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גרינשטייויגאל
ובינוישיכוןמקונצרןירות" n11חברתשלהעובדיםארגוןיווור

המרכזתהוועדהוחבר

ההסתדרותיותהחברות

דוגמהלהוותצריכות

 .גרוש , 1952אביב,תללידי

בחברתכפועללעבודהתחלתישנהעשריםלפני
כהנדסאיגםוהוכשרתילמדתיהשניםבמהלן ."חידותיי

וכיוםהעברית.באוניברכזיטהציבורימנהללמדתיוןכ
חירותחברתשלהעובדיםארגוןכירייומכהןנאי

המבוצעיםבפו·וייקטיםועוסקאיש),-2000כ(המונים

החברה.במסגרת

שהיאלמרותשנה. 75כברקיימתייחירותייחברת
הועלתהבחוייל,גם tפרוייקטינהמבצעתרווחיתחברה

בתגובה,ייכלליי.לחברתאותהלמכורההצעהלאחרונה
שביתה.גררגםוהמאבקעבודה,סכסוךעלהכרזנו

גםבחברהארגונייםשינוייםולבצעלשפרניתןלטענתי,
אתהבאתי .אותהרולמכצורןואיןהנוכחית,במתכונת
שלהמרכזיתוועדההבפניהעובדיםושלשליעהדמה

בטיפול.הנושאנמצאוכיוםההסתדרות,
העובדיםשזכויותמהחששנובעתלמכירהההתנגדות
ייאלקטרהייאתייכלליימכרהלאחרונהתיפגענה.
דומהבתחום{סוק!לשלאוהתחייבהאלקו,לחברת

חופפתבייחירותייוהעבודההיותהקרוב.בזמן

חוששיםאנושבייאלקטרהיי,לזומסוימיםבמישורים
בעובדים.פגיעהתוךהחברה,פניאתתשנהשייכלליי

לדאוגמחובתידבר,שלבסופותתבצעהמכירהאםגם
אתםושייחתמותיפגענהלאהעובדיםשזכויותלכ,ן

תתחייבייכללייאם .יקויימושאף-קיבוצייםהסכמים
ולאהעובדיםזכ:ויותעללשמורארוןלטווחבהסכם
נוכל-נכסיםברת rלואותהולהפוךהחברהאתלפרק
בשלום.המכירהעםלחיות

הרווחיותלפילהימדדצריכהחברהשכלספק,ליאןי
לפנייזמנוגםלכןההסתדרותיות.החברותכוללשלה,

בייחירותיי,ופרמיירותנורמותהכנסתשלשינוישנתיים
צור.·והייהמוטיבציהאתלהגבירבמטרה

-שלההמרכזייד jשהתפיכ ,להביןצריכהההסתדרות
לדאוגהוא-העובדיםזכויותעללהגנהכמובן,מעבר,

אניוכאןשונה,~ות tהברי(נושאירוויחושלהשהחברות
 .)ממשלתיבתקצובצורןשישמאמי,ן

"חידותיי,שלרה jשבמכהעובדהעםבעיהליאןי
-העובדיםזכויותשמירתעלאחראיתגםההסתדרות

העובדיםאתמייצגאניובראשונהבראשהמעביד.וגם

לנואישרהלמשל,לאחרונה,שלהם.האינטרסיםואת

הטענותאם ,לדעתיבמפעל.עבודהסכסוךהרס,תדרות
בליכנה,בצורהבהןלטפליש-צודקותהעובדיםשל
המעביד.מיהולשאלהקשר
להוותצריכותההסתדרותיותשהחברות Iמאמיןנאי

שבחברותיתכן,לאההסתדרות.שללדרךדוגמה
חוזים,-אישייםחוזיםעלאנשיםיעבדוהסתדרותיות

לטפלישראשית,מתנגדת.כןכלההסתדרותשלהם
בחוץלתביעותהבסיסגםואזמבית,הללובנושאים

 .יותרחזקהוא

הבנייהבענףהעשייהעיקרהבינוי,בטווחלעתיד:באשר
שירותי-ציבורמפעלישלבתחוםלהיותתצטרך
הרבהבנתההמדינהמסחריים.ומרכזיםבריאותסעיו,ד

ולאצפופיםנעשיםהציבורשירותיאבלדירות,מדא
מספקים.

העובדיםשרובהואהדעתאתעליולתתשישנוסףדבר
ישראלים.וערביםשטחיםעובדיהםהבנייןבענף

 .בענףלעבודהנמשכיםלאצעירים,אנשיםגםאחרים,
והצעתיהעבודה,ושרתהאוצרשרעםשיחותליהיו

לענף,חדשיםועוליםצעיריםיותרלמשוךלנסות
עוברהעולםהולם.שכרומתןהתנאיםשיפורבאמצעות

מהירותמיומנות,דורשהואמתועשת,לבנייההיום
שלעתודהבארץגםניצורשלאסיבהואיוואיכות.,
עתידיםאנוזאת,נעשהלאאםמוכשרים.עובדים
 .מיומניםעובדיםללאעצמנואתלמצוא

כיום,המינימום.שכרבעייתהיאהקשותהבעיותאחת

החודשיתמהמשכורתעצמולקייםמסוגלאינועובד
שמסיחדבר-נוספותבעבודותלעבודנאלץהואשלו.
אתלתרוםלומאפשרואינועבודתוממקוםדעתואת

תאפשרהשכרהעלאת .להמסוגלשהואהתרומהמלוא
כן,עבודתו.במקוםוהזמןהמרץכלאתלרכזלעובד
התפוקה.תעלהגםכמוןב,

יש ,לדעתיהמרכזת.לוועדהשנכנסתישמחמאדנאי
מהשטח,שבאכמוני,שאדםלעובדהגדולהחשיבות
הפרט,שלברמההעובדיםאתמכיראנישם.נמצא
הבנייה,באתריהעבודה,במקומותהאנשיםעםנפגש
שלהם.והבעיותהאמיתייםהצרכיםאתלשקףויכול
הפרט.שללרמהיותרתרדשההסתדרותחשובבכלל,

לשיפורבמהלןביותרהחשובהצעדלדעתי,זהו,
 •שלה.התדמית

• • 
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הסופרים,אגודת•י 1לחבישירהפנייהו
ארגוןבקיוםצורךו~~ףסעםשישהסבורים

במדינתסופריםשל-חברת-תרבוח,-מקצועי
ישראל.

עלבעיקר,~א-מעסים,קולותנשמעים ,נכון-
לטענתם,האגודה.קיוםנגדבהווה,האגודהתפקודרקע

מסתדריםהנחשבים~ם·הסופרצורן:כללמעשהאיןבאגודה
שיהיהחשובלאאולי-נחשביםשאינםואלועצמם,בכוחות

סופרים.ארגוןלהם
להםמה-אינדווידואליססייםלרובהםסופריםנימוקים:ועוד

בקיומהמעוניינים:לל 1באנשיםכמה-וכןמשותף?ולארגון
 ..•מעברהחצי ?הספרותשל
איןשבאמתיתכןבשןםים.בסליםאינםהללוהנימוקיםכל

אגודתהנכון:הואשההי:פךיתכןהאגודה.שלבקיומהצורך
יצירה,אינהשיצירתם lלאנשיכלגיטימציהנותנתהזוהסופרים
לאגודהההשתייכותת i ~ושמנצליםספרות,איננושמקצועם

לה.זרותמסרותלמען
ידיעל-הוקמהעבריים iוהסופריםאגודתקיימת.האגודהאבל
בה:פעיליםחבריםהיוסרפדינווגדוליביאליק,ח.נ.

 ,למדןאצ"ג, ,עצמוביא'~יק ,פיכמןשסיינברג, ,טשרניחובסקי
סופרים,קבוצתחיתה , 1 ·נכולא.ומי-גלבועשלום,ש. ,בנרקו

זוחיתהאבל~גודה. tמהשהתעלמה ,שלונסקיבראשות
אידאי-חברתי,מאבקרקעעלבאההיאמרצון.שלאהתעלמות

ונו.יסגנוני

 ,עודמהבמחי-י.דליםומבכאיןומסורתמסורת.קיימת ,ובכן
-מזהלמעלהלאאם-סעכוהרואיםהח"מ,כמואנשים,שישנם
מאורגן.ככוחסופריםאגודתשלבקיומה

כמכון"גנזים"מכון:ו-תלספחשימשיךבגוף,וצורךסעםיש
המרכז ,מכוןהחדשה:העבריחהספרותשלביבליו-ביוגרפי

ממבדליהחלעבריים :~וסרפדישלוכתבי-ידאגרותמקורות,
מקומואתלמלאיכולהאינהאוניברסיטהאףאלה.ימינוועד
לכך.הנימוקיםזותלפרושהמקוםכאןולא-"גנזים"של

איגוד,סופרים.שלידהותנאי-העבבנושאשיטפלאיגודצריך
יוצרים,זכויותשל:חוק-1עיגונןלביןהיצירהביןגשרשיקיים
הסופרים.ציבורראוילהםוהפרסיםהמלגותנושאאתשינהל
לאדישותלציניות,נד 1שכנקולשיהווהאיגוד-ובעיקר

גםקולואתפעםמדיושישמיעאנושיים,לערכיםולהתנכרות
אלה.בנושאים

רקלאהמו"לים,עםר tלקסשידאגבאיגודצורךיש ,כןוכמו
צריך-ואחרוןאחרים.:ההנושאיםבכלאלא ,שכרבנושאי
עבודתואתשיחשיבגוףהכותב,לאדםגיבוישייתןגוף,שיהיה
עצמה.בזכותהסופרשל

שתיים-שלושאביאהסוו~ר.עםלהיטיבניתןרביםבתחומים
שעזרה ,דיורקרןקיימתחיתהשניםלפניבלבד:דוגמאות
להוסיף ,להרחיבוןםלהם,הדיוררמתאתלשפררביםלסופרים

הקרןפעילותאתונו.יספרייהחדר ,לשמוראויעבודהחדר
לחדש.חשובהזו

שלההפקההוזלתוכןההכנסז;,מסנושאהםנוספיםותחומים
וסיפורתשירהספריביא tלהולמו"ליםשתאפשר ,מקורספרות
 ,וליצירתוליוצרהו·אויהכבודיוחזרובכך .הפסדללא

המעמידיםדפוס,דברימיניכללביןבינםהבחנהותתאפשר

הקורא.סעםאתומשחיתיםספרותפני

שיכולותהחשובותלפעולותדוגמאותשלושרקאלו ,כאמור
הסופרים.אגודתעל-ידילהתבצעוצריכות

חברירובהידועים:הנימוקים-שכנגדיבואויודע,אני ,כאן

בהמוצאיםאינםוהראוייםבה,להיותראוייםאינםהאגודה
אךפשוטההיאהתשובה .זוברוחנימוקיםבזהוכיוצא ,עניין

משוםכך.משוםבדיוקשהוא,כפיחיברבאגודההמצבאמיתית:

באים ,מהארגוןמתרחקיםזה,לתוארהראוייםשהסופרים,
 .היסודמןהמצבאתלשנותצריךלכןשבאים.אלהבמקומם

מחדש.אותהולבנותהאגודהאתלהצילצריך
לעצמההאגודהאתלהחזירכדילעשותצריךמה ,ובכן

למיטבלקרואישלא.-הביצועקלה.התשובהולחבריה?
לתבועאוולבקש,הסופריםציבורשלהלא-אוטיסטייםהכוחות
לקראתהאגודה,למוסדותלבחירהעצמםלהעמידמהם,

הקרבה.הוועידה

תהליךאתבהדרגהלשנותיהיהניתןיפה,יעלהזהמהלךאם
יחסיתקצרזמןובמשךלאגודה,חדשיםחבריםשלקבלתם
 ,האמיתיכוחהאתלאגודהלהשיבניתןפניה.אתלשנות
גםהיא ,צורךוכשיהיה .הכבודומעוררהסמכותבעל ,הסגולי
שונים,בנושאים-הסופרשלקולו-קולהאתלהשמיעתוכל

 •והלאומיים.המוסרייםהתרבותיים,לחיינוהנוגעים
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פייגאלע.ארזיזיגגאיך :שדהפנחס
שוקן;הוצאת ; 1992-1989שירים

עמ: 45 ; 1993

אוליהואשדהפנחסשלהאחרוןספרו
הכתיבהמתוך .ספריומביןהרגיש

שדהשלמנסועולההצלולה,הפשוטה,
המחלה,החיים,מולאלוחשוףישר-

והמוות.

הולכתאנילפעמים :אושראיילת
עמ.' 47 , 1992פועלים;ספריתמכאן:

 ,ייןמעבלמחברת.ראשוןשירים 00,
על-נרצחהמחברתשלשבעלהשלמרות

הנוגעיםהשירים,גם ,ערבילאומןידי
באהבתחדורים ,היהודי-ערביבנושא

ובהומניזם.םרא

שאולשלהתחייהשירת :ברזלהילל
 ; 1992 ;פועליםספריתטשרניחובסקי;

עמ.' 544

השירהתולדותשלהשלישיהכרך
מוקדש ,ימינועדציוןמחיבתהעברית

ברזלטשרניחובסקי.שאוללשירתכולו
שליצירתומכלולאתבוחן

בצדדיםגםועוסקטשרניחובסקי
הואשירתו.אתהמאיריםביוגרפיים,

התרבותי-הפןביןהיחסיםעלצמביע
אצלהיהודי-לאומיוהפןכללי

פשרלתתומנסהטשרניחובסקי,
הרעיוניות.לסתירות

גאון.האדוןשלהאחריםחייו
תרגמהבחרה.מיוגוסלביה;סיפורים

קטןדינהוערכה:מסרבית-קרואטית

אחרונות;ידיעותהוצאתבן-ציון;

 . 167עמ' ; 1993
שלפרי-עטםסיפורים,ארבהע-שער

היום, .בימינוהסרבייםהמספריםסובי

השסועהמיוגוסלביההעוליםכשהקולות
מיוחדתמשמעותישואכזריים,קשיםהם

בסוףהזה.הספרשלההומנילקולו
ויצירתם.המחבריםעלפרסיםהספר

יוםבמלחמתדייןמשהבדאון:אריה
 371 ; 1993עידנים;הוצאתר,כיפורים;

עמ'.

כשלישוכיהןבדאוןאריה ).<מילתא"ל
הביטחוןשר ,דייןמשהשלומזכירו
נקודתמתוךכיפור.יוםבמלמחת
במסמכיםמחקרבסיסועל ,שלוהתצפית

אתמציעהואהרלוונטיים,ובניתוחים
 ,מהמקובלוהשונההמהפכנית ,גרסתו

ההם.הימיםלאירועי

עםמחסה;לחפשיצאתיישראל:יעל
עמ.' 150 ; 1993הלבנה;הסדרהעובד,
אוסףהואישראליעלשלהראשוןפסהר
הוויההמתאריםקצרים,סיפוריםלש

מיניותשלכואבעולםקשוחה,ישראלית
חברתית.ומחאהנפשימוצאחוסרנוסה,

 sd 7בעמ'המשך
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~ו 11

צוחקיםפניו

הקמטיםבתוך

זאת,לעומתהוטל:מרדכי
הקיבוץהוצאתשירים;

עמ' 48 ; 1991המאוחד;

וענוג:הססניאהבהבשירפותחהספר

פרחלילקטוףארתךאבקש"האם
משתנה'.'חייאקליםבערדאחד/

כל"עלהבא:בדףהיאהתשובה
בזמננוטובאהבה",ערבהאתשאלה
לאהארוטיקהבהםשירים,לקרוא
אתדחקלאוהסקסהאהבהאתדחקה

בןאוליאיברהוטלמרדכיהארוטיקה.
לכתוב-מסרגלהואהזה,הזמן

<עמיומחורזיםמהוקצעים"מרובעים"

ביאסועומרהצעירעמיחיכמר ,) 7

רשתהאהבשנהאלףשלפניהזקן'
היום.עדהנרצציםבכלים
ארכאיזמים,אחרינמשךהוטלמרדכי
הוא ;) 28<עמיעיזרזר"אפיסת"עד

יודעשנמוגה",ב"התמרגגרתמבין

חידושיומעלהפסל"ומהפיסל"מה
חסר-בשר"הוא"בוסרבהםלשון'
יודעהוא ,כןפיעלואף ,) 30<עמי

ר"סבירניםבידיו""סברסלקטוף
לבנותכיוניםאר/כמשאלותעפים
ואפילו ) 16<עמילגדר"מעבר

גילל"בהגיעוכמר'פררזאיזמים
סוףסוף;קיבלשמרנה-עשרה,
כי ,) 23<עמיבטנק"ושירן-נהיגה/

בתרךצוחקים"פניוהוטל'מרדכי
פניו'לאורךר"הקמטיםקמטיו"
התקררתוקרריחרושים/כתלמים
<עמיהזרועות"עלבולטיםכעורקים

7 1 (. 

הוטלומרדכיאמרכברטשרניחובסקי
ברף /תכניתאלאאינו"האדםחזר:

החדשההארץ .) 32<עמימולדתו"
שקיםהעמיסהבמאוחראליהשהגיע

גבראתכאילויצקוואלה,גבר'על
טבועש~ספראדםתבנית.לתוך

אתבגליללראותהיהצריךבזרועו'
רגישהואאכן,רבית-אביר.מולדתו

אמר'בשפתכותבשאינועלודורי
לנרהיהב"טרםלעולמוהלךואביר
עלחקוקהכתרבתחיתה;וכברבית

עבריתידעתיטרםשלו;המצבה
באותיותקדישקראתיכבר;

שבפי/הקודששפת"אתלטיניות":
מפזראפרהואתבנז.קטרתישורףאני

 ,) 22 'מ! 7 (קברך"על

ביתהוטלמרדכילובו:הזאתבכל
הבית,שלגגורעלבאצבע-הגליל

יפרלמשהראוליארובה,"התקין
 .) 34<עמימפריח"יגיעאםאףדרכה,

 ] ...נבר[הרעלמטפסהואיוםבכל
בית,לבתרוברנהכבנאיידירמקשיח

כיהנה ,) 41<עמיעיר. 1 .שובעיבורה
כילמדתי'הוטלמפילמדתי'כן

של"בעיבורה"הואהעבר·יתשורש
לבתר'ביתברנההוטלמרדכי .עיר

שהופיעהעדחייוכללהשציפה
האבא .הספרבסוףהחמודהילדתו

רוךומרוב"ליאת"להקראהמאושר
קוראאניאתה,יחד ,,~,ןנשואהבה

בהטעמהזאת",'לערמת '· 1הספשםאת
להטעיםהיהצריךאולי"זאת".על

השם,שלהראשונהן;מלהאתדווקא
למרותהואשנכתב,מהכלכאילו
 .כןפי 'עלואףהכל
שירבגיןרקולוכדאייהיחהספרכל
לעוזרשהוקדששררות,ארבעבן

שלדיוקנודמותאלאשאינורבין'
עצמו:רביןעוזר

רוחפנסשלהבתכמר"נשמתך
וזגודפנותבין

שמאחריך;פניםאתמאירה

הפנים"

שבפנים.הפניםעלמסכהאינםהפנים
 •כברם.תוכם

שתלשמואל

וסירחון"מסח•~

?גושים(לא)
 " iאמנור

המרקיזהשטדנפלד:צביקה
הקיבוץהוצאת ;מגובארי

 . 1992המאוחד;
הואשרשן'אבןמגדיר"מרקיז",

ממדינותבכמהגברהאצילות"תואר
מולבשתהזאת,,:שהאצילותאירופה".

היאדרקא,רמגרבאריאשה,על
מעטולאסקרנותעניין'מעוררת
בספררקריאתיבמהלךאב:לציפיות.
"המרקיזהשטרנפלד'שלהחדש

ונכשלתשבהעצמיז.צאתי 1מגובארי"
המשורר"התכוון"למהבשאלה
בתי-הספרעלאפילושכזכור'(שאלה,
-מקובלת>איננה:בר 1חיסורים
להמצאתילאהשיריםובמרבית
רבכןוהרבה.מלים.אומר ~ tהרתשובה.

המליםמתארותמהאתאבלספק.אין
הןהיכןמוליכות,הןלאןהללו'

את-לשירהאמירה,•~כדימתלכדות
שלי?)אישיכישלוןזהר(האםאניאלו
לגלות.הצלחתילא
שלכאסופותלינראוך;ספרשירירוב

עלתהושרב"שרברטים,:בגימיקים
/שחפירותהממארתהאפשרות

<עמי 11 ...ממולכדיםשמאממוספרים,
מהפנה." 1גלשה 1זברהשל"נרצה ) 16

ממרוקו;השמנה"השכנה ) 17<עמי

פריון;מקל'/בעלה,לייןחייםדרכה

 ...חירור
בראעד"מפטפט ,) 26<עמי 11

 /הבודהיסטיתבתראת/לאנוסתורי
צחקו"צלוליזרעלך'ישג.זלישל

"סתם"ולאוהלאה.והלאה ) 40<עמי
כאלהגםאלאבוטים,גימיקים

עדרחבה,כהבהשכלההמתהדרים
רקלאהקוראאתמעמידהשהיא
במבחן'גםאלאאינטליגנציה,במבחן

<עמי"שאגל"מילא:דע.שלקל'לא
<עמיוטרנד"רמברנדטר"ברריגל, ) 8

 , 49בעמירמרלייר"ר"שפינרזה ) 24

 ) 50<עמירררמרלרס""רמוסאבל

ראלאס"רסטיבנספולר"ז'ןרמידס,
חייבבאמתהאםהלאה.רכך ) 55<עמי

השמותכלאתלהכירהממוצעהקורא
באמתהאםמזאת,וחשובהללו?

מעבראזכורם,אתמחייבהטקסט

מצאתילאכךעל ?להתקשטות
תשובה.

"תחנתהספר'שליותרהטובבחלק
הבוקרשלו'בשירהסיביראים",

הבנתילא"לכןהדובראומרהראשון'
לאל"לכן"הקודםוההסבר'מאומה"
אתבקוראיאניגםבעצם,מסביר.

הרבה.הבנתילאמגרבארי","המרקיזה
שבעמי"שכנים"השיראתלמשלכמר
השכניםהפישמניםאתשמתאר , 28

"שלמהנדיבהקרפיוניםגונבים
עםמחר"לושביםהסמוך",הקיבוץ
/כפית,באמתחתם,מברייתרת"מגברת

נוראוהם " ...קטןקפהמביתמאפרה

קטנים

לינראוהספרשירירוב
גימיקיםשלכאסופות
ושוב"שובבוטים,

האפשרותעלתה
/שחפירותהממארת

שמאממוספרים,

 •••ממולכדים
 ) 16<עמ' 11

 1גלשה 1זברהשל"נוצה
מהפגה."

אזכנ"ל.אותםוהרואיםומכוערים,
"השכנותאחריושבאובשירמה?!

את/מרסקותביום,פעמייםהזקנות,

שרט,-/והריחותהירכיים.אגןעצמות

בחשמל."לחיסכוןבערבשתורםמה
מהרפואיות,שגיאותבלבד ) 30<עמי

ערד?זה

שטרנפלדמנסהשיריומרביתתוךאל
הואשלוהיומיוםהיומיום.אתלהכניס.

מטליאה/את )ה(פרגלשטט"גברת
עלה"גרלשיםוהילדים " ...החתול
<עמיוהסירחון ) 30<עמיהחתול"צואת

וההורמונים,רעוד> 39עמי , 37

והמרקיזההריון"למניעתרה"טבלירת
וצביקהשלההשינייםורופאמגרבארי

לעניקניסיוןוישנועצמו.שטרנפלד
פנטסטי'מימוהיומיוםחומרילאותם

כאמור,ובעיקר,מפתיעאירוני,

 .גימיקי
היטבמתוארתהזאתהשירהתוצאת

כש"המרקיזההספראתהחותםבשיר

-700בכלואהאנימדברת":מגרבארי

שנים/מאותשלרשבערד ...עותקים
רלי 11 ...כרסתןשטרנפלדצביקהאהיה
הללוהשניםמאותששלושנראה

הזה.בספרכאן'בדיוקמסתיימות

"שירהיאהיוםששירהלקבלוקשה
ש"מסחי ) 23<עמיסיפור"מוצץ

 ,) 37<עמיאמנות"עושיםוסירחון;

האבוקדו""פיררתהיאהזאתוהאמנות

'/כאשכיפרשל"כאשכיםשתלויים
סחיהזדווגות,זרע, ,) 45<עמיאדם"

פוליםלים.מטלטלת"שמשומארס,
 ) 56<עמיכינים"

משלושרבעאףעברלאעודהרי
גרלדברגלאהכתבהמאזשנהמאות
אתיחידה/לשאתציפורתרכל"איך
/מעלרפותכנפייםעלהשמיים/כל

כךכלוערדשממה.וכברהשממה?"
 •. ~בוטה

לאופררות

כלמכלבכלר,כל

(הר-ירוק):גרינברגנעמי

שיריםנאדבראהמה,

גולן;ירוןהוצאת ;ודימויים
עמ' 112 ; 1992

שלספרודימויים"."שיריםשלספר
העריכה,העטיפה,מולטי-מדיה.

בשחרר-לבןהרישוםהעיצוב,העימוד'
שלכולםהשירים, ...ובצבע,והציור

האיורים(הר-ירוק).גנברגריעמיב

מאיריםוהשיריםהשיריםאתמסבירים

והתמונותהרישומיםאתומקשטים

תרנןאפילוזה,בספרוהשטיחים.
חידותשלדףעלהואהענייניםוסדר

ומנגנוןאופטי"מנגנוןעםופתרונים

שחבלוחצים,כוכביםעםמושגי",
בלבד.שחרר-לגןשהם

פתאוםלראותבספר;לדפדףתענוג
וקבועהירחצףבהםשחורים,שמיים

השחוריםהשמייםלבנה.נקודה
לבן'ניירדרכםלהראותכדיחצרנים,
רעליובפינה,חתרךהואשגםמלבני'
שלשירשזהחשבתישיר.מודפס
שדרות-"דאדא"שלהשירהאמנות
והאותיותשהמליםוארוכותקצרות

בלבד;נראותאלאנקראותאינןבהן
קריאותהןזה,בציורכאן'

בנקודהמואר'"היוםכיואופטימיות

בהירותשלריכוזמידתבאותהאחת,
 ) 52<עמינקודה."ירח /לבנה/

ממשדאדאיזםגםגיליתיאכן,
 ) 46<עמיחוסיין"לסאדםב"ג'יבריש

6 
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גםשמושלהשלושמתוךמליםששתי
פךטח"בךהן:המיליםשארהבנתי.

כולןמנוקדותהלאה,וכןצ'ח"סך
השירשלהבאותבשורותבפתחים;
מניעיושורוקים,חיריקיםגםמופיעים

המאירותומקשקשות,רועשותהברות

ואותיותשחוררקעעללבןגבספסל
 ...לטיניות

העמודים 112אתמיציתישלאודאי
החלפרקיו'ארבעתעלשבאלבום,

שירי-רעד , 1970שירים,משברי

קראתילאאפילו , 1976-1989סדרות
באלבום,לדפדףטובכולם.את

הבאה,לפעםולשיירלהתרשם,
פס-לפי"מליםפהישהבא.לדפדוף

<עמילפס-קולכתחליףר"מליםקול"
מתוךביומורפי"שירוגם ) 82 , 83

לרחם-האם"לחזור ) 88<עמ'תסריט"
שלהבכורהצבעונילגנוטיפוס ] ... [

נשיותי",

הריהפנים,אתמספיקתיארתילאאם
הספרשםהחוץ.עלמליםכמה

ה"קונטרא-פונקט"הוא"נאדבראהמה"

האלוהיםשהואהצליל'שלהקוסמי
אךארוכה,מלהזאתאכן .ההודי
ומליםלהברותארתהיחלקהקורא

ו"ברא"ו"אדבר""נא"קצרות:

 ."המ"יודעומיו"ראמה"ו"בראמה"

לקוראנותנת(הר-ירוק>גרינברגנעמי
בראאתהלו:ואומרתואותיותהברות
"שיריםכתובהמלים!אתמאלה

בשירשלי'השראתיבכוחודימויים"
שבההציירתוברישום.בצבעובציור'

ברישוםוהאחורהפנים .עלמכסה
ומוסרתהנשי"המין"אזורשלצבעוני

ברוכיביוגראפייםופרטיםכתובתלו
הראשון.הזה,בספרההכישרון

גולן"'ירוןל"הוצאתהכבודכל
בומהודר'אלבוםידהמתחתשהוציאה

ביתואתמצאשירשלביתכל
ירעםשלאחדשות,וב"הזירתברישום

הוטבעואלהכל ,) 35<עמ'לפניו"אדם
גביעלובלבןלבןגביעלבשחור
ובאותמרובעתאותנצררתשחור

ומושכתרהוטהידשלמעוגלת
יגעתי,לאסופרים.שלבקולמוס
איןכיחיתי'הירוגליףאפילוומצאתי

"חיפושבומוצאיםשלאעמודואיןדף
הריהמרבה,וכלחיפוש".אחר

 •זהמשובח.
שתלשמואל

עםשלמהלהזדהותולהגיע ) 7<עמי
לה,ומחוץעצמהבדוברתהקורה

חייה"ואת/שאפתחמכסים"תהומות

מאוראתעושים"ואיך ,) 21<עמ'

אוציאשאניגדולההפנים/מאהבה
 ,) 29<עמ'מעצמי"

אלמעצמילפרוץהזההצורךאבל
לאאםבעייתי'בהכרחהואעצמי'
וקישורהגוף"קישוראפשרי.בלתי

שלהשניהצדהם ) 31<עמ'הנפש"
משמע>(תרתיהאוסרהצדהמותרת,

המתהווהאלהרציםאתומותיר
על"שליטהבליימי'הפג ,יהאמית

לשם/שנולדעל/מההואוהבכי ...זה
מול ,) 34עמ'<מתוך ".מכאןונאסף

עשירהנקייה,אותנטית,שירח

הואוזהואמינה.בדימויים,

חולשתו:גםזוהספר,שליופיו
מעברחאמיתית,הפריצה

חסרה.עדייןלסובייקט,

לפרוץוהצורךהרצוןשלהאקטיביות
הפנימית-המציאותנותרת(מותרת>

אתוהופכתקושרת,-והחיצונית

שכללקשורה,לפאסיבית,הדוברת
אניהיער"מפרותהואלהשאפשר

קטנות/ואיךלשמע/פעימותיכולה
<עמ'זכר."השלאות/ממיןכלנושרות

כלזהמעט,שאינואףוזה, .) 39
תצליחלאשהדוברתוכמוהאפשר;
שאיננההגבריותאתמעצמהלהוציא

תצליחלאהיארבה,במידהכך'בה,
מבקשת,שהיאהאהבהאללהגיע
בה,שמסתתרהגעש""הראתלרקוד
"אתולנשוףהלחייםאתלנפח

 .) 7עמי<מתוךהשטן"שלנפלאותיו
קשורה.ונותרתמותרת,כביכולהיא

קשורה.בעיקר

 ,'ביהויקיםהספר'שלהשניחלקו
אהבהשירישלאוסףבמפורשהוא
מדועלתהותואפשר .ואשהגברשבין
(מלךיהויקיםאתהמשוררתבחרה
"ויעשב'במלכיםנאמרשעליויהודה,
הרעיםומעשיו "'הבעיניהרע

ירמיהו>בספרבהרחבהמתוארים

עלעוניםהשיריםלאהבתה.כמושא
היאבהםהמתוארתהאהבההשאלה:
הרסנית,אובססיבית,קשה,אהבה

אותילהרוסאותך/מזמינה"אני
משסה"יהויקים ) 42<עמ' " ...מחדש

או~יך/"מרים ) 44<עמיבי/מלים"
 ,) 49 .<עמ' " ...תוקף/לופת ...יהויקים

קשורהיותרהרבההיאהדוברתכאן

אהבהעלנלחמתהיאממותרת.

היפהאותה.להרוסשסופהמשתלטת,
האותנטיותהואהספרשלזהבחלקו
הדוברתהאהבה.חווייתנמסרתשבה

"עטוףאותההורסשהאוהביודעת,

יום"כלאותךמזמינהבשקריך/אני
 ,כךאותומקבלתהיאאבל ,) 42<עמ'

היאכךדווקאואולי •לוקוראת
נקראשמושעלהניגודאתמדגישה
 :ומותרת""קשורהכולוהספר

היא,הספרשלהראשוןכשבחלקו
קשורה,ולמעשהמותרת,כביכול'
הקשורההיא,-השניובחלקו
הריכימותרת,בצעםשלה,ליהויקים

 •לולקרואהבוחרתזוהיא
מביאאינוומותרת""קשורההספר

מביאהואגדולה,שירההקוראבפני
עשירהנקייה,אותנטית,שירהלפניו

והיאחוויה,ישנהואמינה.בדימויים,

וזוהספר'שליופיוהואוזהנמסרת.
מעברהאמיתית,הפריצהחולשתו.גם

זאת,ובכלחסרה.עדייןלסובייקט,
במיוחדקריאה,שמצדיקספרבהחלט
היום,הנכתבתהשירהשלרובהלאור

המכבירהוהמתחכמת,המתוחכמת

השואפת,מהליריות,המתרחקתמלים,
כאן'אינם .אלוליכולתה.מעבראולי'

 •לטובה.ולדעתי'
לאזפררזת

~ -~1 

תרקדילאלמה

ומותרת;קשורהבר-אב:לידיה
 . 1993דד;עתרןספריהוצאת
-בר-אבלידיהשלהחדשספרה

ספרבעיקרוהוא-ומותרת""קשורה

מינורית,לירית,שירהזואהבה.שירי
הניגודיםעםהדוברתמתעמתתשבה

השונות.פניהעלהאהבהשלהקשים
פורצתהספרשלהראשוןבחלקו
אהבתשלהגבולותאתהזאתהשירה

מנסהשהדוברתכמוממש-ואשהגבר

אהבהאיזואלעצמהמתוךלפרוץ
מחוצהבהרגשתה,שמתקיימת,היולית

כאןבולטעצמה.בהובו-בזמןלה
"למההפנימיחתוךאתלפרוץהצורך

שלך"הבטןשלהאדמהאתתרקדילא

~ןןן nהמיJצ

סיפורים;שלרשיםשבה,שלרשים
הקצרהישראליהסיפורמבחר
שברתעדהששיםמשרבת

אחריתסתרי;זיסי :עורךהתשעים;

יריעותספרי ;מירוןרןד:רב

 . 1993אחרונות;
מיוצגיםהבולסיםהמספריםכל

לסובה.וזכוריםמוכריםבסיפורים
נבחרומדועהתהייהמהתעודות

לאאחריםומדועואלמוניפלוני
מצעמם.ברוריםאינםהדברים .נבחרו

מהנה,קריאהספר-הכלךכב
קרמן.דנישלעטיפה-יפהמעוצב
מילוא.נילישלהפהק

הכיתה;דרכיםלינררמן:קארין
ספרייתחוס;אנוחם :מגרמנית

 . 1992פועלים;
ביןבמפגשעוסקלינדרמןשלהרומן
דור-בתגרמניה-נשיםשתי

שלבתהוישראלית,הביניים
המתקייםהמפגש,שואה.ניצולת
שדיםמכלאםמשחררבארץ,

וחושףרב,זמןשהודחקווזכרונות

שלארוכת-הסורחההשפעהאת
השני.הדורשלהנאציםפשעי

 rרכחר •שכזרלכר .סגורכחדראיש
תורות,אפלה/אמרות,יורדת

מבדלמבחםרכישלחייםוסיפורי
 :מניאוהוסיףערךנחר, ;מקזצק

 . 1993שוקן;שרה;פנחס
באופןהטקסטיםאתערךשדהפנסrד

גרפיהביומעין ,כדבריו ,שיהוו

הרבישלוכרונולוגיתרוחנית
אישיותעולהמתוכם.קצך,מ

שבמשךאדם,שלואפלהכאריזמיםת
כמנהיג"מכהן"בעודו-שנהירשעם

הסתגר-שבקוצקהחסידיתהחצר

 .ממנויצאולאוכמעטבחדרו
חלקם ,שבספרוהסיפוריםהאמרות
הקוראעבורומעורפליםסתומים
נושאיםוחלקםחסידשאינו

כלל-עמוקות,הארותבפנימיותם
אנושיות.

עובר/עםריקטרריה; :מיכאלימס
 .עמי 304 ; 1992לעם;הספדיה
מיכאלסמישלהחדשהרומןבמרמ
שלבגדדילידתויקסוריה,עודמת
אותהמלווההרומןהמאה.ראשית
מילדותהובסבלותיהאבושהר
שלברמת-גןלחייהועדשביעקר

ענפה.משפחהשלהזקנהכאם ,ימינו

 ;שוויוןארחופש :רפפורטגידי
עמ.' 218 ; 1992ניתן;זמורה

והמשטריםהאידיאולוגיהשלבחינה
לאורוהקפיטליסטייםהסוציאליסטיים

הניתוחושוויון.חופששלהמושגים
שלוההצלחההכישלוןגורמילש

קערונותשנימוגשמיםבהםהמשטרים

טבעעלמבוסס ,מקסימליבאופןולא
עםשלווהדיאלוג ,צרכיוהאדם,
 .חיהואבהההרבח

רבין,עוזרשירתלוז:ציב
הקיבוץהוצאתמונוגרפיה;

עמ'. 160 ; 1992המאוחר;

המרכזייםאחדעלמקיפהמונורגפיה
עלעומדלוזהרעם","ילקוטבחבורת
ועלבדורורביןעוזרשלמקומו

אתובוחן ,כמשוררהתקבלותו

משוררשלוהפואטיקההחימהקיס
דז~ייחודי

דפיםחוליות,(עורך):לוריאשלום
 ;) 1 (ותרבותהיידישספררתלמחוך

 252 ; 1993חיפה;אוניברסיטת
עמ'.

 ,הלשוןהספרות,בתחומין;,חמים
וכן ,הייריוהפולקלורהעתוגות
ספרותייםטקסטיםשלתרגומים
שמטרתובקובץ,-ומכתבים

ידיעתאת"לפnיץ ,העורךכהגדרת
חוקריםולעוררהיידישתרבונ:ו

ישראליים",

 rארכבימלחמתעמתל:בןירמ
מלשון-המדברתורגםשחת;בבכי
עובר/ספרייתעם .צלקה;רןריני
 .עמ' 113 ; 1992חסכן;רן

מתרחשאשרהנעורים,לבניסיפור
 .המלךשלמהשלמלכותובתקופת

אשמדאיעםומאבקהרפתקאותמתח,

כלאתלמחותהזומםהשדים,-קזב
האדמה.פנימעלהאדםנבי

7 
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ומשהר""שלרשים
תל-אביבבלב

נוח;שמח,יומולדתזיו:נעם
 ; 1992ביתן";"זמורההוצאת

 .עמ' 252

לאאפשראיזיו'נעםאתכשקוראים
"מבחסן"עלאלן'וודיעללחשוב

עלואפילואגני",עםשלי"והרומן
הדמותועלחשבונות""חיסולספרו
שגםבוודאי .בסוסיולצעמובנהשאלן

ממנו'שאבלפחות,אועליו'חשבזיו
מתערבתאניבמודע.שלאאובמודע
אתאוהבלשו'הסוסיםעלמתשהוא

רומנים,מנהלהואאתןהבחורות
אתשלו, small talkה-אתאוהב
הבלתי-נדלית,ורוסיותהנא

חולם,שהואהחלומותהפסיכולוגיזם,
המופלאההתמידיתהאומללותאת

ביו-בלביושבכשהואמייצג,שהוא
יורק.

אומלל'לויושב .זיושלנוחכך
בלבהענייניםבמרכזמתוקן'הדוניסט

"תמר"לקפהמחוברתל-אביב,
הצבאמימיעודחבריםולקבוצות

פילוסוףהיהכשנוחוהאוניברסיסה,
של"החבריםכמעט-ומבטיחצעיר

אלכס",
שמותהזמןכלליעוליםבמקרהלא
הזהשהרומןמפנילאסוסים.של

שהתוכן'מפניאלאכתסריט,כתוב
מזכיריםהדיאלוגים,לפרקים,החלוקה

עלאפילומרמזים .קולנועיקצב
מאד'עכשוויסרסשלקלילות
 .סגולימשקלבעל-זאתועםאופנתי'

בושישלמרותנוח"'שמח,מולדת"יו
רומןלאהואבפילוסופיה,עיסוק

בקלילות.מהר'קראבהוא .פילוסופי
כמעטלומראפשרגיל'עלרומןהוא

כברוזיוישראלי.ומשהו""שלושים
לסדרתלהמשך'מתכווןשהואאמר'

"נוח".

עליוהמתוקן'ההדוניזםעלמליםכמה
והמצוקההמוצאנקודתאתזיומבסס

מעיןזיוכותבהספרבסוףנוח.של
המורהשהיהאגסי,יוסףלפרופ'תודה
"עיקרוןלפילוסופיה.בחוגשלו

רביםורעיונותהמתוקןההדוניזם

שלתוצאההםבספרשמוזכריםנוספים
 ,זיוכותבממנו",ששמעתידברים

כךבספר> 27<עמ'המתוקןוההדוניזם

הוא:

הקיים:המוסרעל-פי
אוהזולתלמעןמעשה-טובהשעמ

r:nh .שמיים
בלב.דצעמךלמעןמעשה-רעמעשה
ההדוניזם:על-פי
 .צעמךלמעןמעשה-טובהשעמ
לשםאוהזולתלמעןמעשה-רעהשעמ
בלדב.משים

נוחיוצאהזוהפילוסופיתהשיטהועם
הנסלח,ודיקאלמגיעהעולם,אל

מכלכמוצאבילדלהיתלותמנסה
אתלאאומשכנעהקיומיות,הצרות
כך<עלאשתועםמתעמתחבריו,

לנסותהסוגלחברווגורםבהמשך>,
הערךזהו •הזוהשיטהאתלממש

הזה.הקלילהרומאןשלף tהמוכהסגולי
עלבביקורתשכתבהמיכתבהכבר

אתכותבהיהלאזיואםכיהספר

היוםטסחיהשליחבו'אם
אתמידלוקונחחיייתילחו"ל

לוצפויותחיוכךהספר.
קלילות,מענגות,ות:שטכמה
אינטנסיבית.קר·יאחשל

היהצריךנוח"'שמח,מולדת"יו
שלבמובןנכוןזה .·תואלהמציא
שלרנטגןצילוםשלתקופה,שיקוף

הואמהנוח?מיהוווז.שהו","שלושים
שלו?המתוקןההדוניזםעםעושה
הסוף,עדזהעםהולךהואמדוע

זהלא-שבאמתמבין א~,,לכאורה,
ספקמובטל,הואהכלשבסךהמוצא.
חשבוןעלהחיטפילכמזנסבטלן'
תמידיתתשומת-לבשרדואשתו'

שעושהקטן'ילדכמומעס:כ ,מסביבתו
לחודשומסתגרו"להכעיס""דווקא"

אותו.יחפשושכולםכדי , tהעולנמפני
באמתישארלאפעםאףנוחהריכי

וכמואותו'תעזובלאראשונולבד'
לויהיהגםבסוףהרי-ש r1לנשאפשר

הבא.ומאןברכנראהיהיהוזהילד'
קריירהעזבנשוי'וח,.נבינתיים

עדיין ,ומחפשווניברסיטה tבמבטיחה

מקסימהדמות ,אשתו •;,צמו rאתמחפש

ספרותית,כדמותממנויותרעוד

מודעת,פמיניסטית,נאורוטית,

חושבעלתמתוחכמת, ,אסרטיבית
נדירהידיכולתובעלתהומור

נוח,שלהקיומיהמצבבז.עללהתרומם
שיקעשהואהבועהלתוךלהיכנכלא
נאורוטיתגיהונאגר ,נומו:עאתבה

שניתן'כמהעדקצת,~יםולהחיובית
 .אותוגם

השם,מקורזהבנוחיות.חינוח

מ"שירתלדמותזההלאו;~שבמקרה
רומןליגור,עיריתשלהסירנה"
ההדוניזםהוא.גםסאד'עכשווי

לנוחיות,קריאהבעצםאיהוהמתוקן
עצמואתלהטרידמתאמץחשנווכמה
חןשמוצאתהזו'בשיטהו;סביבחואת

לחיותבאמתיכוללאהויא ,בעיניו
ממש,טרחןבעטיהנעשהאיהועל-פיה.

מתוקןהדוניסטלאאבל ,:ז,כמעמטיף
 ,ילדלאזהנוחאתשיצילמה .סחור
ימכנפירידהאלאבסרח,שהואכמו

חשבעמה ,הזוהפילוסופיתהתיאוריה
לעוף.

האםכמו:ת,ושאלמעוררהספרכן'
שיטהעל-פיבאמתלחיותאפשר

באופןוהאםשהיא?כל .פילוסופית
צריךמההזו?השיטהעל-פיספציפי'
פילוסופיתבצורהלחיותכדילשלם

פוגע?זהובזז.יכך'כל

הואנוח"שמח,"יומו,!דת
תל-אביבי,מקומי,מ:~דספר

מאיר-שינקין-גןבמשוירש
כנראה, .רוטשילדשדרווז
העינייםאתרימים .r ,שאם

חרבהשםישמחר:גפח,

נוrזיים

זיובספר.למצואאפשרהתשוב:האת
עדשהולךרון'חבר'שלדמותבנה

אוהזדהותמתוךהשיטה,עםהסוף

השתכנעות.אונוחאתלהביןניסיון
לספסלהעולםמן"יוצא"באמתהוא

התשובהזוהתל-אביבי.בגן-מאיר
כך'לחיותכדיכיהלא-אפשרית,

עםהלךרוןהחיים.מןלפרושצריך
הילדותינוחהסוף:עדהזההניסיון
אתלהקריבמסוגלהיהלאאפילו

זאת.ולעשותהחומריתהנוחיות
לושמצאהמוצאהרומאן'שלברובד

כזוקיצוניותלידירוןאתלהביא ,זיו
אמין.לאקצתמאולץ.מוצאהוא-

קצת,מדי.מטורףקצתילדותי.קצת
כילרון'מתאיםלא ,דברשלבסופו

נוח.שלזאת,בכלהיא,התיאוריה
ביחסיוגםנוחיותלעצמובוחרנוח
ייעברו'בל-חוקיםמערכת .אשתועם

-חברותקשרילקשוראיןבנוסח,
ונו',הזוגבןשלהוריועםידידות

נחמדרעיון .מעימותיםלהימנעכדי
אבלנחמדה.מחשבההראשון.ברגע
לאלמה ?הספונטניותאיפהנוח,נוח,

בכלנישואיןעללהגןלמהלריב?
לפרטעדטרחןלהיותלמהמחיר?
החיים?שלהאחרון

לחו"להיוםטסהיהשליחבראם
היוכך .הספראתמידלוקונההייתי

מענגות,שעותכמהלוצפויות
עםאינטנסיבית.קריאהשלקלילות,

כמהעללדלגממליצההייתיזאת,
כשהטרחנות ,ואילךמהאמצעעמודים,

השכל"ו"זיוני<זיו>נוrזשל
העלילהעלמשתלטיםהפילוסופיים

לאזהאלןוודיאצלהקלילות.ועל
להמשךשזיו'היהוכדאיבר'ערהיה

ההשמטהמכאובאתיידעהסדרה,

שבעריכה.והקיצור

מאדספרהואנוח"שמח,"יומולדת
מאיר-גןבמשולש 'יתל-אביב ,מקומי

כנראה,רוטשיל.דשינקין-שדרות
מהרצפה,העינייםאתמרימיםשאם

הרבהששותיםברחיים,הרבהשםיש

הבוקרעלאספרסואוקפה-הפוך
שלתוצרמיןהחיים.פשרעלותוהים
שיכולהתל-אביבית,שפעחברת

הזו.הפריבילגיהאתלעצמהלהרשות
הקופה,כלעלהולךכשהפמיניזם

עלהיוםכללשבתלגברומותר
לבשל'הטלוויזיה,מולהכורסה
לכמו;:~,ולרצות,בטלפוןלפטפט
לעסוק.במהלושיהיהכדילילד'
אשהשללנורמההפוךעולםכמעט

אתלהצדיקכדילילדהמשתוקקת
גםכאןישאולי .כעקרת-ביתחייה
גבריתוהזדהותחברתיתהתרסהאיזו

עםרקלאהפמניזם,עםכךכלעמוקה
רצוןכדיעד-המתוקןההדוניזם

יכוללאשנוחרקתפקידים.להחלפת
פמיניסטית ,ואשתולהריון'כנסילה
נשיפנימיחושבאיזהממש,של

 .יילךלאהילדשענייןמבינה,דווקא,
שלעולםלמרותבבית,יושבכשנוח

מזהירהקריירהעלתוותרלאהיא
וחבריםומסעדותסרטיםוהקרנות

הטובה.תל-אביבהטובים".ו"החיים
גן-עדןבזעיר-אנפין.ביו-יורקמן

רודפי-כסף,לאהםזיושאצלליאפים,
מהותעלהחושביםאנשיםגםאלא

החיים.

אזומשהו",ב"שלושיםאנחנוכבראם
-בסדרההבאלפרקמשתוקקתאני

קצתובעריכההרחבהבפחותבקצת

 'הומוראותו ,הומורועםכבדה,יותר

הבאההמלחמהתהיהמהלראותכדי
ואוליברור> ,<ברורינצחמינוח,של

שלחדשמתכוןאיזהלרשוםאפילו
 • .זיושלהיוצרמביתספגטי'

פרוכטרדנהרחל
t:"'- '"7 ,, , ~ { ;1%~~-f~.,".;~J':f~~-~-  ך,;:·~גiז ..-~גף*,;?

סגלגיורא

לה iעכשהעיר

סלםעל,י;ךךתע;להכשהעיר
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ברטובחנוך

לאחורתפנהואלבנילך
 1922-1993יוקסלרבוריסעל

שעשריםואחת,חמישיםבןלסופדאפשראי
עותקיםאלפיבמאותנדפסוספריוושבעת

בדה"מלשונותושאדרוסיתברומנית,
נדוןלהיות ,אחדלמקוםלעקוד ,לשעבד
ולחרםהחדשהבארצוולאלמוניותלאלם

בימיםשהלך ,וקסלדבודיסבישנה.ולנידוי
עשריםלפניהיסבזאתידע ,לעולמואלה
ועלהמקישינבמשפחתועםכשעקדשנה,

לישראל:
בחדרעדיין,שלךהדירהנשלח,לאעודהמברק

תוכלהאם-ספריך-אתכתבתבומצוישאתהזה

מעריאלהדנייססר'אלהאהבהאתמלבךלעקור
ימיאלהנפלאים,הגניםאלהעלומים,היער

השדותאלבתנומה,כמוהרוגעיםהסתיו
האם-ההומיםהאביבפלגיואלבחורףהמושלגים

שבהוהלשון--הלנומןאלהכללעקורתוכל
דומההלשוןאין--כותב!אתהובהדובראתה

לאהןלבקרים.חדשותשמחליפיםלכותונת
שםלחיותתוכלוכיצד--עורו!אדםיחליף .

יודע!איניאלה?כלבהיעדר
ביחובסקי'עמנואלעברית:לעקור",("עת

 ) 1977המאוחד,הקיבוץ

הספרותישכינויו ,וקסלדבודיסקםאחדיום
האישיעולמוחשבוןאתעשה ,ולססאדוהיה

כיוון •לישראללעלותוהחליטוהיהודי
מהארץ"דרישה"תבעושהשלטונות

המוסכםהצופןאתהבריקלאיחוד-משפחות,
תפנהואלבני"לךהזקן:אביודברימראש,
 .•לאחוד"

אתכתבחודשובתוך ,מעליוהוסרכבדעול
ימיהםאלההמתים".על"תפילההנובלה

מ"שישיתההמוניתהעלייהשלהראשוןהגל
מנותקתחיתהשניםשעשרותהארץ",כדוד

יתארלעקור""בעתהעולם.חלקימשאד
המדוקדקיםהחיפושיםאתוקסלד

החרמתכדיעדבמטענם,והמטומטמים

עדשלחמהטנקים,בעוצבתכקציןתצלומיו
דאגהנובלה,להחרמתמחששברלין.שעדי
 ,ואכן ,גבוללמחוץאללהברחתהמראש
בעבריתאודדאהשבה ,-1975בכבד

 ,לענה"של"טעם ,הראשוןקובץ-סיפוריו
גםהופיעביחובסקי>,עמנואל<תרגם
המתים".אל"תפילהשלההולאנדיתרגומה
"עתשלהזסניחלקואתמהוההיאבעברית
אתלבן".ל"מאבש~~הושמהלעקור"
 ,יצירתושבתשתיתהיהודיתבסדאביה

תיאורהקברות'',"ביתדדךוקסלדמתאר
לעזים"סככותהמכוסהשלם,מעולםפרידתו

ליד ..חזיריםודידיעופותלוליוכבשים,
ראשמרכיןאניאחוזי-הרקב,אלהשעדים
מבדךדומעותבעיניים ,אבות-אבותילפני
להם."ומודהזכרם,אתאני

שני ,לענה•של"בטעםהסיפוריםעשרים
•על~דקיועשריםלעקור•ת ynחלקי

ב-בעבריתאוד(דאההרוח·שבסביבותיו

חלקהשהוא ,המחברהעידועליו , 1981
קסבה"),"טרילוגיהאותהשלהשלישי
הניחוחזהנשכח.ניחוחלנחירייהחזירו
שלהכרמים··הרלמקראנחירייאתשמילא
 ,•אךמה• ,צאן• n ,בה•ףהערהללסשלמה

H נחלהH •מהענףכלאבק,ל.ש,שלומושבה
כךכלהשונההעברית,בספרותהבסדבאי

עזניחוח-המצויההגלותית"מ"הסיפודת
קיימתוקסלדבסיפוריבטבע.יהודיםשל

טבקמגדליויערנים,כורמיםשלזוהווייה
משליבהםובולסיםודייגים,ציידיםותירס,
כאחדגםודאיידועהבמידהועופות,חיות

הטוטליטריות.שלמאילוציה
עת Hשלהופעתובימיידידותנוראשית
ועלעליווכתבתימאדאותישריגש , nלעקור
השנים.כלשנשמדהידידות ,מחברו

 ,אותישיתףהנדידותהספרותיותבשמחותיו
לאחד .בעצמיללמודהייתיצדיךכאביועל

כסבלגופנית,עבודהשלקצרהתקופה
ובמשךבקליטהלעסוקצעמוהואהחלבנמל,
ניהל-לגמלאות,צאתועדארוכות,שנים
בווינה.עלייהבשליחותועשהקליטהמרכזי
מספיק .לאולפרסם,לכתובהמשיךהוא

נלהבותואותהברומנית,הרבהבעברית,
 .אותונטשהלאשבו
אתבהתרגשותליהראהשניםשלושלפני

פידסוםלדגלהסטודנטים"."מדידיאן
 •גדוסמןואסילישל Hוהגורל"החיים
פרצוהקג"בשסוכניאחדישנהשלושים
ענקאומןשלכתב-הידאתוהחרימולביתו

שני . ;ת~אתזהמוסקבאיירחוןויאיין-זה
בחדהאביהעזבוןמתוךבלבדמכתבים
אתלבטאכמיטיבים ,הראיוןבצדלהביא
 ,האחד •הגדולהסופדשלמאמין"ה"אני
בודיסאלנכתב , 1959בדצמבר 7מיום

-1957ובאתושהתכתב<וקסלד>ולססאדו

אתלושלחוקסלדבמוסקבה.אצלוביקראף
טעם"הישתהייה:בצ-ירוףהחדשספדו

מוסבושמאהספרותית,העבודהבהמשכת

מכונאי?"אוחשמלאילהיות
בכתיבתעמלושנותשעשרהאיש,כתב

שנותלשלושיםנדונווהגודל·,,:·"החיים
אפלה:

מדפיסיםואיןכותבשהסופריקרה:כזאתוגם

סופר.מהיותחדלאינוובכל-זאתאותו,
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משפסכתבעצמוולססאדושלספדוועל
ההיא:הדעהבשעהצעמולגדוסמןהיפה

לקבועאנייכול--ספרךיסודעלכךחושבאני
סגולות--הבריותומאהבתהלבמחסדיבושיש
ולאהמשרותלמנהלישליטהעליהןשאין

למיניהם.בזיורנליםלמבקרים
ב"מידידאןלפידסוםשנבחרהמכתב

שנהשתים-עשדהנתפרסםהסטודנטים",

שוקסלדפלא,אין • nלעקור"בעתלפני•כן
הדוחהולךסובבסובבהתרגשות:אחוזהיה

 ..הדוחשבסביבותיוועל-
שבועותלפניהארובה,שיחתנועלומלה

מחלתועללאבבית-חולים.בהיותואחדים,
נלהבותאותה •אכזבותיועללא ,דיבר

 ,בוכבתהלא ,הסופדנפשאתהמפרנסת
שנותעשריםשאחרי ,כולנושנדערצהוהוא
במולדאביה,שובספריונדפסיםונידויחרם

עת Hגםקסבה","טרילוגיהאותהבכללם
עבדי(בתרגוםקראתיהשבוע ,ואכן • nלעקור

הדומניבשבועוןמאמרבת-חנה>אהובהשל
"השיבהושמו , L. A .וספרותלאמנות

אסתפקשנה".עשריםלאחדהמופלאה
לשיבתוכוונתיגמל.הפלא ,"אכןבפתיחה:

למקור-מחצבתוולססאדו-וקסלדבודיסשל
הבסדבאית,הספרותהיכל-הספרותית

עליווהוכרזשנה,עשריםלפניגודשממנו
אבותיו".לארץנסיעתועםחרם
חווייתשעיקרו ,הרות"שבסביבותיו"בעל
ואכזבותדמותתקוותחדש,כעולההסופד
עםראשונהפגישהבהומורמתוארתמרות,

שלספקקלסתר"בעל ,לעתידמתרגמו
לוהמבשר ,סדקסודיסס"שלספקפדופיסוד

סיפוריושלמצומצםמבחדהוצאתעל
לקיבוצו:משפחתועםומזמינו
נושןחלוםעלהמחשבהמןהייתינפעםעדיין
התנ"ך.בשפתמשליספרבדברומתגשם,שהולך

כיווןמרומם.למצב-רוחסוכותסיבותעודליהיו
והולךמתקדםספרישתרגוםהודיעונישמהולנד

חוזהוגםלפניו.הולךששמואיש-עסבידי
חשבוןעלמקדמהבליווינתקבלהספריםמהוצאת

סעםהוסיפוכמוהאלההדבריםכלשכר-סופרים.
העולים,לרובכמולי,אפשרזהדבריםמצבלחיי.

מכונית.לרכוש

ובמובן ,אחדלמקוםלעקודלסופראי-אפשר
 ,וקסלדבודיסחייגםבארץהיוקליםלאזה

כולהומשפחתועוליםבקליטתרבותשפעל
שבחרתיהמעטאךהיסב.בההשתרשה

 ,לרצוןלוהיהשהדברסבורואני ,להאיר
בגודלוגםהנעלמיםהסודותעלמרמז

בודיסהיהודי-בסובאיהסופדשלהמתהפך
 • .עמואלהשב ,וקסלד

 ....... ' 93פסורא



גילאבי

גנוזיםוסיפוריםסמוייםפסוקיםו~- .... c.,ו=רוי

מןהסמוייםהפסוקיםיצחקי:ידידיה

יהושעא.כ.יצירתעל-ר,עין
א.כ.שלגנוזיםסיפוריםושלרשה
בר-אילן;אוניברסיטתהוצאתיהושע;

 . 336עמ' ; 1992

אויסופרשלאמיתיתלשוןכלאחורי=
 ; nהאבולשוןעומדים ,משוררשל

העין~·מןנעלמיםפסוקיםועומדים
ביאליק,,אתיצחקיידידיהמצטט

(ןהסמוייכןהסמוייםהפסןקים nאתוחושף

 ,.יהושעא.ב.שלביצירתן nהעיןמןלמחצה)
הטקסטיכושמקיימיםהזיקותאת ,כלומר

וליוצרינולטקסטיםיהושעשלהספרותיים
בין-טקטואליורנלזיקותקוראיצחקיאחרים.

 • nתשתיתומרי nnאלה
 tמיוצריניהושעשספגמההשפעותאחדות
 iידועובעיקר •מכברזהידועותשונים

כתיבתובמכוון>סיבי_בפא<הפועלמושפעות
ובחמשן·ומקאפקא,מעגנוןהמוקדמת

ו; rיהושואחרים.פיראנדלו ,מפרקנומושפעתו
להיפך:-אלהזיקותלהסתירטרחלא

"עגנוןדוגמתוברשימותעמובראיונות

דאגהוא nאישיתעדות •הצעירהוהספרות

מוסוהוצמדמסיפוריולרביםאותן.לחשוף
מעגנון-אחרת'ספרותיתמיצירהשנלקח

ב"מס•ב~מאלתרמןגליה",שלב"חתונתה
הלוייהודה ,וולךמיונהיתיר",שלהערב

 .r~גירושיופרקכלשלבראשיתוואחרים
מקורווזאתחשףגםיהושעמאוחרים".

באמצעווז ,בעקיפיןיצירתושלהתשתית
למשלכךאחרים.יוצריםעלרשימות
-יוצריםאצלצעמיוהרס"שתיקהברשימתו
 )'] 978/6<"עלי-שיח"ספרות"ביצירות

שלביצירותעיוןבאמצעותיהושע,חושף
שלהתשתיתחומריאתוקאמי,מאןקפקא,

הגם-משורר"שלונמשכתהולכת"שתיקה
שמציי~ןכפישם,מוזכראינוזהשסיפר:ו

יצחקי.

שאינםסופרים,שללדורשייךיהושע
כותביםגםאםכייוצרת,בכתיבהמסתפקים

ה· rדורמבנילרביםאחרים.שליצירתםעל
ואהווןעוזעמוסאקדמי.הווהאועבריש

-י 1בבאוניברסיטתכמרציםמשמשיםאפלפלד
 • iחיפזבאוניברסיטתמרצהיהושע ,גוריון
יה rדורבנישלהפרשנותמאמריקריאת
ה:הזוכהיצירהעלרקלאללמדעשויה

םיהפרשנישליצירתםעלגםאלאלפרשנות,
שמייךזיוהלאבחןשהיטיבהכמועצמם,

עוזלעמוסהשמיים""שתיקתעלבמאמרה
 .) 29 • 1 • 93<מעריב,

יצחי~יחושףהמוכרותהמושפעויותלצד

ביצירתונוספיםרביםתשתיתחומריבספרו

שתידורשתכזוחשיפהיהושע.של
דקדקניתקריאהיכולתעיקריות:מיומנויות
השונים:לסוגיההקאנוניתבספרותובקיאות

יצירותשלרחבומגווןתנ"ךמיתולוגיה,
המיומנויותישליצחקימערביות.ספרות
מגדלתזכוכיתבאמצעותחושףוהוא ,האלו

לאגדהלמקרא,ארכיטיפיותזיקותופינצטה
ספרותליצירותזיקותגםכמוולמיתולוגיה,

 ,עמיחיביאליק, ,עגנוןמשלחדשות
 ,פאניול ,אובילצ'כוב, ,יונסקו ,אלתרמן

פון-קלייסט, ,קאמי ,פרקנונאבוקוב, ,מאן
מרשימתלהתרשםשניתןכפיואחרים.
 ,ביותרמקיףהואיצחקישלמחקרוהיוצרים,

העבריתבספרותנעשתהשטרםודומה

על-אחדיוצרשליסודיתכהמיפויעבודת
במחקריםמסתייעהואאםגםאחד,חוקרידי

קודמים.

הוא,ומושפעויותתשתיתחומרישלאיתורם
ליצירהבהתייחסותחשובשלב ,כשלעצמו
אינויצחקיאולםקולנועית.אוספרותית

קוריוזיםציידינופליםאליובפח,נופל
וממריא ,בכךהמסתפקיםפוסט-מודרניסטיים

אל ,לעצמובונהשהואהנתוניםלמסדמעבר
יהושע.שלביצירתוומעמיקיסודימחקר
חומרישללאיתורםהמוקדשיםבפרקיםכבר

אינטרפרטציותיצחקישוזרהתשתית

פרשנותלהםומביאהנדוניםלסיפורים
נפרדיםפרקיםמייחדהואבהמשך •משלו

שלביצירותיועומקומבנילמשמעויות
התשתיתחומריעלהתבססותתוךיהושע,
שלההיצמדותקודמים.בפרקיםשאותרו

הפרשנות,בשלבגםהתשתיתלחומרייצחקי

מקיףהואיצחקישלמחקרו
עשתהבשטרםודומהיביותר

נחמיפויעבודתהעבריתבספרות

על-ידיאחדיוצרשליסודית
מסתייעהואאםגםאחהחוקר

קודמים.במחקרים

אתוכמגבילהמדיכהדוקהלעתיםנראית
החורגותלפרשנויות,להמריאיכולתו
כי ,לזכורצריךאךהתשתית:חומרימענייני
יהושעשליצירתועלנכתבורביםמאמרים

אחריםזה,אתזהמשלימיםאחדים-
שאתיודע,ודאיויצחקי-לזהזהמתנגדים
ניתןלאיהושעשלרבת-הפניםיצירתו
אתלנסותבמקום ,לכן •בספרלאגםלהקיף,

הפרשנותאתלכתוב-הבלתי-אפשרי
הוא-ביותרהכוללניתאו ,ביותרהטובה
 ,הספרשלבקונספציהלהישארבוחר

והרהפרשנותלקירמשלונדבךולהוסיף
היצירהחידת ,הכלככלותאחריהמאמרים.

פתרונותיה,מכלגדולהעדייןיהושעשל
 •מאני""מרעלשקדגרשוןשכתבכפי
באופןרקהעוסקיםמספרים,נתעלםאם

 ,שקדגרשון(מאתיהושעשלביצירתוחלקי
אורציון ,הגורני-גריןאברהם ,ברזלהלל

וניקחואחרים>יעוז-קסטאיתמרברתנא,

גוץנוריתשלספרהאתרקבחשבון
J השישים"בשנותהישראלית'הספרות

הסמוייםש"הפסוקיםהרי ,) 6 • 7-8<יחידות

המוקדש ,במספרהרביעיהספרהואהעין"מן

יהושע.א.ב.שלליצירתו
ולמעשה ,ביותרהמקיףהואיצחקישלספרו
 •יצירתומכלולאתהבוחן ,היחיד

ראתהלובנשטייןנילי-סדןשלהמונוגרפיה
ממנהנעדרהסתםומןרב,זמןלפניאור

ר'מר ,"מולכד" ,מאוחרים"1ב'גירושיםהדיון
פרסומה.לאחראורשראוובמחזות, ,מאני"
אורשראה ,בלבןאברהםשלמולנו""מר

הרומאניםבשניבדיוןמסתפקלאחרונה,
מאמרים,ספרוגםיהושע,שלהאחרונים

ר'מרכולויוקדשבקרוב,אורלראותהעתיד
מאני".

שליצירתומכלולעלכתיבהזאת,עםיחד
במקבילבעייתית.תמידהיא ,ופעילחיסופר

10 
 157-גיליון



מחזהואורראה ,יצחקישלזהספיולפרסום
וכבר-לילה""תינוקותיהושעשלהחדש
מה •זרמבחינהחסריצחקישלספררנמצא
חדשרומןעלהתבשרנואלהשבימיםערד
 ,זרשנהבסוףאורלראותהעתידיהושע,של

יצירותשרנהבאורלעתיםמאירחדשוספר
עם"למולכו"שקרהשפיכה,עדשנכתבו
 •מאני""מרשלפירסרמר

עבודתעלמרשתתיצחקישלספרו

למסדמעברממריאיצחקי
אללעצמו,נונחשהואהנתונים
שלביצירתוומעמיקיסודימחקר

יהושע.

ביצירתותשתית"חומרישלוהדרקםוראם
הדיסרםציהעיבודיהושע".ב.אברהםשל

ספרשללמימדיםוצמצומהההיקףרחבת
"הפסוקיםאתשהפכו ,ובאיזוןבמינוןנעשו

לצדומגובש.קריאלספרהעין"מןהסמויים
הספראתלעדכןיצחקיםרחהצמצום,
דוגמתבדיסרםציה,נכלליםשאינםבפרקים

 •מאני""מרעלזה
הסיפוריםשניראוייםומפורםמיוחדלדירן

בחלקוהמופיעים ,הרדיוותסכיתהגנוזים
בהערהאסתפקהפעםהספר.שלהשני
 , " 1974חורף"עדהסיפוריםקובץקצרה:
מעיןלהורתהיהאמרר ,-1975באורשראה

יצירתושלומסכמתמייצגת.מהדורה
הושמטוזוממהדורהיהושע.שלהמוקדמת
שנימלבדהזקן".ר"מרת"הסירם"הסיפורים
שראוסיפוריםשלושהקיימיםאלה,סיפורים

"המרד",בספר:כונסוולאב"משא"אור
ר"ירםמלים"ופיתוחלייצור"המשרד
שלנוספיםגנוזיםסיפוריםישנםהשתיקה".

בנספחמצרייםמהםשלושהיהושע.
מצרייםמהםושניים ,יצחקישללדוקםוראם

ר"הסירם"המארתונית""הריצה-בספר

זוהזקן">."מרתשלמ"הסיום"<שרנה
לביכורילהתוודעהרחבלציבורהזדמנות
אתלהשמיטההחלטהיהושע.שליצירתו
סיפוריםארהגדישל"העיןהבוסריהסיפור

נראיתבנספח,הואגםהמצריאפוקליפטיים",
מיצירותיוחלקמאזכריצחקינכונה.לי

 ,בספרויהושעשל-למחצהוהגנוזותהגנוזות
ספק,איןאךאחרות,יצירותשלבחינהתוך

כפי ,מיוחדלמחקרראויותאלהשיצירות
במבוא.שמצוין

מחזותיוגם ,לטעמיזקוקים,מיוחדלמחקר
 ,במאי""לילהאתבוחןיצחקייהושע.של

 ,מחקראךאחרונים"'וטיפולים"חפצים"
"תינוקותשלבחינהגםבתוכושיכלול
גםואולי ,לבועז"האחרוניםרהימיםלילה"
מתוךמאני"ו"מרהשלישית""השיחהאת
שלהדרמטיתיצירתואתויבדוק ,מאני""מר

בין-טקסטואליותזיקותמתוךרקלאיהושע
מעםאפלהפינהלהאירעשויכזהמחקר "

ביצירתוהעיןמןסמויהקצתגםכךומשום

 •יהושע.של
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יצחקיירידיה

 ~ןן:ג

 ~,ו

הסיפורמבחרסיפורים, 30שנה, 30
עזהששיםמשנותהקצרהעברי
סתויזיסיוערך:בחרהתשעים,שנות
ידיעותספרי tמירוןדןמסה:

עמ'. 429 , 1993אחרונוגר

אוזיגזגימחלך
כיחודסעם,עללהתווכחין-=- =

התואםכזהסוב,נסעםכשמדובר=

זיסישערךנספרשלי.סעמיאתי=
שניעםסונים,סיפוריםשלמבחרכונססתרי
ישמחדש.אותםלקרואאותם,ולפגושלשוב
כנרהמצוייםהיסב,מוכריםסיפוריםשם

שלששוןיי"נעימהכמושונים,נקבצים
ייקלרהאפלפלד'שלייקיםיייכהנא-כרמון'

ייכלנחירתשני,מצדקניוק.שלשיאםויי
יהושע,שלהיםיי"גאותעוז,שלהבהרותיי

היאכאלהוכיוצאאורפזשלקםנהייייאשה
מכניסופריםמיוצגיםשגרתית.פחותהרכה

וכתנושכותביםואילך'המדינהדור
נספרותדרכםאתשהחלושונים,כסגנונות
שנותועדהששיםמשנותשונים,כזמנים

כנרמפאריםשסיפוריהםותיקיםהתשעים,

ואחרים,לימוד'וספריאנתולגיותוכמהכמה
כלשהו'ץנבקועדייןנכללולאשסיפוריהם

לכל •מאדמעםעדייןידועיםמהםאחדים
חסרשלדעתופר Qמיימצאהסתם,מןקורא,
שניים,אואחדכאלה,ישליגםבקוץב,מאד
מיותרים,פרים Qמבקובץמוצאאינניאכל

כמונן.לםעמי'-בולהיותראוייםשאינם
האישי-שהקריטריון ,דומניזאת,כלעם

במבחרלכתמעםמרחיקסונייקסיני
לולתחום ,לדעתיהיה,וראוישלפנינו:
שלזמןלפרקמעבד ,יותרכדוריםגבולות
הנראהככלמרמזזהזמןשנה.שלושים
אתנקבלואםהמדינה,דורשללסיפורת
שינוייםשלימיםהםאלהשימינוההנחה,

היהראויספרותנו'שלבמהלכהותמורות
 ,דודאותולמספריהמבחראתלהגבילאולי

מהלךהמסמנים.מהמספריםאותםולהבדיל
-הישראליתבסיפורתתקופהפתחחדש,
במסתומירוןדןלהראותשמיסיבכפי

פרוזה",שלבעידן"הדהודיםהחשובה
 .סתרישלספדובשוליהמצורפת

ב.

חישדאליח,שהספרותמירון'דןמניחבמסתו
 ,,לאמודפרוזה",של"בעידןכיוםעומדת

מידב:אתמושכתהשידה,ולאהסיפורת,
מצדיהרחב""הקהל-הציבוריתהלבשימת
בעברי .האחדמהצד"האינסליגנציה" ,אחד

מצוי;ןהסיפורת,ולאהשירה,חיתההקרוב
 .שלנווהספרותיהתרבותיהענייןנמוקד
 ,.הספרותיתוהמסההדראמהגםפרחוכצדה

 ~·בעניימשמעותיתידידהחלהאלהשנימים
 iהמסדמעלהזאתכעקבותמעודדים.שהם

והפרוזההשידהלפיה ,ביותרמעניינתתיזה
בעבו·גםלסירוגיןדומיננסיותעמדותתפסו

מאדהחדשה,העבריתהספרותשלההיסטורי
השיר;ןשלהדומיננסיותהי"ח.המאהסוף

נתחלפההי"סהמאהשלהראשונהבמחצית
במחציתהמשכיליתהפרוזהשלבדומיננסיות

סופהלקראתואילומאה:אותהשלהשנייה
במרכזמקומהאתוכבשההשידהחזרה

אותולפנותכדיהתרבותית,המערכת
הלאהוכן-העשריםהמאהבראשיתלפרוזה

מוסבר'זהזיגזגימהלךאלה.לימינועד
חידוש _שלהטבעיהתהליךעל-פי ,כלקודם
שעשוי ,והתיישנותןספרותיותצורות

שלמחלנהאתנבחןאם
בראייהולא "העבריתהספרות

שהמהלךנמצא,-סלקטיבית
העברית,הספרותשלגיגזחזי

לאמירון,דןשלבמסתוהמתואר
מעולם.חיה

השונים:הז'אנריםביןתחרותתוךלהתרחש
נוספים,גודמיםגםבחשבוןלקחתישאבל

פעלהבההאובייקטיביתבמציאותהקשורים
העברית.הספרות

אתשכיוונונורמות,ארבעמראההמסה

האחתהחדשה.העבריתהספרותשלדרכה
-אקסיססנציאלית,יססיתההומנהנורמההיא

השלישיתהאסתטית,הנורמההיאהשנייה
עםוההזדהותהיהודית"האחריותנורמתהיא

היאוהרביעיתישראל",עםשלההיססודיה
אלהנודמותהעברית.הלשוןשלהנורמה
במסגרתןאבל ,בזוזולעתיםהתנגשו
הז'אנריםשלהאפשרויותסורחי"נקבעו

ספרותיותמסודותשתיעל-פיהספרותיים",
שנשענההמסאפודית","המסורתמרכזיות,

הנבואה,ועלהמקראיתהשירהעלבעיקרה
עלשהסתמכההמתונימית",ו"המסודת
המסורת"העולם".עםמימסיבקשרהמציאות

שלבבסיסהכמובןחיתההמסאפורית
הפרוזה.שלבבסיסהוהמתונימיתהשידה,

לכןמושפעתהז'אנדיתהדומיננסיות
ברגעיםהספרות,יכלה"שבהןמהדרכים
היענותלהיענותהתפתחותה,שלהיסטוריים
המכוונותלנודמותיותרשלמהאומוצלחת
המסה,סוענתהישראלית,הספרותאותה".

טבעי'באורחהלשוניתמהנורמההתפרקה
הטבעית,שפתהחיתההעבריתשהשפהכיוון

שלהנורמהאתגםדחתהזאתעםביחדאך
גבילבשירה.במיוחדהלאומית,האחריות
זמני'מעקףדקזודחייהחיתההסיפורת

יכולההסיפורתחיתהלפיכךקצר-ימים.
עקבלכךכשנדרשה ,זונורמהולאמץלחזור

בחברהוהיסטוריותפוליטיותתהפוכות

יכולהחיתהלאהשידהואילוהישראלית,
שלהמעמדנטישתשלמהמהלךבהלחזור
הענייןפחתלכןישראל".לבית"צופה

עםבפרוזה.הענייןוגברבשידה,הציבורי

הצעידההפרוזהחוזרתהמסה,מראהזאת,

ומתנערתהתשעיםשנותראשיתשל
הלאומית.האחריותשל.מהנורמה

ביותר'ומעמיקותמעניינותאלה,הנחות
דביtנמהלכיםעדכניבאורהיסבמאירות
ובמיוחדהחדשה,העבריתהספרותבתולדות

דעתילעניותבת-ימינו.הישראליתבספרות
הנורמהעלמאדרבמשקלהמסההניחה

האחריותשלהנורמהגית,האידיאולו
הצופהשל"הנורמהכאןהנקראתהלאומית,

מספקתבמידההסעימהולאישראל",לבית
זאת,עםהלשונית.הנורמהשלחשיבותהאת
ביןהכוחותמשחקבדברשההנחהספקאין

השידה-בספרותהעיקרייםהז'אנרים

אלה,נודמותשלביישומן-והפרוזה
שלעתומשכבחדשההבנהמאפשרת

ספרותנו.שלההיססודיוגדפיה

המסהשלהיסודשהנחתזאת,עםדומני'
שלהזיגזגיהדוסאציוני'המהלךבדבר

הספרותושלהחדשההעבריתהספרות
השירהשלדומיננסיותביןהישראלית,

עדייןסערנההפרוזה,שללדומיננטיות
בדיקה.

סיבותמשתי ,לדעתימוכחת,אינהזוהנחה
עקיבלאבשימושקשורההאחתעיקריות.

אתלאפייןהמסהמבקשתבהםבקריטריונים
השנייהואילוהז'אנדית,הדומיננסיות

התקופותשלחד-מימדיתמהגדרהנובעת
העבריתהספרותשלההיסטוריות
נושאשלהרבהחשיבותועקבוהישראלית.

אחריכלשהובפירוסלעקובמבקשאניזה,
אלה.בנושאיםהמסהשלטיעוניה

ג.

כיוםמצויהשהסיפורתבסיעון'פותחתהמסה

בגללדווקאולאוהציבורי'הענייןבמרכז
חולקשאינניזו'סענהראויה.שירההיעדר
שלניגודיתהצגהעל-ידימובלסתעליה,
שנותסוףאומאמצעקודמת,תקופה

בההשבעים,שנותראשיתעדהחמישים

ואילוהציבורי'הענייןבמרכזהשירהחיתה
ביןמגששתרפויה,"נבוכה,נראתההפרוזה

שלחיווריםחיקוייםלבין·ריאליזםשיירי
שנותשלהפרוזהשלזוהצגהוקפקא".עגנון

שכןתמוהה,נראיתוהתקבלותההששים
מציינתהמסהשגםכפי ,זובתקופה
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סימולטאניות

סיפורתיצירותאודודאונכתבובהמשכה,

לאלבשימתמשכושגםביותר'חשובות
כהנא-כדמון'שלדיה 1סיפבהןמעסה,
"מולסיפורישלי"'"מיכאלעוזשלהדומן

במחזורהראשוןהדומןיהושע,שלהיערות"
(שדאהשחדשלהשבורים"הכלים"היכל
השבעים>,ש~ותבראשיתולא ,-1969באוד

כלב"בן"אדםהראשונים,אפלפלדסיפורי
ועודאודפזשלדניאל""מסעקניוק,של

גםנערכולשכוח,איןזו'בתקופהועו.ד
ביצירתם,חדשלמהלךבארץ""דודפדי Qמ

תמוז'שלאליקום"כ'חיייצירותאודודאו
רבים"ראשון"גוףמגד,שלהמת"על"החי
אתלהבליטכדיאכן'ועו.דשחם,של

צודךאיןבימינו'הסיפורתשלמרכזיותה
שנייםלפניוהשפעתהחשיבותהאתלכסל

וגםחיתהלאהפרוזהשכןעשורים,ושלושה
מתאדתשהמסהכפיימיםבאותםנראתהלא

במסה,לזלזלצודךאיןמידהבאותהאותה.
ימינו'שלובביקורתהספרותיבמחקר

וחויקתלעתים"דקכאילובמסההמתוארת
למי-האפסייםמעלראשהאתמרימהעודנה
הרדודה".הדצנזיהשל

ההיססודיוגדפיההספרותי'שהמחקרדומה

הפרשנותובעקבותיהםהספרות,של
בסיפורת,פי-דובעל<העוסקותוהביקורת

גםידןאתמושכותאינןאבלהזמן'בדוח
ואוליפחות,לאהיוםפורחיםמהשידה),

תמוהמכךיותר .אחדזמןמבכליותר
לפיוהביקורת,שלל"ידידתה"ההסבר
לביקורתנזקקתשידהשמרכזה"ספרות
ספרותואילומפותחת,אנליטיתספרותית
לביקורתנזקקתאינהפרוזהשעיקרה
בהמשךבמסהמסויגתזוהנחהכזאת".

חיתהלאכאילונראית"הפרוזההדברים:
יסודעלסגנוני".צורנילפיענוחזקוקה
המחקרפדיחתאתהמסהמסבירהזוסענה

ה"ניו-(בדוחהששיםבשנותוהביקורת

שבאותןבכךהספרות")ו"מדעקדיסיציזם"

אבלמהסיפורת.יותרהשידהפרחהשנים
"הספרות"כרכישלשטחיתבדיקהגם

שלעניינוהיהלאימיםשבאותםתדאה,
דבהיהאףואוליפחות,בפרוזההמחקר

עיקריתד-על-כן'בשידה.מהמחקריותר
ה"ניו-קדיסיציזם"שלותפארתוגדולתו

תיאוריהבפיתוחדווקאכידוע,היה,

הסיפורת.שלפואטית
הדומיננטיותתפישתהיאפחותלאבעייתית

הספרותשלההיסטוריהבמהלךהז'אנדית
העבריתהספרותשלראשיתההעברית.
חיתההי"ח,המאהבסוףהחדשה,

כ"מעיןוביהמיניהמוכרזתיל"גשלהאפיקה

סאסירייםרומניםשלפרוזאיתשידהאכרית?ז'
שהמסהבתקופהשנכתבהכיווןבחרוזים", •

 •דומיננטיתפרוזהשלעידןבודואה
מופיעהקריטריוניםחילוףשלדומהטכניקה
המאהראשיתאתהדברים.בהמשךגםבמסה

כמירחרעתהאתנתנהלאחמסה
התפתחותשללהשפעתהמספקת
שלמהלכיהעלהעבריתחשפה

הישראלית.הספרות

המסה,טוענתשכן'השירה,שלבדומיננסיות
מסוגלתבלתינראתהעצמההעברית"הלשון
<סיפורית).כזאת"פרוזהשלכבסללעמוד
"נראתה"העבריתשהשפהלהניח,קשה

סיפוריתלהבעהבלתי-כשידהימיםבאותם
לכתיבתבסירנותכמהנעשושכןבפרוזה,
אפשרבהןבעיקרה,סאסידיתסיפורת,

יתד-על-כן'(פדל).ניכרתהצלחהגםלמנות
שאינהעברית,פרוזהנכתבההי"חבמאה

העבריתהסיפורתממיטבבאיכותהנופלת
שללמעשיותיוכמובןהכוונההדורות,בכל
בו-זמנית.ועבריתיידיששנכתבונחמן'רבי

~ 
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םירןרןד

שבדדוהמקראיתשהלשוןיודעים,אנוכיום
בלתי-שחיתהזוהיאהמשכילים,לעצמם
ולאהסיפורית,הפרוזהכבסללעמודמסוגלת

ש"יצדיההסענהגםעצמה"."העברית

על-ידיסופקוהספרותשל )?(הנאדאסיביים
ישהכוונה,קשה.נראיתובלשונה"השידה
ואלהויזל,שלתפארת"ל"שידיהיאלהניח,
מאדאופנתיתזדה,בהשפעהנתחברוכידוע

כןאםגזרתמרויזלשלהאפיקהימים.באותם
בכךחיתה.גםכזוואכןכשידה,במפורש

ההשכלהימישבראשיתההנחה,מתחזקת
בכךלחסילואיןדומיננטית,השידהחיתה
המאה,לאמצעמגיעיםכשאנואבלספק.
שכןהפרוזה,שלשעתהשהגיעההמסהמניחה
עברייםרומניםלראשונההופיעוימיםבאותם
<קלמןובתרגוםסמולנסקין>(מאפו'במקור

שלדמויותיהםעםלעשותמהאבלשולמן>.
יל"ג,במיוחדויל"ג,מיכ"לכאד"ם,משוררים
באותםביותרדומיננסיתהיתהששירתם

אמנם<שנתקבלהלפרוזהומעברמעלימים,
שבה)?הגדולהחידושעקבבהתלהבות,

חילופיבעזרתזובעיהפותרתהמסה
בגדרהיתהויזלשלהאפיקהקריטריונים.

ואילושירה,שלבעידןשהופיעהכיווןשירה,

עלדומיננטית,פרוזהשלכעידןהמסהרואה
שלעדייןמעורערתהבלתיסמכותםאף

אףועלטשרניחובסקי'ושלביאליק
הצעידה":"שידתנומשוררישלהמפורסמות

רוכבתמשודריםשלגדולהפליאדה"בעוד
ביאליקשלהגדולהמרכבתםעל

שלהרחבהדרכהלאודךוסשדניחובסקי
הסתברשלה,ה'תחייה'בתקופתהספרות
הערכיםאתשיצרוהםהפרוזאיקניםשדווקא

התקופה".שלביותרהעמידיםהספרותיים
אלאכמובן'בהחלט,קבילקריטריון
 •יותרתופסהואאיןבמסהאחדיםשבמקומות

חיתה,העולםמלחמותשביןהשירהבעידן
רבת"פרוזהגםבמסה,שמצרייךכפי

ספקואיןלמשל:והזז,עגנוןשלהישגים",
עמידיםספרותייםערכים"יצרושאלה
אבלבת-זמנם,מהשירהפחותלאביותר"

שלב"עידןכאמוד'חלה,שיצירתםכיוון
ש"מיבטענההמסהאותהפרסותשידה",

חיתההתרבותיהיום''סדראתשקבע

גםהדבריםפניהיוכךאבלהשידה".
הואהקובעהקריטריוןאםהמאה.בראשית

המאהשראשיתהדיהציבורי",היום"סדר

אםאבלשידה,שלעידןבמפורשחיתה
"ערכיםביצירתהואהקובעהקריטריון

השלושיםששנותהדיעמידים",ספרותיים
עידןגםשהיובמידהבהפרוזהשלעידןהיו
שידה.של
והחמישים,הארבעיםלשנותביחסגםוכך
-הצעיריםהסופדיםיצירתנתקבלהבהן

באמצעות-ואחריםמוסינזוןשמיד'יזהר'

קובנושלהגדולההשידהשלהם.הפרוזה
נותרההמסה,תסעןאז'שנוצרהגלבועושל

הרחב".הציבורמפני"מסוגדתאיזוסדית,

שנותשלהשידהשדווקאהעובדהושוב,
העמידיםהספרותנכסיאתיצרההארבעים

במסהלהעומדתאיננההתקופה,שלביותר
ששידהאף-על-פיהאיזוסדיות,סענתנוכח

יותראיזוסריתחיתהלאפניםבשוםזו
בשעתה.גבסיךשלמיצירתו

המסהמגדירהבובאופןמצויהאחרתבעיה

הספרותשלההיסטוריותהתקופותאת
והתקבלותםשסמכותםלהניח,איןהעברית.

כוחםאוטשרניחובסקי'ושלביאליקשל
מוגבליםהיובני-קיימאספרותערכיליצור
ושעםהי"ס,המאהשלהאחרוןלעשור
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אוחנהדור

 ~ ~ 1וי

ועונשוהחטאחזר,

קאמיאלכדשלהמקוריתוכביתו
כינהשהואמהאתלפרסםחיתה

הסיפור-"האבסורדים"שלושת
והמחזהסיזיפוס"של"המיתוסהמסה ,"הזר"

חשב,זה,באופןאח.דבכרך-"קליגולה"
 ,ידידו •האבסורדשאלתאתלהקיףיוכל

 ,-1941בלוהשיבשדלו,אזמרגדהמו"ל

בלתי-אפשרי.הואהפרוייקסשמבחינתו
לאחרשנה ,דברשלבסופוכספית.מבחינה

שלוהמיתוס"הזר" ,בנפרד ,אורראומכן
שניםיובלגאלימר.בהוצאתסיזיפוס"
שובלעייןסובהסיבההוא"הזר"להופעת
המאה.שלהמופתמיצירותבאחת

גיבור ,מארסו-הזרשללהורגהוצאתו
השנהביוםחלה-ראשוןבגוףהמוצג ,הספר

סוגרשהעונשמרמזקאמיהאםאמו.לפטירת
מארסו ,אופןבכלבחטא?שהחלהמעגלאת
האשמהמישורעל •אמומותעלאשמהחש

מארסושלחייו-הניכורמישורנוסף
משמעות.חסרימאליהם,כאילומתנהלים

 ,לחלוטיןאדישגמורה,בריקנותחיהוא
המנוכרזר •שלוהאופיתוהיאהפסיביות

 •ואמוחברתו ,יוושכבחבריו ,עבודתו ,לחייו
זרותו.בתוךבן-ביתחשמארסו

אדם .המנוכרמארסוהואהאותנטימארסו

מנודהשכזהובתורסיבה,בלימקולל
מתמידכחוטאעצמורואהאנוש.מחברת

כמוקיומייבורנזהו .יבורנעליושנכפה
שולחמארסוקיומית.אשמההיאשאשמתו

 ,מנוכרשהואכיווןזקניםלמעוןאמואת
הואזהבמובןחוטא.שהואמפנימנוכרוהוא

חטאשביצעבליעמוס-חטאלצלוב,דומה
להיותיכולשאדם ,מכךמשתמעקונקרטי.

משולהדברסיבתי:הקשרבליחוטאבגדר
 •לעזאזללשעיר
נולדהואהחטא.רובץמארסושלל~תחו
ומאמצם-מסאפיסייםוניכורחטאלתוך

היחידהפיתרוןחיים.כסגנוןבלית-ברירה
חיים ,בניכורהואמארסושלהחטאלהרגשת
חוטא,הואאםתוכן.ללאפסיביים,מוסווים,

האםשילוחשלהאקסנידויו.הואעונשו
הקונקרטי.לחטאמוצאנקודתמהווהלמעון

מארסולאימננטי:מקבילהטרנסצנדנטי
מנוכרת>(היוולדותוהמסאפיסיבחטאעמוס

ומותלמעוןאמו<שליחתהאימננטיובחטא
בשלום.זהעםחיהואאמו).

אתשוברת ,חברתו ,מארישלנוכחותה
הסתדרשמארסוועונשחטאשלהסימטריה

אתלשבורתנסהשמאריככלכה.עדבה
לשחררונסיובהבאמצעותהזההעדיןהאיזון

לחיים,אולחברהקירובועל-ידי ,מניכורו
מארסו.שלהחטאהרגשתאתתצעיםרקהיא

השופטלחברה.מובןאינומוסושלניכורו
היםבחוףהערבירצחעלמארסואתהחוקר

כברראהשהרי ,פשעובשללאעליורוגז
וניכורו.אדישותובשלאלאפושעים,הרבה
אתמביןהואאיןהצלב.למראהאדישמארסו

 •פשעומשמעות
לסדרמארסועוברהערביורצחהאםמותעל

הוא •מאליומובןניכורו ,עצמובעיניהיום.
הפשע.ביצועלאחרשלווהמרגישאף

הנערץדוססויבסקישלגיבורוב,;כרסקולניקו
למעמדסוףסוףמארסוהגיע ,קאמיעל

ניכורהרגישעתהעדהמקולל.שלהמיוחל
אך ,עליורובץהחטאאתשחשכיווןמהחברה

הגדירהוהחברהפומבינעשהשהחטאברגע

החטאנטל .משוחררמרגישהואכחוטא,אותו
כלגיטימי.הוכרהואמעליו.ירד

בגרירתומארסועלמאריאיימהלרצח,קודם
הרצח,לאחרכעת,מכך.נרתעוהואלחברה

וחשהמשפחה"מן"כאחדבחברהמשתלבהוא
שידעביותרביםהסוהםבמצערחקירתושימי

בביתמקומומצאהאנסי-כריסס •מעודו

 •הסוהר
השופטאהודי.כרוכיםוהאבסורדהניכור

יריותארבעירהמארסומדועמביןאינו

מקנה ,קאמישלבשמו ,מארסוואילונוספות.
שאי-אפשרמשעהלאבסורדאונתולוגימעמד
הואהאבסורדמסוים.לדברמשמעותלייחס
לעולםהפשרותחסרתהתבונהביןהמתח
 ,מעידהיריותשלהפשרחוסר .הפשרחסר
מובןלפיכךהאנושית.לפעולהמשמעותשאין
אדישותלנוכחהמאמיןהשופטשלכעסו
שלהמשמעותחוסרעלוהרוגזלצלב,מארסו
(האבסורד).היריותארבע

בדמותווהאבסורדהניכורקשוריםכך

הרגשחסרמארסומארסו:שלובפעולותיו
 .פשרחסרותיריותארבעהיורהגםהוא

מניע.ללאהשמש,שלכעסיהרוצחמוסו
עושהוזהמניעעםרוצחהוארסקולניקוב

מארסואךלבר-כפרה.ולפיכךלאדם,אותו
המוותחסר-כפרה.גםולפיכךא-רוצח,הוא
 .עבורומשמעותחסרתעובדההואפלונישל
מניעיואתחשאינוהרצח,אתחווהלאהוא

רוצח.עצמורואההואשאיןומכאןכרוצח,

ללארוצחעתההוארגשותללאהאדם
חילאדםאותוהופכתזועובדהמניעים.
יכולהואאיןולכןמשמעות,חסרבעולם

ייםאקלאונ
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לעולם.משמעותהנותןלאלוהיםלהסכים
הצלב.אתדחייתומכאן

אךהצלב,למראהבוכיםהמניעעםהרוצחים
 .למראהומתרגשינואהמניעחסרמארסו
ולאמניעלפימוגדר ,מארסולפיהפשע,
שהכירוכיווןבכוהפושעיםהמעשה.על-פי

ולפיכךעימנחסרעצמומארסואךבפשעם.
פושע.ינוא ,צעמובעיניגם,

שולטשהאבסורדכשםטובמשפשולטהמקרה
למעןהיא,ברצחמארסוהסתבכותבקיום.
צחרוהיותועובדתאךהמקרה.יפרהאמת,

בהנסיועלצוחקקאמילמעשהמקרה.איננה
משמעותשלתלי-תליםלבנותהחברהשל

וביתהשופט ,הקטיגורמשמעות.חסרבעולם
בליאדםעומדשלפניהםמביניםאינםהדין

שולטתהמקרהשידוהסברים,מניעים
אנורקמתמשך.יכורנהםושחייובגורלו
לחלוטיןמקריבעולםחישמארסומבינים,

ובלירגשות-מוסרבליהסוף:ועדמההתחלה
כוחובכללהיאחזמנסההשופטמניעים.
הכרהסור.דבאבלהכירמוכןהואאיןבמניע,

לסףהשופטאתותביאעולמואתתערערזו
מחפש ,הערבילרצחמניעבחפשוהניהיליזם.

לעולמו.לגיטימציההשופט
שולט:שהאבסורדרואיםאנוהאחדבמישור

מקנחקאמי,שלבשמומארסו,
משעהבסוררלאגיאונתולומעמד
לדברמשמעותלייחסאפשר wשאי

ביןהמתחהואהאבסורדמסוים.

לעולםהפשרותחסרתהתבונה
הפשר.חסר

נסיובהעלצוחקקאמילמעשה,
שלתלי-תליםלבנותהחברהשל

משמעות.חסרבעולםמשמעות

במישורקונקרטי.מניעאיןהקונקרטילרצח
למותהשנהביוםלהורגמוצאכשהבן ,השני
המטאפיסית.במשמעותנוכחיםאנוהאם,

אמנםאיןברצחהקשוריםעיםהאירולכל
הוצאתועדמארסושלחייולמהלךאך ,קשר

משמעותי.קשרשילהורג
החטאשלבמישורמתגלההמשמעות
שמארסובנידויהצורךבהרגשתוהניכור:

המתמדתהאשמהבהרגשת ,עצמועלכופה

מארימפניובפחד ,אמומותעםהמתעצמת

מארילמעשה,אךרגשותיו.אתהמעצימה
בהגבירהמארסושלניכורואתמגדילה

הניכורהמעורבות.חוסרתחושתאתאצלו
השבועוסוףהאםמותגדלה.והאשמהקטן
החטאביןהעדיןהאיזוןאתהפרומאריעם

והעונש.

ברירהאיןוגדל,הולךהאשמהשרגשכיוון
אלמהכוחהוצאתועל-ידיאותולנטרלאלא

ולהדחיקלהמשיךהיהיכולמארסוהפועל.
ברגעאך ,ניכורשלבמסווהאשמתואת

אלאברירהלואיןהרי ,ממנונמנעזהשדבר
המטאפיסיהחטאאתלהפוךובכךלרצוח,
קבלתברגעהרצח,בשעתקונקרטי.לחטא

מרגשמשתחררהואהקונקרטית,האשמה

חשהוארגעמאותוהמטאפיסית.האשמה

עכשיו .ביותרהיפיםימיוהםואלושלווה
חטאו.עללהיענשוהולךעצמועםשלםהוא

 .הוחזרוהעונשהחטאביןהאיזון
והעונשהחטאמתגלגליםהערבירצחדרך

הכומראימננטים.ועונשלחטאהמטאפיסיים
הולךשהואכיוון ,ישואתכמארסורואה

אך ,אנושיפשעעללכאורהלהיצלב
היא-הצלובשלזוכמו-אשמתולמעשה,

 •מטאפיסית.
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באוניברסיטתהבינלאומיהסופריםבסמינרפגשתיבוצ'פאפאהרקאת
יכולהאמריקניהחלוםעםשלווהמפגשמאלבניה,לשםבאהואאיורה.

אנתרופולוגים.כמהלפרנסהיה
טיראנה,שלבאוניברסיטהאנגליתספרותמלמדהואבאלבניה,

כברהםבאלבניה,החייםהחיים.שלהאוניברסיטהמןשירהוכותב
קשה. •אחרסיפור
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קטןמסךגדול,מסך ~ ~ 1
אגפאעל-פיהחיים

דייןאסיאתלראותהיהעים
 .שלוהסרטהצלחתעם ,בשמחתו

הפרסיםלכלהסרטראויהאם-
 .משלודעהאדםלכלמותרתכךעלשגרף?

בדרךהישראליהסרטעםשלםלביאין ,אני
יודעאינו ,מדירעשניהואעל-פי-רובכלל.
אסכולותאחרנוההוהואהשתיקה,חסדאת

לטעמי.שאינן
ישכובש.משהוישדייןאסישלבסרטואך
שאינהמלאנכולית,עייפה,חוצפהמיןבו

קשובהאותיהחזיקהסרטבצדקנות.מאמינה

-רצופהעלילהבושאיןאף-על-פיודרוכה
לאזהוכלמרשים.קולנועיהישגבוודאיוזה
שלומשחקהדמותהאלמלאמתאפשרהיה
 .אלמגורגילה
"האופרהאתלישהזכירבסרטמשהויש

הגדולהלאזוברכס.ברטולדשלבגרוש"
הראשונההיאאבלברכס.שלביצירות
היאהבמה.עלבעלותההשלווהאתשהפרה
יםבשב ,שמילאויםגבהמהולאזרחיםזעזעה
שלהתיאטרוןאולמותאת ,היטלרשלפני
להוויתםשמתחתלהם,הוגדהנהכיברלין.

מאיימתאחרת,מציאותרוחשתהסדורה

סכיןישסכינאי"למקיכיואלימה.
אניגםהרגשתיזהכמומשהובמסתריJנ'·

אגפא".על-פי"החייםבסרטכשצפיתי
חוצפהשלנימהבאותההסרטנסתייםאילו

תודהאסירתהייתיומלאנכולית,עייפה
אבלומרגש.מקוריסרטעלדייןלאסי

הסרט,שלהאחרונים-ממשברגעיםפתאום,
גופותנשלפים,אקדחיםמתנפצות,זכוכיות
כאןמפרפרות.לאאפילו-זועלזונופלות
נגמרתגםכאןלסרט.חיבתינעלמה

שלבמחזהברכס.ברטולדעםההשוואה
שלבשיר-למשלמרומזתהאלימותברכס

כיהמכריזההמיטות,אתשמציעההחדרנית

ויפלוייערפוכשהראשים"ה;פלה!"תאמר
היאדייןאסישלבסרטו,א;לו-לארץ

הרגשהישכאןבפועל.מבוצעתמומחשת,
מןיצאתיואנימקוריות,חוסרשל ,חיקוישל

החמצה.שלטעםעםהסרט
דיין!אסי ,שלךלסרטאחרסיוםתן

ירושליםמלךחימו
בכפתורישיחקתיחודשיםכמהלפני

סרטעלעליתיובמקרהבכבלים,הטלוויזיה
מןאך ,החסרתיההתחלהאת .ישראלי
מלךב"חימומדוברכיהבינותיההמשך

ירושלים".
מאת ,מכברשיצאספרעלמבוססהסרט
תוכנו ,אותוקראתישלאלמרותקניוק.יורם
מלחמתבימימתרחשהוא •ליידועהיה

פצוע ,צעירחיילעלבוומדוברהעצמאות
שיבואמאחיוהמבקשוקטוע-איברים,קשה

בימים .לחייוקץלשיםלוויעזוראליו
 ,עדייןקרובכההכלהיהלאוריצאשהספר

לקרואבנפשיעוזמצאתיולאוכאוב,טריכה
ונואש.טראגיכךכלמקרההמתארספר

הסרטהדור.ומחציתדורימיעברובינתיים

אותיהדהים ,זמןשלממרחק ,עכשיושראיתי
כמדומהעתיק,במבנהמתרחשהוא .ביופיו

שחורים,לבושהזקנהנזירהבוויש ,מנזר
לביתשהפכוהוגדולוחדראם-בית,מעין

ואחותמיטה,לידמיטה ,מאולתרחולים
מקצועניתקשישה,ואחותמתנדבת,צעירה,

מלךכמופעםשהתהלךוחימוותקיפה,
מפוקפקטיפוסשהוא ,ואחיובירושלים,

שלרצונוביןמאבקהואכולוהסרט •למדי
שמנהלתחייועלהמלחמהוביןלמותחימו
הפצועים,יתרהצעירה.האחותעמו

בדממהעוקבים ,במכאובואישהשקועים

סרטזהוחברם.שלהדרמהאחרדרוכה
יותראותיהרשיםוהוא ,אינטנסיבי ,רציני

כה.עדשראיתיאחרישראליסרטמכל
מיידעתילאההתחלהאתשאיחרתיכיוון
ראיוןכשקראתי ,עכשיורקהסרט.אתיצר

זוכיהבינותי ,גרס.מןעמוסעםבעתונות

בארץ,בזמנונתקבללאהסרטשלו.יצירה
 ,אומרטמןגואךשליליות.היוהביקורות
בעולםשוניםבמקומותכיוםגםמוצגשהסרט

 ..מתמלוגיומתפרנסעדייןוהוא
"חסדהחדש,סרטואתכמובןראיתיבינתיים

ואיןזהסרטעלונכתבנאמרהרבהמופלא".
נהדרותהןהזקנותשלושלהוסיף.צורך

הצעיריםוגםמיכאלי!)רבקה<סליחה,
"חסדהשם,רקהלב.אלמאודנוגעים

לפיתרוןקשה ,בעינייחידההואמופלא",
היוצרנתכווןהאם .חמיצרשלחידהכמו

אחדוכלהוא,סמוילעולםהחסדכילומר
שלו?בחייו ,לעצמואותולגלותחייב

אוהבשאינומי ?לסדרותמכוריםאנומדוע
שלבזבוזבטלוויזיהבצפייהורואהקולנוע

השואלאםאבלזאת.יביןלאהבן ,יקרזמן
אתלולהסביראנסהקולנוע,חובבהוא

השלם.הסרטעלהסדרהיתרון
שללאקליםעצמילהתאיםעליבסרטכצופה
-הגיבוריםאתלזהותללמודעלי •היוצר

בלונדיניותאותןכלעם ,קלתמידלאוזה
 .•.תסרוקתואותהגזרהאותהבעלות
אנימזה.אותיפוטרתזאת,לעומתהסדרה,
יחסיאתקבעתיוכברהדמויות,אתמכירה

שהםכאלוהסדרהמשתתפיביןיש .כלפיהן
אותםלפגושהיאששמחה ,ממששלידידים

ושוב.שוב

שהןעדהמתארכותסדרותיש ,ודאי

גםמסוכן •אותנולמשוךוחדלותמידרדרות
סדרהשלבקטעעמךלצפותאורחלהזמין
גםישמהןאחתבכלכי-עליךהחביבה
מאכזבים.קטעים

מןיש ,בויציבאינושדברזה,בעולםאבל
תופיעהסדרה,שהיא,בידיעההנחמה

מצרותיךלדלגלךותאפשרהקבוע,במועדה
 • . .•אחריםשללצרותיהםשלך

שליהסדרות
שלילסדרות ,להןמשועבדתואבילעשותמה

כשמזמיניםפחות.לזו ,יותר-לזובטלוויזיה
חיש-עושהאני ,כלשהולמקוםלצאתאותי
מועדאםבודקתמנטלית,התעמלותמהר

הסדרה,במועדמצטלבאינוהיציאה
אוותר.מהשתייםאיזועלומחליטה

לב-רוןאורה

כישוף

P,ןלי~ה י~~חv~,ת~~;,~~ל,יף 
~~זקף~ת~ת JJ ~ JJ ~~ךסק, iJ~ת

ק;ן~ת י~~ח, jZ •ל~ל; 9 ~~

ל~ים PiJ:~תvןקיס iJן יו~~~
iJ ברבצם.~לחיתים
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נכ rדז~נכ rדז~ ,~לידדד~סא;נ:וי
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באותהכרחם.חשרגנסיןברברשלהופעתם
הפרוזההופעתעםשגםלהניח,אפשרמידה
שלסמכותםחיתהעדיין ,בארץדורשל

יצירתם,ברחגםרכןהקודם,הדורמשוררי

ראשיתשלהפרוזה""עידןבצעםמאד.רבים
ביאליקשלשירתםחיתההמאה

רחבהוהתקבלותהבשיאה,רםשרניחרבסקי
הארבעיםשברתשבעצםכשם-מאד

שלכתקופהבמסההמתוארותוהחמישים,
 ,רשלרנסקיאלתרמןהיודרמיננםית,פרוזה
ביצירתםכרחם,במלואררםרשאצ"ג

ההגדרה ,כןעליתרהציבורית.ובהשפעתם
אתמעמידהאיננההחד-מימדיתההיסםררית

המערכתשלבמרכזהעגנוןשליצירתו
אף-על-פיתקופה,בשרםהספרותית
מרםלתאיננההעבריתבספרותשמרכזיותה

אלאבהתקבלותה,רגםבאיכרתהגםבספק,
תקופות.ארבעארשלרשעלמתפרשתשהיא ,. 
הספרותשלמהלכהאתנבחןאם ,לכן

שלדיאלקםיתראייהתוך-העברית
אתהקובעיםהשרבים,הקריםרירנים

הספרותייםהז'אנריםשלמרכזיותם
-סלקםיביתבראייהולאשרנות,בתקופות

הספרותשלהזיגזגישהמהלךנמצא,
לא ,מירוןדןשלבמסתרהמתוארהעברית,

מעולם.היה
הז'אנריםשניהיוכמעם,הזמנים,בכל

גםכמר ,ספרותנושלבמרכזהמשמשים

ניתןואילךהי"םהמאהמאמצעבשוליה.
גדוליםמשורריםתקופהבכללהראות
אפשרכיאםזה,לצדזהגדולים,ומספרים
 ,ומתמשךקבוע ,כלשהויתרוןלהראות
ההפריהשתהליךאומרזהאיןלשירה.
אלאהתקיים,לאהז'אנריםשלההדדית

ז'אנרית,סימרלםאנירתשלתהליךזהשהיה
סכמאםית.ררםאציהשלתהליךולא
-היאשתקופתנונראה 1 ,הדברכןאם

העבריתהספרותשלבתולדותיהלראשונה
למרותפרוזה".של"עידן-לדורותיה
הואמירון'שלבמסתר ,זרלתופעהשההסבר

הואאיןלמעשה .מאדעמשכבהואחלקי'
ההיסםררירגרפיתלהנחהכללנזקק

שלהתקופתייםהחילופיםארורתהבעייתית
הנרדמותארבעהנחתהספרותיים.הז'אנרים

שלבמהלךגםהיסבתופסתהמסודרתרשתי
בידהישולפיכךז'אנרית,סימרלםאנירת

שלהייחודיתהתופעהאתגםלהסביר
 .נרבימיהפרוזהדרמיננםירת

אתנתנהלאשהמסה ,לינראהזאת,עם
שללהשפעתהמספקתבמידהדעתה

שלמהלכיהעלהעבריתהשפההתפתחות
שהספרות ,סבוראינניהישראלית.הספרות

גם ,הלשוןשלמהנורמההתנערההישראלית
נאמרבמסהזאת.לעשרתיכולהחיתהלא

המשכיותשלמגמרת"גםשהסתמנו
למעשהבפרוזה.במיוחדבספרות,סגנונית"

לתקופותעדהישראליתהספרותדבקה
בנוסחיםשרנות,כרתמסימאד'מאוחרות

שהכתיבהבזמניםשימשואשרלשרביים,
בחירהשלבגדרחיתהבעברית

בשפתמאליומרבןשימושולאאידיארלרגית,
שלרנסקישלהנוסחשלםלמשלכךהאם.

והנוסח ,בארץדורשלבפרוזהרחבררתר
ראשונישלמעסיםלאבכתביםניכרהעגנרני

הספרותחיתהמאדרבותשניםהמדינה.דור

הספרותיתכלשרןלהיאבקצריכההישראלית
אחד,מצדקודמיםדרדרתשלהמלאכותית

והמשתנההאותנטיתהמדוברת,ובשפה

אותןלסגלכדי ,האחרמהצדבמהירות
אמיןספררתיסגנוןעל-ידילצרכיה,
ומשכנע.

הבשלתההחלההאחרוןבעשורכאילונראה,
במידההתעשרההיאהעברית.השפהשל

אחרותלשפותנפתחה ,מאדהתגמשהרבה,
לשרןומלים.צוררתמהןלקלוטוהרבתה
אמינהבשלה,היוםלכןנראיתהספרות

ספק,איןמאי-פעם.יותררארתנםית

מהשירה,יותרהסיפורתנהניתזהשמתהליך
נפגמתאיננההשירהשלשאמינותהכירון
הסיפורתואילומוגבהת,כלשרןשימושעקב

הרבהמונמכתלשרביתלאותנטיותנזקקת
בהבשלתהלראותשאפשרלי'נראה .יותר
בלעדי'לאגםאםחשוב,גררםהשפהשל

שלבאיכויותיההמשמעותיתבעלייה
רבגיררנםנושאיהבדיבריהעברית,הסיפורת

אליה,המצטרפיםהחדשיםבסרפדיםהרב,
והחשוביםהחדשיםהספריםבכמרתרגם

 •האחרונים.העשוריםבשניארדהרואים

~ .. ;:i 

נצררות

בתים
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מהכי

ב"לחשב1;ן 7 ~ט l: ~~(~~ן~ים~דידי'~ך
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רוןזיוה

ן:ג
החורשתערוכות R::1- ....ינ:

יפנילחברמכתב
איילתשלתערוכהמחשב.ציורי
ת"א.שלרשיבגלריהזוהר
תוארהמדרשה,בוגדתציידת,זוהר'איילת

שנהשתים-עשדהאסיה,מזרחבלימודישני
עצמהעלמעידהבבצלאל'מלמדתביפן'חיה

במקוםחיהשאינהמתמידה""נוסעתשהיא

קבוע.

ממרכזבעיקר-רשמיהאתצילמהזוהר
אתהכניסה-סיןומערבקירגיסטןאסיה,

מתחילוכאןמקינטוש,למחשבהתצלומים
 •הסיפור
"כן"דקעונההואעניינים.עושההמחשב

דרשהאיילת .עליוהנכפותלפעולותו"לא"
אתדחסוהוא(דחיסה),קומפדסיהממנו

תוךפניהעלשחלפהכפישבצילוםהמציאות
ממנוהנוף,הואהמקורבמכונית.נסיעהכדי

הסודקכאשדחיפושים,למסעהאמנותיוצאת
) SKANER ( לשפההצילוםאתמתרגם

הדיגיסאלית.
גבוהה,יותרברזולוציההיאשהסדיקהככל

יותרונותנותיותרקסבותהנקודות

הנקודות-נמוכהרזולוציהאינפורמציה,
אינפורמציה.פחותומספקותגדולותיותר

 AIR BRUSHשלאפקטכפתורעללחיצה

פהכתםקונסודים,מטשטשתנוספתלחיצה
מודפסותמושלמות,והתמונות-שםוכתם
עלומודבקות ) 120X60 (פלקטיםניידעל

בגלדיה.כאינססלשייןדיקט
זוהרשלהפילוסופיהבטכניקה.דילאאך

העולםשלה"התבוננות"בעייתאתמעמידה
העולםשל"הפרשנות"מולאלהמערבי

דיאליססיעולםדואהשאיננוהסינו-יפאני'
שואלתהיאהקונספציהובהמשך(הוקוסאי).
אתומשווההאמנותמתולדותאזכורים
הפסיפסלאמנותהןבמחשבעבודתהתוצאות
כעדךהראשון'לאימפרסיוניזם:והןהביזנטי

כתהליךוהשניהזמן'פגעיבפניועמידנצחי
 .מתמידשינויעםבזמןמתמשך

עליךנוחתתגבותבהרמתעסוקאתהעוד
שתיעםכאילועובדת"אנינוספת:פרשנות
סקסס,בהשישסוציולוגיתתךכנהתובנות.
ותוכנהוקומפוזיציה.חברתי'מעדך

תאכלעלאינפורמציההמוסרתביולוגית,
"הנדסהלזהקוראתאני .בנפרדותא,

גנטית".

הושקעוזוהראיילתשלההגדרותבמעדך
ויכוחמזמיןהוארבה.ומחשבהכישרון

מהעללהעמיסכדאיהאםבשאלהאידאולוגי
על"מניפולציהשרידותיבאופןשנקרא
אינטלקטואליםהיגדיםשלדבגודשתצלום",

שהיאכךעלהתנצלותבעצםשהם-
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 •כהוגן.משתעשעת
מוטענים.

במוזיאוןכחן-פפרטסישלתערוכה
סרדיןאוצר: .חורעין tינקר-רארא

חלד
בעלימעץ,מפוסליםמבניםהם"מוטענים"

מעוצביםמסען'בתוכםהמאכסניםקיבולת,
בתוכם.הכלואהאובייקטלמימדיומותאמים

אלהגםאך"ממולאים"'הפסליםכללא
קבורה,(כדהריק~פחםאתזועקיםהריקים

ועוד).אחורייםדמוימושב

הואבתוכםלאנסןכהן-פפדשבחדההמטען
הפקעתומקרית.אינהוהבחירהקשמטאטאי

ניקוי'ככליהיומיומימתפקודוהמטאטאשל
גלומותשבוחושי-מיסטי'עולםעלרומז

כאובייקט-אחדותאפשרויותבמטאטא

שדים"."מגרשפולחניוכאבזרפיסולי
האמנית.שלבעבודתהאחדפןדקזהואך

לתפרהןגםהשייכותהאחדות,לעבודות
מצטרפיםהאסתטית,לחוויההאבסורדשבין

פרווהקטיפה,כגון:נוספיםחומדים

למזוודהאדומה-שחודהבקטיפהמשתלב
כחולהקטיפהחולצתנפתחת,שאינהשסרחה

מחברפלסטיקדוכסןמראה,עלמולבשת
נסןבעלסוסםעמודעץ'ארגזחלקישני

חלקיגזרותמבדשות,"שיני"שולףקטיפה
כפרוותעץלוחותעלמונחותנשייםלבוש
אסוציאציותמיניועוד-לייבושחיה

אסתטית.מחאההמפגינותפדובוקסיביות,

שיאה-בידיותיידות.בכושרישלעבודות
עלועונותשונים,במקומותבהןתקועות

לתתמבלימייד'אותןולרכושליטולהרצון
האםאוייתלואיפהיונחו'היכןהדעתאת
המעוצביםנויכחפציתפקידםשמישים.יהיו

הרכישה.לרצוןמספיקתירוץמספקהיסב
המצווחיםוזדמכשפות,השדים-שניבמכס

שלמתת-ההנדהאולייעלוהאריזות,מתוך
להתרחקהרצוןאתטפלותאמונותבעלי

 .ולהיזהר
האובייקטים,אתהמלוותנוספות,עבודות

סקיצותכמונייד'עלעדיניםרישומיםהם
הפניםהחלל'הנפח,הגדולות.לעבודות

וחוסיפודנידדפיבשילובמופיעיםוהחוץ
נימהלתערוכהומוסיפיםמודבקים,זהב

 "סינססיתפרווה • ""גופות-פפר-כהדססי

שונותמבדשותזהב,חוטית,יסינסט

ומדאות.

כאחתומופנמתמתגרהנשיתבאינטואיציה

משלה,דימוייםעולםכהן-פפדטסיבונה
יפהפיים,שימושיים""כמואבזריםויוצרת

העץפרקטי:מימושכללחלוטיןהחסדים

אדריכליתכנוןמעין-ודציונאליתמנוקדת
לשיגעון.
אלגנטיותהןכהן-פפדטסישלהעבודות
מביעהעצמהכהן-פפדמאד.ונשיות

דקומוכנהכלשהו,מסיווגהסתייגות
פוסס-פמיניססית,גאווהשללהסגידבשמץ



11~ 
 ~ו

יפני"לחבר"מכתב-זוהראיילת

שלהמוניושכפולפס-ייצורהואשחלומה
מונופוליסטית>,יומרהבלי<לאעבודותיה

ערךלהםיוצמדובכךהעולםברחבישיוצגו
לבמשאלתזוהיאוניברסלי.טכנולוגי

הייתיוהמקום,הזמןברוחאולםנבונה,
אתשתתעדוידאו'קלטתדווקאמציעה
תנועה,-מולטימדיהמיצגתוךהעבודה
משחק,וקטעישירהקריאתמוסיקה,

<קברהמטאטאיםעלרכובותעפותומכשפות
ציריך>. · 1916ולסרו

דאדאינקובמוזיאוןהתערוכהשלמיקומה
יישארהדאדאשלההבלים""יריד .טבעיהוא

המאהאמנותראשיתשלברזלצאןכנכס
גרמןשהזמןתהפוכותולמרות ,-20ה

התינוקמלמולילבקרים,החדשותוהתיזות
דמיונהיצירימתוךהבוקעים-הדדאיססי

 •.המצופהכלעלעולים-כהן-פפרטסישל

LIVE - LIVE , חיים.-חיים

רבןותמרזקהייםדןשלתערוכה
אוצרת:ת"א.בברוכוב,בסטודיו

טננבאוםאילנה
גםלדיון.נושאמעליםצעיריםאמניםשני

הדיוןונושאלדיון'יעלוהדיוןוגםהנושא
ולצלםהנושא,אתלדיוןלהעלותכיצדהזה:

~ 
אישית.אינטרפרטציהסוףהתהליך.את

זקהייםדגישלמשותפתעבודהזובמציאות
אביב,ברמת " 209"מקלטאמני ,רבןותמר

המקוריתבגישתםמוניטיןלהםשרכשו
הבין-תחומית.והאמנותהמיצב-מיצגלנושא
המשדריםמוניטורים,שנימוצביםבגלריה

שנישלהעבודהישיבותאתבסינכרוניזציה
הקהללביןביניהםהוויכוחיםאתהאמנים,
אתמצלםסגורבמעגלוידאולגלריה.הנכנס
הדינמיקההנצפה.גםשיהיההצופה,הקהל
הטלפונים,הפאקס,מכשיריעם-המקוםשל

גםמתועדת-והיוצאהנכנסוהדואר

עלייתלווהתוצאותפולרואיד'במצלמת

אותומזמינותלקהלשנשלחוהזמנותהקיר.
באחתהאמניםועםהגלריהעםקשרליצור

מייל-פקס-ארס,בכולן:אוהדרכים,מן
שללאמתברר'לאטלאסטלפון-ארס.ארס,

משרדיתהליךזהו"ארס"'המלהתוספת
הטוב"."הסדריתכןלאשבלעדיורגיל,

 ?ולאמנותהטוב"ל"סדרמה-היאהשאלה
זולשאלהמתייחסיםורבןזקהיים

לפלאילהתכחשאפשראיבאמביוולנטיות.
לקדםאפשראיאמנות,כמקדמתהטכניקה

מתחומיאנשיםעםאינטראקציהבליאמנות
עםהאמנותי'הממסדהמסחר'התעשייה,

חשבוןרואיוגםהאמנותשלהתיאורסיקנים

המיצג:גבולותאתלשבורכדיזקהייםדני
העבודהגביולמורחב"."אינסטליישן

ערוציאתהכוללתהפרוייקס,שלההפקתית
הטלפון'הדואר'<הפאקסימליות,היצירה
מוכןהואולכך-עצמההיצירההיאהווידאו>
הסוף"."עדלהתחייב
שלעבודתםאתשאפיינווהברק,הפנטסיה
ראציושללסוגמקומהמפנהכה,עדהשניים
ש"הולךמה-אמנותיתמסאפורהבלבוש
המאהדרך "-70הלשנות"החזרהעםבסדר"

 • 2 1ה-

מוטיאיפההמקסימות,-70השנות ,הר

הלנה,השדכניתשלהגלויותעםמזרחי

מורחב""אינססליישן-רבןותמיזקהייםדני

בזמןשנוצרתהאמנותזוופסיכולוגים.
המודרני.החייםלדופקהקשורהאמיתי,

כאשרכ~יצגים,לעצמם,מתחבריםהםוכאן'
התצוגה,שעותכלבגלריהנמצאיםהם

ככליהסוסאליתבנוכחותםומשתמשים
העבודה.

אנכרוניסטימינוחהוא"מיצג"שכיום,מכיוון

משתמששבולמינוחחשיבותישנהלמדי'

תרבות""גיבוריעלאמנותיכאקסששלח
משחקיעםדרוקס,מיכאלאיפהמקומיים?
ואסכולתבהם?מככבעצמושהואהטלוויזיה
עבודותיהאתשנקראשביקשההמדרשה,

 ?ויזואליתכחוויהבהןנתבונןמאשריותר

כךכלמשהוישעסקינן.בנוסטלגיהלאאבל
הללו'הצעיריםשלהיצירהבחדוותיפה

 •להם.יוכללאדה-ז'ה-ווששום
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גרר-אריחיהודהמרוסית:שמירישראל
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 2החיותחוות

טיפוליבעתזיז.ן-מה.לפניהמביא-לדפוס:ר,קדמת
 ,ארוךמכתבצאתי .Jכאורוול,ג'ורג'שלבארכיונו
המנוח.הסופרשלמידידיואחדכנראהשכתב

מאורעותעלבון tוחtידיןמעיןהואר,מכתב
לאחר ) ANIMAL F),RM (החיותבחוותשהתרחשו
עשויוהיאא,·רוולבידיהמתוארתר,מהפכה

הייחודיבניסיוןהעוסקיםהחוקרים,כלאתלעניין
 • Jחיורשלעצמישלטוןשלר,זה

= r יקירי,ודגי
חווה,אותהאל:~ותיגלגלוומחקרייהמקרה,קרה

ובכךהחיות",ב"חוותרבהכהבצבעוניותשתיארת

וסופההאחרונהלפריחתהע.דבעל-כורחי'נעשיתי =
 .המיוסר

בשמחהנעניתי'ב:ניין'הזההגדולהניסיוןביעוררומתמידמאזהיות
אתלחקורשאוכלכרימלגהלילהעניקרוקפלרקרןשללהצעתה

שלטוןתחתנתונותהחיותהיולאשבהבעולם,היחידההחווה
בעצמן.ענייניהןאתניהלואלאהאדם,
עצמןמצאוהאדם,לימעושחרורןשלאחרכך'עלשסיפרתזכרתי
החזיריםשלעולם-יותרעודאכזריחדש,עולתחתהחיות

האיתנההגדראלש tח~מתוךהתקרבתילכןהדם.צמאיוכלביהם
החיות.לממלכתהאניזtיםממלכתביןשהפרידהדוקרני'תילשל

בצינוקהנמקיםוחיות,אנשיםעלהאימיםסיפוריאתגםזכרתי
החווה.

סימפטית.צעירהוחזירהבמדיםזקןכלבפנייאתקיבלובשער
האוניברסיטהשל(הזמנהתעודותייאתובדקעלינבחהכלב

ולהראותכמדריכהלילשמשעצמההציעההחזירהואילוהמקומית>,
אתקיבלתיירים'.'ילתידועהשאינה"האמיתית,החווהאתלי

בשדרותחומיםוסים cכשלישייתעםשעטנוקצרזמןותוךהצעתה
-ליברההיהשמה-החזירהעת,אותהכלהחווה.שלהרחבות
שהתרחשופחותוחדשיםחדשיםאירועיםעלליוסיפרהפטפטה

החיות.ברפובליקת
האימתניים~כלבים~עלבלחששאלתיכאשרצחקההיא

שלאחרתקופהאותה 'יש~י~מתברר,מספר.להםשאיןוקורבנותיהם
רובספיירשלהטרור~י~יבעקבותהשכחה,בנהרצללוהמהפכה,
אםליברליים,חייםסדו·יהונהגוובחווההאיום,איבןשלורציחותיו

מהעריםלחלוטיןשונהישקטה,כפריתפינהזוחיתהפטריאכליים.כי
מודרנית,~:טכנולוגיההמצויידותהאוכלוסין'ומרובותהרועשות
כאןעמדהזמןהאנשים.ארץשלהחקלאייםוהמשקיםומהכפרים

לשמן-המכונותשירי-הלללאקוקה-קולה,שלמודעותלא-מלכת
ה. 9בבףרהמניותו~עריעלפיננסיותידיעותמבזקילא ,"לש"של
מכונותמשלהם,משק~גות-עצמיתמתוצרתהיהאצלםהכל

אלאבקניותלעסוקקוראיםשאינםמשלהם,כרוזיםמתוצרתם,
רביםרחוקות.לעתיםלכאןהגיעומבחוץמבקריםיותר.טובלעבוד
הכלביםלהםו~יארבוחששמתוךכנראהכאן'מלבקרנמנעו

ג'ורג.ישתיארת,הנוראים

הנמוכיםמןהיהב:חווההעבודהפריוןהממריצים,הכרוזיםלמרות

אםנוחים,במגורים•ו rוהתגורלשובעאכלוהחיותאךכולו'באיזור
מידהתמוטטמוחלט · rשיוויושלהחלום .במיוחדמפואריםלאכי

שוות,החיותיכל-הבהידוןהססמההוכרזהכאשרהמהפכה,לאחר
במצבלמעשהחיויות 1הדמרביתאולם,יותר",שוותמהןכמהאך
קראהבמיוחדמגודליםחזיריםשללא-גדולהקבוצהשוויון.של

החיים"תנאיגםאךהחווה,אתוהנהיגה"ההנהגה"לעצמה

מזון'יותר-מהמקובלבהרבהשוניםהיולאשלהםהמשופרים"
היואלה-לחווההשייכיםנסיעהבסוסיושימושיותרנרחביםדירים
ההטבות.מירב

שמחה.להןהסבלאהשפירומצבןמרוצותהיולאהחיותאבל
שבעי-רצוןפחותהיושהמנהיגיםלגלות,אותיהתמיהבמיוחד
הואכךהשלטון'לצמרתיותרקרובהיהשבעל-חייםככלמכולם.

מרוצה.פחותהיה

היאהאנשים.בעולםלהשתלבהשתוקקהליברה,הקטנה,מדריכתי
בתוכניתככוכבתמזהירהקריירהשםלהשמצפהמשוכנעת,חיתה

שנמשכההיחידהחיתהלאוהיא"החנונות",הפופולרית,הטלוויזיה
ליברהכאשרערב,באותועודלדעתשנוכחתיכפי-בני-האדםאל

וחזירים.שועליםבעיקרידידיה,אתבמלון-האנשיםחדריאלהביאה
בעיקרבחווהביקוריבמהלךנפגשתיחוץ-לארץשכאישלציין'עלי
והשועליםהשליטיםהחזיריםחיות:שלמיניםשניעם

בלשוןלדברידעולאהמשקופרותהעבודהסוסיהאינטליגנטים.
שלהתנהגותוהחזירים,השועליםכדוגמתלהם,סיגלוולאאנוש

הםבני-אדם:כמולגמריהתנהגוליברהשלידידיהבני-אדם.
לספר'והחלושלי'הסיגריותאתחטפושלי'היוויסקיעלהתנפלו
האנשים.לעולםנסיעותיהםעלרעהו'שללדבריוזהנכנסיםכשהם

לחווהובבוזבזלזולהתייחסוואףבחווהמחייהםמרוציםהיולאהם
הנפטאילישלהווילותעםדיריהםאתהשווהחזיריםעצמה.

לאוההשוואה"דאלאס",הטלוויזיהבתוכניתשראוהטקסאניים,
 ...לדיריםהחמיאה

סטינקישכינויורב-השפעה,אחדחזירהיהליברהשלידידיהבין
החווה.שלבגורלהחשובתפקידלשחקהיהעתידאשר<מסריח),

בעלילחזיריםהמיועדצמרת,בית-מרחץשלמנהלוהיההוא
לרשותוהמקומית.החברהשללאליטההשתייךכלומר'השפעה,

נקבותמוגבלת,בלתיזלילה-להציעהחווהשיכלהכלעמד
תכופיםלביקוריםואפשרותקיץ'מעוןמפואר'פרטידירכנועות,
מרוצה"להיותעליךכן'"אםהחווה.בענייניולונדון'בפאריס
מגיעאניכאשראומלל.יצור"אניהתלונן' ",אל" .לואמרתי
בדירותולהתגוררבהוצאותלחסוךעלילניר-יורק,אולפאריס
הריביירהשלהתכלתמחוףליהנותיכולאינני .שלנוהשירות

אותילא ,ה.?~ר rשלהתכשיטיםצורפיעמליםלמענילאהצרפתית,
"אבלאונוךה",סןרובעשלהמובחרותהקטנות,החנויותמשרתות

אתו.התווכחתישלכם,"התכשיטניםשלכם,הנופשאתרילכםיש
מנהלהאנשים,"בעולםבהחלטיות.ענהלשלכם."משתוויםלא"הם

אייקוקה.כמובשנה,דולרמיליוןחמישהאולימקבלשליברמה
לפיצוחים!"בקושימספיקשליבהתקציואילו

לגורחייבים"אנוחלקם.ממנתמרוציםפחותעודהיוהשףעלים
"אנחנו'אח.דשועלליאמרהסוסים,"גריםשבהםבתיםבאותם
בדירותגריםאנוהללו!הגסיםהיצוריםעםיחדההשכלה,בעלי
התגאוהחורפניםבתי-ספר",באותםלומדיםוילדינולשלהםזהות

בעיניהם.חןמצאלאמקומידברושוםהצפון-אמריקניבמוצאם
באנציקלופדיהמאמרשלצילוםליוהראהמכיסוהוציאאחדחורפן

"יכולנואמררואה,"אתה"הנה, .זועובדההמאששבריטניקה,
שבההחווה,שלהעלוביםהעוניבמשכנותולאהילס,בבדלילחיות
בלחש:לדברעבדהוא-חביב!"לאכךכללטבענו'זרכךכלהכל

בכבודהדייגןננסישללמלתחהוהגיעהלאמריקהנסעהשלי"דודה
גבוההעמדהתפסוהחורפניםכך'אחרלישנודעכפיובעצמה!"
הערךבסיסעל-נחשבוהםשםהחווה,שלהמסוגרבעולמה
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ל"יודעיובכלל,חוץ-לארץ,לבניכמעם-בריסניקהבאנציקלופדיה
להתהדרכשרצוהחזירים,וגםהשועליםגם ,לכןהעולם".הליכות
החורפנים.אתחיקופשרםחו"ל,שלבסגנון
כלאתהחווהשלהאבות-המייסדיםניתקושנהשבעים"לפני

חייםחייםאנו"ומאזליברה,אמרה ,,האנשים,עולםעםהקשרים
אותישלחופעםהגדול!בעולםהחייםנהדריםומהעלובים.
חזירשלבתואני ,<לידיעתךבמונסריאולחזיריםשללתערוכה

שלנו!העגומיםהאפורים,מהחייםשונהכךכלהיהוזהמיוחס>
כמועצומות,באמבטיותאותנורחצומוזהבים,בדיריםהתגוררנו

שלמקוריצלויתפוח-אדמהלאכוללנוונתנו ,הוליבודשחקניות
מדליות,ממתקים,לנונתנו ,אותנוצילמואנשיםמק-דונל.ד

הכותרתתחתשבו,"לייף",גליוןליהראתהליברהמתנות".
שלה.תצלוםהיה ,הברזל"למסךמעבר"חזירים
מסעיעללספרעליואסרוהכלממנילקחולחווה,חזרתי"כאשר
לחיות.אפשראיךיבינושהחיותרוציםאינםשלנוהבוסיםלקנדה.

יאכלושהאנשיםעלינומאיימיםערב,עדמבוקרמברבריםהם
כאלה,נוראיםסיפוריםועודלבית-המטבחיים,אותנוישלחו ,אותנו

סוסיםעלרוכביםאנשים ,ודאיקטנים.ילדיםלהפחידהמיועדים
מאמיןאינומאתנואחדאףזאת.עושיםאנוגםאךפרות,וחולבים

"האםליברה,המשיכה ,, ,סביבךהסתכלהאלה.הנוראיםלסיפורים
 ,דיוראופנתבליפיצה,בליקולה,קוקהבלי-ככהלחיותאפשר

ונהדרים?"יפיםהחייםאתשעושהמהכלבלי
עלשובוהתנפלובמקהלההחיותצעקוככה!"לחיותאפשר"אי

משליטנולהינתקאיךבן-אדם,הר ,אותנו"ל~י .שליהוויסקי
ביןכשוויםהאנשיםעםלחיותאיךהאנושות,אלולהתחברהחזירים
שווים!"

עםלקשרושאיפתםשלהםההתלהבותנוח.לאבמצבנמצאתי
באופטימיזםאותיהדהימוגםאך ,אותיוריגשוהלהיבוהאנשים
חזיר.בשרשלשניצליםעלמשהומלמלתישלהן.מוגבלהבלתי
אם-אש 1מזאתלדעתצריכה"הייתיבבוז:עליהביסהליברה
רוסןהיו"רשלבתעמולהלתמוךשהסכמתסימןלחווה,אותךהזמינו
 ,היו"רבתוארונשאהישישהחווהמנהלהיההמרקיב, ,רוטן(החזיר
למיסטרדומהלאאתההחווה).הקמתמאזהמנהיגיפככלכמוהו

ג'ונסון."

שאלתי.ג'ונסון?"מיסטרזה"מי
גזוזהבהירששיערוגבוה,אדםליענה n fג'ןנסוןמיסטר"אני

לדפוקמבלישנכנסאלגנטית,אפורהבחליפהלבושוהוא ,למשעי

אותו.לחבקקפצואחרותונקבותליברהבדלת.
המתנותאתשכחתלא"חזרת! ,-צייצוהחביב!"ג'ונסון"מיססר

שהבטחת?"

דיורקריסטיאןהנהמרלבורו.ליברה, ,לךהנהשכחתי!לא"לא,
 ,בשבילךג'ינסמקס, ,בשבילךסן-לורןאיב ,ססינקי ,בשבילך

 ,,ורזה.
שלהמיועדהיורש ,ג'וניורג'ונסוןמיסטראתלראשונהראיתיכך

האורח,שלאביולחווה.ממערבשנמצאתהעצומה,הג'ונסוניםחוות
ואילוהמשפחתית,החווהאתניהל ,השלישיג'ונסוןג'יימיסוןמיסטר
נהגשםהחיות,לחוותקרובותלעתיםבאהצעירג'ונסוןמיססר
מעולםמותרותדבריהביאובתמורהחקלאיתתוצרתעודפילקנות

היסודיים,צרכיהכלאתלעצמהסיפקהשהחווהלמרותהאנשים.
החייםאתכךכלהמנעימיםהמותרותדבריאתלייצריכלהלאהיא

היוממסחרהחווההכנסותהמועדפים.המעמדותעל-ידיומבוקשים
שהןכמהלאכוליכולותשהחיותנקבע,ייסודהמאזעודזעומות:
לכןמעט>,<כלומררוצותשהןכמהולעבודהרבה>(כלומררוצות
לרמתבקושיהספיקוואלהמותרות,דברימעטרקהחווהייצרה
ליברהכמונמרציםנוערבניועוזריו.רוסןהיו"רשלהגבוהההחיים

להשביעכדיג'ונסוןמיססרשלבמתנותיולהסתפקנאלצווחבריה
 .חוץתוצרתלסחורהתשוקתםאת

חשבשאביו ,ג'ונסוןמיסטרליסיפרהצהריים,ארוחתבעתלמחרת,
יכלההחווההמזרחית.שכנתושלהקרקעותעלידולשיםתמיד
שטויותעלוויתרומודרניזציהבההנהיגואילונאיםרווחיםלשאת

מןבנפרדהעגליםאתלהחזיקישהמייסדים;האבותבידישהונהגו
מקוםבכלכמו ,לעבודהחיותאתלחייבחלב,יותרלמכורהפרות,

החיותממלכתאתלהפוך-בקיצורליצוא,ועורותבשרלייצר ,אחר
מתקדמת.לחווהוהרדומההמפגרת

לעולמםוהחזרתההחיותשלמנדהולןהחווהשחרורשלהרעיוןאבל
קשרבליגם ,הזקןג'ונסוןשלמוחואתהעסיקהאדםבנישל

כפירהוזאת ,בעצמןשולטותהחיות"בחווה,מעשיים.לשיקולים
שלי".ולסוסיםלפרותרעה"ודוגמה ,אמרהקודש"וחילולבעיקר
כלפיאכזריתהתנהגותששם ,אחוזתושלהמרוחקותבחוותואכן
החיותביןהחיותחוותפולחןהתפשטנורמה,בגדרהיתהחיות

והפרות.הסוסים-האומללות
והלבבותהמוחותעלמאבקולשםבהוצאותג'ונסוןמרחסךלאלכן
תולדותאתמקוםבכלוהפיץחשבונועלהדפיסהואהחווה.דרישל

סייעהואנאים,באיוריםומאויירותכתובותהחווה,שלהמהפכה
החווה.עלבפשיטותיהםושיוןללאולציידיםלמרעיליםברצון

והחלקטנהטלוויזיהתחנתהקיםאפילוהואהאחרונותובשנים
מצטייניםופרותסוסיםשלהנוחיםהחייםאתבהציגולחווה,לשדר
שהצליחהחיהכלהחיות.בחוותוהאומלל~תהעונימול ,שלובחוות
חמהפניםבקבלתזכתההחווה,שלהתיללגדרמעברלברוח
ג'ונסון.אצלמעולהומספוא

האבות-האנשים.עולםעלהרבהידעולאהחווהשחיותלציין,עלי
שלהםהחיותרפובליקתאתועיצבואפלטוןמתלמידיהיוהמייסדים

היהיכוללאאוטופיהמתושביאישהיווני:האוטופיהאידאללפי
 ,יותרמאוחרלאולימפיאדה.מלבד ,ארצולגבולותמחוץאללצאת

"חיותרקלנסועיכלוולחו"לכסף,דיהחווהלתושביהיהלא
אתברצוןקיבלוהשכניםהחוואיםלמשל.סטינקיכמויותר",ששוות
 ,מהןורבותהחווה,מןחינםאליהםשהגיעוהמובחרותהחיות

אוג'ונסוןאצללהרבעהנשארוולתערוכות,לירידיםשנשלחו
אתלהללהמשיכהג'ונסוןשלהטלוויזיהאחרת.אנושיתבחווה
מאושרים,חיים-החווהשלהגבוהותהגדרותמאחורי ,בחוץהחיים

עללהגןכדיהמייסדיםשהקימוהגדר ,וכךלאנשים.והןלחיותהן
עלהרבהידעולאהחיותלרועץ:להןהפכההאנשים,מפניהחיות
קצרותבנסיעות-תיורבסרטים,שראומהמלבדהאנשים,עולם

להאמיןחדלוהןממרחקים.שהגיעוומהמתנותלחוץ-לארץ
יכולותשהחיות ,והאמינוהחיות,אלשלנוהיחסעללסיפורים

השליטיםהחזיריםאתאילי-הנפט.אוהוליוודשחקניכמולחיות
וכיווןכמיטיביהן.-האנשיםאתואילו ,ביותרהגרועיםכאויביםראו
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בעמקחיותשהן~מין tלהמטבעןנוטותהחיותגםהאדם,בנישכמו
בעלותהחיותן;אמינו-אחרבמקוםנמצאגן-העדןואילוהבכא

בסמוך,נמצאוגן··העדןבגיהנום,חיותשהןבחווהזכויות-היתר

בראי.כמוהפוך,הכלהזהובגן-העדןהגדר.מאחורי
מןהדתית.באמונהנמצ,{העולםשלהראילתכונתמיוחדאישוש

במעבדותהאומללותהחיותהגדר'שלהאנושיהצדשלנו'הצד
בחוותאלהכמובגאולה,האמינובתי-המטבחייםשלובמכלאות

קיבלוזכויות-היתרנבעלוחהחיות-השניהעברמןואילוהחיות.
יחוהוכובכךמחו"ל.בחבילותאמונה-המטעןפולחןאתעצמןעל
מהאנשים.פחותלאחכמותשהן

נידחיםבאיזוריםהשנייה,העולםמלחמתבשנותצצופולחני-מטען
מוצנחציודמוצאיםשהיוהילידיםביןובורניאו'החדשהגיניאהשל

בג'ונגלים.ןך;אמריקניםהאנגליםלחייליםשהוצנחוומשקאותמזון-
שהמטעניםהאמינו ,.המתחוללתהמלחמהעלידעושלאהילידים,

הבשרולקופסאותלמצנחיםסגדווהםמהאלים,מתנה-הםהללו
עלידעושלאהחווה,שלוהחזיריםהשועליםגםכךהמשומר.
מעבראליהםשהגיעולחבילותסגדוג'ונסון'מיסטרשלתוכניותיו

הזה:המשונההפולחןשלהגדולהכוהןאזהיהכברסטינקילגדר.
עישנוג'ינס,לבושיםכשהםבמחתרתמתאספיםהיושלוהמאמינים
בהירות.תוירתעםגדולארגזלנוכחוהתפללו"מרלבורו"

הארוחה.לאחרכ'וניורג'ונסוןמיסטרעםיחדאלינו'הצטרףסטינקי
השטחבקצהמרעהי-יוכלנולמכוררוטןהיו"ראתלשכנע"ניסינו
מסכים.לאהזקן'אבל ..ג'ונסון'מיסטראמר ,,לשלנו'הסמוךשלכם,

הטובים,הדבריםוזזzארהמסטיקיםמשלוחאתלהפסיקניאלץלכן
יקירי".סטינקי

לאהואהזה!הקמצןן j"הזו-סטינקיהתמרמר-מרגיז!"כךכל"זה
חברובשבילבשבילו .jרוהכלהחיות!בשבילהיאהחיותשחוותמבין

דילנוישהללו?רעה:ה~כריאתצריכיםאנחנומההשמנים!מרעיו
אבואהבאבשבועמספיק.לנואיןמסטיקיםואילומאלה.והותר
 ,, .שלנויתנתרכבונדוןשלךלחווהאליך

ליברה:שלידידיהבחברתנשארתיואנייצאו'וג'ונסוןסטינקי
הזכריםואילוג'ונסוןמחוותחתןלמצואאיךדעותהחליפוהנקבות

ואנימכנסיי.אתאוי'שלהשעוןאתלהםלמכוראותילשכנעניסו
החווה:שלההיסטוריהמתחוללתעיניילנוכחשממשאז,הבנתילא
כלאתגםאלאהדזווה,אתרקלאששינתההמהפכה,החלהכך

לאנשים.החיותשביןהיחסים

 ,ראיתי ,בחדריהטלויויזיהאתפתחתיכאשרימים,כמהכעבור
עלכתבההעמל'גיב·ריהסוסים,עלהרגילההתוכניתבמקום
פולחן-המטעןשלהגדולהכוהןג'ונסון.לחוותסטינקישלנסיעתו

עיתונאיםהמוןומים, iא·שטיחיםממש:מלכותיתפניםבקבלתזכה
בצורהנתקבללאווה r1הממנהיגיאישחגיגיים.אומים.בומאבטחים,

החשוביםהחזיריםלאחדסטינקינהפךבבת-אחתלגדר.מעברכזאת
עכשיואותוראורבות,שניםאותושהכירוהחיותואפילובעולם,
באמתוהואביותרוב tליאותוחושביםשהאנשיםחזיר'חדש:באור
נקיסטינבחרג'ונסון'שלמהחווהשובועםמיד .במינומיוחדיצור

היחידהצעירבעל-החייםהיההואבעצםהזקן.רוטןבמקוםכיו"ר
לחברותבזמנונתקבל(הואההנהגהבצמרתשנהממאהפחותשגילו
לשירותיםהודותיר' ,3הצ'גילולמרותההנהגה,שלהפנימיבחוג

הצמרת).מרח,ןבביתהזקןרוטןעבורשביצעהמיוחדים

נקיסטיהכריז ,, ,'נסון lג'אצלכמונהדרים,חייםנחייה"מהיום
שלהמסורתיהתואראוזלקבלסירב(הואכנשיאהראשוןבנאומו
החדשה"הססמה .)"סו: 1 "פשוטלהיקראוהחל ,"ר"וי"החווה,ראש

האנשיםביןהאחדותבשםהחיות,לטובת-החיות"חוותשלנו:
וחבריהליברהוהדנזירונתלג'ונסון'נמכרוהמרעהכרי ,,והחיות.

מיובאים.בטוביןסבלוממש
חיהלכלמא.דקליםגםאבלמאד'משעממיםבחווההחייםהיואזעד

היהולאומשביע,ם!שוטסביר'אךמעולה,מסוגלא-מזונההובטח
האבות-ימיחילפו-עברואותו.להשיגכדימדייותרלסרוחצורך

המזהיר.העתידלמעןוהתאמצובפרךעמלוהחיותכאשרסדים,יהמי
המקומיהתחליף-המזוןותלושילמעמדבהתאםניתנוהמזוןמנות
מנהלקבלממילאהיהיכוללאסוסבמיוחד:חשוביםהיולא-לכסף
מצבעמד ,סטינקישלנצחונועםאבלהתלוש,אותובעדחזירשל
להשתנות.זה

בעלי-השפעהחזיריםשלהטובוידידםחשובהאישיתמקס,השועל
מכשיררגילה:בלתימתנהמג'ונסוןקיבלעצמו>סטינקישל(ובעצם
שליםסרטבעזרתמשעמםערבלהרוגהמאפשרנהדר'יפניוידאו

במסךארוטייםבסרטיםמצפייהליהנותידידיויכלומעתה .'ובסוןג
האמיתיים,חייהםשלריאליסטיבתיאורלצפותבמקוםהכחול'

המכונהעלהאחראיהחזיר'רכשקצרזמןכעבורהמשעממים.
שלעצומהכמותתמורתהווידאו'אתלחציר'תלושיםהמדפיסה
שרצו.תלושיםכמהלהדפיסיכלוהםממקס.צחקוהחזיריםתלושים.

בעדקנההואנקי'סטיבעזרת-עושהשהואמהידעמקסאך

שנתן ,לג'ונסוןאותווהובילחציר'שלעצומהכמותשלוהתלושים
יכלוהסוסיםאפילועכשיו .וידאומכשיריריםעשהחצירתמורתלו

כדישלהםנחוציםהבלתיםיהתלושכלאתולאסוףשותפותלעשות
לחצישמספיקהחצירכמותוןג'ונסלחוותהובילמקסוידאו.לרכוש
ולשועלים.לחזיריםמתנותעםוחזרשנה

מהכולםהבינוכברעכשיוהחיות.עלעצוםרושםעשתההצלחתו
אריגים,לארוגולאהשדהאתלחרושיותרצריךלאטובים:חייםהם

החייםמאורחשהתלהבנקי'סטי .חצירצאייולוידאולמכוראלא
בחווההשקטיםהחייםמקס.שלהיוזמהאתאישיתבירךהאנושי'

שלוייבואחצירלייצואפנווהשועליםהחזיריםלקצם.הגיעו
וסמרטוטיםייםצרפתתמרוקיםיפניות,טלוויזיות-אנושיותסחורות
העבירווהפרותוהסוסים ,נדירלמוצרנהפךהחצירומשונים.שונים

התלושיםעםחצירלקבלתםתוריבעומדיםכשהםימיהםכלאת
תפסושהתוריםמפניגם-לעבודהפסיקוהםשיניהם.ביןהעלובים

הפךעובדותחיותכלפיזלזולשליחסשמפניוגםזמנם,כלאת
רווחת.לאופנה
פשוטהיטב,להרוויחשאפשרהשועליםנוכחוהחציר'התמעטכאשר

ים:מרוצהיוכולםיותר.רביםתלושיםבעדחצירמכירתעל-ידי
הובאוובתמורהלארץ-לחוץיוצאהחצירשלביותרגדולהכמות
כוח-יותרעודהעניקויותהשארולשועלים.לחזיריםמותרותדברי

היולאוהפרותהסוסיםנכון'ולשועלים.לחזיריםותלושיםשלטון
לאוהםלשונם,אתהביןלאממילאדאחאףאבלמרוצים,כךכל

שעשוכפיצרותיהם,אתיפהבשפהולתארעצמםאתלבטאיכלו
השליטים.המעמדותנציגי
המורכבתלמדי'חלשהאופוזיציהניצבהוחבריוסטינקינגד

אפילו ,להאכילישהחיותשאתשחשבוהקודם,הדורמבנימחזירים
להםאכפת(מהלשועליםוקיםרותמוידאומכשיריחשבוןעל

הסוסיםבריתבהםתמכה .) ...הישןהמשטריבנלחזיריםים,מהשועל
שהשתדלומשכילים,םיסוסשלולה-גדלאקבוצההאיזוטרית,

בתי-גםאלאתערוכות,רקלאישלחווהשמעברלאחיהם,להזכיר
מיוםוגדלהלךכוחוקי:ינסטאתלעצוריכלולאהםאךמטבחיים.

השלישי'ובסוןגשלהכספיתעוצמתועמדומאחוריוליום.
ים.והחזירהשועליםשללהכותםוחת

הכלבים.מןלהיפטרהאפשרותלסטינקינזדמנהקצרזמןכעבור
להשפיעיכלועדייןהןבטלה,ךומתהשמינוהללושהחיותרותלמ
האיזוריםבאחדהחדות.שיניהןבאמצעותהקונפליקטמהלךעל

פרותכמהלפצועיקוהסאחדפרהשתוללהחווהשלהמרוחקים
שלהטלוויזיהאותו.וטרפוהכלביםעליושהשתלטועדוסוסים,
צמאי-דםכלביםבצבעים:חסכהולאתריהתקעלדיווחהג'ונסון

עשרותוטורפיםנושכיםוהעגלים,רותהפהפרים,עלמתנפלים
השועלים-המסכים,מןירדהלאמתההפרשלגופתובעלי-חיים.
עלונקםזעםמלאינהיקירי-שורחיבביותרהחשוביםהמשוררים

מרכזשלהבנייןחזיתבהוצבהפרשלראשוו.שנרצחותרכע,;ל;ת
ל.גלר-עלייהשלאלמושם,יההמונעבורונהפך'החווההנהלת
כלויהןאזעדים:לחיוודרהתדתיתמאההנטייהבעלותהחיות
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הזמןעגיהועכשיאךהעבודה,סוסישלהישגיהםאתרקלתאר
אתהציגהנויהחורפןשלהם.ענייניהןלמעןובמכחולבעטלהיאבק
(טורףצמא-דםכלבהיההמחזהגיבורכלב",של"לבוהמחזה

ההצגהשלהם.ובאוכלבמגוריהםלשתפומהשועליםשדרשחתולים>,
קודם-לכןשגםם,יזירוהחהשועליםאצלממשמטורפתהצלחהנחלה
עלויכוחבכלמאז' .והשוויוןהשיתוףחסידיאתבמיוחדאהבולא

לבלך"ישכח:ובמתוםימטיחהיווהשועליםהחזיריםשוויון'חוסר
לאלתר.פיואתוסותמיםכלב!"של

אתמקםהזמיןהפה,אתיפתחולאכללוהפרותשהסוסיםוכדי
האינסופייםהתוריםעלסרטהפיקוזהסטאניסלאב,הנודעהשועל
הללוהצרותכלאתהפשוטות.הבהמותשלהמרגורלןועללחציר

יכולהפרה"כל--המייסדיםהאבותשלהידועההססמהתחתגוהצי
באופןנכללווסוסיםפרותאכן'החווה",אתלנהלללמודוצריכה
בהחלטותבתמיכההסתכםשתפקידםאלאהחווה,בהנהגתמסורתי
החווה,אתניהלולאמעולםשהםבלבדזוולאהחזירים.מועצת
"אנו •בחצירובמחסוראי-הסדריםבכלאותםהאשימוגםעכשיו
שנהשבעיםשכברזה,בגללדווקאנורא,כךכלבמצבחיים
של"תפקידןסטאניסלאב.השועלהתבטאהפרות",אותנוהיגותמנ

רקלנהלצריכיםהחווהאתהחווה.אתלנהלולאחלב,לתתהפרות
שועלים".הגרוע,במקר;ראוזה,בשטחהכשרהבעליאנשים
מוחותיהםעלכךכלגדולההשפעהחיתהסטאניסלאבשללסרטו

 .ההנהלהמןסולקווהפרותהסוסיםשכלהבהמות,שלהחלשים
המשתוללהפרפרשתלאחרקודם-לכן'עודסולקוכזכור'הכלבים,
השועלים.אותושכינוכפיהנורא",העגליםו"טבח
יצירתביטוי:חופששלתחרותעלהזקןג'ונסוןהכריזעתאותה
החווהשלוההווההעבראתהחושפיםנאי'עתומאמראואמנות

הפרסיםביןבחיות.לשלוטהאנשיםשלהאלוהיתבזכותוהתומכים
נקיסטינאה.באריזהחוץ'תוצרתוחצירוידאומכשיריעשרותהיו

כלנחשפושבועותכמהתוךלתחרות.האישיתחסותואתנתן
המפורטבאופןותוארוהחווהבתולדותוהשחוריםהלבניםהכתמים
כינודעלעםזה:אחרבזהועלותכפווהשערוריותהגילויים .ביותר
טבעי.מוותמתואשרהחיותשלעורותיהןאתלחו"למכרההחווה
עודרבה.חיתהוההתרגשותחורפנים,שלייצואעלגםלונודע
שלהמותרותחייעלוהתיאוריםהגילוייםהיופופולארייםיותר

מרכבותיהםדיריהם,שלהם,הזלילהמסיבותהשליטים,החזירים
הפמליהחיהתקופהבאותהאמנםשלהם.והתענוגותהנופשומעונות

מןיותרטובמאהפי-וחזיריםשועלים-סטינקישלהמקורבת
אגב,לשועלים,זאת.ראולאהטפשותהבהמותאךהישנה,הצמרת

במאבקםאלהלהישגיהםהגיעועצמםהםהמוכן:מןהסברהיה
אחד".כללהגיעיכולו"לכךהייצואעלהתחרותי
הגיעומשםהאנשים:בעולםלמתרחשהתייחסולאהללוהגילויים
פרותגזעיים,סוסיםחגיגות,תערוכות,שלאינספורתמונות
וחזיריםםיוחכמיפיםםישועלמאולפים;כלביםפרי-הרבעה,דשנות,

היטב.מפוטמים

חופשיכמעטבאופןהחווהאתלעזוביסטינק~פשרההיאבתקופה
החווהשעריאלעויהגביומויוםמדי .)םיצנועשלמונים(תמורת
ביותר.הטובותהחיותאתלעצמםובחרו-שכניםחוואים-קונים

הגיעלמקוםהחורפנים:מושבתמכלהחיותחוותהתרוקנהגםאז
r עלהחיותמפיושמעהאמריקנית,"מאנטו"מחברתפרוותשלניין

כךעללשחקהחליטהואהחורפנים.שלהצפון-אמריקנימוצאם
המשרדקירותאת ,חילם"ב"בברליחורפניםלהעסקתמשרדופתח
ינואר(נערתה"פלייבוי"שלינוארגליוןמתוךפוסטריםקישטו
שלתמונהולידהדייגןננסישלודיוקןחורפנים>פרוותשלבמעיל
כמהשכרהקנייןמקרה,כלעל .)!יחכמו(ממשהחיותמחוותחורפן
החורפנים".מןהחווהלשחרור"חזיתהקימוואלהמובטליםכלבים

צ'ארטרסתיבטוהועברוןיהקניאלבהמוניהםבאוהחורפנים
החברה.שלבית-החרושתאלהישרמיוחדת,

נותרולחיותאזללייצואהחצירעגום.ועלובלמקוםנהפכההחווה

שאריותרומכאלאעבדו'לאהן .צירלחיםהתלושאתרקלאכול
אחתמבהמהליד'מידעברהחצירחבילתאותהלזה.זהחציר

בחווה .שהיהיכפנשארנפחהבעודלה,עורהימחכאשרלשנייה,
אצללבבימיחסאמנם,נהנה,עדייןאהוי.סטינקאתלשנואהחלו

אמין'חצירספקבושראהג'ונסון'ןג'יימיסוהעיקרי'העסקיעמיתו

כבוד"לשם"דוקטורתארילוהביאושלהביטויחופש ע~~ו~
העזלאהואעצמהבחווהאךספורד.ואוקסלמנקהמאוניברסיטאות

להופיע.
נימביריםהחזיסולק.שהואלוודאיובוקרנגזרסטינקישל"גורלו
אתנפסידואנוכמקודם,ההחוואתלנהלישובוהישןהמשטר

אמר ,,שלנו'הווילותאתוגםנואפתבזיעשהרווחנוהמיליונים
עול."לפיך"צרלידידיו.מקםהשועל

אךהחווה,שלסניףמנהלפעםשהיה(הקשוח>,טאףבחזירנזכרהוא
זלילתבענייןסכסוךבגללהמנהיגיםהחזיריםדייעל-פוטר
האנושי'החייםאורחשלידועחסידהיהטאףצרפתיות.יותסוכר

הישגיושניהגבלה.ללאןוויסקיפרטייםמטוסיםשלובמיוחד
ביותרהגבוההחזיריםדירשלתו.בנייהיובזמנוביותרהחשובים

 'בדירוטאףאתמצאמקם .ביותרהמפוארבית-הכיסאשלתונהתקו
חוזרת,בלתיהזדמנותלווהציעריק,בבקבוקתומיובעגממביט

ההצעהאתוקיבלשמעטאףבחיים.אחתפעםרקריזלחלוהנקרית
בתודה.

לו:הצפויההסכנהמפניאותווהזהירסטינקיאלםמקהלךכךאחר
 ,,לעזרה.לכלביםלקרואחייבאתה .ןגונתתלאאםאותך'"יסלקו
לו.הציע
ואוקספורד'סלמנקהמטעםלפילוסופיהדוקטוראני'יכול"איך

מגואלותשידיהםהמייסדים,אחדתיייהכאילום,בילכללקרוא
שהכלביםלכך,הסכיםדברשלבסופואךסטינקי,מלמלבדם?"
 .המנהלהלשטחבחשאייובאו
ארמוןסביבאותםוהציבשיניים,חסריזקנים,בכלביםבחרמקם

כלביהחיותראומאזעבררבזמןסטינקי.שלהרשמימעונוהחיות,
 .לבןאתמלשמחרחוקהיהוהמראההראשית,המנהלהבשטחרהישמ
אותי"תקרעונבחרת.שועליםקבוצתבחברתטאףהחזירהופיעואז
תוכלולא"אבל-קרא- ,,מעידים,אתםאםתנשכו'ות,כילחת

מליםהאנושי!",החייםאורחאלהחיותשלתןיסינאתלעצור
לכלמידשודרוג'ונסוןשלהטלוויזיהועל-ידילטוהוקהאלנרגשות

ם-כפייומחיאותוהזדהותהשתתפותדמעותעוררוהןהחווה.חלקי
האמיץ.טאףקרא-השליטים!"ולחזיריםלכלביםוז"בהצופים.בין

לאושאפילהזקניםהכלביםמולהארמון'עלהסתערוהשועלים
אותוהחזיקושהכלביםלהסביר'ניסהנקיסטימהם.דרשנמהוינהב

מפניויירתעטאףשלכלוחמיולוחמיםלאאבלכאסיר'בארמון
הארמון.מןןובקלגורשסטינקיכזה:טיעון

עלהגדולהניצחוןיוםסטינקי:אתסבלולאממילארותהפוהסוסים
פסלבוהציהחווהשלהמרכזיתובכיכרלאומי'כחגהוכרזםיהכלב
באסקרוויל.בנישלהאדירכלבםאתהחונקטאף,של

החליפוחסידיוהחזיריםטאף.החזירקרא-נגמר!"החזירים"שלטון
מעתהנקראהחיותארמוןודבר-אחר.הבשרלל~נ~ןשמותיהםאת

לג'ונסוןהובלוהחצירשאריותצהלו.הש"עליםהלבן.הבית
יותרהיהלאחצירמובחר.ויסקייוקבקבלטאףהובאוובתמורה
םנימטעהוותיקים:ידידיואתשכחלאג'ונסוןסטרמיאךבנמצא,
חן-פולבחזרה.אליההובאחצירמעטואפילולחווה,להגיעהוסיפו
ומחלקהגדוללכוהןנתמנהומקס ,הרשמיתלדתנהפךהמטען
ת.יוהאנושהמתנות

וןג'ונסחוותאלהחווהמןעברועיבודושטחימרעהכריויותריותר
שהעניקולסיוע-ללא-תמורהבתמורה 'באיזורחריםאםיחוואואל

להבדיל-בלבדועליוהמרכזי'סוקיכעהכריזוהמסחרעללחווה.
הגדראתהסירטאףמסים.כלהוטלולא-האחריםהעיסוקיםמכל

מקוםלכלחופשיבאופןלנסועותלחיו~פשרלחווהשמסביב
החופשמןליהנותניסוהרעביםוהפרותהסוסים .לנסועשברצונן

כעבורנעצרוהםג'ונסון.מיסטרשלבשדותיולרעותופנוהחדש
- 28בעמ'המשך
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מוכרייוסף

ום:ו:ג

היםמולו~
האדם"נפששלבאנטומיה"שיעורמתוך:

ערבייםביןהשעה

ים.גלישלרעש
ארוכה.מדרךבאהמבוגרהאיש

עייף.נראההוא

הספסלים.אחדעלמתישבהמבוגרהאיש
המזח.עלנפצים·המתהגבוהיםהגליםעלמשקיףהמבוגרהאיש
בעיניים.חצוףמבטעםנערנכנס

 .אליובלשםלאהמבוגרהאיש
 •המבוגראיששלמעשיואחרעוקבהנער

 •מ'~הולרשוםומתחילפנקסמהכיסמוציאהמבוגר
 •שירבלכתומנסההואאולי

 •העברמןחרטותנגדונלחםנאנחהמבוגר
אליו.מתקרבהנער

 •בעולמויותרעודשקועהמבוגר
הים.בתוךולהיעלםלשקועמתכוננתהשמש

פח?לבדאתההנער:
עונה>אינוגר(המכר

פח!לבדכןאתה<החלסי>הנער:
שב>ולפתעללכתמנסההיהכאילומתרחק<הנער
בכלל!לבדאתה
רחמים>חסרבצחוקפורץ(הנער

לבד!!!לבז'!לבד!אתהמבוגר!שאתהמפנילבדאתה
ממגי!!לךהמבוגר:

אליך!!באבכללמיהנער:
לבוא?בכללצריךמיהמבוגר:

מחכה?אתהלמיתלויהנער:
מחכה.אנילמיחשובזהמההמבוגר:

אליך.לבואצריךשאניסימןזהאזהנער:
ולך!!תבואאלהמבוגר:
לאן?הנער:

מנוחח.:באותיתעזוברקרוצח,שאתהלאןהמבוגר:
 ..ליבאלאלי,באלאלי,באלאהנער:

לך?באלאמההמבוגר:
אתלךלבלבלליבאידך"עללשבתליבא ...ממךללכתהנער:
 .שלךלשיעמוםולהפריעהמוח
 ..משועמםלאאביגר:המכר
 ?ך~'שבפנקסשטויותרושםאתהלמהאזהנער:

אתמעסיקשאניסימןרקוזהשטויותלאזהרושםשאנימההמבוגר:
עצמי.

חוזליטו?אתמכיראתההנער:
יפה>יפהקרלראתמסלסלהוא ,לשירומתחיללתשובהמחכה<לא

לשיר>(מפסיק •••בנויאיועכשיואוצרחיהמאדרהחסיירחבחרי

 ..חוזליטוכמורואה,אתה
אלי?דוקאנטפלתלמה •.וארוכהגדולההטיילתמפח!!,לךהמבוגר:

שליאבאאת ש:! 1מחאניטורקית,דרמהבכלכמואוליהנער:
 ••שלךאבאלאאניהמבוגר:
שכבתנשיםכמהעם •.שליאבאלאשאתהיודעאתהאיךהנער:
 ...בחייך

שלך.הענייןלאזההמבוגר:

חיהבמקדחאםאבלממעשיך.ישירהתוצאהלאאניעודכלהנער:

 l/157ג'ל' ~

מאו.דחמורזהאזהתוצאה,ואנימישהיעםרומןלך
לירומחלאאתה ...שליחנןלאאתהלחיות,יכוללאזההמבוגר:

כאן!לאחרארחוק,הואאבל ,בןישלי ••בכלל
כאן?לאשחראלךכואבוזההנער:

 ••לךאכפתזהמה(בכאב>המבוגר:
מזרחי>מאדבסגנוןועכשיולשיר<ממשיךהנער:

לךעשיתילמהאוי •.הצורחאתלחכיסחתי ,לאהובתיחולדתהחירם
אלישובישובי ••נפשימחמדיונתי .•יקירתי ••אהובתיזאת

 •.אהובתי
 •••אחרתמפח,תסתלקרב>בזעם<קםהמבוגר:
לי!!תרביץהנער:

מרביץ.לאאניהמבוגר:
ידייםלחדיםגלמסולאאתה ..טובאדםאתה •.למה :נערה

 •אותךלרמוסמנסחכשמישהואותך?מעליבכשמישהו
אותי.רומסלאאחדאףהמבוגר:

 ••ידייםמדיםאותךנדאה ••נו ••כבדאותךרמסוכיהנער:
מסוגל.לאאניהמבוגר:

מסוגל.כןשליאבאא~להנער:
אבא.לךשאיןאמדתקודםהמבוגר:
שלגברהוא ,כמוךדכדוכילאחראאבא,לישישכמרבןהנער:
וחראלפופאיכמרמתנפחותשלוהידייםמתעצבןכשהואממש,
(הנער •••וכךכךהנח •לי.דלושבאמהכלעםמרביץוחראלימרביץ
דמיונית>לדמותהמרביץאביוכאילו



דייי!!המבוגר:

שאתהאואלימותקצתלראותיכוללאאתה .•ישמה<מפסיק>הנער:
 .•שלךהחרטותעםמתמודדאתהאיך ••כן ..כן ••מעשיךעלמתחרם

לאפעםאףשליאבא ..גיבורשליאבא •.האמיתיתהבעיההנה
מתחרם.

חיה!!שלךאבא ..גיבורלאשלךאבאהמבוגר:
מא.דסובאדםהוא ..שליאבאאתתעליבשלא ••אתה ••אתההנער:

אותי.מחנךהכלבסךהוא
גבוהים.מאדערכיםעלמתחנךאתההמבוגר:
העליוןהערךעלשומריםאיךאותימלמדשליאבאבדיוק.הנער:

אותימלמדשליאבאהמכותעל-ידי ..החייםערךוהואהאדםשל
 ..הסבלכוחהואאצלישפיתחמהובעיקרחזקולהיותלהתגונן

הכתלים>כלעלראשואתלהסיחמתחיל<הנער ••הנה
מספיק!!המבוגר:

 ..חיהשלישאבאלהגידיותרתעיזשלאהנער:
ועכשיוחכם,מאדחכם,אדםשלךאבא ..תירגע ...תירגעהמבוגר:

לבד.אותיועזובלך
אתלעצבןושבמתחרסלפתעמהבמה,יוצאוכמעסמתרחקהואנרגע,<הנער

המבוגר)

אבלנעים,לאעסקהואהמכותשענייןאתךמסכיםאניהנער:
אתאחדלשחוםמוכניםוכולםתרבותיתלאבארץחייםאנחנו
כדיאבלהבירוקרםיה,זאתלךשמפריעשמהיודעאני ,השני

ורומאיווןמאזלךכידוערב,לממוןזקוקאתהממנהלהשתחרר
כללךשבניגודמכיוןבכסף.נקנהתמידהפרםחופשהעתיקה

ללמוד.הולךאנילפניי,החיים
 •.יופיהמבוגר:

ללמוד?הולךאנימהאותישואללאאתההנער:
אותי.מענייןלאזההמבוגר:
אניבסנוקר.ללמודהולךאני .•לךאגלהאניבכל-זאתהנער:
לחשבוןיזרמווהדולריםבקרמבולהעולםאלוףאהיה ••לזהמוכשר
ביליארד?משחקאתה •..שליהבנק

אותך.מכירלאבכללאניאותי.ועזובמנוחהליתןהמבוגר:
היכרות.שנעשהסובההזדמנותזאתאזהנער:

ולי?לךמה ..מבוגראדםואנינעראתה ..שמעהמבוגר:
החיים.אתמהםלומדאניכימבוגריםאנשיםאוהבאניהנער:

וחידלון.כישלוןטמטום,רקללמדיכוליםמבוגריםאנשיםהמבוגר:
נעשהבוא ..מהחייםמשהושלומדיםהעיקרחשוב,לאזההנער:
 .•היכרות

 ..שמיידו>אתמושיס<הוא
 ..שמךמהאותימענייןלאהמבוגר:
אותי.העלבתהנער:
 ..ליאכפתלאגר:המכר
תבוסתניות.תכונותהןואדישותאכפתיותלאהנער:

 ..שלילנשמהנכנסאתהמה ..שלימהחייםלךאכפתמההמבוגר:
קצתלחפשלטיילתכאןבאתיהכלבסך •.לימפריעיםאתםלמה
זבובכמוואתה .•הגליםאתהים,אתלראותרוצהאני ..שקם

 .•.הרוסיםשליעצבים ..אותיעזוב ..שליהשכלאתמשגעטורדני
ממני!!!ערוף

כמולבדתישאר ,שליבחברהמעונייןלאאתהאםסוב,הנער:
כלב.

היםעםאניהטבע,עםאנילבד,לאאניבזעקה>(כמעסהמבוגר:
 !!!!ילעהאהוב
המקום.אתעזבהנעראכןאםובודקשניותכמהמחכההמבוגרעוזב,(הנער

ורושםשלוהפנקסאתמוציאשובהואנאנח,ושובהספסלעלמתיישבהמבוגר

מתקרבהואבגבינה,שבהנערבכתיבתו.מאדשקועהמבוגרלבנים.חרוזיםכמה

שלו>הפנקסאתגרלמכרוהוסף

הפנקס!!אתמידליתחזירמנוול!!!<המום>המבוגר:
 ...אותיתפוס ..אותיתפוסהנער:

למשטרה!!!אקראתחזיר,לאאםהמבוגר:
שםינקר!!גםאתהלכלבנוסףהנער:

שלי!!הרכושזההפנקסהמבוגר:
השקיעהממנו>מתחמקהנעראבלאותו,לתפוסמנסההזקן<קורא,הנער:
אלתהר ..אלוהיתזריחהלאותהגמורבניגודהיאהשמששלהמהירה
 ..הרדודותולאצבעותייךאלייךמתגעגעאניכמה ..השחר

משסרה!!! ..תעיזשלא ...לקרואתעיזשלאבסירוף>(כמעסהמבוגר:

משסרה!!!!הצילו!!
 ..שלךהפנקסאתלגזריםאקרעאחרתשתוק,הנער:

אותך!!ארצחזאתתעשהאםהמבוגר:

שלמושבעכאוהבעצמוהמגדירהאישמדבראיךתראו ..הההנער:
 ..האנושיהטבע

 •.האנושילטבעבזאניאוהב,לאאניהמבוגר:
 .•לעצמךגםבזאתהאזהנער:

 ..זהאתליתחזירהמבוגר:
הקשקושיםאתצריךשאניחשבתמה ..קחהפנקס>אתלו(זורקהנער:
 ..האלה

 ..קשקושיםלאאלההמבוגר:
 ..ערךכללהםשאיןקשקושיםאלהאיךועודהנער:

השמש.בשקיעתמביןאתהמה ..אתךלעזאזלהמבוגר:
מהמזהחוץ ..אליהקרובאניכיבזריחה,רקמביןאניכלום.הנער:

אחד.אףמענייןלאכאןשכתבת
לעצמי.כותבאניהמבוגר:

 .שלךהסעותוזאתער:חב
לי.חשובהלאשלךהדעההמבוגר:
למה?הנער:
מהזה ..מצויפרימיטיבי ..מקומיפר'ח ..קטןצ'חצ'חאתהגר:חמבו

 •.שאתה
בי.שפגעתחושבואתההנער:

רואה.שאנימהסמךעלעובדותקובעאניהמבוגר:
רקרואהאתהועיוור.אסרםאדםאתהכלום.רואהלאאתההנער:

עצמך.את

לי.מספיקוזההמבוגר:
 ..שיריםכותבאניגםטווס)כמו(מתהלךהנער:

 ..אתההמבוגר:
 ..שליהשיריםספרהנההנער:
למבוגר>אותוומוסרהאחורימהכיסאולחולצהמתחתספר<מוציא

המחברשלתמונהכאןיש ..שלךשיריםלאזה(משועשע>גר:מבוה
 ..אתהלאוזה

 ..העירוניתמהספדיההספראתגנבתי ..נכוןהנער:
פושע!!אתה ..צדקתיאזהמבוגר:

 ...פשעלאזהאותםלקרוארוצהלאאחדשאףספריםלגנובהנער:
מצווה!זה

 ..גנבתבכל-זאתהמבוגר:
 ...אותולמכורוקיוויתיהספראתגנבתיאזרעב.הייתיכיהנער:
לאאחדשאףליהסתברולבסוףכאןהספריםחנויותלכלהלכתי
זה.עלגרושאפילולתתרוצה

 ...האלהמהשיריםאכפתלאשלאישמשוםהמבוגר:
בכלל.משירהאכפתלאלאנשיםהנער:

אותך.גומרונבזיתאיםיתובצורההמוותבאואזהמבוגר:

האלההחרוזיםדווקא ..מדבראתהשטויותאיזה ..מוותמההנער:
זאת .•ניםודכאוכבדיםשלךהשיריםכמולאזה ..בעינייחןמוצאים
כלאתלאמץהחלטתילפח,הספראתלזרוקשבמקוםהסיבה

השירים?אתקוראאניאיךלשמוערוצהאתה ..שבתוכוהחרוזים
 ..הזאתהחוויהאתממניתחסוך ..בבקשההמבוגר:

אילנהאותךראיתילאוטובוסבתור<קורא>הנער:
 ..לדנהדומהשאתלינדמההיהולרגע

 ..ממךמבקשאניהמבוגר:
ליכאבההאוזןכילרופאהלכתילקרוא>וממשיךבומתחשב<לאהנער:

 ..ליהזזיזמריםבמיסהואחר-כך
 .•האלההשטויותעםדיהמבוגר:

לי?זיזזהמריםמהלדעתרוצהלאאתההנער:
 .•שלאתתפלאהמבוגר:

הגבראכוחעםחמורותבעיותלךשישכנראה .מתבגראתההנער:
 ..שלך

זבל!!חתיכתאלי?מדבראתהאיךהמבוגר?
 •.הצ'חצ'חשאניואומרים ..סגנוןאיזההנער:

חלאה!!אתהמצ'חצ'ח,גרועהמבוגר:
קלטתישלאתחשובאל ..מקללאתהלכן ,לךמכאיבההאמתהנער:
ידךעלחולפתכשאשהשלךבמוחעוברמהבדיוקיודעאני ..אותך

מתואתהאותךמושכתהיא ...לההמתאיםהריחאתומותירה
 ..פוחדאתהמעז?לאאתהולמה ,מעזלאאתהאבל ..עליהלעלות
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שלךהשיריםכמועצכו.ךעלבראיומסתכלרץאתה ..חוששאתה
אבלמוותר"אתהואזזקנהאשהכמוהקמטיםאתלספורומתחיל

יכולתשעברה~זאת rמהאשהשרקיודעאתהפנימהשלךבלב
כדילוזקוקשאתההלב:אומץאת ,שלךהדרושהכוחאתלשאוב
לרגעשמחכיםשלךהאויביםכלאתולרמוסעצמךאתלחדש

להתמודדבמקוםה" iנאבלאותך"להשפילשיוכלוכדי ,שתיפול
מתבונן ,הספסלעלמתיישבהים,לשפתכאןובאבורחאתה

לעצמך"שטויותוכותבהשמשבשקיעת
שלי.האמתאתכותבאניהמבוגר:
והיא?הנער:

אותה?לךשאגלהאתהמיהמבוגר:
קהל.הנער:

כאן.נמצאלאבכלו!שליהקהלשלי.הקהללאאתההמבוגר:
כאן. .jר'נמצאשלךהקהלשלך"הטעותזאתהנער:

הנגדי"לכיון~זמירזורםהכלחולף"הכלאירעי"הכלהמבוגר:
חידון"ליעושהאתההה"הנער:

ממני":ורח tהואאותו"לתפוסמנסהשאניככלהמבוגר:
מי?הנער:

אלכסנדר"המברגר:
הקפה?מביתאלכסנדר"איזההנער:

מוקדון.אלכסנדרהמבוגר:
זה?מיהנער:

פה"כולכםשאתםה:כזההארץ"ועםבורבור"(בזעם>המבוגר:
עלרכבאחר-כך "ן~ tכעברמוקדוןאלכסנדר ..רוחוגסיבורים
לגנגס"עדבוקפלוססוסו

אחר-כך?קרהומההנער:

מת.הואהמבוגר:

אותה"אכלהואאזהנער:
לגנגס"הגיעלפחותאבל ,כןהמבוגר:

 ?הגעתאתהלאןואתה,הנער:
אותי!!פוסניחלאהואמפלט>מחפשכאילו(בפאניקההמבוגר:
מי?הנער:

שם"שמסתתרההואהמבוגר:

אחד"אףרואהלאאניהנער:
הוא ,אותךמחפשלאהואכיאותולראותיכוללאאתההמבוגר:

לך!!מכאן!!!לךגלמת>'נ<לדמות ..אותורואהאניולכןאותירקרוצה
אוויר"מגרשאתההנער:

לאאניהים>מולצועק<לפת'ג ...אותישיכניעואתןלאאניהמבוגר:
השמשרואהאתהרם!!ידלשמשאומראניהזאת"השקיעהאתרוצה

חושךבאנובטירוף>כמעטלעצמו(ממלמל ..לימקשיבההיאנעצרת"
היא"ך;נה ..הרמשהו>רואה(כאילו ..לגרשחושךלגרש"
מי?הנער:

אותה"רואהאתההגלים"מתוךשם"המבוגר:
כלום.רואהלאאניהנער:
אלינו"בתקרומר!שוחההיאאיךתראההיא"זאתגר:המכר
קרש"הכלבסךזההנער:

היאכמההרהים"גלי r.1להקמההיאהיא"זאת ...נכוןלאהמבוגר:
יפה"היאכמהה"יפ

הוזה"אתההנער:

מתוכנת"כךכלמכוער"כךכלאלים"כךכלכאןהכלהמבוגר:
אליה"הולן·אנילי"קוראתהיאענוגה"כךכלהיא
כלום.שםשאיןלךאומראניר:הנע

שאנימההואשחשובמן;אומר"שאתהמהליאכפתמההמבוגר:
אלי"ידיהאתמושיטההיאהנהשם"והיארואה"
ותמות"תטבעשםהולךאתהאםהנער:
הנה,חלמתי"שתמידכמואחיהאחיה"סוףסוףנכון"לאבוגר:המ
מצדיאתו.רוצהשאתהמהתעשהשלי"הפנקסאתלךמשאיראני

 ...באאאאניהים><לעבר ..אותותשרוף
ונעלם>היםלכיווןרץ(המבוגר

מיוחדיםבמקריםהסוףלעצמו)וקוראהמבוגרשלבפנקס(מדפדףהנער:
שטויות"איזה )~ tלקרו(חדל ..חדשהלהתחלהדרךציוןרקהוא

ה! tבבורכלשחקהולךאניבאוויר)הפנקסאת<מעיף

 •מסך.

 2החיותחוות
 » 25מעמ'המשך

גבוההגדרשלובצדהקיםג'ונסוןומיסטרגבולהסגתעלקצרזמן
-י-הבשר Jול~נ~השועליםרקשלו.המרעהשדותעללשמורכדי

 .החדשה.לגדרמעבראללנסועיכלו-היצואנים
חלב.ולאחצירלאנותרולאהןבחווהלייצא?להםהיהמהאבל
מיוםהשמינומרעיווחברוטאף-להתנהלהייצואהוסיףזאתבכל

ליום.

גדולות,משאיותראיתי ,הנחלשפתעלטיולבעתאחת,פעם
סמית"אטליזזהבבאותיותחרוטופגותיהןשעלמכוסות,שחורות,

מלךמקם,השועלהחווה.קצהאלהתקרבואשרקומפ",את
המשאיות.עללמדישמנותפרותהעמסתעלאישיתפיקחהיצואנים,

מנחת:קורן ,אליחייךהוא
החווהלהישארטפשיהרי"זה ,אמרנהדרת,"סחורת-ייצוא"גילינו
עם ,עכשיו .הבקרבשרבשוקימתחרהשאיננהבעולםהיחידה
סוף-סוףעלינוהמיושנים,המחסומיםכלללא ,המסחרחופשהחזרת

פיותפחות-פרותפחותבחשבון:גםוקחההצלחה.דרךעל
רעבים!"

בהעמסההבחינוסוסיםכמההזה.למחזההיחידהעדהייתילאאני
רבהמוןהתאסףקצרזמןכעבורהחווה.ברחביהידיעהאתוהפיצו

וכמהכמהגםאלאופרות,סוסיםרקלאשםהיוהמרכזית:בכיכר
הסוסיםמבריתאינטלקטואליםל"דבר-אחר",נהפכושלאחזירים
"חוותהאנושי",החייםמ"אורחמאוכזביםשועליםכמהואפילו
לבתי-אותנותמכרו"אלבמקהלה.צעקו-לחיות!"-החיות

מטבחיים!",

כלבי-שללהקהפרצההחצרומןהלבןהביתשערינפתחוזהברגע
שלהגדולנצחונומאזנהמו. ,"!זוב"צעקו ,שרקוהחיותמשטרה.

אלההיולאהפעםטעות:חיתהזואךמכלבים.פחדולאהןטאף,
שהתנפלוואימתניות,חזקותחיותאלאשיניים,חסריזקנים,יצורים

ההמון.על
ליברההוותיקה~כרתיאפילוגדלה.מורת-הרוחאךשוב.ניצחטאף
בתוךנעלמוידידיהכאשרדרכה,בנכונותספקלהטילהחלה

בתורשלמיםימיםלעמודנאלצהעצמהוהיאהשחורותהמשאיות
 .סעדקימעבלקבלת
ג'יימיסוןאלנסעהואפיתרון:מקםהשועלמצאשובזהקשהברגע

שייכתתהיההחיותחוות"מהיום,חוזה:עםוחזרהזקןג'ונסון

יספקג'ונסוןמיסטרהחדשה.''החווהותיקראג'ונסוןלמיסטר
בחירתולפיחיות,לולקחתיוכלהוא-ובתמורהחצירלחיות
החווה",ומנהלהבוסישארטאףמיסטר .וצרכיו
החיות.חוותשלהסוערתתולדותיהלקצןבאוובזהנחתםהחוזה
לבתי-רביםופרותסוסיםלשלוחנאלצוהחווהשלהחדשיםבעליה

צורךיותרהיהולא ,לעבודיכלולאממילאשאלהכיווןהמטבחיים,
לחווההועברוחיותכמה •חצירסוחרישלגדולהכהבכמות

שלהקנאהמעוררתבמחלקהלהיכללוזכוג'ונסוןשלהמרכזית
חיותשלמרידותלדיכוישוגרומובחריםכלביםהרבייה.חיות

ג'ונסוןמיסטרייעלקצרזמןכעבורהאחוזה.ברחבישוניםבמקומות
כלאתושילחהמרוחקיםהסניפיםאתסגרהואנוסף:יעולחוותואת

בסיטונותנרכשוהשועליםקציצות.מהםלעשותהמשכיליםהחזירים
נסגרה,ג'ונסוןשלהטלוויזיהתחנתואילו"מאנסו"חברתעל-ידי

החיות.בקרבאשליות-שוואלזרועלאכדי
ברכבתבקרון-המסעדההמקולל.המקוםאתעזבתיבשאט-נפש

 •לפלורידה.נסעוהםטאף.החזירואתמקםהשועלאתפגשתי
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קבול-יחלוםורדה

לגברה 1~- ...... :;.,~ו
•• • 

במינההבחיןהואה .r ,הדרלמקלטאיתןנכנסאשר §§§§§~
ושמלתהחדר:פינת~הרצפהעלמוטלתשחיתה
בזרועורזיה.חבוקההלבנההתחרה
המוטלבראשהלהבחיןהיהיכולעומדוממקום
תנועהשלנראים ~יבלתליםשובמעין .לאחור

השמוטים.אבריהשלהשרטוטאתהמשכיושקפאה
היועיניה .~:זרועותיובעדינותאותהוהריםאליההתקרבהוא

כאילולאחורשמוטותהיוידיהבוהה.ומבטןלרווחהקרועות
התחרהשמלתגםיה. 1נכככלעלמרצוןויתורבזאתלבטאביקשה
כניעה.בדגלמהוססכאיתותעתהלונראתהבידהשאחזההלבנה
משקבוועדתתקציבבנושאידיוןשלבעיצומונתוןהיהאיתן
וזה ,לונאמרכך ,קכ!ה"חתיש"למינה .אותולהזעיקשבאובשעה

בתקופהאתה.ןסעבדוהאנשיםלביןבינומוסכםקודכמוהיה
שככו ,הדרמטיבחוגלהשתתףשהחלהמהיוםלמעשההאחרונה,
תהליךאחריעקבאיוזןלחלוטין.כמעטשפסקועדההתקפות
אישורבכךהיהשכןלהסתירה,טרחשלאבקורת-רוחהחלמתה
כללהיעברועצמהעםלעשותמהלהיהיהש"אםלהנחתו

בניהולהמרוביםוקיו t:1עילהן".מתמכרתשהיאהאלהההתעלפויות
אותוהותירומוצארי tח(פיננסייםבמבוכיםהמשקובניווטהמפעל

מינהביקשהלתוכםמבוכי-הנפשמולמראשומובסקצר-רוח
למושבו.
רוחה,יזמה ,הקיבוץשלשנת-היובלפתיחתעלהוכרזכאשר
הקמתואתשtכו(~ת·יוזמות,פעלתניתאישהועדת-התרבות,מרכזת

חלפהלחוגההרשמהמודעונאתשתלתהבשעההדרמטי.החוגשל
לידלרגעעצרההיאבבית-הילדים.לעבודהבדרכהמינה,במקום

אותהלעודדכדישםשהייתהאתניצלחהורוחההמודעותלוח
נחשבתהספרבביתשכשהייתםליסיפרו"דווקאלחוג.להירשם

שבהצגת ,ליסיפריענקלהנכון?זהבכיתה,טובההכילשחקנית
היהכנראהזהראשי. iוהתפקידאתקיבלתאתשלכםבר-מצווה

 ...אבישגםהיאהאמתהיום.עדזהאתזוכריםהםאםמשהו
תשאליכן!צבאית.ללהקהללכתליהציעואפילומא.ד" ...כלומר

פרוטקציה,צריכיםלשםלהתקבלשכדיליסיפרואבליענקלה.את
אתמהאזמתקבלת.הייונישבטחלמרות ,סיכוילישאיןידעתיאז

אותך?"לרשוםאומרת?
הרשימה.בראשמינהשלשמהאתרשמהלתשובהלחכותובלא
אותההובילובהדרך:בהחוגאלמובלתמינהעצמהמצאהוכך

שלה.היושלאהחלטותשלבכוחןחייה,

מספר"שזהבחגיגיותהכריזהורוחהלחוגנרשמואנשיםתשעה
 ,סימבולימשהובזהישמזהוחוץעבודה.אתולהתחילכדימצוין
אניההצגה.תיוולדשבסופםירחי-לידהתשעהעלחושביםאם

נועם ,שלנוהמדריךיה:ידהואנועם,אתבפניכםלהציגשמחהנורא
דיברנוונועםאניהמלצות.המוןעליווקיבלתיבאוניברסיטהלמד
זאת ,שלנוהחייםז.:תוך 1הצגהשנעשהטובהכישיהיהוחשבנוכבר

שלושמחזהשמעתיילויואפכותב,גםנועםהמקום.סיפוריאומרת
גםמזהוחוץ .משהודימאוכברוזה ,הקיבוץלבימתבדרךנמצא
חוטאים ...אומריםאיך ...שכמהניננוישכילעזורנוכלאנחנו

מרפרףבמבטנוכחים iוכלאתסקרהזאתובאומרה ,, ...בכתיבה
שחבריהמצפהכשהיאמופגנונעינייםבהשפלתהסקירהאתוחתמה
כאישורקיבלההחרישיהמהומםאתגםאךהישגיה.עליעידולחוג
ילד,נועם.שלבפניובהיחבאמינההתבוננהשדיברה,בשעהלכך.
אתמעליהןקלפו(:אילולהכאיב,עדגלויותהיופניובלבה.חשבה

עקורהשורהשלה.כאביהאתמידבוהזהתומינה ,המגןשכבת
"נולדתיגולגלתה:בתוךמרצדתהחלהשכחהשמושאתשירמתוך
אתבהןלגלותכדיבעיניומתבוננתבעודה ,, ...תאומיםלפניך
ומבקשנבוךפניה,עלשנחחיוכואתקלטהלהשאבדוהמלים
מחסה.

מרפסתעלואיתןמינהישבוהיוםבאותומאוחרתערבבשעת
עבורםשהכינההיטבהמדודותהתהמכוסותלאיטםלוגמיםחדרם,

שלמנהגיםכמהבהםדבקולכךשהתכוונובלאערב.מדיכמנהגה
גידלוגילםבנישרובאףעלבזה.זההמורגליםמבוגריםזוגות
ללדתהנסיונותמןנואשוטרםעצמםהםוגםפעוטיםילדיםעדיין
המשותפיםחייהםעלומשתלטתשהולכתהיהנראהמשלהם,ילד
לילותיהםאלימיםלגלגללהם~פשרהאשררגשותדהותמין

שאון.לעוררמבליהמעונות,יקיצותיהםאלולילות
מינהאך ,ילדלאמץהצעתואתומעלהחוזראיתןהיהלפעמים
ילדללדתברצונהזאתמנמקתכשהיאבעדינותאותודחתה
ארוכות,תקופותבמשךשניהםשעברוהמענותהבדיקותמשלה.
באופןכוונהאשרמאשימהאצבעהיושתוצאותיהןבדיקות

אשרסטריליותגומיבכפפותידי-רופאיםכנגדה,דיפלומאטי
שלרחמנייםלשוןצקצוקירחמה,בתוךמקצועיבניכורשוטטו
אתלהסתירהטורחיםאיןשכברסקירהתוך ,הקיבוץותיקות
 ,איתןשלושתיקתואלה,כללהתמלא,המסרבת:;גטנהשיפולי
עוד.לשאתהבכוחהשאיןלמעמסהחייהאתהפכו
ההתקפות.החלוואז

בההכפיתתוךאללחשהיא i '' ,,החוג,שללפגישההיום"הלכתי
להצפינושישסודיקודאליההעבירהכאילוהתהכוסאתבחשה
האויב.מפני

ידהעלידוכףאתמניחכשהואאיתןאמרשבבים"יצאומעט"עוד
הכפית.אתמתוכהופולה
 " ...האותימפחידקצת ,אמשיךאניאםיודעתלא"אני
טובהכיהדבר"זההיסוסיה,אתאיתןחתךשתמשיכי""בטח

בשבילך",
ומקנחוממושךפיהוקגופומתוךסוחטכשהואממקומוקםהוא

אתהמצייןסימן-קריאהבכךהציבכאילוקולנית,אווירבבליעת
שיחתם.עילתב

נועםביקשםהשנייהבפגישההחוג.לפגישותללכתהמשיכהמינה
זוגבנילהםלמצואמיהרוהאחריםראי,לתרגילבזוגותלהסתדר

מטרתהכלכאילורעותולזרועותאיששנפלוכאלוביניהםוהיו
וציפתהבצדעמדהמינהזיווגים.לזווגחינההזוהפגישהשל

לכךהוכחהעודבכךראתהעצמהלביןבינהיזמינה.שמישהו
להמהבשבילתבוא,לאהיאהבאהבפעםלחוג.מתאימהשאינה

לאפשוטהיאלרוחה,תגידלאאפילוהיאעצמה,אתלהשפיל
להוהושיטנועם,מולהנעמדהספסללעברפונהבעודהוזהו!תבוא
האצילים.אחדבטירתמלכותימינואטלרקודהזמינהכאילוידואת

זאתשאלהואהתרגיל?"אתלהדגיםלילעזורמוכנה"תהיי
שהיאלוהיהברורכאילולתשובתה,חיכהלאאךרבהבעדינות

לבקשתו.תאות
לפניאדם"כמולהם,הסבירהשני"מולאחדלעמודצריכים"אתם
השני,"שלהנשימהקצבאתהאחדלקלוטבנשימה.תתחילומראה.
רטןמהםאחדהוראותיו.פיעללפעולהאחריםהחלומדברבעודו
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יותררמהלוושהבטיחוא'מכתהלהתחילצריךשובשהואכךעל
עוקצניתהערהבווירתהבחריפותאותוהשתיקהרוחהגבוהה.

מהעםכיסוישוםלהןשאיןשלוהמוגזמות"לאמביציותביחס
בשםח".שקורה

לתוךאחדלהביםצריכים"אתםנועם.המשיךריכוז"תרגיל"זהו
השתררהלאם-לאםשלו".התנועהאתממנולשאובוכאילוהשני
והחלוהמשחקחוקיאתעצמםעלקיבלוהמשתתפיםבחדר.דממה
אחריעקבהמינהותואמות.שקטותבתנועותזהמולזהלנוע

נדמההסמויים.איתותיואלמרותקתכשהיאנועםשלתנועותיו
ובהבלבלבדעיניובמגענעלמיםמחוזותאלמובילהשהואלההיה

לכישוף.התמסרהוהיא ,נשימתו
צחוק,בהבזקימלוויםלחשושיםמאחוריהלפתעשמעהכאשר
התרגילאתמזמןסיימוכברהאחריםבאחת.ממנועצמהניתקה

אישהיוכאילויחדונושמיםמתנועעיםשהיוובנועםבהוהתבוננו
בקלקלתה,נתפסהכאילוומבוישתנבוכהבהםהסתכלההיא .אחד
זהשהתרחשהקסםאלשהתייחסנועם,שלהמסכמיםדבריוורק

אתלבצעישבולאופןראויה"הדגמהכאלשניהםביןעת;ך
צרובת-בקפדנותבחנההיאמהמקום.בריחתהאתמנעוהתרגיל."

עבודהבמושגיהכישוףעלשדיברבשעהנועםשלפניואתעלבון
היא.שעברההםלםלההדיאתבקולווחיפשה

מכללהדבריםיצאוכאילולבואהמשיכההבאותלפגישות
אחריהועקבועליההעוברבשינויהםאףחשוהאחריםשליטתה.
 •לסודשושבינ~תבתחושת

וביקשהבשמםלדבריםלקרואהזעהלאצעמה,לביןבינהאףמינה,
הפסיכולוגלהגדירהלהשעזרכפיבה,שחלהבהתעוררותלראות

ולצורךכהעדחיתהבההמובאהלצחיחות"עדותמהמועצה,
 ,,להתחייות.מנתעלביצירהשלההעמוק
לוש~פשרמהממועקותיה,אותוששחררהעלכמובןשמחאיתן

כמהמרבצןולעוררבתל-אביבלילהלהישארלפעםמפעםאפילו
המשקיתבמחלקהפעילותומימיחסדלוששמרוישנות,אהבות

בתנועה.

לקראתהחומרבאיסוףלהתחילשישסוכם,החוגמפגישותבאחת
המשתתפיםמןאחדש"כלהציעהרוחהההצגה.עלהעבודהתחילת

אלאואליוהקשורסיפוראפילודעיףהמקום,מסיפוריסיפוריביא
נועםואחר-כךאימפרוביזציותקצתשה~נע"בהתחלהמשפחתו.

תחםםואלאז ,יובלשזהלכםמזכירהאנילמחזה.זהאתנעבדואני
 ,לכולנותזיקלאשמחהקצת •שלנוהאפליםבסיפוריםמדייותר
כקבוצה,יפים,צדדיםהרבהבנוישהכלאחריאופטימיות.קצת
אותם".לחשוףשכדאימתכוונת,אני

ישבשוכתובחומרעלוהעבודהשהחזרותחששהאתהביעהמינה
הקבוצהשהתחילהכל-כךוהרגישהעמוקהעבודהתהליךאת

לעבור.
מלכתחילההחוג"שמסרתלהלהזכירכדיזוהזדמנותניצלהרוחה
בשבילפסיכודרמות.מיניבכולהתעסקולאהצגהלהעמידחיתה

כשהיאאמרהאחד"באףלפגוערוצהלאאניאחרת.ועדהישזה
האשמהאתלפזרביקשהכאילוהנוכחיםכלביןמנסהאתמפזרת
כקבוצהלנוואסורברורהמשימהישהזהלחוג"אבלבשווה,שווה

להשתמשמאדאהבה<היאאישיות".גחמותמיניכלאחרילהיגרר
אותם,ליבתהאואליהםשנקלעהויכוחיםלחתוםכדיהזובמילה
 ) ...התכוונהבדיוקלמההבינוכולםלאשכןעליונות,שלבנימה
האישייםהגילוייםועלבהשהלךהעבודהדרךעללהגןניסהנועם

מאדפתוחיםלהיותעלינוש"כשחקניםבאמרוממנהשנבעו
מתהליךכחלקביותרהחבוייםהכאבבמחוזותלגעתומוכנים
שלו"מהחוזהחלקגםוזה ,כמובןמוכןדו C\:מהואכיאםהעבודה,
מוכןמצדו"הוא ,בעיניודבקשלאחיוךבמיןנעוושפתיוהוסיף,
החומראיסוףעללעבודולהתחילהתנועהדיןאתעצמועללקבל

"להצגה."
סיוםעםערבכלשנהגהכפיהאוטובוס,לתחנתנועםאתבלוותה
הגיבלאנועםחששותיה.אתבאוזניווכיסאהמינהחזרההחוג,

סוגרהתחנה,לעברלצעודהמשיךבהרהוריומכונםלדבריה.
בווהסתכלהמקומהעלעמדההיאאליו.הגישהדרכיאתבפניה
מעיניה.ונעלםהאוטובוסאפלתבתוךשנבלעבשעה
כךעלבליבהמברכתכשהיאהבריזם,אלמינהעלתהלילהבאותו
זחלההיאבתל-אביב.דחופהישיבהבשלהביתמןנעדרשאיתן

למצואמזמןכברצריכות"היואיתןשלטענתמגובבות,ערמותבין
אחדשלברקבעצםהואוהבוידםהאשפהבפחמנוחתןאת

צרורהשחיתהחבילהעלידהאתהניחהולבסוףלקראת",
כשהיאלאיטהוירדהאליההחבילהאתמשכההיא .עורברצועות
ליפול.המאייםהכיסאאחרברגלהמגששת
שלהישניםהאלבומיםאתשזכרה,כפיהכילה,אכןהחבילה

לשאובמנסהבכוח,חזהאלהחבילה "אתחיבקהמינהמשפחתה.
נוחם.מעםמתוכה

מכווניםשהיובנסחהידעהכברשעכשיורוחה,שלהבוסיםדבריה
שלהלילייםעיסוקיונועם,שלעצמהעלהמגוננתעוינותוכנגדה,
 ,הרחמניהראשמנודושוב,שם,להםלתתמרבהשעדייןאיתן

הסרקהדיונותאחרשעקבמיכלמצד ,לשוןבציקצוקיהמלווה
עילפון.עדלסחורהואיימובגולגולתהלרחושחזרואלהכלשלה,
להצילה.כדיבהםהיהכאילובאלבומיםאחזההיא
אתשהתירהבשעהבנחיריהחיכהונפטליןאבקשלחריףריח

שקיתמתוךאותםושלפההאלבומיםצרורמעלהעודרצועות
התמונותעלעובדתהחלההיא .נשמדובתוכההזהההכותנה

המכשוליםאתלהרחיקרקועליולוידועהשמסותרכמיבקדחנות,
ועוד .סיפורלהםתביאהיאבבקשה!סיפור?רוציםאליה.בדרך
היאבבקשה,ראשונים,סיפורישנמחיזמבקשתדוחהסיפור!איזה

ראשונים"."סיפורלהםותביאשלהםהמשחקכללילפיתשחק
להםשקלקלוסיפוריםמאותםלשכוח.הדעיפושהםסיפוריםמאותם

עצמם.עללהסותשביקשוהנאורותהילתאת
היפיםפניהאתבהזיהתההיאשסועה.תמובהצנחההאלבוםמתוך
ניסתהאותואביה,דמותאתנשאהשסועשהחלקוידעה~מה,של
המשפחתיותהתמונותבכלאותה.שעזבלאחדמחייהם,למחוק~מה
אחתהתמונותעלעברהאמאאבא.עמדבובמקוםחללנוצר

החימגוףהעוקרמנתחכמואבא,שלפניואתמתוכןוקרעהלאחת,

il -וו::: 
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 1:~ו
ומינהלהתעמעםהחלואבאשלפניוממאיר.גידולשלורותרג

יזקינושלאפניםדמי·ונה.פריפניםלוומתאימהאותוחולמתחיתה
ערמתבתוךמינה.ה !tחיפזאביהשלתמונתואתלאאבללעולם.

בשוליהאצבעותיהנתק,~,הבלתי-ממוינותהמצהיבות,התמונות
בלהיטותאותהשנהימהיאשחיפשה.התמונהשלנניםוהמש
ה.יפנעלאותהמלהפוךבהעצרפחדהאךהערמה,מתוךהלתמבו
מגששותואצבעותיהעצומוונעיניהבכבדות.הספהעלקרסהינהמ
םיפנלזהותבקשות r.1העיוורשלכאצבעותיוהתמונה-פנילע

כהתצעירההאש .:רון 1הזיעצביבקצותמכברזהמוטבעיםהןוישתו

עומדולידהסנטרה,תחתהךיולהלבנה,תחרהבשמלתלבושהמבט
כמבקשקדימהיךיומחידיובשתיכינורואתהמחבקצעיררגב

מחסה.

עדרהנשאמהשעה ,ויברדאחדערבשמעהילדהמינהתהישחכ
שללגברה" .לכנורנרגשותיצירותמאותןאחתאתהבית,מ
קהילמוסהמורהבאזניתהכריזספק,"שלצלללאניאבסקי!וי
לשרוקחהיהצלואףרהיהיצשלאופיהאתלושתיארהחרלא
 "!יגאונאבל ,י"פולנממנה.ניכריםחלקיםמרשימהיקנותיבד
 .מוצאואתשהסגירכבדבמבטאכריזה

טעןאשרלמוסיקה,·ה 1המושלהנלהבובעידודוזה,אירועבעקבות
מאמהביקשהלדור",אחדרקמוצאיםשלה ·כמו"שכישרוןבלהט

"כינורמאיימתשותלבנחפסקהאמה .בכינורנגינהללמודלהתחיל
ויתרה.כדרכה,ומינה, "!!!אל
נהימהחלהאמהשל ~ jככלהנחרצתתגובתהתאלפענחובהבנסי
שישתיתורשתלכז.חלהצופןמלתמעיןאהושהכינורלחוש

בדמיונההצטברוסביבהששמעהוהרמיזותהלחישותתה.כריהל
אתלעצבידכבוהיה ·ויופרךיוכחשאםשגםמופלא,סיפורלכלל

בסירנותא.ילהמרהמקורקעיםבסירנותיהואת ,אחרלמקוםגועיהגע
אה.רנקשמהשעלא,·יההמינהשלדעתמבליהשתקפויותיוהש

מלדברחדלהלאולם: gןמבה,פגשהלאשמעולם ...מינהמבתא
ראשה.בתוךה.~ת

רה,יצענערהאזבז.ינהוסבתאהראשונים,בימיוהקיבוץההישכ

םסיפרתרעטומוסיקאליתקריירהשנטשהמחוננתלניתיוו
ברוח ,חליטההוא~גם iצעירכנרלמקוםהזדמןברינה,טחותהבו
ךרמפהודעביוםבתוםבטוריה.הכינוראתלהמירההם,םימיה

מימיו ,הקיבוץידעכ:ךיחד.ומנגניםנפגשיםהשנייםהיוופוצע

(אוהעבודהחדוותעםהיצירהשמחתאתיחדיולחברראשונים,ה
ולכןוחולניחלשהיה ,הבחורנקראכךשעזריאל,אלא ) ...פךלהי

שהפך ,הסיפורשלמי tהר?הנוסחהיהזההקיבוץ.אתלעזובלץאנ
לשונםעללגלגלוהמ'~וםותיקיאהבוכךהמקום.מאגדותחתלא
אתהמשלבכ"מקוםקבוצםשלייחודואתושובשובלהוכיחכדי
 ) ...ך:להיפ(אוהעבודה"שמחתעםהיצירהוותדח
אתאט-אטבהמוטטהשמחלתהמ~מה,מינהשלמדהכפיאמת,ה
יחולנשהיה ,עזריאל·חגיגית.פחותחיתההאמתמותיה,חו

 .עליושהוטלההקשותהעבודותבמעמסתעמדלא ,שבריריו
 ,כנגדועויןמשקע:לל 1להצטברוהעבודהמןהמרובותהעדרויותיו

"האוטיסטיםעלדוברבהםפומבייםגילוייםלכמהגםהגיעאשר
המקוםאתולעזובבז.ינהאתלעזובנדחףעזריאלחסד".לחםוכליא
ביקשכאילועקבות,כלאחריולהשאירבלינטשהוארצונו.נגדכ

 .לאמינה .שכדוראכןהחבריםנם.מזכרועצמואתחוקלמ
םינכבדקהלבפנילהו(ביעהתבקשההיאמכןלאחרחדשיםהכמ
הלבנהבשמלתהלבמהעלתההיאחדר-האוכל.חנוכתלרגלגגחו

והתמוטטה.תוכים, r1מיתריהשכלשלההויולהאתבידיהאוחזת
אתלההחזירהלאמינה,של~מהלימיםלה,שנולדההתינוקתםג

לאשפוזאשפוזוביןעזריאל.שלהסתלקותועםממנהשנגזלמה
 .כינורשלצלילומצלהביתאתלחטאבאדיקותעמלהאהי

יבבהמתוכוויהרדלט Fמיאתלרסיסיםפעםשברההילדהבנוכחות
האםשלהמחמירמצבהלנוכחרבהדאגהגילוהחברים .נתוינג

ללאמינהשל~מהלהיגדכךילדתה.אתממנהלהרחיקוהחליטו

הוריהמסיפורילמעשהקלטההמשפחהסיפוריכלואתאמא,
בקיבוץ.המאמצים

למוסיקהגעגועיםשלתופחתפקעהובתוכהגדלהמינהשל~מה
שלעולםוהאהבההאבודההשלמותתמציתשהיאמוסיקהאסורה,

לאכדילהחרימה,חייבתחיתההיאשגםמוסיקהלה,תזכהלא
המתרס.שלהאחרבצדבודדה~מהאתלהשאיר

חלשהיהאךמשפחה,להשהבטיחלגברמאדצעירהנישאההיא
להמשאירכשהואאותהועזבהמסוכסכתנפשהעםלהתמודדמכדי
אמרהאותהכשהרתהנולדה.בטרםעודלהקראהכךמינה'לה,את

שזוכדיאמהאתשהורהבתברחמה.נושאתהיא~מהשאתלעצמה
בר-הישג.שהואאושרלתוךאותהותלדתשוב

בכוחהיהכאילוהתמונהאתללטףהוסיפומינהשלאצבעותיה
להיוולד.זכואשלומליםחבוייםצליליםמתוכהלשאובמגען

הופנילבנים,םריכעטורתבכסאה,יושבת~מהאתזוכרתאיה
בלתיכמעטבלחישהלשמוע,מבקשתהיאלובנם.בתוךנבלעים

לאהיהאסורשבביתהאמא,ויניאבסקי.שלהלגנדהאתמפוענחת,
וכמו .צליליואתלשמועגםאלא ,כינורהמלהאתלהזכיררק

היצירותאתמחקהגםכךהתמונותמכלאבאשלפניואתשעקרה
הדמעות ,כךיושבתאמא,אתזוכרתהיאהאוספים.מכלנורילכ
למנגינהמאזינהוהיאפניה,שלהחרוכיםהערוציםאתפותימצ

אליה.גדוליםבגעגועיםעליהעברוימיהשכל
ובלתימואצתאמאשלדעיכתהחיתהמכןלאחרשבאוםימיב

נמנעת.

שלבקשתהפיעלההנצחה.בביתכולםהתכנסו"השבעה"ביום
יחדוהאזינובדממהישבווהחבריםהספדדברינישאולאמינה

שעזבלפניעזריאלניגןממנהשקטעיםיצירהאותהל'לגנדה'.
תם.וא

בידיההמקלט.בפתחמינהעמדהכברהחוגלמפגששנועדהבשעה
אתלחשוףונרגשתנכונהוהיאוהתמונה,הלבנההתחרהשמלת

בהלהבהעוררבמדרגותכשירדהפניהאתשקידםהשקטסיפורה.
אותה.שהשתיקהעמומה

הבחינההיאבמעגל.המשתתפיםכלכברישבולמקלטמשנכנסה
במכתברוחהלהנופפההואכןיהולשאלתהאיננושנועםדימ

להישארהעדיפהמינהכולם.עםלשבתאותההזמינההדשבי
איטיתקריאהבמכתב.לקרוארוחההחלהמכןלאחר •החדרבפינת

בוהאחרוןהקרייניםלקורסמודגשותעדויותבהשהיוומוטעמת
האשמות.,שלהיטבמכוונותאךסמויותוהשחזות ,השתתפה

התקשתהוהיאוצמיגותדחוסותעיסותהתמלאהמינהשללגלתהוג
 .בולתמוךכדיראשהאלידהאתלהריםאפילו

שהקבוצהמרגישאני ...עכשיודווקאאתכםלעזובשעליליצר ... "
 ...כוונותייאתמסלפתואףנקודתיתבצורהפעולותייאתמפרשת

אךטועהואנייתכן ...עצמיאתבקושי ...אחריםלגאוליכולאיני
שתצליחובטוחאני ...לעזובבוחראניולכןלהתמודדכוחליאין

 " ...בוידוברשעודיובלמופעלהעמיד
מבטיהםכיצדחשהמינהאךומהורהריםשותקיםישבוהאנשים

לחישותביניהםוהחליפוממקומותיהםשקמובשעהגווהאתצולבים
גוברתבעוצמהלהדהדהחלוהלחישותהחוצה.בדרכםכמוסות
שאיימוהרעידותאתלעצורניסתההיאראשה,בתוךוהולכת
עדעילפון.עדדם.זובעדשיניהאתוחישקהגופהאתלהציף

יעה.כב

מוטלתשחיתהבמינההבחיןהואהדרמהלמקלטאיתן'נכנסכאשר
בזרועותיה.חבוקההלבנההתחרהושמלתהחדרבפינתהרצפהעל

מכווצותשהיואצבעותיה,אתלהתירהצליחלאמאמציולמרות
בהן.אצורהשחיתההתמונהמןלהיפרדמסרבותקשה,בעווית

• 
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מירוןכרמית

ןז
קינחו~

אתבורחסמזכירם"'המתפצליהשבילים"גןספרו
 2005מספר-ליס;נוב~שלהפילולוגיהקטע

המוחלטתההזדהותבנושאהדן-דרזדןבמהדורת
הסופרכיצדבורחסמתאו·להלןמסוים.סופרעם

"דון-קיחוטה"לכתיבתחייואתהקדישמנאדפייר
אלא-קלהמשימהזו-נוסף"דון-קיחוםה".לכתובביקשלאהוא
עצמו."דון-קיחוםה"את

ומשפםבמלהמלה , tזהיושיהיודפיםליצורחיתהשלוהאמביציה
רצההוא .-17ההמאהבןהספרדיהסופרשלדפיועםכמשפם
בן ,מנאדפיירשלבסירנותיודרךדה-סרוונםסמיגלאללהגיע
 •-20ההמאה

מאתהקטן""הנסיךהספר:אתלכתוביכולתיהזה,הדגםלפי
תפקידאתממלא ,ל:ארי~בניכאשר ,סנם-אכזופרירהאנםואן
הסייס.את ,אולי ,ואניהנסיך

דרךאליוהגעתלאהזז;,הספרעםבהזדהותךהיקר.נסיכיאריאל,
זאתשעשהכפי , il-20המאהבן ,מודרניצעיראדםשלבסירנותיו

 ,אהבותיו ,כמיהותיואתהפוכה:דרךעשיתאתהמנאד.פיירהסופר
הצרותכתפיךעלהעמסתהקטן""הנסיךשלומכאוביואכזבותיו

הסוף.עד .דמותועםמוחלטתהזדהותתוך
"וכאשרלסייס:הקטןיהנסיךאומר"הפרידה"הקרוי: ,האחרוןבפרק
תשמחשמוחלנפשו>נחמההאדםימצאתמיד(שהרימצערךלךיונח
לנפשינחמהאמצאא lןאניאךאלי"•ןהתןןןעתבינפגשתכיעל

הפילאיהנסיךנותןפרידה,כמתנתמצערי.לייונחלאולעולם
אחדעלשאדורשעההליל;הבשמיתסתכל"כיצחוקו:אתלידידו

הצחוקכי-בנפשךתרוז.הדמה-משםצחוקיאתואשמיעהכוכבים

לצחוק'.'היודעיםכוכביםאיפואלךיהיוכולם.הכוכביםמכלבא
שבעהפזוריםהיוז.נית 1היזרועךעלאחרת.חיתהשליהמתנהואילו

בשמיים.הגדולההזבגלהכוכבילסידורבדומהזערוריים,נמשים
עלהכוכביםפיעלתמיהאבירך"אנילך:ולהעירלצחוקנהגתי

זרועך".

הייתילארבים(לילותאווירלשאוףבלילהיוצאתאניכאשרועתה,
הנוצציםהמכוננים,בשמייםומביסהזאת)לעשותמסוגלת

ונזכרתהגדולההעגלהכוכביאתרואהאניאנוש,לכאבוהאדישים
הרכה.הזהובה,הפלומהעםוייתבזרועך
כישקיעות,אוהבמאדשהואידידובפניהקטןהנסיךהתוודהפעם

בהיאחזותכבחייליית iזכאשרעצוב".ללבהשמששקיעת"יפה
בידידך.הטובעםהת~.שרההסוכהחברתךכיצדליסיפרת"בדולח"
לי:עניתכואב.לאזהאםשאלתיך

השקיעה.נשארהליאבלקצת. ,כן-
באתימה,משוםברות. jהובביתהאחרוןבביקוריזהבסיפורנזכרתי

מערב.לכיווןפונהשלךהקבר .כדרכי ,בבוקרלאהצהריים,אחר
אתמלספותמלפפות,השוקעתהשמשקרניכיאנירואהוהנה

שלך.המצבה
השקיעה.עםנשארתיאניהפעםאך

הנסיךשלמהופעתופחותלאמופלאהחיתה ,אניסבורה ,לידתך
התמימה:הבקשהובפיוהנדהמות,הטיסלעיניהצחיחבמדברהקטן
כבשה".לי"צייר
שללא ,מלךשלבואובחינתלביתנובואךהיהבנות,שתיאחרי
שלבקשתהראשית,ז. 1סיבוהרבהמדוע?אריאל.לךקראנונסיך.

כיידעהלאהיאלאופול.דאביה:שםעללךלקרואהרחוקההסבתא
אריה.פירושואיןאריאל
גיבור ,חילגיבור . 1-אריאלכתוב:מצאנו ,שושןאבןשלבמילון
שבביתלמזבחאולירושלים,הנביאיםבפימליציכינוי . 2לבאמיץ

בירושלים.המקדש
שלבמחזהו ARIELשלדמותואת ,מכליותראהבתיאניאך

 • ARIEL; an airy spiritכתוב:ושם"הסערה"שייקספיר
האמיתיהדוכס ,פרוספרושלמטלותיואתהמבצעהטוב,הרוחזה
גםהזדהיתמדעת,שלא ,ואכן .ב~ירותוזוכהולבסוף ,מילאנושל
 anנראה,ואינורואה ,אוורירירוחאתה ,עכשיוהזאת.הדמותעם

airy spirit , מקום.בכלונמצא
אתבסערהלפתוחנהגתכיצדנזכרתי ,בכורסתיביושבי ,אתמול
אתרואהעודיוהידית.המנעולקלקולכדיעדהכניסה,דלת

זהאמא,"אחלןבבירור:קולךאתושומעת ,עיניילנגדהתמונה
 .••פתאוםנפתחתוהדלתאריאל!"

היסב,סגורהחיתהלאשהדלתבכךהתופעהאתלהסבירקל ,ודאי
הביתהשהתגעגעתלהאמיןמעדיפהאניאךהרוח,סערהובחוץ
שלומי.מהלראותובאת
בביתשינהלאחר ,לביתישחרעםחזרתיכאשראחרת,ופעם

פועלת.הטלוויזיהכילתדהמתיראיתיהמלחמה,אימיבשלידידים,
מדקדקתכמהאתהיודעהרילכתי.נסרםסגרתיהכיהייתיובטוחה

 The airy-שאריאלהמחשבהבלבעלתהושובכאלה.בדבריםאני
spirit בטלוויזיה.תוכניותלראותלרגעהביתהקפץ
השני.בחלק"פאוסם",גיתה,שלביצירתוגםמופיעאריאלהשם
 :דבריוהםואלה

אביבשלפריחותגשםכאשר
 ,הכלעלצונחיורד

השדות,ירקברכתכאשר

אדם,לכלמאירה
הקטנותהפיותשלהגדולהרוחן
שאפשרבמקוםלזעוראצה
לרשעואםלקדושאם

ביש-המזל.בצערהיאמצטערת

אחת".באם"מעשהאנדרסן:שלסיפורלימציקהאחרוניםבימים
כדיהאם",ל"יוםסיפוריםשעברה,בשנה ,ממנישביקשתזוכר

החביבים?לילדיךכ"מספר-סיפורים"במקצועךלספרם,שתוכל
לא ,מדיעצובאבליפה,מאד ,סיפורעודליישאז:לךאמרתי
לילדים.לספרותוכל
צעמו:אתמספרהואעכשיו

ובדרךבנה,אתשלקחהמוותאחרישרודפתאחתבאםמעשה
הערששיריכלאתממנהמבקשהלילהרבים:מכשוליםעוברת
נאותהוכשהאם ,לוקרכיחבקנושתדורשקפואקוציםשיחשלה,

 ,כןואחריאבלה.אםאותוחיבקהכיעלים.מצמיחהואלבקשתו
היאלבסוףפנינים.לאסוףהואאוהבכיעיניה,אתמבקשהנהר
היאעיניים,כברלהואיןמאחריל.דהואפרחכלשבולגןמגיעה
המוותמןדורשתהיא •לבודפיקותלפיבנה,פרחאתמכירה

מחזירהמוותהפרחים.יתראתתעקורעקורולא,-להשיחזירנו
אתלצפותיכולההיאשבהעמוקהבארלהומראהעיניהאתלה

ושכול.עוניכאב,וייסורים,צעררקעיניהרואותוהנהבנה.עתיד
המוות.בידיבנהאתומשאירההאבלההאםמוותרתברירהבלית
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אותומספרתהייתיוכאשרתמידאותיקומםהזההסיפור

שובאריאל,שאתה,יתכןאךסופו.אתמשנההייתילתלמידיי,
לאשאמךדבריםחייךבבארוצפיתהאגדה,יוצרותאתהפכת
עמם.להשליםחיתהיכולהולאראתה
ג'ימסעםהנפלאים""החייםאהבנו'כךשכלהסוסאתאתהזוכר

הראשי'הגיבורויזיח.בסלושובאותוהקרינומזמןלאססיוארס?
בשללחייו'קץלשיםרוצהקהילתו'בניסוכתלמעןפעלחייושכל

הגשר'עלבעומרווהנה,מהם.להיחלץכיצדיודעהואשאיןחובות
קשישבדמותהשמייםמןמלאךמופיעלנהר'הקפיצהלפנירגע
וכמהזהסרסאהבנוכמהממנו.זאתומונעהליכות,ונעיםחביב

בחגהבאיםהמקוםתושביועםהנפלאההאנושיתהדמותעםשמחנו

להםשעזרהאדםאתלהצילכדיבידו'ותרומתואחדכלהמולד'
צרה.בעת

פועלאכןשהצדקעולמנו'בהשקפתאותנווחיזקאותנועודדזה
אךרווחתה.למעןשפועליםאלהאתשוכחתלאהאנושיתוהחברה
ומןהייאושמןלגאלךהופיעלאמלאךשוםמצוקתך'בשעתאצלך'

הרבהכךכלהבאתאתהחזרה.ממנושאיןהמעשהומןהייסורים
עבורשמחהלךנשארהלאששוב-אנשיםהרבהכךלכלשמחה
 .עצמך

השערעלייתעל"ויעלהמלך:דודעםלהזדהותאלאנותרלאולי
יתןמיאבשלום,בניבני'אבשלום,בניבלכתו'אמרוכהריבך'
 •בני."בני,אבשלוםתחתיך,אנימותי
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זיסמןיוסף

ןז
1 ~ ~ 

כרךיסיפור

מתעודדכשהייתמצוקך;,שלבשעותלעתים,
 ,במוחךמתרוצצותהיומבוהלותומחשבות ,משנתך

יתגלהשלאובלבד Iמשהולהשיקדהמבקשהיית
הנורא.הסוד -

ברחובותמהלך:קדה, 1במהרה,בגדייךאתלובשהייתובבקרים,
בגלים,מביסהים, ~,אסדבדממה.חשוכים,הכמעסהריקים,

משהומרעידה.סזודקת,נושבת,הדוח .למולךהנפתחיםבמרחבים,
בתכונהצפופה,המתכנסת ,הזולעירמתחתבחוזקה,פועם, ,אחד

המכוניות,הרחובות, ,ויקומומעטעוד .גבךמאחודימתעודדת,

 ,כאןהמשכיחמשהוישעתיקה.כמעטבדהרה,האוטובוסים,
הימצאותאתצפופים,·ההבתים,ביןהמזןעקלים, ,האלוברחובות
האלוהים.

אחדמשוטטות,ב;בות, rךבעינים ,ומהלךהרחובות,אלשבואתה
מהכלאת ,מתודעתךלדחוקמנסהבמרוצה,המתחמקות,הנערות,
מניחלכיתה,בא·כך.ובדאובאוטובוס ,מנוחתךאתסודרשהיה,

מה.ברפיוןמנוחה,ד tבחוכבמקומם,זעיםהתלמידים,תיקך.את
ממנסה.משתמסמבסך

 ,סתמיתועה,מנסזוטות.אלאאלוהיולאשבתחילההיאהאמת
קיומה.שלדחוקה,מעורפלת,ידיעהמיןחולפת.בודדה,מחשבה
אתמסמן ,צדדיחטוף,במכסשמה,אתאיכשהולמדתימכןלאחד

עמינותרוספוריםתלמידייםכשדקהימים,שבאחדעדנוכחותה.
עםההיא ,כןהיא,כי ,השארבין ,ליסיפרוזחוחה,בשיחהבכיתה,
למהיודענסח"אתה-קצת .••קצתשהיאאומדיםהיא, ,השיעד

 .באצבעוורמז ,אחדליאמד-הכוונה"
תמה.שאלתי"היא?"-
לב?"שמתלא ,דiמ"-אחדבקולשניהםענו-היא" ,"כן-
יפה".בחודההיא ,"חבל-מופתעעניתי-פתאום"מה"לא.-

היאהזמןדובאךמלה.מנס.פעםמדיעימהמחליףהייתי ,ומאז
איננהלעולםהתיק.בידיוזמשחקתבוהה.דוממה.יושבתחיתה

בכיתה.הנאמדאתבל.)גותורושמתעסמוציאהלעתיםמקשיבה.
ריקה.בדת iמדבדףמשבצותבצבעממלאתהיתהלדוב

ביתשלידבמכולתהלימודיםבשעותאותהפגשתיאחדנוקד
הספד.

שאלתי.כאן?"עושהאת"מה
מלה.אובז.רתלאמחייכת,עיניה,אתאלינשאההיא

עכשיו?"לומדתלאאת"מה,-
משותף.סודלנוישכאילוהתרחב.חיוכה

לומדת".לאבכללאתשלך?הלימודיםעםיהיה"מה-
ה. zאוומענייןלאזהללמו.דרוצהאיננההיא

 "?הבגרותעם"ומה-
לה.מספיקותלימודשנותעשרהשתיים

זה".עלנדבראלי.תגשיחבל."סוב.-
הספד.לביתחזרתי

כעס,אוחזתשיעוריי.בכלנוכחתלהיותהחלההיאלפתע
מחייכתחיתהבה,ביס:םאליה,פונהכשהייתיפתוחה.מחברתה

ריחהיהלצידה,נעמד ·י,משהייחלעתים,הקסום.הצנוע.חיוכהאת
רעננים,בלומים,כוחותכובש. ,אלינושב ,החדהחריף,גופה

בדחולצתשדק ,הקל ,הבתוליהזה,הגוףבה.עצוריםחשתי
 •עליוכיסתה ,שחודעודלמעילתחתדקה,לבנה,
עמהלשבתעזרה.להלתתהבטחתיכיליהזכירההיאאחדיום
שעתיים.שעה.

הלימודים.אחדלישתמתיןקבענו

ללמודסיימהכיתתהבכניסה.עמדההיאהמודיםלחדדכשירדתי
בדיוקבמהיודעתלאגםהיאממהרת.לאהיאלא,כשעה.לפני
דווקאלאלא,לה.משעמםקצתבכלל.בחומדמתקשה.היא

עושהלאהיא ,לאבבית.גםהלימודים.כל ,בכלל .שליהחומד
 ,כןהבית.אתמנקההיא ,הספדמביתחוזרתכשהיאמיוח.דמשהו

דאתהלאהיאאביה,אם.דקלהישלא,כלים.שוספתיום,כל
גםהיאעכשיוקצת.קשהילדה.שחיתהמאזשנים.כבדאותו

בערבובערב,משדדים.מנקהבעדך.שבועלפנילעבו.דהתחילה
מיוחד.משהולאתוכניות,מיניכלמאוחד.עדטלוויזיהדואההיא
לא,ספרים.עייפה.כךכלהיאלכןנוקד.לפנותשלוששתייםעד
דיהיה .ספדקראההיאמזמןלא •כןקוראת.לאבכללהיא

שהתמכרהחמש-עשרהבתבגרמניה.בחודהאיזועלמעניין.

 .מתכווןאנילמהמבינהלאהיאלא.מזה.יצאהשהיאאיךלסמים.
 ,כאלוישיפים,כאלוישלפעמיםספרים.קוראתהיאיפה.ספרות

משהואיןלה.משעמםהכלסך •כןסלויזיה.דואההיאיותרלא.
בחיים.מיוחד

לעשותמהיודעתלאואתריק,כזה,גדולשהזמן"כאילו-
שואל.אניאתו?"
כזה.משעמםככה.כן.בעיניה.נדלקניצוץ
אותי.שתלווהממהר.אנישנלך.הצעתי

ברצון.נענתההיא

הארוכות. ,האלוהשתיקותולהפגש.לשוברציתיכךכללא
גםמאחוריהן.מסתתראינודברששוםנדאההיהנעימות.הבלתי
שניסיתימהשלהעייפה,שלמה,הבלתיהאיסית,הזוההבנה
 ,כתפיעללעיתיםמניחהשחיתההדקה, ,הזוהידדקללמדה.
אפילו ,להגן ,להתחבררצוןאיזה .משהובידת iמעוחיתה

להתעלל.
עמידתההתקרבותה. .השואלמנסהדקמלה.אמדהלאהיאואף
איזהבאבונוקדבאותוכמומנוחה.איאיזוביעודדו .ל;די

האלימים,בפניוראש,מגולחקומה,גבהבחודלנקדה.מישהו
היאמנסה,בינתקללפתעאותה.וכיסהכמומולה,עמדהקשים,
מלה.לומדמבליהלאההמשכתיאניאךמתנצל.שקט,חיוךחייכה

אחריי.קראההיאמהכיתה,שיצאתישעהימים,מספרכעבוד

שמה ,ביאחזהבמדרגות,במהירותידדההיאאליה.הסתובבתי
פתק.בידי

לדבר.להיפגש.מבקשתהיא
להתעלם.חשבתי

מתחמק.אתהשואלת,היאקדה,מה
ותוכפות.החוזרותשאלותיהבי.התלוימנסה

 .נפגשנולבסוף
 .אמדתי-רעב""אני-לאכולשנלךהצעתי

נמוך.בקולאמדהכלום"רוצהלא"אני-
עללהלספרהתחלתישותקת.בי.התבוננהוהיאואכלתיישבתי
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מפתיעים,מיוחדים,דבריםעלאחרת,ביבשתשערכתיהנסיעות
חקרתיעו.דלדעתביקשהלאדבר,שאלהלאהיאאךשראיתי.

גםבאההיאמשםהלימודים.אחרהזההניקיוןעבודתה.עלאותה
התעניינתי.-יום"כלקשה,לא"זה-עכשיו

קשה"."קצת-

הכסף?"עםתעשי"מה-

זמןהרבהכברקדימה,מעטברכנההיאשפתיה,עלעלהחיוך
קעקע.כתובתרוצה,ממשרוצה,שהיא

זהאולימה,בשבילפתאום,מהזאת,לעשותתעזשלאגבהלתי.
שנה.שערים ,עשרבעודיהיהמהאבלשנתיים,שנה,סובלהיהיה
 •בבשרזהזה.אתלהסיריהיהאפשראי .תצטערהיא

מגהץ"."עם-

מהלראש?זהאתלההכניסמיפתאום.מההשתגעה!היאמה!
לה?מהבשבילזה.אתלעשותתעיזשלאאומרת?שלהאמא

מה?בשביל
יפה".זה"סתם.-

חלק ,שלךבבשריהיה"זה-מחיתי-יפה?"פהמה"יפה!-
ממך".

שתקה.היא

רוצה"שאתמהתעשי"בצעם,

לבושזקןאיזהעז.גשםירדבחוץ .בינינודממההשתררהשוב
אלילפנותביקש .ל~דנוהמסעדה,חלוןעלהתדפקבסמרטוטים

בדברים.

 .בוהביסההיא
ממנו"."תתעלמי-

 .דבראיזהלולומררצתה
בעדה.צערתיאתו"לדברתתחילי"אל-

והלך.התייאשלבסוףמעט.המתיןהוא
בעתיד.לעשותרוצהאת"מה-לפתעבנערתי-"תגידי"-

הצבא".אתכשתגמרי

לאעודיודעת.לאהיאלא,בשאלה.עיניהאתאלינשאההיא
חנות.באיזותעבודאופקידה.תהיהאוליכלום.יודעת

תמהתי.חשוב"יותרמשהולעשותרוצהלאאת"מה,-

סתום.במכסביהביסהחשוב,זהמה

קפצתי.באוניברסיטה"משהוללמודנאמר'להיות •••"להיות-
אותה.מענייןלאזהלא,היאלא,מעט.שתקההיא

גבר.הגשםהשתתקתי.

בשקמכוסהקניות,עגלתאיזועימוהוליךההוא.הזקןהופיעשוב
החלון.זגוגיתעלידיובשתימקישגס.
חלודה,כמוצהוב,היהזקנו .בוהבסתימאתנו"רוצההוא"מה-

רוך.סוב,הפיקועיניו

 •ממנויי"תתעלמי-
מחליקותומחליקות,אוחזרתהחלון.אתלפתוחמנסותהחלוידיו

גורי.הרעידהצמרמורתחרקיה.קולנשמעהזגוגיתעלואוחזרת.
התנערתי.מכאן"שיסתלקרוצה,הואמהזה,"מה-

עלאצבעותסימניאחריוהשאירעגלתו.עםהולךהתייאש.שוב
הזגוגית.

נחלש.הגשם
חורף"."איזה-להאמרתי-חורף""איזה-
 ."ןכ"-

לומדת".לאבכללאתהבגרות,בחינותא'תתעשי"לפחות-
לימו.דשנותשתים-עשרהלהמספיקמשעמם.לה.קשה

תוכלי"ככה-שקטבקולאליהפניתי-תלמדי"מאמץ,"תעשי-
החיים",אתיותרסרבלהבין
מדבר.בכללאנימהעליודעתלאהיא
דממה.השתררהשוב

כבדה.עייפות .באבריילזחולהחלהחולשה
נלך".בראי"סוב.-

אותי.כבשהעמומהעייפותכב.דהיהגרפיקמנו.

רחוב.בפינתנעמדנוחדל.הגשםהחוצה.יצאנו
הצעתי.קצת"לטייל"נלך-
"סוב",-

לים.המוליכהבשדרהצעדנו
הבתים.אחדעלהצבעתיגר"אני"פה-
"כאן".-

 ."ןכ"-

למרכז"."קרוב-
במרכז",ממש ."כן-

לחוף.עדהלאה.המשכנו
הגלים.שוברעבראלפנינוקר.האווירתחוח.היההחול

והולך'באנשמע.הגליםקולרק .בינינועמדהכבדהשתיקה
נעליי.תחתבקשיותוחשהסלעים,אחדעלטיפסתיובא.הולך
מקציפים,גועשים,המיםלצדנואחריי.קופצתוהיאקופץאני

עוזרי.דלהמושיטאניפעםמידיבחוזקה.נושבתהרוחנסוגים.
ארוך'שסרח,אחדסלעעלנעמדנולבסוףלסלע.מסלעלדלגלה

צהוב,בפסאותםחתךירחבהם.מתבונניםהמים.מעלממש
רחשהמעורבלת,תהוםהים.פניקמטיאתמגלהחד,אלכסוני,
העיררבצהמאחורבשתיקה.הנעיםהמים,לקרוםמתחתעמוקה,
מאיימים,נישאיםהמלונותמגדליבלומה.ברחישהודוממה.כבדה

גבוהה,קומהבאיזודלוקהיהאחדאוררקהאדמה.מעלאפלים,
מישהואוליהפתוחה.המרפסתדלתבעדהחוץאלהתנופףוילון
הגבוהיםהתרניםלקולברעדתי'חשבתי'עתה,בנרמביס

אלשואפיםקשים,דקים,נישאים,צוויחה,בקולבמעגןהמתנקשים
לצדי.רועדתהיאכיחשתילפתעומשחיר.ההולךהרקיעמול
ארתהקרבתיבה,אחזתיבעיניה.הבסתיידי.אתותופשתשבה

מסוערת.אותימנשקתבחוזקה.אותילחבקהחלההיאאלי.
מעלהמסתבכותשערותיהאתמסיר •כרענו .ויותריותרנצמדת
אנידוממת.שרכבתהיאצווארה.אתמנשקהקשות.היפות.הפנים

נצמדאניסתום.אפל.מנסהצווארי.עלכרוכותידיהמעליה.
הולכתשביהתשוקהמגששות.משרטטות.ידייויותר.יותראליה

ומתפשט.הולךבימשהראבריי.אתמפקירההליארתוגרברת.
פגיהאחיזתה.אתמסירהלאהיאקלה.מברכהוזורם.הולך
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לענות ,מעליאותה r:3לקרומוכןהייתיהזה.המכסשובדוממות.
אותימושכתהיאזו.הוהשקועההכבדההדממההזה.המכסאותה.

מעל ,באווירראשה .אבודההיא ,לעצמיאמרתיאבודה,אליה.
דקותלאחור.מוסל iוהשחורהשיערידי.תחתנשעןלסלע.
שתיעליה.מוטלאני "מאחיזתהמרפהאיננהוהיאעוברותארוכות
הםאוליבוערות.בעיו;ייםבהןמביסאניאפלות.קרבות.דמויות
להיות.יכוללאשטויות,בראשי.מחשבהחולפתהספר,מבית
הםנרגע.לאאני~ך tהזאת.העירמכל ,ולכאן ,עכשיודווקא

קרבים.

צורם.קולימציע,אנינלך""אולי-
ומחבקתשבהייצבת.נמחמתרוממת,ידה.אתאלימושיטההיא
אתמקיףאניתובעת.לצווארי.סביבזרועותיהאתכורכתאותי,
ראשיאתמפנהאני . tקרבינהאנשיםקולותרפויות.בידייםחיקה
גבנו.מאחורי :tוחולפיצעדיהםהשתתקותם.אתשומעמהם,

מבקש.אנינלך""בואי-
מהירה.בצעידהאותהמוליךאניהאספלט.משטחאליורדיםאנו
מנתקאניבשרירהמלה.אומרתלאאותי.לחבקמתעקשתהיא

ממנה.צעמי

עייף".מאד"אני-

 •בימתבוננתהיא
ללוותאוכל"לא-רהיניאוחזאני-נכון?"תתרגזו,לא"את-

איתרישאוטובוס.ועט.כעודלךישנסחלפינה.עדכאןרקאותך.
היאלפתעבתחנה.פהתחכההיאמשנה.לאזהלה.ישכן.כסף?"
בחוזקה.מחבקתהבתים.לאחדמתחתאלאותימושכת ,ביתופשת
מוסד.רבתקיפות.ס: 1,1מממנה,עצמימנתקאניתובעת.מנשקת.

כלום?"תגידילא"את-
מבינה.לא .בימתבוננתהיא

הספר".בביתכלוםתגידי"לא-
פתאום.מה

כלום".ספרי rואלשלך.ביותרהסרנהלחברהלא"גם-
מנוחה.חסראניחזרה.אליהאותימושכתהיאפתאום.מהלא.

למהיודעלאאני •עדיןמאודמקרה"זה-אומראני-"תביני"-
לי".אסורהיהזה.אתעשיתי

מקשיבה.שהיאנראהלא
מבינה",אתבושה.גםתהיהזואותי.לפסו"יכולים-

ידיהאליה.אותימו'זzכתהיאשובכלום.תאמרלאהיאלא.
עלידהאתמעבירהמתגלגלת.לשונהבחוזקה.אותימקיפות
מחייכת.שבפניי.הזיפים

תספריאל ,אחד"לאף-מודאגבקולאומראני-מבינה""את-
אחד".לאף
ניפגש.מתישואלתהיא

הספר".בבית ,"מחר-

בערב.מתכוכנתהיאלא.
אוליעייף.אנימחר.נדברעמוסה.קשה.תקופהעלי"עוברת-

נלך".
אליך".אתגעגע"אני-אותיומחבקתשבההיא

אנינלך,בואימחר."נדבר-עונהאני-בסדר"זהבסדר,"זה-
בשרוולאוחזתעדייןהאחוזידהממני.אותהדוחףכמעטעייף"
לרדת.מתחילגשם •מעילי

גילך'.'"בואי-בהמפציראני-נלך""בואי-
מעט.נפקחעיניהמנס ,שערותייעלידהאתמעבירההיא

אנימהבוקרבתחנה,אחנךלחכותיכוללאשאנימצטער"אני-
מתרוצץ"

ללכת".מוכרח"אני-ידהאתמסיראני
נפרדת.בחטף.אותימנשקתהיא

אלימסובבתהיאילפתעהאיסית.בהליכתהבגבה,בהמביסאני
הבית.אלבמהירותוצועדמסתובב ,בידימנופףאניפניה.את

אתשוסףבגדיי.אתס:פושעייף.במדרגות.מחשבהעמוםעולה
בל.אותהשמיכה,תחתמתכרבללמיסה.נכנסחמים.במיםגופי

נרדם.שאנישעה ,מוחיאתפולחתמבהילהמחשבהמתוקה.
אותהראיתיבחצרהספר.לביתצהרייםבשעתבאתילמחרת
לצידה.חברתההקיר.אלבגבהנשענתיושבת

אמרתי."שלום"-
רפה.בקולענתה"שלום"-

הלאה.המשכתימהיריםבצעדים
היאאךבעיניה.להיתקלשלאנזהרמעט.חרדהייתיבכיתה
מוטלשהיההתיקרצועותאתבאצבעותיהממוללתדוממה.ישבה
וכותבתמתכופפתחיתהלעיתיםאבו.דמנסההשולחן.עללפניה
במחברתה.מליםמספרבלאות
מהכיתה.לצאתמיהרתיהשיעורבסוף

הרהרתי-ידעו"וכולםאחדרקידע,אחדשרקלי"חסר-
בפחד.

 •דברליאמרולאאך
צילצל.הטלפוןבחדרי.ישבתיבערב

אמרה.היא"שלום"-
שלומך?""מה-
חדרבפינתיושבתוהיאכאילושפוף.רחוק,נשמעקולה"ככה"-

הרצפה.על ,אפל
מרגישה?"את"איך-

"בסדר".-

אחד".לאףסיפרתשלאמקווה"אני-
 "?המ"-

שיידעו"."אסור-קוליאתהקשחתי-להבין"צריכה"את-
 ."ןכ"-

החברהלא"גם-לרגעהשתתקתי-יידע"אחדשאף"אסור-
שלך".ביותרהסוכה

"למה?"-
אותי".לפסויכוליםמבינה,לא"את-נזדעקתי-למה!""מה-
כלום".אגידלאאני"לא,-
מאודבמצבכאןנמצא"אני-קוליאתהנמכתי-"תביני"-

מבינה?"את ,עדין

"למה?"-
לדבר.מיעםאין

זה".אתלעשותאסוראסור."זה-
יש?""מה-

שלי",תלמידהאת ,ותביני •בינינוהגיליםהפרש"גם-
ככה?"אתינפגשהייתלא"אתה-

לרגע.שתקתי
תביני".עדין.מאדעדין,מצבזהאבל"כן.-

דממה.חיתה

שאלה.ניפגש?""מתי-
עכשיו'.'עסוקנורא"אני-

ניפגש?"מתי"אז-

מחר'.'"נדבר-

אליך",אתקשר"אני-
השבוע".בסוףאולי ."בסדר-
אתקשר"."אני-

שלום"."נדבר.-
השפופרת.אתהנחתי

 .ממניניסלחשלוותי
אותימקפיצההמנהללחדרקריאהכלחר.דהספרלביתבא

אניכיצדמדמייןהייתיהספרלביתבהתקרבילעתים,בבהלה.
שמי.כתובועליו-כניסה""אין-שלסלבנייןבכביסהמוצא
היינויותרמהאפילה.כבאקולהמתקשרת.חיתההיאפעםומידי

שותקים.

לבסוף.שואלת,היאניפגש?""מתי-
עסוק".אניהשבוע,"לא-
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ונרגעתי.הלכתילאטלאט
שכחתי.כמעט

 •חלפושבוערתמספר
עבודות.ובדקתיהמרדיםחדרבפינתישבתיאחדברקד

בקולותשוחחוהםלפניי.שולחנותמספרהתאספהמרדיםקבוצת
במרבים.ברורים,בלתי

"שירם-בקולאמר-לעצמכם""תארו-צחקמהםאחדלפתע
מגרנהמעשהעשהמררה-בעיתוןעלינוכתוביהיהאחד

בתלמידה".
בבהלה.נזדקפתי

צחקו.כולם
מידישעה.ארתהכאןנכחשלאהמרדיםאחדעלדיברוהםלא,
כלאחד,שםסיפרמלטף,בהן,נרגעהתלמידות,אלקרבחראפעם
אתן.מדברשחראפעם

נרגעתי.

כלרם.יודעיםלאהם

וחלף.המשיךהזמן
והמשיך.חלף
נוסע.אתההזרהשנהובסוף ,לעצמיחשבתיהשנה,סוףתגיעכך

בכניסה.לימחכהארתהומצאתיהביתהחזרתיאחדערב
מופתע.שאלתיפה?"ערשהאת"מה-
לך.""מחכה-
פתאום?""מה-

בעשר".שתבראליואמרר"התקשרתי-
עשר".אחריהרבהעכשיואבל ,"כן-
מאז".לךמחכה"אני-

אתה.לעשרתמהידעתילא
מהורהר.שאלתינעשה?""מה-
יודעת"."לא-

דקה.שתקתי

אחרימחפשמולהנעמדתי-הביתה"אלינעלהבראי. ·"טוב.-
זמן".להרבהלא"אבל-המפתח

במדרגות.אחריעלתההיאמלהלומרבלי
היאמששבתילמטבח.ניגשבחדרי.ארתההושבתילדירה.בכנסגר
פניה.אתאליסרבנה •החלוןמולעמדה

ספרים.הרבהיפה.חדרלך"יש-
זהאותרהחריף,גרפהבריחלפתערחשתינחירךעניתי"כן"-

בכיתה.אז,אלישנשב
אותי.מילאהנוחרתאי
הקפה.אתלההושטתי"קחי"-
חרש.ענתהרוצה"לאאני"לא,-

היאכתפיה.עלסברךמונחהיההארוךהשחורשערהבה.הבטתי
לבנהטריקוחולצתרקומתחתיושחררעררמעילאותראתלבשה
עמוס.פניהמבטקרועים.שלההג'ינסמכנסידקה.

קרה?""מה-

ענתה.לאהיא
לך?"מציק"משהר-

בכלאותיחיבקהולפתעבזרועי.נגעהבאיטירת, ,אליקרבההיא
כוחותיה.

לא"."ערד-ממניארתההדפתי-חכי"רגע,"חכי-
 .בידיידהאתהשאירההיא

אצבעה.עלהצבעתיזה?""מה-
עליה.ענודהחיתהמתפתלנחשנצררתטבעת

זה".את"קיבלתי-
ארתה'~.ראיתילאפעם"אף-
ארתה".לינתןחבר •"כן-

הספר?"בביתאזשהיהזה"מי?-

עיניה.אתהשפילה ".ןכ"-
איתר?"נפגשתאת"מה?-

הביטהממני,הרפתהלפתעאותי.לחבקושבהענתה"לפעמים"-
הסירהאיטיתבתנועהפניה.עלהתפשטוחיוךמעורפלבמבטבי
קעקע".כתרבתגם"עשיתי-ואמרהמעליההעררמעילאת

מצרידהיהחלקהרוטטהבשררעל ,לפניניגלהלבןצחערר
פרפר.

משתהה.עמדתי

היא .חלקרתר ,העררנוקשותבחוזקה,אלינשבהחריףריחה
לחרשלישגרםהזרבתנועהמשהרהיהבחוזקה.בידיהחזיקה

הולךבישמשהרחשתיבאה.היאמהםרחוקים,אפלים,במעמקים
 •ומתגברהולך ,עורררמת

אליקרבההיאבמהירותפי.אתפתחתי " .•.לךאמרתי"אבל-
גרפה.בכלכוחה,בכלבחוזקה,נצמדה,שקט,נחירךפניה,את

מעורפלת,מחשבהאלאותיעוררהחדראלשפרץהבוקרארד
הקיים,בידיעתהתודעה,באחתשהתייצבהעדעמומה,משרטטת,

שלצדי.הזההגרףשלהקשה,המחלחלת,המפתיעה,בנרכחרת
אליבאראטאטבחיקי.הסבוכותבשערותיוהמוטלהראש

כלהכרתנוראהבדחיסותביהתעוררהרעימןמצטללותהמחשבות
שהיה.מה

החלקתיהנוקשה.העדין,בגרףמתברגן-.עשית?"מהעשית?"מה
מגששהקרה.הרצפהעלרגלייכפרתאתמניחלראשה.מתחת
אלחרשצועדבערבוביה.המוטליםהבגדיםביןהביתנעליאחר
הדלת.אתאחריגרסרבאיטירת. ,לחדרמחוץ
חירורים.פנייהרחצה.בחדרהמראה,מולאלנעמדיהיה?""מה
אתשוטףמתעשת.מידאךסיפוק.מיןבאיזהלעצמימחייךלרגע
ברעדה.מתנגבקרירים.במיםהדביקגרפי

מהתחשובקפה.תשתה"תשב.-לעצמיאומראני-"תירגע"
באיזשהולהתמקדיכולתכלללאמשוטט,ריק.מרחיאךהלאה".

פניהכגוויה.דוממת,שכבהעדייןהיא .לחדרשבתי .דבר
חולףלאדברששרםכאילוהבעה.חסרותסתומות,חתומות,
מתרח.מעט,מפותלגרפה .שכזראטימותמיןכלרם.שרםבמרחה,
הצלול.באווירחשבתי,בחוץ,קצתתסתובבבגדיי.אתאספתי
בכר.נאחזראחריי,לפתעחיפשוהדקותידיהלעשרת.מהתחשוב

המחט.דקירותבסימניאז,רקהבחנתי,אזרקנבהלתי.

בהם.התהלכובודדיםאנשיםרקשוממים.הרחובותהיונחרץ
מולהספסליםאחדעלהתיישבתילבסוףהים.אלבאיטירתצעדתי
הסלעיםאלהדואות,הלבנות,הציפוריםבאלפימביטהחרף,

בדממה,העיררבצהמאחורייהמים.בלבלחים,כבדים,המונחים,
נשימתה.ברטיטתענקיתהנעהאפורהכבדהכחיהישנה,

ונמוגים,הולכיםונסרגים.שביםקצרפים.במרוצה,באיםהגלים
אחריהם.חריף, ,כבדריחמותיריםמתפוגגים.

ממחשבות.ריקמוחי

הלאה.וממשיךמהספסלקם
צדפיםומלקטהסלעים,לצדהחוף,בפינתיושבפניםמהוהאיש
קרועה.לבנהניילוןשקיתלתוך
מחייך.אני

ברחובות.מהלכיםאנשיםויותריותר
נוסעים.אוטובוסים

הבית.אלשבאבי
גרת.במדרבכבדותעולה
בחדות.בדממהשמעבהדלתערלבמגהמפתחקול
אותי.מלווהצעדייהד
לחדר.נכנסאני
איננה.היא

1! 
~ו

מלוןבאיזהמסובבאניוהנהחלמתי.חלוםלילותמספרכעבור
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שחורותבגלימותהעטופוונגבוהותדמויותמיניועמימפואר
ארוכותדקותהנעות.במדרגותעמיויורדותעולותארוכות,
ממעלהלקולנוע.·ר 1תובחוץהמלוןמןיוצאאנילבסוףעוברות.
בגבואליהעומד~ש tרמגולחבחוראותואתרואהאניהמדרגות

אךפניה.אתילראותיכולשאיניעדבחוזקה,אליוצמודהנערהו
בשמה.וקראתילימוכרייםהיורגליהיציבתואופןבואחיזתהפןאו

הרגשתיאלי.וניגשהממנוהרפתהמעט,מופתעתחיתההיא
מרומה.

אמרה.כאן"אבי"סתם-

המלון.אלחזרהאחרייהלכההיאשתקתי.
לסרט".הולכת"אני-שאלה-שלומך?""מה-

בנוקשות.צועדעניתי.לא
בעצב.חייכהאתי?"תבואלכפר'נוסעתאניהשבוע"בסוף-
להתאפק.יכולתילאכאן?"עושהאת"מה-
אתו".נמצאתאני"סתם-

בדעתי.חוכךבמקום.נעמדתי

ממהר".אניאליו.תחזרי"טוב.-
כברזוכראינימשהו.אחרבחיפושיםעסוקהייתישבאמתליזכור
מה.

הזה".השבועוף,"בס-שובשאלה-לכפר?אתיתבוא"אז-
ההוא.בבזזורבאחיזתהנזכראמרתי'נראה""נראה,-

אונים.חסרתעמדההיא

באיזוממנהנפרדתי ·נדבר''עודהסרט,אתלראותתלכי"טוב.-
מועקה.מין

אלי.באהוהקלההתעוררתירגעבאותואך
 .אחדאףלהאין

הזמינניחתומותים;ובפבבמסדרוןהמנהלאותיעצרלמחרת
 .לחדרו

לך".לומרחשובמשהולי"יש-
 .לחדרונכנסתיהשיעורבתום .נבהלתי

 •בניירותיומדפדףממני'ביקש"שב"-
התיישבתי.

 :~ראשאתנשאולבסוףמסמךבאיזהעייןהוא
חמור?"שהמצבמבין"אני-

מודאג.שאלתי"במה"-
חומר".הרבהוד:עונשארהבחינהתהיהמעטעוד"בחומר.-

אנחנואבלבשיעורים.מפריעים"הם-בהקלהעניתי"כן"-
הכל".אתלהשליםנספיק ...נספיקעוד

 " ••ללמ.דמההרבה ו~'נשאר"עוד-במקומוהזדקף-"תראה"-
היוםנספיק.עודג,·תד:~"אל-אותוקטעתי-תדאג""אל-

הרבה".הספקנו

לדפדףוהחלמ:הורהר'אמרמקווה"מאודמקווה."אני-
 .בניירותיו

אותו.להירגיעניסיתיהשירים"כלאתללמד"סיימתי-
הרבהעודנשארלאיותר.להתקדםתשתדלתשתדל."טוב.-
מן".ז

בסדר".יהיההכלתדאג."אל-
אותי.פטרמקווה"אני"טוב.-

שפוזיי.עלשקטחיוךמחדרו.דעתפזורצאתיי

וחלף.המשיךוהזמן
והמשיך.חלף
ישכח.והכלמעטעוד

בבית.הטלפוןצילצלכחודשעבורכ
בלאות.אליוניגשתי

דניאל?"עםלדבר"אפשר-
מודאג.עניתיאותו?"רוצה"מי-

לאה".של"אמא-
רוח.בקורלפעולהעשתונות.אתלאבדלאלהתרגש.לארק

קרה.לאשכלוםכאילוהכל.להכחישלהכחיש.
לך?"לעזוריכולאנימה"כן.-
שלי?"הבתאיפהיודעאתהאוליחשבתי, ••."חשבתי-
רעדו.רגליישלך?""הבת-
היא.איפהיודעתלאאבי •הספרמביתעודחזרהלאהיא •"כן-

ממזמן".לחזורצריכהחיתההיא
מדברת?"לאהאיזושל"אמא-אמרתי-"רגע"-
זאק".לאהלאה,של"אמא-
למהאבלשלי.תלמידההיא"כן,-מאוששבקולעניתי-"אח"-
אותי?".שואלתאת
הספר?"בביתשלהמורה"אתה-
אותהלימדתילאגםיודע.אנימאיפהאותה.מלמדאני"כן.-

היום".

נורא"אני-נסוגהשהיאהרגשתי-מצטערת"אני"הר'-

אמרהשלהחברהשלה.בפנקסהיהשלךהטלפוןאבלמצטערת.
-רואה"אניעכשיואצלו.תהיההיאאולילדניאל,להתקשרלי

כנראהאני .••אנידניאל.עודפה"רשום-לרגעהשתתקההיא
מצטערת."באמתמצטערת,אניסליחה. .התבלבלתי

שלה".מורהרקאני •••"כן-
סליחה".באמתסליחה,לא,"לא,-
 "קרה.לאכלום"באמת,-הרגעתי-קרה"לא"כלום-
לפתע.שאלה "?מסתובבתהיאמיעםיודעלא"אתה-
השיחה.אתלסייםרציתי ".אל"-
הספר?"בביתהולכתהיאמיעםראית"לא-
לדעת".לימאיפהשלה.מ;רהרק"אני-
מצטערת".באמתמצטערת.אני"טוב.-

רוח.בקוצרהצעתיבמשהו?"לךלעזוריכול"אני-
תודה". .צורךאיןלא,"לא,-
שלא?"בטוחה"את-
תודה".לא,"לא,-
בקולאמרתייותר"מאוחרתחזורבטחהיאתדאגי'אל"טוב.-

רגוע.

שלום".סליחה.מבקשתאניכן."כן.-
השפופרת.אתהנחתי"שלום".-

הכיסא.עלהתיישבתי

דמיינתיבנוקדהספד.לביתהגעתיהצהרייםלקראתדקלמחרת,
אךמשהו'מיתמםמנומס,ובקוללחדרואותימזמיןשהמנהל
מאחתבבוקר.היוםתמוהה,טלפוןשיחתעללימספרהואחשדני,

הואלמהמביןבטחאנימשהו'שהיהטוענתהיאהאימהות.
אחתלביןביניכלומר'עיניו'אתאלינושאהוא .מתכוון

מהאבלשמועה.סתםשזוהילעצמומתארכמובןהואהתלמידות.
שאנימאמיןלאגםהואמתבסס.זהמהעל •כךסתםפתאום.
כן.אותי.להכירהספיקכברשהואלונראהשטות,כזאתאעשה

שלה.ביומןשלךהטלפוןמספראתהאם,אומרתכךלה,היהגם
עלכאןמקפידיםכךכלאנחנולשם.הגיעזהאיךפתאום.מה

בחודהבכללשהיאיודעהדיאתהמבין.לאהואלא,הפרטיות.
אניכן'אתמול.איתרדיברהשהיאאמרהגםשלהאמאבעייתית.
בבית.שלההבעיותעלליסיפרההיאלה.לעזוררציתימתפרץ.

נתתיגםהחומד.עלשעהאיזהאתהישבתיעליה.ריחמתיקצת
שאניבעיות.להשיהיושתתקשה.למקדהשלי'הטלפוןאתלה

כהלאדםסיפוריםלספרקשה .מאמיןלאבימביטהואלה.אעזור
בתוקף.הכל.אכחישאכחיש.אניאבלחושב.אניכמוהו'מנוסה

לה.אולייאמינו'למי
נכנסתימלה.ליאמדלאאחדאףכשבאתי'הספר'בביתאך

רקהמנהל'גםכלום.שאלתילאהיתה.לאוהיאבכיתתהללמד
הבא.השבועשלהמבחניםעלודיברבמיסדדוןלפתעאותיפגש
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באתי.לאלמחרתהשבוע.בסוףהיהזהלחדרו.הזמיננילאאפילו
לפעמיםרקהעניין.מכלשכחתיכברהשבת.חיתהמכןלאחר
דבר.שוםהתגלהשלאמזל,איזהמזל,איזהלעצמי,אומרהייתי
לאכתם.איזהעליהיהוגםהעבודה,מקוםאתלאבדיכולהייתי
נעים.

 ,לעצמיאומרהייתי ,לעצמךותארמשפס.זהיאהיהאפילואולי
מפניפוטרת.מדועאותךשואליםוהיואחרספרלביתבאשהיית

 .צעמיאלמחייךעונה.הייתתלמידה,עםששכבתי
מלה.אמרתילאאךחשדתי,קצתחיתה.לאהיאראשוןביוםוגם
 ,בעקיפיןולוהנוגע,משהואמראואותה,הזכירלאגםאחדאף

רגיל.יוםכךסתםאליה.

ואניגשם,ירדבחוץהראשונה.בשעהבכיתתהלימדתישניביום
החלוהםלתלמידים.ממתיןהשולחןלידישבתילבוא.הקדמתי
תמהתי,ביניהם.מתלחשיםבקבוצה,מתכנסיםטיפין,טיפיןלהגיע
שמעתי.אםאותישאלאדומות,פניומהם,אחדאליניגשלבסוף

מודאג.שאלתי "?המ"-
שמעת?""לא-

קרה?"מה ,שמעתילא"לא.-
באיסיות.אמרלאה?""עם-
במעילו.תפסתיקרה?"מהלאה?"עם-

פניו.עלהתפשטחיוךמעיןתמה.הוא
דפיקהלפתעאך •משהולומררצהעמוקות,נשםהואלרגע
הנמוכות.הכיתותמאחתתלמידהופיעאחריהבדלת.נשמעה
בי.לבסוףבתלמידים,מביסהכיתה,אתסוקרהואבחשש

"עכשיו".-אלייפונההוא-לך"קורא"המנהל-
משתתקים.כולם
 •החדרבחללמשתררתעמוקהדממה

רכוןשיקרה.זהלכלוציפיתיכמובאיסיות,חפצייאתמלקטאני
בא".כברשאנילו"תגיד-לואומראניהתיקאל

יוצא.הוא

לבדיכאןשאניכאילושותק,במקוםניצבדקה.ממתיןאני
רועדות,כושלות,ברגלייםהמסדרון.אלפונהאנילבסוףבכיתה,

חדריפניעלהכיתות,פניעלחולףבמדרגות,ממהראני
נחפזים,מהירים,בצעדיםהשער.אלהבנייןאתיוצאהמזכירות,

 •הרחוב.בפינתנבלע,חומק,אניבריצה,כמעט

 IEו~י
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כנפיים
שלכתעליבבוקרכשאסףנובמבר'חודשתחילת
אוורבוךיחיאלשמע , 1vה~שמלעץמתחתכמושים
בנו'שלהחדרמןצר rהדאליורדיםגיםרהצלילי
שמשאורמוםלהיההגינהעלעמוק.צערונמלא
מםבחקולותעלובית iדמןחורף.סדםשלמהוסס

פיענוח.דורשתשאינהנושנהמנגינהכמושגוריםשבת,שלורדיו
קבעדרךחוזרשהיהריסון'עמוםכאבבולנסרשבהשכמותבאיזור
בזמנוהוגדרההזבונות",חילופישל"רימםיזםובסתיו.באביב

אףשנים,ובמשךבווז·אותידעהואאבלהרופא.על-ידיהתופעה
הכאב,התחדשותלאחרספוריםימיםכילרופא,זאתמלומרשנמנע

שהעדיףהנודדות,הציפוריםלהקותהחצרבשמיגבוהמופיעותהיו
מזנבמתוחותהמדויק,זיהויןעלפעםאףשסרחמבליעגוריםלכנות

האבחנתיתהתצפיתום.יודרצפוןביןמצפן'שלמחוגכמומקור'עד
פיוטית.סערהלאואף .מדעיחניצחוןתחושתשוםלוהסבהלאהזו
לאוגםספיקותמותירהשאיננהרכה,וודאותעובדה,פשרםהיתהזו

לימודימימיעודהזולת.שלהסכמהאפילואודיווחסערנה
האמבותמקוםע.בלתיכרצףהאבולוציהבעיניונתפשההביולוגיה
נראוהספרביתמיקרויסקופשלהעגולהאורבשדהוהסנדליות

בספרגילהאיך~נזכרהואזכרונות.כנוףומוכרותקרובות
זההוהנסיובהתאיםנוזל:שתמיד","ידעתישלבתחושההזואולוגיה,

בגילשקיבלכפי .הכלליהחבהםהקדמון'האוקיאנוסלמימיבהרכבו
הלידה,ההדירן'זזהפריה,האהבה,שמעשיהעובדה,אתיותרמאוחר

וילדיוהיבשה,בחיות ~ןאהזההאוקיאנוסבמילהתרחשממשיכים
ודו-דגרב-תא,חד-תא,יהיוהיוחסין'עץצמרתאלבדרכםשלו'

יותרמה,משוםוהיום,מלכאוב,השכמותמןמנעלאזהכלחי.
אופןבשוםאמנם,קשההיהלאהכאבהקודמים.בהתקפיםמאשר
כמומשהומכואב.יותרסוררלמשל.תרופה,נםילתמצדיקאיננו

מלבדהבהירים.מיים wהאתבחםףבחןהואשריר.שלהתכווצויות
 .לציוןראוידברשוםם iiבהיהלאואילםמרוחקומסוסקסבהעננה
כמוהקודמות.בשניםכמויהעגורים,יגיעו'שהםידעהואאבל
להגדרה,קשהשונה,היההנוכחיבכאבמשהוזאתובכל .תמיד

ושלהגיטרהשלהצליליםעםעליושירדלעצב,הסברבלימתקשר
ה~שמש.לץעהסמוךהמםבח
תוךאלאותםלאסוף , cהצהבהביוהעליםאתלגרוףהמשיךיחיאל

לפנותכדיברגלו'לפעםמפעםאותםולדחוסהשחורהאשפהפח
דקהשבכלהיהנדמה .כן·כלרביםהיוהםהבאים.לעליםמקום

הניסיוןאתלאלשמיםוחוותי'~,הגדולהץעמןחדשיםעליםנושרים
כמואותם,לאסוףהמשיךוהוא .כראוימסורקמראהלחצרלשוות

לב,ששםמשוםוגםתיו',הככנגדבמקצתהמטופשבמאבקלנצחכדי
מקלהומסהמעלההמגרפהעםזרועותיושלהקצביתשהתנועה

הזמןכלבעצםשבת.יוםהיהזהכשכמות.העמוםהכאבאתבמשהו
הצבע,כתבות,:מוספים,השבוע,סוףעיתוניחיכונכון' .לפניו

מוספיהשבוע,כלבמשךסוביםמוחותעליהםשסרחוהמאמרים
והקריקםורותחודשים,במשךהאמין'כךבקפידה,שבבררוהספרות

בפניועומדתכעתלחכ:ות.עודיכוליםאלהכלאבלהזריזות.
במידהומחוספסמעובדעץהמגרפה,מוםוברורה.פשוםהמשימה

בקלילותהקרקעאתמלםפ!ותשיניהבחוזקה,בידיואחוזהנכונה,
שלאזאת,עםויחדבדןזzאמלהיתפסלהימנעמנסותמחושבת,
ולהפרותלחזורקבובית,ילרלהפוךהמתעקשיםהעליםאתלהחטיא

המידה,עליתרקפדןשיאיהיהשלאאוורבוך'שהולידם.העץאת
אחר.אוזהלעלהויתרן,·עניילמרוחמסוגלשלאכמיהיהידועאבל
כמהאםנוראאסוןזהיהיהילאהכל'ככלותרב.היהלאהנזקגם

העבודה,כדיתוךעצמוארוניחםייעודם,אתלהגשיםיצליחועלים

בפחהעלים .לעצמושהציבבמשימהלעמודהשתדלזאת,ולמרות
כלשאםכך'עללרגעחשבוהואהכבדהרגלומתחתונדחסוהלכו

יכוליםהיווהמסעים,והרחובותוהגניםהחצרותמכלהעלים,
למשהו'אותםלנצלהסתם,מןהיה,ניתןמרוכז'באופןלהיאסף

אבלבמזבלה.עשןיעלושסתםבמקוםאנרגיה,להפיקאפילואולי
עברהבאירופהבלימודיוחדשה.לאובעצםקצרהמחשבהחיתהזאת
המגוריםמןהעירוניהפארקדרךבסתיוהולךכשהיהפעם,לאבו
בשדרתהעליםשכבותאתמכווןברעשמועךהאוניברסיםה,אל

הרחוקה,הזובדרךעצמו'אלמתגעגענזכר'הואהזקנים.הערמונים
שחיתהבעירולבקראחדיוםלשובהראשונה,בפעםולאמבםיח,

מנסרשהיהה~גרוניהכאבמןסבלאזכבראםלהיזכרניסה .ביתו
ממנולהתעלםשקשהכזהזאתבכלאבלמאד'חזקלאבגבו'כעת

עגורים,חלפולאשםבביםחון,פתאוםנזכרלא,כן?אולילחלוטין.
חסידות.היוכיאם

אותםלדחוסחוזריםבסירנותבעלים.גדושהיההשחורהאשפהפח
היהשניותשתוררווח,שלבודדיםסנםימםריםמפיקיםהיובדריכה
עלעדייןשמרוהצהובצבעםשלמרותהעלים,על-ידימחדשנכבש

התחזקזרועותיו'אתולהניעלגרףמשהפסיקכעת,צמחית.עקשנות
מיתרים.קולותלצנוחהמשיכובנוחדרשלהחלוןמן •משהוהכאב
בשמייםמבםוהעיףשב'הוא .בחיוךלעצמוחשביפה,מתקדםהבחור

אתכמעםשינתההעננהגםנעלם.המרוחקהמסרסהכחולים.
עוד .המרכזלעברהרקיעכיפתבמעלהלאיםהמםפסתמיקומה,

גםאוליחשב.במקום,יהיההשבת,בוקרתחושתאתלחזקקפה,
הזהבעצבמלווהכשכמות,והתחזקשהלךהכאב,אתלהחלישיסייע
דלתלעברפסעהוא .בבשרולהעמיקהממשיךמוסבר'הבלתי
 .בהרהוריוושקעושבאחתגבההריםהמרבדעלהכלבהמטבח.
מביןבחרהואדקות.תוךירתחוהמים .פושרהיהעודהקומקום

שלהמדויקתהכמותאתבתוכוהניחלרגע,המתאיםזהאתהספלים
סוכר'מעםלהוסיףוהחליםאחדותשניותהשתהההשחור'הקפה
הספלעםוהמתיןאחראי'רוקחכמושקולה,באיםיותאותומדד

אלוחזרהשמייםאתלשנייהובחןשבהפתוחההדלתדרךבידו.
המפסקשלהקפיצהאתמנוסהבאצבעהקדיםהמבעבע,הקומקום

בסלהואהנכון.לגובההרותחיםהמים'אתומזגהעצל,הטרמוסםםי
תנודהבליאותווהניחהחצראלחזרההלךמיומנת,בידהספלאת
הסתיוהריהכסא.עלנחובודדיםעליםהלבן.הפלסטיקשולחןעל

הדשא,שלהירוקמסביבועצמו'אתכשהושיבחשבבעיצומו'
שאחריה.הפרדסואלהםקומיתמשוכתתוךאלהנמשך
שבמותיואתכעתהשעיןאוורבוךונדיב.וצלולקרירהיההאוויר

המיחושקדימה.הארוכותרגליואתפושםהמשענת,אלהדואבות
ממש,שלכאבכמעט .יותרמוחשיהתחדש,מידאךלדקההוקל
עודעגוריםלהתמלאהאופקצריךעוצמתולפילשפוטאםחשב.
אתקירבהואהעייפות.גםמתמי.דחזקבונאחזהעצבגםהיום.

בזהירותמתקרבבשפתיו'חומואתלאמודמנסהלפיו'החםהספל
ונבלעהמשציפהלוהםתחיתההראשונההלגימההמשקה.אל

מוכן.כאבכדורברושםפוגשתמכוויה,הלשוןאתלהצילבחופזה,
עליםשניםעימה.כדירקששתהלמרותמצחו'עלעלתהדקהזיעה
הענףמןסמויהבפקודהניתקיםמולו'בדיוקעכשיוצנחו

עללהצטנןהספלאתהניחאוורבוךהדשא.אללאיםםומסתחררים
חזהו.עלשלובותידיוהכסא,משענותעלפרשמרפקיואתהשולחן,

כתפיו'גובהעדמרפקיואתלהריםוהחלהכאבאתלהקלניסההוא
מספרהחדשהמגרפהתרגילעלחוזרלמשענות,אותןוהורידשב

מנופףהקצב,אתהגבירהואמעם.הוקלהאכןהתעוקהפעמים.
מרפקיואתהניחשובופחת.נענההכאבומסה.מעלהבמרפקים
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לחכות,עודיכוליםהעיתוניםגברה.עייפותולצדדים.פרושים
באוושהצנחועלהעודואחריונוסףעלה .לאחורוהתפרקדחשב,
מתירוברכות,לאסלהיצעםלעיניוהניחהואהץע.מןנשמעתבלתי
בהדרגה.ולהתעמעםשניותלכמהעפעפיודרךלהסתנןאדוםלאור
נוספים.קליליםעליםנשרוהץעמן •מצחוזיעתאתליטפהרכהרוח
עלנוצהכמונוחת ,השמאלימרפקועלברפרוףעתהצנחמהםאחד
הסתלסלצהבהבעלהעודעצומות.שעיניו ,ך·אוורבושלעורו

לזרוםהמשיכוהשנייההקומהמןבעקבותיו.שנייםועודבאוויר
ושבולצליליםנפרמונבוניםאקורדיםעדינים.פריסהקולותלאיסם

ואתהכסאעלהשרועיחיאלאתעוטפים ,החצרבאווירלהתחבק
הענפים.אתהרכההרוחעםמניעים ,שמעליוהמשמשעץשלנופו
אלאיסיבמעוףעצמםאתמכווניםמהם,ניתקועליםשלושהעוד

כמהברצף.כמעטעכשיונשרוהעליםמעט.גברההרוחזרועותיו.
עלהאמות,על ,זרועותיועלואחריםהשולחןאלאחדיםהדשא,אל

הידייםכפותהכסא,ידיותעלחדהבזוויתהמקופליםהמרפקים
עלהעלה,לידעלה ,קולבלינוחתיםהכתפיים,החזה,עלהשלובות

עליםמזמיניםלזה,זהמצטרפיםהחשוף,העוראתמכסיםעלה,על
העליםעכשיוירדומוסכםאותעל-פיכמוגברה.הנשירהנוספים.
ידועהכמומסרתםמעסים,סלסוליהם ,יותרבטוחמסלולםבשסף,
הרוחלגמרי.כמעטבהםמכוסותהיולצדדיםהפרושותידיומראש.
החשופיםבענפיםרכהשריקהמשמיעהוברורה,סתוויתכעתנשבה

החלונותדרךמזרימההגיטרה,צליליאתבולעתהמשמש,של
 ,החלוןאתלהגיףניגשהאשתוהבית.תוךאלחדשהצינההפתוחים
השמשהדרך •האווירבמזגשחלהבתמורהבסקרנותמתבוננת

לצדיפרושותהצהובותכנפיובכסא,השרועאוורבוךאתראתה
שהופיעוהטרייםהענניםאתכחולים,עדייןשהיוהשמיים,את ,גופו

ראשנתמתחהראייה,לטווחמחוץהרחקמהם,צפונהעודמרחוק.
 •גדולות.ציפוריםשל ,אין-סופי ,ארוךחץ

M 
לימיןביתתיאוכרון

ומובשח
סנדרוביץלורנסמאתמקורימחזה

פורתליטלתרגום:
ויינגרטןאיציקבימוי:

סיניאליתפאורה:

צ'רניציליתלבושות: •אלוןמאירתאורה:
פונקגליפורת,אורנהמשתתפים:

עמקםמה
גןפיהונןתמאת

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,

אינובימייםחיולפים

אייקבוןראןלמאת
אלדדאןליבימוי: •גןפיהונןתתרגום:

להטגילהלתבושות: •יניבארזתפאורה:
אלוןמאירתאורה: •לידוראלדדמוסיקה:

שחראוהדריבלין,לאורהמשתתפים:

הוקמיקאים

סיימוןנילמאת

(חתולי)שריינואליתרגום:
הרפזאילתתפאורה: •רוןנאןליבימוי:

ורדיחניתאורה: •מסנרענתלתבושות:
אנוייועןראנומקו,דוריחגי,ןחלב,עדיגבאי,ששוןריבלןי,ספימשתתפים;

המלך
ובבימויוהספרישמואלמאתמקורימחזה

חרדיגאלמוסיקלי:וניהולעריכה •הרפזאילתותלבושות:תפאורה
לביא,עמוסגבריאל,אוריסרי,מתימשתתפים: •גלברדניןסתאורה:

מדינהנאוהטולדו,שלמהמוכתר,אדיאזולאי,חנה

-t.-20 ( 1את J4ויצמןליסין,ביתתיאטרון
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דרוראיתי

וייייי- 11
יייי-= 1

 ~שכנותיחסי
~ 

נפגשיםהםיום-יוםול.·שממבשכנהחושקוייסניאל
במפתחותיהםונושקשקים ,עכוזמולעכוז ,בוקרעם

זריזהיותרמעטשכנתוכימבחיןדניאלכלהס:
הוא ,האחרוןהסיבוב l 'עוסןךחהואובעוד •ממנן

המדרגות.במורדנעליהטיפוףקולאתלשמועיכול-
ובשעהוהמצערות,ות tהבלוממעלותיהאחתחיתההזריזות ,בכלל

חמקניסוב""ערבלעברומפסידהחיתה ,פניועלחולפתשחיתה
החמצה.שלע·קבוניחוחבעלשובלאחריושהותיר ,וחיוור

הריקותהביציםאתמשילידוהיהחביתה,לומסגןכשהיהערב,עם
שםבודדאדםרקלבדידותו:יותרעודמודעהיההפלסטיק,לפח
עליו.ותוiדהבפחהריקותהקליפותנקישתלקוללב

בחדרמתרחשאשרזגתמדמייןוהיה ,ידיואתנוטלהיהדניאל
מסגניםהשניבצדגםאויליבמקביל,פועליםהםאולילקיר:שמעבר
שבפח?בפסולתומתבונניםחביתה

גםהםזהכיצדלזה,זהסמוכיםכהוהםהדברים,פניהםכאלהואם
דימהדלתותיהםשביןהקטןהמרחקהמידה?באותהמרוחקים
אלמדלתוהדרךכיאהורהיהשנית,מתבונןוכשהיה ,בולהתגרות

אלמדירתולעבור,יכולהואלמעשהוכיבמרבדים,מכוסהדלתה
אתלהפוךכדיזאת ה'" rבעובהיהדיברצפה.לגעתמבלידירתה
יותר.לנסבלהעניין

עלהקישלאעדייןולנסוית,להעיזאומרגמרשבלבולמרותאך
שממול.הדלת

אפשריובלתיאפשריויותן·יותרנדמהוהדברנקף,שהזמןככל
מבעלאודותיהשאסףםימהפרסישכנתועלללמודניסההואכאחד,

לאסוףהיהיכוללאאיהובהקפה.לקנותנהגהשאצלוהמכולת,
מלמדתאשרמלומדת, iאשדהיאליברביץ'גברתשאסף:ממהיותר

מכוניתהאתלהתניע .רנרהגחוצרפתית,ספררתעירוניבתיכון
מזרעלהביןניתןלאאחו"'תשכןראשון.במהלךוהמסופחתהקסבה
גםונכביתלפתעמשתונקתמכוניתהכךכלמזומנותלעתים

דניאלהיתרזאת,י~ארר .ביותרהחמיםהקיץימישלבעיצומם
היאנוסהליברביץ':לגב'בנרגעפרסיתמסקנהאףלהסיקלעצמו
נמרצותאיזושהיממנהה rקרנזאת,זולתבעבר.שגיאותיהעללחזור

גב'אתהקדימהתמידואשרעצמה,אתכילתהלאשמעולם
תמידיבמרדףעסוקהחיתהליבוביץ'רגב'.,בכחצי-צעדליבוביץ'

צעמו.אתכילהלאמערלכזהואשגםחצי-צדע,אותואחרומריר
אתלהדביקמצליחהחיתהרקאילוכילדניאל,נדמה.היהלעתים

מאחראךהקלה,שלבחיוךמתעגלותפניההיוהפנימית,נמרצותה
אחרים.לזמניםותיה 1שמחאתשמרההיאקרה,לאמעולםוהדבר

דניאלאתמקדימהד:יתהליבוביץ'גב'הדברים.להםנמשכווכך
נעימתואתבוררהיה:ה tבשנייהובדיוקבכחצי-צעד,מעשיהבכל

ותקיףמהירבצעדבפותחההלאה,מסתלקתהיאחיתההאינטימית,
מרוחקת.מסרהאיזושהישללכיוונה

שלרמיזהלורומזתליבוביץ'גב'כאילולדניאלהיהנדמהאחדיום
כמנהגה,שלאליבוביץ',וגב'מהמכולתחזרהבדרךזההיהממש:
הסליםשניהיאלכךיבה 1שהכדניאלחשבתחילהצדעיה.אתהאיסה

 ,שןחורקאדםשלבמהירותכללבדרךלשאתנהגהאותםהכבדים,
לאאךאתנחתא.עושהחיתהלמדרגותסמוךכשרק ,מהרמהר

אךשינוי'לשםנעימהלהפתזבהכמצפהצעדיואתהחישהואהפעם:
היהניתןשעליו,,:חגיגי'הדשןלעכוזהמאדסמוךהיהכשכבר
המיושנתהמקסיילשמלתמבעדהדקיםתחתוניהמתחאתלראות

כתנועתשלה.העקבלנעלמבעדנחלצתרגלהבכףהבחיןשלבשה,
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ממנהנשרהקסבהואבןהנעל'אתזריזהסלסלהז;כלסלהמהירהיד
כיצדלנחשהיהיכולהואקנאה:שלהרהורבוחלףלרגעהחוצה.
מתוח.רגרבירןמבושמתרגלכףביןלחוצההאבן,מרגישה

עלבעומרההעקבנעלאתונעלהליבוביץ'גב'התעשתהמאדמהר
והיהפליאתואתעוררשתמיד ,דבר-ידייםעזרתוללאאחת,רגל

בחייה.רכותכברשחוותהומשוחררתעצמאיתלאשהסימןבעיניו
מלוןבביתאפלוליחדרשלבמרכזובקלותלדמיינההיהיכולהוא
עומדתבתולית,חסידהכמואחת,עקבנעלעלעומדתיחסית,יקר

 Harry, wake upבמיסההשרועלגבררךבקולולוחשת
! darling • 

המדרגות.הבאה,לתחנתההמשיכהמקום,מכלליברביץ',גב'
מוותר.אינושהפעםהחליטלעייפה,עמוססלהואאףשסחבדניאל,
עלשעלתההאימה,בהבעתדניאלהבחיןהמדרגות,לשפתבהגיעם

ולמרותבספק.הועמדשלההטריטוריאלישהמרחבאימתכלפניה
אותהשאללא?)<רמתיהפעםהתזמוןמבחינתטועההואכישהרגיש
מסתדרת"?"אתבולס:נשימהבקוצר
שציערווקודקסי'חדבקולפסקהעיניה,אתאליולהישירמבלי

תודה!". ,"כןביותר:

עדלפחותלזמן-מה,להידחותייאלץהענייןכלכיהבין'דניאל
 ,לדניאל ,ברורלוהיהכליל.יתנדפוהנוכחיהכישלוןרסיסיאשר

לותיסלחלאכיבמדרגות,העלייהבזמןבכבדותלהתנשםשהוסיף
שמרהעליומקודש,תחוםאותוהפרס,לתחוםהזאתהגסההחדירה

משמר.מכל
"צריךליבוביהגב'שלבעיניהדניאלקראבי"לזכותהרוצה"גבר
להפקידלרצותלילגרוםצריךנשקי'אתלפרוקלרצותלילגדרם
הדרך".זולאאך-שליהטריטוריאליהמרחבאתבידיו
החמיםלמיםנותןבאמבטיה,דניאלבילההיוםשלהמשכואת

בחלוקעטוףעומדממנה,בצאתומחשבותיו.אתולסדרלהרגיע
מנסהשהואתוך ,בשערומסרקהעבירהמראה,מולכההכחול

ששיווהשמרגעחיתה,הבעיהמקסים.גברשלהבעהלפניולשרות
ושהואהתנדףהקסםכימשוכנעהיהפיוטית,קסםהבעתלפניו
היההמראה,מולבעומרורכך'אחרת.להבעהמשכנואתהעביר
מסוגלתשאינהלב,נרכשתהבעהאותהאחרתמידיבמרדףעסוק
בידייםנותר-יותרשהתאמץוכמה .הפועלאלמהכרחלצאת

ריקות.

מולבעומרו ,אחדשיוםעד ,מיוחדציוןכלללאלהםנקפוהשבועות
שלההידותיקעומדתליבוביץ'בגב'דניאלהבחיןהדואר'תיבת
מכתב.אחזהבידיהכתפיה.עלשמרס
המצדיקהעילהלמצואניסהכךואגבלשרוקהמשיךדניאל

מההתיבה:לתוךפנימהוזרקםמפתחותיואתבסלהואהתעכבות.
עכשיו?יעשה

אתשהעלהפזרני'כתב-ידמשורבטהיהחוץתוצרתמעטפהעל
עדנדירהנדירה,איכותבעליאנשיםמאותםהואבעליוכיהרושם

מראששוויתרואואישיותם,מלואאתשיהלוםסגנוןשאיןכךכדי
לכלבניגודליבוביהוגב'הצטעצעות.שלניסיוןכלעל

הדוארתיבתמולוכברהזו'האיכותבפניעמדהלאהליכותיה,
שחורותאותיותאותןאתברעבוןוקראההמעטפהאתפתחה

קסם.עליהשהילכוופזרניות
רגילשהיהכפיבגרונו'כחכחהואקנאה.שלצביטהחשדניאל
בתור'היחידשאינוללקוחלרמוזרצהכאשרהעבודהבזמןלעשות
שליהמפתח?אתלקבל"אפשרשאל:מהרגילמעטנוקשהובקול
ליבוביהגב' •אנפיןבזעירבאשמהכמודהוהצסחקלי"!נשמט



לאאףהיאהמפתחות.אתלידיומסרהובהולהמהירהידבתנועת
השחורכתב-הידפניעלבפעלתנותשהתרוצצועיניה,אתהרימה
-משובחאירופיניירשלדפיםשלושהעל-פנימוסבעשהיהוהברור

שהיהספקאין(שכןגבראותושללאישיותונדבךהוסיףזהפרסוגם
ומרוחק.זרגבר>זה

גברבחברתליבוביץ'גב'אתדניאלראהיותרמאוחרשבועיים
מאותובמעסאךעבהשהיה-דקששפםגוף,וחסוןממוצע-קומה

אתעיסו-קלאסי""עצבניהמכונהסיפוסאותושלדקיקשפמפם
העליונה.שפתו
מנסואתלכד ,לכיסיומבעדנצצועורשכפפותשרוולים,ארוךמעיל
עיניוהיוהזרשלבנוכחותוביותרהבולסהפרסאך ,דניאלשל

עליהןכמסוככות ,עליהןכיסוכבדותששקיותוהמעריבות,הקסבות
מנוס.מפניהםשאיןנעימיםבלתידבריםראייתמפני
חיננית,קלותאיזושהיהקרינהמהשמשוםהכבדה,חזותוכלאת

שהיהוחם,כבדקולאפף ,הארץכדורשלהמשיכהלחוקיבניגוד
חשבוגם,מהרפתקאותסיגריות,מעשןמעסחרוךבגוונים,עשיר

נדיר.משחקכישרוןעלהעידדניאל,
שבכלליבוביהגב'שלצמאונהאתלהרוותבכדיזהבכלהיהדי

שאימץויתום,קסןחתוליםכגוראליונלחצההאפשריתשבריריותה
כהורה.אורחעוברלעצמו
נעצב.דניאל

במיםבשוכנוריחנית.קצףאבסייתעלוהחליס ,לביתועלההוא
בבחינתהיהשלא ,הזרשלבקולולהיזכרשלאלוהיהקשההחמים

צרפתיתודיברז'ק,לשםדניאל,ששמעכפיענה,הואעוד.זר
צרפת.לתרבותחיהכפרסומתכמעס,מרגיזהמופתית,

מעלעמוקהשניים,ביןקושרעמוקמהדברכי ,לדניאלברורלוהיה
ידע.לאזאת-בדיוקדבראותומהוגע.והרהשעהלחייומעבר

אךמצפה,בדיוקהואלמהידעלאדניאלבציפייה:להםנקפוהימים
הניחלאהנוכחיהענייניםמצבשכןלהתרחש,מוכרחהיהמהדבר
כלל.דעתואת

מוחלסתדומייהאך ,הסמוךלחדרכאפרכסתאוזנואתהיסהלעתים
שלהאינסימיותאללחדורסיכויכללוהותירהלאוהיאשם,שררה

בני-הזוג.

הולכיםוז'קליבוביץ'גב'אתלחלוןמבעדדניאלקולסהיהפעםמדי
אתזיההדניאלהקפה.לביתאולקניותזרוע,שלוביאס-אס,

עב-הגברשלוהשלווההחסונהדמותואתעל-נקלה,דמויותיהם
בהתלהבותשדיברהליבוביהגב'שלהקופצניתדמותהואתהגוף,

פוגשהיה ,בןובעלותובמדרגות,נידרדרלחייה.עלסומקשהעלתה
פרסיתכספינהבנסחה,קדימהפוסעתהגברשלדמותובהם,

אחת.נוסעתהמשיסה

שההשבהםהשבועייםובמהלךהשניים,אחרלעקובהמשיךדניאל
אותוקבועים:כמעטהתנהגותדפוסינוצרוליבוביהגב'אצלז'ק

אירופיגווןבעלותנוצצותעורכפפותאותןשרוולים,ארוךמעיל
אותהולצדה,ז'ק.מרשלונוסחתשלווההבעהאותהמובהק,

הליכותיהאתשסחפהוסמקניתקופצניתנעוריםהתלהבות
צפויה,בלתיבעוצמהמבעדםוננסהליבוביץ'גבישלהמאופקות
פינתההשברירית,ישותהאתשמילאהעצבנית,נמרצותכשאותה

לאהבה.מקומהאת
מהצדנראתהכזאתיציאהוכללסופרמרקס,אולבית-הקפהמהבית

אתמשלבז'קומרהכביש,אתחוציםשוב,הםהנהקנאה.מעוררת
גדולבצחוקפורצתמהשמשוםליבוביהגב'שלבזרועהזרועו

וספשי.

מותנעתליבוביץ'גב'שלהקסבהמכוניתהכידניאלהבחיןאחדיום
הספיקבסדםאך ,דניאלהשתומםלה?אירעזהמהכהלכה.

והנאמןהסובז'קמרבעניין:גבריתידכיראהכהלכה,להשתומם
בצחוקפורציםוהשניים-הנכוןההילוךאתגבריתבזריזותמשלב
משותפת.הצלחהשל

נוספת.חביתהלוומסגן ,דניאלחושבלעשות"יכולאניגםזה"את

כירצויהרעיםוגםפעם,להסתייםצריכיםהסוביםהדבריםכל
יסתיימו.

כפפותאתמכיסיולשלוףשכחולאהארוךמעילואתארזז'קמר
אותוהסיעהליבוביץ'גב'לצרפת.חזרהואארז.בסדםעוד ,העור
אתקינחההיאולחות.אדומותעיניההיוובחוזרההתעופהלשדה
חשלרגע,לקוותהפסיקשלאדניאל,והשתעלה.פעםמדיאפה

שגב'בשעהלשמוחהיהבושכיאם ,אותוהפוקדתעצומהבשמחה
בשעהבוכהאחד-החייםהםכאלהדמעותיה.אתמוחהליבוביץ'

חברו.בכיבשלצוחקאחדקרובותלעתיםאךצוחק,שזה

בקצף,עמוסההאחתולחיווהתגלחשעמדשעה ,אחדחורףיום
שאינואדםשלדפיקההדלת,עלובישניתחלושהדפיקהנשמעה
מקיש.הואעליהבדלתבטוח
דניאלאתהזמינהמתרוצצותובעינייםבפתחעמדהליבוביץ'גבי

בכורסאותיושביםשהיוושעהאפתה.גבינהגתערגם ,כןלקפה.
החרסינהמספלהכפותאתלשלוףדניאלהקפידהרחבות,הקטיפה

הכפיתנקישתקולכיידע,שכן ,שפתיואלהגיעובטרםהדק
 .שכנתושלהשמרןהמושגיםעולםאתיזעזעבחרסינה,

מקוםעלסיפרדניאלמהוססת.באיטיותהשיחההתנהלהתחילה
נוספת.עוגהפרוסתלעצמהבצעהליבוביץ'שגב'בזמן ,עבודתו
 ,דניאלחשב ,הנוערשלפראותועלדיברהנרביץ'לישגב'ובשעה

 .דיומתוקאינוהקפהכי
אגבושאלאומץדניאלאזרהתרבותיהערבשלסיומולקראת
ידידהואז'קמראםנוספת,עוגהחתיכתונטילתמסווהשיעול
אהוב?חבר?ליבוביץ'?לגב'קרוב
להקראכבר<עכשיוקלרהאמרהשלי"ילדותחברהוא"ז'ק

 .ברוךקלרה!)
ארבע-עשרה,בתכשהייתינפטרוהוריבפריז.ביליתינעוריי"את
אצילאיש .חסותואתעליפרשמשפחה,ידידישלבנםשהיהוז'ק,
לי".קרובוחברז'קהוא

אתלשמועחפץהואדניאל.שלדעתואתהניחהלאזותשובה
בנימוסבגרונוכחכחרקלכןגלויות.לדברהתביישאךהאמת,
עוגה.פרוסתלצעמוובצע

היושבועמדימנהג:להםעשוליבוביץ'וגב'ודניאלחלף,הזמן
וחולקיםקפהשותיםזה,שלבביתוופעםזושלבביתהפעםיושבים

ומדילזוזהקירבוםהמשותפיםהערביםהמשותפת:בדידותםאת
לשמוענהגהאשרשירבצרפתית,שירמדקלמתקלרהחיתהפעם
בפריז.שלה quartierב-

קלרהבחדר.איןלאשהגברשביןמתחכלכילכך,לבשםודניאל
עלישבוכאשרופעם, ,לטעמומדישקטה ,לחלוטיןשקטהחיתה

ואותהידהאתחילצהבמהירות .בידוידהאתנטלהואהספה,
שהמרחבאימתכלשעלתהההבעהפניה,עלעלתהאימההבעת

שביןהמרחק •במקומוקפאדניאלבספק.הועמדשלההטריסוריאלי
 ,רגליועלקםכבירבמאמץאינסופי.בעיניונדמהלדלתהספה
לביתו.ופנהטוב""לילהמלמל
 .נפגשולאויותר

ועלז'ק,שלאצילותועלחולםדניאלהיהבלילות,לפעמים,
הנפחדת.הבעתהועלליבוביץ'גב'שלהרחבותהקטיפהכורסאות
שעשהובשעותבמלה,מלהורשמםחלומותיואתזכרמשנתוכשקם
לבנותניסההללוהפרטיםומכלבהם,מהרהרהיההעבודהבמקום
עלליבוביהגב'שלמלאהתמונהבפניויציבאשרפסיפס,

כמקודם.ממשברורולאסתוםנשארמשהואךופחדיה.טעויותיה
וחדתצעירהבבחורההבחין ,גילמהרמוקדםמביתוכשיצא ,אחדיום

אתרואהשהואלוהיהנדמהלרגעהמדרגות.לכיווןחומקתפנים
הפתוחהדירתהלדלתמבעדליבוביץ'הגברתשלהעירומהכתפה

 •הדלת.נסגרהומידלמחצה,

ו~-ו
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המערכתהערת

הםשעה"."לפיבמדורטופלוהקוראשמעלההנושאיםא.
תמידלאיזtהבנתנו ,להצטעראלאלנואין .הבנתנולפיטופלו
הקורא.שלזואתחופפת

הגיעולאפשוטהםהקודמים,המכתביםלשניבאשרב.
לתשובה.זכולאלכןלמערכת.

.. ,tח. 
זה?כרכרזה >'~כראיומגיביםא,

נובמבר-דצמברבגיליון"נפילה",פורתאלישעשלסיפוריואתקראתיעלכראויהגבתםשלאכשםכעס.מלאניושוב 156גליוןאתקיבלתי
כזה.משונהסיפורלכתובאותודחףמההבנתיולאהעיתון,של 1992וכלישראלפרספרסזתעלכראוימגיביםאינכםחביב,שפיקפרשת
-הירצחוולפרשת ,וחבריונרנוחייםיוסףשללנפשולהיכנסרצהאםבמשהוכךעל~פיםימוסואתםליבוביץ;·ישעיהולפרופי ,לכךהנלווה
עובדותיחדבסיפורוולשכלםמופרכיםדבריםלבדותמצאסעםמהשריד.ליוסיאישי

עלושערורייתיתמסולפתתמונהליצורוכך ,עורריןעליהןשאיןכצנזורהלבעיותיותררגישיםוסופריםשמשוררים ,לתומיסברתי
שתולדותשמיתמונה,-מותופרשתועלבארץבחייונרנואודותשטעיתי.כנראהפרס.כזכויותחפשי,כניסוימחשבתית,

חומראיזהעלמיוסדתשהיאלחשובעשוי ,לונהיריםאינםנרנושובה. rלרזוכהואינילכםכותבשאנישלישימכתבזהאגב,
חדשות."תגליות"עלאוידוע,ביוגראפי-היססוריגולומבנפתלי

בעקבות ,בדוי ..היססוריסיפורלכתובפורתאלישערצהאם ,שנימצד
-למאההשלישיהעשורבראשיתבארץשנרצחעבריסופרשלחייו

שםלגיבורויעניקאלאנרנושלבשמוישתמששלאלוהיהמוסב
 .כשרונווכמיסב-נפשוכאוותעליולהעליליכולהיהואז ,בדוי
"נפילה"לכתובלאלמהאזי-בסיפור!אפשרהכלהלא-תאמרואם
אלתרמןועלכפדרסס,ביאליקועלמתוסכל,כרקדן-בלסעגנוןעל

ככייס?שלונסקיועלכפרדסן
מביןשהואשחושבומילא.-האמתמצדאבל ,כןכביכולאפשר?בכל
זאת.להרגישצריךהיה-נרנואת

עזרכןאהוד

 77ן l~ת
ואמנותתרבות 111לםפרהירחון

בלבדשייחוססתמורתלשונהחוברותוו

הגייתהמשלוחכולל

 IBJ!I! 1 &5 03בטלפוןסג
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מודרניות 1דאל 1בחזרד

פיינו•ם•רה,למנוייהצטרפו

קםהואמדועזוויותמעשרומנמקהמודרניזםשלשובועלמכריז·פוליטיקה·
 ,אמנותהמאה:סוףלקראתוהחברההתרבותפניאתיעצבואיךמחדש

דורמנהיגות, ,פילוסופיה ,משפחהושירה,ספרותהאישה,מעמדפוליטיקה,
הפוסטמודרניותעלפרחיםעםמזבהזאתבהזדמנותומניחתקשורת. 1צעיר

 .עברוןבועז .ושעיה .ב.אסאתאישייםםיבטורהםצבעלדיוןו
 .רוביושטייןירנ .נולדבלוםעםירם .בשארהים rע .צוקוידד

טעםהמרורםונ.נייםיבן-דרור .אוליךאבישי

מיוחדתהצעה

חדשים:למנויים

בחינם.גליונות·עבר
שלושהלמביאחינםמנוי •

הספריםובחנויותברוכניםגלחשי

 03-5101847 , 5101529בטלפוניםמנויים
סאםטנרעון :עורך

סטודיוסטודיו
לא.מנותעתכתב

סטודיו
לאמנותעתכתב

למנוייםתלוש

לכבור

חב'בהנבעתלאמנו'ותהמרכז"סטודיו"

 37850מנשהר.נ.

"סטודיו"עללחתוםברצן['

חוברות) 11 (שנהבמשך

משלוח.כוללש"ח t 10סךעלהמחאהמצ"ב

ר·סזבוריו nאשםעלמוסבתתהיהההמחאה

משלוח.כולללאש"ח 110לחו"ל:מנוי

---------משפחה~שם

--------------כתוב

----rבןפוז- ______םיקור

-----תאריוחתימה

מתנהד

 !!!מנוי

ירחון

האמנות

היחיד

בישראל

מתנהלמנויתלוש

מתנהמנויעללחתוםברצוני

חוברות) 11 (שנהבמשך

 :עבור

 _ __________משפחהשם

 _ ____________כתובת

----זבלפוז-- _____-מיקור

תאריו-----חתימה

 :המתנהשולחפרטי

 _ _________משפחהשם

------------כתובת

------rבלפוז_סיקור

תאריו----- _____חתימה

 r·ר Jl]jי 1צו~ n·,u;1 uצכ· rוו wו oצו rוו wוצוםושוח oצכ·ושוח oצכ·וח w1צום rכ· w , :-:·:צ ,-·-~ =·-צ ,,· \ · .



למשקיעיםענקהטבות
ההשקעהאפיקיבכל

בדיסקונט!העיקריים

ובגדול!-להשקיעאותךמזמיןקונט oדיבנק

מסוגוביותרוהמקיףהגדולההשקעותמבצע

ובלעדיות.גדולותהטבותעםלדרךיוצאקונט, oבדי

להשקעות,ומיועדבלבדחודשווםימשךהמבצע

-קונט oבדי Dהעיקר"ההשקעהבאפיקי
נאמנות,קרנותפצ"מ,שקלוום,פקדונות

גמל.וקופותחסכון,תוכניותערךכוורות

כוללמהםאחדשכלהשקעה,מסלולישנילבחירתך
ובלעדיות:מיוחדותהטבות

ש"ח 20,000מעלהשקעות
מוגבלתלתקופהני"עקנייתעלמעמלהפטור •
יסודיבמחירקונט" oדיאילנות"נאמנותקרנותרכישת •
שונותהשקעותעלריביתותוספתמענקים •
האפיקיםבכללהשקעהנוחיםבתנאים *אשראי •

ומניות)אג"ח(להוציא

ש"ח 250,000מעלהשקעות
הנ"ל)להטבות(בנוסף

מוגבלתלתקופהני"עמכירתעלמעמלהפטור •
שקלייםפקדונותעלמיוחדתשנתיתריביתתוספת •

השקעותתיקיניהול
מועדפיםותנאיםולחברות,תיקיםלמנהלימיוחדיםשרותים

השקעותתיקילניהולחברה- "ל"תכליתלמצטרפים
 :לפנותנאפגישה,לתאוםקונט. oדימקבוצתבני"ע,

 03-5145577טל.פרנס,גרשוןלמרתיקים:מנהלי 8
 03-5145620טל.קמחי,שוש 'לגב•חברות:

 03-5145566טל.טודניק, oויויאן 'לגב•"תכלית":

חדשיםללקוחותומיוחדותנוספותהטבות

דיסקונטשלהגדול"ההשקעותל"מצעדהיוםעודהצטרף
ובגדול!-להרוויחאתהגםותוכל

 03-5652010מבצעים":ב"טלבנקנוספיםפרטים
דיסקונטבנקסניפיובכל

 .עתבכלהמבצע,תנאיאתלשנותאולהפסיקרשאיהבנק

 .לדברמיעםיש
 .כמקובלבטחונותוכנגדמוגבליםבסכומים•נתןהאשראי •

m נםבנקד•םק
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