטיףשלה"המינימאליסטית"

עצמואתהוארואהכלרםרעתה,
אומרהנה ?ליבראליסוציאליסטכמעין
בגירסתריהסוציאליסטי"השמאל :הוא

ואיןיבמיעוטוהרעהואהליבראלית;
שיפתחמפתח-הזהבאתכללמהורההוא

דברשלבסופר•העדן".·גןשעריאתבפנינו
לצדברורההתייצבותמכלבה"למסתייג
ביןאינה"פרשת-המיםאחרארזהמחנה

 .וקרבנות,תלייניםביןאלאושמאליימין
רעתההאזרח".וזכריותטיררריזםבין

כלומרימכןלאחרשניםכמה :לבשימר-נא
רהגלאסנרסטהפרסטררייקהכאשר ,-1991ב

הראשוניםפיררתיהםאתלהניבמתחילות
מדהימה,לתופעהאנו"עדים :כותבהוא

שבהשבהיבהיסטוריהשבנדירותנדירה

הקרח,לעידןשנכנסהצירריליזאציהאלינו
הקומוניזםיכלומרהמאה".כמחציתלפני

שלמיםעשוריםשניבמשךזיהה(שהוא
עתהעובררההיטלריזם)הפאשיזםעם

הפיכת-(חרףשפיכת-דמיםללאילעינינו
יחידושואלשערת)ששיםשארכהנפל

מאדיניכרזאתובכליההססניעדייך
דמרקראטירת.פוטנציותבעלמשטרשל
יכלומר-מתרחשזהכלאםאך

אלקומוניסטיתמדיקטאטררההמעבר
קומוניזםביןהזהרתהריידמרקראטיעידן

משרםלא-וזאתנופלת.רפאשיזם
לושקדםהלניניזםואףשהסטאליניזם,

רשמישקרהשפלה,דינרי,ידעולאזמנית,
ויזם,שההיטלמשרםאלאומחנות-ריכוזי

נפלולאלעולםיהאיטלקיהפאשיזםאף
ונופלשקורסכפיכוחות-פנים,בלחץ
סתירהבקומוניזםחיתההקומוניזם.עתה

(כולההלכתוביןהשמייםלבעדזועקת
המעשהלביןמרהיב)סוציאליסטיחזרן

 .שלטונואתקייםשבאמצעותוהבררטאלי
ובתנופהלאיטה,הזינהזאתסתירה
הדיסידנטיםהתמרדותאתוגרברת,הולכת

,~פשרההקלהדברשלובסופרברוסיה,

מןיתרים,זעזועיםללאהמעבר,את
הדמרקראטית.האמתאלהסטאליניהשקר

כזאתסתירהידעלאלעולםהפאשיזם
היהמלכתחילהוהמעשה.ההלכהבין

פולחןשלאדנרתיתאידיארלרגיההפאשיזם
שלעמים,שיעבודשלהעירום,הכרח

הכרחהפאשיזם,ארי.הקרויהגזעהאדרת

בנוחרת-בעיקרהשורש,מןלעקרוהיה
היהיכולזאת,לערמתהקומוניזם, .חרץ

הבלתי-נסבלותהסתירותבתוקףלקרוס
מעקרונותיורביםביןמשופע,היהשבהן

מקרם,מכללי,אשרבפועל.סירוסםלבין
שהקומוניזםלאמרההסכמתילאמעולם

נכרןאינניולכןאדום"."פאשיזםהיגר
קומוניסטים"אחידה"בתנופהילהשליך

שלמשותפתל"מזבלה"רפאשיסטים
ההיסטוריה.

ומרינותאוניוורסאליות

שעליהיותרהסדורהלז;נשנהעתהנשוב
הישהמאוחרים.בספריובה"למתגעגע

ניתןשעליהםלוחות-בריתבאמתחתו
חרשהחברתיתגישהלהשתיתיהיה
נתחקהאם ?ולאדםלחברהמחודשת,אר

מובהקבאורחיבהןנמצאתשובותיואחרי

הקאנטיאנית,התשובהאתיביותרומובלט
 :בערךלוואמרהאדםלכלשפנתהזר

כחרקלהיחשבתרכלשהתנהגותךכךנהג
יעליוןציוריבכךוראהיארנירררסאלי

 .קאטיגרריאימפראטיב-קאנטוכלשרך
שלנקודת-המוצאזראם :כןואמנם
הדורה,כולההיאאנושי,מעשלכלבה"ל
תובעתואףמחייבתכולהזאתרעם
לחייהקונקרטייישומהואתתרגומהאת
המבחןמצרידרמה,יכאןוחברה.אדם

שלהעצוםייחודהאךיהקושירגם
פורצתשהיאבכךהואזאתאתיתגישה

חלהוביודעיןומעמדותעמיםשלגבולות
אתבהזכירוילכןכולה.האנושותעל

שהוא"מה :בה"לאומריקאמיאלכד
העליונההמשמעותהיאמחדשגילה
מסקנתה,עלהקאנטיאני,המוסרשל
לתחוםכולונכנסהאנושיהסובייקטלפי

כאשררקסובייקטברמתוהואהמוסרי

זאתבהנחת-יסודכילהאמיןמעזהוא
האנושותגורלאחרון,בחשבוןתלוי,

כולה".
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מוסכם.כאןהכלומבחינתנו.מקרם.מכל
לפחותתהיינהעתהשתעלינההשאלותאך

קיים."ארנירררסאלי"המושגהאם :שתיים
עדלאדם.האדםהיהמאז tבה"לכדברי
על-ידיואומץנולדמתילדעתניתןשלא
 ?ההגותאנשיהמשוררים.הנביאים.מיטב

להשיבנרכלשלאראשונהשאלה-
המוסרציורייכינראה.לנרבחיוב.עליה
אנושית)חברהבכלתמידקיימים(שהיו
השבט.עלהחמולה.עלתחילהחלו
היההאנושישהסובייקטהמסגרותעל

והתרחבוהלכואלוציוריים .בהןחבר
נופלותשבהםהמודרנייםלזמניםעד

והגבולות.המחיצותרוחנית.והולכות.
אתלחבוקעתידהאידיאליהמוסרכאשר

לכןהכלל.מןיוצאיםללאבני-חוה.כל
 tההיסטוריהעבראתכמייפהלנונראית

שללמשל.הציווי.כי"בה"לשלהנחתו
מימים-ימימה.היהתקףתרצח"."לא

הזמניםבכלהמקומות."בכלכדבריו
הוא tטוטאליובאופןהנסיבות.ובכל
המושג tדעתנולעניותהנצח".נחלת

היאהכוונהאם"אוניוורסאלי"
התפתח-כולההאנושותאתלהקפתו

למלואוהגיעההיסטוריהבמרוצתוהלך
בזמניםוהאתיתהפילוסופיתהתגלמותו
האינ-בימיררלטר.אפילוהמודרניים.

בנפשועוזהרהיבערדציקלרפדיסטים.
הכושים.עלעליונים"הלבניםכילומר

והקופיםהקופים.עלעליוניםהכושים
"ארנירררסאלירת"זרהצדפות".עלעליונים
שלוספרוירכיה.שתיעלהצולעת
גדוש. tהצרפתית""האידיאולוגיהבה"ל.

ההוגיםבמנייןגדותיועלעוברואף
 •-20וה-19הבמאההצרפתיים.והסופרים
ביהודים.בחלואףעזה.שנאהששנאו

שייכיםהיולאאלהושונאי-יהודים
הראדיקאלילשמאלגםאלאבלבדלימין

החוצה"."יהודיםהאומרכלוהרי-
JUDENRAUSS . עללהימנותיכולאיננו

 .ביותרהמובהקיםהאונירררסאליסטים
האוניוורסאלירתעקרוןליישרםעתהנעבור

אומרכאן .בפועלהחברתיתלמציאות
לשםהראויאינטלקטואל"אין :בה"ל

ערכיםבשורתיאמיןשלאזה
תלותכלללא-הטובהצדק.האמת.

 ?כךהאמנםבנסיבות".בזמנים.במקומרת.

כלרם-הטובמושגאתלמשל.ניקח.
 ?אחידהאוניוורסאליתמשמעותלונודעת
כלום-ביותרהמובהקיםהקדמהאנשי

האמת.למושגיעל-ידםהניתניםהפירושים
עלעורריןללאמוסכמיםוהצדק.הטוב

 tלמשלהאמת.מושגהאם ?כולם-כולם

על tאחידתוכןבמעיןהוא.מוסכם
מושגיהאם ?החילוניוהאישהדתיהאיש
הליבראלעלהםמוסכמיםוהצדקהטוב

תוהה.עצמוהמחברהרי ?והסוציאליסט
 tבפועלמשמעותרעלהחרקבמושגכברגעו

כאילו'חוק'אנו"אומרים :שואלוהוא
להגדירהצורךואין tזומלההספיקה

המושג.הסברתללא tוהריולהמחישה.
שאלות.ממספרלמעשהאנוחומקים

מה ?לחוקבסיסמשמשמה :כגון
 ."?לבלתי-צודקאולצודק,אותועושה

תפיסתךתהיהשלאמהאחת,במלה

הסוציולוגית.ההיסטורית.הפילוסופית.
ומדיניותךנוהגךהפסיכולוגית.הכלכלית.

וראוייםמוסרייםבעיניךלהיותחייבים
אךבהתאם.ינהגהגרןאדםשכללכך
השקפהבעלעל-ידיהדבריםיישרםכלרם
שניכםאפילוכיישומך-אתה.יהיהאחרת

לציורינשבעיםשניכםארנירררסאליסטים,
חלוקיםשניכםזאתובכל tהקאנטיאני

 ?החברתיותבהשקפותיכם

לא,-יישומיםכמהבה"לצייןבחיבוריו
שוררתכותבבעיניהנראים.נירררסאלירת,

 .ימינולבעירתומרכזייםסביריםמאד tאלו
להחלהבתביעההואהראשוןהיישום
עלהארניוררסאלירתעיקרוןשלמידנית
הנגדית.המגמהמולשטחי-החיים.מירב

לה-אינטלקטואליים.בחוגיםהמסתמנת
"מינימאליסטית".החלהבמעיןעתהסתפק

"יודע .שקרסוהאידיאולוגיותרקעעל
השלטתהאופנה"כי tבה"לאומראני".
ההגות.שלל"צמצום-מדעת"עתההיא

'מינימאליזם'מאודעלובכיאנימוצא
שמפחדלכךגורםוהואאותנושכבשזה

מקצוענועלפשוט,אנו.מוותריםלטעות
-האזרחזכויותאתלחייבלחשוב.
-העונינגדמאבקלנהל ;בוודאי

אותייפתהלאאישאך .בוודאי-ובוודאי
 tרכיזאתרקהיאהפילוסופיהכילהאמין

טובים.מעשיםשלקטלוגלמעיןפרט
מזאת".להרחיק-לכתצריכההיאאין

הואהאונירורסאליותמושגשלשנייישום
קהיליית-שלהגוברתהמעורבותמושג

ב"מדינירת-הפנים"בשעת-הדחק.העמים,

המפיריםפורצי-גדר,ו~משליםעמיםשל
אחריםעמיםשלהריבונותחוקיאת

אובכוויית),חרסייךסאדאם(כדוגמת

אזרחיהם,זכויותאתגאווהברגלהרומסים
הלאומייםהמיעוטיםזכריותאתשובאו

 :בה"לאומרבקרבם.החייםהרתרבותיים
מחנות-בעידןהיום.קיימת"מוסרית,

התערבותשלאמיתיתחרבה tהריכוז
הקרויותאומותשלהפנימייםבעניינים

המעוררדברמוסיףוהוא'ריבוניות'".

"לפני-הזועףגינויוקריאתבעתזעזוע
של"אי-ההתערבות"בשםשנה.ארבעים

חתמומובהקות.מערביותדמרקראטירת

אתלהגלותלהיטלרחלקשטרעלהללו
אתולרמוסהסודטיםאתלהכניעהיהודים,

שאירעכלוהרי.הריפרבליקאנית".ספרד
הלסינקירעידתמאזהבינלאומיתבזירה
המזרחיתבאירופהלרעידת-האדמהועד

הבא-הארצותלרבותרבברית-המרעצ:ןת.
הגוברתהמעורבותבסימןעומדלטירת.

שרקבסוגיותהעולמיתהקהילייהשל
מסוררתבהיותןל"טאבר".נחשבואתמול

ריבוניותאומותשלהפנימיים"ל"עניינים
ציוו"י .ביותרהנלוזיםהמעשיםאתשעשו

לראשונהאלה.בכלזוכההאוניוורסאליות
ממש.שלוליישרםלמימושבהיסטוריה,

תביעה.עלמדעתאנוחוזריםזאת,עם
משאלהבגדרעדיין~היא.:.בה"לשאצל
בידינונתוניםשברבעידן :אשליות""ללא

מדע.ראציונאלירת.תבונה,כגוןמכשירים
רטרטא-דיכוימשטרישלמריםלקחים

בוודאיהיאהעליונהחוn'בנוליטאריות,
 tהמוסראדניעלמעשינוכלאתלהשתית

כיבודעלמוסראותרנבססאפילואך
קפדניקירםלצדוהאזרח.האדםזכריות

חבקנולאעדייןהדמרקראטיה.כללישל
עלינו tוכאןהערכים.במושגהכלולכלאת

הימיןלאיששוניםערכיםיש :להודות
לאיששוניםערכיםיש ;השמאלולאיש
שוניםערכיםיש ;החילוניולאישהדתי

התרוקנואפילוולסוציאליסט.לליבראל
התערערואר tמחובבןאלהמזיקותרבות

וצורך tצררךישאזדווקאחלקית.
חברתייםיעדיםמחדשלהגדיר tדחוף

שלמושגבצרפתיתישראינדיררידראליים.
PROJET DE SOCIETE • של •כלומר

עצתואתנקבלאפילומקיף.חברתייעד
ואףבגדולות.ללכתשלאבה"לשל

אוטופיה.פעםשקראוממהלהיפרד
 UTOPIEשלהצרפתיהמושגלרבות

CONCRETE • קוריםלקבועישעדיין
בידינסעלהמועליםהערכיםליישרם

 ..והצדקהאמתהטוב.-כלומר tבה"ל
 ?בה"לאצלכזהשרטוטמעיןהיש

מתרכניותנפרדנראההואלא. tלדעתי
פה-ושםהואמתגעגעאפילוחברתיות.

ללכתנוכללאובכך-ל"סיסטמות"
 tלתכנוןרקלאהחברהזקוקה .בעקבותיו

לתרומתגםהיאזקוקהלתוכנית.גםאלא
הרי .העתידפניבעיצובהאינטלקטואלים

עצמורואהשהואומכריזבה"לחוזר
והכרעתודרכועל-פי"מגריס"כהוגה

לומרלוישמהנשמעהבההחופשית.
הזאת.ה"התגייסרת"בסוגיית

 •מםה

-האינטלקטואלימגוייסות
כיצד?

"אינטלק-שלהייחודיבשםקוראבה"ל
כפיוהיצירה.ההגותלאנשילאטראל"
אצלוגםקדם.בימיקיימיםכברשהיו

ויצירה.הגרתאישכלהואהאינטלקטואל
שלדעתו.בכ.ךמאחריםכאןהואנבדלאך

לרשותמדי-פעםיוצאאינטלקטואלהקרוי
ועדה.עםקבללהילחם,מנתעלהרבים

סיווגלפיהעוולה. tהשקרהרשע.נגד
"נולד"אינטלקטואלאצלוהקרויזה.

עםזולה.אמילעםלמעשהמאוחר.
עםפרוסט,מרסלעםלאזאר.ברנארד

'רוס, T'אן Tעםמכןולאחרבלום.ליאון
הםהאינטלקטואליםדרייפרס.פרשתבימי

יחידבתורת

לנחלהואנכון
הנראהקרב.

אבודבעיניו

גנדמראש

י"הנסיך"

המדינה.גנד

עוולותגנד
 .חקאפיטאליזם

למען"נילחם
חאידיאח

חבלתי·אפשרית
ללאעולםשל

משוםאדנות,

מאבקשללא
העולםיחיה
עודגרוע

יותר".

תורתכל
נשארת.בח"ל

קול,איפוא.
במדבר,קורא

קרבהללא
לאלחכלשחי
קוראשהוא

י ..."פלבס"לחם

המונייכלומר
הואהעם.

בנרותמחפש

גלמודים
"בלי :כמוחו

בלייתיאוריה
נעמודמפלגה.
מגנד".
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הפסימיזם

שלהמוצהר
ברנארר·חנרי

כלעל-לוי
ביטויועושר

-הנדיר
יתבררערר

"תחנת·כמעין

במסעביניים"

חצבתלקראת
אנושיים·יערים

אופטימיים

יותר.

דברשלבסופר
בח"למסתייג

התייצבותמכל
לצרברורה
זהמחנה

 :אחראר
"פרשת·חמים

ימיןביןאינה

אלאושמאל,
תלייניםבין

ביןוקרבנות,

טיררריזם

וזכריות

האזרח".
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נגד tבספרדפדאנקרנגדשקמואלהגם
המשטרנגדאלז'ידיה.במלחמהצדפת

רהדיסידנטים.סרלז'ניציןבימיהסובייטי
גםלקרםיוסיףהאינטלקטואל tלדעתו
ה~מסדיםנגד-כולםנגדבעתיד

אחדיהנרהים-רנרהרייםהעםהמוניונגד

אוני-יה iיזהאינטלקטואלאלה.ממסדים
בקנאותשומו·קוסמופוליט.ררדסאליסט.

הרוצהאפוטרופוסמכלומבקשחירותועל
לכלרדר,:מכבבמחילהשיילך."לגייסו"
בה"ל,בהגדר·תהאינטלקטואל.הדוחות.

האומהלביןהערכיםביןהמתווךהוא
המאמין i"האדככרבדיו.הוא,והמדינה.

בערכים".

 tהשארבין tבה"לנרגעכןבעשרתו

בימינוהמשכיוישלאמיתיתבבעיה
לזירתלצאתלאארלצאת :והיא-

ברותחיןבעבדש~כררהלאחד tהציבור
סרחואףיש tשנבלו tשכשלוחזונותלמען

בהםשנ:תנרחסידיהםאתשוללוהוליכו
הקר.אתבה"למותחכאןאמונם.את
מהלפי'/אני' :כיורנואתלהפוךבארגם

כך)~מדתימגריס.אינטלקטואלשקוראים.
אמידהלאחדאך ] ... [זאתהוכחתירגם

זיקההופךאניאין :שימר-לבאנאזאת.
ציוריארמחרייבררנכלבכךאין .לכללזאת

ז.תגייסים. 1האינטלקטואליםקיימים ] ... [
עושים tשאיננאינטלקטואליםוקיימים

יתכנו ." rמרצדקרוהןהגישותשתיזאת.

מדעאו:שיאמנים.משודדים.סרפדים.

מלאכתם,"לליצירתם.קודששהםוהגרת
אליהםא:לברואין-הרוחנילייעודם
כללזזרבתאוליפרטטרוניה.בשרם
זאת,עםובמדינה.בחברהאחדאזרח

המקיים tאדנ"אני :עצמועלמעידבה"ל
אתראהאנילפוליטיקה.איתנהזיקה
ישאך'מגריס'",הקרויכסרפדעצמי

הזמןגו:רל-גבולותזאתלהתגייסות
חשבון ל:י.1ציבוריים.בעיסוקים"הנבלע"
ובתוך tעצמו·בתרךהסרפדהתכנסות

גבולית.,ההגרחארהאמנותית.מלאכתו
עלפוליטיקאיםשמפעיליםה"סחטנרת"

כדי tיברד·בצשיופיעוכדיוהאמןהסרפד

למעשהכאשריגילויי-דעת.עלשיחתמו
נופלים tלהיפר tאר tמכךנרתעיםהם

לדגליהם.הפרושה"המילכרד"לדשת
צריכהאינהשהפוליטיקה tטועןבה"ל
שכןהאופק.כלאתלכסרתיכולהראינה

 tיותרגווילהממסכתחלקאלאהיאאין

משרםד. iרמרכתרבותחברה.בעירתשל
באותה .ייאנ"נרתעכיבה"לאומדכך

אנינדתע,שכפי-מפוליטיקהמידה.
הואפרליטי~קה'.'הכלכיהמכריזיםמאלה
אינטלקטואלים.שלסרגמאותרמתנער
במחל-כוילוהמתעטף tבימינומאדהנפרץ
המתחייבלקחכמעיןה~-פרליטירת.צרת

הפוליטיקהשלהמחפיריםמכשלרנרתיה
 :כ:דרדבנרתדבריםהואאומדכאן .בעידננו

 ...~-פוליטיותעללדברהוא"אבסורד
-הדמרקדאטיההתחדשותמהי tשכן
 ?לחידותהתביעהמחי ?פוליטיקהלאאם

אף··על-פי-כן ."?לצדקהדרישהמחי
 :מספריוערלהאליטיזםשלקלריח

 tבפרץאצלוהעומדחראהאינטלקטואל

חאידייארלרגירת,חורבותעלהמתייצבחרא

כמעטהנראההואהזרם.נגדהשוחהחרא

גםהואהמוסד,שלהחותם"כ"שרמד
ללאאראמונה.ללאבבדידותו.המתעטף

והאדם.החברהבתיקוןיתירהאמונה

ערשהאינהאחתסנוניתכיהואיודע

באביבכללמאמיןאינורגםהאביב.את
עמוהצדקאפילו :ייאמדכאן .עצמו
גלמודמהלךהואאין tביקורתובכל

אפילורבים.בני-אדםהחיים.בדרכי

 tבימינוומתפכחיםהולכים tמארדרבים

לצד"להתפכח"אחד,מצדעלולים.והם
דתית.בתשובהחזרהדזיגנאציה.ספקנות.

-ותר-לאהפרטבתרךהתכנסותאר
לעצמםלהציבהםעשויים tלהיפר tאר

דיאליים.רגםמתקדמים..יעדיםמדי-פעם
תוךתבל,עמיאר-אףעמם,לטובת

הטוב.הרצוןאנשישלחדשההתארגנות
אתלרגעתעצורלאהפוליטיקה tבלאו-הכי
לדשדש tלאחודלסגתעלולההיא :מהלכה
סלולות,בדרכיםלאיטהלצעודבמקרם.

ולהתארגןלחדש-להתחדש tלהיפראר
חפצואיפראאדיראם .לכךבהתאם

עלולקבוללרטוןדקלאבה"לשל
עוולותלתיקוןהדרךהמציאות.עוולות
כאחת,וציבוריתהגותיתדדךהיאאלה
ארתרכנית.סביבאזרחיםהתארגנותשל

שתקדםחברתיתלתרכניתראשוניםקורים
אלהאיןכימארדיתכןהרבדים.פניאת

יזיקלאכללאך tהאמןארהסרפדתפקידי
יצביעואםמפעם-לפעם.להשפיעינסראם

למעןבצוותאלפעולהצורךעלאפילו
אינטלקטואלים .יותרומבטיחטובעולם

אין-קהלםבפנידדךלעתיםמתורים
אתההיסטוריה.אתלבדםעושיםהם

דווקארבים.אנשיםעושיםההיסטוריה

מאד.רבים

שהגההוא tלמשלגרדבאצ'רב.מיכאל
הפדסטדרייקהאתלבצעהתחילרגם

המוניםהתכנסותבליאך"מלמעלה",
לספקמקרםכמעטאין"למטה"בכיכרות

שלחשוכיםלימיםחוזריםהיינוכי
לאעדיין .הסובייטיהבתד-סטאליניזם

אךברוסיה.הדמרקדאטיהעתידמובטח

העםוהמוניסאחאדרבבין"המזיגה"ללא
עדייןהתבססשלאהפלא,קםהיהלא

לרבותטעינו,כולנואתמולדקהדידיר.
עדייןהעריךהואשניםתריסרלפני .בה"ל

לאלעולםהקומוניסטיותהמפלגותכי
חלפולאוהנה,יותר.ואיתנותחזקותהיו
כיבצדק.כותב,והואשניםתריסראלא

ברלדוןהזמןוהגיעמת,"הקומוניזם
יתירהשנעלם".אנושיבמיןשדניםכפי

שברהעידןנגמדובצדק.לדעתו; :מזאת
ההיסטוריהאת"לשבור"שניתןהאמינו
לשנותאפשררכישורים."חצאים"לשני
עשריםהקצה.אלהקצהמןהאדםאת
והתקררתהפאתרסמימיחלפובלבדשנה

נדאהוהדבר 1968מדדשלהמשיחיות
הראוימן .מאזשנהמאהחלפוכאילו
כיותמיד.הפעם,גםאיפראלזכור

אידיארתאמנםמעצביםהאינטלקטואלים
הפיכתלשםאך-הדםייחוסםוזהר-

דנים,המוניםדרושיםלמציאותאידיארת
ולעתים tספרנטאניבאורחלעתיםהקמים

המדריכיםמקברניטי-עםהםמושפעים

ניתןידועהל~מדהכפדאפדאזהאותם.
-, nמפלגות-חדשים"זמנים :לומד
המופגנתה~-פרליטירתמקרם,מכלשרת".
 ,,אלהציבורמזידתבדיחהאלאשאינה
לשמשתרכללאותר-לא,הפרטאמרת
וההיסטוריה.הדודלתחלואירפואה

האומהשורשי

כידועכתב,שקספיד :בדיגדסיהנפתחכאן

אוחלוהדני'אמלטהעלהשאר'רבין
היהודי'שיילרקהדומי'בדרטרסמאודי'ה

ישכלרםאך-וצדפתאנגליהמלכי
שדשיםהיוזהלגאוןכיספקשלצל

פסוק ?ונופיהמורשתהבארצו'עמוקים

לדלתמתפרץהנראהזה tמוזרקצת
סוגיותכמהלבדדכדילנרדרושפתוחה,

שלמאמין"רב"אניבאישיותוהקשורות
כאחד.וכיהודיכצדפתיבה"ל
הואפאשיזםשכלבה"ל,אומדבצדק
די-כל .אנטי-ארניררדסאלילארמני' tשבטי
האדרתהעבד.קידושרגרסיה.היאאקציה

ההיסטורית(למציאותשקשרםמיתוסים
מארדקרובותלעתיםהואשנפרשה,כפי

בהערצתההלאומנות,איןושרידותי.מקדי
בלאומיותוזלזולההעצמיתלאומיותהאת

שלהמוחלטניגודהאלאאחדים.עמים
הקוסמופוליטיותושלהארניררדסאלירת

התרבותאישהיותשלבמרבןהטובה,
חופנייםמלואהשואבהעולם,אזרחגם

עללומדכמעטאפשר .ממקורותיו
-כפוליםשדשיםבעלשהואהמשכיל

 .תבלובעמיבעמו
תהאתשובתוכידרמה ?כןבה"להסבור

בשלוראשונהובראשיותר'מורכבת
מצדהלאומיות.לעצםהייחודיתעמדתו
בקרמוזולה,שאמיליאמרהואאחד,
הצרפתייםוהמיניסטריםהגנדאליםנגד

אפלה,בקנוניהשהובילו,"הפאטדירטיים"
לאיןהיההשדים,לאידדייפרסאת

מכנופייתיותראותנטיפאטדירטעדרך

הואנגדם.קםשהואהשוביניסטים

הדיאקציה"שדשי"כיובצדק,טוען'

השפוךלדםלגזע,לאדמה,בסגידההם
"ארדגאניסטית"מעיןבדאייהבהגנתם,

ביןחציצהשאריתללאהאומה,של
כאישכולם,לצעודהחייביםהאזרחים

'ניררן" rלעודףהפנייתתוךבצוותא,אחך'
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כלהמשחיתההדמרקראטיתהררכחנרת

הזאתהלאומנותסמליכלטובה.חלקה
גיבורי-כיבוש,הערצתסמלי-קרב,יהיר
המסורתיתלמשפחהעמוקהמחררהלצד

אתמנינוולא"שדשיה",אלהולכנסייה.
כולם.

ואפשרבה"לקםאלהכלכנגדוהנה,
ללארןנירתבתביעתואליולהצטרףהיה

כרךאילוזולה,אמילנוסחנאורה,
אתכךעלהרחיבלא(הואארתה

בעיצובה,עדייןשהיאבתופעההדיבור)

תודעההתגבשותשלמרנינה,זאתובכל
קהיליית-עמיםחיובלקראהשניתןעולמית
בקעהמגומגםבאורח :כןואמנםמלוכדת.
בעבר'תקדיםללאארנירררסאלית,תודעה
 tמכןלאחרהלאומים.חברהקמתבעת

רעתההמאוחדות,האומרתארגוןבא

וביצורלחיזוקרקלאהסיכויערלה
אלאהמערבית,באירופההעמיםקהיליית

לעמיזאתקהילייהגבולותלהרחבתגם
האטלאנטיהאוקיינוסמןכולם,אירופה

בשעתו),דה-גרל(כהגדרתארראללהריעד
מנטאלית .סיבירלערבותעדאףואולי

חדשהיסטורימפגשונוצרהולךומדינית
מבליובינלאומיות,לארמיותביןוחיובי

אלה.ישויותמשתילאחתשיבולע
מתוךבה"לעםויכוחישלנרברם,

לגישתוהיאוהכוונהאחרת,זרוית-ראייה
דיוק,ליתרארעצמה,הלאומיותאל

אתמגדירהואהצרפתית.ללאומיות
 .בלבדאידיאיתכזיקהלצרפתזיקתו
שלצרפתהיאעליוהאהובהצדפת
האודות,צדפתוהאזרח,האדםזכריות

-הארניררדסאלירתצדפתהחידות,צדפת
שלזר-"הפאדטיקרלאדית"צדפתולא

בקרקעעמוקיםושדשיםונרפיםאדמה

הואדוחהבצדקודאי,ומורשתה.מולדת
כיהגורסיםאלהטענתאתפניומעל
בארץלהיוולדצדיךצדפתילהיותכדי
בא-מדורי-דורות,בהמרשרשלהיותזר'

ההיסטוריותבתקופותיהבמרחביה,דמתה,

הוא,צודקודאיכאן'עדארוכות-הטורח.

צרפתילאזרחליהפךבהחלטניתןמשמע,
לספוגאזרחותה,אתלרכושרבד,לכל
ללאשורים,ביןשררהולהיותתרבותהאת

ומורשתדתמוצא,שלציציותבדיקת
אםביןכאלה,הםצרפתיהודיאברת.
גליאםרביןבשנים,מאותכבדבהישבר
ברנהבה"לאךלחופיה.הביאוסהגידה

מתעלמתהנראיתלארמית,תיאוריהכאן
לשדשיפרטמולדת,שדשיעוקרתואף

"כאשרהוא,כותב"בני-האדם",הרוח.

סביבזהעםזהמתחבריםבני-חורין'הם

רקעעלולא-סמליםסביבאידיאה,
שהטבע ) OBSCURS (עמומיםאתרים

שללארמיות"זרבהם".להיוולדהביאם
ניירשלצרפת"זרהוא,מצהיראידיאה",

צרפתבנה"שאניריח,ללאצדפת ] ... [
 .בה"ל'שללאומיותוזר-ניידשל

אילוקררההיהמה :לשאולניאלץוכאן
מגילתצרפתית,מהפיכהצדפתידעהלא

יפה,ספררתפלאילאואפילואדם,זכריות
חיתהעל-ידיר,המקובלתהנייד",ר"צדפת
יהיהרמה ?ובלתי-מרשימהכדלהמתגלה

הדלות-ביחסאחדות,אומרתשלדינן
לאבה"ל ?הספרותיארהאידיאיביבולן
הקרובההיחידהת pצדכישבאומרוחש,

מגלההואנייר",של"צרפתהיאללבו
כאזרחעצמואתהוארואהכמהעד

ישאךמבטן".מ"אזדחלהבדילמאומץ'
מצדהבאה'נוספת,אישיתתכרנהאצלו
גישתואתפסיכולוגית,להסביר'אחד'

צדבהיששניומצדללאומיות,הייחודית
התלישותמסימניבהיששכןאובייקטיבי'

ביןיהודיבתודתהתפרצתי'היהודישל
הגויים.

כפרים,אוהב"אינני :הואאומרהנה

 .כפראדמתמזאתפחותאניאוהב
חשתי'טבע'שקוראיםמהעםבמגע

שניתןתרדמהמעיןרפיון'מעיןתמיד

אתלאמעודדתהיאשאיןעליהלומד
 :מוסיףוהואהמחשבה".אתולאהלמידה
ללאמעמדלהחזיקיכולתילא"לעולם
ימיםמשמרנהיותרתשישותתחושת

לידיזאת,ולערמת ...דשאיםעטורבנוף
בבריסל,בניר-יורק,שערתוארבעבעשרים

לנשרםכדיבשטוקהולם,ארבירושלים
"בכל :הואטועןואחרון,לרווחה".לפתע

f עקרונית".קוסמופוליטיותמעיןישדך
-מובהקעירוניטיפוסאיפראהוא
שנהר,היהודילעםלגיטימיבןהואובכך
הכרכיםאל.אחרונים,בדודותמקרםמכל

יותרחדיםחרשיונעשוובהםהגדולים,
 .יותרחריפההאינטקלטראליתויכולתו

הואחושף·ב.ל-ידו ןא~..הנאמרבכלוהנה,
כדבריו,הנוהה,תפוצתי,כיהודיאופיראת

אךבכך)דעכל(איןאבסטראקציהאחדי
וידויבעתעצמו,עלאומרהוא-עצמו

רציני'מקצתזאתובכלהומוריסטי'קצת
ומזויף".יבשמופשט,משהרבי"ישכי

שהואהעצמיתשבהצלפהלגוזמהנניח
כאןמתגלהזאתובכלזה,בפסוקמפגין
ישראלגלהמאזייחרדידויהרדיתתכרנה

הגויים.בין

מרסלשלדיזל,אלי.שלקאפקא,שלזר
ימיםערדשכןזה,לוויכוחנניחפררסט".
והספרותתפרצתית,יהדותתתקייםודורות

נתיבות.בשתילה"תיסע"באמתהיהודית
אתלעצמנולאמץנרכללאאף-על-פי-כן

שלפיהלאומיות,בדברבה"לשלתורתו
כללאצלאינהוידיעתנוהכרתנומיטב
השונים,נופיהםעלבכדרר-הארץ'העמים

נייד"."שללארמיות
אחדובקטעבחריפות,לכךמודעבה"ל
 :לאמודעצמו'אתהואמתקןכתיבתושל

עםזה,בשטחשינויחללא"כלרם
קיימתספק.ללא ?ישראלשלתקומתה

בספרותבספקבלתי-מוטלתהשתרשות
אנשיםהרבהיש .ימינושלהישראלית
למשליהושע,א.ב.כמר-לךהאומרים

נרכלנגמר'זהבא',זהש'הנה
ציוץעלרפידות,פרחיםעלמעתהלדבר

עלהאדמה,יפיעלקטנות,צפרדים
אתהואמתקןמידאך-הנוף"ניחוח

אחתמייצגיםשהללו"נניח :ומוסיףעצמו
גםקיימותאךהיהודית,הספרותמנתיבות

 ...לגיטימיותפחותולאאחדות,נתיבות

אחרוןאקוררבתורת

(כלומר,שנהלפניערדבה"לכותב
 :ביותר)ואקטואלייםעדייןטרייםהדברים
גבי-הפוליטיקה,-הגענולכך"הנה,
ומיתוסיםדוגמותרכןלה,היואים

שנדרחסידיםהיאידעהקולקטיביים.
הפוליטיקהכיושיננולמקרםממקרם
הכלעתה,החיים.ואתהעולםאתתשנה
התרכנירתהדמות,המליםעידן :נגמד

מארד,ליצדהכלח".עליהןאבדהרמות,
קברותעלהכלח.עליהןאבדלאאך

ערד tשסרחו Jרגלשפשטוהאידיארלרגירת
ההיסטוריהחדשים.אידיאליםיצמחו
איננוהאדםעצמה.עלחוזרתאינה

הראצירנאלירתעידןבמקרם.מדשדש
יפורק.ערדהאטומיהנשק .החלרק

ערדהאשהמעמדתנצח.ערדהאקולוגיה
יזכהערדהעובדהאדםלמרומים.יעפיל
ערדהרעה .יותרובטוחיםטוביםלחיים
כן'-הסוציאליזם .הארץמןתבוער

חדשה,לתחייהיזכהערד-הסוציאליזם
שהם.כמרתולאדם,לחברהיותרמותאמת

העמים,אלמניםלאישראל,אלמןלא
לויברנארד-הנרישלהמוצהרוהפסימיזם

-הנדירביטויועושרכלעל-
במסע"תחנת-ביניים"כמעיןיתבררערד

אנושיים-אופטימייםיעדיםהצבתלרקאת
 •.יותר

 •מםה

אני"יורע

האופנהכי

היאהשלטת
ל'צמצוםעתה

שלמרעת'
ההגות,

כיאנימוצא

מארעלוב
'מינימאליזם'

שכבש·זה

והואאותנו

לכך,גורם
לטעותשמפחד
 tאנומוותרים

עלפשוט,
מקצוענו

לחשוב.
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 ?למה ...האנושייםהיחסיםאתלגזריםלקרועכדיחסרי-בסיס

יודע.לא
עםאחתבגינהיושבאבי'שלאחיואחד'דודאותיכשדאה

 .נוצריקלדסעזיז ...יהודיבידקהדטסמי :לואמדתי tועזיזסמי
 ,.מהראתה ! ?קופטיואחדיהודיאחד ?זהמה :ואמדנחדדדודי

מתחברשאתהמשרם ...ממךברחחדודךשבןהסיבהזר ?דרוזי

 ...כרפדיםקצתעם
משליךאותרדאיתיאניאמר.אתמקללדודיבןאבל :לואמדתי
;הוא ...עינייבמרראיתיראני .האדיראלחיםחי !פניהעלארכל

ספרים.אוהבראינו ...לבנותמתננול.גם
 ?זאתלךאמדמי

לי.אמרהוא-
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