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רעששמקיםממולדתח"כאיזהמייצגיםאינםאלונישלדבריה
אתמייצגיםכןהםאבל ,ממפד"ליהלוםאיזהולאסביבוליצני
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מאיטליה, ,מסולדושבאהוזו ,סיניהרבמעמדשקיבלנו
אחתכל-הגדולה>המלחמה<לפני ,ומפוליןמליסה,מרוסיה,
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על-פי ,מנגלבצורתמגשעללקבלרוציםהיושאותההמדינה,
כידוע.יומיןיהודית-לאומית-עתיקתמסורת
משנתהאתמקבלשאינו ,מאודרחברחב,ציבוריש ,ברור

-הראיהאלוני.שולמיתשלהתרבותית-אידאית-פוליסית
מתוקףאבליותר.ולאמנוסיםשנים-עשררקקיבלהמרצ

שרתבכהונתאלונימחזיקההאלההמנוסיםשנים-עשר

שלה,המנוסיםששתמתוקףשש"ס,כפיוהתרבות,החינוך
אלונילגברתמותרזהמתוקףהפנים.שרבכהונתמחזיקה
מותררקולא-הגשמתהלמעןלפעולוגםמשנתהאתלבטא

מתפקידה.הגזורהחובתהממשזואלאלה,

איךיודעאינניבמאי.-9ה ,'אביוםאלה,שורותכותבאני
יוותרואם .כאןיהיהלאשוויתורמקווה,אניאבל ,דבריפול
בגידהתהיהזו ,באלוניבגידהתהיהלאזוהזה,המשרדעל

מעבראפילואוליבחירות,לקראתאמרהשמרצמהבכל
 ...לזה

עמדותיהעלהשלוםלמעןלוותראלונישולמיתשעל ,הטיעון
לבצעלאכלומר-תפקידהועל ,אותןלהביעלאכלומר-

 •.מגונה.שידולהצעתגםאלאזולה,דמגוגיהרקאינו ,אותן

~1 -96,)1 

טעותתיקון
אורישלבשירוסערת ,לצערנונפלה,הקודםבגיליון

 . 39שבעמ'יזהר

וצריך "ה~י~ jJז.tת ע~~t.ז"לאהודפס:השביעיתבשורה
קי~ה". jJ~ת ע~~~"לאלהיות:
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פרבראסי 1:~ו

הנפששלאסכאטולוגיה

עליוונפשויכאבעליובשרואןא.
תאבל

 1,י;ךךתע;לההיאחדשיםי"ב

~גחם, •:~הן~ין~נףסהלה Tן T ~~:קי
-רפאיםבכאבמרגשההיא

זנגו~ף.-ל"נ •~ת T:לה~ךתו~
;ל jZןר;;ה ה~~י~חיא

מעלהשלתענףג;ת
 ,םי~~?~~ק~ל--לב;אךלא
ראשה,שער;תאתש!ללטפףך;צהחיתההיא
 T-:-ף,.זנגףכל'~תלהחף Fל T~דל

ןזנך~יש, לי~~~ ,נ;נכרלא~סיחןק
;פךן.~~לף 1 ,ע~;~א; ,ד:ג~יrז
וי;ךךתע;לההיאחדשיםי"ב

 •: •: : T ~תאבל TTועליו

 fמזמ;תיועל fתפא:ךנף; Tעל

למששרגילהשד~יתההש~מהעל
 ••- : T • :י_~ךה.•:~נכה /ryo- ז~~

~rת~~ , ך~·רז-~rשחיא ,תז;~rתן. 

חןז-רוקםלגלית

 ,להתפשטמתחילהשפרףש;
 ,ה~~~ו:זיף:" :ע-~;מ~~ןב;

ל~את. ,;ע~ין /o ,תףל!~י~~
לעלףימעלףילעל;תזמגה:פשמגיעואז
 • : • ••ן~ר~ T ה~~-נ;ז •;. riנ;לא

 .רצהעמ'ב'כרך ,תשכ"ד) ,(ירושליםשעוועלח"דמהדורתהרמב"ן,כתביהגמול,שערראהנ.

הלילהוהואהאחרוןהעילוילפניג.
הנשמהשלהאפל

 .)ב"עקנבשבת,(בבלי,ויורדת·עולהונשמתוקייםגופוחודשעשרשנים·עדן.

כפוליםשהדבריםאחרת:אפשרותב

 zזנזpר;תי w ;~ןא;~רים
o/ ז·:זדז~JJ זתrjZ ה 1זנזנ~ו:
 .ר Q ז:ז.:ךלא:ב!ל;םיף ?tי;לא~ם

לה;ךף, ר~.ע~זנזpק;מות, רזr~~ךהףא
~ןי;ן ry "ע;לם ry ה-' ,Y ~:פל~!לףך ;ב~

-גשמיבצ!לףך
:פפףלים..שהדבר;ם

תףרה, oףערמההנשמה, ; nrף.לפו
 Tנערהה:•ב,מ;ת•עצ'מ iג•פ:ת

• ; • : -: T -:-ז 

 ,בא;ךמבשמה,שש-עשרה,בת
ןהףא Tגףף, ci •ל~ם jזנ~~ךי;ק"נ;
רףמ. ryז;נןי;נכררק~ןבףש

 ה~~ל /oצףך;ת;יןע;~ןתחיאס,ןvןיםי"ב
 .הל~~ל fןצףך;ת

ףבתענףגים.באהבהשרףיההיא
• : T :-;ז-;-:-• 

ג~~ה~יךף~ך~י~ה;!ךת nן;!ךת nחיא
נדבך;.יצאה

i 'זי·~ךrדח!~י~~חילה~יא, 
לש:פח,מתחילהשפרףש;

:· •• -: . T • : -

~;ינף ,הל~~~לס;~ך , ן;ך~~~~לף~ךשףמ;סיו
o/ ו;בר~ת;:וא;דןל ל~'~:נכ~ז;דיר;תד:!ז:יים. 

 ,~ןנףזנ~הוןהלצףןה~~ןה~הן!ה
~ o/ םי~~rי~ז ry ry ן~ךמף!ןה,קות;סה

ונאספה,חזרהשהיאלפניאחדרגע
 T : ...... :ז: T ,;ן"ר bס~:עלףי ry-.ל~;י

 , ן;ה~י:ז-ת~~ןחיא ,תן;ן~~?ןהןחיא
מסגלת,באמתשהיאמסגלת,שהיאלה"היהנדמה
 •: •: ••• : •: •:: •ףארת:•מת,•ר-.ח"אנבדלתצףרה Tלהכיר

~ i ת;ת"ה~T ק;ל: ~~ f ג ;מ•~-ם~ q ם•,.ל. 
 ,זנ~ר;ן~ם ר~~~ן~ל ry~לה 9ףדח~;
מדברת:באמתשהיאמדברת,שהיאלההיהנדמה

 •: •:- : •: ·:: •: ,ם~ד: לל•~~:!הף~ה ,ם:ד: Tןף •-.ס;ף
שהיה.זהףמה ,בינגעתאתה
זד•: ·:- .ז-:ז-ז

שהיה.זהףמה ,בכיתיאני

ב;כה.באמתוהיא Tנ;כ·ה;שד~אלה •ונדמה
: 

 T • •: T • : •: •:; •: T 0.י : 0

 . ר?;;ז~י~נףךהףא
~ r י;ry זנל;להת;ך~לה;ן~ים·םry ~~ל f ה~~~נזל. 
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* 
ת iזוחלי-אישהגמירה

:p ;י~~ r לראש;~ףז:ייJ מ~י~~ים,~תן!ה;תס:ה ר~~~ ,;עה
בג:ם J:pי~~י Qמ; p:~~יסלל' R~ח~ת~ין p:נ;~~ים

:p סף;~וס~ב,ןאךךרףת;ת:p ,ס~ק;םר~י.סבג:ם
חשמל.:פל;פרא,בשרידי-אדם,מתחיל;תשב;

סלו ~ל;ק~ ,iז iiד~ i~ת iלזקמ ..ס:ה ר~~ i ,;ע·ך
 :;פ;סך~ע;לם ry~ס;ף

 ';ר;עאתהמשילהנחשלאזה
i ; הל::~סלא,-j -ןתry ךry ,ללדת,ס~ק~הם

הג;לדת.ואניהנפרדתואניהמשילהאניז;
 ... ... _:פל'~לה ; n ·-~פתפ:עגלההית,~ _הגשמה

~ק~רז~ר'~ף p:-ל~·~קדה-··ף'~ p: :~ך~ר i~מ
 ר~~~~ב~ל~ב~ר;ר-סס~ים, ,ע;~~ס ו~~

 ..~~ו·סס~יםר 9Qך~ך 7ה; ,ע~~~ס-ו~~
עינים,מלאההע;לם,אלמ~,ךהתנפלז-ןי:פדר:פיאני

 •- •• ז••: T T;;ת••מלאכ~ם, nמלאה-~,~ם,•כ

 ם:~~נבק,~ת r7Pזמ·דמף~;~תד~;נ:יי~ל;ם
סב;~ים?ס~:םסקרו~ים,ס~:םחםסנבחן.ן;~ים,

 י~;~נבק,~ת rמזp ,םד~•דמףתדמף~ף,זאתס~נכהךאףלי
~חים rמ~ ר;·ם~~~סל~רז~א;רים, י~;~ו~סר;ת

ה;ן~ים.~גף~ליוס~ק;ם 'ל~ך-י~~
נבה;ת rדח~ד~ס ry , י~א~~ל~ק~תס~ייר~סה,

 .םי~;ר~~ן~ן-~ה ,;ע

~רךה.לגףס~נכהלאדר P:ב~ילרף~~אן
י~~ים, Q~ףנכז:יי Jא;~ף;יך~ינ:יי p: י:~

עףל·:~ים.ך~ךה;ידי'~ן 9 ~~ן~ךלל~ת,ןףנכז:יי Jך
אבלר'"תז:פלאלע;לםואז-ןהדבר'תדעלאאז-ןה

-T - •• T T T - : : T • : :-ז 

ס~חיךה.ס~נכה~:דינף
מגב,גבהגסירה,חיתהבראשית:פי

ס~~שן i~ןי T~~די f~ג~ףל;ת p: ן~~~
בפנים.פניםשגשףבועד

: -:• T • T T : • 

הידוע.האפלאסוניהמיתוסבעקבותא,ח,בראשית-ובא,*ראה:

 ,ח;~ל ,ש~ ry~ת;ךס!ל;תחן
ןק;' ry~בגר- ח~~~זאת~סת;ת nן~ל; ש~.pזף~י
 •ללבר;אה-לרא;תעיניםל;ש!לשףמי
האלכימ;ה,'ת;רתהאש,-·לפ~ ,; 6 ~ר~ח
-~~ק~לים ל~~-ל~~~סא;ךה~~נףש;ת'ט iךע

 .הגשמ;ת,למלבףש
ןסחי~ל;ת:ס~ר~דה~~~רףתן ryל'נודע~~סי ז:~~

ז;מל.י·~ש;ת, p:מ;~יע;תחן
~ q שר;ת~~ J ,נ;ך~ים,ק~ים

השמים.בעריז;רמים

ל~ים. r ~ ןא~~-~ס?אף:, םי~~~~
 .םי~ל~~ן~אן ,ה~~ך~י;ךןי

 ;י~:~~דר;ת"לךאךאףי;י~י~גףף~י
 .ש~ןל~ידיה;~ך ;רי;~

 ';י~:~~דרלךא;ת;יךאףיף~י
 .ש~ןל~ידיה;~ך ;רי;~

 :ח~,~לא י~~ךהך~ת
העינים,אתמסן.ןיריםשניגף

ףפז-• Tמלמטה,•מניסואתה
ללב,נוגעמב~,ש, ',התגףרבאש

 ••-- •• T :•-ל~~ךןה Q-~ה• iר

יופיהיהזה
אליאורלרחל

אחרים,אנשיםגריםההףאשבביתשנים:פבר
 fבחצ•ר;ת Tמנהר • i'יחפ ,;ע •;א,.,באחר~לד

דבר-מהשאבד'"ד-מה i:ב;יפגעהףאאחד' ם;~.ואףל~
-דבר." Tמצאתימשתאה:ויאמר fשהסן.ןר T - : T 

בחדר'אצלי.ש~ינף'ישבנ.ףזוכרת,'א~
1כר;ת, 9 ~;:•ק 9iלנף:ס:הךלא ,ה¾~ JT;~ל n: •;סי~~
בלr-רי-מצףיה,חיתההדממהאבל

ן~סת; Tןא, R.לא~ינ;ק 'ץ~ iלאף iע
הנפש,בה;נ;תעלע;מדתז-,מיראחת

~ o זתpנכ~נכ~~ ,ף~ק~·--;וימד~ •~ז~·; Ji הד~~~מד:.ינכן, 
~~ n ךי;, ~ Q ן ,ם:~סךry רק,ה;~ךא;ר:

א;ר~לנ;~לא;ר ryןגל' 9ה;~ךא;ר ryך
~~יךה.~קלך:א 9 ~ 'ן:~·ףך ry~;ליס, ,ם.ל~~pזס

סהףא,מ,יר~תלקר;אדאי p:;י;נף wס
~דל ,םי~זr-ן~~ודם ת~~;מ; r;י

ס~ר;ן'~ן~~ינף~ז ,א~~~לאס~~ר
זהמש;רר'א;ת;שלאחרשיר
ן;~ךת, .. ~~··,הל~ףנ~סןן iס~~יפ~ל
שהיה,מהזה

שהיה, Tמהכלזה
:• T -TT •: 

י~י.ס:הךה

 _ן
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מצריםמכות

ר,מתוקנות

 ;חשמלהפסקתורון:מירי
 . 1993המאוח.רהקיבוץהוצאת
לאאורשראה ,השניסיפוריהבספר
עםורוןמירימתווכחת ,מכבר

אלהגיעהלאשעינומלמעלה,"מישהו
אליהם"שתגיעהיהשראויהמקומות,

עשרתכלעוסקיםכןעל .) 11(עמ'
מצריםב"מכותהספרסיפורי

המעודכנות: ,דהיינו ,"המתוקנות

"באושתיהןואם,בתשלנפשבמחלת
בנפילתוכדורים";"עלוחיומשם"

דווקאששמומישלסיניבמבצע
יפה-"עדין-נפש,שהיהמי ,עמיחי

העורףבהפנייתותלמיד-חףכם";תואר
למרותהחורגת,לאמהאביבה'להשל
אפרינצסה":"ויאותהגידלהשזו

אללהגיערופאשלהשוואבמאמצי
במחלתבתרדמת;השקועהאהובתו
שלהצעיריםחייהאתהקוטעתהסרטן

שואה;לניצולייחידהבתעדינה'לה,
שלמותועלחייועלהמאיימתבמחלה

ואהוב;מוצלח ,צעיראחשלמשפחתו
המוחזרזקןעלהעוברתבטראומה

נהרסשביתולדעתונוכחמבית-חולים
עת;בטרםלרשתוהששבנועל-ידי
הממוססההוריםשלהנישואיןבמשבר

ברופאחמי:הילדשלעולמואת
מןבנואתלהצילח.מצלישאינו

עימה;שנולדרפת"המסו"הפגימה
בדירההמסתתרהנוראהאדיפליבסוד

הקוסמטיקאיתשלהווילונותמשוכת
מינה.

הצרותעםהרגשיתההתמודדות

אתמקבלתוהעוולותוהאסונות
אופנים:בכמההספרותיעיצובה

הסיפוריםכותרותשביןאירוניבמתח

מבסיחות-הסובו/אוהאידיומאסיות

מקום"איןריחם"נתנו("הרימונים

הלבנה"צאתעם"ישובלדאגה"
תכנילבין"הביתה")"שידוך"
 .היפוכןאתהמוכיחיםהסיפורים
ונמוכותגבוהותשכברת-לשרןבשילוב

גיסאמחדפאתוסהמאפקשילוב,-
והלשוניהנפשילעולמןאותנוומקרב

"ערבלמשלגיסא;מאידךהדמויותשל
בפולובראניהתלבשהשנהראש

היהשהחוםלמרותשלוהחגיגיהירוק
צריךשהואאמרהאמאנסבל.בלתי

כולםאםאפילופורמלישלהיראות
שידוך" , 13(עמ' ".אותומכירים

חגיגיותו-ג.א.ר)שלי:הדגשות
בשלמוגחכתהמעמדשלהפתטית
דבריוציסוס"פולובר"במלההשימוש

המובלטהניגודובשלכלשונם,אמא
שצריך"."איךלביןשסבירמהבין
מחציתה,כדיתהכוסשותה"הואאו:

אלבלילהעצמויסריחשלאכדי
משמרתו"אתלעזוב rוייאלהשירותים

שלי:הדגשה"הביתה". , 84(עמ'
 .).ר.א.ג

לביןה"שירותים"ביןהפער
שהתחוללהשבראתמבטאה"משמרת"

אתהשר ,הזקןיודהשלבעולמו
בריקדהומקיםסטלינגרדמגיביהימנון

אויבו-בנו,נגדומיטהכתיבהמשולחן
"לבושכשהואמעורףעליוהמסתער

 .) 85(עמ'ופרוע"פיז'מה

האמירההיאנוספתעיבודדרך

אלהרומזתהמסאפורית,העקיפה,
לפני-הטקסטשמעברמשמעות

 :הריאליססיים
אבאלוקחלמשל,"שידוך",בסיפור

לחזותכדיאחיהואתהמספרתאת
עושיםאלההמזדווגים".ב"קאצ'קעס

 ,בוץומתיזיםב"מדמנה"שלהםאת
הביתהילדיואתאבאמובילובחזרה
נסריחשלאכדיהאמבטיהדלת"דרך
הניסוחלמרות .) 10<עמ'הבית"את

אלכמתקשרהמיןמוצגהקומי-מלבב,
זהויחסהמסריח, ,המלוכלך ,האנימלי

במהיותרמאוחרניסוילידיבא
 ,אחרון-דודלביןמינהביןשמתחולל

שלאביו ,בקרשלאמונתובעלה.
ש"מההיישוב","מבחיריאחרון-דוד,

לושיתנוראויאינו ,פרימניבשאינו
שלבעקרותהמתממשת ) 11(עמ'מים"
החולהוהקשרהשואהשאימימינה,
פרי-נסן.ממנהמנעואמהאלשלה

מביאריחם"נתנו"הרימוניםבסיפור

"ואתמיץנוספירימוניםהביתהאבא

עדלעולמיהמכתימההצהובההקליפה
משליךהואהמרירהרימוןבשרואת

זורההואהגרגיריםעל .) 29(עמ'לפח"
מגישהואהמיוחסתולאביבה'לה ,סוכר
כפיתעםקומפוס"בצלוחיתאותם
אתתלכלךשלאכדינייר"ומפית
"הנפשאתקוראתבעודההידיים

אבימנסהכך .) 30(עמ'הקסומה"

ממרירותםצאציואללהגןהמשפחה
הדבראיןאךהחיים,שלהמכתימה

שהוכנההלבנההחולצהבידו;עולה

אתמרעננתורוןמירי

אתוחושפתהתיאורדרכי

השמשמעיןשהוסתרמה

נסתרשלדעתה,מה,ואת
האלמעין

דודןמירי

חפסק:חחשונל

ומושלכתנדחיתאביבה'להעבור
אתהמלוכלכת.הרצפהעלקמוטה
אבאמנסחשלומאמין"ה"אני

 ] ... [להחליקאפשר ] ... [מסאפורית:
אפשר ] ... [אשלהציתמוכרחיםלא

אבלחדש",משהוולגדללהשקות
עליוחולק ,מנוערחברו /,יוסל

שמסתירים"מהמשלו:במסאפורה
 , 38(עמ'רע"ריחמעלהבמרתף

היותה-הסוד ).ר.א.גשלי:הדגשות
לאשתובתהמועדפתאביבה'להשל

-אבאשלוהבלתי-נשכחתהמנוחה
בו-ידהעלומוכחשלמספרתמתגלה
אצלנווהכוללספר.מה"איןזמנית:
פריכתםשאתאלא ,) 38(עמ'בסדר"
להלבין.ניתןלאהרימון
הביתהצפתמגלמת"הצפה"בסיפור
שהחלהמערכותשיבושאתהחדש
ובחיימסרסןהגוססתעדינהבחיי

במקבילמחמירהגינהמצבמשפחתה.
עודףבשלדווקאהחולהשללמצבה
עםלדברהמעדיפהועדינה,מים,

עלולא ,שבתאייעקבעלהמספרת
סגנון"אתמאודאוהבתמחלתה,

 , 65(עמ'שלו"הארוכיםהמשפטים

ספרותיתהעדפה .)ר.א.גשלי:הדגשה
מישורים:בשנילהתפרשניתנתזו

ימים;להאריךרוצההגוססתעדינה
המספרתשלמוייהדאתמבקרתהיא
בפתאומיותשנסגרכאולרהחייםעל
אצלך"הכולכתיבתה:סגנוןואת

מתלוננת.היא ,) 67<עמ'קטוע"
ובמשפטיובשבתאיהדבקות

דבקותעל ,כןאםמרמזת,האינסופיים
הבלתי-נקטעת.בזרימתםהחיים,במשך
ואףבמוותלעסוקהירכהשבתאיאבל
שמאחוששתועדינהעת,נסרםנפטר

במוות;אותה"הדביק"בוהעיסוק

' "-1i אn רכfiY ' ,דn ~הזא

הואבשבתאיהעיסוקזאת,מבחינה

כשמשפטיובמרות,מטאפוריעיסוק

המתפשטיםהמים,כמו-המתפשטים

עלמרמזים-הביתאתומציפים
שלבגופההמתפשטהממאירהסרטן
החותמתהמספרת,סכרים.ללאעדינה

בןארוךבמשפטסיפורהאת

מאודמשפס-שורותושלושעשרים
מנסה-לכתיבתהאופיינילא

עדינהאלהקשראתלמשוךבאמצעותו
המתיםביןהקיטועאתלכסלהמתה,
באמצעותעצמובמוותלהילחםלחיים,
ומבטלותקשרעלהשומרותהמלים,

הקוטע,האולר-המוותשהואמהאת
המפרי.דהמנתק,

הרופאמאירלעשותמנסהדומהפעולה
שקועהאהובתורחלי".אליב"דברי

אוליש"כאןמקווהוהואבתרדמת,
הסיפורים"אוליהדיבורים.יושיעו

דברשישיודעהואגםאבל .) 54(עמ'
הקולחתהמוסיקההמלים;מןחזק

בכיכמו"יוצאתרחלישלמחלילה
עלואשר ) 55(עמ' " ...בסביאלומגיעה

 ,בהתעוררה ,שרחלימייחלהואכן
 .להגידלהשישמהכללותנגן

המליםעלהמוסיקהשליתרונה
החותםבסיפורגםמסאפוריתמתעצב

 ,הצלילמתוק".מוות"בואהקובץאת
הנשמהמןשעולההואהמלים,ולא

הזמרסיומה,טוען-כותבהיתרה,

הןלבטוח;איןבמליםשנאלם.
מפישמתבררכפי ,ואכןמחטיאות.

בעלתבוררת-הכפתורים-משינקה
הכלואהטובה"ה"לאהאדיפלית,הרגל
שחור("ארגזזוטאמתיםארוןבמעין

השתמש • )] 118[עמ'וארוך"צר

מערכתולנהללשקרכדיבמליםסיומה
לסיפורובת.אםעםכפולהיחסים

גירסאותשלושזהקשהאדיפלי
מינה,שלזוסיומה,שלזו-סותרות

זועובדהואף-משינקהשלזו
המליםשלמעמדןאתמערערת
קשרומאפשרותאמתכמבטאות

מואפלתבדירההחיים .משמעותי
רקלאמתפרשיםהווילונות
מןוקוסמטיתאירופיתכהישמרות

 ,העוראתההורסתהישראליתהשמש
מפניכהסתתרות-ובעיקר-אףאלא

הקנאה,אמת-והמודחקתהקשההאמת

ומאסר-ההענשההבגידה,היריבות,

במונוגרמההכלואיםבשלושההעולם
כשהיאוחלקהיפה"האמתאחת.

מינהטוענת ) 118(עמ'מוסתרת"

לצאתמרשה"לאמינההקוסמטיקאית.
שרוצחמהוזההכול.כשרואיםבשמש,

שלי:הדגשה , 120(עמ'אדם"בןאת
היוצרות.אתמשינקההופכתג.א.ר)

אי-אכילתעלמשינקהשלהקפדתה
העלילהבתחילתהאסורהפרי

("ישבסופהלובנהייהמתחלפת
הפרי .)] 126[עמ'שלך?"בתיקתמרים
פעם"בכל .וקטלנימסוכןהואהמתוק
לךעולהההצגהאתעושהשאת

האםמינה,רוטנת ) 126(עמ'הסוכר"

ועלהסוכרעלהשמש,עלשאסרה
החדראלזורמתוהאפלוליתהדמעות.

 ,והקאתרסיהמתוק"הגשם"ריחעם
מתוקמוותלומבקששסיומהשעה

בתווים.

תוהיםורוןמירישלסיפוריהעשרת
מנסיםואולימעין-השמששהוסתרעל

ש"לאכדי ,לאורהרוע"את"להוציא
<עמ'מוגלה"יוציאולאבסתריגדל
הסיסמאותגםהואזה"סתר" ,) 116

-זרעתגרעין"אםבנוסחוהקלישאות
בסדר"אצלנו"הכול ) 39(עמ'בטח"
שומרתאמךיושבתידך"על ) 38<עמ'
כמויסתדר"הכול ) 24(עמ'רע"מכל

צפויגדול"עתיד ) 13<עמ'שצריך"
 ) 87(עמ'ישורנו"לאוסופרלחמי

השזורותאמירות,וכהנהכהנהועוד

הסיפורים.במרקם

מעלהוורודהציפויאתלקלףכדי
ורוןרימימרעננת-המתוקיםלחיים

שלריחממנה("נדףהתיאורדרכיאת
לחורף"מקיץכשמעביריםבגדיםארון
בצבעחוםרקע"מאחוריו ,] 15[עמ'
מרק-"שותה ,] 32[עמ'שרוף"דבש

"הגשם ,] 80[עמ'מלח"נטולאפסיים
עלבבוץמצויריםאבקעורקיפילס

אירוניהובעזרת ,] 77[נמ'הזכוכית"

מהאתחושפתומסאפורהורימוז

מה,ואתהשמש,מעיןשהוסתר

 • .האלןימענסתרשלדעתה,

גור-רותםאביגבריאלה
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חם"געגועים

כפול"מגע

עםעצמידיוקןגרינברג:תמיר
עובר;עםמת;וחתולקוונט
עמ' 60 ; 1993

מתמטיקה;לדעתחייבאינוהקורא
-תודתקיימתכייודע,שהואמספיק

"החוקעלשמעגםואוליקוואנסים
למליםהתדמודינאמיקה".שלהשני

השפעהישאלה,מדעיות-לועזיות
יושבותכשהןואזוטריתזדהמהממת,

שורותקוראאנישורת-שיד.בתוך

ביןהקשרעלכאילוהמעידותשיד
 / 2 • 1 = 1 ·] ... [/ 2 = 2 "פדה: 9וספד

זה?מה ) 15 'מע(" 0/0 = 0/1 • 1 = 0

שידהמספרים?תודתאיתותמורס?

הצרפתיהמשודדואלדי'פולשל
כמומתפתחסובשידכישאמד,

בשורתההנפתרתמתמטית,הוכחה

שורת-שלכוחהזהאכן'האחרונה?
לאפס"שווה"אפסהאומדתשיד'
הנוסחהמשהו.בהישזאתובכל

 E = M C 2 ,שסייןאיינשלהידועה
הראשיתהכניסהמדרכתעל(המופיעה

שכלכדיתל-אביב,לאוניברסיטת
להיכלבדרכואותהידאהססודנס

אנושי'בפירושכאןמופיעההמדע>,

 , Eגדינבדג.תמידשלמאוד,אישי
פיסיקאליתאנרגיהאלאשאינה
השיריבסקסס .מתפרשתסחורה,

הקלושה,הזיכרוןכ"אנדגית
עלתגךלקרואהמנסההמתייפחת,

דומהכזאתפיסיקההטבע".חוקי

למדשלאמאזיןשגםמשוםלמוסיקה,
יכולהקונסדה-פונקס,תודתאת

ולחושמוסיקאלית,מיצירהליהנות
משודדחוזר;וזיכרוןשמחהצעד'

פשוטותבהרמוניות"להיאחזמסוגל
לה-הסדרםובפדרפרדצירת

ולחרש ) 14(עמ' "] ... [קודביזיאנירת

רמה ,הארדממהירותנפלאה"איןכי
 ,) 53(עמ'תועות"ארדקרני /,אנחנו
ובהבנה-בקרבהנתייחסלאאיך

הגדולהמתמטיקאיעללשררותעיוורת
אתמוכיחלאהבה,הצמא"אוילר'

סררפיתוחידיעלהאלוהי;האבקירם
ההקשריםנתוניםברפשוס;מתמסי

נוגההגל'גרבההנייד'קפלכולם:
מקרבגדינבדגתמידוהיעדרו"?האוד

"החסדשלהעדסילאיםהמושגיםאת
האורכדררמדחףשבתוכושבריק,

תיאורגםנותןוהוא "] ... [השברירי

ספררןאחזתהימנית"בידךמדויק:

מגדלתבזכוכיתכחול-ירוק. /קסן'
על /הזעירותירתהארתאתקראתי
 "] ... [כריכתו

באמצעיםממרקדתהאבססדקציה

מרסאציההיגרמלאךקונקרטיים:
נמתחיםהאור-הקרמיתריביולוגית.

הכוכבים"אודהד-הכרמל. ב~~
שלהצהובבאורהנמהלהצהוב,

של"השתקפויותמנורת-הקריאה",
שברעלנרשמותמתמטיותפונקציות

שידהאינהזאתמלוכלכת";זכוכית
שמיהםהשמיםגםכי"בת-השמים"

מספסרתדהרת"מכרביותשבהחיפה,

חוסמותהאופקקרואתהכרמלצלעעל
ישהשישי".הצישלנושאות-מסרסים

מתרוננים:אקררארליםרכים,נופיםגם
שמחתי/הראשון.הגשםירד"אתמול
שבתוכיהאוויררם.בקולוצחקתי
בקצה"שםאר ,) 57(עמ'רקד"שקוף

קטנהציפורהחורפית,האזדרכה

גםמסרגלגרינברג .) 51(עמ'וירוקה"
שלהאזבסס;שבגגלשבר;"מבעד
(עמ'כוכב"לדאותהארסובוס;סככת

47 (, 

בקול"צוחקגרינברגכשתמידגםאך
שחייועליומעידהקרוב"ידידורם",
מחרםהיוושריקיםומרים,קשיםהיו;

מפורשתהאהבה ,) 28(עמ'ואהבה"

האהובהספד.דפיבדובורקומהמאד

גםשנים".שלושזה"מתהוא ,איננו
כביכול:קונקרטיתהיאהאהבה
תשעאלףפברוארשלהשני"בשבוע

מצלמההבזיקהושבעשמרנים /מאות
המתהאהובמןהשחום";פניףעררעל

שחרר-לבן;פרדסדסתצלומידקנשארו
שיושלכוגעגוע,שלאמנותהעתקי

החשמלחשבונותעםיחדהאשפה,"אל
מזדההגדינברגתמידשולמו".שלא
לינ;סעםהשלילהדרך(על

השירההמוסיקה,איש ,המיתולוגי
לקרנןכדיליבוס"איניוהנבואה:

הופכתזאתאהבהשלבכוחהעליך".
 ,פראלןאדגרשלהאהובה ,אנגלי
"כמורמתשגרועושחרם,תםלנער
 ,) 43(עמ'וחרישי"קצרציפורציוץ

ידו"בכף ,הספרבסוףהמופיעהמרות

:ך;די iJפלומת"כקיסםבן-השלוש"של
בשםהספר,ער wבמופיעהמת",

 ,השחור"החתול ,"מת"חתול
אהבת-נפש ] ... [המורעל /האהוב,

הולכיםאוהביי"כלאהבתיו!",
ענןפתיתישחרר:הכולומתים",

שבין"חשיבהשחודה,פרווה ,שחרר

חשיבהשביןברווח ,הספרדפי

 ] ... [שחררהנרצהפלומתלחשיבה;
אינוחתולחתול!/אךזההיהוהרי
לאהבה?"ראוי
המת",ב"אבישולטהמרותאכן

הסלריזיהב"כתבשבעלומים",ב"רצח
אתשרצחעללמאסר-עולםשהרשלן
שלרששלמרות ,) 20(עמ'אהובו";
במחנה-ריכוז,אחתצוחקות:ילדות
לאיטהתגוועואחתבתלייהאחת

בית-החוליםשלהפנימיתבמחלקה
יגחןהמת"אביבנתניה.'לביאור',
זה"למאושפז/שיר ,רכןויצחק;"

ילדהשאנסעלמשוגעיםבביתשנים
רכן: ) 25(עמ'לבור"והשליכהששבת

 •הצ;אים"הסדיניםלמלאך"שיר
זההמרות,אתלדאותנעיםלא ,ודאי

לחיים,סעםהנותןהקדושהנושא
מורעל.חתולובפרוותצראיםבסדינים

אהובשלורצחואונסבית-משרגעים .

"השירהנושאיאינם ,אוהבובידי

השייך ,הנרדמאליהקורא .המטהרת"
אתאוליעוצם ,ההטרוסקסואלילרוב
הקטן"פיועלשררותלמקראעיניו

הזוכה ,קוריאניעלםשלוהביישני
"אהובתנו"ועלאהוב",לנשיקות

אותההפךגנברגרישתמיר ,אנגלי
"גםאיוב:אמרכבראך"הרמז";לנער
נקבל?".לאהרעואתנקבל,הטובאת
רורלןבשירילקרואנמשיךגםאנו

הבירגראפירתלמרותדמנורבארתרר
שידיהםבספרשהובאוולמרותשלהם,

המערבהרוצח,הואאני"לאהקובעים:
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היותרלכל ) 20(עמ'הרוצח",הוא
אותםלקרואלאכדיאלהשיריםנסמן
ניהנהמחדש,בספרנעייןכאשרשנית.

ומאמידות ,שברהקררנאנסים"מ"תררת

"שיריות"אר"נכונות"מעניינות,

בלבד:~יופיהיאשלהןשהאמת
ביןהמוסכםהשקרהיגר;"השיר

הזיכרון.לביןזולה;הזדככותתאורת
הדםשביןהמוסכםהשקרתיקון:;

כיאף ;) 34(עמ'הדמיון"וכוח

עלאילם,קרארטספורסות"אצבעותיי
ביןהגשר"נפרששחום",ענוג,גרף

זאתה~ךן".לתהוםהאיןתהום
אינטר-קוסמית,התרוננות

נעדריאלמוות"חיישלפלאניסארית,
פסוקי-אותםכמואדם",ידשלמגע

מעשה ,שמיךאדאה"כיתהלים:
יצרת,אשרוכרכביםירח ,אצבעותיך

גרת w"מכאןתזכרנו"וכיאדםמה

יפותשררותהריק,החללאלהשידה
"חייעל ,) 12(עמ'אלירס"סייסשל

אדם".ידשלמגענעדריאלמוות
תמירשלבספררלקרואבאתי

הראשוןבשירשמצאתיבגללגרינברג,

-עלינערץמשורדשלשמראיזכוד
ג'ון ,-16ההמאהבןהאנגליהמשורר

אחורנית,הספןאתכשדפדפתידון.

שהואשירגםמצאתי ,תחילתואל
שידזהו .כול;הספדשלמ;ט;מ~ין
בנימיןשלבתרגומואליוט,ס"סשל

עולם-החושים;כל"ייבושעלהושב,
כלהקפ~ת /עולם-הדמיון,כלהגירת

תואמתזאתפתיחהאכן,עולם-הדוח"
רדאריגדינבדג,תמידשלשידתואת
זה.דב-פארותבאילןלהיתלותלוהיה

פיתוחאלאאינםהספדעלדבריי
לתמידשהעניקוהשופטים,דעתחוות

על-שםהביכוריםפרסאתגרינבדג
שררותהרבהכיאף ,ז"ללרדיאירוחם

 ,בוודאילהיות,היועלולותשבספר
 ,נפשאצילמשודדשלדוחולמודת
אניחורת-הדעתמתוךזה.ומדודשקול

כוחהואגדינבדג"תמידכימצסס,

ואנילעצמו",ומודעכובש ,וידויי
ותשע,עשריםבןעדייןוהואמוסיף:

שלרשיםבןהיותרלכלשלרשים,
 •בלבד.ואחת

שתלשמואל
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השמיםכעפר

האוררכערוגות

מרפסת,חלונות,פלר:עורר
חוצאחאופיראחורית;תצר

עמ'. 75 ; 1993לאור;
ספר-השיריםפריהפהבאים,דבריי

קודמיוותשעתזהספר .עצמוהזה

מיוחדת,ולהערכהלהתייחסותראויים
יטפלאשרהמבקר'הברכהעלויבוא
זה.מענייןבנושא

חצרעללירית,שירהשלספרזהו
"חלדןשבדבית,מרפסתעלאחורית,

חייםכמד /פתוחש.ניסגור'אחד

פלועודדלצוהר",מצוהרבמעבדם
עוצםבחלדן'ראשמרכין"לפעמים,

"לפעמים,עננים",אלז;נןבר;עינים
עוברמישהובחלדנו'ראשזוקףהוא

מנפחת /קטנהכשרוחבעולם,
 • 30עמי(מתוךבתריסים"שמועדת

עתיקה,תאנהישהאחוריתבחצר .) 31

ולצידהצעירהנראיתהיאפעמים
משירדתציפוריםזית.ועץברוש

אפורות-"יוניםמקסמים","פלומות
עלמתפנקשחרור~מן'עורבלבנות,
שעת-במרפסת ,) 36<עמ'/תיל"

קיץביןראשון'משב-רוחדימדדמים,

עוברשםלחדשך:אדרביןלחורף,
<עמ'השמשות"ביןכ"גנבפלועודד

בעגתתל-אביב,הואהמקדם ,) 29
וצבעונית,פלסטיתזרדם-תל-אביב

לציבור,הידועהל"תל-ברדך"עד
לפראההיסעכיגםשבצפונה.
שבברל;ן'לאלכסנדר-פלאץשבצ'כיה,

אליוהמקדםכייודע,פלועודד
פרקהאחורית.המרפסתהואיחזור'

"רגלייםאלה:נכרעריעלנכתבשלם
ה"רדחשדתפראג,לנערותעצובות"

טדפפיםהדדלטבה/ד"מיטובה"מזימה
 .) 51<עמ'שחדר"מינדאט ] ... [

יששבברליןבאלכסנדר-פלאץ
בירוק,שוטריםשלעצומה"שרשרת

אניד"שםשששש"עצבנייםחלקם
וממתיןיושבלבוקר, /וממתיןיושב

זרעדניםשינקרוצהוביםלעורבים
 .) 55<עמ'לרגליי"צהובים

לך"איןאמרוכברלמרפסת.אחזור
שכןכללאשעה",לדשאיןאדם

"פותחתוהיאשעהלהשישמרפסת
שאיניד"אדםמנירו"שאינינדף

לאבעולם".כךכל"צערדישמנירו"
מרפסת","שעתהשיראתתמ~תי

אלאלתימצדת>ניתןטובשיר(כאילו
עודדאתהאדר""בצלשתכירוכדי
אורדעלשלדהאנושיהנוףואתפלו

 .וצערודצילד
ירוק;יערמניפת"זאתנדף?מהד

נהיה.שחדר /כךאחראפור'הדפך

דקושמשבהר-הרצלפחוסהיהירח
הר-צלהוא"הרצל"כיא;רה",בהר

"הנה .) 70<עמ'אדרה"ל"הרבניגוד
וכהים"חיוויםחוברים,וארץשמים

כמדניגודים,מלאיגםבחוזים,גם-
ןק ryרקותיו"שחור-העולםשנאמר:

חמש-בןנדקטדרנדזה .) 70<עמ'אור"

בלידנקדדדתייםפסיקשלמליםעשרה
פלועודדאמרכךכיסידם.נקודת
"אבלהספר:אתהפותחבשירכבר

פסיקנקודה /אוליהזה.במקדםפסיק
נקודה."לאפעםאףיודע.אינני
הפיסוק,תורתאתלכםפסקתיוכך'
ביןשהתגנבלחרוזמגיעואני

איןלמעלה.דה"חידדרים"ה"חברים"
לחרוזים,זקוקאינופלועודדכיספק

כיבדלחשודאיןחרוזלדכשנמצאגםו
סרק.הצטלצלותלצורךשדרהזייף
שלאבדמתפעםפלועודדשלחרוז

אתמחשיבשלאאני'ורקבידיעתו
"חובשאיךשדמע,הכתיב","תורת

ואיך ) 11<עמ'קופה"סוגר /כיפה

להיחרזמתבקשיםידיה;""לפעמים
ד"אפרים", ) 13<עמ'יודע"ב"אינני

בשלושנדחקיםד"גשרים","הרים"
והםטרים" ?:jל"פרתיסמוכותשדרות

לצוואר""עונדפלושעודד"מחרוזת"
טרם"כמדושב,עובראחדשל

 .) 64<עמיאשוב"תיכףכמדיצאתי;

דףעל-גביהשירשלהגראפיהצל
אתמזמןפרצולעצמו.ענייןהואהספר
המשוכללהמשושה,המרובע,הבית
"משכיב"פלועודד .עצמועלהחוזר
שיר'העמוד'לאורךלרצונוהשיראת

הארוכה.לנשימתוצרהואשרוחבו
פרוזאי","שירלדרגתבזהמגיעהוא
מסלוליםעלמוקלדותהשורדתשבד

שהפסיקיםלזה,זהותוכיםארוכים,
אשה"רוצהבלב.דרעיונייםבהם,
חדדאיג'עםקפהרוצהנקניקיה;רוצה

לפיסוקזקוקיםאינםוודקה"וקמצוץ
לשדרה,משדרהההעברה .לעיןנראה

מושגים-בני-שתי-מליםשוסעת
אחתלכלחדשהת·משמעדונותנת
"אחר"כך"."אחר;המלים:משתי
בלבןה"מה"אתשדרתובסוףמחפש
הואהבאה,השדרהבראשד"כך"הריק,

אחרת".ולאזה"ככהשלקיצוראולי
המלים"שב"זדגמלהכלנטענתכך
שירית"."סוללהכמד

מסדרתאתבזהממשיךפלועודד
רב.ובחןבמיומנותזאתועדשהקודמיו

שכותרתובשירלעשותהגדילהוא
מתחילהשיר .) 35<עמיערב""מרפסת
המעבירותמלים,שתיבנדת:גשדרדת
לשדרהמשדרתןד"שעה""נערה"
מלהבתהיא"קלה",השורההבאה.
ארוכה,שדרהכשלאחריהאחת,

זהנסמכיםמשפסיםארבעהשלארוכה,
ורטטאווירת-ערבונותניםזהעל

גםמשתמשפלועודדאדר"."מיתרי
להבשילכדיצבעונית,בפילוסופיה

הדפךמקדםזו'"בדרךאבי:פרחיבה

לאבקניפרגשדדתמפוררזמן
מחשבה".

מובנההיאפלועודדשלשפתו
והואעסיסיתצברית,שפהופשוטה,

כייודעהוא.rכיכ.ליק".לעצמו"שובר
הערביוהלעזמשהד"מתקלקל"תמיד

חריף.תבליןלדמוסיפיםוהאמריקאי
מירמיהוה~שרלדמתגנבלה;ן'ה;ןמן

לישעשועיםילד"מה ) 13,31<עמי
שלהידייםעלי",מתפנקאפרים,
כבברכת-"פרושות ,) 13<עמ'"אמי"

פרישהואהשמים","בעפרכוהנים,

ד"כדכביהארץ""עפרשלהכלאה
אחר:במקדםאומרשהואכמדהשמים",

 ,) 27<עמ'כוכבים"לחםאפתה"אמי

יפהבשירהאחרונה,הרביעית,השדרה

גםאדר",בערוגות"תנומההיאזה,

"שלגדתערדשלחוזרתהכלאהישכאן

מעלה","שלןא;ךמטה"

לערגהביטויהןכשה"ערדגדת"
נפשי',תערוג'כאילמאזמתמשכת

בערוגותמזמרתאשה"שמעתיוכבר

ל"ערדגדתרחוקכ:בד ) 31<עמ'הנהר"
הזה.שבשירהאדר"

דקלילה"צדפהגםהואפלועודד
<עמ'מהם"שלמעלהמה"אלבפתחים"

בסתרחוסים"עפעפי ,לכן ,) 30
 ,) 60<עמ'תפילה"ב"מקדםעליון",

"באדרתמיד".נגדישוויתיב"מקדם

עדיפה/נערהבתלתלישהסתבך
כדיעדמתרגשהוא ,"יפה;מאוד

ד"עדאדבר"דמהאמרמה"אלוהים,
מאודך"."בכלבעקבותמופיעמאוד"

הלב"במפתחפלועודדמתגלהכאן
השמיימה"מסילותלכ;נןהמכרסם

להתרגש,יודעגםהוא .) 68<עמ'
ברלין'באלכסנדר-פלאץשדמעכשהוא

טובו'מהאתמ"פנקיסטים",הרחקלא
שירים"מזמרים ] ... [יעקב'אהליך'
פסח"פורים,חנוכה,ישנים,יהודיים

לדינדדןמצפהגםהוא ;) 55<עמ'
 ...השותקת"יוחנןבכנסיית"פעמון

כ"ערסל-אבן'רכיםפל,ךעודדשירי
 ,) 72<עמ'דבר"דמ~פהמכונס;

לחרוז"מזבחהואשלדהכתיבהושולחן
בגדףחורטהואעבריות".קינוחבד

מקדםתשנ"ב,חשוון,"חודשהשיר

אדהולדתכתאריךתפילה",
אתלדמותמפליאהואהסתלקות.
הדרה"במלואהשמש"מרכבת

ורדתם ) 27<עמ'ל"חללית-אם"
מחשבה".למזחלותמכונפים"כלבים
מצ!בהחבל",עלמפהקת"כביסה
אלאותהיקפלאותה,שיורידלגדאלה
המחכהאתבהיעטוףאףאדמקדמה

לה.
דרךמתשבץ"שיריםכותבפלו

כאילושצריךתשבץ ,) 43<עמ'פתוח"
בולשבץרקבעצםאךאותו'לפתור

מלכתחילהעבורושנועדוהמליםאת
כברהכולפתרונו.כדיתוךונולדו
בשדרתוהואהשיר'וש.םבדנתון

הספר"שםאפילו .) 43<עמיהאחרונה
 ' 11אחוריתחצרמרפסת,"חלונות,

אינםהספר'בשערמצולמיםהםאפילו
שלילדותושבתמונותאלה,אלא

הלא-הגדייםלדימוייםבדומההקורא,
שלבדמיונוהמצלצליםולחרוזים
בד'למודפסמעברהשיראתהממשיך
על~אהישרהמגלהובהסתר.במפורש

 • .רוכש

שתלשמואל

 n ~ 771צ ,8המ
תרגמההפנינים;כתונתמנג-לונג:גנפ

דבר:ואחריתהערותוהוסיפהמיסנית

לעם;הספדיהעובר,עםכץ;אמירה
עמ'. 201 ; 1993

ממיטבמלאי-חןסיפוריםוחמישהנובלה
המאהמראשיתהעממיתהסיניתהספרות

והעסיסיותהמפותלותהעלילות ,-17ה
צוהרנותנותהמוסרני'הסוףאלבדרך
ההערות .הסיניתהתרבותלעברהצצה

מאלפות.-נץאמירהשלהדברואחרית

השינה;שלהקסוםעולמהלביא:ץדכ
אחרונות,יריעותקרמן;רניאיורים;

עמ.י 290 ; 1993חמר;ספרי

השינהלחקרהמעבדהמנהללביא,פץר
ובהירהקולחתבשפהכותב ,הטכניוןשל
הפרעותלה,הסיבותהשינה:תופעתלע

השינהרפואתהחלום,תופעתבשינה,
עלשיחות nספרןשלהרחבה •ועודועוד
במסגרת(שיצא nןחלימהשינה

הקפהובההמשודרת>,האוניברסיטה

הנושא.שליותרועדכניתמלאה

אבא:עםלרקודויינגרטן:איציק
אחרונות,יריעותצרפתי;רותאיורים:

עמ'. 64 ; 1993חמר;ספיר

במחיצתהחינערשלפנימימונולוג
התבגרותשלתהליךהאמן.אביר

זכתה nאבאעם"לרקודההצגהופרידה.
 • 1992בתיאטרונטוהראשוןבפרס

-הגגבעלייתאורסילברסטיין: ,tג'
הנדלבני :מאנגליתוציורים;שירים
יריעותחגג,עלייתספריהנדל;ושחר

עמ.י 160 ; 1993חמר;ספריאחרונות,

סילברסטייןשלהנפלאיםהציורים
-לשיריםובאשרשהם.כפינשארו
יפיםפתרונותהמתרגמיםמצאולפעימם

הלכוולפעמיםלעברית,בתירגוםאמדו
גםו Iוהחןההומורהברק,לאיבודצקת

 1המקורשלהמדויקהמוסיקליד1:וושמ,

ממגושמותסובלהעבריהוטסןי,ס
ומשעשע,מרענן-הכולבסךוסתמיות.

לילדים.רקאלו

 ; 1993זמורה-ביתן;צלהבים; :יזהר.ס
עמ.י 167

יוצא,ארוכותשתיקהשנותאחרי

שלשניספרל"מקדמות",בסמיכות
 .בהתבגרותעוסקהואאףסמילנסקי'

חורף:אגדתגרמניה,חיינה:חיינריך

אחרית-דברוהוסיףמגרמניתתירגם

הוצאתטנאי;שלמהוהסברים;
 .עמ' 118 ; 1993רשפים;

המתרגםעל-ידישהוגדרהספר,
שלבהואגרמניה",שלכ"פסיכואנליזה

לקוראהיינהשלבחשיפתונוףס
הואחורף"אגדת"גרמניה, .הישראלי

בעלתזאתועםחריפה,פוליטיתשירה
ועומדים.קיימיםפיוטייםערכים

הוצאתבלהבות;תמוזבקדימון:שלמה
 474 ; 1993אחרונות;עידנים/יריעות

עמי.

ב-התפרסמה(הראשונהחדשהמהדורה

הפצצתאתהמתאר Iהספרשל ) 1986
במהדורה .בעיראקהגרעיניהכור

חדשיםגילוייםהמורחבת,הנוכחית,
לא-ידועיםאובפירסרםאסוריםשהיו

ומוארנבחןכולוהנושא .לכןקדום
תכניתשלחשיפתהלאורגםמשדח

במהלךעיראקשלהסודיתהגרעין
המפרץ.תזבדלמ
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הסולמותסולם
מהנדסשל

הוקםגשרשתל:שמואל
סיפורים);(כמובטעות

 103 ; 1993רשפים;הוצאת
עמ'

על-ידישנדחקו""בענייניםהעיון
אינוושוב ,שעותיושנתפגרמי

הוא, ) 8<עמ'הזמן"על-ידי"נןrזק
ביןהעיקריהמקשרהחוטכמדומה,

האופ;ריזמיהתיאורים,הסיפורים,

שלפנינו:בקובץשנאספווההרהורים
ענווה,שלנאותהעמדהמתוךעיון
וזהירות,עצמיתאירוניהשמץעם

שלו:המשנהבכותרתגםהמשתקפות
סיפורים"."כמו

קלילה-רצינית,תערובתלפנינו
נאיביףתשלובמידהבהומורמתףבלת

שהיו""מעשיםסיפורישל ,ם;ת,
כלליתרבותירקעהמשקפיםוהגיגים,

יכולתנלוויתלכךמאד.נרחבויהףדי
המנסהומעודנת,דקההתבוננות

שמתחתוהמסריםהתכניםאתלחשוף
ההתרחשויות.שלהחיצוןלמעטה
להמחישלמחברחשובכידומה,

גישהבמעין ,סיפוריובאמצעות

ההנדסה,מקצועכיאפלטונית,
אינו ,הבנייןהנדסתשלפנינוובמקרה

שנדחקו""בענייניםעיון

שלנאותהעמדהמתוך
אירוניהשמץעםענווה,

וזהירות,עצמית

בכותרתגםהמשתקפות

"כמושלו:המשנה
סיפורים".

של"פועלשלנגזרתבהכרח
מהנדסיםגםוכילא,ותףמרובעים"

אשרויבשים,קשףחיםאנשיםאינם

ונוסחאותמפוקפקיםמספרים

הריקהכרסםאתממלאיםמצומקות
ישבהםאף ,) 11<עמ'רגש"מכל

פיוט"ו"אנשידמיון""בעלי
(שם>שיר" '.ב'ר"להקיםגליםהמסו

וזכרונותסיטואציותולשרטט
הזיהשלבתערובתובחרותםמילדותם
ומונחיםמושגיםסביבומציאות,

כגוןלמיניהםוטכנייםמדויקים
מזוין""בטון''פרספקטיבה",

משמע>(תרתיק;נקרטיםואובייקטים

פטריה","מבנהפלדה","עגורןכמו
מפריד"."קיראו

הילדותעולםאלנוגיםגעגועים
מןבאחדיםמצויים "ם~"שלהאבףדה
הקובץ,שבסיפוריללבהנוגעים
השפעהסממניבהםלאתרשניתן
כאח.דועגנוןפרץי.ל.מספורי

המזכיריםהזה,גמהסרבסיפורים

ציוריאתבמפורשוגםאסוציאטיבית

תיאוריםמצויים ,שאגאלשלהעיירה
הםלפעמיםאךמלבבים,צבעוניים
יתרה.לפשטנותגולשים
בכמהבהםהמופיעהסולם,סמל

מבריח""סמלמעיןמהווהוריאציות,

ומופיעחוזרהוא .כולוהקובץ
במשמעותוגםהאחרוניםבסיפוריו

במשמעותווגםהקונקרטית

"המסףלםהחייםכסולםהמטאפורית
אתומבטאאחדים ) 83<עמ'סולמות"
לעליונים,מתחתוניםלטיפוסהערגה

המעשה""עולםמגבולותלהיחלצות
עולמותבשוליולנגיעה ) 85<עמ'

ונכספים.חלומיים,הזויים,

אלמתייחסיםבקובץאחריםסיפורים
בתולדותהארץ""בנייתחוויות

ונטולתנאמנהבבואה
גישותולדיומרות
והתרבותיתהאנושית

ב"אוזןהניחןאדם.של
והמבינה".השומעת

האנינה.ולידענותו

משנותהחלדורוובניהמחבר
הבנייהומקצועהמאה,שלהשלושים
מטאפורהלמעיןבהםהופךוהבנאות

בייחוד ,בכללות;הציוניהמפעלעל
טשטושתוךהאורבני,בהקשרו

לפנטסיה.ריאליהביןהגבולות
הסיפוריותהמיניאטורותלצד

ספרותיותתבניותגםבקובץמצויות

בפחותעמןמתמודדשהמחברנוספות,

"ביתהנקראמערכוןבמעיןהצלחה:
-בקיבוץ"קומות 20בןמגורים

קיבוצניק ,אדריכלביןתלת-שיח
הדמויותבפימושתלות-ומשורר

שונותעולםהשקפותב;המשתתפות
מבנים,שלותפקודיהםטיבםבדבר

במבעיםהמבוטאותהשקפות

לשעוטחייב"אדםכמו:אפוריזמיים
 ,) 32<עמ'הקצרה"לשעתומעבראל

להתנתקהצורךעלדיבוריםבנוסחאו
חליפתגםכך(שם>החומרמן

העשורמןהאותנטיתהמכתבים

בן-ראובןלביןהמחברביןהאחרון
שיטתיותבחוסרהמתיחסתיוסף,

אללחלוטיןספרותיובלתיחינני
למפתהנוגעותשונות,סוגיות
הלשוןלרבדיה,היהודיתהתרבות
והציונות.העברית

שהבולט-הקובץמסיפוריאחדים
"תשבץהואבגבישיותושבהם

מעיןמהווים- ) 81<עמ'אגאטה"

"הרהוריםשלאוסף
באתריםסיוריםבשףלי"

בדתייםהיסטוריים-תר

ומרתקים,אקזוטיים

הקנאריים,האייםכדוגמת

שבמדינתקניוןברייסאו

המחברמגלהבהםיוטה,
בהיסטוריהבקיאותואת

ובאמנותלתקופותיה
ותולדותיה.לתחומיה
חייםמכניסיםהרהוריו

ובפסליםבחנףטיםותנועה
מאנישיםעתיקים,דוממים

לתוכםויוצקיםאותם
הכתיבהסגנוןמשמעויות.

סגנוןהואאלהבספורים
יומן-מסע,שלתיעודי

אוחוויה,אירוע,כלאשר
מונצחיםיוצא-דופןפרט

ולעתים ,מיוןללאבו
מעברכדיעדהכותבאתמרגשים

 ,) 46<עמ'נסערשירלכתיבתמפרוזה
לקלטתמקבילהמהווהזהשיר
הקנאויות,הכלובציפורישלשירתן
לאס-שלעברהעל"בלדההשרות

עמונוטלשהוא ,) 57<עמ'פאלמאס"
שבתל-אביב.בביתוגםלהלהאזין

ודמויותאווירהלעצבהניסיון
מתפלסף-רומנטידיאלוגבאמצעות
 58<עמ'צפונה""ברכבתכבסיפורי

ובלתי-אמיןמלאכותיהואואילך>
ה"מטא-והלשוןספרותית,מבחינה

-שהמספר ,) 61<עמ'פיסיקלית"
ממנומרחיקהבה,נוקט"הגיבור"

את ,שבסיפורההתרחשותבתוךבצדק

בעלהחיקאלאותהומחזירה"האשה"
המצאתעלענגהמת ,המחברוילדיה.
טכנ;-לשוןמטבעותשלשפע

"מתחהביטוימסוגספרותיים

הזדקקותתוך ,>םש<אלקטר;-אהבתי"
ומעין-מדעיות,מדעיותלנוסחות

הספרותיתהאיכףתאתמחמיץ-מחטיא

בכתיבתו.

הינדשתלשמואלשלספוריוקובץ
יומרותונטולתנאמנהבבואה

שלוהתרבותיתהאנושיתלרגישותו
השומעתב"אוזןהניחןאדם,

ולידענותו ,) 54<עמ'והמבינה"
שלרוחניקלסתרהמאפיינתהאנינה,

 • .דורובתמשכילהעלית

גלזמןלאה

מרים. ,בואךכרזך

שירים; •בתווךברוך:מרים

עמ' 64כרמל;הוצאת
המשוררתשלהראשוןהשיריםספר
ובנקיונובבשלותומפתיעברוךמרים
שלושיםמכילזהשיריםספר .השירי

 .מאדויפיםקצריםשיריםושמונה
בואךודחוסים,טעוניםשיריםלטעמי.

יושרוזורמים.משוחרריםגםבזמן

הרחוקהמשוררת,שלהכתיבה
מילוליתהתחכמותמכלקשתכמטווחי
 ,לדעתי ,ביותרהנפוצה<המחלה
חןמצאהמודרנית>הישראליתבשירה

מאד.בעיני

שירהאינהברוךמריםשלשירתה
נטועה,אשהשלשירהזומנוכרת.

שלחזקיםבשורשיםלהוויהמקושרת.
ישאךראשוניים.ושמחהאהבה

וכמיההתהייהאיבות,גםבשירתה

ידיי;לכפותתבונהבאה"איךלחסד:
כישתאמר;עדהאבן;אתלצור
כמו ...מעצמןמונעותכפותיוטוב/

בקצותחרוטיםואושרפורענות

 ) 14<עמ'אצבעותיי"

 iה~יןאתראיתיהריק;"בחושך
 ) 32<עמ' " ...נשאללאוהוא

מצאתיוהפתעהמתחשלאלמנט
במיןהכותבתשרויהשבהםבשירים

טסהאועפההיאקוסמי.טראנס

 ,לארץשמיםביןהנפרשיםבמרחבים
כברכמעטכךבין-כוכבי.במסעאו

"טיל ;) 8<עמ'"הזיה"בשירבפתיחה,
השמים"קודקודאלאותיירהמונחה

כזהשימושאחריםרביםובמקומות

הנפש,לאירועיכבמההקוסמיבמרחב
בשורותכמומרהיבים,אפקטיםיוצר

חוגגסביבי;זוהרגלגל ... "הבאות:
ששרדו;ניצוצותאלהגילגולי;את

סגולימשקלחסריודגשים;ממחשבות
שם/ ...אחרי;כרוכיםעדיןאךהם/

חדאירועאני;לעולםהשחור;בכחול
הצופיםלמשקפותאדישה/פעמי;

 .) 8<עמ'האחר"ם f ז::מןבי;

מעריכתלהימנעאפשרשאי ,לינדמה
ברוךמריםשלשיריהביןהשוואה

מחדהקדוםהישראליהפיוטעולםובין
המזרחשלההייקושירתלביןגיסא,
האור;מולעלה;של(רשתיתהרחוק

 ,) 18<עמ'קצות"עדחיותסר;נה

הכול;רואההזהב/המתוק"מתחתית
עמ'("פרפרים,גדולה"בעיןהחושך;

בשיריםמוצאאניגיסא.מאידך ) 51

דימויים,ברוךמריםשלרבים
והחסידות.הקבלהמעולםהלקוחים

בבשלותומפתיעספר
שיריםהשירי.וכבקירנו

מאו.רויפיםקצרים

בואךודחוסים.טעונים

משוחרריםגםבזמן

וזורמים.

ביןמענייןמפגשהללובשיריםיש
עםהביתיות,הנשיות,האשה,

האשה,הענק. ,הקוסמי ,גיוזיהדלי
רבקשבמקשיביםהבית,האם,

(שהופךבחוץהרוחשיםהיסודלכוחות
ותופס"פנים",להיותהשיריםבמהלך

שלבבית>הנפשייםהחייםמרכזאת
היסודותשהבנת ,לינדמההיקום.
<בכלל'שבשיריםהללובייםהקט

יסודותעלבנוייםבספררביםשירים
אתלפענחבידינותסייעניגודיים>

מריםשירתאתהמכווןהפנימיהצופן

אלו.מענייניםפואטייםלהישגיםברוך
שמים/מולפרושים/איבריההאדמה;

גומעותועיניי;באור;טובליםחיקיה
העטורבעולםהאור/אתגומעות
פעמוןלמשךיבלתי;לובאור;
 • ) 29<עמ'כעוללתבללהרקידנעלם/

קוסמןארמיאל •
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ולילותרבורים
מלחמה

הוצאת ;ארעישינפלר:אילן
 1992תמוז;

שלהקודםבספררשראשיתהבציפייה,
אלבאתיבאהבה""וראשיתושינפלד
הזה,הספרגם .הנוכחיספרר"ארעי"'

בררנהלאהבה.בררנומוקדשכקודמו'
ניתןברגםואכן,לגבר.גבראהבת-

רקשלאעדיניםשיריםמספרלמצוא
ממשאלאוהאהבה,הזיוניםעלמספרים

ולהעבירםאותםלהגידמצליחים
צימוקיםשלזר"אניחהשירה.לקורא

את /ראלקסם. .צווארך /ע;מרתעל
אודהר /בדבש,אסףךגרפךפי

אותימרעיבאתהכךכל /בלקיקרת.
ככלאבל .) 29עמ'<רעב,אהבה."מרוב

החדשים,בשיריםוקראתישחזרתי

זיוניםלביצתשרקעתשאניהרגשתי
בהלמצואשאיןאהבה),ולא(זיונים,

ההצדקהאתולאיחווהאתלא
לקיומה.

לאורכשיצאספורות,שניםלפני
ההעזהבעצםהיה f Hבאהבה"וראשיתו

לגבר,גברשלאהבהשירישבכתיבת
רגםרבה,במידהאותנטיאמיץ,משהר

כמררבה,בעדינותשהרגש"גימיק",

"אניכיסופים:שלגדולהמסהמתוך
 /כזרע /המת,רעי /ארתך.נושא

("וראשיתו ,,גרפי.בתרךהמבכיר

שבספררנדמה, .)ן 6עמ'באהבה"'

לחזורשינפלדמנסה ,"ארעי"הנוכחי'
אלאזלושהנחיל"תרגיל"אותרעל

השניםשבמעטאלאהצלחה.מעט
ראשית,דברים:מספרקררמאזשחלפו

כמעטנהפכהההומוסקסואליות
שירתה.וכמהכמהאחתרעללנורמה,
בשירתוהתרחקעצמושינפלדושנית,

הרבההואזהובספררמ"ראשיתר",

הרבהארוסי'יותרהרבהנוסה,יותר

כמדגישצעמועלוחוזרדברנייותר
בגללדווקאאוליכזה'.'"אניומתגאה

 .בשירתומשכנעפחותהרבההואזה
בדברנותמלאיםכאןמהשיריםרבים

השיריםבעיקרנוסה:ובארוטיות

"החשקאוננותזרע,המלחמה.מלילות
מכסיםתחתוניי ...הזיכרוןמתוךזורם

אר ) 6ן<עמ' " ...שליהרפויהחליפהעל
חייךנסח,עלי?תשמורגיבור."אתה
קישואכתרם,מעדןפיאלוהגיש

כאןשישרדומה .) 63<עמ' " ..חם

החרדהאתלתרגםלמדיפשטניניסיון
המלחמה?שלהסקאדים?'לילות(של
ארעיותו?)כלעלעצמוהקיוםשל

כשחזרתילא!-לאהבהלזיון.ליצר,
כאמור'שחלקםהשירים,אתוקראתי

 1992בברליןאביב

 ת~~~ליליצ;ךה 9~ג י~~
מכשפת

-;כילי;רזצ;ךפ~תה ?!f ,ע~--.;מ~
ךךין י~~לJ~~ליסןrז~ר

~ג~ד ;מ~זעירים
 ,פ;~פ;ןי~ר~ןךב~ך~י~י wד
 ,ט;רי 9:בהן:במ~!יא;ן~אג 9ריי~ י~~~~או

 .יהנ;י~~ןז:רן:ןם

ג,;ל;תהחלט;תלתמצתמסגלתלא
 : T :- •• :-,הזנ;".ז iשבו~ל

~קך~ן~ס~ה ...~את i.מלא
~יד:ד 9 ,~רליז~ל.ב~דרלה r:ב

דtי~ר ן;נ~~~ל:ב~ריסה
מצעבנת.נסימטרJלה

מא~מה,תזיזלא''הר~ח iאפל
 T :יב;ת, 1יהעיר-בכל

 ~ל~~;"מ;ןן ri:בדק
לנסעהאםי;,עiרלאואני

- , . i!1ק~סא Qא;ןן~א~
 .ירי r ~ ר~~ןrז~ש

 ת~~~~ל~,שלי~נבךרק ~ל~
 .~לדין~~נ;רת ;מ~
 הן~~~ "ש .wףן~

ס,ל;ם.~:בנל

בירעלתהשבהבעיניי'מאדיפיםהיו
האלוהשיריםאתכתבהשלףמחשבה,

וקראתישחזרתיככל
החרשים.בשירים

שוקעתשאניהרגשתי

שאיןזיוניםלביצת
אתלאנחלמצוא

אתולאיחורח
לקיומה.חחצרקח

היוהםאםרבספקלאשה,אשה
סתמיתאמפתיהמאיזויותרמעוררים

זה.לאאףראלי
חלקיבשנינראה,כךבמיוחד'נכרןזה

אלו"דבורים'.'המכוניםהספר
מרובארתך"ואטריףכמר"מהפנים"

 /געגוע.מרובארתךואכלה /אהבה
ואלו :> 22<עמ'בסבך"צפיהמרוב
הדוברמנסהשבהםהחוץ","אל
"האהבהלשירה.האהבהאתגםלתר

שיריםאפילו /הגרף.סביבלימתעבה
ומול ,) 38<עמ'מזה."יוצאיםרכים
-משוררתשדרקאלינדמהאלהשירים
צעהמעללברךחיתהזכאיתאשה

כרצונו'.'"שעשאניבהקלה
להשתמששינפלדמרבהכמבקר'

חייבהזה"המשוררכמרבמשפיטם

 ,כמשוררהבנאליה'.'מכבלילהשתחרר
בשחרורמדירחוקהולךשהואנדמה
והייחודיוהחווייתישהחריגעדהזה,

גיבושחסרתלבנאליהאצלוהופכים
 ,למשלכך'מטרה.חסרתאףולעתים
תיאורשכולו ) 10<עמ'"פגישה"בשיר
האהבה,אחרהחיפוששלובגאליארוך
המלה,מעונג")נאנק("הואהזיון

רקאותי.מענגתשירה"קיראתהשירה

 ) 12<עמ' " ...מישהומגיעבסוףאם
שלתחושהאיזווישנהמה?)(מי?

שכתבשהאישבכך'מכאיבההחמצה

 fבספררוהביאבאהבה"וראשיתו Hאת

 :"יא"כמר-יפהפייםשירים"ארעי"'

מהעדמבין /אניזמני'באורח"לבד
אץרכבתרךברלשבתרגע/לינחרץ

מעודן"יםבתרך /איי-כמיההכמר /

ואחרים ) 25<עמ'"סולר"אר ) 24<עמ'
בשיריםהספרשלברבררמסתפק-

 /ונגלה /נאבדהזמןכל-"זמן"כמר
ואחרים,- ) 28<עמ'שלך"הזיןבחוג

היצראתלחברמה,משרםשנכשלים,
למימדהצורהאתהרגשה,שללצורה
אתובעיקרהמלחמה,שלנרחבהיותר

לכתובהצורךורקלשירה.התיעוד
דיראםכשהיה.נותרדרמהולאהוב

<נקודההשירה,אתלהצדיקאלובשני
מצליחזאתבכלאולי ) ...למחשבה
 •זה.בספררגםמה,לעשרתשינפלד

 .לאופררות

מייזלסורה
מאחוריהאור

 ,;רי nמאהא;ר
ל 1המטילהצעמיאני
:בדף> ל~ן:(קJל~~י~ל

שה~אאתה

 י~;;ןת;ין ~~ל~ ט~~~
 . י~~:ב~~ר~יםמ~ןע:בנבת

~;זרי~ת;ין~נ;י~~לת י;~
~י ,ן:ב~~ין~ע!הלא
~צ~ץ )jול~~r.זלקי:פל

~רא~;י~ג~לי!~ט~ל ן;ר~~~א; ה~~ב:~
 .ה~~;סןףל~תב

נ:ו~~ן~י ה~~מ~ף Q~לס:Jלנ:וי
הארה.א;התעל~ת
ני ,לינרו~רנברעכשיו

-: T T : T • • 

 י~~ ,;ה~רק~ם

~חרת
ס~ל
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ציפור

ציפור;אשהאישכפרי:יהודית

 1993גולן;ירוןהוצאת
החמישי-שידיהספדשזהולמרות

לא ,נפדייהודיתהמשודדתשל
שידתה.אתלהכירהיוםעדזכיתי
 •זכיתיאכן ,משזכיתיוהיום,

כפרייהודיתשלהחדשבספדהשי
לשידה.שידתהאתשהופךמה

העולההניגודשזהואפשר
גיסאמחד ,האניביןמשורותיה

מהאלאנימאותוהפריצהלבין
 ,הקונקרטילאישימעבדהשוא
 ,הדוברהאנימולגיסא.מאידך
יונים"זרוע"שדהלעצמוהחווה
בריחזערערים"גרגרים ) 18<עמ'

עגורים,עפדונים, ,) 26<עמ'אניס"

הדוברתפורצתקיוויות,חסידות,

ומתרגמתאלהיומיומיותמתמונות
שליותרכללילתהליךאותן

מעטהלאומידהוהנדה,התבגרות
אותה.לסובבואמפתיהקבלהשל
 ,מהספציפייוצאתחיתהומכ

 ,הכלליהמופשטאל ,הנקודתי
התבוננות,דברשלבסופושקיערו
בשידהכמוהנמצא.ואהבתהנדה

היאאותו ,במוזיאון""תמונה

לשם,באהשאניפעם"כלמסיימת
האומץעל /ומשתאהעומדתאני
אתללבוש /זאתבכל /שלהההז

אתלרכוס /והמעילהגדולהכובע
 .) 13<עמ'ולצאת." /הכפפה
אתהןנפלאמשקףכפרישלספדה

"אבל-האשה-ילדהשלהתבגרותה
הילדה /שםתהיההיאתמיד

שאתרחקוכמה ] .•• [הרזההקטנה
 ,,להכחידה.אפשאאי ] ... [ממנה
שלהתבגרותואתוהן • ) 12<עמ'
לעובדהמודעשנעשהכאדם,האדם

יכולש"איננולכאודה,הפשוהט,
<עמ'יכול"איננוהאדם ] ... [להציל

שידתה,בהמשך ,ומסתבר .) 46

עםההשלמההנדה,אותהדשוואק
היוצרתזאתהיאהמוגבלות,

החייםאלרגישה,עדינה,פתיחות
באמת.האמיתיים ,אוליהקטנים,
(לזכרריקה"שמיים"פאתבשידה
היכרתי)שלאאדם ,בסוןלוייקעב

האדם,לחייהאמפתיהבולטת
זהחזקבשיר .קיומולקשיי ,לגודלו
היטבמובלטבספר)החזקים(מבין
האנושי:הקיוםשלהיומיומיהקושי
מאפשרותהיאושהוא /כוח"בצעם

מבינה"אתבכוח,לוקחים-האהבה
"איששיד:אותוובהמשך .) 10<עמ'

 /למות.זבחו /מות.עדנרדף
 /חייוכלשקיים /למות.שנבחר

כוחבין /האימהמאזןאת

במה ,כךואם .)םש(וחולשה."
שלא"אדםאותושונהבצעם

 ,ואפשרמאתנו?אחדמכלהנדתי"
אתהמחברתהנקודהבדיוקשזו

לכאודה><לפחותהזדהאתה
פניהעלחולפותשהעונותלדוברת

 /אניודק /היהלאאלחים "·ו
לשמיםמתחת /ומבוהלתקטנה

כאבוכמה ,) 17<עמ' " ...צעומים

עצמית,אפילואירוניה,וכמה
אלה."פשוטות"משורותבויעקם

נכבדמקוםתופסהמוותנואש

יופג .נפדישלזהשידיהבספר
אחדיםבשיריםכמו ,כאןמשתנים.

אתלשלבהדוברתמצליחהבספדה,
לה,הספציפיתהקונקרטית,החוויה
המושג,עםלדוגמה>,אביה,<מות

הסופיותשלהבלתי-מושג,
בעצםככתם-לידה,הטבוהע,
בשירכבדהקיום.שלההכרה
 ,הניגודמופיעבספרהראשון

האהבה""לקוי ,בהממשךהמתפתח
דק"בקודהנאחזותהעינייםלעומת

 /חזקיותרבעולםכוחואין /
"קובל"בשיר .) 7<עמ'מאחיזתך".

המוותשלהאישיתהחוויהמורחבת

שלכשירתחוהחזקחיפה
שהיאהאיזוןחראכפרי

ביןלמצואמצליחה
הקונקרטי.האני.

משחולביןמיומייחיו
לזה.מעבר

השואההשואה.לחווייתוהפרידה
יותרהעודוהשואההידיעה,ב-ה'

והאלימותהמלחמהשלכללית
דצוחיםששכבו"מקוםזהבעולמנו

 ,) 14<עמ' " ...שליוסבתאסבא /
ונוגעתאותנטיתבדדךומשלבת

אתיוצרת,שהיא~ניגודללב,
הילדות(זכדונותהאישיתהחוויה

הכלל-עולמיתהשואהעםהמתוקים>
המוות .המוותשל<הקיומית?)

"ומישלו.פניואתמהאדםשנוטל
פניי."אתגםאהב /אותישאהב

 .) 15<עמ'
אףשמדגים ,בעינייחזק ,אחדושיד

הנרחב, ,ההיסטוריהרקעאתהאו

 ,הקונקרטי ,האישיהמימדלעומת
אודיסיאוס".על"שובהשירהאו

אודיסאוס,שלהציוריתדמותו
מעודדתבהכרחמהשורות,העולה

שלהאישיתהחוויהתחושתאת
 /ופורמתש"אודגתהדוברתהאשה
-הסיפורכשסוףופורמת",אורגת
זהאיך /סיפרשהומרוס"מלז
הסוףאינו • ) 25<עמ' " ...נגמד

ההופכתזוהיאבדת.לדוהמובחט
(ממש"ואודיסאוסלאודיסיאוס,

היגעותעיניואתפוקח /כמותה>

ודוד /הנצחיהשחראל /בוקרכל
מתמזגיםכאןגם ." •••האצבעות

עםהאישי ,האירוניעםהכאב

אלאאינוהמובטחוהסוף ,ההיסטורי
 ,, •..אצבעותודוד /נצחי"שחד
כפרישלבשיריההמוות .) 25<עמ'
לאואפילו ,מטאפודי ,כךאם ,איננו

קונקרטית,אשההואמטונימי.

ושובופורמותאורגותשאצבעותיה

אורגות.

ו"איש ,"ציפור"השיריםבמחזורי

ידידת-מהישנהציפור"השא

אוסףזהו •כפרישלבשידתה
 ,בחלקןאקוודליות ,תמונות
-יומיומייםמדאותלתארשמנסות
צדיך ••.במקורהציפור"דופקת

<עמ' " •..בתורולעמודלבנקללכת
מסתתרים,להםמעבדאשד · ) 36

קשהאבלהאחדים.הדבריםכנראה,
אכןאחדים""דבריםשאותםלומד

אוסףעםהנשארהקורא,אלעובדים
זהכמובבנאליההגובליםשמפיטם

בכלוב.יפההכישדותש"הציפודים
<עמ'לשיר?"להןלמה /-בחופש

"אם ·הגויאבהפרחיבשיראו ) 36

לאאם /מאדמתקרביםאל
ד"אפש /בדריכותמקשיבים
עונתכלאתבקלותלהחמיץ
שכותבומי ,) 40<עמ'הפדיחה"

יכוללאודאישידה,קוראו/או
ההחמצהאתלעצמולהרשות
עונתשלזואתדקולאבכללה,

הפדיחה.

"העץ ,הספדשלהאחרוןחלקו
המעגלאתלמעשהסוגדהשבור",
נקודותהמשכומוות,שתחילתו
שובוסופוחיים,שלאידעיות
בחיים"הנאחזהאבמותהמוות.

לבתובעקיפיןמזכירדעת"בבלי
הכלשבעצםבקוהלתהמדפדפת

שהיאונדאה .)?אל(ואוליהבל"
זה,ואותנטיחזקבמחזור ,כאןמנסה

ולקוראולמשפחתהלצעמה,להוכיח
סופיותאותהשלמרותהשידה,
-בגללהדווקאואפשר-טבוהע

 /האלההקליםהדברים'כ'ל
המוותכנגד /האדםבנישהמציאו

אפילוהחזק /בכלהמולךהגדול
הםדווקא ,) 69<עמ'ממני"

נחמהאותהאפילוואוליההצדקה,
 .לכולנוההכרחיתפודתא
והחזקשהיפהלינדאה-לסיכום
שהיאהאיזוןהואכפרישלבשידתה
 ,אניהיןבמצואלמצליחה

משהוביןל ,היומיומי ,הקונקרטי
שלמתפקידיהאחדואםלזה.מעבד
קיומה,אתלהצדיקהואהשידה
אי-איזון /האיזוןשבזכותדומה

 •ויפה.בזה,מצליחהאכןהיאהזה,

לאופררות

ברתוארוןבוצי

ברוריה'להשלהסרטים

נרףריה'להשלהשוטים
 •: T :צ~ם iiמג 1לבנים

:~~אלא ,זr,~ר~
י r ~~~יר ה~י~~

R7 ~ -1 ~ 9 ,ירן~ים~
ry ע,קף~ה תך!;, 1יא

tקןף!ב;ת~ך~יס 1
מ!זנרתםשנשרהמצעים

 ז:--·ד:ד·: •••••

 י;~ד~;הב rl ~ 1ךג
וחב!ל;תהבכרבכרמגבע;ת

ם i;j-ל~iך 1ל·~~~זף i~ח
נרףריה'להשלוהשוטים

 •: • : f ~ T;ראח~ם 1 :ל-~

מתוקמקום

לירושליםהדרן

ל:ם f1יר 7סדור~ת;ק~ק;ם
משמאלאנף-ג;שאחרי

 'נאנזרט.הלמעלה
 ז:-:-זז:-:

אהבהתנהאיש

ב 1סשלא~נ;ף
בגיאבכשעבדלrזאמר

;רים n 'חשזל~ם.לנרמתחת
 . : ~ע~~-~-ח;ריק'~ל
נהרהעשבהשמים,את

 TT •:••ד •-ד- •:

וריח;ך~סה~מףטכ:,ה
 .בנשרהנאדאים 1זבכריח

:••-T " זז-ז-
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לדיבורויתורואין

 ;לכןמתוךלכןבן-דור:יוכבד
 . 1993פועלים;ספריית

נקיים,בן-דוריוכבדשלשיריה
"בורחותלאכמעסחסכניים.מדויקים,

פרציממנהנשפכיםולאמלים,לה"
אחריותלהישמבוקרים.בלתירגשות
אהבה.היאוהמלההמלה.כלפיכבדה
אחסאשלאחושבתניהשירה.היא

שירהששירתה ,אומראםלבן-דור
ממין"מלה"המלהגם(והרינשית
שבשירתההזאתהנשיות .) ...היאנקבה

בנקיונהבעדינותה,מתבסאת

תכונות-והבקרההסדרעלבהקפדתה
מה,משוםמיוחסות.כללשבדרך
שהנשיםליונדמהלאשה.דווקא

(הגרבספרהשמופיעותשונות-הפנים

בן-דוריוכבדשלשיריח
מדויקים.נקיים.

אחריותלחחסכניים.יש
המלח.-פי'כלכברה
היאאחנה.היאוחמלה

השירה.

סבתאלעומתאלגרהסיבה,לעומת
משוררתהיאמהןאחתכלרגינקה>,
-כרתהדו-אפילוואוליבדרכה.

איזונוצרתכךעצמה.המשוררת

ביןסמויה,כךכלולאמקבילה,
ש"כפריזוכמו-המתוארתהאשה

פנימהאובדת ,] ... [שתיקהמוכה
גוףלהוציאמנוחה,להבסיח ,] ... [

הגראו ,) 8(עמימרחק,"אלשהוגבל
 ] ... [גדוללכאבחללבגופהש"מפנה

(עמ' ,, ...ומצסמצמתהולכתהיאבעוד
שאותההשירהלבין-ואחרות ) 9

כוחה,בשאריתכמעסמנסה,אשה

תוצאהלפעמיםשהיאשירה, .לתאר
חיצוניתו/אופנימיתמציאותשל

 ) 14בעמ'דיבור","תענית(לדוגמה:

השיר(כמולההסיבההיאולפעמים
והרבה ,) 26בעמ'"סיבה"הנפלא
עלעצמה,השירההיאפעמים

היא-שבהוהקושימוגבלותה
ונקודתהוויתורנקודתהיאההשלמה,
דברה"עודכפשוסההיאהעגינה,

שקיעה/עדמזריחהלהגיעכדיהדרוש
 ,) 19(עמ'רוך"שלעדינהנגיעה

היאבן-דורשלמשיריהברבים
והשירההמלהבעייתעםמתמודדת
הבלתי-בהפרדהעוסקתהיאבכללה.
"גופה ,בווהרוחשהגוףביןנמנעת

הצורךלבין ,) 8(עמ'מתרסק"
גיסא:מחדלהחציןהדיאלקסי

(עמ'מרחק"אלשהוגבלגרף"להוציא
"ערנותגיסא:מאידךולהפנים ) 8

ממני;רהאררמהרמשתברתהשנה

רוחשיםבגופי/געגועיםמאירביניהן

כאברקלא ,כלומר ,) 32(עמ'הבשלה"
שלבשירתהמופיעיםוקושיוצורך
ונחמה.אורגםאלא ,בן-דור
בן-דורשלבספרהדומיננסינושא
ורישומהבפוליןהביקורחווייתהוא
ממהעוברתהיאכאןהדוברת.על

אל(השירה>,רכהבמידהאישישהוא
שלהנוראה,הרחבה,ההיססוריה

 ,בן-דורשלכדרכה ,כאןגםוהשואה.
מסויגת,מבוקרת,החוויהנמסרת

שלי"לאמאממדברת:מצוירתיותר
שיותרודומה,-אושוויץ""סעיףיש

(שובלהוסיף.איןהזה,הסעיףמאזכור
עלאפשראוהמלה?גבלותמרעלחזרה

מהלבסאהמנסהשלמוגבלותו
שמקורםהשיריםדווקאבעזרתה>.

 .אלידיברופחות ,בפוליןהחוויה
הניגודמוחרףבהםשדווקאמשוםאולי
אותה.לבסאהיכולתלביןהחוויהבין

שלתחושהעםשובנשארתיואני
אוכך-אחדכשמצדכפויה,כפילות
-השניומהצד ,נאמרכברהכלאחרת
שלאלנו ,לומראפשרותכלאיןבצעם
אתולאהכלאתלאזה,אתעברנו
בסיימההמשוררתעשתהויפה .מקצתו

שורותבאותןזהקשהמחזור

החוויהאתלבסאשמפליאות

החוויהואתהביקורשלהספציפית
שלהשירה,שלהאהבה,שלהכללית
"שבכלהעירומה":ב"קרקעיתהקיום
פסוק/מתעקשאיזהקופץמשברשעת

שצריך ,נקודה/בזמןעזרה/ומאירלתת
 ,) 47(עמ'העירומהבקרקעיתלבודד

לשיריפהכךכלמתקשרזהחזקושיר
כאןמלהביאולהימנעיכולהשאיני

פנימי":"מקצב-בשלימותו
ניגוןאותושומעאינומלבדואיש"כי

גרגריימצאהתהוםובעומקבחלום,
סיבתבגוף;והואשנתגלגלאחד

לתפוספתאוםמתעוררכמו /הדברים,
קרעיםתמונה/קרעיםתשבץבזיכרון

אינובדו~ל/ואישהבריאה.בערב
ואחרימיםחצאיפנימיפוסע/במקצב

כמותםשאיןימים/ממדרונותכך

 .) 54(עמ'לגובה."

שעםאסיודים,בחמישהנחתםהספר

הכוחגםבהםישונקיונםיופיים

הפואסיקהאתבשירהלסכםוהאומץ
אתהצמצום,אתאותה.המשוררת.של

ביןנמנעהבלתיהקשראתהבקרה,
את ,מכליותר ,ואולילמחשבה,הגוף

היתרוןואתההכרהאתהמוגבלות,
כתיבתשלהברכה-קללהשבעצם
השירה:

חייםשהואחלום/מפנילומבקש"אדם
לוהמבאריםקולותאחרבגוף/ההולך

/בבוקרמדברים.הםשתיקותיו/בערד

הקולות;אתעיניו/אוסףמצמצםהוא
(עמ'הרחוק"מןלקלסםמבקשלשווא

המבוקשומהחלוםמהקולותומשהו ) 63
ולא-בן-דורשלבשיריהנקלסאכן

 •לשווא.

לאופררות

כ .. 1

עצמוןצבי

דימויכפילוסופיה,

r-וא;מה-להדהים,הנפילה,;ת nהאשבג'ינס,האחת
 • : •: T T T • : -: T~ה f ~•:ת.ל~~~

~~רגז;~ית,;גרת,· c ,לא
רךת n ~ד~~יםiו~לה, rלא
שרשר;תשנצים,שלר;ת 1ש

:• : T • -: : 

 ,ת~ד~~ק~ת ,ה~ 1~רא; 'ר~,~
משr-ו;ססת,צה, 1נפרדה 1חש
נבכי ;·א•: ,ת;'מ"א:לדלתרצת Tמתפ

 • : •- •: T : •: •:ד ; •

~ים 1ס,ת םי~~~י 1דזפס;ךקת
~ז~ה- תי~;~ע,דיתא;-~ריקיםןע;,

~ןש;ן ,ם~~~~~ ,ה~;ין~
ה, 9~ק,ו;נידה 1:ב~ר

~~!ויםמ;נריךה ,תי~~~;ק ,ה~ן~?כפ;ך~ה~י~ית, 1ד
 ,ת~ק~~ע,~ךה ,הןיכ;~~-ה~;, ,ת!;~~ך~י~ית,;ת n ~~לו;נ~ה~ל
 ,דrן;ד-ת~ ,ק~ 9~וי;~ךהךיךה, j?1ראש~דדת~ו;ניכ;ל;~ית~ת Q~ל

רה 1לשרrד, 1לסב 1לשממהרת
 T : ה~~:;יתן iנ rij '~ל

לפ;ררהז;ל;תהמ~ים ת;!!ג 1ע ,ב; nנר
r-וא;מה-להדהים,הנפ~לה,;ת nהאשבג~נס,האחתי 1לדמ

 • ; •: T T T ' ; • ; T : • : •: ה~-,~ T ת.ל;~~

 .;;ךת oלא.

עשירתדברים.

ישירהמשמעדת, ~ת;!!ל~פכ
: • ••• -: T T • : 

:p י 1ךמ• 
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שנאתם"גםאהבתם"גםספרו

כמיביאליקאתבארחייםמציג
נדנדשליצירותיואתשקיפח-

שאינהעריכה"תאוותמתוךבתיקונים

אסתטית"תפיסהומתוךלריסון",ניתנת
בארשלביטוייו. 1ומוגבלת".<נוקשה
הואהחידוש.מןבהםאיןאך ,משהוחריפים

מבקריבכירישלהסלולבנתיבםהולך
לביאליקהמייחסים ,האחרוןבדורהספרות
שלהחדשנייםלסגנונותיהםפתיחותהיעדר
 .גנסיןונדנד
שלספרועלנוקבתברצנזיהזאת,כנגד
תגובתועלהירשפלדאריאלמצביע ,באר

ועלנדנדליצירתביאליקשלהמורכבת
 ,סבוראףהואהמיוח.דלאופיהפתיחותו

שלתרומהתרמהביאליקשלשביקורתו
ולגיבושונדנדשלהפואטילייחודוממש

 ) 2 (המאוחר.הסגנוני

באמתהאםלברר:אנסההבאיםבדברי
שוםעלנדנד?שלמסגנונוביאליק"סלד"

גנסין?שלפרי-עטואתביאליקפסלמה
שלל"נוסח"הנאמנותשימשהאכןוהאם
שלהעריכהבדרךכאמת-מידהמנדלי

ביאליק?

ביאליק"סלד"האם
אבנרישמואל

פתיחותחוסרוברבר:ביאליק
לצורח?

שלהספרותיהמדורלעורךהתמנותועם
החוברתאתלפתוחביאליקבחר"הזקלח",
-נדנדשלבסיפורושבעריכתוהראשונה
כתב-בראשהסיפורשלהצבתו"הנזיל".

העמוקהההערכהעלללמדיכולההעת
ניצני .נדנדשלליצירתוביאליקשרחש
 ,לכןקודםעודלמצואניתןזוהערכה
בנובמברלקלוזנרביאליקששלחבאגרת

1903 : 
-צורכוכלמבושלכישרוןהריהוברבר

רואהאינישעהלפימאו.דישגהודאיובאחריתו
 ) 3הצעירים.(ביןבישראלכמוהומספר

ידעהלשבחהפליאהשכהלשוןאותהאולם
כתיבתעלבוולנזוףנדנדעללקטרגאף

בצורתו ,בתוכנוורע"קלושאחרסיפור
ביאליקשלהלבטיםהדי ) 4ובלשונו".(

והדין-ודבריםנדנדסיפוריבעריכת

באים-עריכהשינוייסביבנינחםשהתפתח

באגרותבמיוחדנרחבביטוילידי
לנקודה".ל"מסביבהמתייחסות

ב"מסביבהעוסקתהראשונההאגרתאת

אתסייםבטרםלנדנדביאליקכתבלנקודה"
מתרשםזהבשלבכבראולם .קריאתו
רב"מעשהלהיותעשויזהשסיפורביאליק,

עללנדנדהואמעירזאתעםבספרותנו".
הערתעל ) 5 (הלשון".ב"שכלולהצורך
לימזכיר"אתהנדנד:לומשיבזוביקורת

בעצמיצדקת.ובוודאיהלשוןשכלולאת
הסיפוראתלהעתיקמאודרוצההייתי

להניחשצריךכמדומניואולםבשלישית,
 ) 6 (,,המקדש.ביתשייבנהעדזהרצוןמילוי

שללשוניבאי-שכלולאפואמודהנדנד
בעבודתוזאתתולהשהואאלא ,חיבורו
עללעבורפנאילומותירהאינהאשרהרבה,

ולשכללם.חיבוריו
לנקודה",ל"מסביבהנדרשתנוספת,באגרת

עלומצביעביקורתואתביאליקמרחיב
בסיפור:שמצאחסרונותשלשורה

צריכיםשאינםדברים ] ... [חומרגיבובאריכות,

כזה ,ובסגנוןבהרצאהובהילותפזיזותלגופם,
אחת.ובנשימהאחתבבתהכללספררוצהשהוא

 ) 7 (רוח.קוצרמין

מצדפה:בחצינדנדמשיבאלההשגותעל
דיןאתעצמועלומצדיקשבהואאחד

הביקורת:

 ] ... [צדקתבוודאי-סיפורישללטכניקאובנוגע
 .שבדעתימהאתרוחיבקוצרמביעאניאין

הכללספראובייקטיביתלאנטייהביישבוודאי
 > s <.ת nאבנשימה

בשלכילביאליק,רומזהריהוהפעםאולם
לצאתלוקשה ,כלפיורוחששהואההוקרה

עמה.שלםהואשאיןלמרות ,ביקורתוכנגד
דבר"כותבאיני ידכ;:~"ומדגישמוסיףנדנד

כמהעד"ללאוטמביאליק:משאלתוומכאן
צריכיםשאינםהדברים'אותםלכלשאפשר

 ) 9לגופם'."(

ההערכהאתביאליקמבטאהבאהבאגרת
תפיסתואתהנראהככלשיקפהאשר

שלהמיוחדהספרותילמפעלוהמגובשת
שלהחדשהעבריהמספרהוא"אתהנדנד:

-אלה"מליםשלהמובןבגובהתקופתנו
ומוסיף:אגרתובפתחלנדנדביאליקקורא
סלובסנוטיהתיאוריאעםסיפורךאתשיבקרמי

חסרונותבהםימצא ,בידהספרות][תורת
'צולעת',הארכיטקטוניקאוקטנים:גדולים
שלאוקיצוראריכותלצורך,שלא'בריות'
'תיאוריאלימהאבלוכדומה.במקומם

 .לוהטרגשחיה,נפשאנירואהאםסלובסנוטי'
ושורהשורהבכלמחלחליםשרףורעיון

וכמהדקותוכמהואות.אותבכלומפרפרים
 ] ... [אמתבקשת-אחרתמלהליאין-'אמת'

חיאיברוכלאיברים,איבריםשנחתךנחשזהו
מפעפעוארסומפרכסחיעצמובפניעדיין

בו.<ז<ן)

אתביאליקמבטאאלהמשמעותרביבדברים
עיצובולדרכילכתיבההאסתטיתפתיחותו
כתיבה ,כמספרעליומקובליםשאינם
עתבאותה"השולט"מהנוסחהחורגת
זאתלעומתוהמתבלטתהעברית,בספרות
שלזופתיחותבסיסעלמשלה.בחוקיות

קריאתואתאףלתפוסישלחדשביאליק
לנדנד:

ממךתובעאינישהוא:'כמותעליאתהמקובל
עבור-השארבכלשתכתוב.-אחת'מצווה'אלא
 ) 11חפץ.<שלבךכמהעברותלך

במערכתבושנתקבלשיום ,מספרפיכמן
ביאליקאצלנחשב-מנדנדדברח"'"הזקל
שהיהפעםשכל ,ומעידמוסיףהואחג.ליום
"מסביבבעריכתעוסקביאליקאתמוצא

לנקודה",
לאכתיבה!זוהריבהתפעלות:ומתפרץשבהיה

מסוגלעודמישבקדושה!פולחןכי-אםספרות
עםזיוףכללעקור-כמוהועצמואתלרטש
 ) 12כמוהו!( ,מעצמובשרחתיכת

הערכתואףעלכילהדגיש,ישזאתעם
ביאליקחזרלאלנקודה"ל"מסביבהעמוקה
ל"שכלולהצורךבדברהמוקדמתמטענתו
באגרתגםלנדנדומורהשבוהוא ,הלשון"

ולשכלל"ללטוש ,"לשפרהאמורההתשבחות
בהניכרת"אשרהלשוןאת

ביאליקמתריעתוקףביתר ) 13 (,,התרשלות.
עלהנוקבתבביקורתוהתרשלותאותהעל

"אבלבקריאה:המסתיימתדרך","רשמי
היא?למהלדעת,התרשלות ,זוהתרשלות

עדבקלקלתךלראותךרוצהאיני
 ) 14עולם."(

עםלהשליםהתקשואשרספרותיים,מבקרים
ביצירתליקוייםעלביאליקשלעדותו
בקוצר"רשלנות"אותהאתתלונדנד,
עלנדנדאת"לתפוסביאליק:שלהבנתו
לאאפואפירושוסגנונייםואדישותרישול
אישיותושלדקותהעיקראתלהבין

בנימה ) 1 5 ( •מירוןדןטוען _ ,,יריתחש
לא"ביאליקבקרן:יצחקגםכותבביקורתית

אלהסגנוןשלהיחסואתהסיפוראתתפס
 ) 16והצורה."(התוכן

הבנה""אילביאליקהמייחסתהביקורת,
מכך ,שראינוכפימתעלמת,תפיסה"ו"אי

נדנדשליצירתואתבברכהקידםשביאליק
לכפורבאולאושהשגותיוחידושיה,על

מקומותעללהעיראלאהיצירה,בעיקר
"ליטוש".או"שכלול"טעוניםלושנראו
אתנדנדמקבלשבהןאגרותהוזכרולעיל
 ,תיקוניוואתביאליקשלביקורתועיקרי
והמצוקההדוחקתנאיעלמתאונןשהואתוך

תנאים-יוצרהואשבמסגרתםהכלכלית
כוח,ולאזמןלא ,לומניחיםאינםאשר

ההתייחסותאך .סיפוריואתוללטשלחזור
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בסגנון?מפורצי-דרך

שבקדושה,סמלכאלנדנדאלהמיתית
א'בהגדרתקדמונים",מימים"נזיר

אוכלשבקושישרף-יוצרמן ) 17בילין,(
רגליודורכותשבוושהמקום ,ישןובקושי
זומיתיתהתייחסות-קודש"ל"אדמתהופך
נדנדדבריאתלקבלהנראהככלמקשה

כפשוטם.

חייובתנאיתולהבקרןיצחקאמנם,
לכךהסיבהאתנדנדשלהמכבידים
ו"המעורר")לונדון<תקופתעתשבאותה

עלמקוטעתמסהידומתחתנדנדהוציא
"משפסיםבקרןעל-פיהעשויהמסה-מנדלי

שלרשימהלפנינוכאילו ,במקובץחתוכים
שמסהלהניחאיןאך ) 18אבחנות.,,(אבחנות

שיצאוהיחידהאחדדבר-הספרותחיתהזו

נדנדשלהדוחקיםחייובנסיבותנפסד
שליצירתונסכיםאםגםהריימים.באותם

הביקורתית>מכתיבתו<להבדילהסיפורית
ברורומאמץ,תשומת-לביתרנדנדהקדיש
יכולתואתהגבילואכןוהזמןהמקוםשתנאי

כפי ,פרי-עסואתוללטשלחזורנדנדשל
באגרותיו.ביאליקממנושתבע

הצהרהלנוהריאלה,בעדויותדיאיןאם
בשעהעצמו,הדבריםבעלשלגלריית-לב

המתרס,שלהשנימהעבר(כביאליק>שעמד
כהןצבילסופרבאגרת"המעורר".כעורך
נדנד:כותב

אתהמתרשלכיאזנךאתלהעיראניצריךאבל
גםבהישאמנםדבריך.שלבטכניקהמארד

לוקח ] ... [עליהערלהההתרשלותאבלמקוריות
שאנימפניזאתלךלהעירהרשותאתליאני

 ) 19זאת.<במחלהונגועסיפוריםכותבבעצמי

"סלד"שביאליק ,וטועןמוסיףמירוןדן
אתסתרשזהמשום ,נדנדשלמסגנונו
קשהאולם ) 20 ( •מנדלישלהסגנוןאידאל
עם"סלידה"אותהמתיישבתכיצדלהבין

נדיבה,בידלנדנדביאליקשחלקהשבחים
עסומפריולשלוחלשובבוהאצתוועם
העריץשביאליקספק,איןאמנםלח". ?Vל"ה
בספרותהאמנותיהנוסחכיוצרה"סבא"את

סגנונוקידושועדמכאןאךהעברית,

אוספרותימחומרלסלודכאמת-מידה
 •הדרךרחוקה-להכשירו

 ,מנדלישלבתלם""ההליכהאת ,מזויתרה
ביאליקדרשלא ,חידושעמהשאיןהליכה
אי-עללהצביעהיססלאאףוהואלשבח;

מצעיריכמהשלבכתיבתםמעלותאלו
מצאלאשאותןמעלות-בזמנוהסופרים
הנוסח":"בעלשלביצירותיו

בכתיבההכוהלמןאיןלמגדלי.איןאחדדבר
אין ] ... [ושכרונהההוויהמחדורתבהאין .שלו
נעוריםומעליצותהדםמרינתמארםבדבריוגם

ש'כןשאיןמהוחדוותם.החייםעוזומהרגשת

ישיצירותיהםשברוב ,ברכיוצאוחבריובן-צירן

מהשיכרוןמשהרכוהל'מאותומסריםשיעור
 ) 21 (ההוויה.וחדוות

החדש""הסגנוןיוצריאתביאליקמברךכן
אתמזגושבההחדשהבמזיגהמנדלישלאחר
בשעהבהכאחד":ומשנה"מקרא-הלשון

אחדלצדמדייותרהכףאתהכריעש"מנדלי
כךבתוך ) 22 (,,והמדרש.המשנהכלפי _

הבדליםעל-לגנאיולא-ביאליקמצביע
למבדלי:בן-ציוןביןנוספיםסגנוניים

ידעהואבן-צירןש'שליצירותיואתשקראמי
שלהטמפו .לגמריאחרתהיאשלהןנשימהשכל

הריתמוסכל ,שלוההפסקסימני ,כתיבתו
 ) 23אחרים.(הםוהחיצוניהפנימי

האחרים,וה"ריתמוס"ה"נשימה"את

אפואדרש ,מנדלישלמסגנונוהחורגים
"הואסופרכל ,לשיטתולשבח.ביאליק
עלסובבוכוכבעצמהבפניברייה
היסודמעיקריחינהזוהשקפה ) 24 (צירו".

באהוהיאביאליק,שלהספרותיתבתפיסתו
הפרוגרמטית-במסתוגםמאוחרניסוחלידי

בפסקנות:הכריזבהאשרהעברי","הספר

לעולםמלר.וםיהאהמיניםמכלדרך"לפורצי
 ) Z5הספרותי."(הכינוסשלבמחיצתו

 ,דרך"כ"פורץ ,נדנדגםזכהזודרךעל
המספרהוא"אתהביאליקשללברכתו
אותןוכלתקופתנו":שלהחדשהעברי
הכתוביםבעריכתרשלנותעלהשגות

כל-כתיבתועלנוספותוהערות-ביקורת
לגרועכדיבהןאיןבאלווכיוצאאלו

יצירתואתביאליקשלהכוללתמהערכתו
החדשניים.ליסודותיהומפתיחותונדנדשל

אוהצורחשלילתוגבסיך:ביאליק
האידאה?ביקורת

אתב"השלח"לפרסםביאליקשלנכונותואי
לעורריכולה ) 26 (גנסין,שלפרי-עסו
ליסודהאסתטיתפתיחותובשאלתספקות
אשרזה,סופרשלביצירתוהמהפכניהצורני
שניאור:שלכדעותו
המקובלותהצוררתכלאתאחתבבתעזב

המקובלים,הסגנונותכלאתהעברית,שבספרות
המקובלים,הפראזהוריכוזהציוראופניכלאת

אלבשלכישרוןשלרבביטחהמררםבראשויצא
 ) 27 <.של,שבילו

האודסאית""האסכולהשכבן ,סבורפיכמן
ברמזהסתפקהולאובהירחדניסוישתבעה
אלאביאלי&היהיכוללא-ובנגינה
ברוח 28 ( •גנסיןשלהלירילסגנונולהתנכר

העריך"ביאליקשאנן:אברהםמעירדומה
שיוכלמכדי ,מנדליאתהמידהעליתר

שקדגרשון ) 29 (,,.גנסיןאתבכנותלהעריך
"סלד"שביאליק ,וטועןכךעלמוסיף

"שבירתמצדאותהושללגנסיןשלמיצירתו
 ) 30 (שבה.הלשון"ו"סירוסהנוסח"

ביאליקאצלחיתההנוסח""שבירתהאםאך
לקדשבכללביקשהאם"סאבו"?בבחינת

אולהכשיר-מידהאמתמשוםבושיהאנוסח,
לשמרביאליקחתרלא ,שראינוכפילפסול?

ביקששלאכשם ,מנדלישל"הנוסח"את
שליחסובשירה.עצמושלוהנוסחעלגונןל

אברהםשלהפורצת-גבולותלשירתוביאליק
 .כךעללהעידיכולבן-יצחק
החדשנייםביסודותיההכירביאליק

ובסטייתהבן-יצחקשירת-שלהמהפכניים
לפניופתחזאתועם ,שירתומסגנוןהברורה

לולשלוחבווהפציר ,"ח-ל ?V"השעריאת

ביאליק.נ.ח

מתברךתרפ"זמשנתמאוחרבנאוםמשיריו.

אתשהוציאהראשוןהיהשהוא ,בכךביאליק
שהכירמתוךהרבים,לרשותבן-יצחקשירי

 ) 31 (,,השירה.לעולםבאחדשדבר"שהנה

והצורההסגנוןהחדש","הגלגלשלטעמו
לשבחאפואנדרשו-זושירהשלהמקוריים

אתלברךלנכוןמצאוביאליקלגנאי:ולא
"ענוגהמזיגהראהבהאשרבן-יצחק,שירת

והשירההמודרניתהשירהשלופלאית"
היא[שבה]מלה"כלאשרשירההנבואית.
לבנהשישאנךעלמי-בדולחכסיפת

 32השמש."(לזוהרהמשתקפת

קטעישלמדוקדקתבדיקה ,לגבסיךובקשר
עקיפההערהלהוציאכימגלה,העדויות

מביעהאכןאשר ) 33 (ביאליק,שלאחת
אצלחדשותצורותמבנייןמסוימתהסתייגות

ביאליקפסללאעליואשרחטא-גנסין
בדברהאמורותלהערכותאין-יצירה

עלגנסיןשלמנוסחוביאליקשל"סלידת;"
שלהפסילהטעםאפואמהו •לסמוךמה

לדברראיהגנסון?שלפרי-עסואתביאליק
 •עצמו"בעל-הדין"בעדותלמצואניתן

העמוקצערואתגנסיןמביעלנדנדבאגרת
 ,"ח-ל ?Vב"הסבא"ב"ביתאי-הדפסתעל

"אלאתרעומת:שלבנעימהמפסידכשהוא
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כלראשיתזקוקיםוביאליקשקלוזנר
שלהדחייהשאגרתמאחר ) 34לפרובלמה."(

מדועבוודאותלקבועקשהאבדה,ביאליק
שלהאמורההערתואך •הסיפורהתקבללא

במישורהתאמהשהיעדר ,לכךרומזתגנסין
במישור"ליקוי"(ולאהתוכני-אידאי

 .הסיפורלדחייתשגרםהואהאסתטי>
במכתבוגבסיךשמזכירשה"פרובלמה"ייתכן

קלוזנרשלהפרוגרמטימאמרואלמתקשרת
קובע:הואשבו

חדשה"פרובלמה"איזובושישמאמרכל
יתקבלאמת,מבקשסופרשלבמוחוהמנקרת

הצעתעל-ידירק ] ... [ברצוןב"השלח"
העבריתהמחשבהתתעשרחדשותפרובלמות
חדשיםחייםויבואוומדלדלתההולכת

 ) 35 (.בספרותנו

להציגהתיימרהלאגבסיךשליצירתו
רות wבחדשותבשורותאופרובלמות

לאאכןוהיא-ומחשבתההאומה""תחיית
שבוובית"-הצי"הלאומיותבקריטריוןעמדה
 ) 36 ( •זמנוספרותאתקלוזנרמדד

זהשבשלבלהעריךניתןלביאליק,אשר
סדםכעורך>הספרותיתעבודתו(ראשית

~פסאשראחד-העם,רבומהשפעתהשתחרר

ספרותיותיצירותשלמקומןשאלתאת
שלל"פרובלמה"זיקתןעל-פיב"ה,ל·ח"

"להתעוררותתועלתןמידתועל-פיהיהדות
על ) 37הלאומית."(הדעתוהרחבתהמחשבה

למסקנה,הגיעשגבסיךייפלאלאזהרקע
מפני ,סיפורואתדוחיםוביאליקשקלוזנר

לפרובלמה".כלראשית"זקוקיםשהם
פרישמןקיבלשכאשר ,מספרשניאור ,ואכן

שזהלאחר"הצידה",אתשבעריכתול"הזמן"
אףמצאביאליק,על-ידילכןקודםנדחה
שלהעריכהשיקוליעללהשיגלנכוןהוא

דומה:ברוחביאליק
ביאליק,שלטעמואתקלקלהאודסאיהחדר

ולאבעיניואינויהדותבליאמנותומעשה
 ) 38כלום.<

ביאליקמסרזובסוגיהיותרישירהעדות
חזרבמהלכהאשררעים,בשיחתלשניאור
דחייתעלמתחרטהואשאיןוהדגיש,ביאליק

בכעס:מסעיםשהואתוךגבסיך,שלפרי-עסו
 ,בידהמתמזמזתזו ] ... [החולניותהחולניות,

לשירהאותהלעשותשרוציםאפיסת-הכוחות
 ) 39 (דווקא.עליונה

שלפיה,ההערכהאתומחזקתשבהזועדות
ושלכתיבתושבדרךהנוסח""שבירתלא

"אפיסתאלאביאליק,אתהרתיעהגבסיך
"החולני",הניווןהתהומי,הייאושהכוחות",

העומדים-המוותותשוקתחוסר-המוצא

 •יצירתובמוקד
"אופיינית ,שקדכותבהמוות","תשוקת

המוותשלוחיהם •גנסיןשלגיבוריולכלל
עלהמוותאתהמביאיםאחרת,אוזובצורה
ברוח ) 40מבפנים."(מכרסמםוהמוותזולתם,

"מהותמסתואתקורצווילחותםזו
גבסיך":ניסןאוריבסיפוריהמודרניזם

אין ,פתרון 1אינסיגה,קואיןגבסיך"לגיבורי
 ) 1 (,,.בארץולאבשמיםלאמוצא.

"טרגית",מספרותאפואהסתייגביאליק
אומגמהנטייה,כלגילהלאמאחוריהאשר
והנפשיתהרוחניתמהמצוקהלהיחלץמאמץ
נראתהכל-כולהואשרמדובבת,היאשאותה
מתוךומתבשמתשמתגדלתכמיבעיניו
תקווהמשוללתאומללותשלכפייתיתיאור
תקנה.וחסרת

היאאףנעדרתאינהאשר ,נדנדשליצירתו
אמת-על-פיהיתה,עלולהפסימיים,יסודות
אולםבחלקה:הואאףלהיפסל ,זומידה

שללאהדתוזכתהדווקאזוכיהיא,עובדה
 ,בכךהכירשביאליקדומה,ביאליק.
אינם ,הפסימימטענםכלעם ,ברברשסיפורי

בדרך"בכיינות"שלאמותב-ד'מצטמצמים
מאבקמתוךומגליםשביםאלא ,הקבראל

במישוריםשונים,לפתרונותזיקהמתמיד
 ) 42שונים.(

באימוץהכרוכההפרובלמטיקהאמנם
מקשה ,נדנדבסיפוריואחריםאלהפתרונות

החיפושממתחלהתפרקהאפשרותעל
אולם"השלם":הפתרוןמשלוותוליהנות

חיובשלצדישהחיפושבעצםכידומה,
כניעהשלולאהתמודדותשלותקווה,

רוחנית.אופיסיתוהתאבדות

שבהםבמקומותכי ,לצייןראויזאתעם
- ,,ב"אנחותשוקעשברברלביאליקנראה
שהיטיבלמרותבביקורתיות,כךעללוהעיר

עמדואשר ,האמיתיובכאבהכןבצערלהכיר
ברבר:שלהמיוסרתניסויודרךביסוד
מןכשהןאפילווהאנקותהאנחותאתאוהבאיני
הזקןעל-ידיאמורכברזההבלים''הבל ] ... [הלב

נאבדוקעליו?להוסיףיכולאתהומהקוהלת,
עצמךאתו'ממכר''מחמיץ'האינךבעצמך:
 ) 43מדעת?(

שווא"מ"אנחותביאליקשלסלידתו
מהתקופהעודמוכרתמזויפות"ומ"דמעות

מוקדמתבאגרתב"ה,לח".לעבודתושקדמה
שביןההבדלאתביאליקמבליטלרבניצקי

השווא"ל"דמעותקסבה""אגרתשירודמעות
 ,הפסד ,"כיליוןעלקינההמשמיעיםאלהשל

המתעלמיםאךוקיפאון",ייאוש ] ••• [כליה
"התרקמותהמבשריםחיובייםמחזיונות

תום,גםוממילא ] ..• [יש-יצירהבריאה
 ) 44חיים."(תקווה,

ביאליקאתהעסיקאשרהכינוס,רעיוןאת
תפיסתאללקשורלדעתיראוירבות,כה

באורחמבטאהואשכןהאמורה:היסוד

קנייניאללשובהחיוביהמאמץאתמובהק
מהם,ולהיבנותלחזורכדיהאומה,שלהרוח

אבדנם.עללבכותבמקום
שליותרהמאוחרתהאישיתשירתואמנם

 ,האבדןמוטיבאתהיאאףמדובבתביאליק
השיבה"מוטיבבמסתוקורצווילשמדגישכפי .

אתאולם ) 45 (הפרסונלית",בשירהוהמוות
לראותאיןביאליקבשירתהאבדןמוטיב

כמשתקף-אחרוןייאוששלכאפילוג
במערכהכתמונהאלא-גבסיךבסיפורי

התמודדותשל,~פניםפניםרבתארוכה,
םיחיהליותפב ·םעררושמה

 ) 46 (ותהפוכותיהם.

יסודותפסלשביאליקלטענה,בסיסאפואיש
בכיווןאך ,גבסיךשלבמודרניזםמהותיים

אתלאהמבקרים.הדגישושאותומזהשונה
שלשביצירתוהמהפכנייםהצורנייםהיסודות

גילהדווקאביאליקביאליק.שללגבסיך
כלפילוהמיוחסתמזויותררבהפתיחות
שהתמטיקהאלאהנוסח","שבירת

אבדןדיוק~יתראוהאידאה,המודרניסטית,
הממלאיםוהייאושהחידלוןורגשותהאידאה,

 .אותושדחוהם-גנסיןשליצירתואת
ביאליקשלנאמנותואתשיקפהזודחייה

אידאימסרלשאתהספרותשעללתביעה,
מצוקות,לבטאנדרשתהיאאםואףבונה:
אלאותם>מלאהשירתו(והלאומשבריםכאב
גמורייאוששל"חולנית"עמדהלאמץלה
 •תקנה.אחריושאיןסופיאבדןושל

הערות

ת"א,עובד,עםשנאתם,גםאהבתםגםבאר,חיים . 1

אהבתם.)גםבאר,(להלן: , 62 • 61עמ' , 1992
מלאך",עצמולשיםצריךאינו"אדםהירשפלד,אריאל , 2

 , 6,11,92וספרות>(תרבותהארץ

על-ומסודרותמכונסותביאליק,ח"נאגרותביאליק, , 3
כרךתרצ"ח,ת"א, ,דבירכרכים,בחמישהלחוברפ'ידי
זוהערכהלכללאגרות.)ביאליק,(להלן:קפ"ג.עמ''א

"פעמיים"הסיפוריםאתקריאתובעקבותביאליקמגיע
ולא(תרס"ך),אחיאסף"ב"לוחנדנדשפרסםו"שמה"
 ~ ,בארבסערתשמצייןכפי"הגדיל",קריאתבקעבות
 , 53עמ'אהבתם,

מתייחסביאליקרפ"ג.עמ' ',אכרךאגרות,ביאליק, , 4
 .דרך""רשמילסיפורזוהרעהב

רס"ח.עמ'שם, . 5

כרך ,נדנדי"חכתביכלבתוך:"אגרות", ,נדנדי"ח , 6
נדנד,(להלן: , 234עמ' , 1967ת"א,המאוחד,הקיבוץ ',ג

אגרות.)

רס"ז.עמ' ',אכרךאגרות,ביאליק, , 7
 , 235עמ'אגרות, ,נדנד , 8

גםנדנדידעהעריכהמעשהלאחרשם.שם, ,נדנד , 9
ושםפהשעשיתהמלים"תיקוניתודה:לביאליקלהכיר
שם)(שם,ועיקש."נפתלבהםואיןונכוחים,סוביםחינם

במקום ,נדנדסליחתאתלבקשהואאףהיססלאוביאליק
כרךאגרות,<ביאליק,מיותרים.בתיקוניםשנכשלהשכיר

רצ"ו,)עמ' ',א

רס"ס.עמ'שם, . 10

ס"ה.עמ' ',בכרךשם, . 11

ירושלים,ביאליק,מוסדביאליק,שירת ,פיכמןיעקב . 12
ביאליק.)שירתפיכמן,(להלן:ש"ל.עמ'תשי"ג,

ע:עמ' ',אכרךאגרות,ביאליק, , 13
רפ"ג.עמ'שם, , 14

 , 1979ות"א,ירושליםשוקן,אורות,כיווןמירון,רז , 15

אורות)כיווןמירון,(להלן: . 361דנ;
ת"א, ,המאוחדהקיבוץ ,הצעירנדנד ,בקרןיצחק . 16

 , 459עמ'תשל"ה,

י"ד-התקופה,בלונדון",נדנד"י"ח ,בייליזאשר , 17
 • 653-652עמ'תרפ"ב,סבת-סיווןס"ו,

"המעורר",תקופת-בלונדוןנדנדבקון,יצחק , 18
בןאוניברסיטתשלעבריתולספרותללשוןההקלחמ
 • 65עמ' ,תש"ן ,גוריון

 ),ש"אשלי.-(ההדגשות , 267עמ'אגרות, ,נדנד , 19

 , 361עמ'אורות,כיווןמירון, , 20

ח"נכתביכלבן-ציון",ש'של"לזכרוביאליק, , 21
ביאליק,(ל.הלן:רנ"ז.עמ'תשכ"ח,ת"א, ,דבירביאליק,

כתבי,)כל

 .שםשם, . 22
רנ"ח.עמ'שם, . 23

רנ"ז.עמ'שם, , 24

אצ"גשירתאתביאליקשלהערכתורי"א.עמ'שם, . 25
אותהבביאליקהתמידהכמהעדולהעידלהוסיףיכולה
שרביםבעודבסגנון.פורצי-דרךכלפיפתיחותשלתכונה
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פובליציססןרקהואש"גרינברגהעשרים>,<שנותאזנעסו
-צעקנית"פרוזההיאוש"כתיבתומנוקדות"בשורות

עלוהעידאצ"גשלשירתועוצמתעלביאליקדש
 ,דבירשבעל-פה,דבריםביאליק,המיוחדות.סגולותיה

כ:עמ' ,·בכרךתרצ"ה,ת"א,

סיפוראלאלביאליקגנסיןשלחלאאונגרפלדלדעת . 26
עם ,דורווסופריביאליק ,אונגרפלדסבא";"בבית-דדא

בהרחבהמספרשניאוראך . 90עמ·תשל"ד,ת"א,הספר,
 ,שניאור"הזמן":למערכתמ"ה~לח""הצידה"גלגולילע

(להלן: . 181עמ· , 1958ת"א,דביר,דורו,ובניביאלקי
ביאליק.) ,שניאור

 • 404עמ'שם, . 27

ש.עמ'ביאליק,שירת ,פיכמן . 28
מסדה,לזרמיה,החדשההעבריתהספרות ,שאנןאברהם . 29

 • 220עמ'ד'כרך , 1967ת"א,

בגולה> 'א( 1970-1880העבריתהסיפורתשק,דגרשון . 30
 , 418 , 407עמ'תשל"ח,ת"א,המאוחד,והקיבוץכתר

בר-חמוסלגםמפרשתלכךבדומההסיפורת.) ,קשד(להלן:
רקעעל-גנסיןמיצירתביאליקשלהסתייגותואתיוסף
 ,מנדלישלהמוצקל"נוסח"ואגדה""הלכהבעלשליחסו
 ,'שיריתשנראתהלפרוזההסבעית"התנגדותויסודלעו

וסמליםמסאפורותבר-יוסף,חמוסלבני-דורו".בעיניי
 , 1987ת"א, ,המאוחדהקיבוץ ,גנסידא"נשלביצירתו

 • 11-12עמ'

כרךתרצ"ה,ת"א,דביר,שבעל-פה,דבריםביאליק, . 31
ר"כ.עמ' ,'ב

 , 47עמ' ~ 1969ת"אאלף,ביאליק,מפיעובדיה,מרדכי . 32

אתה"מפרסביאליק:כותבסברסקייוחנןאלבאגרת , 33
מכוחלמעלהחידושיםהלשוןעלומעמיסמדייותר

בונהאתה ,ציורילצמצוםשאיפתךמתוךשלה.קהיבול
יסודעלמספרבליותוארי-פועלתוארי-שםפלעים,
חסאווחבריוגנסין ] ... [הכללמןיוצאותאוזרות.צורות
 ',בכרךאגרות,ביאליק,הרבה."תחסאואתהמעס,דברב

ברוחגנסיןשלכתיבתואתביקרברברגםש"ח.דגן
מדוברתבלתיששפה"חידושיםלהמייחסכשהואדומה,

ניסןאורי<עורכת>רתוקלילימתוך:לסכלם".תוכלזזו
ת"א,עובד,עםיצירתו,עלביקורתמאמרימבחרסבו.ין:
 • 36עמ' , 1977

ספריית ,גנסיןניסןאוריכתבי<אגרות>,גנסין . 34

 • 51עמ' ,'גכרך , 1946מרחביה,פועלים,

ינואר-יוליי"א,כרךהשלח, ,"מגמתנו" ,קלוזנריוסף . 35
 8.,עמ' 1903

גםגנסיןשליצירתועמדהלאפרושא'לדעת . 36
אתשחסרהמשום ,קלוזנרשלהאירופי"ב"קריסריון

והיחסלסבעהפנתאיססיתהקרבהה'דסקרסיביות',"מידת
ספרותיקנוןפרוש,איריסולארוס".לאשההמשוחרר

עמי , 1992ירושלים,ביאליק,מוסדלאומית,ואידאולוגיה
253 • 

דביראחד-העם,כתביכלהשלח","תעודתאחד-העם, . 37
מכמהביאליקשלבססייתוקכ"ג:עמ'תשכ"הת"א,

בחיבורידןהריניאחד-העםשלהעריכהןועמונות
בעריכתתמורות-וביאליק"אחד-העם(שבכתובים>:

'השלח'",
 • 181עמ'ביאליק,שניאור, . 38

שם.שם, . 39

 , 142עמ'הסיפורת,שדק, . 40
 ,שוקן ,האבסורדילבידחזוןביד ,קורצווילברוך . 41

כיוצרגנסיןתפיסתעל . 303עמ' , 1966ות"א,ירושלים
ספרותזהירות,ברתנא,אורציוןראה:לניהליזםהשגיע
ובביקורתבסיפורתבשירה,מגמותישראלית: ~

 • 61-55עמ' , 1989ת"א,פפירוס,בישראל,

לפתרוןסיפוריוזיקתועלברברשלהיש""תורתעל , 42
האנושיתהעבודהלפתרון ,הסוציאלילפתרון ,הציוני
 ,ברברי"חשלהסיפוראמנות ,אבןיוסףראה:-וכיו"ב
 • 41-11עמ' , 1977ירושלים,ביאליק,מוסד

ס"ז.עמ' ,'בכרךאגרות,ביאליק, . 43
ביאליקשלהתנגדותועלע"ב.עמ' ,'אכרךשם, , 44

כוחלאזורהצורךועלהמזויפת"הדמעונית"לישהר
השירה ,שמירזיוהשלבספרהראה-מעשים"ולחולל

 , 46עמ' , 1987ת"א,פרירוס,תימצא,אמיד

מחקרים •וסשרנחובסקיביאליקקורצוויל,ברוך . 45
 , 147 • 99עמ'תשל"ב,ות"א,ירושליםשוקן,בשירaר,

"מציאותועלהדיכאוןממעמקיהבוקעתתקווהעל . 46
ביאליק,בשירתתבניתיתכתשתיתסוב"וסוףנתשאו
שלבפואטיקהעיקריםשירה:תשתיותלוז,צביראה:

 • 151-141עמ' , 1984ת"א,פועלים,ספרית ,ביאלקי

העורךביאליקלביןוהמשוררהאישביאליקשביןבחילקו
במסתינוגעהריני ,האבדןתחושתלניסויהקשורלבב

מולהש"ץתפילתוברדיצ'בסקי:"ביאליק(שבכתובים>:
הזר",המיית

בן-שאולמשה

אנדרהגרשבובמלון
ברטון
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החכרהגבולותאורותעל 1:~ו
אלביןרובוט

THE GOING FROM A WORLD WE KNOW 
TO ONE A WONDER STILL 
1S LIKE THE CHILD'S ADVERSITY 
WHOSE VISTA IS A HILL. 

BEHIND THE HILL IS SORCERY 
AND EVERYTHING UNKNOWN, 
BUT WILL THE SECRET COMPENSATE 
FOR CLIMBING וז ALONE? 

EMIL Y DICKINSON - 1884 

שלהדומיננטייםהמאפייניםחד
פריחההואהפוסס-מודרניהעידן

עולםתפיסותשלגווניםעתירת--
לחיים.ביחסבסיסיותעמדותשלאו

מהאמונותהמערבתרבותשלזוהתנערות
גםניסויהאתמוצאתההשכלהתקופתשל

האמונההלוגיקה.אלפילוסופיםשלביחסם
שמאפשריםהיחידיםהםהלוגייםשההיסקים

זועזעההעולם,שלכלומרהאמת,שלהכרה
ניטשה,דוגמתהוגיםעל-ידילבסוףהיאגם

וקוויך.ויסגנשסיין

שורותקריאתעםמידשמתעוררתהשאלה,
מסוגבדיוןמענייןכךכלמה-היאאלה,
שטענותלחשובמאדמתקשיםאנוובכן'זה?

-מיוחדמעמדבעלותאינןמסוימותלוגיות
יתכןהאםהכרחיות.אמיתותשלמעמד
המחייבתשסענה,הדעתעללהעלותבכלל

הלוגי[הדפוסעצמוהדבראותואתושוללת
להיותיכולה ,]) p._p (הואכזאתסענהשל

לוגיקהתיתכןהאםתנאים?!באלואמיתית?!
מאלולגמרישוניםחוקיםהכוללתשונה,
אלטרנטיביותלוגיקותהאםמכירים?שאנו
לצרכינו?יותרמתאימותאויותרסוברת

בניסשה,העוסקיםלפילוסופיה,סטודנטים
מאמציםשהשקיעהוגהכאלאליומתוודעים

האובייקסיביססית.הדוגמהבניתוץגדולים
הכרתיתאלטרנטיבהמעמידהואזאת,עם

עמדהשלבדמותהלאובייקסיביזם
חושףבכתביומעמיקעיוןפרספקסיביססית.

אתבעוצמהמבקרהואמאד:מפוכחהוגה

ואחדלמצוי'הרצויביןמבחיניםשאינםאלה
הואזוהבחנהבחוסרהמואשמיםהפילוסופים

שלהדיכוטומיהניטשה,שללדידוקאנס.
לתחוםכשלעצמםהדבריםתחוםביןקאנס

היאבפנינו'מופיעיםשהםכפיהדברים

ניטשהשלהתקפתועיקרומסעה.מוטעית
כשלעצמם,הדבריםבקיוםבאמונהמתמקדת

עיקריות:חזיתותבשתימתארגנתוהיא

הנפשיים,הצרכיםעלמצביעהואראשית,
הישרעיוןשלהתגבשותואתשאפשרו

ואי-חלשים,הםהאדםבנירובכלשעצמו.

מפחידהולחייהםלמציאותביחסהוודאות
רקלהיעלםיכולהזוקיומיתחרדהאותם.

ניטשהלה.שגרמהאי-הוודאותתיעלםאם
האנושותצעדהשבהןדרכיםמספרמציין

שקיימתהיחידההמציאות

נחמתנסיםשאנוזוהיא

המציאותארתח,ומפרשים

קיימת,אינהכשלעצמה
אשליהבבחינתפשוטהיא

הנפשיממבנהוהנובעת

האדם.של

ואתאי-הוודאותאתלהביסמסרהמתוך
מצביעהואאליה:שמתלווההקיומיתהחרדה

כעלהמדעועלהדתותעלהמסאפיסיקה,על
לשכךהואשתפקידםאנושיים,פרוייקסים

כותב:הואהקיומית,החרדהאת

[הדגשההוודאותאלנסערתשאיפהארתהגם
למשגבהשאיפהבגדרעדייןהואזהגם ...במקרר]

המקיים ...החולשהיצרזה ,בקיצורומשענת,
מכלעולםהשקפותמיטאפסירת,שיטותדתות,

 .>ז<סרג

חיפושהואניסוילידיכאןמביאשניטשהמה
זהבמקרהמסוימת,אנושיתלתופעהשורשים

ומסרת .כשלעצמוהעולםבקיוםהאמונה-
שלמסרתםגםכמו-זהגניאולוגימהלךשל
להוותהיא-הגניאולוגייםמהלכיורוב

העומדתהתפיסהכנגדשכנועאמצעי

אסטרטגייתאחרות,במליםלביקורת.
אתהקוראלעינילחשוףאמורהזוהתקפה
המותקפת,התפיסהשללקיומההסיבה
האמתבערךנעוצהאינהשהסיבהולקבוע

 .כלשהונפשיבצורךאלאהתפיסהשל
יודע,הואכאן.נעצראינוניסשהזאת,עם

כלאתתעשהלאבלבדשגניאולוגיה
שנייה,חזיתפותחהואולכןהעבודה,
מנסההואהגניאולוגי:למהלךהמקבילה
היששלקיומובדברהתפיסהאתלהפריך

לוגיים.טיעוניםבאמצעותכשלעצמו'
המבוקש:אתמניחשקאנסטועןהואראשית,

שלתיאורןאתמאפשרניטשה,טועןקאנס,
להסיקאפשרותשאיןטועןאךהתופעות,
שכך,מכיווןסיבותיהן.אתאלהמתיאורים

שלקיומועללהסיקרשאיאינועצמוקאנס
שלקיומוביסוסמתוךכשלעצמוהעולם
כמובן'לזכור'(צריךהתופעותעולם

לעולםשייכתעצמההסיבתיותשקטגוריית
שאינומשוםזאת,בפנינו>:מופיעשהואכפי

היאהתופעותעולםשלשסיבתולטעוןיכול
שלזועמדהמכך'ויותר .כשלעצמוהעולם
שלקיומואתמניחההסיבתיותכלפיקאנס
אותומסיקהולא-לעצמו"שהואכפי"הדבר
על-הסיבתיות(שהריניטשהעל-ידיכנדרש

כדיהתופעות.בעולםרקסמרנהקאנספי
שיהיהצריךהתופעות",ל"עולםמובןשיהיה
אופןבאותוכשלצעמו",לםמ"העומובחן

אגב, ) 2 .)"איג"ללאמשמעותאיןשל"הר"
מתוךאחתרקהיאזוניסשיאניתהתקפה

שהואכפי"הדברמושגעלהתקפותמספר
לעצמו".

מתרחשלמצויהרצויביןהבלבולובכן'
הרצויאללהתייחסמחליטמישהוכאשר

הקבועכיסודלעצמו"שהואכפי("הדבר
ביניהםלזהותובכךהמצוי'כאלבעולם)
"הדבראםהיא:התורניתהשאלהולסערת.

זאתבכלמה-קייםלאלעצמו"שהואכפי
עונה:וניטשהקיים?

ואומר:התופעותאצלהנעצרהפוזיטיביזםנגד
לא,טוען:הייתיאני ,"עובדותאלאבנמצא"אין

פירושיםאםכיבנמצא,אינןעובדותדווקא

למ.ושגמשמערתבכללשנודעתבמידה ...בלבד
ניתןהואלהכרה:ניתןהעולםאין"הכרה",
כי ,מאחוריומשמערתאיןאחרת,דרךעללהסבר

 ) 3פרספקטיביזם.-ספררלאיןמשמעריותאם

שאנוזוהיאשקיימתהיחידההמציאות

המציאותאותה,ומפרשיםבהמתנסים

בבחינתפשוטהיאקיימת,אינהכשלעצמה
האדם.שלהנפשיממבנהוהנובעתאשליה
שאלהכאןיעמידקמעההמנוסההקורא
כשלעצמה,מציאותאיןאםלניסשה:נוקבת

הפרספקסיביותנסובותבדיוקמהעלאזי
מהיותר:מדויקבניסוחאו' ?האנושיות

מהאותן?ויוצרהתנסויותינומאחוריעומד

עונההיהכאלו'שאלותחושינו?אתמפעיל
השואלשלמגבלותיואתחושפותניטשה,

גמרתדובידישבויהואכמהעדוממחישות

אחרבמקוםלבדוק.סרחלאמהימנותןשאת
כותב:הוא

זרהרי-החושבמשהושישמכאןחשיבה,"יש

שלפירושוהלאאךהקארטזיאנית.ההנמקהדרך
אמונתנואתאפריורית"כ"אמתלהניחדבר

שיהיהההכרחמןנחשב,משהרשאםהעצם:במושג

שלניסוחואלאאיננוזהר"החושב",משהרמצרי
 ) 4הדקדוקיהרגלנו

כשהואויסגנשסייןמבטאזועמדהבדיוק
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 " Philosophy is a battle againstכותב:
the bewitchment of our intelligence 

" 5by means of language < 

אתלפקוחמבקשאחר'פילוסוףככלניטשה,
מחשבתיים.מקבעונותאותנוולשחררעינינו

אתלובשאלומקבעונותאחדלדעתו'
התבונה.שלבכוחההאמונהשלדמותה

רביםדורותבמשךנחשבבתבונההשימוש

מסךאתלקרועשבכוחוהיחידילאמצעי
ולהפכההמציאותשלפניהמעלהמיסתורין

זומסתוריתעמדהביטחון.ומעניקתלמוכרת
שלדעתועלמתקבלתאינההתבונהכלפי

המושגאתטובעהואלהתקיפהכדיניטשה:
זוהתקפהשלובמסגרתהלעוצמה""הרצון

הואההכרהמנגנון"כלש:מצהירהוא
מכווןאיננו-ופישוטהפשטהשלמנגנון
עללהשתלטותאםכילהכרהכלל

נראה .).א.רשלי.·(ההדגשה ) 6הדברים"

שניביטוילידיכאןמביאשניטשהלי'
דברים:

התפיסהאתמנתץהואראשית,

הואתבוני.יצורבאדםשרואהההומניסטית,

בדמותוזו'שגויהלתמונהאלטרנטיבהמציב
בעיקרהמ~נעביולוגי'כמכניזםהאדםשל

בעוצמה.ורצונוההישרדותיצרעל-ידי
הקיוםשלחשוב~פיוןעלמצביעהואשנית,

שהמציאותהעגומההעובדהעלהאנושי:
להכרתנו.ו>נגישהאינה
שכפוהםלעוצמהוהרצוןההישרדותיצר

הלוגיקה.שלופיתוחהאימוצהאתעלינו
מנגנוןלפתחהאדםעלהיהלשרודכדי

כלומר'-הפינות"את"לעגללושיאפשר
שמטרתומדויקולאגסנתוניםעיבודמנגנון
לשינוייםמאדמהרלהגיבלולאפשר
מותנהמהירהתגובהשלזהעיקרוןבסביבה.

עיקרוןשווה.כאלהדומהאלבהתייחסות
האדםשליכולתואתביססהמהירההתגובה
המשתנהעוינתבסביבהחייועללשמור
ניטשה:ולדבריתדיר'

מדישזהירמי ,מדיאיסיתדרךעלגשסיורמי ...
פחותיםהתקיימותוסיכוייהסירוג,במלאכתהיה

הדומה·מןלהסיקשמיהרמישלמסיכוייוהיו
לנהוגהמכרעת,הנסייהזווהנההשווה.עלבכל

היא ...הגיוניתבלתיבסייחוהיא .כשווהבדומה
 .> sהיגיוןלכלהבסיסאתשיצרה

מתייחסאינושניטשהכן'אםלראות,ניתן
אמיתותשלמערכתכאלהלוגיקהאל

שלבקיומןהאמונהלמעשה,הכרחיות.
לומראנושית.אשליההיאבכללאמיתות
להפעילפירושואמיתיתהיאמסוימתשטענה
ביןלזהותהנטייהאתמבטאושיפוטשיפוט,
זהיםאינםניטשה<שלדברישוניםדברים
לטעון'-כלומרדומים>:היותרלכלאלא

 • ) 9אחרמהדברבעצםהואמהשדבר

בנוגעניטשהשלהבסיסיתשגישתומסתבר'
לגישתםזהההלוגיקהפסוקישללמעמדם

אינםשלושתםוקוויך:ויטגנשטייןשל
האומרת,לטענהברצינותמתייחסים
הכרחיות.אמיתותהןהלוגיקהשטענות

הצבעתישעליוהדמיוןקומזאת,יתרה
אינואמנםויטגנשטייןצר:כהאינועכשיו

הואאךלעוצמה""רצוןבמושגמשתמש
המתמטיקהואתהלוגיקהאתמכנה

להבנהניתנתו"טכניקה"-"טכניקות"
מסרות.משיגיםשבאמצעותוככלי

זהשכליבאשליה,שוגהאינוויסגנשסיין
כפי-שהריהעולם,שללהכרהמיועד
שטענותמאמיןאינוהוא-הבהרתישכבר

לדידו'הכרחיות.אמיתותהןהלוגיקה
היותןמשוםלאלעולםבאותחייםצורות

צרכיםמשרתותשהןבגללאלאאמיתיות
שלסרגהיאהלוגיקהמסוימים.אנושיים
החייםצורתעל-ידיהמיושמתטכניקה,
משוםמתקיימתזוחייםצורתהמדעית.

היאהיתר(ביןמסוימיםצרכיםמספקתשהיא

הטבעעלבשליטההצורךאתמספקת
האדם>.שלונוחותולשירותווברתימתו

שלנוגיקחחלועלויתור
בתנאיםרקלהיעשותצריך

כאשררקממש.יהודיים

עלתאייםהכחדהסכנת
מקוםיחיההאנושיחמין

צורתהאתולהחליףלנסות
 .הכרתנושלהבסיסית

הואקווין.אצלגםלמצואניתןדומהגישה
ביולוגי'יצורכעלהאדםעללחשובנוסה

אינטרסיםעל-ידימונעותשפעולותיו
לבצעשמניתןאמנם,טוען'הואקיומיים:

האדםבניאךבמערכת,פסוקכלשלרוויזיה
 ) 10שמרנותם.בגללכזהלמבצעיתגייסולא

הבסיסיים,האנושייםשהאינטרסיםנראה,

אינםקווין'על-ידינתפסיםשהםכפי
מכווניםאלאידיעהלהשגתמכוונים

מעונייניםאינםהאדםבנילהישרדות.
לבקרים,חדשותהמערכתמבנהבשינוי
לכאוסלגרוםעלוליםכאלהששינוייםמשום

להישדדהסיכוייםבהקטנתשילווההכרתי'
שכזה.מבולבלבעולם

האמתמושגיעלניטשהשלהתקפתו
ללאשלמהלהיותיכולהאינהוהלוגיקה
יתכןאיךחשובה:שאלהאלהתייחסות
בבחינתאינןהלוגיקהשטענותלחשוב,
עללהעלותניתןהאם ?נצחיותאמיתות
יכולה ) p. ~ p (מהדפוס:שסענההדעת
זולשאלהגםישניטשהל ! ?אמיתיתלהיות
טוען:הואמוכנה.תשובה

דבראותוכאחתולשלוללחייבבידינועולהלא
הואאיןסובייקסיבי,נסיובימשפסזהועצמו:

יכולת •איאםכי"הכרחיות"שוםמביע
 ) 11בלבד

במקור>.(הדגשה

H .,.. 

~ 

שסתירותשהסיקו'מיכנגדמיועדזהטיעון

עלאוניברסלית,שקריותמבטאותעצמיות
עללהעלותאפשרותשאיןהעובדהבסיס
ידן.עלהמתוארהענייניםמצבאתהדעת
אותהומתאיםהמציאותאתאונסכזההיסק

משוםשגויהואהאנושית:ההכרהלצורתרק
מדי.ליותרמתחייבולכןזהירשאינו
מציעבדיוקמהלראותקשהראשוןממבט

הואהאם .זועמדהניסוחעל-ידיניטשהלנו
אמנםהיאשלנושהלוגיקהלומר'מתכוון
לוגיקהלנולאמץביכולתנואין_אךשגויה
וטוען'תשובהמציעהואאחרבמקום ?אחרת

היחיד'האופןאינוהאנושיתההכרהשאופן

יש ,כלומר ) 12להתקיים.שיכולההכרחי
שוניםהכרהאופניהדעתעללהעלותמקום

יאופג .לנוגםלהתאיםהיכוליםמשלנו'
ויכללומאדשוניםיהיוכאלהחדשיםהכרה
אםאבלאחרים.מטיפוסיםגיקותלוכנראה
ולחייבלשלולמסוגליםלאאנואדםכבני
לנולאמץנוכלאיך ,עצמודבראותואת

זאת?!שתדרוששונהלוגיקה
מביאיםאנוכאשרוהולכתמסתבכתהסוגיה
לגלות,מענייןנוספת:פסקהבחשבון

המוצגתעמדתואתזובפסקהסותריסשהשב

טוען:הואהראשונה,בפסקה

קיוםתנאישלתוצאההואשלנושהאינסלקסככל
כזהלנוהיהנחוץאלמלאבו"זוכיםהיינולא •

 .> 13אחרתדרךעללחיותיכולנואילודווקא.

ליישבשמסרתןשונותדרכיםקיימות
המתקבלההסברזה,במקרהאבלסתירות,
הסתירהאתלהניחהואדעתיעלביותר

 .דברמשבשתאינהשהיא ,ולומרבמקומה
לוגיותשאמיתותבלהטטען ,כזכורניטשה,

משקפותאינןאמיתי>אמתערך<הנושאות

לטעוןניטשהיכולאופןבאותוהעולם.את
הןשקריות,בהכרחאינןלוגיותשסתירות

מעברהנמצאותמחשבותמבטאותפשוט

אללמעשהחוזריםאנוכאן •הכרתנולאופק
צורתלאמץאפשראיך-המוצאנקודת
אתולשלוללחייבמאתנוהדורשתהכרה
עצמו?דבראותו

אחרתמפסקהלקבלניתןלתשובהרמז
נישטה:טועןשםהעליז",ב"מדע
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 ,~- ....rוב: 1.ן:
~ 

נעשווהכרהח;יםכיהיה,שדומההיכןכל
ק,רבנערךלאמעולםשםזה,אתזהסותרים
 .> 14נחשבולסירוףוהספקההכחשהשםרציני;

 ,כאומרניטשהאתכאןלפרשנוסהאני
הםואחריםכאלואינטלקטואלייםשמשחקים

לאבדאסוראבל •הפנאילשעותנחמדעיסוק
למשחקיםמתייחסיםכאשרהראש:את

העובדהשכחתכדיעד ,מדירבהברצינות

להאמיןומתחיליםמשחקים,רקשהם
מצוייםאנואזי-המציאותהואשהמשחק

יותרמתאימהאינההכרתנואזבסכנה.

עלוליםואנוהמציאותאיומיעםלהתמודד
ולמות.ידהעלמנוצחיםלהיות

הערפלאתלפזר ,להערכתיבא,זהכל
ושלוםמנוחהשבעתותנראה,לבעיה:מסביב

ולהפוךעצמנואתלשנותמסוגליםאנואין
אותואתולחייבלשלולשיכוליםלכאלה
קיומיתמצוקהשלבתנאיםאבל .הדבר

מנגדעומדהחידלוןכאשרעצומה,
היאזהבמאבקלנצחהיחידהוהאפשרות

דבראותואתולחייבלשלולהיכולתאימוץ
 ,יתכןזאrו.לעשותשיצליחמירקישרוד-

אופןאתלשנותנצליחלאשרובנו ,כמובן
החדשותלפניהולהסתגלכנדרשהכרתנו

הואזההכרתישינויאםאבלהמציאות.של

שישתנוהמעסיםהקיום,להמשךהכרחיתנאי
לתהליךדומהזהתהליך .שישרדואלההם

מצליחשמסתגלמי-הטבעיתהברירה
 .לשרוד

במבטמתגלהזהבענייןקוויךשלעמדתו
שניהםניטשה:שללזולהפליאכדומהראשון

אם-שלנוהלוגיקהעלשוויתורמאמינים,
יחודייםבתנאיםדקלהיעשותצדיך-ייעשה
עלתאייםהכחדהסכנתכאשררקממש.
אתולהחליףלנסותמקוםיהיההאנושיהמין

זאת,עם .הכרתנושלהבסיסיתצורתה
קוויןבעמדתיותרמעמיקעיוןלאחר
מאפשראינוהואלניסשהשבניגוד ,מתבדר
 ,לדידוהאנושית:בהכרהגדולכהשינוי

הדבראותואתולחייבלשלולהאפשרות
שייחוס ,טועןיןקוו .תיתכןלאפשוטעצמו
שינוייגרורעצמיתלסתירההאמתערך

 .לנוהמוכרתהלוגיקהשלמוחלט
ישתנוהלוגייםהקשריםשלמשמעויותיהם

 ) p.~p (והסענהזה.ממהלךכתוצאההםאף
לאכבד )עכשיוהשתנתה{שמשמעותה

אלא ,לנו .המוכרתהלוגיקהעםתתיישב
חדש,מטיפוסאחרת,מלוגיקהלחלקתהפוך

תפורשלא ) p.~p (הסענהשבמסגרתה

מכל .עצמוהדבראותושלושלילהכחיוב
בדעה,מחזיקיםששניהםלצייןראוימקום,

עבורלשלםתידרששהאנושותשהמחיר
לידייבואוהואעצום,הואכזההכרתישינוי
החייםאלבהתייחסותכוללבשינויניסוי
 •המציאות.ואל

הערות

ות"א,י"םשוקןהוצאת.,העליז""המדעפ.ניטשה. , 1
 , 347פסקה , 1985

ות"אי"םשוקןהוצאת ,לעוצמה""הרצוןפ.ניטשה. , 2
 . 553פסקה , 1986

 , 481פסקהשם. . 3
 • 484פסקהשם. , 4

5 . Wittgenstein. L. Philosophical 
. 1988 lnvestigations. Basil - Blackwell 
. 109 Paragraph 
 . 503פסקה . 2מס·הערהראה , 6
 , 473פסקהגםראהשם. , 7

פסקה ,לעוצמה"רהרצון . 111פסקה ,העליז""המדע 8.
515 , 

 .-532ו 493פסקאותלעוצמה","הרצון . 9
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 paul celanצלאןפאול
q 

 Eו
-המוותפוגת

 ...מקוראחד

'lרODESFUGE 

Schwarze Milch der Friil1e wir trinken dich nachts 

wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich 

al>cnds 

wir trinken und trinken 

cin Mann wol1nt im lfaus dein goldcncs Ilaar Margarcte 

dein aschcnes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 

Er ruft spielt siiBer den Tod der Tod ist ein ]\;I cistcr aus 

Dcutscl1lהn<1 

er ruft streicht dunkler dic Geigen dann steigt il1r 1הs 

Rauch in die I ,uft 
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da Iiegt man nicl1t 

eng 

Schwarze Milch der Friihe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich mittags der Tod ist ein Mcistcr aus 

Deutschland 

wir trinken dich abends und morgens wir trinken und 

trinken 

der Tod ist ein l\lieister a1ןs Deutschland sein Auge ist blau 

er triff t dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 

ein Mann wol1nt im Haus dein goldenes Haar Margarete 

er hetzt seine Riiden auf uns er schenkt uns ein Grab in 

der Luft 

er spielt mit den Schlangen und traumet dcr Tod ist ein 

]\,f eister aus Deutschland 

dein goldenes Haar l\1argaו·ete 

dein aschenes I-Iaar Sulamith 

Schwarze Milch der Friil1e wir trinken sie abends 

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 

,vir trinken und trinken 

wir scl1aufeln ein Grab in den Liiften da liegt man nicht 

eng 

Ein l\liann wol1nt im Haus der spielt mit den Schlangen 

der schreibt 

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein 

goldenes Haar Mar.garete 
er schreibt es und tritt vor das Hau,s und es blitzen die 

Sterne er pf eift seine Riiden herbei 
er pfeift seine Juden hervor la.Bt schaufeln ein Grab in der 

Erde 
er befiehlt uns spielt nun zum Tanz 

Schwarze Milch der Friihe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich 

abends 
wir trinken und trinken 

Ein Mann wohnt im Haus und spielt mit de11 Schlangen 

der scl1reibt 
der schreibt ,venn es dunkelt nach Deutschland dein 

goldenes Haar Margarete 
Dein aschenes Haar Su]amitl1 wir schauf eln ein Grab in 

den Liiften da liegt map. nicht eng 

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich il1r einen ihr andern 

singet und spiclt 
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen 
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~11 s ~, 
תרגוםארבעה ... ~

המוותפוגת

בערבא;ת;ש;תיםאנחנושחרשל;ר nשחלב

~~ Q נוT אש;נ:ויםi אש;נ:ויםובקר~ןנ~ם ;,זi ;ל;ןהת;
רש;נ:ויםש;נ:וים~~חנו

~~ Q רוק;ר:פ;ךיםנו~n ת;r כיפותש;ד;יםלאם;~~
ךכ;.זרב~סז;ים iJעםחק w ~הוא ת:;;;ר~ם
ה 9~ך;ך~רר ?Vב [iךן;ר~ד:הין p ~~ V?Q::פ;.זרבהאו
~:ב;או ;ל~ י:~ iJד~ד~יךש;ךק~~חיקים םי;~;פ: iJך ת:; iJ~ןךי;~אזאת:פ;.זרבהוא
ע rך r ;ק,;רלדר;ת ה~.;~ וב~~ו;נ~~ליהודייש;ךקהאו
;ל nן~~ד~י~ה~~חו~ליבופ;קדהאו

;ל;ןהא;נ;יףש;נ:ויםנו r~~ Qזר f;יל;ר n ~סןב
~~ Q סד:ם,ך;בקראונ;וףש;נ:ויםנו~~ Q ךבא;נ;וףש;נ:ויםנו~~
~~ Q ךש;נ:ויםש;נ:ויםנו

ךכ;.זרב~סז;ים iJעםחק w ~הוא ת:;;;ר~ם

ה 9~ך;ך~רר ?Vב [iךן;ר~ד:היר P ~ V?Q:';:פ;.זרבהאו
ry "WV? ית~לרו5~רpשולז~~ Q רוק,;ר:פ;ךיםנו~n ת;r כיפותש;ד;יםלאם;~~

ך~;נו~רו r~רו r ר~, iJ~לר~~ם ם~~ע rך re ;לקרסע,~יקו iJק;ךאהוא
ל;ל;ת r:pע.י~:םב;ו~נ;~ף;מג;רל~ךךל ;,:ש;ל.rזהאו

iJ ו5נ:ויםע,~יקו~ r רr לך~~ם ם~~ע~i] ,~ר i] ל~ ן~~?~~יכוn ל;

~ל;ןהא;נ;יףש;נ:ויםנו r~~ Qזר f~ל;ר nrסןב
~~ Q ובקר;ס,ד:םא;נ;וףש;נ:ויםנו~~ Q ךבא;נ;וףש;נ:ויםנו~~
~~ Q ךש;נ:ויםש;נ:ויםנו

ה 9;ך~ך~רר ?Vב [iך ת:~~;ר~ם

V? צרry הואשול~ית~לרו5~ר~ w עםחקiJ סז;ים~

 ה:ד~ר;~דב-~~ןהוא~ןת iJךת.~ iJ~ת ן~~?~ז:ייקו iJק;ךאהאו
~~רירז P ~ r:רzבע,לו~נ;ר [i~ליל.י~תקדירו iJק;ראהאו
~~;כיפותש;ד;יםלאם r ז~~;ק,;רן~ם:ה ry :~ז

;ל;ןהא;נ;וףש;נ:ויםנו r~~ Qזר f~ל;ר nrסןב
~~ Q ם:ד,ס~~א;נ;וףש;נ:ויםנו iJ ה:ד~ר;~דב-~~ןהוא~ןת 

רש;נ:ויםש;נ:וים~~חנוובקרע.רבא;נ:וףש;נ:וים~~חנו
ci ~ i דב-~~זהואת~ i ·ע.י~:ם ·ה:ד~רr:p לל;ת;· 

זקיא Q ~ךלאפ;גצע;~ךת~~דור~ףפ;גצהאו
ה 9~ך;ך~רר ?Vב [iך ת:~~;ר~ם
~~רירק,;רןנו~ע,~יקלדיי P:~ת~נוה 9f ~האו
 ה:ד~ר;~דב-~~ןהוא~ךת iJ ~ל;ם n;.7ך~סז;ים iJעםחק w ~האו

ה 9~ך;ך~רר ?iVנןב
rV? רry ית~לרו5~רpשולז

זךנתןמגרמנית:

 , 1983גרמניה,זורקאמפ,הוצאתצלאן,כל-כתבימהדורתעל-פינעשהזהתרגום

פוגת-מוות

ערבא;ת;ש;תיםאנושחרשל;ר nשחלב
ל;ןה ;ת,·אש;נ:ויםובקרסד:ם, j iא;תש;נ:וים~נו
ןש;נ:ויםש;נ:וים~נו

~דמבותש;ד;,םם r~~ריר:פ;ריםק,;ר~נו
:פ;.זרב iJ;~סז;יםחק iJ ~ W ת:;;;ר~ןם

i] ת:פ;.זרב~~ V?Q ר~ד:ה~ליר;V? ·צרjJ ה 9~ך;ך~לרז~ב
;י:ב;אולדל~יוש;ךקהוא םי;~;פ: [iךנ;~~ים ת:~ iJ ~ןי;~א:פ;.זרבהאו
ע rך r ;ק,;רלדר;ת~;גה וא~:.~ליהודייש;ךקהאו
;ל nן~~ד~י~ה~~חו~ליבופ;קדהאו

ל;ןהא;נ;וףש;נ:וים~נוrזר w~ל;ר nrסןב
~ךבא;נ;יףש;נ:וים~נוך;ס,ד:םבקרא;נ;יףש;נ:וים~נו
ןש;נ:ויםש;נ:וים~נו

:פ;.זרב [i;~סז;ים~זחק iJ ת:~;;ר~ןם
i] ע.ת:פ;.זרב~ V?Q ר~ד:ה~ליר;V? ·צרjJ ה 9~ך;ך~לרז~ב
V? -צרry ית~לרו5~רpריר:פ;ריםק,;ר~נושולז~~r דמבותש;ד;יםם~

ן~;נו~רו r ר~, iJן ם~~ע rר r ~ע,~יקו iJק;ךאהוא
ל;ת r:p~זע.י~ייבו ף~;נ~הוא;מג;ר;ךךל iJא;חזהאו

iJ לע,~יקוQ ך ם~~~ו5נ:ויםפרiJ ז;יכו~iJ ,~ל" ן~~? ר~ n ;ל. 

ל;ןהא;נ;וףיםש;נ:ו~נוrזר f~ל;ר nrסןב
~ךבא;נ;וףש;נ:וים~נון;ס,ד:םבקרא;נ;יףש;נ:וים~נו
,ש;תיםש;תיםאנו

j צר ת~~~;רם~• i] ה 9;ך~ך~לרז~ב
V? -צרry ית~לרו5~רpהואשולז~ w סז;יםחק~;

 ה:ד~ר;~ ן~~~ןת iJ~.ךת iJ~ת ן~~~ז:ייקו iJק;ךאהוא
ל~ךיר~ז i:Pנכ~לו~ז~נ;ר [i~ליל.ידירו i?iJק;ךאהוא
~דמבותש;ד;ים~ם ז~~~ק,;רן~ם ה;ה.:~ז

ל;ןהא;נ;וףש;נ:וים~נוrזר f~ל;ר nrסןב
 ה:ד~ר;~ ן~~~ןת iJ;ס,ד:םא;נ;יףש;נ:וים~נו
ךש;נ:ויםש;נ:וים ~ב~ובקר~ךבא;נ;יףש;נ:וים~נו

iJ ז~י~יי ה:ד~ר;~ ז~~~ןת~r:p ל;ת
 ת;ל~~~~יע;נכיוע;~ךת~ל~~דור~ףפוגצהאו
 ·ה 9;ך~ר~לרז~ב jJ •ר ?rV ת:~~;ר~ם
~~רירק,;רןנו~ע,~יקהוא~;דנו p:ן~יו p:~ת~~יתהאו
 ה:ד~ר;~ ן~~ךת.~ iJם n;.7ך~~סז;יםחק w ~האו

V? צר• jJ ה 9;ך~ך~לרז~ב
שולזpית~לרו5~ר ry~צר-

שיבטעיחמגרמנית:
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~1 ~ 

המוותפוגתמוותשלפוגה

נערבש;תים~גחנוrזר fiJ~ל~חדסןב
 ......~ל;ןהש;היםו~נקרד:ם cr ~;ש;הים
ןש;תיםש;תיםאנחנו

:--: . : . 

~;;כיפותש;~~ים~ין~ם;~ריר;~ךים nק;ר

:כ;נכב [i;~סvןים~זqחק [i ת:;;;ר~דם

i] ע.ת:כ;נכב~ V?Q דר;ר~ד:ה~ליר~~iJ ה!i ך;רי~ה~
;י:ב;או י:~-י~ן~ל~ן~יוךש;ךק~נ:ינ;;~ים םי~~;כ: iJך ת:; iJל~~יכי;~א:כ;נכב
 ה~ד~;קדרל~ר;ת;קד eהוא וא;~.';ליהודיושוךקהאו
;ל nל~ןגגן;אוןנו~~ןההוא

;ל;ןהא;נ:יףש;היםנו Q~גrזר fiJ;ול~חדסןב
;~ךבא;נ:יףש;היםו~~ס,ד:ם;נקרא;נ:יףש;היםנו Q~ג

,ש;תיםש;תיםאנחנו
:--: . : . 

:כ;נכב [i;~סvןים~גגן iJ ת:;;;רו$ם

i] ע.ת:כ;נכב~ V?Q דר;ר~ד:ה~ליר~~iJ ה!i ך;רי~ה~
~;;כיפותש;~~ים~ין~ם;~ריר;~ךים nקדר~נושולזpית~~דר ר~~

האחריםונגנוושירו~תםע rר r; iלהקע.~יקו iJק;ךאהאו
י•~~ןת•ע.יג Tךע.~~יוב; ף~~ג~הוא~ס,ג;רן;ך!ל iJ~תש;ל.ףהאו

iJ לע,~יקוQ ך~נכם;~היםפרiJ ~ V? ל~ןגגןיכוn ל;ry חרים~

;ל;ןהא;נ:יףש;היםנו Q~גrזר fiJ;ול~חדסןב
;~ךבא;נ:יףש;היםנו Q~גו~נקר ם:ד,ס~;א;נ:יףש;היםנו Q~ג

ןש;תיםש;תיםאנחנו
:--: . : . 

;רי~ה~ך i!ה iJ~~דר ת:;;;רו$ם
;~סvןים~גגןהואשולזpית~~דר ר~~

 ה:ד~ר;~ ן~~הואכת.~ iJ~.כת iJ~תןגגן~ז:ייקו iJק;ךאהוא
ן~ריר ן~~ו;:ךrכ~~ילו ר;נ~;ל~שךקדירו iJק;ךאהאו
בצפיפותש;כביםאיםשםנע,נ~יםק~רל~ם:ה.~:~ז

, , , T , , T • T T •• : • • : • 

;ל;ןהא;נ:יףש;היםנו Q~גrזר fiJ;ול~חדסןב
 ה:ד~ר;~ ן~~הוא~.כת iJד:ם Q ~;א;נ:יףש;היםנו Q~ג
,ש;תיםש;תים~גחנוו~נק.ר;ע.רבא;הףש;היםנו Q~ג

iJ ני··תכלת.עיועיניומגרמנ~ה~מןהוארת.מ. : . 
~ן(!וק :ע~~: ••הוא T תר.~;;;~ל •זור i ~ ע~~:ה~

~ך;רי~ה i!ה iJ~~דר ת:;;;רו$ם
;~רירק;רןנוו~~יש י:~-י~ן~:;ון~יו~ת~~יתהאו
 ה:ד~ר;~ ן~~הוא~.ךת iJ~י;ל.ם nך;~סvןים~זqחקהאו

~ך;רי~ה i!ה iJ~~דר
שולזpית~~דר ר~~

חושבבנימיןמגרמנית:

נערבש;תיםאנושחרשלשחרחלב
;ל;ןההים•~•ש•~נו;~נקר ם:דס:~;.רהים_. T ~~נו·

ושותיםשותיםאנו
T • : • 

~~;כיפותש;~~יםלא~ם;~רירק;ר;~ךים n~נו
 .:כונכב~סvןיםעם~זqחק ;תי~;;ר ~
~ך;רי~הב ry !~~~דר ה:~~ך;ן ם:;ך~ ן~~:כרנכבהוא
ק;ךאהואנ;;~ים םי~~;כ:~ית;~תךיו~א:כונכבהאו

~~רי~הל~ן~יו
~ד~ה ry;ת;רק;רח~רו~~רי~הליהודייקרואהאו
 ו~~~;ל nל~ג;נו~ל.יבופוקדהאו

בלילהש;תיםאנושחרשלשחרחלב
נערבשרתיםאנוו~צחד:ם;נקר-.;הים_. Tש~נו
 •:•: T.T T • Tים riןש;ש;תיםאנו

T • : • 

:כ;נכבים ?Vדסעם~זqחק ;תי~;;ר ~
ה 9~ך;רי~!סב~~דר ה:~~ך;ן ם:;ך~~ין:כ;נכבוא_ה

לא~ם;~ריר'ק;ר;~ךים n~נושולזpית ר~~~זק~רר
צבפיפותש;כבים

 . : . . :;~גון~נ:יחום (Jך~~נכםפר Qלע,~יקו iJק;ךאהוא
ל;ת r ו;:ע.י~ייב; ף~~ג~ס,ג;ר iJ~ת;ר ;ק~~~תמ;~יאהוא

iJ לע,~יקוQ ך~נכם~נכםפרiJ ~ V? ל~גגןיכוn ל;. 

בלילהש;תיםאנושחרשלשחרחלב
TT T '." - -T • T :- -

~~ךבש;נ:ןים~נוו~נקר ם:ד,ס~;ש;הים~נו
,ש;תיםש;תיםאנו

T • : • 

ה 9~ך;רי~!סב~~דר ;תי~;;ר ~
ים ?Vדסעם~זqחקהואשולזpית ר~~~~~דר
 ה:~~ר~~רב·~~ןהוא~בת iJ~.כת iJ~תגגן~ז:ייקו iJקךראהוא
ןןקי~:;ו~זן~לו 1 ר;נ~;גגן~;כילו iJקוראהאו
;;;כיפותש;~~יםלאזם ן~~;ק;רן~ם:ה ry :~ז

בלילהש;תיםאנושחרשלשחרחלב
TT T '." - -T • T :- -

 ה:~~ך;~דב-~~ןהוא~.ךת iJ ם:ד,ס~;ש;הים~נו
רש;היםש;הים~נוו~בקר;~ךבש;הים~נו

iJ ~.ו;:ע.ינ;· ה:~~ר;~ ן~~דבהואךת r ה~
לקל~~י~יבהואע;~ךת;ול;~זורי;ךההאו
ה 9~ך;רי~!סב~~דר ;תי~;;ר ~
~ 9f רירקדרןנו קי~~~~נו:;ון~יו~תה~;

 ה:~~ך~~דב·~~ןהוא~ךת iJ;ל.ם nךים ?Vדסעם~זqחק

ה 9;רי~ך~!סב~~דר
שולזpית ר~~~~~דר

וינקלרמנפרדמגרמנית:
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 5~ו
~1 ~ 

הישראליהסופר-השלוםשיחות
אביושלמה

מליםלומרפ.א.ןבוועדתבקשתי
שאני-מכיווןזה,נושאעלמספר

אלמלאאודה:הצעתיו.עצמי--
מןלשחררניומבקשביהייתיחוזר ,בושתי

אתלעשותזאתבכלאיךנתחבסתיהמטלה.
עצמנולזמן-בהצעתילושנתכוונתימה

הפןנושאאתיומנוסדרעללהעלות
הדעתאתלתתהשלום,שיחותשלהתרבותי

קשייעלגלויותלדברלמחרתם,שיקרהלמה
הערביםלביןבינינווהדיאלוגהתקשורת

קמעהלהתנחםואולי-אולי ,האזורעמיושאר
אתלהבקיע-ישנםזאתשבכלבסיכויים

להתגבר .כלפינוהאדישותאוהניכורחומת
אותםלשמועופחדינוהקדומותדעותינועל

ולגעתלהגיע-ומאידךאליהם.ולהיפתח
חמה,באצבע ,שאפשרכמהעדבלבם,
מותר-אלהוהלא ,וסיפורינושירינובעזרת
האמיתי.קולנו ,שבנוהאדם

במפהעוצמהרבישינוייםהמפורסמות:מן

אליהםשיתלווחזקההבינלאומיתהפוליטית
הקולוניאליזםהתרבותי.במערךתמורות
בספרותניסוימצא ,משלדרך ,האירופי
סבעובה-בעתעצמם,האירופיםשלובמדע
הצעמיתהזהותעלהרוח,חייעלעמוקחותם
 .ועלינוואפריקהאסיהעמישל

לחיינולמזרח,מדינית,כיישות ,לחזרתנו
וישהיואתם,לסכסוךוכמובןהערבים,לצד

עלנכתבוכבררוחניים-תרבותיים,ניסויים
השלוםששיחותבהנחה-ועכשיוהרבה.זה

ויתרהפלסטיניםלביןבינינוהמתנהלות
שלוםלהסכמילהובילעשויותערבמדינות
מןזהיהיהכלום-אחרים,אוכאלה

הצדמןנעמוד ,ישראלסופרי ,שאנוהחוכמה
המתחולל?עםכלוםולאלנואיןכאילו

מןכלקודםאותנולענייןהדבריםצריכים
יותראניזהלגבי-גםואולי ,העיוניהצד

עלמההשפעתלנולהיותעשויה-סקפטי
שלהתרבותיתהמדיניותשלהפרקטיקה

ישראל.
ראינוולא-שלוםכברישמצריםעםאמנם

תרבותחילופישלספונטניתהתפרצות
משהווישהיהסרפדיה.עםרציניודיאלוג
אולם,-המדינותשתיביןהתרבותמחילופי
שעםלהניחסבירכלוםובמשורה.במידה
המצב?!יוסבהכולל",ה"שלוםפרוץ

לדפנהסעידאדוארדפרופישנתןבראיון
האינסלקסואלמצדד("הארץ")ורדי

תרבותישלוםבעשייתהאמריקאי-הפלסטיני
בסדםעודלישראלים,הפלסטיניםבין

ידועהאישהמדיני.השלוםשלחתימתו
המועצהחבר(היהישראלשלמובהקכאויב

אולם,מזמן>,לאעדהפלסטיניתהלאומית
תרבותעלבדעותיורבענייןמצאתי

העולםעלהנוקבתבביקורתוואימפריאליזם,
כמזרחיהאישימצבועלובהערותיו ,השלישי

 .השכלתולפיוכמערבימוצאולפי
השלוםהקדמתבענייןדווקאאולם,

עמו.הסכמתילאהפוליטילשלוםהתרבותי
בינינותרבותישלוםיהיהולאאין ,לדעתי

שלוםבלאהערביםויתרהפלסטיניםלבין
השלוםאפילואםספקמזו,יתרהמדיני.
 ,בינינואמתדיאלוגבמהרהיביאהמדיני
עלינוחובה-ואף-על-פי-כןגדול.ספק

גאלוחרילקירםקשיים
בצררקלאנמצאים

אםכיהגרר,שלחשבי
אצלנוגם

כסופרים ,יומנוסדרעלהנושאאתלהעלות
ארוכות.שניםלוולהידרש-

הדיאלוגלקיוםקשייםהאמת,תיאמר
אםכי ,הגדרשלהשניבצדרקלאנמצאים

הישראליהצדמןהמכשוליםבין .אצלנוגם
<במאמרואלמוגעוזהסוציולוגמונה

ושתיאחד"ריב , 12.2.93מיוםב"הארץ",

עלההתנשאותתחושתאתאי-סימטריות")
המערב,בן ,הישראליהערבית.התרבות
עודנוואוליתפס, ,הלבןהמהגר ,המשכיל
היליד ,הערביעלעליוןעצמואתתופס,
הכבולמפותחת,הלאהתרבותבן ,הבור

הקדומה.השבטיותבדפוסי

הערביעלהישראליתההתנשאותתחושת
-היהודיתמהמיתולוגיהגםנובעת

בחרתנו","אתהשלהמושרשתמהתפיסה
כאחהערבישלהתנ"כיהמיתוסמןבבדובד

הוא ,ישמעאלנצרערב,בן .והמושפלהדחוי
הקדמוןהאבשלוהנחותהמבוזההחורג,הבן

עלשנשלחהשפחה,הגרצאצאהואאברהם.
אתלפנותוהוכרחלמדברגלותלכורחו
שלוהאהובהמועדףבנו .ליצחק,מקומו
ערבבןשרה.העבריתאשתוושלאברהם

הפראאדום,איש ,עשיושלנצרגםהוא
יצחק,שלמבורךהלא ,המרירבנו ,השעיר

שאיתרהיהודי-ליעקבבכורתואתשמכר

 .עליווהעריםחולשותיואת
אפריורית, ,כךאם ,טעוןשלנוהדיוןנושא

אמביוולנסיים,אוסותריםברגשות
נקיאינומאתנושאישנפשיתבהתרוצצות

מןאוהמזרחמןהמשפחתימוצאוויהיממנה,

המערב.

הערביםלביןבינינוהפוליטיתהמציאות
יחסינוכוללגופא,ובישראלבשטחים

אחתשלפי ,ישראלערבייעםהמשובשים
לשלום""גשרלשמשהיואמוריםהטענות
מציאות-לגבולמעבראחיהםלביןבינינו
להעמיקכדיהנחוץכלבהישזאתעכורה

כלבפניהלבבותאתולאסרםהאיבהאת
דיוןאפילואואמתדיאלוגשלאפשרות

העתי.דשלבאופציותרגוע

סוציולוג:אותוומפרסממשיך
מריבה"ארזהאנתולוגיהעל(מדברזהבתחום

 nתיהעברהספרותבראיהארזעלהריב-

כיודומהחיתה, )].א.ש[אמיר.אחרוןבעריכת

הצדלביןבינינואי-סימסריהקיימת,עדיין
האגסישמית,הערביתהעמולחת .ביהער

האיסלאםכוהנישלהג'יהאדקריאותהסכינאות,
המשסמהואורגיות .להםומחוצהבשסחים
 ,וכלכגוןבסוריה ,באיראןבעיראק,ההמוניות
יגשראשרשהגשרמחדשפעםבכללגומזכירות

תהוםרקלאלחצותצריךהערביםלביןבינינו
 .תרבותיתתהוםגםאלאפוליסית,

למדיעגומההעכשוויתשהמציאותכיוון
יש-רבותכמבטיחנראהאינווהעתיד

להתנחםהבוסיםערבים,וגםיהודים ,בינינו
בספרדהזהב""תורעלהתרפקותתוךבעבר
המוסלמית-הסימביוזהועלימי-הבינייםשל

היהסובכביכול ,בכללותובמזרחהיהודית
הציוני""הנחששבאעד-מזהיותרואפילו
איני .עדנומגןהמזרחיהאדםאתוגירש

היהודיםקהילותלפרשתכאןלהזדקקרוצה
האורותעל.וגםהצלליםעלהקדם,בארצות

הדיאלוג,בנושאאולם, ,חלקןמנתשהיו
לבינינוהמוסלמיםמשכיליביןוהשיחהשיג

לאמעולם ,בעוונותייאמונהקשה ,אני-
ההוא.המוזהבהמיתוסאלנסחפתי
 ,בעברהמוסלמיםמןרבותלמדנואמת,
יותרואמנותתרבותערכימהםשאלנו

 ,לאחורהמתבונןאולם, .מעמנוהםמששאלו
המוסלמיהעולםהיהכמהעדלדעתיווכח
איני .ולתרבותנולנו ,עויןלאאםאדיש,

המזרח,בתרבותגדולבקילהיותמתיימר
בניגודלעיניי:בולסתאחתעובדהאולם,
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באזורחרשיםסיכוייםלקראת

עבריתולומדיםשלמדולדורותיהם,לנוצרים
ראשוןממקורהעתיקהספרותנואתלהכיר

מוסלמי"הבדאיסס"אףעלשמעתילא-
 •ימינוועדהאיסלאםמראשית
הםבממלכתם,וכיתותדתותלתארבבואם
מעסיםספריםאותםרקלהזכירידעו

ואחרים,גאוןסעדיהכגוןעצמם,שהיהודים

האיסלאם,לערבית.תרגמוםשלהם,מיוזמתם
נחרצותבאותההיהודיםאתרדףלאאםגם
זלזוללאאםאדישותגילההנצרות,כמו
עלהאשראיכלעםובתרבותם.בהםגדול

כגוןמוסלמיותשמדינותהסובלנות
ליהודיםהעניקוהעותומניתהאימפריה
לא-הזההאחרוןבמקרהגםהרישבחסותם,

אחדיעותומנמלומדשלשמולאאףליידוע
ממשהתענייןאועבריתשידעלרפואה
הזוהרבתקופתלפחותהיהודים,ביהדות.

איןרעתי,לעניות
גדולההשפעהלסופרים

המדיניותמחלךעל
כאשרגם-במרינתנו

השמיעובולטיםסופרים
אחראוזהבענייןקולם

במוסלמיםהביסוהמזרחיות,האימפריותשל
לאמהםולמדואותםחיקולמעלה,מלמסה
 ,כאןהיהלאגדולדיאלוג ,אומרהווהמעט.
ובלתילמדיחד-צדדידיאלוגהיהאולי

חוששני.לעתיד,גםמבטיח.רבות
אפשרבאשליות,נשגהלאאםאולם,

לשפתםשתרגמנומשלנובמעטלהתנחם
שלאימוצומצעם<נתעלםאליהםהגיעושכך

שלאהאיסלאם,ושוב,היהודי.המונותואיזם
של"יהדותו"אתהרגישלאמעולםכנצרות,
האחרונותבשניםגםאגב,האלוהי).הרעיון

דרכועשהלערביתשתורגםהמעט-
את"דעשלנפתלתבצורהולואליהם,
שמכלהואמקרהלא ,למשלכךהאויב".
ה"מומחיםהםהפלסטיניםכיום,הערבים

אתרעלאהמכיריםביניהםישליהודים",
בספריםגםועיינוהציונותאבותכתבי

העברית.באמצעות-לעתים ,שלנואחרים
מפלסיירוכאשרפרדוקסליבאופןאולי

לנויהיוהפלסטיניםאויבנודווקאהאיבה,
וצנועשברירידיאלוג,שלבבנייתולעזר
הערביםיתרלביןבינינו ,לוודאיקרוב

במרחב.

 ,למדיהקרובבעברוגםהרחוקבעבר
הערביםמשלדבריםלעבריתאנותרגמנו
שהםבעוד-ואפריקהאסיהעמייתרומשל
זאתאומראנימשלנו.דברתרגמוולאכמעט

להמשיךשעלינווחושב ,כמובן ,לשבחנו
ואפריקה,אסיהעמישלרוחםמפריולתרגם

אלינוקרבתםבשלבראשם,והערבים
בעתידאםגם-בהםהראשוניוענייננו

ליאיןדו-כיווני.מלהיותיהיהרחוקהמאמץ
אשליות.

מכוניאצלנוישהאלה,הימיםבעצםגם
המוציאיםמסחריות,הוצאותואפילומחקר
זה,בכללפלסטיניתערבית,ספרותלאור

יצירותגםיוצאותנאות.עבריבתרגום

עור"עוסההפרסית,השאהנאמהמסוגמופת

יפנית,סינית,שירהקבצי ,הגרוזיניהנמר"

וכיו"ב.התורכיתמןמשהוושםפההודית,

אלהספריםשלתפוצתםהאמת,למען
לחובביאומקצועיים,למזרחניםמצטמצמת
עלחותמהמטביעהואינהמעסים,אקזוסיקה
המקורספרותגםאולם,הכללית.התודעה

העםהמונינחלתהיאכלום-עצמנושלנו
שנעשהממהלהתעלםבליבציון?היושבים
בנושאהיוםלהיעשותוממשיךבעבר

במדיניותלנקוטיש-לעבריתהתירגומים
שלהשפותמןהיקףרחבתרגוםשליזומה
שקשהומה-העבריתאלהשלישיהעולם
עלינו-אפשריבלתילאאולם ,יותר

העבריתמןשלנוספרותביוזמתנולתרגם
לשפות-שאפשרכמהועדהערביתאל

בכלאצלםלהפיצהכדיאחרות,מזרחיות
ניתןהסיניתבחומהאפילואפשרית.דרך

משפיע-מגיעשכןומה-בקיעיםלהבקיע
היאכזאתהשפעהכלדבר.שלבסופו

קיומנואתהיאקובעתשכן ,לסוכתנו
בעיניהםזרותנואתמפיגהבתודעתם,

זרוכנטעכאויבבנושמחזיקמיואפילו
סטטיתאינההאויבדמותגםהנה-באזור

מעולם.דבריםוהיולהתגמש.ועשויה
לנויצמחרווחמהולהקשות:מילבואיכול

דרךמהינדית,אומפרסיתיצירותמתרגום

מהם?ללמודמהלנוישכלוםמשל?
העולםארצותברובהספרותשלמצבהאמת,

ההמצאהכוחקנאה.מלעורררחוקהשלישי
כלל.מרשימיםאינםשלהןהעצמיתוהחיות

שתרבויותמכךוראשונהבראשנובעזה

שלהןהרלבנסיותאתאיבדוהשלישיהעולם
הנפשאתלפרנסבהןואיןבשטחן-הן

 •זמננובןהמשכילהאדםאתולאושש
מעקריםלמיניהםורודנייםצבאייםמשסרים
והעוניהבריאה,היצירתיותאתומסרסים

שנאותישראלבנותאתאפילוכידועמנוול
 ,אבודהכולשלאאלא,ומלידה.מנסןהן

מוכיחהדרום-אמריקאיתהספרותומקרה

בביצותגםלעתיםעוליםיפיםשפרחים
וחברתיות.פוליטיותמדמנה

עםגםולדיאלוגלהידברותסיכוייש
חברעמיתורכים,כגוןלא-ערבים,מוסלמים
ארצותעםגםכמוועו.דפרסיםהעמים,

 ,יפן ,סיןמוסלמיות:הבלתיהרחוקהמזרח

רחבבתרגוםלצדדעלינו
ספרותנו'שלהיקף
גםאךבעיקר,לערבית
אחרוJךאסיאתיותלשפות

ארוך'לטווחכהשקעה
לבילטרליותלצפותבלי

ועו.דתאילנד ,הודו
לאשםגם-השלישיהעולםלמשכיליאשר
"נחמות"אתלעצמולהרשותיכולאחדכל

העברהאדרתאתאוהפונדמנטליזם
ש"סבלשוןליושנה"עטרה("החזרת

האדרהאצלנו>,והספרדים-המקצועיים
אינטלקטואלייושרובחוסריסודהשבזיוף

בתנועותהתומכים ,המשכילים-כביכולמצד
גםאמיציםאמתקולותוישישאלה.מעין
הערבית.אוההינדיתהתורכית,דובריבין

חרפתלסבולהמוכניםמשלהםסופריםיש
חוסאתלטוותלהמשיךכדירבוסבלגלות
אתלאבדצריךלאהספרותית.האמת

לפנילאהללו.האנשיםאלולדברהתקווה
ונתקבלתיכשבדיההייתישניםהרבה

ועיתונאיםסופריםעל-ידיגדולהבידידות
מפרססורכמניסופרגםתורכים-מוסלמים.

ומולרעיםשיחתעמיקשרשםשהיה
-אצלנוהחרדיוהאיוםאצלוהחומייניזם

גם .כלשהיקרבהחולף,לרגע ,הרגשנו
דווקא ,אשתקדבברצלונהפ.א.ןבקונגרס

לא ,מאיסטנבולהמוסלמיתתורכיה,נציגת
יחדוהופענואלינוחיבתההסתירה

הספרחגביוםהקאסאלונית,בטלוויזיה
סן-ג'ורדי.שלוהפרח

סופריםשלדוגמאותהבאתיבמקרהלא
ישירבקונפליקטשאינםערבים,שאינם
 " 50בעמ'המשך
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פוםטיתאמנות

 s~ו
~1 ~ 

אחרותותערוכותמיצבים
רוןזיוה

מיצבים

רבינוביץ,אסנתצימבליסטח,עפרה
ואבישמירמיכלדנציגר,אמנון
גןאיפר

רמת-גן.ישראלית,לאמנותהמוזיאון

נקודתלעצמולרשוםיכולרמת-גןמוזיאון
הישג.

חמישה ,)ו nstallation (מיצביםחמישה
אורגניים,משתלבים,היטב,מנוצליםחללים

ייחודיים.

בונה.טוביהמריםשליפהאוצרותעבודת
 ,לחודאמןכלשלבעבודהמביסיםכאשרגם

באולמותנמצאוהוא ,קשרמחפשתהעין
טעםשלמיידייםסיפוקיםעלועונההסמוכים

ואירגון.צבע,סוב,

הקונספציה.בבחירת-טובטעם

אתותואםשולטאפור-שחור,-צבע
הקונספציה.

ועוצבלעבודהמותאםחללכל-אירגון
למענה.

מוגשהמיידיים,הסיפוקיםכשנגמריםאבל
החשבון.

יותר.חזקותשתייםהתערוכות,חמשמתוך

השביעי")("המשתהצימבליססהעופרה
קבועים").("מקומותרבינוביץואסנת

עופרהשלה"סופנית"הקונספציה
מקוםהרבהמותירהלאצימבליססה
עגולרצפהפסלאופטימיים.להירהורים

(פוליאוריטןיצוקותאדםדמויותובושחור
למעבראותוחוציםשביליםאשרמוקצף>,
כבדה,מועקההמסתכלעלמעמיסמבקרים,

כללימראה ,מיצב .השביעי i-:המשת-צימבוליססהפעהר

אדירה.נוכחות-בעיקראךדרמטיות,

שלה"סינתסיות" ,יותרמעמיקבמבט
משוכתמעלמדלגתהנקייההעבודה

ה"גופות" .מדירבהבקלילותהאותנטיות
בקומפוזיציהמונחותמדושנות,עגלגלות,

עלההתבליט""מעשהדקורטיבית.נכונה,
הרושםזאת,ובכלהאמנות","מעשהעל

עצום.

רבינוביץאסנתשלהקבועים""השולחנות
שלמטורפתחתונהלמעיןלהיכנסמזמינים
חסידה,רגליבעליכנףבעליאושועלים

כרעיעלועומד ,ומחודדמנומרמסביבהכל
סביבהקירותעלהציוריםתרנגולת.
האבסור.דבתיאטרוןהתמונהאתמשלימים
והתחושההארעיות, ,והאירוניהדקההומור

נפלאה.-הכוללהעיףיכולרוחשמשב

28 
בדעלשמןברק.-בסרסוראיחזה .הסטודיו

ואבישמירמיכל-הנוספיםהאמניםלשני
אךטובות,כוונותאוליהיו ,גןאיפר

להםחיתהשלהםהמתוחכמתהמורכבות
"עברה".ולא ,לרועץ
החלליםאתיפהמילאוהםזאת,למרות
מעבודתשחלקמשוםוזאתלהם,שנועדו
קטגוריהגםלפעמיםכוללתטובהאוצרות

חדשני.פניםעיצובשל
שוםעל ,לדעתיענה,לאגררבציאמנון

קטגוריה.

 •הקטלוג.גם ,אמרנוכבריפה,תערוכה

ציורים-ירושלים
ברקאינטרטורחוח

תל-אביב.הציירים,אדוגת

תערוכההציגהשם-מלונדוןחזרהעתהזה
חוה-האוניברסיטאיתאורי""בןבגלריה

אתרבותשניםהמציירתברק,אינטרטור

ירושלים.
 " JERUSALEM-"היהבלונדוןהתערוכהשם

A BURST OF LIGHT ירושלים-בעברית"-
אינהחוהשלירושליםכימאופל".אורות

איובלספררקעאלאזהבשלירושלים
"ירושלים-ובהמשךדרכה),(בתחילת

למדבר".כחלון
סלעים"מרקמיזהב.לארק ,מדבראיוב,
חושךנעולים,גניםסדרתמולועזובהכהים

הנצחחיפוש ,בראשיתיאורמולוקדרות
 " .••הבריאהוכוחאווריריותמולשבסלע

כמשורריפות,מליםוכהנהכהנהועוד
יחושושכולםאמונהתוךבמלאכתוהעוסק
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הפלא.אתדרכו
ירושלים,עלאחרמנסגםלאמניתישאך

דרךהמכסמצניעה,היאמהמשוםשאותו

היארגישוברישוםליריבכשרוןחלונה.
בירושליםשלההסטודיופניםאתמציירת
דרךוהנוףהאורקרניאתפנימהומסננת

לנשוםמתחילאתהכאןהחלונות.
אווירעםואינטימיותשקטאימפרסיוניזם

 .שדודנופלואתהירושלים,
ככה,ירושליםאתהיוםשמציירמיבכלל'
פלנטהעלחיכלום,קרהלאכאילובשקט,
 •גיה.פריווילאיזואחרת,

שביר
ופרספקסעץעלציור-ראובןרוני

תל-אביב.אוסמך,טובחגלריה

לארגזיםלאריזות,המשמשיםעץלוחות
רונישללציוריורקעהםטרומיתולבנייה
שבירים,כליםמציירהואשעליהםראובן'
בלוחותומכסהגבהתמרבמסגרתתוחם

נראותהעבודותהתוצאה:פרספקס.

חפציםלאיחסוןכמגרותאוראווהכחלונות
שלמהארעיותונפגעמציץואתהישנים,

והחותך'מהחד'המצוירים,האובייקטים

מסמריםהמתארלציורנמשכתהעיןוהסדוק.
 •בולהיאחזחזק,משהואוליבעץ'נעוצים
סיימומעוקמים,המסמרים-עינייםאחיזת

עץעלאקריליק-שבוריםכלים •ראובןרוני

"פישלו". .תפקידםאת
הכלאההקונספט.מבחינתפסימיתתערוכה

שהרי-החומר""דלותעםסוריאליזםשל
ברמת-השרוןמדרשהבוגרידמהלא

האבודהזמןזאת,ובכלראלי.לסלוודור
השעוניםללאגםראשיתפקידכאןמשחק

הנוזלים.
גםהתמונות,עלבומכסהשהאמןהפרספקס,

רשתהדפס-עצמה.ליצירהפעילשותףהוא
עלמוטבעהעץטקסטורותשלצילומי

המתחרהשקוף,עץשלסוגויוצרהפרספקס,
באורגני.

אינויפה,בושולטשהאמןהזה,הריטואלכל
שללעומקשהחדירהלכך'הוכחהעודאלא

והחיטוטהנבירה,עצמו'האמנותמעשה

 •ליצירה.העיקריהמניעהכוחהיאבכאב,

התיקיםכלבשם
מיצב-עמדמשה

העתיקה.יפו-הכיכרגלריה

••.•.r·•.•.=• .. · ....•..........נ:. " .••.·.·•.· • . ~ · . . 
lj:. , • ,• • 
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האובייקטיםכלעםלבן'המסוידתהגלריה
והתקרה,הרצפההקירות,עלהפיסוליים
שחור-לבן'מנומרנייר-קלסריםהמצופים
מולויזואליתחוויהשלבעיהבפניךמעמידה
קונספט.

הזה,המנומרבניירהכולמצפהעמדמשה
כדורים,נעליים,צלחות,כיסאות,שולחן'
בפוליטיקהגםלא.ומהבובות,

סכין'ישושםפהמספל'הואובאינתיפאדה
הרצפה.עלניגרניירעשויאסתטיודםגרזן'
לוישאכפת.עמדלמשהכיויפה.נקיהכול

יוצאהכולאבלבנשמה"לוו"בוערכעסים
מלידה.אסתסיקןהואכי"יפה"
ישאחרת,זהאתלעשותכמובן'היה,אפשר

שעצםומגעילים,מכוערים(תיקים>קלסרים
הסלידה(והריסלידהמעורראתםהמגע
נושאהיא-השלכותיוכלעלמתיוק

-ושכחהעיזבוןשלואסוציאציותערוכה>חת
הואבתוכםמכיליםשקלסריםמהכי

בירוקרסייםמגעיםשלאפלההיסטוריה
כלשהו'ובמקוםבזמןכלשהי'בסביבה
שלמחזהכברזהאבל .מישהוחייהממררים

עמד.משהשללאקפקא,
שלפריזמהדרךעוברתעמדשלהמרירות

עלהחושבוכשרון'הומורחושבעלאמן
שלהטרגדיהעלמאשריותרהסביבהעיצובה. 1 ג11 ק••·•·•····

 •ק.וסףיהאזרח
(פרס>מיצב-עמד:ד.סמ
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מוםיקה

 1:~ו
פתאוםקמה ,אחדבהירוקר

ומגלההפילהרמוניתהתזמורת
יפה,צעירה,אחותלב.דלאשהיא

מתחילהמקום,משוםלהשצצהמוכשרת,
ההצגה.אתלהלגנוב

ששלפנישקמההחדשה,הישראליתהאופרה
בדיחהכעודדרכהבתחילתנראתהשנים,

אבלהישנה.זואתתחליףאשרמוצלחת
הציבורבדיחה,לאשזוהתבררמזמן

מהצלחתהגגלחתמונהנההישראלי
ציפויהלכלמעברשחרגההמפתיעה,
אפשרית.

לצבורכברהצליחההישראליתהאופרה
גילואנשיםלשנה.מאזיניםאלפיעשרות
אופרה",אוהב"אניוהמשפספתאום,אותה

לרכיבה .מעודןמוזיקליסעםשללסמןהפך
לאופרהבחזרההעולמיהנהירהגלעל

לקולנוע,מבוימותאופרותמעסלאסייעו
האגדיתירתהחושבעם ,"כרמן" ,למשלכמו

גםג'ונס.מיגנסשלוהבלתי-נשכחת
אופרותלארץשהזרים ,ישראלפססיבל

חשובהנקודה .לכךסייערבותמקצועיות
בגוףכתובתרגוםהנהגתהיאפחותלא

שלזעקותיואתלהביןהחלואנשיםההצגה.
 ...הסופרןשליבבותיהואתהסבור
שלהמסחררתהצלחתהאתלהשוותניסינו

שלהנוכחיהמשברימצבהעםהאופרה
האופרהמובילההזהבקרבהפילהרמונית.

ניהולעלבנקודותוזוכהמרשימהבצורה
השגתתומכים,גיוס ,נועזרפרסואר ,נכון

לאופרה.וחינוךמימון

שלהציבוריתהמועצהבראשלדוגמה,
אמנוןעומדהחדשההישראליתהאופרה

אישיותאנרגיותעליהשהשפיערובינשסיין,
 ,כשרתפקידועקב(היום,ניכרותבכמויות

הואההצלחהאתזו).מכהונתופורשהוא
המנכ"לעופרלאוריכולקודםמייחס

 ,לדבריושאחראים ,מרביץחנהולסגניתו
הרמהעללהקפדהוגםהתקיןלניהול"גם

עלהתפשרותבליהגבוהה,האמנותית
הסיבותאחתהואהרפרסואראיכות".

מאופרותנעוהואלהצלחה,החשובות
ועדורוסיניפוצ'ינישלכמוחביבות
אובריסןשלנועזותיותרעודלאופרות
זונדהיים.

"זהולבימוי:גםרבותמחמיארובינשסיין
רנסנסישהיום .בעירבהסוהתיאסרון

בכלזולאמנותעצוםוביקושלאופרה
חלקהיא ,זומבחינה ,ישראלהעולם.
 ,,אוניברסלית.מתרבות

עםראשונהמעורבותלושזו ,רובינשסיין
החנק"ב"סבעתהציץ ,כלשהותרבותיגוף
בחברתבהצפההואונפגע.-בריסןשל
שניאותוספקניים,בריסיםידידיםכמה

בריסיתאופרהעושיםאיךולראותללכת
"הרמתילסובה:הופתעווכולםבפרובינציה,

אותיהזמיןוהוא ,אותולברךלצייץ'סלפון
אגב,הוא,תל-אביבעירייתראשלעזור."

עושהשאתמה"כל
שןעמנואל

ואחדהאופרהשלהמנהליםמועצתראש
גםנגזרתומכאןהקמתה,אתמהיוזמים

תל-אביבעירייתשלמסיביתתמיכה
"תקציבהחדשה.הישראליתבאופרה
שקלמיליוןוחמישהעשריםהואהאופרה
עשרה-"מתוכםעופר.אורימספרלשנה",
מיליוןשנים-עשרעצמיות,הכנסותמיליון

ממשרדוהשארתל-אביבעירייתבתקצוב
 ,,כספים.ומגיוסהחינוך

עירייתאחרת":"אופרההיאהפילהרמונית
מיליוןבכחציאותהמתקצבתתל-אביב

בשלושההחינוךמשרדבלב.דלשנהשקל
לב.דמסתדריםשהםרגיליםמיליון.

השיווקמנהל ,לדיןאביגדורמליניםכךעל
(מנכ"לנוידרפרומשההפילהרמונית,של
ועדתכיו"רהמכהןדיסקונס>,ברקליסבנק

"העדרעלמדברהואהתזמורת.שלהכספים
למלחמה ,לוביליצירתבנוגעערנות

שלגבוההיותרמעורבותשלולדרישה
יגויסושלאבמידהממלכתיים.גופים

אתלכסות"ניאלץמתריע,הואתקציבים",
הסולנים,רמתהורדתעל-ידיאוהגירעון

נפגעשחלילהאוהנגנים,במספרקיצוץאו
בתכניות."

בתחוםיצירתיגוףככלכיספק,"אין
הפילהרמוניתזמורת nלגםהמוזיקה,

יהיוגםוכנראהיש ,היוהישראלית
 " ..משברים

שלהפתיחהממאמרלקוחותאלומלים
מגזין-"הפילהרמונית"של 5מס'גיליון
מברייה.לקהללהפיץהחלהשהתזמורתחדש
גםאורראה ,להפצתובמקבילממשאגב,
העלוניםבשניהשלסתהנימההאופרה.עלון
עורך ,גורןצבי .וסיןלחלשונה

וסועןהביקורתנגדיוצא"הפילהרמונית",
"דברחיתה:תמידהתזמורתעלשביקורת

המבקרים."שלקולניותםמלבדהשתנהלא
מהעלהישראליתלאופרהאיןזהבנושא

הראשונהמההפקההחלהיום,עדלהתלונן.
על-ידיפונקההיאפיגרו","נישואישלה,

הערוךהאופרה,עלון ,ואכןהביקורת.
שופע ,שיפמןיוסיעל-ידיבמקצועיות
שתיאתמבליסהואצעירה.ורוחאופסימיות
ו"מסעבקיסריה"אאידה"הבאות:ההפקות

גםלקוראיםומזמן ,פוכרשללפוליפוניה"
 •העולמיהאופרהלעולםהצצה
גורןמנסההפילהרמוניתבעלוןואילו

לקהללהחניףהאופרה>לעלוןגם<שכותב
הפילהרמוניתנשענהשעליוהנאמןהמנויים

ומתמיד.מאז

שםהיהאכןהפילהרמוניתשלהמנוייםקהל
גופה.התזמורתגםכמו ,כולובעולםדבר
שחלהעצום,הסחףמשתנים.הזמניםאולם
אתלהדליקאמורהתזמורת,מנוייבקהל
שלה.הבקרהבלוחהאדומותהנורותיתרת
לתרבותהמועצהשלהדו"חנתוניעל-פי
 ·' 88שלבעונהלפילהרמוניתהיהואמנות

מאזינים-338,000כשהקיף ,אדירקהל ' 89
לרבעמספרםהצסמצםזובעונהלשנה.
התזמורתאיבדהשניםחמשתוך .מיליון

הפורשיםביןהמאזינים.מקהלמרבעלמעלה-
להגיעלהםשקשהאושנפסרוייקים-

וקומפקססלוויזיהיש"היוםלקונצרסים.
מספרת , ,,מהביתלצאתכברקשהדיסק.
השנה,לחייה.השבעיםבשנות ,לדוראיסה
היאלפרוש.החליסהשנה,שלושיםאחרי

יכולתי"לאהיחס:עלגםמשהומעירה
 ,אחרכרסיסליהבסיחולקונצרס.להגיע
לדוראפשרי".לאשזהאמרובקופהאבל

מכירההיאמחברותיה.שלושעודעםפרשה
אליה,במקבילשפרשואנשיםכמהעוד

סיבות.מאותןיותראופחות

התזמורת,בתקציבגםמתבסאזהתהליך
הכנסותעל-ידיהגדולברובוממומןשעדיין

שלושיםפעם:שהיהמהלאזהאבלעצמיות,
לשנההתזמורתעלותשלהמיליוניםוחמשת

אחוזים.חמישהשלגירעוןיוצריםכבר

 ,הכבוד-מנכסיו?שיורדלאצילנותרמה
עלהתרפקותמשפחתיים,קשריםהסוג,שמו

אםנדיבה.מלכותיתלתמיכהותקווההעבר
בתבונה,דרכיהתכלכללאהפילהרמונית

 .זובתדמיתשבויהעצמהלמצואעשויההיא
 ,המובילהמוזיקליהגוףעדייןהיאבינתיים

אתהזכירזוכתבהממרואייניאחדלאאבל
אחרמתחוםמפוארגוףשלהעברתהילת
 ,כושלניהולתל-אביב:מכבי-וסיןלחל
התעלמותההרכב,לגביבשיקוליםסערת

הרבהוישדומה-נשסהחדשהממציאות

אלו.מוסדותלשניממהמשותף
צאןלנכסיהפכווהפילהרמונית"מהסה
בתוקףסועןהישראלית",ההוויהשלברזל

כלעלמברכים"אנחנולדין:אביגדור
במדינה,שמתרחשתמוזיקליתפעילות
אנחנוחדשות.תזמורותהקמתלרבות

היסודייםבתי-הספרשירבושככלסבורים,
יגיעותלמידיםיותרוהתיכוניים,

 ,, .אלינו-יברסיסהלאוב
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עלההתקפותכלאתדוחהכמובן'וין'ל
אמורשמהסהמציין'אינוואולםמהסה,ביןזו

עליתפוס,מקומואתשבתון.לשנתלצאת
רודןרודן.מנדימנצח-עמית,שלתקן

גליוןדפימעלבגלוי'מצהיר
[שבמינויוהזאת"התפנית"הפילהרמונית":

תפניתגםעמהלהביאצריכהאוליהחדש]
שהתזמורתהביצוערמתאלבחזרהמסוימת
הרבות."בשנותיהאותההשיגה

גלויבאופן-לתזמורתמייחסרודןכלומר'
בהעדרמסבירהואשאותהברמה,ירידה-

כלעםשהתזמורת,מקווה"אנימוטיבציה:
לעצמהלהחזירתדעבכך'שישההעזה

בת-זמננולמוזיקהמסגרתאיזושהי
חשובחדשיםדבריםשלהאתגרוישראלית.

אףאוליבומעונייניםוהםעצמם,לנגנים
ספק,ליאיןשגרתיות.מבתכניותיותר

ניכרתהשפעהלכךתהיההרמה,שמבחינת
הרגיל'.'הרפרטוארבביצועגםומיידית

חברימנגניםשבואי-החשקאת

אי-אפשרבקונצרטיםהפילהרמונית
שלהציבוריתבמועצהבכירחברלהסתיר.

בעילום-שם,להישארשבחרהפילהרמונית,
שלהרופסתישיבתםעלבמפורשמדבר

נגניאתתראהלא"לעולםהנגנים.
כפופים,יושביםוינהשלהפילהרמונית

 ,,כזה.ריכוזבחוסרבזלזול'
גופיםשניעלנשענתמבחינתה,האופרה,

יששכברושאפתניים,צעיריםמוזיקליים
מקהלת-הראשוןבשטח.קבלותלהם

מחלקת(מנהלשסרןשגרשוןהתזמורת,
מהסוברתכאחתמגדירבאקדמיה>האופרה

ראשון,תזמורת-והשניבעולם;מסוגה
הישראלי'לקהללהציגצורךאיןשאותה
שתייםמספר"התזמורתכונתהאחתושלא

נגניםעלהמתבססיםאלה,גופיםבארץ".
מוטיבציה.מבעייתסובליםאינםצעירים,
גםבשמחההאופרהאימצהברתיני'מלבד
 :הצעיריםהמנצחיםשלהחדשהדוראת

אורן'דניאלוכמובןדודיורםסלגם,פיש,
"אאידה".שלהיוקרההפקתעלשינצח

מרפרטוארמשועממיםהנגניםבפילהרמונית,
משאליעלבקפידההבנויהעזה,וחסרזהיר
שלגיליוןבאותוקהל..דעת

אתהסוקרתבכתבה"הפילהרמונית",
גםמצויההתזמורת,שלהעתידיהרפרטואר

מוזיקההשמעתלקראתלקהלנפשיתהכנה
מדוברהכותב:מרגיעדאגה,אלשבכדג.של

מזיקובלתירומנטיתזמורתיבעיבוד
עיבוד'-ברהמסשללרביעיהלחלוטין

ברהמס".של"החמישיתלתוארשזכה
מהבריחהחוששיםהפילהרמוניתמנהלי

מהכללהיוצאהביצוענתקלשבהההמונית
לפניבדגאלבןמאת"ווצק"האופרהשל

היצירה,עלהתנפלהדווקאהתזמורתשנה.
נמרכמוברנבוים,שלהנפלאבניצוחו
-זמננו'בתמוזיקהסוףסוףלסוף.המשחר

עםהנשיפה,לכלינפלאיםסולוקטעיעם
לדבריונפלאההמחשה-בביצועאתגרים

רודן.של
סטייהמכלנזהריםהרפרטוארבהרכבת

הקונצ'רטוונגינתמהקלסי-רומנטי'
כהעזהנחשבתעדייןבארסוקשללתזמורת
הפילהרמוניתנמצאתעתהגדולה.

שווהנחלקבמשאליםהקהלבהתלבטות:
מודרנית.מוזיקהונגדבעדבשווה

רפרטוארעםבעיהאיןהישראליתלאופרה
עופראוריביןנקבעהיצירותהרכבמודרני.

ואחתהאמנותי'היועץברתיני'לגארי
כברחיתה,שלהםהנועזותההחלטות

אתלהעלותהאופרה,שלהשנייהבהפקה
שלאטוען'עופרבריסן.שלהחנק""טבעת
'טבעת"אתנועז:היהכמהעדכללשיער
ישראל.בפסטיבללראשונההעלינוהחנק'
הצלחנובקושימלאים.לאולמותציפיתי
הביקורותבעקבותרקמהאולם.שלישלמלא
'תפסה'האופרהלבסוףלהגיע.החלהקהל

לאורהצגותעודלהוסיףוהצטרכנו
הביקוש."

היוםגםאבלמתחילים,שלתעוזההסתםמן
שלמהקלסיקהבהרבהחורגהרפרטואר
זהחדשות.ליצירותפתוחוהקהלהאופרה,

פרנו,זונדהיים,הרגל.שלענייןגם
ב-(המתוכננתהחדשהמשכןשלובבכורה

הםונבנה>ההולךגולדהבמרכז ' 94
סל'יוסףמאת"יוסף"אתלהעלותמתכננים
האירוע.לכבודבהזמנהשנכתבה

עלהרטרוספקטיביבספרוספליץ'אורי
הנובעותלבעיותמתייחסהפילהרמונית,

גםונוגעכקואופרטיב,הפילהרמוניתממבנה
שלהנוכחימצבהאתמהסה.בסוגיית

ספליץכקריטי.מגדירהואהפילהרמונית
אתשייסדהענקים,דורמאחרוניהוא

שלשרביטותחתלחללוזכההפילהרמונית
האגדי.סוסקניני

שלהגוברתלפופולריותמתייחסספליץגם

הנוכחילמשברבהקשרהאופרה
בכלבכללהקונצרטים"חייבפילהרמונית:

ישאצלנורקלא .קריטיבמצבהםהעולם
חייאוליבאמריקה.גםריקים,כיסאות

שלמוזיקהלהיותהפכונגמרו'הקונצרטים
שינוי:בפניעומדיםאנחנואוליהעבר.
השאלהלאופרה.מהקונצרטיםעוברהדגש

מושכיםשעדייןמנצחיםישהאםהעומדת:

ברנשסיין'כמוכאלולהצלחותהקהלאת
ואחרים?"קוסוביצקי

הפילהרמונית.עלהאחרוןהפרקכותרת
היא:מהטח.שללכניסתוהמתייחס
סימןפשרמה-חרשה?""התחלה
השאלה?

הפילהרמוניתעםבקרב
בצורחהאופרהמובילה

בנקורותוזובחמרשימה

רפרטוארנכון,ניהולעל
תומכים,גיוסנועז,

וחינוךמימוןהשגת

לאופרה

לכך'מתנגדאנילמהסה.נוגעלא"זה
עלשיתבססקואופרטיביהיהאמנותישמוסד
לצדשיהיהצריךבנוסף, .•הרובהצבעת

אדזגיניססרסיבי.מנהלגםהמוזיקאליהמנהל
הגוףהואהנגניםשלהוועדהיום,עד

להםשישחושש,אניהתזמורת.שמנהל
אמנותיות.בשאלותגםלהגידמההרבה
שיכולנוביותרהסוברבותשניםהיה"מהסה
התאהבכזוגחמדרשמנצחפלא •לקבל
היא,השאלהאבלנתן'אשראתונתןבארץ
אבלעצמו?אתמיצהלאהואבינתייםהאם

שלמבחרישאםרקלשאולמותרכזושאלה
מקומו."אתלתפוסשמוכניםאחרים
שלבסיומהמצוייםאנולרעתךהאם

תקופה?

שלגם-אנושיתמחווהחיתהזו"פעם
ולנצחלארץלברא-גוייםשלוגםיהודים

בליאפילוהפילהרמונית,התזמורתעל
כךכללאכבראנחנועבר'הזההזמןכסף.

דוגמתמנצחיםהיום,העולם.בעינינפלאים
במפורש,אומדיםואחריםקלייברקרלרס
לאשטחיםונחזירשלוםנעשהשלאשעד
בישראל."לנגןיבראו
שלוהקריירהשתחילתורדי'אריהאפילו
באותוניגן<ורדימהסהשלבזוכרוכה
שבושנה,שלושיםלפנימפורסםקונצרט
הישראלילציבורלראשונהמהסהנחשף

עלמדברהואאפילואורמנדי>,שלכמחליפו
 .מבורךכדברמהסהשלהנוכחיהזמןפסק
היחסיםאתלהשוותלרעתך.ניתן.האם
כנישואיןמהטחעםהפילהרמוניתשל

לקשיים?שנקלעומריארוכים
עלסוב.דימויהואהנישואיןשל"הדימוי
לחיותאבלולהתגבר' 'לנסותצריךמשברים
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להיפרדאפשרמאו.דרעדברזהאהבה,בלי
שמחטהמביןואניפסק-זמן'לקחתאובטוב,
לזכור'צריךמקרהבכלכזה.פסק-זמןלוקח
קאריין-למשלמושלם.מנצחבנמצאשאין

כלפיכהצלחהעצמםאתהוכיחוואורמנדי
לי'שאמרובפילדלפיהנגניםישאבלחוץ'
 .בגללוולאאורמנדילמרותמנגניםשהם
הטובהמלווהכמנצחעדייןנחשבמהטח

הסולניםגדוליאומריםזהאתבעולם.
לאברנשטיין'דוגמתאחרים,פרלמן.דוגמת

כמורפרטואר,סוגיישבזה.הצטיינו

תחליף.לואיןשבהםאיטלקיות,אופרות
עם"אאידה"שלהנפלאהביצועלמשל
מהסוגחוויה .ברקוויופלורנסמיטשללאונה

תזמורת,רבות.שניםזהשמעתילאהזה
בארץכאלהלחוויותלהתעלותשיכולה
לאהיאגדולה.תזמורתבוודאיהיאובחו"ל'
אניהעונה.לאורךכזאתרמהלשמוריכולה
הנוכחיממסעהנלהבותתגובותשיששומע
שגםבטוחואנילספרדהפילהרמוניתשל

הצלחות."יקצרוברינה

כברמגייסתשהפילהרמוניתהסולניםרמת
סולניםהרבהכךכלהיולאמעולםנפגעה.

שללמזלההתזמורת.בתכניותישראלים
נציגיםשלשפעלהישעדייןהפילהרמונית

שתמידהעולמיתבמוזיקהבכיריםישראלים
ברנבוים,כמולטובתה,להתגייסיסכימו
עלבונההיאזהמלבד .וצוקרמןפרלמן

להםקנושכברצעירים,מנצחיםשלעתודה
אשרובהם:מכובד'מספיקבינלאומישם

כמהגםישתלמי.ויואבלוייואלפיש,
 .וקרמוגורליץ'פרכמוקבועיםסולנים
לצעיריםמורחבתבמהגםניתנתהשנה
ולנגניהלוי'וחןשחםגילרבין'שירה

הרן.ומיכאלשוסטרלזרהתזמורת
מנצחיםכמהיגיעוהעונהשלהשניבחלקה
סינופולי'תומס,טילסוןקומה:שיעורבעלי

ומאזור.טנשטדט

זמריםכמהעלנבנתההישראליתהאופרה
אדיקפוסטו'וייזלביןרודוגמתמוכשרים
וצ'אמהשדההיוםואחרים.שדהגביצ'אמה,

בינלאומית.ברמהמבוקשיםזמריםהם
לספוגמתחילההישראליתהאופרהגםאבל

הםפאווארוטיאתהמבצעים.בתחוםביקורת

גםשהואשטרן'גרשון .ביארילא
כמתרגלושימשבמדינההוותיקהקופיטיטור

זמריםעלמדברהישנה,באופרהעודזמרים
לגייסמצליחהשהאופרהמחו"ל, ,'דמדרגה

הבימויאתמבקרגםהואלהופעותיה.
ריאקציההואשבאירופההמינימליסטי'

בעבר'נהוגשהיההעשירהבימוילסגנון
דברלשוםאקציהירלאהואבארץואילו
גםמתלהבלאהואהקהל.אלמדברולא

לאופרותשמלבישיםהעכשווימהצביון
המוזיקליתהרמהאת"אידומנאו".דוגמת

תזמורתכ"נאותה",מגדירהואהאופרהשל
ל"מעולה""טוב".וןיבצאצלויוצאתראשון

-.:-. 

שטרן.בסולםיגיעולאהם
היוםעדחיתהלאבאמת,הגדוליםבאירועים

הםפאווארוטיאתתחרות:כללפילהרמונית
באךשלהפאסיוניםשני-ועתההביאוכן
עודניתןבירושליםרקשראייו.פטרעם

יורההשנהאבלכרטיסים.להםלהשיג
"אאידה"שלמלאביצועמשלה:פגזהאופרה

שלהאופרהסולניכלעםישראל'בפסטיבל
מובטחת.ההתנפלותורונה.
לגיוסהאופרהשלהיעילותהדרכיםאחת

סדנאותבאמצעותהיאחדשיםזמרים

ובהןקיץ'כלהמתקיימותבינלאומיות
צימרמןפייגימחו"ל.המוריםמיטבמלמדים
היסודקרןשלהמגביתנשיאת(שחיתה
האופרהמפעילותאחתהיאהעולמי)
מתבטאתלעתיםזה.בתחוםהמעורבת
המפוארבביתהרסיטליםבאירוחתרומתה

אוזהלזמרבסיועלעתיםשמריחו'בכפר
לחו"ל.לימודיםמלגתבקבלתאחר
שלידהלאוזלתבולטתדוגמההיאפייגי

הציבורפעיליעלבשמירההפילהרמונית
בפילהרמוניתמעורבתהייתי"בעברשלה:

ששרהמאזאבלהחמישים,יובלבחגיגות
אלי".פנולאעזבהסלע

"נדבנים"הפעיליםמכוניםבפילהרמונית
"תומכים"-באופרהו"שוחרים",

רוציםשלאהאופרהמתומכיישו"אוהבים".
אמנוןעו"דהפילהרמונית.עללשמועבכלל
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בהקמתגםמעורבהיהשבעברעבורן'

(שהואהקאמריוהאנסמבלרינתמקהלת
חברהואוכיוםהקאמרית>התזמורתהיום

"היחסמצהיר:האופרה,שלהכספיםבוועדת
עבורןחיובי."יחסאינולפילהרמוניתשלי
אולפנישלהבעליםגר'גניעמיהיחי.דאינו

האופרה:שלנוסףגרופיהואהרצליה,
 .אחדאףמרשימהלאכבר"הפילהרמונית

לאחדש,משהורוצההתל-אביביתהחברה
הולךאנימהסה.זוביןשלקונצרטעוד

לאאבלהפילהרמונית,שללקונצרטים

לא.כברהיאהיוםומפונק.יחידילדכשהיו
מפעלשלבהמשכורוצהישראלמדינתאם

היא"הפילהרמונית",ששמוואיכותייוקרתי

זהגוףלגםולתתהמחיר'אתלשלםצריכה
מאוחרשיהיהלפנילו'המגיעהסיועאת

 ... 1 •מדי.
;כ

שיורדלאצילנותרמה
שמוהכבוד,-מנכסיו?

קשריםחטוב,

עלהתרפקותמשפחתיים,
לתמיכהותקווההעבר

כמירחנדיבה.מלכותית
לאשהפילהרמונית

בתבונה,דרכיהתכלכל
למצואעשויההיא
זובתדמיתשבויהעצמה

היתרביןהקלעים,מאחוריבנעשהמעורב
ממוסדתמדי' ·גדולהכברהפילהרמוניתכי

כסף.והרבהאינטריגותהרבהעםמדי'

חברתי'לסטוץהפכהבתל-אביבהאופרה
פתאוםתל-אביב.מכביחיתהשפעםכמו
לאשבחייםאנשיםבפרמיירותרואהאני

שלבהצלחתהגדולחלקלאופרה.התקרבו
שלוהאינטימיהקטןלאולםישהאופרה

מתופעהמהמעבר,חוששאנינוגה.

וצפופה,קטנהלמסעדהלמשל'האופיינית,
ונכשלת".גדוללאולםפתאוםשעוברת

צופים"אנואופטימי:דווקאעופראוריאבל
לשנתאישאלףשנים-עשרשלמנוייםקהל

הפקותלהעלותנוכלהחדשבמשכן '. 94
באולםמתאפשרותשאינןבימתיותענק

מהעליששלושלאופטימיותנראהנוגה."
להתבסס.

הואלאופרהשהחינוךמזמן'גילובאופרה
צעירים,מועדוןלהםישסוב.הכיהשיווק

בבתי-ספרהכנהסדנאותמקיימיםהם

ימיפרמיירה,כללפניועורכים,ובמתנ"סים
יותר.הרצינילקהלעיון

כבודה.עללמחולמתחילההפילהרמונית
לקהלהפונהשיווקבמסעפותחתהיאאף

שלדוגמהשולףויןלאביגדור .הצעיר
וזההמתוכנן'הצעיריםלמועדוןחברכרסיס
לצעירים.הבנקיםמבצעיאתמזכיר
יותרהרבהתכניתלויןמבטיחהבאהלעונה

בהרכבתעצומהגמישותעםמגוונת,

מודרנית.מוזיקהשלסדרהעםהמנויים,
מהפילהרמוניתלצפותאפשראיאולם
העבר'שלאפשרייםהבלתילהישגיםלחזור

-rחציסומקרוני

ו~ ישראליהגרי
אורקובימאנגלית:

עובדתפילת

~דרגות.דמדת, wםד iJ~~יתע, iZר iriJק;~תי wר iZנכסת
 . . . .ךךה iיפ;ן ?V תל~~~ ה~~ ~ה~~~

 ."ה~~;דך~אד;;ה י~~"~~נכה:זקת, Qל;

נתעל;תאותימ;בילההיאנידה.ידי
;ךרים T פ~•~סרים~~גכלים,רים i ;'דרו

 םי~~; ,-r ~~ריס:פה~דסד;ת
לי. fל~ ,נרי ?V?7ד~קב

ד;ךש. י~~ ,הי:נ~~ iJאונריקחי
VI ן~~ט~~~ינ;~י • 

ונו'מלח,עש~ייםלאהדי
ורזה.בגלימה ...-:הןנ;.שיעלאואת
ז• •• : ז•:·-·- :-:

 ,~ן f-לי~י~י~ז;ו:וןה
הדסנהפדות;אתמנעדג;סס, ;vעכנך;

 T• •• :T ז:- •: ••-: •• ::-

~ i2 ?31ךל ~; Q בת. ?7גת
מתפלל.לפעמיםהJז;ם,:פלע;בדאני

 ..- : .סש: iל-ש~בiב~קדס~ק~ב
 ,נטדיאסטהייתי"לא

 ,.נטדיאסטאה~הלא .על;לם
 : .... ';ט 9 ~.,ר~~ס:ינ:ייאו

בארצותהיוםוחי ,ישראלילאבבקנדהנולד ,ישראליהגרי
רוךאתתופרהואלכפפת-איגרוף.לדמותקלשיריואתהברית.
הפרצוף.אתלפוצץיכולשהעורשוכחולאהביטנה,

פריץשל"מטרופוליס"אתבאוירתומזכירעובד""תפילתשירו
אפשרשםגםאבלכלא,ביתכמעטהואהחרושתביתאל.גנ
מפתה.אשהשלאדומהשיפוןשמלתעללפנטז
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האחורייםרחבתר,ס

תומרבן-ציון

הכל ?יממותיממה?ונוסעים.ונוסעיםוסעים
גלגליםשלקצבם ,המערפלבקצבבסוףמשתבש,
כלחליפות.ומעורריםמרדימיםעצמם,עלהחוזרים

כשיוםגםשלילה.שנוסעים.הואיודעשאתהמה
המתגלגלשבקרון-הבקרהצרבצוהרושמש-
ומישהואמאאומרת ,חושךאיזהלילה.תמידיממה?--ומתגלגל

לאגם ,מקונןלאשובהרובעזבתני?ולמה ,לאן ,אלי ,לאןאחר:
ולאמתי? ,הר ,כברמתי ,כברייגמרזהמתי ,מתירק-ואם ,שואל
שייגמר.ובלבדואיך,היכןחשוב

תמיד,הכל,קץ.ללאדרךסוף,ללאארץונוסעים.ונוסעיםנוסעים
לקצב-מתייפחיםהרכבת;לקצב-מדבריםהרכבת.לקצב

ועםהרכבת;לקצב-נרדמיםהרכבת;לקצב-משתגליםהרכבת;
לעינייהלילהכלשהתנשםזהשכיבה,בחציהמבחרהזוגלידשחר,

דק ,גרשוןר'ניצב ,בחושךשלהםגוף-בגוףקרבותאלשמוסמרו
-בדבקותומתפללראשושלידשלתפיליןמנשקכלולב,וכפוף
הפנים,ירוקתוהאשההרכבת;לקצב-מתנועעגופוהרכבת;לקצב

קערתהרכבת;לקצב-להקיאמתחילהשובשיניה,ביןשכרסה
לקצב-ו-הוי!ו-וי!הרכבת;לקצב-ברכיהעלמקפצתהקיא

גם ?שומעתאת,לאגםאכפת,שלאבאמתכבר'אכפתולאהרכבת,
ניסתהמהידעתלומשהו!כןגםמה?אזלך'ראיתיאזאת!לא

שראיתימהאואביה,באסםשדי-השחתעלמרגריטהבילעשות
כלאיךוהאש,מלאכי-הפלדהשבאולפניבעולם,האחרוןבקיץ
מהויודעאינושאישעליושאמרוזההרב,שלהבןאפילופעםמיני'
ראינושנינואל-על;נשואותאומושפלותהזמןכלכיעיניו'צבע
ואניהעביםירכיהגליליביןמקפץשלווהקטןהלבןהתחתאת

אובההרב,בןשלהעינייםעכשיולדעתו'איפה,חייגיאתשאלתי
עליה?מתפללשהוארואהאינךסיפש!לי:השיבוהואבשמים,

הרבבןרקולאעצומות.תמידשלוהעינייםמתפלל'וכשיהודי
שלחבריםגםאלאליימעריב","מנחה"ביןלרובעליה,מתפלל

אלדיוקליתראלינו'כשבאאבא!שלאחדחברואפילואחיותיי'
עםלהתפללהאםביניהם:הנצחיבדו-קרבאתולהסתייףאבא,
שמורהיה-במוסקבהצידדהוא-לירושליםאולמוסקבההפנים

ל;כשרו'אותישאלפעםהפה.בזוויתומרושעקסןחיוךבשבילולי
הסוג.מאותו ,יותרמשוכללרקנוסף,בחיוךלוהשבתיואני

אניכי ,חשבולפחותכךאליה,מתגנביםהיוובאין-רואהאחדאחד
רחב-בגופהמסתבכיםהםאיךהלומותבעינייםצופהשם,הייתי

שוכבתכלום,לאוהיאבהנוגחיםהיוהםזונת-הנהר;שלהאחוריים
סילסוליםמפריחופיהראשהתחתשמאלהרגליים,פשוקתלה

שאנידבריםישחשוב,לאגם,פעםסיגריה.עשןשלכחלחלים
כלצציםסרבנים,אלהדווקאאבלהלוח,מןגירכמולמחוקמעדיף
שראיתימזהענייןליתעשיאלאזהשק,מןמרצעכמומחדשפעם
כלשלכולם,שלפההכלאני'ורקלךשרקלחשובאפשרלך'

להסתיר.אפילומנסיםלאשובורביםהעיניים
שם?זהשפהחושבתואוליגדול!חידושלך,תחרבנימחרבנת?

ממשיכהשלךשהאמאשלך'שהראשהזמןוהגיעפהזהפהובכן
בקרקרוןבתוךואיפה?-כלוםכאילוהמדוד'בקולהאותולפסם

אותיגםעוד;במייודעוהשדוגיתההיינהמיניבכל-מסריח!
שלוות-הנפשאתלנוהמעניקיםהםהםשהמשורריםלשכנע,ניסתה

הואלאאםמי-אחיךזהוהיהחצי-הגורל'להדיפתכל-כךהנחוצה
שיעלהעדבינתיים,אםכששאלהארסית,בלשונואותהשהכיש-

החראגלילהדיפתבושםקצתלהיש ,הגורלחציאתלהדוףבידו
והביסהישבההגיבה,לאאפילומריחם.שבתולאלרגעשגם ,והשתן

לאכברדברשוםהיא,זההיאסוב,אבן.אנדרטתשלבעינייםבו
זמןכבראתאת?!אבלשלה,השקס-המסריףפניאתיפשיר
שם!שום ! ?שומעתשם,שוםהיהולאושאיןפהזהשפה ,שתביני

שלקצבם ,המערפלבקצבנשחקהכלכלום!שוםאני!שוםאת!שום
ושתןחראוחרא,שתןרקישעצמם,עלוחוזריםהחוזריםגלגלים
שאי-יודעבתוכימישהוזאתובכלשהיה,מהוזהשישמהזהוקיא,
חזיון-~תושאיןכזהשםהיה-היה-מתי?היכן?-אי-פעםשם,

אי-פעםאי-שם,שצחקהזואת,-שאתקודח,מראית-מוחאושרב

מגב ,גדולפניומעמידמתרברבילד ,כשהועפתי-מתי?היכן?-
 ,ממךסובלרכוב.ויודערוצהאניאםאותיששאלתלאחרסוסך
בצחוקפרצתלרגלייך:אותיהשליךפתאום,בהזדקפותוהוא,עניתי
לילרפדוהתחלתאותובלמתמידאבל ,כל-כולךכמוצלול ,ענבלי

עדאת,נפילותייךעלמצחיקיםבסיפוריםנפילתיחרפתאת
לאלא, .ניסיתינסה.מבין? ,כךהנה-ברסןכהלכהלאחוזשלמדת

ראויאנישאיןידענוששנינומחמאות,עליהרעפתיופי.זהו!כך.
 ,זמןשלשאלתרקזוהי .בןכמוהכחשתואתזאתלךאמרתי •להן

שקרייךמהמורותעלמהרלדלגוכדיאמרת, ,וניסיוןתירגול
הרעמהבעלאתמרגיעיםאיךאותיללמדהתחלתהמתוקים

סוררתמורת-רוחולהפגיןברגליולבטוששהוסיףהערמונית,
 •הטירוןמרוכבו

מהאמךוהסבריוהאפפלשסרודלהקפהלאחריום,אותושלבערבו
יפה-יפהבהמנגביםאיךוהקסבה,הלבנהבמפיתעושיםבדיוק

מהידעתילא ,שפתייךנשכתואתהסמקתיאניהפה,אתולאס-לאס
אתלאלהבא ,יותראעשהלאלעולםמהמאדידעתיכיאםלעשות

הביתסףאתלעבוררגליאתעודיפתולאבעולםעוגהשוםולא
לך:אופיינילאכל-כךקשוח,בקולאמרתפתאוםהזה;

שוברט."אתמנגניםהערבלגן,הולכים"אנחנו
אמך.שאלה-"לבד?"

בידי.אחזתובהפגנתיות-והוא!"אנילבד!ורקלבד! ,"כן
אותיומשכתדבריהאתקסעתואתאמך,ניסתה- " •••"אבל

ריצתךממהירותנפעם ,אחרייךאבי ,לרוץהתחלתהחוצה,במהירות
כשעלהלבסוף,השלוחות.רגלייךלקצבגבךעלהמקפצתומצמתך
אלא:אמרתילאאבלתודה,לךלומררציתי ,אותךלהשיגברגליי
קלוע."זהבחבלממש ,לךישצמה"איזו
שירה?""קוראשאלת:מיד
עיסוקזה ,אחיאמרשירים,כי ,כלשהוומבוישמופתעעניתי-"כן"
 "?ידעת"איך-בנותשל
-יופי"זה .•.שמשהו ,שמסגירמשהוישתמידאבליודעת,"לא

שלי.אתשהשפלתיעדבעינייממושכותהסתכלתכךאחרהוספת,
המלנכוליה,שעותשלזולאמרגריטה,אתליהזכירבךמשהו

באבן ,בעץ-שמעהבלבדשהיאצליליםמלאהיהכשראשה
עלחזי ,אתיהמתגלגלתאתאלא-ענןאופרחשלובצבעים
השחתגבעותממרום ,מתנייסביבוידיההקטניםשדיהלחמניות

ושאלת:סבסדיאתבאצבעךהרמתפתאוםאביה.באסם
בעיניך?"חןמוצאתשליהצמה"אז
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אותישהצלתיפהוכמהואתהיא ,מאדמאד ,לומררציתי ,מאדמאד
כיאם ,שרצתילמרותכעוס,גם ,נבוךהייתיאבל ,אמךמלשון
מניןלמה,ששוכחעדורץרץהייתיכעס,להפיגבשביל ,תמיד
הפעםאבל ,עודהייתילאעצמיאניוגםנעלםהיההעולםולאן:
אלא:אמרתילאלכןלעקור.סירבבי,השתכןהכעס
כזאת."ארוכהצמהראיתילאפעם"אף

ואמרת:מרגריטה,שלצחוקהכמובדיוקשצלצלבצחוקפרצת
-צוואריסביבאותהכרכתובתנועת-פתאום-ממנה""היזהר
תלייה."חבלגםממנהלעשות"אפשר
שאלתי.-הראש"אתחפפת"במה

"למה?"
לילך".שלריחלויש"כי
 ,ראשיאתסיחרר ,מאיבירחכתמידפרח,והלילךמאיירחהיה

מתמיד.יותרוהפעם

השחוריםהמלחמה,מאזחלומותיילילותכבכלשלאההוא,ובלילה
העשניםהחלונותמלועעליזינקולאאששלנמריםשוםוהאדומים,
צעקלא ,ביתנוגגמעללרוחתמידשהתנבאזההפח,ותרנגול
אותוראיתישבווהאפרהפיחמתוך ,ובאין-קולערוף-ראש ,לעברי
ואתאותיגםקברוכמעטהמפוחמיםששרידיולפניהאחרונה,בפעם
הקולותכלאתהיסהקולך-ברח!" ,מכאן"ברחתחתיהם:ורחלה

הערמוני.סוסךגבעלבמעומד,פניי,עלכשחלפת

שלעלילותיואת ,הנרלאורתמיד ,הנרלאור ,אסתרליקראהמאז
שלבשמיהשלובליעםשריחףילדותי,בגיבוריהאהובטיל*,

סוסיםשעטוחלומותייבכלכמעטוהמעונה,האהובהפלנדריה
באחד-גריסהמרעםופעםורחלהעםפעם ,אותישנשאומכונפים
שלהגוףורחלה,שלראשההראש,לאחת:השתייםהיוהחלומות

 ,נפשייצאההמושלגותפסגותיהםשאלהססרהלהריעד-גריסהמר
שלירוקי-העדבג'ונגליםונמריםאריותג'ירפים,עדרימעל

שאלתי ,ייתכןזהאיךהמוח.במפותרקהמצוייםומקומותאפריקה
ומכילכדורגלשלכמובקושיהראששלגודלו ,אסתראתפעם

כמה-גלקסיותשלאינסוףוימים,יבשותכאלה,עצומיםמרחבים
לאפעםאףבאדםהחכםגםאזאינסופיהואהיקוםאםמפחיד:שזה
דבריםאפילואותם,רקולא- .נכוןאסתר? ,נכון ,דעתולסוףירד

לשכוח,היינושאמוריםאלהסבתא,שטוענתכפי ,שנולדנומלפני
הגילגוליםכלאתמזכרוננולמחוקכדיפינועלסנטכשהמלאך

אומרת,חיתה ,בלבדהחלומותהסבור;מןאותנושניתקולפנישלנו
מותנוואחריוהיינושיש ,הכלאינוהזהשהעולםלנוהמזכיריםהם
הרחםמחשכתכשהגחנוהוגלינושמהםהאחרים,לעולמותנשובגם
משופמיםהמונישם ,תל-חימעלדאיתיהלילותבאחדהאור;אל

 ,אלידודיעלהתנפלומעוקליםפגיונותומניפיגלביותלבושי
אחדערבשיחקמותולילשאת ,הגליליכיוסףגידםבחם,שלחם
פגיונותיהם,אתבולנעוץעמדוכבר-כברוירח.לילךמוכה

 ,חרביאתראשיהםעלמניף ,וביהמכונףבסוסיהשגיחוכשפתאום
 ,פוליןשלמשחררה ,קושצ'ושקושלוהקטלניתהבוהקתחרבו

ניתןששמו ,הייתיבסרחושכילדביתנועמדשמואתהנושאשברחוב
עוטיכלנפשםעלנסואיך ,הר .פרשיוחילבראשדהרשבומפנילו

אללה-אבנר!חשסופים:בגרונותיהםמחרחריםכשהםהגלביות,
אללה-אבנר!

אביבמרובהמשוגעתהקיטבעירשלנוהאחרוןהלילהבקצהגם
ססקסובקולותהתערבלוהתרנגוליםשקריאותלפני ,ולילך

ישלהתלבש!"לקום!הדלת:עלרוביםשותרבנקמלוויםפלדיים,
שהםלפנימובן?!" ,עשרבדיוקחפצים!לאריזתדקותעשרלכם
שעטתואתחומדמיעפרשבילשללרוחבושכבתי ,ממךאותיקרעו

להצסודד,רציתיולילך.צפצפהעצישלאינסופיססיובתוךלעברי
הצמיתההמטורפתדהרתואימתאבל ,שוליואלהשבילמןלהתגלגל

אתלרסקעמדושפרסותיולפניממשהאחרון,ברגעלעפר.גופיאת

טורף,אריהפניפניוהזדקף,והואשלךהערמוניאתריסנת ,פניי
קרעוואזי.דליוהושטתצוחקת,אמרתעלה,האחוריות.רגליועל

ממך.אותי

 ,החושך-לא-חושךאתעיניינקבולתחנה,עדהדרךכלבעגלה,
עלאנחנואופנינועלשחלפוהעגלות,באינספוראותךחיפשו
ואז,ולא!הנה!דימיתי:לפעמיםאת.לארקשם,היוכולםפניהן.
לךמשוכללתאת,לאכברוכל-כךאת-אבודנראהכברכשהבל

שרצתיכמעטאותנו;גםהטעינושלתוכו ,הקרוןבקצהעצמךבתוך.
כל-שלנוהיומיהסקס-צוואריסביבצמתךאתלכרוךכדיאלייך
אתבךולכבותולבכות-ולבכות-ואי-נראיםלבדשהיינואימת
דלתאתאחרינושהגיפולפנישדקה ,אסתרשלהנוראותהמלים
וחותך:שקטבייאושאמרה ,הקורן

 ,אנחנוואילובחייםתישארואתם ,אותיגםמגליםשהיו"הלוואי
 " ...פה

ךנהמנבואותפחדתיתמיד"שתקי!"-עליההסתערתי-"שתקי!"
 .ידברושוואשלאאלהוהאדומים,מהשחוריםבייחודומחלומותיה,

אתבבתכששיר ,גימגמתי- " ...זהדיסקה,בכוונה,היהלא"זה
לרשותיחידרשותביןהמתנפנףלסדיןמבעדוהמורכןהזהובראשך
עלבמשהולהקלשנועדסדין-פרגודעיניים,שכולהרבים

ולאהפרידלאהואאבלבפרהסיה,הזאתהמשפילהההתערטלות
הדקגבולואתהבריחווהריחותהקולותהתנפנף;לאכאשרגםהקל

הרחוקבקצהשם, .הגיעוהקרוןשלהאחרלקצהועדבחללופשטו
עלעינייםבשבעששמרויחסית,המאושרים,רבצומדליי-הפרש,

 ,כמוניהמקורבים,שלפתעמפלישותשלהםהקסבההרצפהחלקת
לקולותלהיענותדעתםעלעלהלאאפילו .והשתןהחראלמלכות
שיהיה!תורתור!הצדק?!איפהלהתחלף!"להתחלף!ברמה:שתבעו

 ,ידהרימוהסרחוןלמלכותהמקורביםרקידו!"יריםתורבעדמי
"צדק-צדק!התפלספו-ליגלגו:וחלקםישניםעצמםהשימוהאחרים
הייתםכןגםמזלכםיותרשפרלו ,בישי-המזלשלהנצחיתזעקתם

אבללי!"לאלסבתא,ספראומר?אתה ,כןהצבוע?בדגלומנפנפים
אתרששוםהקולות,אתהריחוהפרש,ממלכותהרחוקהעםהם,גם
שלבשמולזועקיםהמוצהרבוזםלמרות ,ומוזרמהם,פנויהיהלא

הנידוניםעלנמכרשךבו ,מישהושםנמצאתמידהרמוס,הצדק
הקסבההרצפהחלקתבתוךקלה,לשעהולו ,עצמווצימצםלחנק

 .שלווהצפופה

ארוכהשעה .אלייךלהגיעבידךליורמזתעלילבךנכמרבבוקר
עללדרוךשלאהרצפה,עלוהסרוחיםהחבילותביןהתפתלתי

כשסוףבפניי.הוסחוחרפותשלוקיתונותהצלחתיתמידלאמישהו.
מיהרתיואניהארסיתבלשונואחיךביהצליףאליכם,הגעתיסוף

שהסיעה ,אמךשתיקתנוכחבייחוד ,עקבותייעלולחזורזנבלקפל
בין~תתימרנתמהזמןכעבורתמיכה.המחפשותמעינייךעיניהאת

 ,נסןאוחזה ,רגלאלוראשראשאלראשוהרובציםהחבילות
 ,אותיחירפושקודםכפיבךגערוצפעונים:בפקעהבזהזהסבוכים

שללפנימוהשתחלתובמהירותפנייךהסבת ,אליעדוכשהגעת
גם ,ירכייךבוהקעללהחליקניסורבותעיניים .בסדיןהמגודרהתא
חזקמשהואתה!לארקכולם,צמי:עלאמרתישלאכמהוכל ,עיניי
-הרכבתלקצב-וכשהתנפנף ,הסדיןשללניפנופוארבממני
וכיסיתמבסיאתצדת ,מושפלהיההזמןשרוב ,ראשךפתאוםהרמת

פנייך.

מעשבנמוךבקולוגימגמתישבתי-בכוונה"חיהלאבאמת"זה
זקוף,לינראהתמידבשכיבהשאפילוהראש ,ראשךהרכנתואת
סיננת:קפוץובפה

-מתנדנדת ,פנייעלוחלפת-שקרן!"גם ,מציצןרקלא"אתה
רצפתעלהיושבים-שוכביםעללדרוךשלאנזהרת-הרכבתלקצב
-עגבותייךעלקלותלהמתערסלתהעבותהכשצמתך ,הקרון
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שלשיטפתולקצבשםשהתערסלהכמובדיוק-הרכבתלקצב
הקיטעיראתירוקבאבנטשחגרהעבות,החורשבשבילהסוס,

ולילך.אביבמרובהמשוגעת

וכועסת,רחוקהכל-כך ,הקרוןבקצהשם,לךיושבתאתעכשיו
אתשרקכפי ,עצמךבתוךמשוכללתלגמרי ,ברכייךעלמצחך
שוםולאאתלאלי!אכפתלא ,תכעסיולכעוס.להשתכלל.יודעת
שתפסזהשלחדש,חראוהחרא,הקיאריחהזה,הריחרק ,אחרדבר
-הרכבתלקצב-להתנפנףהמוסיף ,גרדלפרמעברמקומךאת

הפלצות!איזהאלוהים,ורמים.תכופיםמטחיםהקרוןבחללומטיח
פעםאףאשכים!ואיזההתחת.אתלומפוצץשעועיתשלטוןכאילו

 ,שברשזהאומראחיונפוחים.תלוייםנאדותממשכאלה,ראיתילא
שומעהואלנפיחהנפיחהביןכאלה.אשכיםלויששברשישלמירק
שהפרגודפעםכלבהםמסתכליםבאשכיו,מדבריםאנחנואיך

 ,ליגם ,כן ,ליאולךכמולואכפתולאאתלאהואאבלמתנפנף,
לא ,כןואפילואת,מהיודעמישאתלךחושבתשומעת!שאתמה
מתאפק.זאתובכלארוכהשעהכברבימתהפכיםמעייגםאת!רק

אכפת,לאכבר ,שיריחו ,שיראו ,לעצמיאומראני ,אחריואכנס
לעצמי:אמרתיהרי ,עינייאחריהלכתילמההרוחות,לכלוזהו!

שכן.והלוואילא!אזלאלי.תסלחילאעכשיואתה!לארקכולם,
תרנגול-וכמווסבתא,אסתרכמו ,ליתהיילאאתגםאםאעשהמה

זההולך-סובב-הרוח,לאןתמידידעתיסיבוביופישעלהפח,
בוקר-כפרותבועשוצלבי-קרס,כנפיהםעלשמלאכי-הפלדה,

המופז.ראשיאתוכרתואחדאלול

ללאדרךסוף,ללאארץ ?יממותיממה?ונוסעים.ונוסעיםנוסעים
וחוזריםהחוזריםגלגליםשלקצבםהרכבת,לקצבתמיד,הכל,קץ.
לרעוםהוסיפולפרגודמעברחלנפות.ומעורריםמרדימיםעצמם,על

עמוקותאנחותבלווייתהענק,אשכיבעלשלהשעועיתטוןפיצוצי
מבעדרקלאשחדרסרחון ,קודמיוכלעלשעלהאדירוסרחון

כל-כולי.אתומילאהעורנקבוביותכלדרךגםאלאלנחיריים,
מוסיףלפרגוד,מעברשם,ההואואילומעייבניגםהתעוררופתאום
בן-אדם, ,כבר"צאלו:הקוראיםלקולותחירשולגנוח,לולהרעים

שומע? ,יידר' ,גבולוישבתורממתיניםאנחנוארוכהשעהולירה!כ
צא!" ,שכמוךוכולירהד~רהשם,למעןכבר'וצאגבוליש

הפרגו.דאתבתנופהומסיטקולםאל.קוליאתמצרףאני- "!אצ"

ששכבואנשיםעלדורךשרצתי'רקזוכרהלאה,היהמהזוכרלא
בכוחאותיוהתיקמתנייעלזרועותיוכרךשמישהוהרצפה,על

ובאין-אונים.בטירוףתופפתישעליה ,הקרוןשלהברזלמדלת
שיירומאדרוצהשם,כמו"בדיוק-אמאאמרה-שם"כמו"בדיוק

קפיצת-דרךלינעשתהשתייהכדיתוךושתה."מיםקחבך?
לאחראחת,יממהכלואיםהיינושבובית-הסוהראל ,לאחור

אותולעבורלנוהניחו ,הברחנובדיוקלא ,הגבולאתשהברחנו
הספיקוהגרמניםהפרשיםשארבעתלפניממש,האחרוןברגע

חראשלריחותשכמם.מעלהרוביםאתדהרתם,כדיתוך ,להוריד
מבריחיבפליטיםבצפיפותמאוכלסשהיההכלא,בתאעמדוושתן
הומור-גרדומיםבעל ,ומישהונוראהיההסרחון .כמונוגבול

בתצואה,שלפרהיסטורית~כבה ,רבותיעולמית,תגליתהתלוצץ:
להתעלף.הראשוןגםהיההואאבלשנים.מיליארדלאאםמיליון
וצנח,הסתחרראחרומישהוהתעורר ,והתעוררמיםעליושפכו

אזלומהרהעדהתא.כלואימחציתכמעטזה,אחרבזהובעקבותיהם,
המים.

"מים!"-קולותנשמעו-"מים!"
שבדלתהקטלאשנבמבעדגערהנשמעה-שם!"העניינים"מה

מבחוץ.הוסטשבריחו ,הברזל
אזלו."המיםוגםהמפקד,אדונימסרחון,מתעלפים"האנשים
רק ,לסרחוןובאשרמובן?הסובייטים,בארץאדוניםאין"ראשית,
אתרקהריחואזמריח:אינךשלךאתמסריח,הזולתשלסרחונו

 ,יחדגםומועילטובטוב,רוסיפתגם ,תתעלפוולאשלכם
ואפילומועילהואגםנוסף,פתגםלשנןלכםכדאיזאתובהזדמנות

מובן?!" ,תתפגרו-תתרגלולאאםבו:ומוותשחייםפתגם ,מאד
חלודים.ציריםבחריקתנסגרוהאשנב

חמשדקות,חמשוכלומסורגצראשנבהיההתאלתקרתקרוב
ערימתעלמטפסאחרמישהוהיהומנויות,ספורותבדיוק,דקות

 ,מוליאותוראיתיהסיבוביםבאחדבאשנב.ראשוותוקעהחפצים
מולאדםומוכת-שחין:צהובהחיתהפרוותוממש,עינייבגובה
שזאתיודע,מבטבמיןביהביטהעיניים:בגובהעיןמולעין ,חתול
יותרשחשובומהללכת,לאוגםללכתחופשי ,עליעליוןהואהפעם

הואאבלקישטה,לוצעקתינחיריו:כאוותאווירלשאוףחופשי-
חמש •••אביכאילו ,אינניכאילושמע,לאכאילולולעמודהמשיך
אתלהפיגנועדו ,האווירמולבאשנב,הנחירייםעםהאלההדקות
ביתרביהיכרוהםירדתירק ,ההפךקרהאבל ,והשתןהחראריחות
עלמקיא ,שהסתחררתיהואאניואוליסביביהסתחררהכלשאת.
ככלהעלוב:כוחיבכלבהלהלוםוהתחלתיהדלתעלרצתימישהו

דלתולבסוףמהלומותייאתהגברתיאניאותילהרגיעשהתאמצו
בית-מפקדשלהאדירהכרסומולעצמיאתומצאתינפתחההברזל
-אמר-הריחותבגללזה ,עלילגונןחשואבאשאלמרד?הסוהר.

לאהמפקדאבלבפרט,ולריחותבכללרגישמאד ,אניכלומרהוא,
לגמריאדישאורגילבניחותא,לווהקשיבעמד ,ביותרהתרגש
אתה"נערי,אמר:ולבסוףביהתבונןארוכהשעהולשתן.לחרא
מספיקלאמבין? ,בךיורההייתייותרבוגרהייתלו ,לגמרימטורף
הניחוהגרמניםלכןיודעים,אנחנוהכלאתיודעים,באתם,שלרגל
בארץלמרוד?מעיזיםעודועכשיוהגבולאתלחצותלכם

אתבחזיונעץ-אתה!"גםכולכם,יצאתם,מדעתכםהסובייטים?!
פשוטפלא,לא ,ממךיצאהשדעתך"או-והעגלגלההקצרהאצבעו

שלאאבא,אמרת,מה .•.חלולהכל-כךבגולגולתלשכוןמתביישת
גם ,אפשרואםלבדוקישעינייםבשבעאבא,נבדוק,באתם?לרגל

בארץלחיותנפשךוחשקהפרולטראתהמה?בשמינית.
ישעינייםבשבע ,כאמוראבלאבא,יפים,דבריםהפרולטרים?

לאאםנשחרר:-דיברתאמתאםבשמינית.גם ,אפשרואםלבדוק
האמת.לעולםאותךיעבירהואמת,כיאםשלם,ישחרר.הכדור-

וגםעינייםבשבעלבדוק,צריךלא?אמרתי,כברבינתיים,
מוחלט,ארורים,מרגליםמוחלט,שקט-שנסייםעדאבלבשמינית,

מובן?!" ,אמרתי

רחבתכזאתסוף,ללאארץ ,קץללאדרךונוסעים,ונוסעיםנוסעים
אתרפהשאין ,והשתןהחראריחותעוצמתכןוכרוחבהאחוריים

ופתאום,מתי? ,הר ,כברמתי ,כבר·ייגמרזהמתימהם.פנוי

ברזלשלחריקה ,קטרשלצפירה ,לחירחורהופךכברכשהחנק
חילופימתייודעיםתמידפסים,חילופיבלימה, ,בברזלמתחכך
נעצרת.והרכבתפסים,

מוסטיםהברזלבריחיהקרון.בצוהרשראשומישהוצועק-"נהר!"
-חדות-~טמהבצלככיפותמחודדיםשכובעיהםושומריםמבחוץ

פההםהסוהריםאפילואבא,התלוצץבתי-כנסיותיהם,צריחיכמו
רוביםשמאלםשכםעלהרכבת,אתמקיפים-צבא-קדושים

מחשבהכלב~בההמקפיאיםקרי-עינייםכלביםימינםובידמנודבים
שוטרים,שניפהאדםכלכך.עלשחושבמיישכאילובריחה,על

מתחריםלכןבזה,זהחושדיםושניהםבפועלואחדבכוחאחד
שאניכשחשב ,גרשוןלדיאבאפעםאמר ,להלשיןיקדיםמיביניהם

ית,ארכבדמותורקהמלא.אך ,הקטןצחוקואתצחקגרשוןר' .ישן
שליומבריותברייהלרמוסירא •הליכתואפילו ,קטןאצלוהיתרכל

וסבתאאמאצחקה ,אותואוהבתאתלכןסבתא.פעםאמרההבורא,
 ,מפניי .ללשונונשמראבאבנוכחותיאזניח.תנוכיעדהסמיקה
-שפמיםשניביןהשוואהכשערךנעלב,פעם,אותושאלתיאבא?
מאחוראותוהפתעתימברלין.ההוא,ושלהקרמליןמןזהשל

רוצהאניכןאםאלא ,פיאתלסכוראותיהשביע ,ביוכשהשגיח
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להתייתם.

ניידברמקולשמכריזמימכריז-הקרונות"ולניקוילרחצה"שעה
נעלייאתהממלאיםהמיםבתוךשומעכבראניקרונותהמלהואת

אידיוט,לרגליי.עופרתמשקולותקשרוכאילולמטה,אותיומושכים
צולללצאת,במקוםאבלובנעליים,בבגדיםשוחה ,לצעמיאומראני
שישיביוםשפירכםפעור-הפה,ההוא,הקרפיוןכמווחוגגועודעוד

לדלי.אותושהחזרתילפניאמא,שלשולחנהעל
מלבדכולם,אבא.שלעיניואותישיפדו-דגים!"בלי"שבת
וסירבתיבמרייעמדתיאניאבל ,אותילצלובמוכניםהיוסבתא,
ואוכלי-אדם.רוצחיםבידיאותולהסגיר

ואוכלי-אדם!"רוצחיםשאתם!מהזה ,"כן
בן-אדם'.'לאזה"דגלי:לעגאחי

בני-אדם."אוכללא"הוא-בפניוהטחתי-ממך""יותר
-בצאצאיהם"ברצוןמסתפקיםיותרהקטניםואילו ,כן"הכרישים

לגמרי.אותיהביסהזהוהנימוקחייב,אחינשארלא
ורץרץהחוצה,וטסתיאמרתי-הגג"בעלייתהדליבתוך"הוא

חלבשהגירובפנסי-גז,שםזעירפהזעירהמפולחהחושךברחובות
קלוש.

לאתנועותיי.עלויותריותרהכבידוהמיםספוגיוהנעלייםהבגדים
שלוהזגוגיתשעיניההוא,הקרפיוןכמולהישלותלצאת,רציתי
החראקרונותהיובחוף,שם,ובהקיץ.בחלוםרב,זמןאותירדפו

הם,והיוהגוף,שבתאיהנידחאתגםמילאושריחותיהם ,והשתן
עלמחשבהכלבזtבםהקפיאוהעינייםקרישכלביהםהשומרים

אשליךאצלול,אוכל;ארצהרק'אםלעצמי,אמרתי ,ל~~אבריחה.
לחופועדאשחההמים,כסותתחת ,וכךוהנעלייםהבגדיםאתמעלי
החראאללשובלאהעיקראכפת,מהמשם?ולאןהנהר.שלהאחר
כאילו ,מפנייפניהאתמחביאהדיסקהאיךלראותולאוהשתן
לאואיךבה,ומבחיןבחוףמבטמעיףאניהמיםמתוךנפש.רצחתי

היאשהפעםאלאארוכה,כל-כךאותה,תסגירתמידצמתה-
כאילו ,כל-כךרבהבעדינותמסרקתשאמאזהבשלכמניפהפרושה
אוכללאשובאבללה,אומראםזאת,תאהבדיסקהנבל.עלפרטה
זהלברוח,עיניי?אחרהלכתימדועהרוחות!לכלדבר.להלומר
שאעשה!מהזהכן,אוכל.ארצה,רקואםלעשותצריךשאנימה

יותרעלימכבידיםוהנעלייםשהבגדיםאלאלתמיד!והפעםאנוס!
אלבלאותמאליהםחותרים ,כללאותילשאולבלי ,וגפייויותר
החוף.

ראשהאותי.רואהשאינה ,לעצמיאומראניעצומות,שעיניהטוב
אתכקודםסורקתאמהבעודהקיץ,שמשאלופניהלאחורמוטההיה

להתרחקהעדפתיאניאבלידה,עלמקוםהיההפרוש.שיערה
שהמיםונעלייבגדייאתהסרתיושקרן!""מציצןהמייסרת:מלשונה

החולעלנשכבתיבלבדתחתונייוכשלגופי ,ממשפךכמומהםנטפו
הרטוביםשהתחתוניםמהאתלהסתיר ,גחוןעלתחילההמחוספס,

 ,לאווירזקוקהייתי .מתוכיהתאדוטרםהקרוןריחותאבל ,הבליטו
שמשאלאניפנייגם ,פרקדןושכבתיהתהפכתי ,אווירשללאינסוף

אתושותהשותה ,פעורנשארהפהאבלעצומות,עינייגם ,הקיץ
ארוןמתוךמעולףכשהוצאתי ,בילדותי ,אזכמובדיוק ,האוויר

הבגדים.

 .תוכואלנסוהייתיליקוראיםהיורקהקבוע,מחבואימקוםהיהזה
אתאחריוהגפתילארוןנכנסתיאמי.קולאתשמעתיהמטבחמן

כי ,לאורבייחוד ,ולאורלאווירצרחרך ,כתמיד ,משאירהדלת,
מעטשעודיודעבפנים,ואנישמיפעםועודזקמיהם!היובחושך

שעהואקשיבתוכהאלראשיאדחקואניהדלת "אתתפתחתבוא,
יודעתהיאעונה,איניושובשמישובהרכה.בטנהלנשימתארוכה
כאשרכתמיד ,כל-כךחרישייםהנגלליםצעדיהאין-קולאני;איפה
מאדאתאמץאם ,הארוןלידהיאעכשיואנפילאות.בתוךרגליה
תפתחועכשיונשימתה;קולאתהצרלחרךמבעדגםלשמועאוכל

 ,כתמידאותה,פותחתשאינהרקלאהיאאבל ...ואביהדלתאת
המפתח.שלסיבובולעודלסיבובמקשיבאניהמוםמגיפה.אלא

מייד!עכשיו!צעק!לי:מאותתיםפחדייעושה?היאמהאלוהים!
החייםאלההשדים!הם!מי:יודעואני ,קוליאתמקפיאמישהואבל

אותםמבריחביותרהצרהאורפסגםמלא.בחושךרקאבל ,בארון
אתהופכתהבגדים,כלאתמוציאהשטויות,אומרת:אמאלאנשהו.

איןרואה?הפינות.כלאתבפנס-כיסמאירההכיסים,השרוולים,
הנה!מעט,עודזtתי! ,כאןעכשיושם,שהםיודעאניאבלכלום.
מגרונייבבהפורצתהכל,אתבימחשיכיםוהמחנקשהפחדולפני
החוצהצונחאנינפתחתכשהיאהנעולה.בדלתחובטותורגליי
שולחנהעלההואהקרפיוןשלכפיוורפויפעורפי ,שהתרוקןכבלון
לדלי.אותושהחזרתילפניאמא,של

שעהבכלפעור.בפהלהתהלךהמשכתיכךאחרמאדרבים "ימים
חלמתיענפיושביןהעץ ,שבחצרהתותעץעלמטפסהייתיאפשרית
היהכמוהאוויר ,במרומולחלום;ניתןבהקיץשרקמהאתבהקיץ
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דמיוניהצמידעצומות,כשעינייבראשונה,גם,ושם ,יותרצלול
הכחולתוךאלמעלה-מעלה,נסקתיואנילשכמותייכנפיים

זקםגםלהיות.עשוייםהשמיםשרקכפיפתוח,בושהבל ,האינסופי
אדמלאך.הכנפיים:לאישנתתי

הכרוזשלקולו-זזים!"דקותעשרבעודהקרונות,אל"לחזור
קרונות-אלמועזכעדרושביםהראשיםאתמשפיליםוח.דפלדי
אלפניםשלזמןזמן,המוןזהלעצמי,אומראנידקות,עשרהבקר.
אספיק ,אזנייאתגםלפקוקאצליחואםעצומותעינייםושלהשמש
שכחתכדיעדמוחלט, ,עליוןריכוזמצריךתמידזהאליה.לנסוק
קולאומראהכלכי ,ובמוחךשבחוץהישכלביטוללדעת,עצמך

עצומותכשהעינייםרקהאדמלאך.שלהמראתואתמידמיירטיםהיו
 ,בילדותי ,אזכמועולמות,ובוראמשמיד ,קטןאלוהיםאתה

כלאתעינייםבעצימתמוחקמאלוהים:חזקשאנילעצמיכשאמרתי
השומריםאתמחקתיהשמש,אלכשפניי ,עכשיוגםהוא.שבראמה

זוכרמה,בדיוקזוכראיני ,בתוךהייתי ,ממנינשכחהדיסקהואפילו

ואשה ,לינדמה ,לבןאחד'וסוסוזהבוכתוםירוקהרבהצבעים:רק
פירותועליוענקמגשומתחתיהם,שדייםמגולת ,מאודיפהאחת,

אלבוםשאתן,ג.וגיודע:אניהיוםמעולם,ראיתילאשכמותם
מחוזות-שלושהביןנקרעתיומאזאסתרפעםליהראתהציוריו
צוענים,שללמחנהאוגוגןשלהקסוםלאילארץ-ישראל'בריחה:
כלביתלהםשבאיןהנוודים,אינטרנציונלאתלייסדחלמתישעמם
ביתם.העולם
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ממיידעתילאואניכבסניתקועהיההרובהקנה-ומיד!""לקרון'
קר-הכלבשלממכסיואובבשריהמוותשלממגעו ,יותרלפחד

שפירושהס!ופתלפקודת:וכרויותזקופותהיושאוזניוהעיניים,
קצוביםאדיםפלסוונחיריובהיכוןהיוכברשיניוע!סש-

דם.המריחכלב-צידשלורותחים
לחיילמאודשדמהעול-הימים,השומרצעק-אמרתי!""קום,

אקדחובאיומיצואהערימתעלכיכר-לחםשהשליךהצעיר'הגרמני
פחות,הרבהפחות,פחדתיהזההשומרמןאבללאכול'עליפקד
כבסני.המוותקנהאתלנעוץהעמיקכיאםההוא,כמוחייךלאהוא
הצעירהגרמניהחיילמןשםמשותק,הייתיכאןגםשםגםאבל

הכלב.מןופהוהמחייך
אותילהציףהחלוהואהותרולשונוחרצובות-לך!"אמרתי"קום,
ורחםפהבפריהתברכהרוסיהאמאשפתשרקקללות,שלבמבול
הספיקושלאמכנסייתוךאלהשתחלתיקמתי,כל-כך.עסיסי

מפחד-למדיאיסייםובצעדיםחפציישאראתנטלתילהתייבש,
לארקלרוץ'לאהעת:כללישאותתפחדבעורפי'שנשףהכלב
בחוףשלנו'הקרוןלעברפסעתי-מחכה!הואלזהבדיוקלרוץ'
השומריםלהוציאמאדם,לגמריריקהיהשכברהשמש,ומוכההחולי

וכלביהם.
כנגדה,העזרקולובעקבותיואמאשלקולה- "?"השתגעת
אנימשוגע!"בך'לירותיכלו"לגמרי!סימן-קריאה:שלבתוספת

כמושלה,אתלהסיטנחפזתהיאאבלדיסקה,לעברמהםעיניימסיע
ברכייעלהראשאתלהניחתוריעכשיובכביש.חתולנבלתלמראה

גוגן'שלהצבעיםאת ,עיןלהרףולומאוב,להעלותולהשתכלל'
ציפהקר-העינייםוהכלבכבסניהרובהקנהכשננעץנקרעתישמהם
ושוג:צפירותשלושלפקודה.בהיכון

יממה?קץ.ללאדרךסוף,ללאארץונוסעים,ונוסעיםנוסעים
מולהתחנותמןבתחנהנעצריםלפעמיםשנוסעים.יודעיממות?
ראיתימהןבאחתבני-אדם.שלרכבת ,נגדיבכיווןהשועטתרכבת
שלמהודרקרון-מסעדה ,שלנוקרון-הבקרלרוחישביןלסדקמבעד

העיטוריםהמדים,רקלאהעידוכךעלמא.דבכיריםקצינים
בחיוךאותםששירתויפות-התוארהמלצריותגםאלאוהדרגות,

שפרצוכרסים,ובעליקירחיםנמוכים,לינראוכולםמוזר'כנוע.
ניסולאאפילואותנו,רואיםהםשגםידעתיחגורותיהן.מסגור

בשבילםשהיינוהעיד,לאבמבסםדברשוםאבלזאת,להסתיר
אחדחלוןעלרקאוויר.אומשעמם,סתם-חפץמאשריותרמשהו
בשפעעמוסיםקטניםשולחנותלידהסבוהםוילון.אשהידמתחה
עיניי'אתתחילהלהניחהיכןידעתילאואניומשקהאוכלשלמהמם

ההוא,הנמוך-הנמוךעלאומחכי'נשכחטעמושאפילוהמזוןעל
השתווה,שרוחבופורח,ככדורהנפוחחזהועלמדליותשריוןשנשא

למחצהנגוסענקנקניקבימינו'קומתו:לגובהלי'נדמהלפחותכך
ועב-פעורקרפיוןבפהבשקיקהינקשמפטמתובקבוק,ובשמאלו
נחרצותפסקה-פה",ייגמלולאלעולםזה"מחלב·~מםשפתיים.
אתלשמועשיכולתיעדבזרועינוגעתזרועהלצדי,שניצבהדיסקה
מרסס.בצופן-סתריםלעורימשהוהמאוותתעורה

-דוהרתזמן-רכבתכמה,בדיוקיודעאיני-שלושהאויומיים
דחתה-אל-זמניתלרביכהעצמוהזמןאתהופך-יממות?יממה?
שאיןלה","ראיתיבמקרהלגמרישבמקרה,הסבריי'אתאילםבבוז
שםישבההיאכאשרבדיוקלוהתנפנףשהסדין-הפרגודאשמתיזאת

והחוסותהשבועותהמלים,כלירכיים:חשופתהדלי'שלמעברו
איניכאילומענה,שוםפניה,שלהבוזקרחוןעלהתחלקופשוטשלי
אבללייסר.אולדקורכדיולולשונה,אתלמענישתסריחכללראוי
אזכולם,שלפההכל"ממילאאמרה:הצצתי","כן'שהודיתי:ברגע
רצהמהבוקרמתבהמת,כבראניגםהנהתקופח?שאתהדווקאלמה
בחיוךהוסיפהלא"'או ,לירואיםאםבכללחושבתולאלשם

פניאתשהפשירודמעות,שלבשסףנמחהמאדשמהרמתחזה,
בחישוקלבלוםהזדרזהאותושגםשסףשלה,הקודמיםהקרחון

שפתיים.

צופיםקורא,לעורכשעורבזרוע,זרוענוגעיםיח,דאנחנושובוהנה
במחבטכמופתאום,שבו'בקרון-המסעדה,שבלווחיםלסדקמבעד
שהיהמהכלאתשבידובנקניקהזההנמוך-הנמוךהעיףטניס,של
לגמריהסב,שאליוסמוךשולחןעלהתנפץאחדבקבוקהשולחן.על

עכשיו'רקהשגחתיהארכניתקומתושבמלואממושקףקציןלבדו'
עמוקעמוקמסמיךלספרו'שבמידאבל ,ממושבונחשכנשוךכשקפץ

שלכחודווחדגזוזזקנקןהעטוריםמשהוהסגופיםפניואתדפיובין
ואוליפחד'אובוזהיולהרף-עין'ליש;גלופניובארשתרומח.

גבוה-פההואהזהשהנמוך-הנמוך"נראהאמרה:דיסקהשניהם.

הנמוך-בינתייםחנופה!"כמהשלהם,בפרצופיםתסתכלמאד'גבוה
רעיושלכפייםמחיאותלקצבלרקדוהחלהשולחןעלעלההנמוך

אח-ח-כזה,ו,ליז-פרחחיכזה,רוסיקזצ'וקכמוהו'הוודקהמשולהבי
בנקניקמלנופףפסקלאהשולחן'עלמגפיורקיעותכדיתוךגםח!

הבקבוקמפטמתקצרותיניקותלפעםמפעםולינוקשבימינו
ועתהכוסותיהםאתהשליכואחריו'החדר-החזיקורעיושבשמאלו.

הבקבוק.מןהישרהםגםינקו

לי'נדמה ,סוסי-היאור"גם-דיסקהאמרה-סוס-יארד!""איזה
שלבנהרותמשתכשכיםשהםידעתילאאבלהיונקים,ממשפחת

המשופםאתיעצרואמרת,ואלה,קזציוק!לרקודויודעיםוודקה
רוסיהשכלכך'חושבשליאבאגםבסרחה,ואנימצחיק!מברלין?
תורהשהגיעיחליטמברליןכשהמשופם'קפוס!'תלךהזאתהשיכורה
כלכמובדיוקספק,כלליאיןבזה'קפוס',תהיהוהיאלהיטרף:
ליצן'איננומברליןשהמשופםהאמינהשלאהמיופייפת,אירופה

למרותובכיכרות,בספריםאומרשהואמלהלכלמתכווןאלא
הינפי-הידאתורואיםהצרחניקולואתכששומעיםשמרחוק,

קירקסים:שלליצןשהואלחשובבאמתאפשרשלו'התיאסרליים
המשיכוטיפשים!איזהסופה?היהומה ,לוהאמינהלאאירופה
שבמרתפי-בעודשמפניהולשתותוסנגרפוקססרוסואלסים,לרקוד
ופרצוחרבותיהםשלפוהטבטונים,~קברםקמוגרמניהשלהבירה

שמעתלאבאמתמה? ..•ודיןראווסאןואלהאלה,שלהפראבכירכורי
אתלקרואחייבאתההגרמנים.שלהעתיקיםהמלחמהאליעליהם?
לפרוזהלנו'קוראתשלישאמאלשיריםמתכוונתלאאניהיינה.
עלשאמרמהרקלאהכל'כמעסאושםכתובהכלנביא,ממששלו'

מהעלמביןבכלל"אתהשתגידי:ליחסרעכשיוהספרים."שויפת
הואממנושנשארמהשכלחייגי,כמולגמריתהייואזמדברת?"אני
אותו,לימזכירהשאתלצעמי,אמרתיפלא,לאנעל.בתוךשוקרבע

אמכם.שפתהיאוהגרמניתספריםאותםקראתםשניכם

לצעוקרציתי"קפוס!"שתלךרוסיהעלנבואותיהאתכששמעתי
האימיםוקרוןהגירושלמרותוסתמי!סובהעשיהפה,אתסתמילה:
לדעתבלימנין'לזכורבליימים-לילות-ימים,אותנוהמסלסלהזה,
מברליןהסמאללעצירתהאחרונההתקווהבעינייהיוהם ,לאן

החראריחותאפילוכולם.שלורחלה,ואסתרסבתאשלולהצלתן
התאדהלאבחלוםשגםההוא,הריחאתממניהשכיחולאוהשתן

ערימתתוךאלעול-הימיםהגרמנישזרקהלחםכיכרריחמנחיריי'
סתמי'לומרבמקוםאבל .לאכולעליציווהאקדחבאיומיוהצואה
פחדיילשיכוךכמואותהלשכנעכדיכל-כךלאלה,הזכרתי

אתהאחוריים,רחבתרוסיהשלהגנרליםגדולאת ,ביהתופחים
אתנפוליאון.אתשהביסכשםמברליןסמאלאתשיביסגנרל-חורף,

זיווגרוסיה,שללאחוריהבגרמניםעתידיתמלחמהשביןהזההזיוףג
אחותי.אחרשחיזרמברדיצ'ב,הצעירהקציןבביתנויוםיוםכמעס

פולשכלשלשסופולאבא,מסבירהיהומתנגנתצלילרחבתביידיש
אבא,לואמרגדול,תענוגלאזההרחבים.באחוריהלהיבלעלרוסיה
בילבלולאשלנוהצחוקפרציאבלבאחוריים,גרמניעםלהתהלך

תשווהאם ,לגמריטועהייד'ר'טועה,אתהלו:שהשיבהצעיראת
ניבולסבלהשלאדיסקה,אפילולגרמני.שםהמזומןלתענוגזהאת
פיקתאתשהקפיצוהצחוקכדוריאתלבלוםהצליחהלאכלשהו'פה

באננסהחגורההקיטבעירשם,עודזהאתלהכשסיפרתיגרגרתה,
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ולילך.אביבמרובהמשוגעתעירעצים,שלירוק

הכל- ?יממותיממה?-ונוסעיםונוסעיםנוסעיםושובצפירהושוב
וחוזריםהחוזריםגלגליםשלקצבםהמערפל.בקצבנטרףמשתבש,

שובפרגודהמשמשן.והסדיחליפות,ומעורריםמרדימיםעצמם,על
החראמריחותפנויאחדאתרגםואין-הרכבתלקצב-מתנפנף
ופחותפחותונוסעים,ונוסעיםיותרשנוסעיםככלאבלוהשתן'
גםמוזר:יותרשעודומהייגמר'זהמתילאואפילוולאן'מניןאכפת

מפקדשאמרכפיבדיוקלריחות,אסאסלהסתגלהחלוהנחיריים
הזולתשלסרחונו"רקהגבול:·אתשהברחנולאחרבית-הכלא

כולם,ושלמולאםפהשהבלהיותאךמריח",אינךשלךאתמסריח,
-ובלולמשותףרכושהםפההריחותגםושלך'שלישוםבלי

שאמאולפניברע,חששהואמובהקסימןוזהואבאבלשונומצליף
במים,מהולותואלריאןשלסיפותכמהפיותוךאללהערותמספיקה

אפילושבה"בארץגרשון:ר'שלבאוזניוללחושמספיקעודהוא
ספקלהטיליעזעודמימפותחת,כל-כךמעמדיתהכרהישלריחות
בושה,שמו?מהנו'ההוא,שאמרכפיממשהקומוניזם?שלבעתידו

באמתשלך?ושלישלישלךאמרמיתזכורשלאאתהגרשון'ר'
בושה!"

תחילהסוף,ללאארץקץ'ללאדרךונוסעים,ונוסעיםנוסעים
כמוהסוגרארץ-יערויותריותרועכשיוהרריתכךאחרמישורית,

ושנייםמימיןמסריםשנילעברהינועועציושאםהרכבת,עלסד
האגודלים.ציפורניביןכינהכמוביניהןתימעךהיאמשמאל'
משמיעהמהן'פוחדתשהיאכשםהכיניםמןהסולדתדיסקה,

מתמשך,ברר-ררר-ררר-רר-רמיןכלשהותפוחותבשפתיים
שיקשוקלקצב-עגבותיהעלהמתערסלתצמתהקצהעלכשידה
הכיניםאחרכשיערהדקדקניחיפושאמהעורכתיוםיוםהרכבת.

בקרוןציפורנייםויותריותרליוםומיוםלשעה,משעההמתרבות
במרוצתגולחוכברילדיםראשיכמהההשמדה.למלאכתמצטרפות

דיסקהשלחרדתהגוברתנגזזראשכלועםהזה,האינסופיהמסע
לצמתה.
קריאהובסימןפתאום,מכריזההיא-אין!"הכינהמןהאדם"מותר

שאשובמשפסלוויכוח,אולעירעורפתחכללסתוםנועדשמראש
במהלכוכןגםאחר'ובמקוםאחריםבימיםמפיה,ולאאותו'לשמוע

אלוהים",שלהנבחר"עמושהםכינים,אחרנמרץמסע-צידשל
הגיהנום-של-במדורישליהלא-נשכחמורה-הדרךשלכלשונו
מעלה.

צדיקיםרקבשעריוהוסיף,ישנו'ואםהאמיןלאבגיהנום-של-מסה
 .ליולאלךלאאמר'לחשוש,מהלנושאיןכךיבואו'
-עלילהסתערשבה-אין!"הכינהמןהאדםמותרששמעת,"מה
אתהראשך?עלהשמיםאתהפילוכאילועינייםלוטשאתה"ומה
פהמהאזדמך!אתמוצצותוהןזולל!איךועודכשיש?בשרזולל
מכאןחומרים,חילוףשלפוסקתלאשרשרתנוצרתכךבסדר·?לא

היגיוןבויששנבראהרגעמןובוהו'מתוהונבראהעולםאםשאפילו
שוםכיתרצה,אםנצח,ואפילוצדקשומע,שאתהמהכן'וצדק,
איזהאלוהים, .•.שאמרכמולאיבוד,הולךלאפעםאףבעולםדבר

שפתיהאתנושכתודיסקה-עולם!"שלברר-ררר-ררר-רר-ר
~סנה.שיפוליאתבצמה,שיחקהלכןשקודםבידומעסה
שואל.אני-"שוב?"

הרצפהעלהסרוחיםביןמתמרנותהארוכותרגליהוכבר- " t"כן
תורניצבכברשם-הרכבתלקצב-המתנפנףהפרגודלעבר
משלשלים.שלארוך
אמא.אמרה-הכרוב"ממרק"זה

-לאכול!"לאלכםאמרתיהעונש,וזהשמם,ימהאחר',הידבר"מן
לאאחרמקום .ידוכףתוךאלרקיקותשלושורקקגרשוןר'זעם
מרגלהמקפצתבדיסקהמתבונןאניהכף.לו'נותרההיאורקהיה

רקשתספיק,אצבעותבשבילהומחזיקבכסנהמהיודעלרגל'
צריךכךעלגםהאםהספיקה!בתור.לפניהשנייםעודכישתספיק,

עכשיוהולךהמוכיח-מתחנןשקולוגרשון?ר'עליון'לאללהודות
מעריב".יהודים,"מעריב,סופו:אלהקרוןמסוף

ולולאסוף,ללאארץקץ'ללאדרךונוסעים,ונוסעיםונוסעים
זוליוםמיוםהמתרחקותתחנותבפעם,מפעםנעצריםשבהןהתחנות

בית,איננהשרכבתשלילה,שיום,שנוסעים,שוכחהייתימזמןמזו'
שישמקוםזהשביתאומרתדיסקהבית,ששמוכזהדבריששבכלל

והיאשואלאנילךזרואיםלאששםמפניפרסי.בית-שימושבו
זריםעםמחכהלאאתהששםמפניבעיקראבלזה,מפניגםמשיבה:
במכנסיים.שתעשהומפחדבתור

יותרשלסוף,ללאארץקץ'ללאדרךונוסעים,ונוסעיםונוסעים
מסכמת:חוס-ההגדרה,אלתמידהקולעתודיסקה,ויעריערויותר

האופק.אתאפילומאתנולקחוהם

בקרון'מתהקרון:מקצהצעקותפתאוםונוסעים,ונוסעיםונוסעים

הולמיםואגרופיםהרכבת!אתלעצורבקרון'מתהרכבת!אתלעצור
אתלעצורבקרון'מתהמבורזלות:הדלתותועלהקירותעל

בקרון!מתשלו:ההליכהבמקלבתקרההובסגרשוןור'הרכבת!
בזירהשורשלבזעםבהיסטריה,הובסהואהרכבת!אתלעצור
כוהןהואגרשוןשר'לימספרהואלו'ישמהאבאאתשואלוכשאני
אמרתיכזה,שקטאישהכוהנים.אתמטמאהמתיםבמחיצתוהשהייה

מהסהכמעטהתקרה,עלכזאתבפראותמשתוללומקלובלבי'
הנפסד.קרובייפחותאתבהלמויותיו

דיסקה.שלאמהפתאוםשואלת-בוכים?"הם"מה
דיסקה.תמהה- ,, ! ?אומרתזאת"מה

לנשארים."בכולהולכים,תבכואלשאמר:מיאמר"כבר
באגרוף,מי-גרשוןר'שלהלמויותיואלמצטרףהקרוןכלעכשיו

בקצב:הקירותעלנוקשיםכולםבסיר'אובמקלמי
הרכבת!"אתלעצורבקרון'"מת
הרכבת!"אתלצעורבקרון'"מת

הנפסדאתמורידיםהתחנות,מןבתחנהלבסוףנעצרתוכשהיא
ושוב:

חומת-האוויראתפולחתאשהוזעקתונוסעיםונוסעיםנוסעים
שלקולהאתשומעאניהמעגלומתוךאותהמקיפהצפופהנשים
כל-כךגסות-מטומטמת!"גזור'סדיןסדין!עודמים!"עודאמי:
משיבואנידיסקה,אומרתמאוד,נרגשתהיאלאמי.אופייניתלא
"מזלדקיק.בקולחדהצריחהואחריהפצועהחיהזעקתכנראה.לה:
ייןשלבקבוקנשלףומאי-שם-יהודים!"בן-זכר'יהודים!סוב,

פה.אלמפההמועבר

לפתענצעריםאחדאפורשבוקרעדונוסעים,ונוסעיםנוסעיםושוב
ויעריעררקיישוב,שםעםשלסלאתחנה,לאצדדית.במסילה
ויער.

נקישתלהשיב,מספיקשמישהוולפניאמאשואלת-זה?""מה
שובוהרכבתצפירהועודצפירההקרונות,ביןווי-חיבורשלניתוק
לדרכה.יוצאת
בבהלה.שואלאני-אבא?"זה,"מה

משיב.הוא-"הסוף"

קרונות,שלושהעודסופראניהדלתאתסוףסוףוכשפותחים
יעררקומשמאלכשמימיןהסייגה,בלבסיביר'בלבכמונושהושארו

זוגרתמשורהעבותותשצמרותיהםענקיים,עציםשליערויער'ויער
האופק,אתרקלאעלינוהמחשיכהעלווהחופתמעיןויוצרותבזו
 •השמים.אתגםאלא
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ורענןרךחיההעשב

קאלושלמה

גבוהיםגבוהים.היוהשמים .ורענןרךהיהעשב

עלהוהנפתל.הצרהמשעולעםהתנהלובהירים.
שללבקתתווהגיעהשנימצדוירדהגבעה,רכסעל

פסעהמסווג,הפשפשאתבזהירותהדףהאופה.

עלהקישהבקתה,אתהמקיףהפנימי'בשביל--
ברורותחג,יוםבוקרשלהמתעוררבחללהיזהרונקישותיוהדלת.

שלנקישותומאוזנות.הנקישותהיוכבושות-זאתועםונמרצות
מאחרת,עשויהעצמה:הדלתעלדעתואתנתןדרך-ארץ.
כף- .העליוןחלקהניסורעל-ידיהחדשהלמסגרתשהותאמה
שלחיצתהידעוהואלמדי'גבוהעמדההוחלפה,שלאהמנעול'

ולדוחפה.בכתףלהיעזרישהדלת:אתלפתוחכדיבהאיןבלבד
ביתובניכלמן-הסתםהיוראשון'אביבחגשלהזההמא;חרבבוקרו

שמעמישהואםהוארבוספקערבה,שינהעדייןישניםהאופהשל
 .הברור;:דדןקולחרףהמנומסות,נקישותיו

שרווליעלכיאה,המגוהציםשלו'החגמכנסיעלאחרוןמבטהעביר
זעמבהיקים,פליזבכפתוריrזרכוסיםחפתיהעלהצחורה,החולצה
לאהתסרוקתנמוך:חלוןשלהשחורהבעינופניואתובחןלשמאלו
התמימה.רצינותןבמלואנכחןהביטוהגלויותהעינייםנפרעה,
לעומתהוורדשיחמה.משוםמעוכותהסיגליותהיוסביבו'בחצר'
אבניםזרועותהיוושםפהמבטיחים.פקעיםבפינתוהעלהזאת

הכבדה,הדלתעלולהקישלשובעל-מנתידונשאשונים.מגדלים
העץבלוחונגעכמעטאגרופו-האחרוןברגעהקודרת.העבה,
 •מכוונתובווחזרבדעתונמלך-הצבעמקולף
בשנההנדיריםהימיםאחדזהעמוקה.בתרדמההאופהשקועודאי

קוםמקדיםשהאופהידע,הוא •נפשוכאוותלישוןידולאלשיש
מכוכבים.עדייןכשהשמיםבחושך'למלאכתוויוצא
אךכאביהם.כמוהםבשינה,הםגםשקועיםאיורשלואחיותיהאחיה
קלטהודאי •עדייןישנהשאיורהדעתעללהעלותאיןעצמה.איורלא
בוקרשלזומאוחרתבשעההמקישהואמימידוניחשההנקישותאת
הדלתעלערלחסתאםהחליטהשטרםאלאהבקתה.דלתעל

מבטהיאמעיפה-שמאאו •••בשרהעלכותנתכשרקלוולפרחחה
משמלתה,שערהמרחיקההארון'דלתשעלהשבורבראיאחרון
 ...הסרוקיםתלתליהעלידומעבירהבוחנת
 •מחויךיןהמת

כהפניםראהלאמעולםראשון.ממבטאהבהחיתהלאירואהבתו
העלהלאמעולםוגלויים.אמיציםכהזאת,ועםחיוורים-מלכותיים

נערה.שלהשקדיותבעיניהארוכהכהשעהלהביטשניתןדעתועל
לא"היהביניהם.מגעלכלנמרצותהתנגדאירו'שלאביההאופה,
העיזיותרמאוחרוכששבועמרוסן.קר'בזעםבאוזניופסק-יהיה!"

רכשמהשוםעלבגסות.אותוגירש-בחצרםרגלכףולהציגלשוב
ניסה-שמאלהבין.ממנונבצרוקיצונית,בוטהכהאיבההאופהלו

איור •עולמועליוייחרבאיורשללאלאופה,לו'נראה-לנחש
חמשתושאראביהאת-כולההמשפחהאתקץאיןבמסירותשירתה
בעלהאתבזמנועזבהאירו'שלאמההאופה,אשתואחיותיה.אחיה

בדקדקנותזאתחקרהוא-מאהבלההיהלאברורה.לאמסיבה
וייתכן~מהשלעזיבתהעלדברלוגילתהלאאיורלבטח.וידע

אביהאתמאדכיבדההיאמאומה.כךעלידעהלאשבעצמה
לפניאמנם,לה.והכאיבבהפגעאליואביהויחסבו'והתחשבה

לבואתכלשהוולרכךהאופהעללהשפיעבידהעלהבערך'חודש

 .ביקורלערוךלוהותרואז
הדיפתהכדיתוךכף-הדלת,(לחיצתלבקתהנכנסערבעםמאוחר
פוקרעמוושיחקישבואףרבבנימוסלברכתוהשיבהאופהבכתף>.
עייפותוחיתהלכךהסיבותואחתבמשחקהצטייןלאהאופהפתוח.
ניסה .רוחואתמעכיריםשההפסדיםחשלעין.הגלויההרבה,
מגליםהחלוופניוהתעודדהאופהזכיות.כמהלו"לסדר"והצליח
אחת-הבקתהבפניםנעלמהכשאירונחת.שניעתשלמסוימתמידה

באוזניו:וזימזםאביהשב-משהועלוהתלוננהבכתההפעוטות
עדיין."לנישואים!לאהיאמאירו!"רד

שאל.-תהיה?"כן"ומתי
שנים."כמה"בעוד

 ,,לחכות."מוכן
אתוחילק-"מרחוק!"-בתקיפותהוסיףהאופה,לופסק-"חכה"

חרישית.שריקהאגבהקלפים
והולכותמתמשכותוהןאירועםפגישותיותכפוערבאותומאז

בעבר.להןשהתלוווחרדותממתחונקיות
לאלגמריהואביניהם:ביחסיםצפוילאמפנהחלבערךשבועלפני
עודאינהשהיאאיור'עםשכבכילוהתבררלפתעאךאיך'הבין

שאיורהיהבזכרונושנותרמהכללהשיב.איןהנעשהושאתבתולה,
מענהשהיאוקבלכתינוקהתייפחוהואמאחראךהתנגדה,גופה
 .לונעתרה-תופתייסורילווגורמתאותו
נתחייבהסירבה,היאאךלאביהתגלהשלאביקשהמעשהלאחר
ופסקה:ההחלטיות,החיוורות,פניהאתשהאירחיוךפתאום
כך!""מוטב

והאב,לאב,תגלההיאבתכלית:הפשוטהתכניתםתיכננושניהם
להםיעמודעודולאסופיתיתרכךקיימת,עובדהבפניכךשיועמד

הנחרצתנכונותוויביעהיוםלמחרתיגיעמצדוהואלמכשול.
לאישה.מידלשאתה
ושמחה,קורנתאיוראתומצאלמחרת,הגיעהואהווה.כךואמנם,
מלאכותיחיוךלעברולשלחאלאהיהיכולשלאאביה,לידניצבת
דבריולשמעהמושטתידואתנטלהאופהמקום,מכל .עבור

התיישבווסולח.כמוחלהכבד'בראשוהניעהמגומגמים,ההתנצלות
מחויבימעשיים,פסיםעלעלוקצרהשתיקהואחרנמוך'שולחןליד

היינוימים,שישהבעודהרשמייםהאירוסיןיוםאתקבעוהמציאות:

האופהביקשהבא.החודשבסוף-הנישואיםתאריךואתלהיום,-
ושש,תשעיםמשובחת,בלקניתה" 'Rנרי 9 ~"בקבוקלולהביאמביתו
בחוםחיבקוצוואריו'עלונפללפתעקם ,ואחרובדממה.אטורוקנו
מגושם,טטריריקודמיןלכבודורקדהיקר!","בנילו:קראונשקו'
במקוםובו"לחיים",עמםשתהלשכנים,לקרואהזאטוטיםאתשלח
הואשמחתואתולחוגלבואבנוכחותם,לכבדוכולםאתהזמין

איחלימים.שישהבעודלו>קראבמפורש<כךו"בנו"בתוושמחת
ולברכות.לאיחוליםוזכהברכות,וברךאיחולים

 •האירוסיןיוםאפואהיום
בחנותקנהחג,בגדילבשהתגלח,התקלח,קום,השכיםהוא

אחיהעל(החביביםחתול""לשונותשלענקיתקופסההממתקים
השכונה,אתיצאוורוד'רחבמשיסרטעטורתאירו>שלואחיותיה
הקטנהלחצרנכנסוירד'הגבעהעלעלההמשעול'עםהתנהל
הצבע.קלופתהכבדה,הישנה,הדלתשלהעבההלוחעלוהקיש
קופסתהמסוקס.העץלוחעלבטוחותוהלםשבקצרה.רוחו
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המהלומות.בקצבהשמאליתידועלהתנדנדההחתול"לשונות
והלם.ושבידואתשובאיגוףציפייה,שלהדקהמחציתלאחרו

שכנה,בקתהשלהמגושמתדלתהצורמנית,חריקההחריקה,שםאי
עיניהאתהישישהנשאהבמסגרתה.עמדהמופלגתישישהואיזו

הפסיעהוהתמשכה.שהלכהשעהנועללאבווהתבוננההריקניות
הרחבההמזוזהעלשיגרון'המעוותתכפה,השעינהנכחה,הישישה
החלותגובה,כלמצדובאהולאומאחר .בולהתבונןדוממת,ושבה,

שיניים,היאשחסרהלבסוףתפסוהואמוזרבאורחנעותלסתותיה
פיה.בחלללרפואהנותרהלאבודדתשןושאף
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למדי:ברוראךצרחניהיה,דקיקהישישהשלקולה
חזרה-שלה""אבא-ואמרהפתחה-מבין"אתהשלה,"אבא

-מבין"אתהכל'קודם •.•התאבד! ..•עצמועם"גמר-והטעימה
לנכוןראתה-כל""קודם-סורסיםבוסים,אתנהגירגוריגירגרה,
אותההתאבד!-כךואחרשלובידייםאותה"חנק-ולהדגישלשוב
בתער."ורידים.חתך-ולצעמושלובידייםחנק
היבשות,ה-כפותינשאהלמדי:מוחשיאיורזאתאיירההיא

ולחצה,צווארהאתלפתההמרעידות,החולי'מעוותותהשחומות,
במהופךעשתהוכןכחותכת,השנייה,הידפרקעלידהעבירהאחר

חלילה.וחוזרנחתכתהפכהשחתכה,היד-
חד-גוניתיבשה,צריחהבאותהוסיפרההמשיכה-הלילה""בחצות

קראנו ...ובוכיםרועדים .•.הזוועהעלוסיפרוהקטנים"באו-
לאיזהלקחוהקטניםאתבבית.אחדאףאין-עכשיו ...למשטרה

הבןמקום.איןאצלנואבלאצלנו'אותםלהשאיררצו-יתומים.בית
מאד!"חבלחבל' ...רצהלאשלי

חומרהמיןמתוךבומתבוננתכלום,שלרגעעודעמדההישישה
מגיפהבביתה,ונבלעהפנתהאחרסקרנות,בהשעורבהסלחנית
ונועלת.אחריה
קופסתאתנשאהכבדה,המנעוללשוןשלהתקיףהמשקאתקלס

הישישה.אחריבכוחוחסילההחתול""לשונות
והתהפכהניתרההנוקשה,בקרקעפגעההענקיתהקרטוןקופסת

פינותיהמארבעשלושזו.אחרבזופעמיםכמהוניתרה,באוויר
לאעצמההקופסהאךהותר'המשיסרסשלהוורודקשרונמעכו'
וחסילהאבןבסלגחן' •נשפךלאותוכנהנפתחה,ולאניזוקה
בזכוכיתהפגיעהצלילאתקלסהריקה.הבקתהשלהנמוכהבשמשה
הגבעה.לעבדורץלאחוריופנהוניפוצה,

הישישההשכנה,הבקתהדלתונפתחהשבההזכוכית,ניפוץלקול
הרועדות,בידיהבסלהרכנה,בקופסה,הבחינהבפתחה,הופיעה
לגופההצמידהפינה,ומכלצדמכלבדקדקנות,בקפידה,בחנה

 •בקתתה.בפניםעמהונעלמה
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השומרעמשישלאדרתו
עזרבןאחור

רבינרביץיעקבלסופרמחררה

פתח-תקוה.מזקניאחדמפישמעתיהזההסיפורת

למושבההנכנסהחול,ברחובפוסעיםבחוריםשני-==-- ==
;;-~ i"" ~~~~~ ,שדרתלעיניהםשמבריקהעד ,יפומצדממערב

בגשם.ורחוץעזירוקשצבעם ,גבוההברושים

ביןעובריםהם"הירקון".למלוןמוליכההשדרה
שעליהםזיתעצימצילים,אקליפסוסיםעדינים,תוירתשיחי

פרחיםרקוםגבוהחרוב ,הקלהגשםפותיסמניצנוצימבהיקים
-המדרגותמולברחבהענקי.פיקוסועץבוגונוויליה,שלאדומים
הצפיםובשרניים,רחביםירוקים,םיועל ,דגי-זהבובהעגולהברינה

פניה.על
רעפי-גגולואחת,קומהבןדיים,ירחב-םיבית-מגורהואהמלון
למרכזנחשבהמקוםמרסיי.מתוצרתםיחומים-כתומיםיקלוחרס
ציונים,עסקניםסופרים,בומתארחיםהמושבה.שלנטליגנציהיהא

הנושבתהחמורההדתיתלרוחבניגודדים.יאמומבקריםתיירים
חייםקצתכאןישהגדול,בית-הכנסתבסביבתהמושבה,זכבמר

בידידבשדרהבלילותמטייליםוצעירותצעיריםחופשיים.
בפיהשדרהמכונהולכן-בשבת!מעשניםאפילוכאןומתנשקים,
התועבה.אוהטריפהסמטתגעסל','סריפעהתושבים
שםסגורה,למרפסתבמדרגותועוליםהכריכהאתמקיפיםהשניים
אתהמלון.שלהקבועיםהאורחיםארוחת-הצהרייםאתעתהסועדים

אתתולההשנייםמביןהגבוהחורף.המרק.אדימכסיםהחלונות
יצבשב ,מסולסליםזיזיםבעל ,עגוללה-עץמתעלהחומהאדרתו
אתכם?"לולאכ"אפשרושואל:בפינה,
כחולות,עיניובמקצת,חיוור-פניםם,ווצנשזוףבחורהואהדובר
כפירפות,ופ"אבי"תומדגישהגרוניתבפיווהעבריתגבוה,

ומוצק,שריריגופוכתפיים,רחב ,נמוךחברובגליל.עתהשמדברים
הרחבים.אוקראינהבשדותמעבודהכבא

בגליל?המושבותובשארבמסתהנשמעמהעמשי!עליכם,"שלום
מזיק.היהלאדווקא ?עבריתשמירהאצלנוגםלהנהיגלכאןבאת
בעל-המלון.פניואתמקדםהזמן."הגיעכבר

האיכריםאחדשלפניובארשתרקבסקרנות,אליונטויותהעיניים
הואומריבות.ויכוחיםאחריויגרורשאולי ,עוייןביחסעמשימבחין
עוסקאינניראשית,"לא.לפניו.השולחןעלומניחרכובעואתמסיר
כןאםאלא ,לשמורנבואלאשלכםלמושבהשנית,בשמירה.עתה
 ,לכךהזמןהגיעסדם •ובעצמובכבודושלכםהראשעל-ידינוזמן
מהיוםהשמירהאתלקחנובחדרהגםמחר.ייתכןיבוא,הואאבל

שלכם.לראש-השומריםכבודהרבהרוחשיםאנחנואבללמחר.
אותנומשמששלוהניסיוןמןמשהומהראשונים.הואסוף-סוף
הואאיך ,בן-חילממשג'דע!גםוהואהגליל.במושבותבשמירה

אחדעודאין ,אותומכבדיםהערביםואיךלוישסוסהואיזורוכב
הארץ!"בכלכמוהו
בןשלחייםבנות.קורלכםהיולא ,שלובדרכיםהולכיםהייתם"אם
גרשוניהאיכראומרפרה!"אוענביםאשכולמגניבתיקריםאדם

שפתועלכמודבקנראהקטןשחורושפםשמנמניםפניוהצולע,
בגאולת-דם?"להסתבךלאאיךממנותלמדולא"למההעליונה.

עמנושלוהכבודהביטחוןאבל ,מכללנויקרבוודאימשלנו"אדם
הערבים,השומריםשלבחסדםרקנישןאםכי ,יותרוחשוביםיקרים

באר-ועדממטולה ,כולנואתולשחוטלקוםאחדלילהיוכלוהם
חושבאתהרובה!אואקדחבידלקחתונספיקשנתעוררבליסוביה,

היאלא,העברית?השמירהצמחהוקלות-דעתהתפארותשמתוך
מוקפותקסבותעבריותמושבותבאותן ,התחתוןבגלילנולדה
תחתממשבהןחיוהאיכריםואשרהשמירה,עלשהשתלטובדואים
בן-אני'השומר',חבריכרובשלא ,שאנייודעיםהלאאתםחסותם!
ולכןלאיכרים,אחרמוצאהיהשלאלכםאומרואני ,הנניהארץ
עמשי:מוסיףקצרהשתיקהולאחרכשומרים."חברינואתקיבלו
עבודהנותןלאאתהמדוע-ענביםמאשכוליותריקראדם"ואם

שלך?"העםבן ,עברילפועלשלךבפרדס
"לנובשיחה:ומתערבתנכנסתודקת-גו,יפהאשהגרשוני,אשת
-הארץ!"בכלדוגמתושאיןשומרישלנוחדשה.בשמירהצורךאין

 •ויפה-התוארהמפורסםבעמשיעזמנסתוקעתכךואגב
עתהזהשתהכאילודק,נשמעקולוהבעל.אומר " ...תגזימיאל ,"נו

אותו.מרגיזהלראש-השומריםאשתוהערצתחיה.ביצה
אשתכלפישפמומתחתעמשינוהםישמעאל!"אלוהישומר"עליכם
האיכר.

בינתייםמתגוררוהואבמושבהלגורבאהסדםשמשפחתוהרופא,
 " .••א-בקשישניק!איזער"ואבו-קישק!בצחוק:מוסיףבמלון,
שייהרגכדאי"האם ,בעמשיהאישהמתגרהבכם?"התועלת"ומה
בינינוהשנאהותגברענבים,אשכולאוהיסהאלומתבעדיהודי
שכנינו?"לבין

לוטשיםלאאנחנובשמירתכם.ימיםשתאריכובעלבוססה,"מעליש,
מתכןגםשלכםחדדדרוסב •דילנוישושלום.חס ,עיןאליה

ממנומבקשכמו ,בבעל-המלוןעיניוותולהעמשיעונהמפצעיו!"
אוהבמאוד"אניעמשי:לוחש ,אליופונהוכשזההוויכוח.מןלחלצו
וקוראתכרבולתמנפחתביצים,לחסילבמקוםתרנגולת,כאשר

כגבר!"

אותהומושךאשתוכלפיהמושמעתהליגלולבנימתחשגרשוני
שישמרושנצטרךביוםמהםנשבענחתהרבהנלך,"בואימשם:

עלינו!"
דומהכיאף ,אחריויוצאתכךואחרמסננת,היאלכך!"יזכו"לא

 .להישארשמחהשחיתה
עודאלינווגםרחובות,למושבהבאו'השומר'נזכה!עוד"נזכה,
שלנו!"המושבהואתאותנוכךכלאוהביםהםשאיןלמרות ,יבואו
"מצטערהשיחה.נושאאתמשנההוא"תאכלו!" ,בעל-המלוןאומר
מעס,רקהביאוהערביםבשוק.סוביםירקותהיוםמצאתישלא

לאירקותלגדלאבלפרדס,לנסועחשובלהם ,שלנווהאיכרים
הערבים!"אצלאותםוקוניםאוהבים,

עםמטיילעמשיגשם.לקראתמתקדריםהשמייםאחר-הצהריים
שבמרכזוהמושבה,שלהראשיברחובורחב-הכתפייםהנמוךחברו

בניהבתיםאיזדרכת,עצינטועיםהרחובב~דיהגדול.בית-הכנסת
הרחוב.אלשלוחותמרפסותולהםאחתקומה
עמשי.שואלהגאה?"הבעלבוססהעיניהאתבינעצהכיצד"ראית
מגחך.הבחור

אמוץבטרםהמושבהאתאעזובשלאלךמבטיחואניצחק,"צחק,
המתנפח!"מבעלהלקבלזכתהלאשכמותהנשיקהמשפתיה
התפארות?"לשםרקהחורףכלכאן"תשב
באדרותינו!"נתחלףלה,אנשקאם-כףנתקעבואמאמין?"אינך
לא?""ואם
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להן."נצטרךולאהקיץיבוא"ממילא

מרצדיםהירוק,הזכוכיתאהילבעלתהיקרה,הקר~t;ויןמנורתצללי
גרשוניאלכסנדרהאיכריושבהמנורהלאורוהתקרה.הקירותעל
מהמרק.עוףשלכנףומכרסםלארוחת-הערב,אשתועםהשולחןאל

ומורידשמעלההעגול'הציר ס~~אתמסובבהואהלחותבאצבעותיו
ומגבירהשבההאשהאךבע~רתה,אתוממעיטהמנורה,פתילתאת
פעם.ועודפעם,וכךהאור.עוצמתאת

הסנורי.בקולואותהמקניטהואהיסב?"רואהאינךכברלראות"גם
מכסייךאתנעצתבצהרייםכאשרנחלשהשראייתךהבחנתי"לא

הגליל!"מןשבאהחצוףבשומר
לךסוביותר"אוליבלעג.משיבההיאהקרוסין,"עלחבל"באמת
למנהגתחזורגםאוליבחושך?ולשבתהמנורהאתגמריללכבות
שהמכנסייםכדיבתחתוניםולשבתמכנסיךאתלפשוטשלךהנחצץ

יתבלו?"לא
אויבינאמר:כברכמותךאחת"ועלרוסן.הואאעשה!"באמת"כך
ביתו,"אנשיאיש,

תפל?"העוףמלוח?המרקלדעתך?בבית,היסבעושהאינני"ומה
לי.לועגתואתהשבוע,באמצעעוףשאוכלתבמושבהמשפחה"אין
 ,, .ממניסובזאתיודעתואתחיינו'שלמהתפלותיותרתפלדבראין

שביבגםשכבהעדהפתילהאתפנימהמגוללהואלהקניסהוכדי
אחרהקטן.השחור,שמפוגםבחושךונעלםהאחרוןהכחלחלהאור
רם.נפיחהקולומשמיערבה,בהנאהמכנסיואתפושט
בתורה.כתובהשאינהמכהזוהילךנשואה"להיותאומרת,האשה
 •לנואיןילדים .קמצןאתה •אלכסנדרלחיי'הבאתרעמזלרע,מזל

לך?"דווקאאותינתנומכולם,מדוע,
עללקוםמנסהניגרשוכפויית-סובה?"כך'לדברלמדת"איפה
לעתיםנעזרהואשבובמקללעברהמנפנףכשהואהצולעת,רגלו

המסריחומהביתבירושלים,העונימחרפתאותך"גאלתי ,בהליכתו
 ,,-הבטלןאביךשל
גרשונילרסיסים,ומנפצוהמנורהשלהירוקבאהילפוגעהמקלאך

לרצפהונופלהמנורה,ארנוןעלבקריאת-צערמשתנקהנדהם
 •סביבומהרהעדשמתהווהקרוסיןשלשלוליתבתוך
באש!יעלההבית"כלצועק,הואטיפשה!" ,גפרורתדליקיאל"לא,
לרופא!"לקרוארוצי

ועמם ,בעל-המלוןרופא-המושבה,יושביםהסגורההמלוןבמרפסת
מהסיורלחדורשהספיקו ,וחברועמשיגםובהםאחדיםאורחים

אלאהזולבמלון-הפועליםללוןלהםהניחלאבעל-המלוןבמושבה.
הגשם,מתחזקבחוץתשלום.ללאביתומחדריאחדאתלהםהציע

הברושיםצמרותביןניצתיםברקיםחיצירעמים,פעםמדינשמעים

המרפסת.לזגוגיותמבעדונשקפיםהאפלות
עמשי.אלבעל-המלוןפונההצהריים?"מאזשותקשלךהחבר"ומה
זוממים?"שאתםחדשהרי~~~ה 99f ~איזוקונספיראציה?איזה"יש

לאאנייוסל.שמישכחת,לא"אםאומר:עמשי,אלשנלווההבחור
ירדתיאתמולמהבורגנים.כספיםמחריםולאחתרן .ולאמהפכן

 ,חמוראפילואופועלולהיותכאןלהישאררוצהואניביפומהאנייה
להיותחולםאנימכליותראךיהודים!כולםכאןכילי!איכפתלא

שומר!"

הרופאחוזר ,,עברים,שומריםיותראצלנושיהיוהזמןבאמת"הגיע
כברהקודמותמהשניםהמושבה"גבורותבצהריים.שהתנהללוויכוח

גונביםשהשכניםרואהאנילכאןשבאתימזמןכנראה.משפיעותלא
מתוךובהמותסוסיםאפילוובבית,בשדה ,בידהבאמכלושודדים
להם!"עוזריםבצעםשהשומריםואומריםהאורווה,

לפנילהתלונןבאים"כאשרצעיר.איכרלשיחהמצטרף"אומרים?"
שומריםעודשוכרוזהלראש-השומריםקוראיםהם-ועד-המושבה

יהודים,שיקהוביקשנופעמיםכמה •שלנוהז;כסיםחשבוןעלערבים
מקבלאינוגםוהואכסףיותריעלהזהכיאומרראש-השומריםאך
לשמירתם."אחריותשוםעצמועל

~ 

הרופא.ואומרחוזרגונבים,"כלום.עכשיו?זוהיאאחריות"ואיזו
השומריםעלביקורתויערוךבלילותשירכבלואמרושעברה"בשנה

שהואואמרבאהשלישיבלילהוישנים,בסוכותיהםתמידהסרוחים
בעל-המלון.שלאשתואומרתלישון,"צריךשהואמפנייכול,לא

"תעזבו ,בעל-המלוןמלגלגמוועד-המושבה?"ישועהמחפשים"אתם
יודעיםהפרדסניםסרוחים!כלביםזקנים!תיישיםכולםאותם,

הוחלט'פרדס'אגודתשלבאסיפהכלום.לעשותיכוללאשהוועד
משלבו.יהיובפרדסיםהשומריםמחציתכיונקבעניסיון,לעשות

לערבים.שנותניםשלושיםבמקוםלחודשפונקחמישיםלהםיתנו
ומסירותםכשרונםאתשיראו ,שלנובבחוריםתלויזהעכשיו

יהודים!"יהיוהשומריםכלבקרובאולי ,יצליחואםלעבודה,
עלשדעתירואהאניהלאקודם?עליהתנפלתם"מהמחייך.עמשי

משלכם!"סובהשלכםראש-השומרים
בעל-המלוןואומר-העברית"לשמירהיתעוררשהוא"ועד

לידברכבתיושבבא-בימיםיהודיבאנקדוטה:נזכר"אני ,לאורחיו
כזויפהאישהידעל ,איד'רב ,אותושואליםומנמנם.יפהצעירה
-יתעוררששליעד ,'ובריסייאיד:רבלהםעונה-מנמנם?'אתה
בלנה-נא ,ובריסייובכןקלה!'תנומהלעצמילהרשותיכולאבי

לישון!"כולנו

המלון.שלהסגורההמרפסתדלתעלנקישותנשמעותלפתע
בידהבעלה,שלספוג-מיםכבדחורףבמעילגרשוני,האיכרה
גבהמאחוריהלילה.מתוךמופיעהוכבויה,מיטלטלתקרוסיןמבורת

סילוני-לרגעשמאיריםצמדי-ברקיםהברושיםצמרותעלמצטיירים
בהירים.מסר

 " ...יישרףהביתנפל,גרשוניהרופא!"שיבואקוראת,היא"הרופא!"
עמשימשלחת.מתארגנתמידרועדת.היאפנימה,אותהמכניסים

 ,חברוזרועעלוכף-ידזרועועלכף-ידאחדכלמניחיםויוסל
כשידיובגשם,החוצהעמוורציםהרופאאתביניהםמושיבים
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מטריותשתינושאבעל-המלוןאחריהםכתפיהם,אתחובקות

הפוסעתגרשוניהאיכרהעלואחתעליהםלסוכךאחתשחורות,
עתה.מהבהבתשבידהוהמנורההרטוב,בחוללצידו

אנחות.נשמעותומנפניםהחשוכה,הכניסהפעורהגרשוניבבית

מקימיםמהרהועדבה,להאירהקרוסיןמנורתאתגבוהמניףעמשי
הואלחדר-השינה.להגיעלוועוזריםמהרצפההצולעגרשוניאת

לומביאהדקת-הגואשתועז,קרוסיןריחהספוגיםבגדיואתפושט
מבקשהרופאומגבות.מים,מלאכדלבנה,אמאילקערתבשתיקה
 .החדראתלצאתמכולם

כבר"גרשונילאשה:אומרהואהרופא,כשחוזרשעה,כרבעלאחר
 ,,כוסות-רוח.לושיעמידלחובש, ,לפלסשרתקראי ,הצטנןאם ,ישן

בעל-המלון.אומרללכת."יכוליםאנחנו"עכשיו
עודםבמיהם"המיםהאיכרה.שואלתתה?"לשתותתישארו"לא

חמים."

האהילשבריבעל-המלון.מתנצלשלי."האורחיםאללחזור"עלי
 .לרוחואינםהרצפה,עלהקרוסיןושלוליתהירוק,
ממתלה-מורידיםהחשוכה,היציאהאלבמסדרוןפוסעיםהגברים

מאחור.משום-מהנותרעמשירקאדרותיהם,אתהעגולהץע
עמשיאומרהעברי!"בשומרתועלתישלפעמיםרואה?"בעלבוססה,

בי"תומדגישהגרוניתבפיוהעבריתהבית.לבעלתוהגבוההצנום
וילקומיץהמוריםבהשפעתבגליל'שמדבריםכפירפות,ופ"א

מראש-פינה.ואפשסיין

אשכולבעדיהרוגאוייהרגלארקאםלפעמים.עברי?"שומר
ענבים."

"ובעיניךבערבית.כמוהדגוש,מבטאואתבחקותהבומתגרההיא

קופץתרנגולבחזקתהיאתרנגולת,להיותמסתפקת-שאינהאשה
בראש?"

 ,, .והולךנחלשאך ,בחצרלהכותהממשיךהגשםאלנפתחתהדלת
בנוסחקרוסיןניחוחעםתה"אמנם,לרופא.בעל-המלוןאומר ,,נצא,

בביתי."לכםלהציעאוכללאעשירים
אתכם."אדביק"מידעמשי,אומר"לכו",

רגעמתקשההואהאיכר.ואשתעמשינותריםהחשוךבמסדרון

לפתע:ולוחשתלועוזרתוהיאהחומה,אדרתואתעליולעסות
עמשי?" ,עליךשמספריםמהנכון"זה
בלעבוססה?"מספרים,"מה

נשקת?"מששת,שלאאחתתרנגולתאיןהגליל"שבמושבות
אתמניחהואעיניה.הבעתאתולפענחלחדורמבטומנסהבחשיבה

שפמופיה:עללהונושקלסנטרה,מתחתלחייה,עלכפות-ידיו
רגעאליוונצמדהרחבהבאדרתומתכנףגווהוכלפניהאתמדגדג
אלונמלטתממנועצמהקורעתהיאשבבת-אחתעד-מאדממושך
 ,הרחוץהמושבהלאווירהחוצה,במהירותיוצאעמשיהבית.פנים
שלהמתרחקקולורקבושנשמעהגשם,לאחרכל-כךוהשקטהטרי

פוסעיםשלושתםוליוסל:לרופאאנקדוטהעודהמספרבעל-המלון
בעל-בידימתנפנפותהסגורותהמטריותהרחוב,במורדעליזים
בתווךצועדנמוך-הקומהויוסלכמקלות-הליכה,והרופאהמלון

ביניהם.

בשומריםהערביםהשומריםאתלהחליףבמושבההלחץגוברכאשר
אחריותעצמיעללקחתיכוללא"אניראש-השומרים:טועןעברים,

מהארנייה,ירדואתמולשרק ,בארץחדשיםבחוריםשלעבודתםעל
לרכושרבהאחריותנחוצהבשמירהערבית.מדבריםאינםואפילו

השכניםעםליחסיםעצמם,השומריםלחייהתושבים,לחייהמושבה,
בבת-אחתנפסדאםיתקלקלזהכלהתורכי.השלטוןועםהערבים

ולאלינאמןהבדואיבמקומם!משלנווניקחהבדואיםהשומריםאת
שומריהיהלאשאםיודעהוא .יהודיאוערביהגנבאםלואיכפת

לאאםאותויפטרהאפנדיגםלאומי.ענייןלאזהאותו.אפטרסוב,

 ,,היסב.לשמורידע
ברורהבתביעהראש-השומריםאלבאהצעיריםהאיכריםאחד

ישמועמדגםוהמושבה,בצפוןהנמצאלפרדסו'עברישומרלמנות
עמשישללביקורוהתלווהמאזבמושבהשנשארהבחור ,יוסל ,לו

אליובאיםהערביםהשומריםלהסכים.נאלץראש-השומריםהשומר.
בטענה:

לא-משלנו?"שומריםלקחתהתחלת"מדוע
אותי?"גםתפסלואוליבשמירה?"לעסוקליהודיםכבר"אסור

הסביבה,ערביישללרצונםאינהלמושבהעברישומרחדירת
לקבלעיניהםשלטשואלהאותםרוחםמורתאתמביעיםבייחוד
המרוחקים,מהפרדסיםלגנובונהגוקבועה,במשכורתשומרמשרת

 .שומרלהםלמנותבעליהםאתלהמריץכדי
לכלללבואלהםהיהשנוחערבים,שכניםאותםגםמרוציםלא

 . ,העבריהשומרלעומתםהפרעה.בליולגנובהערביהשומרעםהבנה
שומרשביןביחסיםשכאלהדקויותמביןאינוה"מוסקוב",החדש,
 ,מהשטןמופקרת,אמונהלימוסקוב'כיהאומריםישאמנםלגנב.
איןבפועלאבל ,הפרסיהקנייןאתולבטלהרכושאתלחלקשצריך

הערבים,שכניועםהיהודיברכושלהתחלקנטייהמראהה'מוסקוב'
שיסתלק. ,ולהרתיעואותולהפחידצריךלכן

בפרדסהשומריוסל,כילראש-השומריםלהודיעבאיםבבוקרבשבת
מידמזעיקראש-השומריםרובה-צי.דמירייתברגלונפצעהצפוני'

באחתשוכביוסללפרדס.ממהריםוהם ,אחסןהבדואיגששואת
בפרדסיעץכלסביבבמעדרהתפורותהרך'העפרמ'צלחות'
אומר:הואעמשי.שלהחומהבאדרתעטוףהמושבה,

היריהאחריתכף .מסרארבעיםממרחקאולימערב,מצדבי"ירו
 ,,ההוא.בכיווןבורחאישצעדישמעתי

שבקצההבוראדמתעל ,השומרפציעתממקוםצעדיםכחמישים
לסוכתעדמובילותוהן ,וחזרשבאאדםעקבותאחסןמוצאהפרדס,
משםהביצה.אדמתגבולעללערבים,השייר ,הסמוךבפרדסהשומר
דרום-מערב,לכיווןמוליכיםוילדמבוגראישעקבותנראיםהלאה
שומרמתגוררבסוכהעונה.ואיןקולאיןריקה,השומרוסוכת
 ,הקטןבנועם ,שמואבו-גימרעבדמאל-עריש,שחורבדואיהפרדס,

ביוסל.לפגועשניסהזההואכיוברור ,נעלמושניהםעשר.כבן
אחסןאתשולחראש-השומריםהיהחול'ביוםהדברקרהאילו

מצטיידהואבאלה ,והתפליןהרובההסוסה,אתמהביתלולהביא
שבת.עתהאבלמרדף.בכל
אםושאלקרהמהלו"ספרהגשש,עלפוקד,,הואהרב,ביתאל"גש
אחרהמושבה,שלהשבתלתחוםמחוץאלולצאתלרכבלימותר

והנשק".הסוסהאתליתביאוגםתחזור-כןיאמראםהעקבות.
;'בענייניומסביר:בתמיהה,בומתבונןהפצועשיוסלמבחיןהוא

פסקכךהשבת.אתלחללאסורבלבד'כספיהנזקכאשרגבינות,
לאשלךבמקרהמותר.בנפש,בפגיעהמדוברכאשראבלהרב.
 ,,נפצעת.רקאתהכיהמצב,ברור

מןיותרגדולגיבורשאתה"חשבתייוסל'אומר ,, ,אותי"איכזבת
השבת!"

לעשןאפילואצלכם,מותר"הכלראש-השומרים,אומר 11"אתם,
בשבת!"

הקדוש-לךהתיריפותנשיםאחר"ולחזרחייב.נשארלאיוסל
ברוך-הוא?"

שתישלצלוליםצחוקקולותנשמעיםדבריואתלהשליםכדיוכמו
סוסיהןעלבבוקרבשבתשמטיילותמבנות-המושבה,נערות

גדושיםעלים,ירוקיעצי-הדרמביןיוצאותהןהפרדסים.במשעולי
הפצוע.למראהומופתעותזהוב,שמוטיפרי
ראש-השומרים.בהןגוערפריצות!"כמובשבתרוכבותאתן"מה

לעשות?"מהלכן"אין
הןכמתעלף.עצמומשיםוהואיוסל'בעיניחןמוצאותהשתיים

קריאות-בהלה.משמיעות
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במושכותמחזיקההאחתהנערות,שתירוכבותהראשוןהסוסעל

מושכותהןבמותניה.ותופסתחברתהאתמאחורחובקתוהשנייה

עלמקופליוסלשוכבשעליו ,השניהסוסאתבמושכותיואחריהן
מכסההחומההאדרת ,מכאןרגליו ,מכאןפשוטיםוראשוידיו ,בטנו
שלתנועהכלעםבאווירמיטלטללידוהקשורוהרובה ,גבועל

הסוס.

צלולים:בקולותושרותלידיהןשנפלההשליחותעלגאותהשתיים
 " ..•יהודהמחנהדגל /ודגלנסציונה"שאו

נשמטהרובהבשל.פריועמוסותרחוצותומכאןמכאןהפרדסחלקות
 ,יוסלאתאחריומושך ,הדרךבצדיבשעץבגדםונתקלארצה
בשוליה.צומחשהחלהחדשהעשבחתימתאלהסוסגבימעלשזורם

זושלשדיהקדימה,לרכובממשיכותוהנערותשם,מונחנותרהוא
הסוסנעצראחדיםרגעיםלאחרשרות.והן ,זושלבגבהמתחככים
הןהנערות.שלסוסןאתגםועוצרתנמתחתוהמושכה ,שמאחור
איננו!יוסל .לשירוחדלותלאחורמביטות

 ,אותומרימות ,הטריבעשבאותוומוצאותדרכןעלחוזרותהןמיד
תחילהלמושבה.בדרכןוממשיכותהסוס,עלשובמעמיסות
שבותוהןהשובבותתחושתאליהןחוזרתמהרהעדאךרציניות,
לשיר:
 " ...ודגלנסציונה"שאו
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בעלת-אליהןיוצאתגרשוניאלכסנדרשלביתופניעלבעוברן
הבית.

השרות?"נערותייהסוס,גביעלמובילותאתןמי"את
הרופא!"אלבעלבוסטה, ,ברגלושנפצעהעבריהשומר"את
באדרתומבחינהכשהיאבהתרגשותהולםגרשוניהאיכרהשללבה

להשנשקכחול-העיניים,היפה, ,השחצןהבחור .עמשישלהחומה
 •••ההואהגשםבליל

לביתהממהרתהיאלרופא."לקרואולכנה ,אליאותו"הכניסו
פנימה.

אורווה,רפת,בהשישגרשונילחצרפוסעתהקטניםהסוסיםאורחת
מסוסןקופצותהנערותשתיבמרכזה.נאהוביתרבים,עצים

המעולף.יוסלאתהמרפסתאלהאוכףמעלומוליכות-גוררות
הקדמית,למרפסתבחוזרתגרשוניהאיכרהקוראתהשומר!""עמשי
לחבישה.בדורצועותומגבותמיםמלאלבןאמאיל ·כדנושאת
הרצפה,אלמידהנשמטהכדנחרדת~היאיוסלשלפניולמראה

היא.גםמתעלפתכמעטוהיא
"ראש-השומריםהנערות.אחתאומרתבעלבוסטה?"לך,קרה"מה
אחדים."ימיםלנוחרקעליו •חמוראינושהפצעאמר

הרוחותעליוסוערותכךגםכי ,רגליאבללרופא,מיד"לכנה
השבת."בקדושתמזלזלשהואבמושבה

בביתושוכבוהמוצק,השריריהגוףבעלרחב-כתפיים, ,הנמוךיוסל
עמומתיידדגרשוני .מפצעוומתרפאגרשוניאלכסנדרהאיכרשל
להשתלםבפרדס,הקטיףעבודתעלכמשגיחלעבודלומציעואף

תיבותשבהתקנתהנגרותמלאכתאתללמודאוהאריזה,בעבודת
במקל-יוסלנעזרלחדר,מחדרמקרטעכשהואהפרי.למשלוח
בעל-הבית.לושהשאילהליכה,
אחריוםאותוומפטמתרבהבמסירותביוסלמטפלתגרשוניהאיכרה

אשםהואכאילוקרירות,כלפיומפגינהאךתבשיליה,במיטביום
 .אחרמישהוולאהוא,-שהוא

כדי ,בנמל"פרדס"אגודתשללמשרד ,ליפוגרשונינוסעאחדיום
אינוהואהמזח.מולבים,העוגנתהארנייהעלהפריהעמסתאתלזרז
לאשתולהודיעשולחאלאבערב,המגיעבדילגיאנסלמושבהשב

למחרת.רקשיחזור

העוףכנפיכירסוםכדיתוךבשתיקההעוברתארוחת-הערב,לאחר
והאיכרההדלתנפתחתיותרמאוחר •לחדרויוסלצולעמהמרק,
ניצבת ,סתורוכשיערבחלוק-שינהלחדרנכנסתדקת-הגוגרשוני

'\ 
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לפנישהביאמחליבת-הערב,עדייןחםחלבכוסובידהמיטתומול
עיסה.הערביהפועלקלהשעה
שותה,בעודושואלתהיאיוסל?" ,עליךשמספריםמהנכון"זה

ועליהכיסא,עלהפרושהעמשישלהחומהבאדרתונעוצותועיניה
למקל-כילתלמידיםתסבירכאן[למורה:מקל-הליכה.מונח

סימבולית].משמעותישנהההליכה
מספרים?""מה

ומבוגרתגבוההאךיפה,אשהאמנםהאיכרהבמבוכה.צוחקיוסל
כךאולי ,שנימצדבעלה!ידעאילומפחידה.והתנהגותה ,ממנו

עונה.הואמהאנייה."ירדתיאחדיםשבועותלפנירק"אני,מנהגה?
ניסיון,"ליאין"עוד

יכולדבר."איןשואלת.היאכחולות?"אינןשלךהעיניים"מדוע
ככה."גםלילנשקאתה
אוכללאאני ,"אבלמגומגמות,במליםלמחותמנסהמופתע,יוסל

 " ...בעלךאצללעבוד ,כאןלהישאר
אתבשפתיוטועמת ,פיועלאותומנשקת ,במיטתוכברהיאאך

שנעתרעדלומניחהואינהחליבת-הערב,שלהטריהחלבשרידי
ומוצקנמוךבחוריוסלאח.דלבשרנהייםוהשנייםבהודבקלה

עללילהאותובאהוא .מימיוידעטרםאשהאךבמותניועזוכוחו
קוראיםוהואהיאפעםוכלפעמים,שלושהיפהגרשוניהאיכרה

 " •.•הללויה .•.עוד •.."עוד ,יחדיו

אתבמפתיעהשומריוסלעזבשבוהבוקרלאחרחודשיםכתשעה
ברית-מילהמסיבתגרשוניאלכסנדרעורךהגלילה,ועלההמושבה

בהיוולדמשפחותיהם,ולבנינשואי-הפניםלאיכריםמשתתפיםרבת
עמיאל.בנו-בכורולו

מתארהיהמיהמושבה?כלאתיאביסהזה,הקמצן ,"שגרשוני
 •בעל-המלון.אומר " ...ממשמשיחימותפלאים!פלאילעצמו,

 1992מאיתל-אביב,

שלסיפורו ,"עד'ג"שלי:דוקומנסאריורמאןבעקבותנכתבהסיפורהמחבר:הערת
בןיצחקוידעובד""עםבהוצאתלאורלצאתהעומדהמושבה,שומרשפירא,אברהם

רבינוביץ,ליעקב ) 1929 (השומר"עמשי"נדודיהרומאןגיבורהואהשומרעמשיצבי.
הראשונה.העולםמלחמתלפניבפתח-תקוהבחלקוהמתרחש
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 •לכלאה.הציפוראתמחזירחםביום
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היחידזעקת
לבביתרות

כרמ:תשלספרהעלנכתברבהה ואין ,חנה"ליד"הדרךגיא' 1
יפה,ספרזהלהוסיף.ברצוני

לכלוראויבקפדנות,מתועדברגש,כתוב
להתעכברוצהאניעליו.שהורעפוהשבחים

הנושא,מןהחורגתאחת,קסבהפסקהעלרק

 .הזמןומןהמקוםמן
והבושה"המבוכהעלגיאכרמיתכותבת
באמצעכצמרמורתבגופותינוחולפותשהיו
חיינושמעגליכל-אימתחם,קיץיום

עין".כהרףלזהזהמשיקיםהיוהנפרדים
תוקפההיהזהשרגשואומרת,ממשיכההיא

אחד"תהלוכותבהפגנות.צעידהכדיתוך
תכולות-ועניבותצחורותבחולצותבמאי'

כסיוסבזכרוניחקוקותואדומותאדומות

אוהמעמדדגלי·מין'שמאלצעידתנורא.
האחווהבזכותכלשהיסיסמהאוביד'הלאום

במקהלהסיסמאותוקריאתוהשלום,והחירות
לקולעיר'שלברחובהואחידהנוסחת
העובריםשלוהגידופיםהבוזצעקות

שלמימובתנועהלפעילותהוסיפווהשבים,.
הייתיכמה ...לשאתיכולתישלאחשיפה
ספרעםבמיסה,במאיבאחדלהיותמעדיפה

ביתבחזיתהדשאעללשבתאוטוב,
לארקתבל'בקצהלהיותאוהילדים,
לראותלארקהזאת,השמאל-ימיןבתהלוכת

לשמועוגאווה,מאושרנוהריםחברייפניאת
שאיןצדקובתחושתבביסחוןרועםקולםאת

מתייסרתאנישרקולדעתלה,שנייה
מועקת .אותישתבלעמהאדמהומבקשת
רבות,שניםכעבוררקסרהההיאהבדידות

וחברותיישחברייכמובן'לי'התבררכאשר
ומאחוריימלפנייולשמאלי'לימינישצעדו
שעהבאותההםאףנאבקוצדדיי'ומכל
וחשקואותןבלעובדיוק,תחושותבאותן

 ,,שיניים.
מעסלאשהשתתףלדורשייכתאבי

רגעיםמהןליוזכוריםובהפגנות,בתהלוכות
אחתהיותישלהנפש,התפעמותשלרבים

בנועלואםכמוני.מרגישיםאשרמרבים
גיא,כרמיתשמתארתאלהכמורגשות
בינתייםאבלבלב.עמוקאותםהדחקנו

הכזיבו'סיסמאותדעכו'אמונותשנים:עברו

כדרכההשיגרה,גםמישור.הפכוגבעות

ענייןנעשוהפגנותעלינו.השתלסהתמיד,
מועדכלוהפגנתו'חגכלקבע,של

אתהיסבמבינהאניוהיוםוסיסמאותיו.

ליתנוהאומדת:היחידזעקתזוגיא.כרמית

ולהביעשמחותייאתלשמוחליתנולחיות!
שאניכל-אימתשלי'בדרכיםצעריאת

ארצה!שאניבצורהארצה,

צעדנואנחנורקלאההפגנות.עלמלהעוד
מימיעודלי'זכוריםזו'בארץבתהלוכות

אויפוערביישלהפגנותהמאורעות,
בצעקההמסגדיםמןשפרצוירושלים,
לאאלהמכלאישהיוםיהוד!"אל"איסבחו

זהכיהרבים,ברשותכזאתצעקהלצעוקיעז
התרגלנוזאתכנגדאבלביוקר.לויעלה

שועסותחבורותפיגוע,כלאחרילראות,
לערבים!""מוותבמקהלה,וצועקותברחוב

המדינה,וקברניסיאיש,נענשלאזהעל
להתעמתחוששיםעם,ונבחריקהילהראשי

תגובה"זובוחריהם.ציבורעםזהבעניין

אחדורק .יאמרוצודק",זעםשלמובנת
להט,שלמהתל-אביבעירייתראשמכולם,

עם,קבלהסלוויזיה,מרקעמעלוהכריזעמד
"מוותשלזוצעקהשומעהואכאשרכי

ושלכישלוןשלעמוקרגשחשהואלערבים"
בושה.

פעםההפגנות.באופיחלושינוייםכמהעוד
וססנדרסיות,אחידותהסיסמאותכלהיו

כיום,ו"יחי","הלאה"ו"נגד","בעד"
למדוהאמריקאי'הציבורבהשפעתכמדומה

מקוריותכרזותעםלצאתהמסד'אתלגוון
לסובה.שינויפניםכלעלזהומתוחכמות.

היסוד'עדאותיהמקומםאחרחידושישאבל
שלבסיקורלהפגנות.ילדיםהבאתוהוא

הממשלהראשביתמולהימיןאנשיהפגנת
מןמחצית"לפחותמנס,שלהקרייןאמר

וצילומיעשר,"לגילמתחתהםהמשתתפים
הזה.הרושםאתמאשריםאכןהסלוויזיה

הבירה,לעירנוסעיםלילדים.להם,כיף
לצעוקולומדיםלפידאוכרזהלידמקבלים

"רביןאולשלטון""אריקגרונםמלוא
להםאמרואילולשון.פניניושארהביתה"

שלהםשההוריםהערבים,לילדידומיםשהם
בוודאיהיואבנים,לזרוקאותםשולחים

לא'ההשוואהובאמת,מאוד.מתפלאים
רקכאןהילדים,אתמסכניםשםמדויקת.
שלהמדינאיםאתמכשיריםאותם.משחיתים
העתיד.

ללכתקצתאמשיךעודאנילסיכום:
ראשיביןמקומיייפקדשלאלהפגנות,

זעקתלימובנתהיסבאךחבריי.שלהשיבה

 •גיא.כרמיתשלהמחאההיחיד'
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אחריהסלוויזיהלפנייושבאדםלפעמים
איננוומשום-מהלראות,שרצהמהשראה

קרהזהללכת.להמשיךלתמונותונותןקם
החדשותאחריהחורף,בימיאחד,יוםלי

לבניתכניתעלעליתיוכךבאנגלית.
"תוסס",ששמההנעורים

בתכניתצפוכולםשלאמניחהשאניכיוון
בפתיחה,הובטח,בקצרה.אותהאתארההיא,

בלתי"משימהלבצעעומדשהצוות
אתרשליופגשינוי-והיא ',,אפשרית

לידאתררבים,מניאחדנבחרונים..קראו
עכו.

לידצריף •עצמוהאתראתראינותחילה
נראהלאואישביניהם,בטוןושביליצריף
הםמדוענשאלואתיופיםילדיםכמהבחוץ.

ואכן .מדיקרכיאמרווהםהספר'בביתלא
הגשומיםהסוערים,החורףמימיאחדזההיה

והקרים.

תכניותיואתעיבד"תוסס"שלהצוות
פתאום-וקרגשוםעדיין-אחדויוםמראש.

 .מסעןפרקוהופיעו'משאיותהרחוב.המה
ביתוציוד'אנשיםשלחההחשמלחברת
"טמבוד"ביח"דדיהוס,שלח"כתר"חרושת
עציצישלחההקק"לצבע,שלפחיותשלח

מביתנוערשלחבורותגםהופיעושתילים.
זוכרתשאיניקבוצותושארלאמנויותהספר
המטעןפירוקעםמיד .ומוצאןשמןאת

דמויותצובעיםפההחלה.המלאכה
חשמל'חוסימותחיםשםקיר'עלמשעשעות

משחקמקוםשעשועים,ספינתבוניםכאן

לסף.
נגדעבדווהאנשיםלסעור'המשיךהחורף
 .מוכןהיההכולהיעודהולשעה .הזמן

-וריקשומםאךמפוארמבנההמתנ"ס,
אלקסרוניציודמלאמואר'הואפתאום

והצעיריםבו'נערכתומסיבהורהיטים,

הםבמעגלים.הורהרקדולאהםרוקדים.
שלשלוחי-הרסןהריקודיםאתרקדו

הזאת.התקופה

שוםלאשליות.מקוםאיןיודעת:אניהיסב
הןבני-המקום,שלהקשותהבעיותמןבעיה

ובכלבכך.נפתרהלארוסים,והןאתיופים
נעמישאמרהכמופתאום,דבר.נפלזאת,
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אחרותותמונותלחם-מלחמה
אמןיורק
שטרןורדמגרמנית:

הנסיעה
הרכבתתאמנ:וקדתהלילה.מרחבידדךונוסעברכבתיושבהילד
רפוי.ראשוהמושב,משענתאלשעוןזקוףיושבהואעמום.אודמופז
 ,נכחוישרותמונחותאלאבברכייםמקופלותאינןהקצרותדגליו
ושקטעדהילדמעלה.כלפיזקורותהקסבותבנעליוהרגלייםכפות
להמחזירהואעיניהאתאליומשפילהכשאמו ,לזמןמזמןמאו.ד
לושמותרבעובדהגאה ,דברלשאולאולומדבלי ,מצודדמנס

דחוקהכךכדיעד •אפילומכידשאינואביואלדחוק,כהלנסוע
הנסיעה.

בשבריםהתבוננות
אתעמולחוגכדיאליובדרכונמצא ,מילדובנפרדשחיהצעידהאב
אופניים.עלרוכבהואדחוקה.·לווינההדרךהראשון.הולדתויום

הערבהעצים.מןנושריםכבדראשוניםשלכתעליספטמבר.חודש
כשהואעובד.הואשדדכםהכפריםבמטבחידולקיםהאודות ,יורד
ערוכים.לשולחנותמסביבאנשיםפנידואההוא ,צוואראתמותח
אתשומעהואגבו.מאחודיוהתרסקהארץעלמשהונחבטלפתע
להביאשרצההצעצוע-מאופניוויורדמסתובב ,עוצר ,הנפץקול

 ,מחימדאומעץ ,לוואיקרובעשויה,קסבה,אנושיתדמותלילדו!
מאודויקדהילדוכמונדאה ,פונפוןכובעחובשת ,צמדלבושת
הדרך.בטלטלתמאופניוהחליקההבובהללבו.
והחשכההרחוב,פנסשלהאודבאלומתמואראופניולצדעומדהוא

סביב.אותועוטפת

חרישית.בהםומתבונןהשבריםאתאוסףהוא

מלחמהלחם
עדייןכשחיתהלילדהאמדוהםמלחמה!",פורצתלחםמשליכים"אם

אושבעה,כבדהיאאםגםהלחםאתבולעתהילדהומאזקסבה.
שתוכלילדיימצאתמיד ,אוכלהפסקתזואם ,אוכךלאחדשומרת
 .הכריךאתלולתת
היההוא .נאכללאעדייןוהלחםהביתהבדרכהחיתהאחתפעםדק

אחדשאףמפניאוליאמה.להשהכינהכמו ,בעטיפתובתיקהמונח
אחד.לילדלהציעושכחהשהילדהמפניאולירעב.היהלא

איתה.והלחםלביתההתקרבה
מלחמה!פורצתואזלגדרשמעברהאחואלהלחםאתמשליכההיא

באשמתה.שהמלחמהיודעת ,אחדלאףלספריכולהשאינהוהילדה,

חלום
שאינה ,מכידשאינו ,בשחורהאחדתהאשההופיעהבחלומוושוב

בשרוהוא .כולואתשרוצה ,אהובתוולא ,ויתרלובתשאינה ,חברתו
אזנמנע.אךאליהנמשךהואזמן.מבקשמהסס,חופשי,לגמדילא
מיםלמקווההולכתהיאשחודים,לבושתאבלהלמשכב,נופלתהיא

התעודדכשאךבבוקריכול.אינואךלהלעזוררוצההואומקיאה.

אשתדל-אני ,ממנישובזאתבקשיהבא,בלילהאליחיזויחשב:
להצליח.מוכרחאני ,חופשילהיות

הנביא
גרועכההאנשיםמצבחורבנה.עלומכריזהעיראלהולךהנביא
חזרההעידואיך.מתילמה,לדעתמבקשיםהםלו.מקשיביםשהם

ומושפל.מבוזהמהעירמושלךהשקדנביאתיחרב.לאלכןבתשובה
חיתההעיר ,חורבןעלמבשרהיהלאאםשקד:נביאאינוהואאך

נחרבת.באמת

מאלחאחר
רוציםהםאםהיטלרשלשאלת ,האסיראמדמאלה,אחדהייתי

ימיםאותםשלהתוצאותבשלילה.משיבהייתיכוללת,במלחמה
זו.בשאלהשניתלדוןמסרבהואלכןהוסיף,הואמכבד,זהידועות

דומאשם,עמדהואהאחדים.הםאלהאותומסדירשעדייןמהאך
העולםאלהחוצהמביס ,שיגעוןכתליארבעהבין ,צעירומאודזקן

 • .מאמיןולאהצדמחלונו

49 
 ' 93אפריל



 s ו(:
~1 

 _ 27מעמ'המשך
היוערביםסופריםעםפגישותייואכן' .עמנו

-עתהעדומביכות.מאכזבותכללבדרך
עללחזוררקידעושיחיבנימקום.מכל
עשואםהפוליטיקאים.שבפימליצותאותן

ולארגןליזוםפ.א.ןעל
מיכלעםמפגשים
לנושאלתרוםשרוצה

התרבותיהדיאלוגשל
על-לזולתנובינינו

ולהשמיעלשמועמנת
אנורוציםבאמתמה

הזולת,ומןמעצמנו
אנומייחליםכיצר

מדיניותשתעוצב

ישראלשלהתרבות

זה-שלהםהקהלדעתשלכפייהבגללכן
פחות.לארע-פנימישכנועמתוךואםדע.

הצהירלעיל'שהוזכרעצמו'סעידאדוארד
אצלמצויההעצמיתשהביקורתעמוןברבת

אצלמאשריותרהרבההישראלים
הסופריםעםהנזכריםבמפגשיםהפלסטינים.

כזהבמפגשנכחתימזמןולא-הערבים
גםהסתייגותחשתי-הארציהקיבוץבבית

לבניכמו-החניפואשרהישראלים,מעמיתי
חן.למצואנואלתבהשתדלותשיחם,

וישרצויים,ושלהםשלנוסופריםגשי'מפ
לעצמםירשוהצדדיםששניבתנאילעודדם,

-שלהםהצדאתגםולבקרבכנותלדבר
היהלאסופרי-אמתולאיזהואיפהומתי
שליטיהם-הם?!בביקורתצורך

דעותינואתנשמיעאםפקפוקים:ליישועוד

המענייניםבתחומים-בציבורהשגותינו

ומריביותתרבותחילופיכגון ,אותנו
לויהיהכלום-בזהוכיוצאהתרגומים

החברהעלהשפעתנומידתבאמתמהשומע?
 ,דעתילעניותאבלטועה,אניאולישלנו?

מהלךעלגדולההשפעהלסופריםאין
סופריםכאשרגם-במדינתנוהמדיניות

לאאחר.אוזהבענייןקולםהשמיעובולטים
בעקבותשחלהגדולהתמורהעלשמעתי

הבההם,כאןדבריילכך,אידבריהם.
בינינו ,ולדיוןלמחשבהחומרבחזקתאקווה,

אלקוראקול-מזהופחות ,עצמנולבין
הקובעים.השלטונות

התבקשנוהאםכסופרים,נשאלנווכלום
דעותלהביעמיידיעלרוח,כאנשי

השלום?לשיחותבקשרומשאלות
צוותי-המו"ממנהלילצדשיש ,אניקורא

עתידיפעולהשיתוףשללנושאיםחשיבה
מסחר ,למיניהןההשקעותהכלכלה,בתחומי
ועודושיטהשקיהתעלותכריית ,כמובן
אנשישלצוותיםגםוישאפשרבאלה.כיוצא
ממשלתנוראשבידהעוזריםוספרותרוח

 .ידעתילאואנוכי-בנדון
הפגישני '-91בבסן-סאלבאדורבביקורי
אסקובארדודהמשוררעםהישראליהשגריר

לנהלאותומינתהארצוממשלתגלינדוס.
הגרילה,כוחותלביןבינההשלוםשיחותאת

אזרחיםמלחמתשללסיומהשהביאושיחות
ועל-אזחשבתישנים.תריסרשארכה
סופרלמנותעולההיהשמיריצחקשלדעתו

ועלהסורים?עםאואש"ףעםהמו"מלניהול
כיום?רבין'יצחקשלדעתו

 ,לצדדעלינו ?לעשותצריךמה ,ובכן
 ,ספרותנושלהיקףרחבבתרגום ,כאמור
 ,בעיקרלערביתועיוןהיסטוריהספריכולל
כהשקעהאחרות,סיאתיות.אלשפותגםאך

עללבילטרליות.לצפותבלי ,ארוךלטווח
סופריםמשלחותויותריותרלהזמיןישראל

בנוסףואפריקה,אסיהמארצותועיתונאים

העםאתיכירוכאן'עמנושייפגשולערבים,
עלכעולהלארצותיהםבשובםויכתבווהארץ
רוחם.

הקובעתבהנהלהלהיותפ.א.ןעל ,כןכמו
לתרגוםבמכוןהתרגומיםמדיניותאת

בתירגוםעתהעדשעסקעבריתספרות

להיותפ.א.ןעלבעיקר.אירופיותלשפות
לשיחותביחסהחוץלמשרדבייעוץפעילצד

בינינוהתרבותחילופיונושא-השלום
-אחרותלמדינותבינינוגםכמולערבים

מןפחותמביניםוהמשורריםהסופריםכלום
בקשתו"ם?והמזכירותהפקידים

כאן'ולארגןליזוםפ.א.ןעל-הכוללפני
 ,עצמנועםשלנומפגשים ,ישראלסופריבין
אנשיעםפלסטינים,ומשורריםסופריםועם
מיכלעםובכללדווקא,סופריםשאינםרוח

התרבותיהדיאלוגשללנושאלתרוםשרוצה
ולהשמיעלשמועמנתעל-לזולתנובינינו

הזולת,ומןמעצמנואנורוציםבאמת-מה
מייחליםכיצד ,ולחתורלצפותאפשרלמה
ישראל.שלהתרבותמדיניותשתעוצבאנו

ואפילו ,ערךדלותהתוצאותתהיינהואפילו
ולהכרת-יתרתודעתנולעיצוברקזהיהיה
 !מעט?זהכלום-זהותנושל

המאמציםעלמזמןלאקראתי-ולסיום
היאאףהגובלת-הנוצריתארמניהשעושה
-אזרבייג'אןדוגמתמוסלמיותבארצות
אויבתהתורכיה,עםיחסיהאתלשפר

היה:ממשלתהראששלנימוקוההיסטורית,
באזור".אורחיםלהיותמעוניינים"איננו
באוזנינולצלצלצריכיםדבריואיןכלום
-הפחותלכלאוכאזהרה,הישראלים, ,אנו

 •למחשבה?!כתמריץ

 _ 48מעמ'המשך

בפינה,"ראיתיהיפים,משירוהבאחדשמר

ישראלארץזוהישנה".ישראלארץאת
ובעלתהיעילהלהתגייס,היודעתהאכפתית,
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גםהיוודאיאותם.שולחוהואאופניים
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למשקיעיםענקהטבות
ההשקעהאפיקיבכל

בדיסקונט!העיקריים

ובגדול!-להשקיעאותךמזמיןדיסקונטבנק

מסוגוביותרוהמקיףהגדולההשקעותמבצע

ובלעדיות.גדולותהטבותעםלדרךיוצאבדיסקונט,

להשקעות,ומיועדבלבדחודשייםימשךהמבצע

-בדיסקונטהעיקרייםההשקעהבאפיקי
נאמנות,קרנותמ,"פצשקליים,פקדונות
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0דלנות 1א"נאמנותקרנותךכושת 8  11101ר 1במח "קונט 1

שונותהשקעותעלרובותותוספתמענקום •
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ש"ח 250,000מעלהשקעות
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 03-5145620טל. , 1קמחשוש 'לגב•חברות:

o /N / 'לגב :"ת 1תכל" 8 1/  03-5145566טל.ק, 1טודנ 1
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דיסקונטבנקסניפיובכל

 .עתבכל ,המבצעתנאואתלשנותאולהפסיקרשא'הבנק

 .לדברמיעםיש
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