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ההסתדרותשלההדרכהאגףיו"רתכנים, rועדויו"רהמרכזתהוועדהחבר

לדבררקמספיקלא
אידיאולוגיה

באוניברסיטהלמדהארץ.יליד , 42בןשומר,פיני
עבודה.ולימודיהמדינהמדעיכלליתהיסטוריה

האקדמיה.חום rמוההסתדרותאלהגעתיבעצם

כאחראי-בהסתדרותלנוערהמחלקהכמנהלהתחלתי

הסטודנטים.נושאעל
האגףיו"רמקוםממלאהייתישבועותכמהלפניעד

אגףיו"רחדש:תפכזידממלאאניכיוםותרבות.לחינוך
 .אותולפתחשישחדשאגףהדרכה,

מסודרתהדרכהמערכ:תלהסתדרותהיתהלאהיום,עד

הנחוצותוהפעולותגדולים,בהיקפיםלפעילותומאורגנת
רעיונילחינוךוהכ,כוןהרשותספוראדי.באופןבוצעו
הואוהאגףההדרכה,ענייואתלרכזכדיהוקמו

הרחבתם.

וניהולארגוןכ~גבימקצועיתהדרכההאגף:תפקידי

והכרתבינאישיתתקשוררנמקצועי,שירותמתןעבודה,

שלוהטמעההו~נמה-רעיוניחינוךכן,כמוהמדיה.
 .והעובדיםהפעיליםבקרבההסתדרותייםהמסרים

להכשירנצליחס:אלזה:זהנקשריםהתחומיםשני

הסלתכנים,ומודעיםטובשירותנותנימיומניםעובדים
עמםשבאההכותדרותלחברמחנךגורסלהוותיוכלו

-אידיאולוגיהלדבררקמספיקלאכיטועןאניבמגע.
המסר.והעברתהשירותמתןביןתיאוםלהיותצריך

במתןומיומנות r ~מקצועיומערכותליצורישלפיכך

השירות.

העוב,דלנוערה·ררכהמערכותלבנותישמעשיתמבחינה

אנילמעשהונו'.םיעובדיועדילמרכזינעמ"ת,למזכירות
אצלנו.להזמיןיהיהשניתןלימודיםתכניותעלמדבר

יחסוךשזהכך rומתוכננומתואמתתהיהההפעלה

יותרתהיההתוצאהארוךולטווחמשאבים,למערכת
משמעותית.

כלהיהלאבעבר,אםבבעיה.ההסתדרותכיוםלדעתי,
ישכיוםההסתדרות,שלהעלמטרותמהןלהסבירצורך
ומקצועיאיגודאינהההסתדרותכילהדגישחשובויש.

חברתית.תנועהזוכולל,גוףאםכיגרידא,
עללהילחםההסתדרותועללתחרות,פתוחהשוקכיום,

המקסימוםאתשנשקיעכךעל-ידי-ותדמיתהמקומה

בהדרכה,בהכשר~בהתעדכמת.

בכלרעיונייםחוגיםהפעלתעל-ידיעושיםאנוזאת
אנורבים).צעיריםאליהםמגיעים(שלהפתעתי,הארץ

והתעסוקה,החינוךהבריאותבתחומיבעיקרמתמקדים

סמינריםנערכיםכןכמוניכרת.רגרסיהכיוםחלהבהם
השטחיםלעובדיגםרבים.במקומותוהשתלמויות

עבודה,וחוקיזכויותלגבימידעההסתדרותמעניקה
אנוולסמינריםלחוגיםסמינרים.באמצעותשוב,

ויכוח,מעודדיםואנוהמרצים,מיטבאתמייעדים

וביקורת.מחשבה

הואההדרכהאגףמתפקידיאחדלעתיד,הפניםעם
מקצועייםאיגודיםעםהפעולהשיתוףתכנון

אלה.בימיםלהתקייםהחלוומגעיםפלשתינאים,
המפוזריםהמשאביםכלאתלרכזישכיום,כללי,באופן
הכשרה,למטרותאלינויפנהשירצה,מיתכניות.ולבנות

אתמכירשאינוחיצוניגורסלחפשצורךיהיהשלאכך
עםהמקצועיאתלשלבניתןכךההסתדרות.
הרעיוניוהחינוךההכשרהאתולהפוךהאידיאולוגי,

 •יותר.ואפקטיבייעיללתהליך
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הפוליטילדרגהגיששהמטכ"להתבשרנו t6 •-10ה tאתמרל
אש"ףעםההסכםביצועכדיתוךצה"לפריסתעלסיכומים
סיכומיאתמעבירהאלא tמערדדתלאידיעה .ולאחריו

 ;מהרברצעוהסיכומיםועניינית.מעשיתללשוןהפוליטיקאים
 .ביטחוןבנושאיסינרןשרםלוקחיםאיןאצלנומדוע.וברור

לאלגרוםעלולהזהבתחוםסחבתארשאי-דיוקמבינים
הנושא .כמשמעופשוטולאסרןאלא tההסכםלהכשלתרק

מה .אנוניסיוןלמרדיכי tלמזלנו tאצלנויישכחלאהצבאי
להסכמישייכיםהםשגםאחריםלנושאיםביחסלטעוןשאין

והאומרת tבפרטהפלסטיניםעםהפיוסולתהליךהשלום
 tמביטחוןהחל tרביםכמרבןהםהנושאים .בכללהערביות

בינריתיירותיתחבורה,חיברה tהמיםנושא tכלכלהדרך
הרבה.וערדושיכון

לעמודראוי ,אולישהוא, ,לכלקררםשהואנושאישאך
תהליך :מזהלמעלהלאאם ,לביטחוןשררהעדיפויותבסדר
התקרבותשלתהליךהעמים.שניביןחיוביתהתקרבותשל

העם,רובאבלכולנו,לאהכרנו,כה,עדבהכרות.מתחיל
דרך :אחדכשלרשה.אולי tמישרריםבשניהפלסטיניםאת

והםכברשבשטחכריבון :שנייםהקרב.בשדההנשקכוונת

עלהפלסטיניהטרורכקררבנרת :אולי ,והשלישיהנשלטים.
הזה.הטרורוכמדבירי ,גווניו

נתיביאתלשנותישבר-קיימא, tאמיתיבהסדררוציםאם
המשימה tחדשתיכוןמזרחרוציםאםאחרות,במליםההכרות.

האמוןדרךעלולעלותההדדיהאימהמאזןאתלפרקהיא
מקצועוקבוצותאירגרניםבין-אנושייםהביןוהיחסים

הואשהעיקרייעדים,כמההשגתלמעןזאת,רבים.בתחומים
ההדדיים.והפחדאי-האמוןפירוק

בינואר ." 77ל"עתרןיותרקרובשהואבנושאאתמקד
הגלירנרתלקראתחברים-סופרים,קבוצתעםבישיבה , 77

מרכזי,מערכתכקרלעצמנוקבענו"י 77"עתרןשלהראשונים
לעברית.הערביתהשפהמןהתרגוםנושאאתלהדגיש

שהאמנומשרםבאה ,העתרןמערכתשלהזאתההחלטה
 ;יבוארבראהתיכוןבמזרחהעמיםביןוהשלוםשההתפייסות
הואשלנר,בשטחהיאהזהלתהליךהצנועהושתרומתנו

עם,שללאנטומיהאחרמדויקשיקוףשאיןידענוהספרות.
כדילו.להאזיןעליךאדם,להכירכדיהעם.שלמספרותו

לתרגםצריךכךלשם .ספריואתלקרואעליך tעםלהכיר
לתרגםצררךיש ,הדדיבתהליךשמדובררמשםלעברית.אותם
לערבית.ישראלית-עבריתיצירה
 tאמרלניתןהיוםרעדמאזובאמת, tאזהתמרנהאתראינו

מתורגמתאחתיצירהלפחותכללשלאגיליוןהיהלאכללית,
שהוקדשומיוחדיםגלירנרתכמהפרסמנו ,לכךנוסףמערבית.
הערבית.ליצירהכשלמרתם

בדברהנרגעיםהמשרדיםעלחרבההיום .בכךדילאהיום
עםבשיתוףהאוצר),והאמנויות,התקשורת tהחינוך t(החוץ

כלשבמשךכתב-עתעםבאוניברסיטאות,המקצועאנשי

תרגומיםתכניתלכנרתעצמו,בכוחזהבנושאעסקהשנים
ומתוקצבת.הדדיתכוללת,

אךרבים,גורמיםהכוללתתשתיתלכנרתישדי,לאבכךגם
מסגרותליצורישקיימים.מתרגמיםועדכוןאיתורבעיקר,
 .ולהפךלעבריתמערביתהתרגוםתורתללימודיחדשות

בבתי-הספר,זהבתחוםהלימודיםמסגרותאתלהרחיביש
רהארניברסיטארת,למוריםבבתי-האולפנהרכלהביסודיהחל

 ,השכןשלתרבותיתלקליטהנכרנהאווירהליצורובעיקר,
שהואהמשותףעלוההצבעהשלנרהיצירההבלטתכדיתוך
רב.

עםלהידברותהקרקעלהכשרתרביםסופריםשלתרומתם
לומרניתןהוא,נהפוךבספק.מוטלתאינההפלסטינים,

תרמו ,שבקרבנוהמרכזייםמןביניהםשהסופרים, ,בביטחון

רכןהציבורית,בפעילותםהחשדנות,לפירוקלתרוםומוסיפים
הפובליציסטית.בכתיבתם

כאןמדובראין .המוגמרעלשבברכהסכנהקיימתהיוםאך
מכלטובלהיותשעשוילמשהוסינריקיים .עדייןטוב,בסוף
חייםברפעילה,מעוינותנקיחופשי,חדש,תיכוןמזרחטוב.
והעויןהזרכלניקוזותרןהמשותףכלניצולתוךהעמיםשני
האמנותית.היצירהשלהקירובתעלותדרך

ילהתארגןהזכותעלהעדה
ולהתבטאלמחות

עצמואתשמכנהשלטוןשכליסודזכריותשלרשהןאלה
זכריותמימושהמתנההגבלהשקיימתנכרן .מכבד ,דמוקרטי

החרק.ובמסגרתפיסיתבאי-אלימות
-חלקיתאףארמלאההיאהדמוקרטיהבהןבמדינות
האופוזיציות.עלרכןהממסדעלמקובלותהללוהמגבלות

 ,כבשהאפשריות.האזרחזכריותכלאתלאחרונההפרילצ'ין
פיזרותותחים,טנקיםבאמצעותהפרלמנטאתוכלאביטל
מקרמיות.מועצותאלפי
שמועותהרודני.פרצופואתילצ'יןגילההראשונהבפעםולא

אומרות ,כאן ,שלנובזרגםוכמובןהעולמיתבעתונות
אוגוסטשלהפוטשבארגוןפעילשותףהיהכיבעקשנות,

 ,יותרמאוחרהופיעהואמקייבלית,פרובוקציהבמעין . 91
הנשיאעלשמגןכמיברורות,היוכברשהתוצאותלאחר
גררבצ'רב.-הנבחר

עתרניסגירתהואאלה,בימיםשעשההנפשעהמעשהאבל
לדירןלהיכנסמבליבפרט.ר"פרבדה",בכלל,האופוזיציה

לגנותיששצודק,מישהובכללישאםצודק","מיבסוגיה
הצארבימילהופיעשהחלעתרןסגירת ,גינוישללשרןבכל

המהפכים.כלאתרברה"מרוסיהעםועברררמנרב,ניקרלאי
גנרלשאיןשיבינוהראוימןחופשיתמחשבהבעליאנשים

 •לרודנות.

f3 ril? 
__;;._.._."U 

המערכתהערת
כמההקודםבגיליוןנפלובמערכת,תלויותהיושלאטכניותמסיבות

והקוראים.המחבריםבפניהתנצלותנועל-כךחמורים,ביניהםשיבושים,
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 Ll 1ב::ו
בבי

ז: 1

אלהסודמתורת

הפסיכולוגיה

-והמעייןהלבאנקורי;מיכה
אנליטית;ופסיכולוגיהחסידות
תל-אוניברסיטתרמות;הוצאת
עמ'. 268 ; 1992אביב;

נלאהבלתיודחףפנימיכורחמתוך
להכירומעולםמאזהאנושותמבקשת

אופניאתולפתחהיקום,את
התהליכיםהאנושית.ההכרה-התודעה

בקוסמוגניותתוארוהקוסמיים

ומשםבדתות,באגדות,מיתולוגיות,
מדעי,היסטורי,לניסוחעברו

התגבשההזמןעםופסיכולוגי.ספרותי
ותהליכיהיקוםתהליכיכיההבנה
בניסוחאובזה.זהמשתקפיםהנפש

השלכהלא'אאינםהיקוםתיאוריאחר:
היסטהאנושית.הנפשתהליכישל

אלהאובייקטיביהעולםמןהדגש
הביאהפנימי-סובייקטיביהעולם
הפסיכולוגיות,התורותאתלעולם
אלא,החסידות.אתהקבלהמןוהוליד

הקדימובחסידותמדרגה"ש"אנשי

שלתגליותיהאתשנהממאהביותר
וניסחוהמודרניתהפסיכולוגיה

עמוקה.נפשחכמת

לואיןהיער("וזההקודםבספרו
באנלוגיותאנקוריעסק ) 1989סוף",

לביןהקבליתהאלוהותתורתןיב
בספרוק.ג.יונג.על-פיהנפשתורת

כסוגבחסידותאנקוריעוסקהנוכחי

אוגיתתיאולופסיכולוגיהשל
עוברהדגשיישומית.מיסטיקה

נפשאללעצמההקיימתמהאלוהות
ואל Iהאלוהיאתוחוויתההאדם
בסיסיותדילמותעםלהתמודדדרכים

החיים.של
גלותהספר:עוסקבהםהמוטיבים

השבירהההתחדשות,מיתוסוגאולה,
לתיקוןהעולםמתיקון Iוהתיקון
הנפש,גלגוליהנפש,דרגותהאדם,

האדם,בנפשהספירותהשתקפות

לגוףהיחס(היצרים,הזרותהמחשבות
החוויה,יסוד-הניגוןולרע>,

אגדותמיתוסיםשלחשיבותם
חופשהמודעות,עם,ומעשיות

לקראתהנפשהתכוונותהבחירה,
משמעות.אחרוחיפושתכלית
הסכנותהזה,העולםענייניחשיבות

ביןיתירה,בספיריטואליזציה
גבולותגםנבחניםלמאגיה.מיסטיקה
 1והאפשריהמותרהאנושית:ההשפעה

הגדולים,הכוחותמולהאדםעמדת
עלדגשלעומתלמשיחהציפיה

הנשי'היסודהסמלים,התהליך·הדרך.
החסרהפגימהוהצמצום,השתיקה

האנושיהכוחאשלייתוהדכאון'
האשמהיתר),<גאוותההי~ריסוסכנת

התודעה,התפתחותכורחהקיומית,

הפנימית,הנקודההצדיק,דמות

תהליךהדבקות,הנפש,כדליות
הגעגוע.היצירה,

החסידימההיבטנדוניםאלהכל
(יונגיאני,הפסיכולוגיומההיבט

בזה.זהלהפליאשמשתלביםבעיקר>

שליסודמושגילקוראמובאים
מלוויםרב,בפירוטהחסידות
<שהםהחסידותמכתבי·ביםוציטוטים

גםכמולטעמי), Iהספרנשמת
מחלומותידנג,מתורתציטוטים

מטופלים.עםטיפוליותשיחותוקטעי
תורתשלהעמקותאחרעוקבהקורא

הפיוטיליופיהומתוודעהחסידות
באותהשנוגעיםהרגישים,וניסוחיה

אשרקולקטיביתאוניברסליתאמת
ידנג.שלמתורתוגםמבעבעת

תת-שכבהשקיימת r ·הניידנג

האובייקטיביתהנפששלקרקעית
לכלמשותףסמליביטוישמוצאת
אתמצדיקהזויסודהנחת ..התרבויוח

השונות,התורותביןהנז.שותףחיפוש

המחודשאישורהאת:לת 1מקוגם
זה.בספר

חמדתעלתורתואתססיב•פרויד
הכיר Iלעומתוידנג,יכולם. tוכהיצרים

ובכךהמטפיזייםהנפשבגעגועיםג

שלהדתי-מיסטילגרעין'נג iימתקרב
אחרות.ומיסטיותדתיותתורות

הקיימתבאלוהותעוסקאינוידנגאבל
וחוויתההאדםבנפש!יiלא:לעצמה,

הפנימית","הנקודהדרךי iהאלוואת
נקודתשהיאנפשו'שלמוק: 1.1ההמרכז
וביןהחד-פעמיהאנושיין:בהמפגש

באלוהי.הנעוץהמוחלטהאינסופי
זקוקהאינהשהחסידותספקאין

פסיכולוגיאישוראולהסבר
הקוראעםחולקהמחברלתקפותה.

נוכחשלוההשתאות~תיתחואת
באמתהנוגעותהתורותביןהדמיון

מעברהיאכה,שביןהעלומה,
שביןלפערמודעהמחברלתפיסתנ"

החסידיהטקסטשלהפיוטייופיו
הנפששפתשהיאהיקודש,ושפת

והניסוחהחולשפתביןיועצמה,
התיאוריהשלהמושגי-רציונלי

שמכילההיצירהביןהפסיכולוגית.
תונרשפהביןועצבז.האת

לחמוסשעשוין;המודעתהפסיכולוגית
הואכךמשום .ניחוחואתהפרחמן

חסידיםומעשיותהגותציכזוטימביא

הם.בלשונםעצמם,בעדשידברו
לכךערהמחברכז.זו:יתירה

הדבקהחיהסמלכשפת rשהחסידוו
הנפשאתלתארמיטיבהבמקורו'

פסיכולוגית,תאוריהמכ:ליותר
תרומותיהאתממנהסזנפיקומבקש

ההבחנהלמשל'הייחודיות.
'על-ביןקוקהרבשלהמעניינת

 .) 64<עמ'ו'תת-תודעה'תודעה'

התרבותשלבחשיבותההכי·ידנג
המתווךשהיא Iגדלאדםשבתוכה

 .קולקטיביהמודעללאבינו
הקולקטיבימודעהלאמןהארכיטיפים

התרבותדרךצביוןלובשים
משוםהאדם.גדללתוכההספציפירנ

לאפשרוחשובנכוןנראהכך
בןיהודיאדםלכלכמוכ,,לפסיכולו

היהדות,משמעותאתלזזכיר Iזמננו
תלמידו Iנוימןאריק .פשו.לגכשער

התכניםעל"העבודהכתב:ידנג,של
לאטוקשה.איטיתחינההיהודיים

מקומותבאילותופשאנילאט
(היונגיאנית>האנליטיתהפסיכולוגיה

היחידההקרקעלהיותיכולהאינה
סכנהרואהאניעומד.אנישעליה
זוהאנליטית,בפסיכולוגיהעבורי

העצמייםביסודותבגידהשלסכנה
לאיהודיאף ...שלנו(היהודיים>

יהודי""הלהיותמתוךלצאתיכול
מזה'לצאתאפשראיהקולקטיבי'

 ...יהודי"ה"להיותדרךלעבורצריך
יכולהממשיתאינדיבידואליות

ביניהםרקיהודים.ביןרקלהתגשם
היסודאתלפגושהיהודייכול

ליונג;(מכתבשלו"הארכיטיפי
19.10.1935 (. 

אחרעוקבהקורא

תורתשלהעמקות
ומתוודעהחסידות

הפיוטיליופיה
הרגישים,וניסוחיה

באותהשנוגעים

אוניברסליתאמת
אשרקולקטיבית

מתורתוגםמבעבעת

ידנגשל

נעותידנגשלוהפסיכולוגיההחסידות
אלהאתיקה,דרךהמיתולוגיה,מן

שלשתורתוהטיעוןאתהמיסטיקה.
רבותפעמיםשמענומיסטיתהיאידנג

ולהוכיחידנג,אתלנגחשבאכטיעון
ערפול Iומושגיוכתיבתוערפולאת

ועלרציונלית,איחשיבהעלהמעיד
מוציאאנקוריבערכה.מפוקפקתכן

כן'הטועניםממפרשיהרוחאת

ליתרוןהמיסטיהחיסרוןאתבחופנו
פניעלידנגתורתשלבהא-הידיעה

והואאחרות,פסיכולוגיותתורות
לכלולכדיהמיסטיבמינוחמשתמש

בשורשילדבוקהרצוןאתבו
(לא-יהיהאשרשמהיהאההוויה,

אין-סוף>.אלוהות,טבע,מודע,
חשלפניו>ידנג(כמואנקורי

מודע','לאהמונחשלבמוגבלותו
לבטאזהמונחשלהתאמתואימשום
הפנימי.העולםשלהחכמהעושראת
ה'לא-לכנותואנקורימעדיף Iלכן

ומרומיההנפשמעמקישהואנודע',

לניסוחקרובנודע''לאהמונחכאחד.
ניתןכלאהאלאתשמגדירהתיאולוגי

שלבממשותוהכירידנג Iאכןלידיעה.
הדחקתוואתהרליגיוזי'האינסטינקט

נוירוזות.שלאפשריכמקורראה
רליגיוזיותביןלהבחיןישזאת,םע

ביןלהבחיןישוכן,מיסטיקה.ובין
ידנג.שלהפסיכולוגיהוביןמיסטיקה
בספרדייןברורותאינןאלו(הבחנות

זה).

האדםנפששואפתבמיסטיקה

שללמצבהאלוהי'עםלהתמזגות
האלוהי,בתוךהאניאיפוס

ביןהמחיצותיורדובהל·דבקות',
וסובייקט.אובייקט

דו-עלמדברתידנגשלתורתוואילו

<עמדההעצמילביןהאגוביןשיח
ביטולעללאאךרליגיוזית),

ועוד:זאת(מיסטיקה).המחיצות

החוויההיאהעיקרבמיסטיקה

שחווהאף-על-פיידנג,המיסטית.
אינומיסטיים,חזיונותמעיןבעצמו

לכללהאדםאתלהביאכללמבשק
מתמדתלעבודהאלאמיסטית,הארה
קבלתלקראתנפשובירורשל

יעידוכךעלואינטגרציה.הניגודים
בספר'באותהמוהטיפולדוגמאות

קשהעבודה :"עבודה"בפירוששהן

ומכאיבה.

ובהליכיםבמוטיביםעוסקהספר
בהתפתחותשמתרחשיםארכיטיפיים

בלאךהטיפולי.ובתהליךהנפש
הלא--הפרסונליהחומראתנשכח
שדרכו Iגרפיביוהאישימודע

הפסיכותרפיה.עבודתעיקרמתרחשת

ומעמיקמרתקניסיוןנעשהזהבספר

בעזרתהנפש,אתהבנתנואתלהעשיר
עצמה,עלדוברתהנפששבוהאופן
וטקסטיםחלומותעל-ידיכלומר

סוגיותמקיףהספרכאחד.חסידיים

בבהירותוכתובומורכבות,רבות

הקוראאתמוליךהמחבררבה.
אלאהעצמי,החיפושבמבוכי

כאןעוברתהפסיכולוגיתשהמודעות
כשהיא(היבריס?),לגבולותיה,מעבר

 ,המיסטילטקסטפרשנותלתתמנסה
והקושיהסכנהמפניהמזהיר

האלוהותשלתחומהאלשבחדירה
נראהסתום>.נחשבכהשעד<קטסט

בדיוקזוברשתנופלשהמחבר
תעתועישלבטקסטעוסקכשהוא
מגיעים("כשאתםהאלוהי!הפתוי
מים!תאמרואל Iטהורשישאבניאצל

 .>.בעיד;חגיגה.-מים!"

ודאות.שלבטוןכתובהספררוב
אתבסופולמצואשמחתיכךמשום

ספורמברסלב:נחמןרבישלסיפורו
הגעגועסיפור-והמעייןהלב

ומאפשרהנפשאתשמזיןהאינסופי

שנשארחידה,סיפורלהתקיים.לה
 •הפתוחה.השאלהבסימן

נצררות

t'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''] 
~ ~ 
§ § 

םישורד ~ ~ 
~ § 

םייונמו ~ תועדומ ישכור ~ 
~ ~ 
יי77 1 עיי-לוותי 1 
םימיאתמל . ~ םיניוצמ םיאנת :לט 03-5619879 1 ~ ןותיע"ל 77", תינופלט תונפל 1 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ § § §..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 
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תיכונייםיםקטעים

מגדלתארץ

א

~.רא~~ןל.תרז.זז
~ד:;כר;נ;תלים w ~~זקכ;ל;ת

ה Q ~.~~רןק.ת~ק~הלא~.ךץ
מראש;:ןלמעלהעדשמים

 .םי~~,על· ;v ,;~י-~~~-:רף niף
ב

 ת;ר~~~למ; p:ה, fת;ן [i .~זגך~~י
ר;עיםמכיםר;עיםחרדה:ע;ברת

 .נמדבר:המיםעל:··נאר'רת
ף~;ךש; zJז iciמ~ת-מ;ךי~ז:ק• Tרסזכ

~ים IJןזג:םל;ל~צ;א
 .אז~:ר ;vף:גא,~ם

ג

י;ן ry ~ 7י ~,א ryל Vjןןיו Qג
~ל;;ךיםי~ג~זpיtקים [i~רקעים

צ;_ךב~ש ry~ל;;ןי
ע;:;~ןיור w:;i:;i~ם tt ת;,~~

ממאמיניוהת;בעהמיםאלהי
דה .. ~ ;;·ט:ארר~~זכלי°ם י~- p:- ת~~ ryל
:p רךם~י

לגבולםבנים
~ק tt~~יא~זגע,ןב,~עע iJ ~ jZ~ןב:;גי~י

ם ttמ;זזז.רזזזלזג,יבה, R~~רי;פ;ן ת;ר~ך~~
:p רק,עדזקחף~יםגע,~ים~ jP ';ךנ;וגiZ ~ר/J ר~~ 
V/ ;זכךבp יry טף~יס. יר.~ר~?זג,יק;ת

ח;ף [iו jZזזלבףלם, 1ל:שףבף,ו~ך
~~ים~ל~יל;,גיגע.חקף~~נףר wא.

 • [lרף ry ,~יב;זייי 9עלב iו ב~; 0 ·ה;ל.ר [i] l~רף

במדברמים
ע;~ר ל~~~ iJזגקל iJר Vjגא,

א;~רליו' i ~~ם ~;ע
~ך~ר iJ~זז~~עמ_דהק;ם wג

זג:ם:ל Vj ק~~זגא,;ר:ש
iJ זגקדi] /J כ;ן~

~ים IJiJזג:ם iJ~ל:~יע
זגקש;ת iJסזז~זזק~ב;תל~ר;iר

i דנז.ר~זw ;ת
קדףמ;ת.ןע;תזגת 1ר.

f יאזגר ,אןiJ ט;ךי;ן 9הי, 
;ןן .יסד ,ה;ת~ jZעל ת;נ;ז~~ ryקבףר;ת

כ~;ז.ויסז ל~~;:מף qל
~ם.~~נ;וח.יסז'זזלהנרדגרב !Vגק.ה

~בףל [iק~העדזpתףחים iJ~זירים iJזזתפ;ך qל
 .:קנ;רא;ג~לל Vj?~יסוים
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עתוןןוו nהמרו~
 ;הרע"ד wהבת"סראיא,חביבי:אמיל

המאוחד;הקיבוץהחדשה;הספדיה

עמ: 169 ; 1993

-כ"חוראפ'ייה"הרומןאתמגדירחביבי
ועלמפימסופרתזו<בערבית>מעשייה

שלדמותובןחיפאי'פלסטיניסופר
 ,)?זהות(אואליוובהקבלהעצמו'המחבר

ניסנס.מוואדידייג-עבדאללהמצוי
בעקבותמסעשחזור'שלסוגהואהרומן

כמושגדולורוזהוויה ,-48שלפניפלסטין
עולםמעלה ,הכרמלשבמורדותוכאתר

שנעלם.
זכרונות,שלפסיפסשוזרחביבי

ופולקלור.נופיםפנססיות,
נערהגםהיאונעלמתהבאהסראיא
והיאחמקמקה,רוחוגםודםבשר

ההזכרותלמסעקטליזטורמשמשת
לערגה:ומושא
אתוממשיךומספר'וחוזר ,מספר"והוא

שיצליחתקווה.מתוךשלוהח'וראפייה
נתלועתההוא,הראשוןהרגעאתלמצוא
 .) 82<עמ'סראיא"שלבעיניהעיניו

עליוהתרגוםלשוןוכמוההסיפורלשון
פיוטיתעשירהשמאס,אנסוךהופקד

ואותנטית.

השאר'וכלסראיאעבדאלל·הבעקבות
ידועלאלעולםכניסהמתאפשרת

ראייהזוויתונחשפתהישראלילקורא
מומלץ!כאח.דוכאובהקסומה

צדסדרתכתר,טמיון; :אפלפלדאחרון
עמ.' 115 ; 1993התפר;

אתמספראפלפלדשלהח-דשספרר
כעיירהמומריהודיקארל,שלסיפורו

ואתהמאה,כתחילתקטנהאוסטרית
למשפחתולעצמו,התוודעותותהליך

וליהדותו.

כרמלקררטקסט; :עצמוןצבי
עמ.' 70 ; 1993ירושלים;

כיחסיםעוסקעצמוןשלהשישיספרר

אףהדברורוח.חומרונפש,גוףשכין

מתוךש"נרצרהספר,שלכשמרמשתקף
כיןומשלכהרוח"עםהגרףהיתרך

עםמרחי,חומרשלפיסה-הקררטקס
השירה.-הטקסט

רייצמןאסתרקה, .כרכר :צייטליןאהרן
הוצאתמחזרת;שלרשההשבי,

עמ: 231תשנ"ג;מאגנס-ירושלים;
דרמטיפיוס-"ברבר"מחזות:שלושה
- ,,הגדולקאזימיר 1 "מערכות,בשלוש

בארבעפולניתיהודיתמיסטריה
וייצמןאוךית;ךהיך·המלוכהמערכות,
תמונות.בארבע-עשרהשפיל-השני"
אהרןעל-ידינכתבוהמחזותשלושת
והוגהמתרגםעיתונאי,סופר,-צייסלין
היידישכותביביןמרכזיתדמותדעות,

ערךהעולם.מלחמותשתיביןבפולין,
יחיאל-ומבואדברפתחוהוסיף

שיינטוך

-אופניועלדבררהשיר : tפגי(דן
שלהעבריתבשירהומסות ,מחקריכ

 :דברפתחוהוסיףערךהכיביים;ימי

 .עמ' 386פ•~יישר;עזרא
המופיעיםומסותמחקריםשישה-עשר

הבודדיםמחקריומרביתהםזה,בספר

הבינייםימישירתבתחוםפג•יסשל

בעיקרוחידשהתמקדפגיסהעברית.

הביניים.ימישלהחולירת gובתחום
-המשוררלפגיםבדומה ,הזזוקרפגיס

תמידוחד-משמעי.חדמחדש.מדייק.

מעשיר.

ועכשיו;כאןאז,הספרותקד. uןגרשון

עמ.' 330 ; 1993 ;זמורה-ב:יתן

ברחן , 199 3ישראלפרסiדתןשקד,
כספרותמרכזייםנושאיםכספרר

הספרותשכיןהיחסים : Jהעכריו

 '-60השנותשלהספרותיים~ם·רהמרדל

תפקוד ; '-80השנותשלהסיפורתלכין
 ;החכרהכמערכותהספרותיתהיצירה
רעוד.השראה,נושאעםדרתיההתמרד

הוצאתחמרת,נקניקיותשרזם:נתן

אחרונות,ידיעות-פועליםספרית
עמ.' 186 , 1993

ייקהלרתוםמנסהמרוסיהמשורר-עולה
גאון ,ספרותיביטאוןלייסודענקיםאיש

שלחידתואתלפענחמנסהפיננסי
אימהנתקףקצין ,מסתורי:נק 1שומר

עםחשבוןבאעשיריורדם, 1האסבחדר

ל 1מסריקיבוץועוזבותיקלוץ rז ,עברו
זוגומצליח,בורגנידיןעורך- iבנ

שניבטלוויזיה,חדשותר 1שידמולצעיר
ופיגוע ,הדדי-קפקאיבמרדף·סד 1מאנשי

מןאינטלקטואלית iשקורבנחבלני
מתנפציםבהםסיפוריםשמונה .השמאל

מסתבכותפוליטיותומציאויותמיתוסים,

יוצריםמשפחתיים,אונפשייםבמצבים

 ,ומכאןמעכשיומצבתמונותפסיפס
ולח. iוורהוט

אברהםשלסיפורוג'דע, :עזרן:באחרד
עובד,עםצבי,בןיצחקידשפירז{;

עמ.' 23 ~ 1 ; 1993

כארץ","ראשוניםכסדרתס!:רערד

סיפורווהפעםלכני-הנעורים.המירעד·ת
שפירא,אברהםהמושכה·מר 1ששל

-המסרפ ואומץ.הרפתקאותכסיפורכחן 1

השירהמןלקטאחרת;"שירה
הרצאתהפרסט-באצית;"הגרמנית

עמ.' 143 ; 1993המאוחד;הקיבוץ

המשורריםחשובישלמייצגמבחר
בשנותהיושילדותם-נעוריהםבגרמניה,
בספר:המיוצגיםמביןהמלחמה.

האופס, ,ברמןנינק,הורסטובסקי'נובר

סשקה,ה. ,סרייכלה.א. , Qהפטר
שרהקורס,ג.קונצה,ר.מקל,כריסטוף

מיקל.קולקריגר,מ.קידש,
היתהקידשששרהלהוסיףהראוימן

שנערךהמשורריםפסטיבלשלאורחת
ביטוי'עזתשירהזוהיבירושלים.השנה

עםנפשחשבוןעורכתלעיתיםוהומנית.
הגרמני.העםשלעברו

בעברשעשהותיקמתרגםפלס,ידידיה
שלהפרוזהמןבתרגומיונאהמלאכה
בספרגםכךעלחזרשילד'לסקראלזה

לא-פעםמתעלההנאמןתרגומוזה.
מחשבת.למלאכת

 :אןבריושטרהפרנסואה-רנה
יורם :תרגום"רבה"; ."אטאלה"
 154 ; 1993שוקן;הוצאתברונובסקי;

עמ:

שלעות 1והידהמוקדמותמןיצירותשתי

בצרפת.הרומנטיהזרםאבישסובריאן'

אינדיאניצעירשלמסעו"אטאלה":
ואהבתווהיערות,הפראותאלבן-עיר
השבט.בתאסאלהאלהאסורה
אהבה,ייסוריאוטוביוגרפי:וידוי :"רנה"

הדתבצלזאתכלונדודים,לנסים
לגיבורטיפוסאבשימשרנההנוצרית.
התשע-עשרה.במאההרומנטי

יורםמאתואחרית-דברהערותתרגום,

בסקי.ברונו

הוצאתכותרת;עלי :רבינרבעשזך,
עמ.' 78 ; 1993המאוחד;הקיבוץ

שלוהחדשיםהישניםמשיריומבחר
חוויתישראל'.'משוררי"זקןרכינרכ,
הטבעעםהפגישההיאשיריושלהיסוד
גםכזמןוכררומנטית,היאהשירהוהנוף.

 "וכרוחה.כצורתה"מודרנית

(עריכהיסעורואנוחםמי-דןמיכאל
 .מ-אזורנו .ת.ר ;ומבוא)מעדית

 ;פרנקפורטאסכולתר,ורקהיימר:
 ;פועליםספרית ;ארןדוד :מגרמנית

עמ.' 315 ; 1993

רהררקהיים,אדררנרשלמכתביהםמבחר
פרנקפורט,אסכולתשלההוגיםמבכירי
מרכוזה, •בנימיןררלטרגםנמנושעליה
עלמאמריםכספרואחרים.פרום

תרבותביקורתביקורתית,תיאוריה

עלהאנטישמיות,יסודותעלוחברה,
התעמולהדפוסי.והפרוידיאניתהתורה

מברא,הוסיפוהעורכיםוערד.הפשיסטית

שמרת.ומפתחביבליוגרפיה

צד ;עמדתי""רקדתי :שלוצריוה
 188 , 1993כתר,עברית;סיפורתהתפר;
עמ:

מאהבתאם,אשה,בת,שהיתהמי

לעולםמחדשלהתחברמנסהונאהבת,
החיבורבסיוןממנה.נשמטת iבשאחיזתה

אלהעבר,אלפנימהחיפוששלסוגהוא
והסיוט.החלוםאל ,הזיכרון

והורים,משפחהבית,אחריחיפושזהו

ואהובמאהבבעל'ונשית,אימהיתזהות
<אואבודההבת-ילדהאחריובעיקר

קיימת?),בלתי

מחדשונבראיםמתפוגגיםאלהכל
הכתיבהסגנוןכבקליידוסקופ. ,לסירוגין
אתמפנותהסיטואציותונועז'מיוחד

תמונותמבע-רצףעזותלמספררותמקומן
נלעגותמשעשעות,גםאךמזעזעות

מלאכיות.גםאךוגרוטסקיות,

העולם;חלומותכל :פסואהפרננדו
רייס,קרסטחרהפרנסיסקר ;מפורטוגזית

המועצהירושלים,כרמל ;כררנרבסקייורם
המפעלולאמנות,לתרבותהציבוירת
עמ.' 155 ; 1993מופת;ספרילתרגום
הסופרהמשורר,שלמכתביומבחר
חילקפסראההפררטרגלי.הדעותוהרגה
משוררים,לכמהמודעבתהליךעצמו

לו,המיוחדבקולאחדכלהמדברים
המרכזייםשלמיצירתםמבחרזהובספר
-כשלעצמופסראהושלאלו'בקולות
כתבכלאבקוז•רזהוכר'.רשימותשירים,

אחריתאתבררנרבסקייורםהמברא.את

הדבר.

ר'שלהקודששירתברויאר:ז.זאב
 ;וצורהתוכן-גכיררלאבןשלמה
תשנ"ג;ירושלים;-מאגנסהוצאת

עמ' 402

השיריםתוכןשביןבקשרמתמקדהספר

עלהתכניםהשפיעו"כיצדלצורתם:
שינווכיצדבחירתן,ועלהתבניותעיצוב

שלמסירתםודרךאופ:יםאתהתבניות
התכנים".

-חיילהתראותבן-שאול:משה
בלוז;יומןאפיהגרכיו

 ; 1993חמד;ספריידיעות-אחרונות;

עמ'. 207

הסטודנטיומנים:שניבעצםשהואיומן

שנותשלמשסראסבורגלתיאסרון
הישראליהדיפלומטהואהחמישים,

יומני-התשעים.שנותשלבפריז
אכזוסיצבעוניעולםפורשיםהסטודנט

ברוח,עשיראךברכושעניותוסס,

אמנות,מרתקים,טיפוסיםגלוית
להסוהרבהבלוזמוסיקתארוטיקה,

נעורים.

מנוכרתמציאותפורשיםהדיפלומטיומני
ומפוכח,אינטלקטואליגברשלמעט

מוקףהיומיומית,במציאותהיסבמעוגן

ממזגסרד 1מ ,ורדיוטלוויזיה,עיתונים,
העבר.עלוחולםהאדיר
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נולד Iסורימשוררסעיד),אחמד<עליאדוניס
למדתחילהסוריה.שבצפוןהעלוויםבהרי 1929ב"

עלהסורית".ב"אוניברסיסהמכןולאחרבסרסוס
הערבית"בתרבותוהדינמיות"הסססיותעבודתו

סן·ג'וזףשםעלבאוניברסיטהד"רבתוארזכה
ואחרבבירות,חי 1956 • 1986השניםביןבבירות.

העתכתבאתיסד 1968ב"לפריז.עקרכך
לתרבותשהוקדש<עמדות),"מוואקיף"האוונגרדי
בספרותהמשורריםמסובילאחדנחשבולספרות.
"המנתץמןמשהובוישכילצייןראויהערבית.
התנגדותעוררובפרוזהיצירותיושכןפסילים",

הערבית,המורשתעלדעותיוניחרד Iהערביבעולם
ההשפעהמןלהתעלםאיןאחרים.נושאיםלרבות

דורעלומודרניותהתחדשותבדבררעיונותיושל
תפקידמילאלכךבמקבילמשוררים.שלשלם

בדימוייםהפיוטית,בלשוןשחוללבמהפכהמכריע
והמזרח","המערב"השלכת",השירים:ובהיבטים.
כרכיםכתביו,מאסופתלקוחים-מלך!""מהיאר,

 , 1988בירותאלעודה","דאובהוצאת ,'ב·וא'

יחדהחשוב,האיטלקיבפרס·השירהזכהלאחרונה
זך.נתןעם
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איןזה,"מה

גבול?"

עמדתי;רקדתישלו:צרויה
 1993כתר;התפר;צר
גיבורתורודה>,לא(המאודורדהכמו
שלוצרויהשלהפרוזהביכוריספר

רציתידווקאעמדתי","רקדתי

כימאוד,בטובולסייםבטובלהתחיל

מיוחדבאמתהואברובו'הספר'

השפהמרשימהומרשים.

השחורההומורמרשיםהפשוטה·חכמה,

הדימויים,מרשימיםלפעמים,

הנמסרות.החוויותעוצמתומרשימה

ותובהיגדולה,בהבטחהפותחהספר
אנטומיה,ספר- "ההתחלה"על

להחליטהמלאכהמוטלתהקוראכשעל
אנטומיהזוהאםמה.שלאנטומיה-
פוגל),(נוסחנישואיןחיישל

(נוסחהורים·בניםיחסישלאנטומיה

המיניים,החייםשלאנטומיהקניוק>,
הרבהישבכלל.החייםשלאוליאו

שלהפרועותובהחצנהבהקצנהקסם
עםלהתפרעשלהבאומץ .שלו

דרגהעדומטפורותיהמחשבותיה

התהליךתוךכמעט,סוריאליסטית,
אשה.התפרקותשלהאנטומי
עצמןעלהחוזרותהחוויות
הנטישה,<חוויתשונותותבווריאצי

ההאשמה>החקירה,האשמה,ינוד'חב

חוזרתמנגינהכעיןצרותיו

כך'העת.כלמשתנהשמשמעותה
החטופה-נטושההבתדברילמשל'
כמושיערעםאשה"ראיתילאמה:

עםשלך'כמומכנסייםעםשלך,
כמונעלייםעםשלך'כמוסוודר
וחשבתישלך'כמוגרבייםעםשלך'
אשהחיתהזאתאבלאת,שאזת

פעםכלנמסרים ,) 26<עמ'אחרת"
תופסתשהגיבורה<כשםאחרתבדרך

שבסופועדרגע?),באותועצמהאת

מילדעתשקשהרקלאדברשל
מי'אתנטשהמיגםאלאמה,אומרת

מקום,מכלילדה.שםחיתהאכןואם
להארהזוכיםובתההגיבורהיחסי

גםכךמצמררת.ולעיתיםחריפה
לעולםזו'לאמה.הגיבורהןיבהיחסים
היאבתה,שםאתזוכרתאינה

הראשונההאותעל·פיעליומחליטה

"די'השם:לאזכורשקדמההמלהשל
 ,,נורא.דברקרהתצחקי'אלדליה,
וכן ) 36<עמ'נורית" ,"נו ,) 21<עמ'

ברגעמשוכנעתורדהואילוהלאה.
 )!!(כינמתלבתהשקראהמסויים

בעלהבפניהשםעלמתלוננתוהיא
 .)!!(כינרת.-הבתששםלהשמזכיר

שלהגומליןביחסיהאמביוולנטיות
בהתפרשהיותרעודמודגשתובתםא

האהבה,מולדורות.שלושהפנילע
"אמאתיולהוהצורךהרצוןהערגה
בבת,הטיפולטרדתניצבותטובה"
ויתרתילאמה;'עלההקרבה:וחובת

באםשמולידות ,) 100<עמ'בשבילה"
האשמהתסכול'באמהות><בעצם

מאיתנו(ומימסמויה.יותרואלימות
ימיםכמהעללפחותפעםחלמהלא
"נטישה"?).של

השם,(חסרהבעלשלשאלתודווקא

אתהרגמילאהיא'השאלה'-כמובן
<עמ'אותי"הרגמיאלא ...החתול

-מטפוריתבסיטואציהשעולה ,) 78
מעברעלה"גיבורים"ביןשיחה

אתשמחדדתזוהיא-בשלגהחצייה
בספר.המוצגתהמיוחדתזוהבעייתיו

בקשרהסובייקטשליותז 1ייהבעזו
אםבין Iאחראובייקטכלעםשלו
אםובין Iשלוהזיןאוהמאהבהוא
כולםבעצםהבעל.אוהבת,האם,הוא

מיןה.באותהאשמיםוכולםצודקים
מדומים,משפטיםשמנהלתז 1הבורדה,

1 ' 5Fi,li-1 
o וענר· .רחד·יבr 

הנטישהעלההוריםנגד I;אי·לווקרוב
על·ידיונחקרתהנתפסתזוהיא

נושאיםאותםעלבעצם " t"החוקרינ
בתה,אתשנוטשתהאם ,הר·,,בדיוק.

שהפךאבאשלבתוהיות tוהופכת
שעוןאתזוכרת"את )!(לקוקיה
 ...אבא?שלבחדרשהיהן;ישןהקוקיה

התקלקל'השעוןבלילהאתמולאז
לשעוןבעצמונהפךלך· vאבאו

 ,) 23עמ',קוקיה,"

לכאורה,הפשוטותהחייםעובדות
אוהילדיםגידול Iןיהמהנישואיז'

בידיהמוקצנות-:מכולת!הקנייה
שהןעד Iשלוצרויהשלהאמונות
עלמטפורהעללמטפורההופכות
שלהןהתחתונהשהשורהמטפורה,

החיים-התחתונההדרגהבאמתהיא

ורדהשאומרתכפיהיא,מת i!וה:בזבל.
להאמיןש"אסורסיפורה,וף tכלקראת

אתאמרתמיד(הבעל>הואאחד.ילאף
תמידשאניכמושיקר'ובעצםהאמת

האמת"אתאמרתיובעצםשיקרתי

כמוהאמתאפילו ,כלומר .) l 30<עמ'
כינרת,או;ו·כינמתהבתן~םגיתנסו

המסקנה Iכךאםאפשרית.י,בלחהיא
המוצגתזו-משתייםז 1אחהיא

שלהראשוןבחלקושחורבהומור
לגורהשערות,אתלאבד-הספר

פסיעללאטלאטולהתפרקבמזבלה,
בסופוהמוצגתזואוהדזצייה;מעבר

לאאנישמכאןלכם"תדעוהספר·:של
יהיהזהאשב,אניהחלוןול iניוצאת.

מפסידיםשבוהיוםתמיד'שישייום

בחזרה,מרוויחיםכךואחר tהכוואת
ללמודאשב,אניסגורות tבשפתייכ

 .) 188<עמ'זחלה"ומההכול

במתכוון,המוקצנות~שרויות 1האשתי

בעצםמזו.זושונותכהלמז:נשהאינן
ושתיהןמשכנעות,ממשא tושתיהן

מהותיותבעיותשתיעלמצביעור:

שלאשאיךזוהיאהאחתהספר.של
מסויימת,שבדרךנדמה Iאותוקוראים

שלמעירהיצאהואלשל.ו'מיוחדת
 ."סיטי'דולי-בלוםקסטלאורלי

ספראותועושהאינוכשלעצמו'זה,
אמרכברשהרירע,אוטוב

-דורוסופריעלדוסטוייבסקי
שלהאדרתמקפלייצאנו"כולנו
של.ושלשבספרהאלאגוגול".

קצתסיטי"-'דולישלה"אדרת"
"רקדתישללגברתדומהמדייותר

 .> ...ההפך<אועמדתי",
שלבספרהשמצאתיהשנייההבעיה
הגדולההנפילההיאשלוצרויה
בקסםשנפתחהספר .סופולקראת
בשלבעוברהבטחה,ויוצרמטורף
ויכולתהאמינותגבולאתמסוים

לנדנד.קצתמתחילואפילוההזדהות,
סיטי"ל'דוליבדומהושובמזה,יותר

(שיצאלעאללאיריסמרפא"ול"חוות
לספקמצליחאינוהסיום-לאחרונה>

ב"איןלהכירמאידך'או'פתרון
שוללרבהשבמידהמה ''פתרון'
אמנם .לקיומוההצדקהאתמהספר
"משפטבדמותפתרוןשלסרגמוצע

ומעמידמאולץדחוק,זהאךחברים",
שאלה.בסימןכולוהספראת
סופרתהיאשלושצרויהספקאין

וספרהומעניינת,ייחודיתמוכשרת,

שקורהמה ...אבלקריאה.שווהבהחלט
ורודה)הלא(ורדההספרלגיבורת

שהואאיפהשלו'לסופרתגםקורה
נופלתהיא-מאודלטובהטובבין

הפואטיקהבכללזו(ואוליומתפרקת.
 • .) ...במיטבה

קשהשירה

 ;,,פריחה"כמטל:פידרור
 . 1993המאוחרהקיבוץ

ספרלסקורניתן'בלתילאאםקשה,
ספרזהושאכןלזכורמבליביכורים
פימנטלדרורשל"פריחה"ביכורים.
ספרהיותולעצםמעברהרבהמפתיע

עוצמתהשפה,עושרביכורים.

-והתחכוםהחכמהדרגת Iהביטוי
הקוראמצדקללאמאמץמחייבים
כבר .כאןקורהמהלהביןלנסות

חוויהנמסרתראשוניתבקריאה

דורשת,וזועוצמה,שלצבעונית
מחשבה.הרבהשלהשקעה Iכאמור
נפרץהאישונים"קירכמושורות

 /הלהבה,עולהעציםבגן Iבאור
הרעלקורספוךיםהאורמתוך
בקצותפורחות /הלהבותדומה,

נושפיםהאשמי /ובידייםהאישונים

אתמותירות ,) 8<עמ' " ...אדםאודי

להביןרקלאומתקשהנדהםהקורא
ואוליגם,אלאהזאת,השירהאת

להגדירה.בעיקר'
אינהבהחלטפימנטלדרורשלשירתו
לאהשלשירתהדוגמתליריתשירה

דליהשלזולהבדיל'או'גולדברג
"שירתזואיןמידהבאותהרביקוביץ.

גםגלבוע.אופגיםשלכזוהחכמה"

כזולשמה,בוטותשהינהשירה
אםגםאינה.היאלאחרונה,הרווחת
הזאתהשירהלהבנתהמפתחאתנחפש

בקלותלארחוק,היותרהעברבשירת
שירהאינהזו .לנויימצא

ברטון'אודמנונוסחסוריאליסטית
שירהאינהבמידהובה

גיאורגנוסחאקספרסיוניסטית

שמואתהנושא<ששירטארקל'
 ,) 59בעמודמופיעלשירתוומתייחס

"פשוט"היאפימנטלדרורשלשירתו
אלשהטמיעהשירהאחרת.שירה
ויצרהושונות,רבותאסכולותתוכה
שעיקרומרשיםמרכבהמהשע

אתהפותחהשירמאבק.כמדומה,

שהואודומה"מלחמה",נקראהספר
 /שוחה,"בתוך .כולולספרהמוטו
 /ירוק ... /יר;ק,מכהאך;ם<חייל>

 /אהבה,עלמשוגעצבעפצועה,חיה
 /מפעפעהלבדםשלבנימיםנובע
הצבע /ירוק ...עוףשלירויחזהכמו
עדין /ירוקוה,העלושלהעץ'של

עדין'איננווהשיר ,) 7 'מע("כל·כך.
בעמודהמתוארתשהפריחהכשםממש

 /"באובותרגילה:פריחהאינההבא
אדם /אודיבחרכיםהאישונים,

לקטוףהפרחיםאלידם /שולחים
נובריםואנשיםאששל /פריחה

בתוךשמםאתלמצוא /בלהבות
שהספרדומהואכן' .) 8<עמ' ...אודים

בכל","כלמלחמתמלחמה.הואכולו
מלחמתבהרגשה,המחשבהמלחמת
במיליםהמשוררמלחמתבאשה,האיש
הצבעים,מלחמתהיצירה,וביצר
המורא,מלחמתהקיום,מלחמת
אימהבידייםקצרותמגשת"הידיים

 " ...האין·קץקצותעלמתקבצת /
המלחמה,שלהמוטיבים ,) 20<עמ'

לאיזושהיהשאיפה Iומאידךהמורא,
משקלכבדגורםמהוויםהרמוניה,
שדווקאאלא .פימנסלשלבשירתו
מועדעוצמהשלנקודותבאותן

הדימויים .הצבעים,ריבויהמשורר.

ופרווה,<פוךונשניםהחוזרים

מדי'ההרמטייםוהתיאוריםגמא>לדו
השיריםשלניכרבחלקיוצרים
שאינומתוחכםקיטששלתחושה
השיריהאניבאמינותו.לשכנעמצליח

לעתיםשנראהעדלטעמי'מדי'מוצנע
מופשטתבתמונהמתבונניםשאנו

שלציוריונוסחמשהולחלוטין'
אומסויימות,בתקופותקוקושקה

אךנסקי'קנדישלציוריולהבדיל'
רעיונירגשי'החווייתי'הכיסויללא

אלה.בציוריםומובעשמצוי
שיריםבספרמצוייםזאתכלועם

"עץהשירכמוויפיםעוצמהבעלי
לזרותהכל"כמעט : 36שבעמ'החמה"
 /משוחפרוחבעורולהיות /לרוח
בניניצנים Tבידייםלשלחחיה,כמו
;:~מפתיםאיש;נים /אישונים,אלף
אבקנים:;כמוממתי~ים 1 /א;ךבריח

משהווהסתוםהחזקהשיראולראיה",
המוטיביםרובאתבתוכושמלכד
ושעתאדם"שעת-שבספרהחוזרים

ואכןואחרים. ,) 53<עמ'חיה"

האחורי),השערגביעל·<כמובטח
"שפהלפתחפימנסלדרורמצליח
 •ניסוי",ועזתייחודיתשירית

לאופררות
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סאנדז'ור'ז

פרוסטומרסל

"פרנסואהסאנו:ז'ור'ז

עם-עובד;הוצאתהעזוכי;

עמ'. 172קנז,יהושועתרגם:

משבעיםאחדהואהעזובי""פרנסואה

הואסאנו.ז'ור'זשכתבההרומנים

הרומנטיתהתקופהבשלהיהופיע
הואהעלילהרקעבספרות.

לפיכךהםוהגיבורים Iכפרי·אידילי
והרע·רעטוב,הואהטוב"טבעיים":

 1ואכן Iנגדוהתרסהכלללא Iמולד

והטובימותהרע Iדברשלבסופו
בספראין Iכןכמו .שכרועליבוא
לניצול Iהסוציאלילעוולזכר

הבחירהזכותולשלילתהפיאודלי
למהפכהזכראיןהעם.שלמרובו

החקלאיתלמהפכהולאהתעשייתית
ולא 1830למהפכתלא Iלושדקמה

.גם 1848למהפכתשקדםלאי·השקט
כמיזורםהכולסגנוניתמבחינה
מיליםובלימליצהבליאפסיים,
במיטבעטור Iכמובןאםגםגבוהות,

-בנוסחהטוב""הטעםגינוני
"העלמהאלךב·החסד""האדון

האמונההיאטבעיתכןכמוהענוגה",

אתמנשק Iהמאמיןוהאדםומדיהבישו

נפשית.חובהמתוךהצלב
גםביטוילידיבאהזוטבעיות
הנערביןהאהבההעלילה:בעיצוב
לפירושיםזקוקהאינההמאמצתלאמו

מאחר : 20ה·המאהבנוסחפרוידאניים

הופך Iגברלהיהעררהבמתשהבעל
המאמצת, Iמדליןשלהאימהיהחום
שהוא"חשופרנסואהאהבה,שללאש
חייוכלבושעממהבלהבהנשרף
לאפר."מתחת
ביחסיםעוסקהמודרניהרומן

הרומןהנישואין;שלאחרהמסובכים
לשיאומגיע Iלעומתו Iהרומנטי
משלימיםהאוהביםכשזוג Iולסיומו

שלבטקסהאהבהעלילתנפתוליאת
נישואין.

ייתכןהנישואין.טקסנעדרזהברומן

בהקבלה Iממנונמנעהסאנוז'ור'זכי
הפילגש,כאהובה,ההפכפכיםלחייה

משמנהרביםשלבציבורוהידועה
צרפת.שלוסלחה

ממנה,צעירלגבראשהבאהבתםג
(שנת 11847בשנתסאנו.התנסתה

אתמעליההרחיקההרומן>,כתיבת

תשעבמשךאהובה Iשרפןפרדריק

ממנההצעירבוריויקטורלמעןשנים,
עלשקדזהבורישנים.בארבע·שערה

 1שברומןכשםהחומריות,בעיותיה

לענייניההצעירפרנסואהדואג
 .מדליןשלהכספיים
באלספרות,גרפיההנירביןהקשר
ה"טבעי",בסגנונהגםביטוילידי

שללזה<הדומהסאנךשל Iכאמור
להששימשזמנה,בן Iדרסוז'אן·ז·אק
בתחיתהעצמה,סאנךמופת>:

 119ה"המאהשלבצרפתפשוטיהעם

 'התנהגותערכיהטמיעהולפיכך
 .הכפרלבניאופייניים

 1ברומןהדבריםמסירתאופן Iלמשל

 1הכפרבני Iלשומעיומספרשלמפיו

אמתשלתיאורהוא , tותגובותיהג
שלהבאוטוביוגרפיהכהוויתה:
עובדינאספיםהיוכיצדד: 1סאמתארת

להקשיבבערב,ךה~זzכניםהחווה
מהם.אחדשסיפרלסיפור

המתרגם,חורגדבר"ב"אחרית

הבנליתהתמימותמןקנז,יהושוע
לתחום Iונישואיןאהבהשי~לפעמים

גרפיהחניוביןר tהקט

לידיבאפרות, t:1ל
בסגנונהגםביטוי

שלכאמור,בעי",יה":כ
סאנו

והחייםהחייםדרךזזספרותהבנתשל
הראשיהגיבור :רות:הספדרך

וסט,פרמרסלהוא·בר" r •ב"אחרית
פרנסואהילדות.זכרונותהואוהקשר
ו"אלף Iעצמוהואהיהעזוביההילד
בוהארץ(חבלקומברה"שלזוטות

בקלילותמאליהןבאוהרימן>,מתרחש
ורוטטתארוכהבשרשרת Iזואחרזו

זכרונורנ.של
המסתפקתספרותפרוסט,שללדעתו
וחשבוןדיןבמסירתהדברים,בתיאור

הרחוקההיאושטחים,קוויםעלעלוב
שהיאאף·על·פיהמציאותמןביותר

כלמנתקתהיאריאליסטית.מתקר~~ת
לעברוההווההאניביןתקשורת
לעתידוכן,הזיכרוןשבתמצית
בוולטעוםלשוב ...דוחקים"שהדברים

מדברסטפרו ,,המציאות.טעם ...את

לקריאתדומהשהיאפרוזהקריאתלע
רקאותהלחושמסוגלשה'~וראשירה,

 .עצמוממנוקיחלהיאאם
אתקנזמתאר·דבר""האזזריתבסוף

אלבודלירשדלשלדיורובנייחס
להוקראואותהשנאוהםסאנז.י Tז'ור'

חצויפרוסטמרסלגם ."ה: 1"פרת·כתי
 1סאנושלהרומנטית·רתה·ליצביחסו

ול"פרנסואהלהמקדישהואאך
"הזמןשבדפימהיפיםכמההעזובי"

האבוד".

אחרישנהוחמישיםה:מ:יI tואכן

תורגםהואה"עזובי",ל 1סהופעתו
המודרניסטיםאתלהבות·י 1כלעברית

 • .זמננובניוהפוסט·מוררניסטים

תקווהמרשמי

 ;חצותלוויןנבון;עמוס
 ; 1992פועלים;ספרייתשירים;

עמ'. 48

שבוהתחכוםמתוחכם.מאודספר

המוח".חצאי"שניאתמפעיל
שתיהמחזיק"לגזעדומהשבוהמשורר
הואכוחוובשארית Iמעליוצמרות
<תמציתבוהו"לביןתוהוביןמתווך

לריבתחדלנהלאהצמרות .) 7עמ'
כיהזרע"תכנית"עלביניהן

תכליתהזוקראלהגיעהלאהביולוגיה
ביןעדין"ב"איזוןקיימתוהיא

 1נבוןעמוסואין·תכלית.אין·זוקר

בונההחיים,בתורתוהחוקרהביולוג
שיצייצוכדי Iהשירלציפוריקנים
אתגבוהותבמיליםויזינוכפירתואת

צמחיבכלתלוי Iמרירה"משהו
גיאורגשל"לזכרובשירהרעל'.'
עםמזדהההוא ,) 8<עמ'טראקל"

ראשיתשלהאוסטריהאקספרסיוניסט

הירקון"לאורךבשביליווהולךהמאה
הקרהאורביןהמתחזהבלילה'.'
מנצנץמצחחזר wהמשהוא,"כמות

"בעששיותהעצבוביןקר",שומן

·הלילה.ממשלתשלהפצועים",באוהל
הרבה,ספגהרבה,קראנבוןעמוס

צלאןפאוללמשורריםשיריםוהקדיש
ליאונרדלמוסיקאי Iטראקלוג.

ה~שרישיםכליםול~~ניברנשטיין
ב"קולגיוםשמים,באדמתעףגב·יער
יודעגםהוא .) 9<עמ'מוסיקום"

ארכיטקטשלמוחומ"רעמתלהתפעל
ומ"עוךבמברצלונה"גאףדיזה Iגאון

"כשהיינופר";אלןארגושלהבלדות
התעוררספק,לכלמעל /בטוחים
עורבבלבמקנן /שאדם /החשד

 .) 27<עמ'ציפור"

לפאולהמוקדשבשירפותחהספר
הכותביםהמשורריםגדול Iצלאן

שהטביעהמאה,אמצעשלגרמנית
להביןמנסהנבוןע.הס.יבה.בז.כיעצמו

הפרקשלשמו<זהשפתיים"ב"קריאת
המאגית,שירתושפתאתהפותח>

צלאן;פאולשלהניאוסוריאליסטית
אמצעיהוא·שפתייםקריאתךא

עמוסקולות.שפתלהביןלrדירשים
שפתיואלחלולחרצן"מצמיד 1נבון

הצפצוף ,ארוך"אחדצפצוףונושף

שנעלםאדםעלא.בל"לשריקתדומה
הכפרי"ב"צדיקנזכראניבמים'.'

לקרואאי·ידיעתושזורף ,ש~לשלום
לב;תאתזעזע Iהסידורתפילותאת
קור.~תבשריקה·הכנסת,ביתבאי

אינה Iנבוןועמוסשלשריקתושמים;
אוזני.אלמשום·מה,מגיעה

נושא:עללכתובגםיודענבוןע.
" w פנסי :> 31<עמילבן"נטויק,חור"

נוהג"שחורשחור",בלבןרחוב
·ספורטבמכונית-לבנותבכפפות
אוהמחזירים Iראיובמשקפיל~נה

האמנותכזאת,שירהאכןשחור";

הםוהמיףמנףת,האףמנףתשבה,

ומישחקי·מילים·הנרדפים,שמות

שירים,גםישלשחור.לבןהופכים
שלהתרבותיהרקעמןהמתעלמ~ם

יכולההאינדיאנים""שמורתהקורא.
החייםק;ראואלמשורראלרקלדבר
"דפיםלתרבוה,ת,ומודעיםבתוכה

פרים Qמאינםבספרי·לימוד"לבנים
רע.אינדיאנית""מדגימהאשראת

בו /מ~יג.עשלבעל"מדלגנבון
המריר·המריראתהקמחמןשוטפים

 .) 32<עמיהזה"

לואיןחצות",וין"לו 1הספרםש
רו;יר,חצות";ל"תיקוןקשרשום

זורם"מהיודעהלווינים""שרברב
רע.א.ם" ry •חלליתובין Tב~נובצינורות

מין~רמתעתועיחושש"אינונבון

בתוךלiז~לםאפשרבו--קוסמי
ן Q " .) 35<עמישחורים"חורים

לרעידות·אדמה,מיועדמקוםאנךרס",
"השחיקהשלבדיוקמתואר

"נפרדובויבש,ובהףמ;ךהמתרחשת"

 ת~~~נ.ז·כלולותמיטתחלקישני
לשמ;ז:זכדאיאוליהזעזוע":

בשעהיצאתעתהשב"זהב·הפי·אנד

להסתייםעלולהרגע ל.כבש.._/טובה
אהבהבספראין ,) 37<עמ'ברעש"

 1היותרלכלבו;איןמיןואפילו

סוער"משגלכלאחר"רפיוןסימני
האחד"שיומוךק Qלבדומה ,) 41<עמ'

ומסתיים /זוגבתבחיפושנפתח

שואלהייתי---צאצאיםבהקמת
 /ומתיהיכן /היסוסללאאותף,

ישנחמהכמה .) 39<עמיואני"~ת

עלמהיחסיםשאינםלברואי·אדם,
עורפתבהשלמה","גמלמשפחת
בזמן Iהזכרראשאתהנקבה

 1הזמןמחישובי Iבספרישההזדווגות.

"לכווןהרף,ללאבהםששוגים
ביןלידה,לזמנישעונ.י·ייחום
המטפורות .) 18<עמ'מלחמות"

זוחלותהבוטניקה,קרקעעלצומחות
שאינןו"ז:;גליות""פרףךניה"םע

כנפיים"בח,דוות,,·גחףנ.י·זחלממיר;ת.
ה"פיג.ם"עםמרחפות ,) 38<עמי

בדייקנףתהמוגדיםוה"לבנין",
משזביונוחתותהחרקיםבמילון

לגאווהחלקי·חילוףב"איןהטכניקה,
פעולהבספרכמולפעמים, .) 25 'מע<"
"בצילוםהשירהקוראאתמסמם

אונ.ס /פורץגנב-- /·אדום.rית

 ,) 21<עמ'מדם"חמהוסכין /קבוצתי

במושגיםהרבהשימושלמרות
עכשווייםוביולוגיים,גייםטנגרלו

אלשלא·מדעת, Iנבוןע.חוזר
בצעדיבגיל"הולךואפילוהמקורות

<עמ'שבעים·ושתיים"גילאלחדווה,
ק'"בתבראשית·רבא:בעקבות ) 11

 /הרוחיחשוףכולן"את "'ככבת
 ,) 23<עמיהכול"יכסההרוחאחר·כך

שבהם ,) 5<אי,קוהלתמימיבמיומנות
ועלהרוחהולךסובב,"סובב,

שאינוך_,ז:תגםהרוח":שבסביבותיו

אף·לא"כארזי·הלבנון,
החורשע.ל.י"מכלכיכ"אלוני·ההר",

 ,) 19<עמי ·השלום,,יונתב;בחרה /

"הלוךבומשל·יותם,שלמזרעוהוא
גםמלך".עליהםלמשוחהעציםהלכו
הוולדו"מיוםהמוותיום"טוב

בשיר~דנהלוחיתה ,) 1וי,<קוהלת
עתהזה"כאי;ו~; 1שבספרהאחרון

בא,"הקהלמותו";יוםבמוצאינולד,
תקווה".מרשמילווצוברדרכומפלס

"המלהגםהיאזאת,תקווה
סוףקוהלת"במגילתהאחרונה",

רע,ואםטובאםנשמע,הכולדבר:
 •האדם'.'כלזהכי

שתלשמואל
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 5~ו
ולערליםלנימוליםנחלקהעולם ~ 1~

יצחקיירידיה

תל-אביב; ;טמיוןאפלפלד;אחרן
עמ'. 155 ; 1993כתר

הספרותשלהנתיביםרבסלול
אפלפלדאהרןהולךהישראלית,

איננושלכאורה ,משלובשביל ====
מדרכםהמסתמןהכלליהכיווןאלמתקשר

מבחינה .דורובניהסו"פריםמרביתשל
אפלפלדשלשורשיונעוציםתמטית

סוףשלבתקופההתחייה,דורשלבסיפורת
לפחותהזאת,המאהוראשיתהקודמתהמאה

מרביתאמנם, .יצירתושלהגדולבחלקה
אוחדש","גלהמכונהמהדורהמספרים

ממשיכים,עצמםאתראו ,המדינה""דור

מספריהשלסגנונםאתרבה,במידה
התחייהתקופתשלהגדולים

השפעתםעגנון. ,ברבר ,גבסיך ,ברדיצ'בסקי

היטבניכרתוגםבמפורש,מוצהרתאלהשל
מהמספריםרביםשלכתיבתםבראשית

אפלפלדשייך ,כןאם ,בכךהישראלים.
שזיקתולמרותמובהקת,שייכותלדורו

 ,בסגנוןרקלאניכרתהתחייהשללספרותה
בניאחריםמספריםאצלניכרתשהיאכפי

שלו.בתמטיקה ,בעיקרואוליגם,אלאדורו'
;ר iלסואצלנונחשבאפלפלדכידוע,
אלא ,בסיפוריולמצואאיןכי'אםהשואה,

 .זולתקופהישירההתייחסותמאודמטע
שאחריההוויהעלמספריםמסיפוריואחדים
כמוימים,אותםשלתוצאותיהםעלהשואה,
 ;האור"ו"מכוות " 1946 "הנובלותלמשל
איךלפניה,שאירעמהעלמספריםאחרים

שלבואהלקראתוהלכוהדבריםהתפתחו
"כאישון ,נהיים""בדהנובלותכמוהשואה,
ועוד.העין"'

שקדמובימיםשעניינםאפלפלדשלסיפוריו
"טמיון"'הנובלהשייכתלהםלשואה,
שלרחבהפנורמיתתמונהליצורמבקשים
האימפריהבארצותהיהודיםחייכדליות

הראשונההעולםמלחמתלפניהאוסטרית,
כולםהשביח.העולםלמלחמתעדואחריה,
בחייהשואהפעמיאתלהראותמכוונים
קודםהמאהומחציתכמאההיהודים

כאבנילזהזהומצטרפיםבפועל'שהתרחשה
מעיןאוכולית,תמונהביחדהבוניםפסיפס,
ארצות,באותןהיהודיםחיישלמפה,

 ,כךהמאות.שתישביןהמעברבתקופת
אתאפלפלדשליצירתוקושרתלי'נראה
עניינהשעיקרהתחייה,שללסיפורתעצמה
פניםורבמורכבבתיאורהיהאכןהתמסי

ובמזרחהאירופהבמרכזהיהודיםחיישל
ימים.באותם

המוטיביםאתנמצאאכן'ב"טמיון"'

שלשוניםסיפורים
הנחהמעמידיםאפלפלד

יהודיתגרפיתחיסטוריו

ככלפשטניתלאומנית,
לפיחלאומנית,הנחה
ליהודיםנחלקהעולם

לנימוליםולגויים,
ולערלים

לסיפורתהמקובל,פיעלהאופייניים,
<על"התלוש"שלהטיפוסיתדמותוהתחייה.

המשכילהיהודי-ברקוביץ>שלסיפורופי
המסורתשלמסגרותיהאתשעזבוהמתוסכל
העולםאללהגיעבידועלהלאאךהיהודית,
אתהמאפיינתזו'דמותלחומותיה.שמחוץ
היאהתחייה,מסיפוריוכמהבכמההגיבור

 ."טמיון"גיבורשלהמובהקתדמותוגם
מוטיבהמכונההנוכריה,האשהמוטיב

ביאליק>,שלסיפורופי<עלהגדר""מאחורי
במידהשונהבצורהכיאםהוא,גםכאןמצוי

התחייהסיפוריאתשמאפיינתמזוניכרת

איננההזרההאשהב"טמיון"זה.בנושא

אותומפתהאוהתלוש,הגיבוראתמדיחה
זוהיאכאןאדרבא,דתו'אתלזנוח

אםגםהיהדות,שלחיקהאלאותושמחזירה
מאוד.כבדבמחיר

טיפולודרךביןעצוםפערשישיובןמאליו
שהיהמהלביןאלה,בנושאיםאפלפלדשל

בראשיתהתחייה,שללסיפורתאופייני
ההווהעלסיפרוהתחייהדורמספריהמאה.
אתשכתבובעתשהתרחשעלשלהם,

עלהיום,מספראפלפלדואילוסיפוריהם,
ביןהמאה.ומחציתמאהלפנישאירעמה

כן'אםמפרידים,לבינוהתחייהמספרי
גםוכןוהשואה,השנייההעולםמלחמת
שלאלפיכך'ישראל.מדינתשלתקומתה
חייהםעלאפלפלדמספרהתחייה,כמספרי

ה"ידיעתוךומזרחהאירופהמרכזיהודישל
אלה,חייםשלתוצאותיהםעלשבדיעבד
אתאוליהאותות,אתמחפשהואובדיעבד

לפניכברהקירעלשחיתההכתובתשרידי
היוהתחייהשמספריכתובתשנה,מאה

גםאפשרדברה.אתלנחשאולי'יכולים,
אואותה,לקרואידעוכברמהםשאחדים

בבחינתעצמםהםהיוכתביהםאולי
הקיר.שעלהכתובת
שללזהדומה"טמיון"שלהסיפורימהלכו
כיעדהקודמים,אפלפלדמסיפורירבים
אותםעלאובססיביתחזרהכאןשישנראה

עלאפילואפיזודות,אותןעלרעיונות,
עלקוראיםאנוושובשובדמויות.אותן

מיהדותם,להתנעראירופהיהודישלנסיובם
ככלולהיותהשלטתבסביבהלהתבולל
הנוראהשהמציאותנמצאושובהגויים:

כליונםאלאותםומוליכהפניהם,עלסופחת
חזרהכאןשאיןאלאכיהודים.החרוץ
נוסףרווחלהפיקבסיוןמעיןמכנית,
אמנםזוהי .בעברחיתהשכברמהצלחה

למצותהמבקשתכזואךאובססיבית,חזרה
בראייהחדש,מאספקטתום,עדהנושאאת

נוספת.

מפעלובפסיפס"מכסה"-"טמיון"הנובלה
 ,השמדקטעאתאפלפלד'שלהספרותי

שלניסיונםעלמספרתהיאהדת.המרת
במציאותמקומםאתלמצואיהודים

הנוצריתהדתקבלתידיעלהאירופית
כאירופים,להיותובכך ,זובמציאותהשלטת

הדתית.מהבחינהגםדברלכלאוסטרים
שלהטבלתוטקסבתיאורפותחתהנובלה
המבקשעירוניפקידסיפורנו'גיבורקארל,
-העירמזכירשלהרמההמשרהאללהגיע
הדת.המרתבלאגלחשייוכלשלאמשרה
עשירהגםאךומדוייקת,פשוטהבלשון

עדוחדיםבהיריםובתיאוריםבמטפורות

הבאהאלאחתמתחנההסיפורהולךמאוד'
לשובשאיןנמנעבלתיבמסלולאחריה,
 •::;~נוצריהטבלתועםקארלעלהעליו ,ממנו
הציבור.משרתישר'כאדםמתוארקארל
ועלעקרונותיועללהתפשרמוכןשאינו
נראיתאינה ,לפיכךביהדות,בגידתו .יושרו

כלשהו'עיקרוןעלכוויתוראוכבגידהלו
כן'שאלמלאחשיבות,חסרטכניאקטאלא
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 ,שיהדותואלאהמופלג.יושרויסתברכיצד
בודבקה ,גבומאחורילהניחביקשאותה

מהותיכחלקבהמכירוהואכחטוטרת,
גםאותה.שעזבאחרירקשלומהקיום

במיוחד ,מוצאואתלושכחולאכשהתנצר
בעלישלרצונםאתלמלאכשסירב

לאאיךמומרים,יהודיםגםבהםאינטרסים,
הגויה,הכפרית,המשרתתגלוריה,-

מחזירהבאמונה,המנוחיםהוריואתשעבדה

עצמההיאשכןהיהדות,שללחיקהאותו
שהורתהוההליכותהמנהגיםכלעלשמרה
אחריגישושיםתוך ,וכך •אמואותה

אפלפלדאחרון

נפשואתקארלגואל ,יהדותושלמשמעותה
ביחדמגיעגםאךגלוריה,בעזרתהמיוסרת,

אלבדרכםנמנע.הבלתיהסוףאלאתה
מותם,אתמוצאיםהםהאותנטיים""היהודים

עולהקארלשלאמוהולדתשבכפרכשביתם
באש.עליהם
נדירנרטיביבכשרוןהיטב,מסופרהסיפור

צמודהנעלםהמספר .ובעוצמתוביופיו
מהלךקארל.שללתודעתוהסיפורלאורך

מעולה,סיפוריברצףערוךהמאורעות
בהכרחנובעקארלשלבדרכושלבכשכל
שלואופיואישיותופיעלהקודם,מהשלב
החיוביתנוכחותהיסודועל ,הגיבור

העיקרית,המשנהדמותשלוהאיתנה
בפשטותהמסופר ,במהלכוגלוריה.
פרק,אחריפרקכרונולוגי,ברצףמרשימה,

אנו ,העבראלקצרותגרתהפלאלואיםע
לקראתוהולכתמצטברתבאימהחשים
באשנצליםוריחגלוכשקארלהסוף,

מצדאךבביתם.הגוייםהאיכריםששולחים
בכאבחשיםאנוהפוכה,בתקבולת ,שני

היהודיתהאמונההעמקתעםומתעצםהולך
יקיםשמעבהיהודית,השייכותותחושת

הדברים,שלבסופםושלמות.ביטחוןלקארל
מהבחינה ,קארלשלנפשוניצלת ,כאמור

השם.קידושעלחייואתנתןשכןהיהודית,

קארלדיעתבהםהבעייתייםהנושאים
 ,דתואתשהמירלאחר ,בדרכולהתקל
טקסעלהמספרהפתיחה,בפרקכברנרמזים
נרמזההמרהמעשהעםהשלמתואיההמרה.
בו",חשלאכמעטדק,"כאבשלבתיאור
זהבשלבכברלהניח,אפשר ,ויגברשילך
והבדידות,התלישותהסיפור.של

נרמזותהדברים,במשךוהולכותהמתעצמות
קארלשלהבעייתיתהיחסיםבמערכתכאן
דתםאתושהמיר ,מנוערהמעטיםחבריוםע

לכן.קודםאחדותשנים
אתלהרוסשעתידההמוניציפליתהגעייה
היהודיםחנויות ,לאמור ,קארלשלהקריירה
מנושאיכאחדמתוארתהשוק,שבכיכר

הדתהמרתלרגלשנערכהבמסיבההשיחה
לגוייםלהרמותהניסיוןעצםגםשלו.

שלנותוהזולביתהמרזחלביתבהליכה
שלהמרטעמהאתלהדיחכדיויקטוריה,
הפרקשלבסופוכברנכשלהבגידה,
שידעה·על·פיאףויקטוריה,שכן ,הראשון

למארטיןולקארלהתייחסהההמרה,על
-יהודיםכאל ,כמובןהוא,אףמומר ,ידידו

אירוניה",שלאבקבלי"לאשיבחה,אםגם
היהודים.של"עדינותם"את

עמוקהטבועההשורשית,האנטישמיות

הגורמיםביןשהייתההגויים,שלבנפשם
אלקארלאתהדבריםשלבסופםשהחזירו
מביתבזכרונותזה,בפרקנרמזת ,יהדותו

ולמתימטיקהללטיניתהמוריםבדברי ,הספר
משומדהוכהוט,התעשייןגםהיהודים.על

 ,קארלשלאויביוביןלהיותשעתידותיק
חיבב.לאמעולםשקארלכמיכאןנזכר

כהאיננו ,שלוהמסר ,בסיפורהצפוןהרעיון
פניעללהיראות.עשוישהואכפיפשוט

אתאפלפלדאותנומלמדשובהשטח,
יכוליהודישאין ,אוליהנשכחת,התורה
לאשהגוייםכיוון ,שלומהיהדותלהמלט

יזכירוולעולםבתוכם,להתבולללויניחו
ינסהאםגם"אשמתו".ואתמוצאואתלו

עשרתזהותוואתדתואתוימיר ,להתבולל
נצלן ,זר ,יהודיבעיניהםיישארמונים,
ובוג.ד

לפיו ,היסטורילקחגםמצוילזהמעבראך
במשמעותה"שואה",חיתהלאהשואה
היאקטקליזם,"שואה",זו.מילהשלהמלאה

למנועאועליולהתגברשאיןטבעאסון
נתוןואינוצפויבלתיהואכיאותו,

אירופהיהדותחורבןהאדם.שללשליטתו
היההואאדם.ידימעשה ,היסטוריאסוןהיה

היהבגולההיהודיםשלשקיומםכיווןצפוי
 ,פוטנציאליאוממשי ,החורבןבצלקיום
מדורשהתמשךהיסטוריאסוןהזמנים,בכל
מאתנושלהארבעיםבשנותשהגיע ,לדור

"השואה"שמכונהמהההיסטורי.לשיאו
כי ,צפוילא ,פתאומי ,פעמיחדאירועאיננו
 ,ממושךהיסטורימהלךשלשיאואם

חיישלהמציאותכורחהיהרבהשבמידה
היהודיים.הגולה
חלהגלוריהוקארלשלמיתתם ,אכן

קודםלפחות,עשורים,ארבעהאוכשלושה
שפירושו"טמיון",השנייה.העולםלמלחמת

 ,לפיכך ,מספרהנראה,ככל ,בדןאוהואכאן
שנירקבהשנספוקטנה","שואהמעיןעל

שלשואהזוחיתהכןפיעלואףאנשים,
לעצםמוכרחהמשךנמנעת,בלתי-ממש

בגולה,היהודיםשלהיסטוריהלאקיומם
מאודרבותהיוכברבהשכיוצאשואה

ימינוועדהימיםמשכברהיהודים,בתולדות
אלה.
 ."טמיון"מביאהיסטורילקחרקלאאבל
אפלפלדשלהספרותישמפעלולהניחקשה
הישראליתלהוויהמובהקרמזיכלוללא

הצביעהכוונותהצהרתבמישורהעכשווית:

שלהרלוונטיותעלמפורשותאפלפלד
 ,ואכןהעכשווית,הישראליתלהוויהכתיבתו
במישורגםביטוילידיבאהלה,בשורתו

כשלעצמם.הסיפורים
וסיפוריםהעין""אכישוןגםכמו ,"טמיון"

בהתבוללותשענייניםבהם,כיוצאאחרים
היהודיתהזהותאתלהמיררןבנסיו

מגמותעלמרמזיםאחרת,בזהותההיסטורית
היהודיתהזהווזבדןאועלמסוכנות,
שלמגמותעל ,ישראלבמדינתהאותנטית
האמריקניתהעולם"ב"תרבותהתבוללות
גוריתאליהשלכה ,כמובן ,זואיןוהאירופית.

אפלפלדשלכוונתואין ,לאחדאחדשל
שמאמץאלאשיהיה,הואשהיהשמהלומר
להשתחררהיהודיםשלההיסטוריהסרק

אלהגיעלאהגויים,ככלולהיותמיהדותם
והוא ,ישראלמדינתשלהקמתהעםסופו
בה.גםוהולךנמשך
לנוגעהנואחרמסרגםכאןשישאפשר

שלבדמותההצפוןמסר ,בישראלולחיינו
 ,יהודייהודי","מיהולשאלתומרמזגלוריה,

 ,כיהודיומתשחימיהוא ,הסיפורלפי
העםשלההיסטוריגורלועםומזדהה
יהודיה.לאםשנולדמיבהכרחולא ,היהודי
אחריםמרביםיותריהודיהחיתהגלוריה
אף·על·וזאתההלכה,פיעליהודיםשנולדו

דבקהכמהעדכללידעהלאעצמהשהיאפי
שעושהמההואהיהודיהחייםאורחביהדות.

יהודהכתפיסתובחירה,עםבן ,ליהודיאדם
מאליה.ברורההאקטואליתההשלכה .הלוי
אתהמגלה ,אחרצדגםישזולהנחהאבל
משלאחריםסיפוריםובכמה'ב'טמיון"פניו

רתוקליליד"רעליועמדהוכבר ,אפלפלד
שוניםסיפורים .בלימה"על"ביתבספרה

היסטוריוגרפיתהנחהמעמידיםאפלפלדשל
הנחהככלפשטניתלאומנית,יהודית

ליהודיםנחלקהעולםלפיהלאומנית,
המשוררכלשוןולערלים,לנימוליםולגויים,
מבחינהלא-יהודישהואמי .הגדול

הדתיתמהבחינהאםכיחלילה,גזענית,
חייםאורחשמקייםמילאמורוהלאומית,

מעצםבה,לסרשונהבהכרחהריהו ,יהודי
מיכל .יהודישאיננומימכל ,יהודיהיותו

יהודיה,לאםנולדאםגם ,כיהודיחישאיננו
כנוצריוחינולדאםוכמהכמהאחתעל

 _ 50בעמ'המשך

 ,~ ====~ו
~ 
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והבתולהגרמניהיהודי·הספר,·תיהטרדן
התלתלזהובת

גלזמןלאח
עמ' 120רשפים;הוצאתטנאי;שלמהעברית: ;חורףאגדת-גרמניהחיינה;חיינריך

פהגרמניהעתידאתתראה
עוליםיורדיםכתעתועים

 1התהמתוךאםתתחלחלואל

ך~לים"~דיעלה

 ) 95עמ'חורףאגדת-ניה(גרמ

המופנההטרקלינייםמשיריואחד-
השיראוליאנג'ליק,בשםנערהאל

המוסווהבעולםהראשוןהפוליטי
~:;כיר iJ~לםס ,"ה;יהיינה:אומראהבה,כשיר

פהח.ךקת rj~קליחליןה 1הףאש~ך~~יל"נ
עלא;שאריעלתחשביכילפהידנכלל;

-אףכל",לאשאת.סנה:;שכי ;~,ב
שלהמתבקשהמשכןאלא'אינה ·ז,ת.ה.תבטאו
מפורסמות,פחותולאיותרמוקדמותשורות
למחצה,אי·הבנהמתוךנצחיות,למעיןשזכו

גרמניה"עלמוסבות:הןעליהבארץאפילו
נה"* wעודאדעלאאזבלילה~אחשבכי

טנאישלמהשלהחדשהעבריתרגומו
חורף"אגדת-"גרמניההשיריםלמחזור
 )-1844בבהמבורג,לאורלראשונה(שיצא

אחרלעקובהעבריתקוראילקהלמאפשר
אלהגעגועיםמחלוםהתפכחותתהליך
המושלם"אולישלהנכספתמולדתו

היווניםמאזכולוהעולםשלבליריקנים
ברומנטיקניםהגדולאוליהגדולים,

ומיכולו"העולםשלהריאליסטים·מרירים
הספרותיתלדמותשלובארצושנחשב
גיתה.שלאחרבתקופהביותרהמרכזית
חלקהואהנאציתגרמניהשסינדרוםהקורא,

שוללילךלא ,ההיסטוריומזכרונומתודעתו
המסוגנןהלירישבמעטההשובההקסםאחר

הבולטים ,המעודןהתרבותיוהליטוש
"המשוררשלהשיריםבקובץ ,כל·כך

נשמתובמעוף ,כעדותוהגאה,הגרמני",

 .) 97עמ' , 33<עמ'"הגרמנית".

הןאףהחריזהומצלוליותהריתמוסקלילות
ןה qל"rושמתחתהעובדה,את~סרותאינן
יומלותשליתוהלוטפנהרכהית" ~ה;ל
להשלףהנכוניםזקנף~ים""r:זציםיים.חבו

 .) J 7עמ'"<עתבכלולדקור

אינה,עוטה,שהוא ,הכבשים""פרוות

יטעה,~ל ,חיצונילבוש .לזא:-א ,כעדותו
~הב"ל:;גית"ה"ן~המשורריתלמהותו

בתופעותהמתבוננתזו ,) 49<עמ' " ryובזקני

וריחוק,אינטימיותמתוךהאדםובבני

כאחת.ובמחוץמבפנים

שכתבבמועדיו","הבודדהמשוררהיינה,

האהובההגרמניתהשירהאתבחוצפתו

 ,וכמסתברהרומנטית,התקופהשלביותר
עלביותרהנוקביםהביקורתדבריאתגם

(חוצפה, 19ה·במאההפרוסיהאבסולוטיזם
הגרמניםעל·ידירבותשניםלונסלחהשלא

שלפנינובקובץעצמורואההלאומנים),
דינהאתבמחשבתוהפוסקכ"הוגה·שופט",

העולםושל ,מתבונןהואבההחברה,של
 .) 32<עמ'בכללותו

 ,דברמקדשתשאינה ,אבחנתועל·פיהעולם
מפתחביטויי-ו"אווילי"מטופשהוא

והתרבותבשירים,ומופיעיםהחוזרים

לאומשיחיה,נביאיהעל·נוצרית,היהודית
לקרבואףאוגאולה,לולהעניקהשכילה

זוקשהבדיאגנוזהתופסמרכזימקוםאליה.

הצלוב, ,"לל??~סהד;ד ן~"עםהדיאלוג
מןציפיותיושכןקורבן·שווא,היהשקורבנו

שחלומותיוכשםנאיביות,היוהאנושיהמין
על·כןכאוויליים.הסתברוגאולתועל

מגואלהיינה,שלבראייתוהוא"~תכווץ"
ותו·לא.ן~נ;שףת"ןה ry~ןל"א;תומושיע

 .) 51 • 50 , 49 , 32 • 29 , 24עמ'<עיין

ולחציהחמורההפרוסיתהצנזורהיראתלצד
דרך ,כפויעצמומצאשחיינההמול"ים,

ומכאןהמאיים,בכוחםלהתחשבקבע,
לעתיםוהחומקניתהדו·משמעיתהעמימות

משתקפתבקובץ,מסוימותהתבטאויותשל
זיקתושלהעמוקההבעייתיותמכליותרבו

ודווקאמולדתו:גרמניה,אלהמורכבת
 ,ר g~נ"ששמו ,בינוהאימננטיהגורליהקשר
שפת.הגרמנית,חשפהלביןגרמניה"בכל

הוא ,גדלעליהוהתרבותהמולדתחבית,
 .זוגורלזיקתשלמורכבותהאתהמחריף
מכאבהמן~ם"ל.ב iJ "מסוגרביםדימויים

"אהבתכגוןצירופים"הטיפשי",הגעגוע

רףrבךק~ר~י~ה ,ב~~"כמוושורותהמולדת
בלירועדותעךית;רגלי~ד~יים 7ע;

<עייןגרמנית"אדמהעל/לדרוךסבלנות
כשלעצמם,הניתנים ,) 88 , 13 , 12עמ'

מיניהשלוביםשונים,בכיווניםלהתפרש
חורגיםשמסריהןכוסות,בשורותוביה

 ,בדיעבדמעוררת,ותהודתןמהקשרם,
הקלייר·וויאנטית,באיכותהחלחלה

הנבואית.

התרבויות,שתיגבעלגבוליתעמידה
רביםכידוע,אפיינה,והיהודית,הגרמנית

הדוברהעולםשל GRENZYUDENה·מן
זואףוהיאהיינה,שלמסוגוגרמנית,
מסוגהיחידהתצפיתנקודתלהםשהעניקה

והחברתיהתרבותיהנוףאתממנהלסקור
מורכבת·הפניםזיקתואם·כילכן,באירופה.

היינה,היהודי·גרמני"הספרותי"הטרדןשל

 הן~~" ,"ה:ד~ר~.rין.rיל iJןף~ת~תףןה [i "אל
מעוררתשהיא ) 56<עמ'הטעם"ונפלאת

בנסיבותיה,זההאינהכאחת,וסל;דהאימה
להתחבטותוהנפשייםובתכניהבעיתויה
ביןצלאןפאולשליותרוהמאוחרתהטרגית

שערה"ל"אפרגריסהמרשלשערה""זהב
שניביןהאנלוגיההרישולמית,של

בהכרח.כאןמתבקשתהמשוררים

בשיריםהמופיעותאירוניותאמירות

גרמנים"אנוכמואחדותבווריאציות

"ממזגעלהכרזותאו ,) 46<עמ'נשארנו"
 ,) 66<עמ'מ;ןך~י"רקקוג;,rוי~רףףשל

מאד"מרשימים. ",;םמ;~יםלביטוייםבדומה
 ,) 44<עמ';'בל;נדיניים"ושבטים ) 70<עמ'

תמימותואתדברשלבסופוחושפים
בהגיגיועצמוהיינהשלואיוולתו

של"הפטרוןהמוקדמים:המפורסמים
שכונה,כפיזכויות",לשיווישזכוהיהודים,
העמףקה""הקך~הברעיוןבהםמשתעשע

המוסריותהאומות"שתיביןהשוררת
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נועדויחדאשרוהגרמנים,היהודיםהאלה",
 ,חדשה"ירושליםבגרמניהלברוא

כ·"מולדתשתקוםחדשה,ארץ·ישראל
ומצודתהנבואהמחצבתהפילוסופיה,

הצרופה",הרוחניות

במחזורהמתועד ,במולדתוהיינהשלמסעו
משקל<עלחורף""גרמניה·אגדתהשירים
אינושייקספיר),שלקיץ"ליל"חלום
ספרילסדרתשגרתיהמשךאיפוא,מהווה,
עםנמנהשאיננווודאי ,עצמושלוהמסע
כשםהימים,עתיקתהמסעותספרותסוגת

מסעותלספריבאופיודומהאינושגם
שלטקסטעודזהאין .לתקופתוהקרובים
היסטוריים,ברשמיםבזכרונות,התבשמות

ובחוויותותרבותיים·חברתייםגיאוגרפיים

אלה.בכלרוויהואכיאםמענגות,יום·יום
המופלאהנסית gהךנה~ר;ךי~:הגםכך

באיןומתבטאתהמחזורבשיריהמשוקעת

ו"ציטוטים"מזיםארספור

בהמצאותמתובליםהיסטוריים·תרבותיים,
הממזריבהומורלעתיםהמפתיעיםלשוניות

 CACATUMהלטיניתהאמרה<מסוגשלהן
1 NO EST PICTUM 7האוry ח.ם

2 <ARISTOKRA עיקראיננההיאאף

בשירים.ייןהעב

השיריםמחזורשלהעיקריתחשיבותו
בנאמנותוהיאליריקהשלכמופתשלפנינו
האישיתלחווייתוהיינהשלהטוטלית
גיתהבשעתושתבע<כפיעצמיותוולהבעת
שניומצדצעירים"),משורריםעלב"דבר
פוליטיתשירהשלמושלםדגםבהיותו

החד·ממדיות,זקיות, pהפלללאמובהקת,
בדרך·כללהמאפייניםוהחספוסהרדידות

הזמנים.בכלפוליטיתשירה
 ,בקול"לחשובהיינהשלהמטריד""הרגלו
 ,לבואלשיתןבלי ,ממשהושהתרשםברגע

שלושיםבגילהביאולו",מקשיבשהעולם
אלכמעט(במקוםפויסאלושלוש
אתעשהבהבגרמניה),·הסוהרבית

-לחייוהאחרונותהשניםעשרים·ושש
ומלשוןמקהל-קוראיוגולה ,עקורכמשורר

אמו.

צרפתית,אזרחותלקבלהיינהסירבכידוע,
מקופתושנתיתתמיכהלקבלנאותאף·כי

לואי·פיליפ.הצרפתיהמלךשלהסודית
שלהחופשתחושתמתוךדווקאאולם

חולההגרמניו"לבוהגרמנית""נשמתו
ביקורלופשר )tמ ,) 33 , 11<עמ'הגעגועים
נגעיאתבמסעולחשוףהנכסףהמולדת

מעולם.נטשושלא;ךר~ל,אותומכוחארצו
הןפעםשלאמושחזות,ושנינהבספקנות
עםחשבוןבאהוא ,עצמוכלפיגםמופנות
נכבדותאינסטיטוציותשלארוכהשורה

כאחד:ודתיותחילוניותצבוריות,ורשויות
והשלטונותהצנזורהוהכנסייה,הכמורה

הצבאוהפקידות,המוכסים ,"םיר~-פ~ה"

"העם"ו"החבורה","הגיבור"הפרוסי

בכללותם.
~םומוסכמות,מקודשיםמיתוסיםמנפץהוא

ביטוייםלכןשמות.תחליפיאחרלתורבלי
ובלשוננוטינופת,<זוהמה, DREKכגון

 , 44<עמ'"לגיטימיים"ביטוייםהם"חרא")

המעודנת.התרבותיתבכתיבתו ) 46

אגירתשלאורגיאסטיבמסעשזוריםאלהכל
האפשריות.החושיםהנאותכל
למששלהריח,לשמוע,לראות,נכסףהוא

מאפהומינימתבשיליםהכול:ולטעום
ועדהמקומיהייןוארומתטיפוסייםגרמניים

עממייםלחניםהארובות,ועשןלהבל·הטבק
"אוירהנושםוכלנערות,אחוריערש:ושירי

כיסופיו .) 88 • 87 , 2עמ'<עייןגרמני"

דרכיהול"נוץ" ) 38 'ע(המולדת"ל"זקנ;~ת
געגועיםלבעיקר~תנקןים ) 69 .<עמ'

אלוילדותייםבסיסייםעזים,"קולינריים"
הקדוש",הגרמני"התפריטמרכיביכל

לגעגועילחלוטיןדומיםאלהקיבהכיסופי
לובשיםהםשאף ,אבותיואמונתאלהיינה

-ובפרוזהבשירההאחרותביצירותיו-
שלדתית,דוקאולאוקולינרית,צורה

יהודייםמאכליםאלקבעוניגעגוע
חום,צימוקיםברוטבהקרפיוןמסורתיים:

הבשרכופתאותמתים,המעוררתהחזרת

בשקיקההמתואריםבמרק,הצפותהמרנינות

לתאווהאובייקטיםהםמבכרך",ב"רבי
מק~זקיםם ryשחןקיהחזירים,ל"ראשיבדומה
ברסק ·הצלויים,"הקיכליםאו ,"ה~~דנזרי

המליחים ,הכבושבהנדר ,תפוחים"

עמ'<עייןכל·כך.הגרמנייםוהנקניקיות
היינהשלוהנאתנותוגרגרנותו ,) 42 • 41

גםאך ,בחושניותןסוחפותאלהבתיאורים
זהותנומקורותבדברמחשבותמעוררות

 ...ומרכיביההרוחנית
 ,) 14<עמ'גרמניתאדמהעלהדריכהריגוש

אווירהעלמוגבללזמןשוויתרמישל
פויסשלבדרך·כלל"ו"הנוחהחופשי
ועל ) 12<עמ'והמענגת""השמחה

שהחלו ,) 11<עמ'צרפתיתשל"עליזותם"
מהווהאינו ,) 87<עמ'"ולהחניקו""ל~נקו"

וצמיחההתחיותחוויתשלראשיתהכלל
מחדשאישורשלמסעפותחאלאמחדש,
 , 11ו"המרונעותהטפשותומדאיב:אכזרי

התהילה,ורברבנותהגינוניםגיחוך
ה"פטריוטיות""הקדמה" 11"החרותסיסמאות

"השעמום"היהירה,הקפיאהוה"פופולריות",
ממצאיהםהמזויפתוהרומנטיקהל";נגגוהח

המחודשת:והבדיקהההזכרותתהליך
הינםהשירהודעיכתכליון·האידיאלים

 • 18עמ'<עיין:שבהםוהכואביםהעצובים

19 , 43 • 44 , 92-98 (, 

שהמשורריםפסיכו·היסטורית,בתובנה

ההיסטוריונים,מןיותרלרובבה"לוקים"
שמתחתהעומקרבדיאתהיינהחושף

 .לעיןהנגליםהמראותלקליפת
תיאור ,למשל ,הופךזהקילוף·שכבות nבכ;

מימי·הבינייםאפליםאירועיםשל"היסטורי"
מוכריםאימיםמחזותעלמטרימהלווריאציה

יותר:מאוחריםמזמניםהיטב

ספריםעלבכאן;הביאוהמ;קד"להב;ת
פעמונים;צלצולאותםוו 7:;כןי;ן;וו~ןם
 .) 23<עמי "ן; o : 7 ~:ה ..קריושירת

המענגיםהה;_ןה""~ןפ;תולאהדיין:ין.לא

~
il 

1 ~ 
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"אתותודעתוב;מדמיךלהשכיח ,יוכלו

ry עתידry ~;צירופישכן ) 97<עמ' "לכ
 ) 23<עמ'~ס;ים"מ.rי~ים iJ "והזדוןהטיפשות

מאלצים ) 24<עמ'והטירוףהאווילותו;ליל
מ;לןת" [i"משאבעלהמתענגהמשורראת

 ,) 33 .<עמ'נפריסגלףת" [i"לילותלאחר
 "ל~אל"המזדקרותהכנסיותאתלראות

 ,) !-רףח"(כ"בסטילי;ת ,י;ת"ףשטנכ"שחורות

הגרמ-נית" '"התבו~הנה·,,~נשבכלאן
 .) 23<עמ'לתהומותלרדתהמהוללת

מןאףלעגוחיציאתחוסךאינוהיינה
ידועיםצרפתייםומאישיםכ"עם"הצרפתים

ומוסדותהשלום""עליובונפרטהכקיסר
בפרט;לשמצה","ידועיםצרפתיים

נפרדשירכןעלמקדישהואלגיליוטינה
 .) 40-38 , 28-27עמ'<עיין

שמקורוהשנים"אלףבןהמשפחתי"הפגע
אשר *היינה,שלכהגדרתו ,היאורב~מק
טבילתולמרות ,למוצאוהתכחשלאמעולם
מניבלאירופה,כניסה"כ"כרטיסלנצרות
לאב~רמזיםשימוש ,השארביןבשירים,
~לףזיותלצדהיהדות,ממקורותמעטים

לרובמקושריםאלההנצרות.ממקורות
זמנובנותמפורסמותיהודיותלדמויות
שאףבכללותה,בגרמניההיהודיתולחברה

היא,אופיינית .עוקציואתהיינהמשלחבה
המלחיןעלהסרקסטיתהערתו ,למשל
אברהםשלבנם ,מנדלסוןברתולדיפליקס
ההשכלה,תנועתאבימשה,שלונכדוולאה
בעולםהרבההשיג"הואשהתנצר:צאצא

כבר",הואתזמורתהנוצרי/מנצח

בנשימהנזכרתהמבורגיהודישלקמצנותם
הנוצרים,שכניהםשל"יקירתם"עםאחת

אלגםהיינהמתייחסנימהובאותה
מחנות":ל"שניהעיריהודיהתפלגות
אלה ,כלשונוהאריסט;גרדת,-"הישנים"
ולעומתם S Y N ... A G O Gב~הדבקים

ל-הפוניםה"דמוקרטים","החדשים"
TEMPEL , אתומפגיניםחזיר"אוכלים

 .) 93 , 82 , 80 , 61-60 , 34עמ'<עייןהנגד"

" iJ המפעמת ) 82(עמ'האדם"לאהבתנר:,ה
מפנידבראיפוא,מחסנת,אינהבמשורר

<עמ'לשתוק"יודע"שאינומישללש;נך
וחלומותש_י;כיפףת-הנפש ,לונהיראך ,) 92

 ,נשרו ,"קמלו ...ה~שניםהזמניםשלבהקיץ
נמחקוואףהגסות"הגורלברגלינדרסו

 , 92עמ'<עייןהחדשה""גרמניהבתוכני

של(שם)הבאים"הזמנים"תמונת ;) 84

בבהירותמשתקפתמולדתוארץעתיד
המבורג,אלתשלהפלאבראיאכזרית
אינה ) 95<עמ'"לשת.ק"הבטחתוהמ;ניה;
מספריאימתלמרות ,במבחן ,על-כןעומדת,
<עמ'החי"בבשרישר"החות~יםהצנזורה

98 (. 

גרמניה"ריחהכבוש,הכרובכריחשלא
שלואי;ם""נ;ראריחהואהעתיד"בימי
 tלשאת; Tגלמסוהואשאין ,)םש(וצחנהרקב

צוואתמעיןמהווהבמחזורהשיריםאחרון

בצמיחתאמונהמתוךהבא.לדורמשורר

לוערגהחופשית,לוש"מחשבהחדש""גזע
וכבודהמשוררללבו"המביןפשית".חך

בחגיגיותהיינהמשמיע ,) 99<עמ'השיר"

לכבדלשליטיםבקשתואתלמדימאיימת
אלהאלולשמורהמתים"הפייטנים"את

שלאומניפוטנטיתכוחתחושתחדורהחיים.
מפנימזהירהוא ,הלשוןהואשנשקומי

אועתיק, ,אלששום ,)םש(הפייטןהעלבת
להציל"יוכל"לאוקדושגואלושםחדש,

<עייןהמזמרותלהבותיושלה" 9 ~-1מ"ת~ת
 .) 102-101עמ'

במשימהבכבודעומדטנאישלמההמתרגם
היינהאת"להחזירעצמועלשנטלהחשובה
מרץבגליוןבסרי.עםראיון(מתוךהביתה"

 ,)"-77"עתוןשל 1993

ו"אחריתגרפיותהניריוהערות ,הסבריו

מהוויםהיצירה,לתרגוםשצירףדבר",
רקלאוחינם ,הטקסטעםאחדמכלול

המילוליתלהבנתונחוציםאףאלאמאלפים,
עקביתבקפדנותמשמרתרגומווהרעיונית.

שבמקור:החריזהאתמלאהוכמעט
השבייההשורותחורזותיםהבתבכל

ב"השמעותו"הדיןהואוהרביעית.

הדומיננטילמשקלהכלליתהמוסיקלית
זוגימשקלשלשילובשהואהמחזור,בשירי
~נ~סט)ו/או<~זק;כי;ךךושליש;ני );קץ~<

"רגל"כללפתוחבדרך-כללהיאכשהנטייה
מוטעמת.לאבהברה

מודרניתהיאהמקורלשוןכיהעובדה
ומליציותבסרבוללוקהואינהובהירה
הקלה,והאלוזיות,"הציטוטים"גודשלמרות
היצירההרקתאתהמתרגםעלהנראה,ככל
העברית.אלהגרמניתמן

הקשים,האמנותייםהכבליםלמרות ,ואכן
קולחתקריאה,לרובהיאהתרגוםלשון

ומהנה.

~ין"ל"רו;כאעתבכלנזקקתחברהכל
 .) 67<עמ'לע,;קיס,זו;לףלים"יר 9 :"ש

חשובמפגשמאפשרטנאישלמהשלתרגומו
"~~קיח.ימגדוליאחדעםמסוגוויחיד

בספרותהחופשיתהמחשבהואנשיהעיניים"

פחותהלאבמידה-שיהדותוהעולם,
 •.יצירת,ממקורותאחדחיתה-מגרמניותו

 ) 46<עמ'ן~יירלאזהלr:דךנן .ו

 > sס<עמ';ךןת-ט; oארי . 2

בלי"נביאיםעפ"יהםלקובץשמחוץמיצירות*הציטוטים

עם-אפקיםספרייתו~רינפלד:פרדריקמאתכבוד"

אמיראחרוןתרגום:עובד,

חציוסומקרוני

 ~ג'נינגסאליזבת "ו
 :rרייכרסרפימאנגלית:

הרועדהעולם

זה.ל'לכ~נכזבת
אלימףת.ישנה

· ci ~ 9 ;אi ; מo/ ,זקקל;ת-מ~:רמ1;ימףנ;ת,לסנ;ת~
זזים.זזים,כלם

~יז~ים~וןם. ל~~ןה._~תלךא;ת T:כ;ל T~;נך•
והינש;ת.הזרמיםעם

~נ:יק;זקט;ת>י;~יםזקז:ייהףאלנף w<מזל;ם ם;~,~נ.ף ryא,גם·~
 . ,~;ע~ינ;ן~רשףם 'ר~-ןושףם,

הנישאהבפסגת;נףדהיסטינזיר
 T • -T T : • :כחי~ל:ה~י;ז.יר

הףא.גםמףזז

~יב. Q~יב Qא;ת;נ;~~יםע,~ק:ים ryסע;ןם ~.ל i~ד
ק;~ים Qלה;ר;יקףם.ם~תלקשרינף Q~י

לכ;~ב. ב~;·כ~יןךרים' ryגכ Q ~~ע;ךנף

העולםאתלקשורמנסה ) 1926ילידתאנגליה,(משוררתג'נינגסאליזבת

בלימה.עלתלוייםהתמימותובתוליכעקרב,עוקץהאלימותמזללהורוסקופ.
הזה.הרעדשלהסייסמוגרףהואשלההנפלאוהשיר ,רועדהעולם
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 .;= eשלו"זרותו"ננית·חאסוריםאידיליה

~ 

משורר
שוחםחיים

 lטשרניחוכסקימאתהשכורה"ל"כףאפשרייםמקורות

המפורסמת"זרותו"נושאעולהוב ===
והתקבלותוטשרניחובסקישל

וצודקהעברית:בספרותהבעייתית-
ש'"זרותו'הקובע, *)-436 1 : 1987 (מירוןדן

תמטיקהמאיזונבעולאושירתוהמשוררשל
טשרניחובסקי,נבדלשבהןאידיאולוגיהאו

מ'מיקום'אלאהאחרים,מבני·הזמןכביכול'
הרצףבתוךברורלאספרותי·רוחני

הספרות",שלההיסטורי-התפתחותי

במערךלבקשישזהלמיקוםהגורמיםאת
במערכתגםכמולמשורר'המיוחדהחווייתי

דיאלוגיחלבשעמה·רוחניתהספרותית

ההגותבתחומישאבושממנהביצירתו'

רחבזומערכתשלתחומהוהפואטיקה.
התרבותאתמאשריותרוחובקמאוד,

העבריתוהספרותהעבריתהלשוןהיהודית,
שלהרוחנית"גרפיה"חניולדורותיהם.

שלמאלובמהותהחיתהשונהטשרניחובסקי
 .) 441(מירון,בני·זמנואחריםיוצרים

ובספרותהאירופהבלשונותבקיאותו
והיצירתיהתרבותיהקונטקסטאתהרחיבה

שכונהלמהלא·מעטתרמהולדעתי'שלו'
של"זרותוהעבריתהספרותבתולדות

מהמשורריםמייודעאיניטשרניחובסקי",

יכולאחריה>(וגםבתקופתושיצרוהעברים
בחדרושולחן·הכתיבהעללהציבהיה

הומרוס,משה,שלאנדרטאותהשכור
בן·אמוץישעיהושקספיר'גיתה,אפלטון'

לקנייניוכציוןועשתורת,
אלומדמויותשתייםרקהרוחניים-יצירתיים.

"זרות"-והאחרות·יהודיות,עבריותהן

אליהןזיקתהאתשקנתההעברית,לספרות
ביןהיהטשרניחובסקיקטן.לאבמאמץ

בספרותאלוזריםש"אזרחו"היוצרים
 :יםאופגבכמהזאתעשהוהואהעברית,
עמםניהלשבהןשלו'יצירותבאמצעות

סוגותטיפוחבאמצעותכסמוי:גלוידו·שיח
למשל>:ובלדה,(אידיליהעתיקותספרותיות

ובתרגוםהפרוזודיתיריעתוברוחב

גיתה,הומר'(אפלטון'לעבריתיחםמיצירות
זוהיהשומרי).והמיתוסשקספיר

נתברכורביםמשורריםשלא·צבעיםטבלת
לרועץעמדהגםזוברכהאבלכשכמותה,

טשרניחובסקייצירתשלהתקבלותהבדרך
מודליםעלהאמונההעברית,בספרות

שבההתרבותיתובמערכתמביתיצירתיים

-זרהוספרותזרהחוכמהבעיקר-הזר
סכנה.בבחינתהיה

עלהצבעתיהאידיליה""בדרכיבספרי
שלהאידיליתיצירתושלזיקותיה

סוגהשלהארוכהלמסורתטשרניחובסקי
מבקשאניהפעםזאת.מיוחדתספרותית

שלאחתאידיליהשלזיקתהעללהצביע
למקורות-השבורה""הכף-טשרניחובסקי

המורכבמהדיאלוגמשהוולחשוףהאמורים,
וספרותייםרוחנייםעולמותעםמנהלתשהיא

היוונימהעולםמשתרעשטווחםשונים,
הרומנטיקהוראשיתלקלסיציזםועדהעתיק

בעולמות ,-19ההמאהבתחילתהגרמנית
עלאפשרייםהשפעהמקורותמצאתיאלה

נע'קועמם·שיחהדוולדעתי'זו'אידיליה
שלה.התמסיהמישוראתלא·מעט,

שכתבלאחרשניםכשלוש , 1907בשנתא.
שלוהמפורסמתהאידיליהאתלוזאןבעיר

טשרניחובסקישאולובחרשבהיום","כחום
אחרתלאידיליהפעולהכמרחב·הסוהרבבית
שלבסיומהכמצויןהשבורה","הכףשלו'

לכתובהתחילטשרניחובסקיהאידיליה,
·הכלאבבית , 190 7בשנתאותה

 .מולדתוכפרשלעיר-המחוזשבמיליטופול'
בלימודישניםמספרשעשהלאחרזו'בשנה
היידלברגשלבאוניברסיטאותרפואה
עםלמולדתו:טשרניחובסקיחזרולוזאן'
פעילותבאשמת·הסוהרלביתהושלךשובו'

התערבלאשמעולםאף·על·פי-חתרנית
(קלוזנרהרוסיתהפוליטיקהבענייני

ישבשבועותשישה ,) 229 , 154 : 1929

והואלטובתוהשתדלהעירשרבעדבמאסר'
האידיליה,אתהשליםאזמהכלא.שוחרר
הנשברת""הכףהשםתחת-אורשראתה

יז:ב"השילוח" 2"אידיליה"·הכותרתתתועם
 .] 386-381עמי , 1908 =[תרס"חד

שלושהעללהצביעמבקשאניזהבמאמר
אתששימשואפשריים,השפעהמקורות

ובכינוןהאידיליהשלבבניינהטשרניחובסקי
הגותה:

המדינה"("ספרהאפלטוניהמערה""משל , 1
s11a·s14a <, בעיצובניכרתשהשפעתו

האידיליה.שלהפתיחה

<ורד-בר>, " Heldenroeslein "השיר . 2
 Sesenheimer <זסנהיים"מ"שירי

Lieder < שתרומתוגיתה,וולפגנגירחןשל
הראשונההתשובהבעיצובביצירהניכרת

·הכלאביתשלמקורובדברהשאלהעל
בעולם.הראשון

והאדםהעולםאודותגנוסטיות,תפיסות . 3
אצבעותיהןשטביעתבקוסמוס,שניהםומעמד

לשניביצירה.השניבמונולוגניכרות
זיקהלטשרניחובסקיישהראשוניםהמקורות
האמורשירואתלעבריתתרגםהואמיוחדת:

 3 •אפלטוןמאת"המשתה"ואתגיתהשל

אותההרחיבהאידיליה,אתעיצבבעזרתם
מאיכויותיהלה,ש;ווההעיוני'התחוםלעבר
 4אידיאית.פואמהשל

באידיליהאלהמקורותשלנוכחותם
אתומאשריםשביםבהם,שנעשהוהשימוש

עםביצירתוניהלשהמשוררהדיאלוג
שםארופה.שלוהמודרניתהעתיקההתרבות

ותבניותהשראהמקורותליצירתומצא
אתהעשירושבהםמבית,מצאםשלאהבעה

העבריתלספרותגילהואףשלויצירתו
ותמטיותצורניותאפשרויותשלעושר
כמותן.ידעהשלאחדשות

השבורה""הכףשלהפעולותמערכתב.
שלקבוצההיטב:מוגדרומרחבהפשוטה,
השומריםעלמערימים·סוהרבביתאסירים

·הסוהרביתשלהחמורותהתקנותועל
תיקוןמעשה 5שנשברה.עץכףומתקנים

תיאורבין-היצירהבמרכזנקבעהכף

ותשעעשריםעל-פניהנמשךהשמש,שקיעת
גיםנולומרלביןרחבות,שיריותשורות

שלמוצאוושעניינםאסיריםשנישנושאים
היצירהבעולם.הראשון·הסוהרבית

לתיקוןהאסיריםשלבתגובתםמסתיימת
כשברקעהכלא,שלמוצאועלולנאמרהכף
בתאהכלואהאסירים,אחדאתשומעיםהם

האינטרנציונל"."שירתאתשראחר'
חלקיםלשלושההאידיליהנחלקתלכאורה
שקיעתה:במהלךהשמשתיאור . 1ברורים:

האסירים,שיחת . 3השבורה:הכףתיקון , 2

מקורובדברהכף,תיקוןכדיתוךהמתנהלת
סיוםאולםבעולם.הראשון·הכלאביתשל

התיקוןאתברורבאופןמאחדהיצירה
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היצירהשלחלקיהמספראתומעמידוהשיחה
שניים:על

 ] ... [ןיהענילעמקלרדתשזכתהאוזן"אשרי
הכף!מלאתהושלמה /

 ) 118-117 (ומבקרים"מביניםיעמדו

מישוראתמפצלתהיצירהשלזוחלוקה
מישורמובחנים:חלקיםלשניהתרחשותה
שמחוץהעולם-השמששלהשפעתה

ומישורהאידיליה;אתהפותחלבית-הכלא,
כלואיםשבו-הכלאבית-האדםשלפעולתו

עלעולהאינומחייתםשמרחבהאסירים,
מקדימהזהבמישורהמאסר.תאשלמרחבו
שיחההאסירים,שלביומיוםהקשורהפעולה,
 6 •הגותי-פילוסופישנושאה

שניביןהקשרנראהראשונהבקריאה

להיתפסיכוליםוהםרופף,המישורים
בתחומומקוםאיןלשמשנפרדים.כתחומים

הכלואולאדם-האסורים>,(ביתהאדםשל

שלומצבםמעמדם
שלכאידיליההאסירים

לזהדומהטשרניחובסקי
כ"משלהאסיריםשל

שוג'ספרהמערה"

לאפלטוןהמדינה"

בתחומה-מרחבהמקוםאיןבבית-האסורים

מגלה,נוספתקריאהוהטבע.-השמששל
נמסרביצירההשמשמהלךתיאורכי

כמושבאידיליותמזושונהמנקודת-תצפית
פותחותהןשגםהיום",ו"כחום"לביבות"
 8היום.במשךהשנהמהלךבתיאור

יודע-כלאני-שרניצבאלובאידיליות
בשמשבמיוחד-הטבעבתופעותהמתבונן

("אכןעמדתואתוקובע-ובמהלכההעולה
היה"אזרבים,דוגמתושאיןבוקר,

באמצעתמוזשלחמתוו"עמדהב"לביבות",
עלמוסיףאףהואהיום").ב"חוםשמים"
ידועאבלממנוהנסתראתגםלעיןהנגלה

השבורה",ב"הכףואילואחרים.ממקורותלו
הואשקיעתהבעתהשמשמהלךתיאור
 ·אחדשהואהמתאר' .היפותטיתיאור

מדמייןאלאהשמשאתרואהאינומהכלואים,
המגיעותהאורשאריותעל-פילעצמואותה
כאישמעברוזכרונותיוועל-פיהמאסרלתא

 9חופשי.

מישורישניאתמלכדהזההתיאוראופן
שבואחד'הכרהלמישורהאמוריםהפעולה
המרחביםמראהאתלשערניסיוןמתקיים
לתאשהגיעשמשכתםעל-פישבחוץ
בפתיחתבבהירותעולהזועובדההמאסר.

האידיליה.

כאמור'היא,האידיליהשלפתיחתהג.
משפטיםנזשלושההבנויארוך'טבעתיאור

כלקצר.ואחדארוכיםשניים-היפותטיים
מאוד'"ואפשרהלשוני:בצירוףפותחמשפט
שלמפורטתיאורבאואחריו 10 ,"] ... [אשר

לכלא,שמחוץהמרחביםשלהמשוערהמראה
עלבארץ"נדבות"שמשמשפיעהשבהם
אינוהשלישיהמתארהמשפט 11 •כולוהיקום

משפטעל-ידינקטעהוא .סיומולידיבא
ההיפותטיים,התיאוריםאתהדוחהניגודי'

ואתהאידיליהשלהאמיתיהמרחבאתוקובע
היחסואסירים.-סוהרבית :"גיבוריה"זהות

ההיפותטייםהמשפטיםשלושתביןהנוצר
אתנעהקוזההואיגורהנלמשפט

הרהוריו'מחשבותיו'נקודת-התצפית:

אסירשלרגשותיוגםעקיףובאורח
לחומותשמעברמהעלהחושבבבית-כלא,

הכלא.
לאושקיעתההשמשיארדתאתנבחןאם

נקטע,הואשבובמקוםדווקאאלאמראשיתו'
להביןניטיב-ההתחלהלעברננועומשם
ואתזהתיאורשלההיפותטיאופיואת

לזיקהנתקרבגםושלו'-התצפיתנקודת
האפלטוני.המערה""משללביןבינוהקיימת

התיאור:שלהשלישיהחלקפותחוכך

מרחפתאביבשלרוחאזאשרמאוד,ואפשר
נדבותושמש-ומלואןערבותלרוחב /

שטיפסהלאחראלאמאוד!אפשר / ...בארץ
ועברההמשמרת,מחצרפורשההגדר'בקוצי

הברזל'שבכתבעדחדרה /הגבוהה,החומה
צהבהבכתם /בהרתוחיתהכוחהתש

אתגוזלים /מאפילים,השבכהועבייועגום,
 /כותל.שלבסידושנאחזוגנובי-האורות,

הצלוהובדלהשבכה,בצלהאורונבלע
עלשסגרהומכאן'מכאןשבכה /ונעשתה

במאסרשניתנוהאדםנפש /שמונה-העשרה

היוםעליהםוהעריב /החדש:ב'טרקלין
בפינתו'אישהחשו /שירותיהםכלוכלו
ונגעיאישאיש /ואסונו'ופגעואישאיש

 12 ) 35-23 (לבבו.

להמשיךמבקשהתיאורשלהשלישיהחלק
שניפתחושבהתחביריתתבניתבאותה

בפתאומיותנקטעאךלו'הקודמיםהחלקים
מאוד!","אפשראירונית:אמירהידיעל

המציאותשלכשידהלהשקדםאתהשוללת
לפתענעשההאסירהאשליה.עלגוברת
הואעיניולנגדש"ראה"שמהלעובדה,מודע
רקרואההואוכשלמעשהלעצמו'שדימהמה

הנדבות","שמששלקלושיםשרידים
ואףוחומהמאורהלכולבשפעהמחלקת

היקום.שלהנידחותלפינותעדמגיעה
·הסוהרלביתאלושרידיםמגיעיםכאשר

 /הגבוהה,החומה"עברה-בוונכלאים
נותרלא-הברזל"שבכתמבעדחדרה

הופךשבחוץוהשפעתש,כוחהדבר.מהשמש

האורזהוועגום".צהבהבכתםל"בהרת,
סורגישצלשנבלע ,אור 13 ,האסירשרואה

קו-התיחוםאתומדגישהמאסר'תאחלון
החוץ.לביןבית-הסוהרפניםביןהברור

המקורהןשמשאורשלאלושאריות
ידיעהעלהבנויהאסור'שללתיאורו
אשרמאוד'ואפשר ] ... ["קודמות!והתנסות

 ] ... [אז"
המערה"ל"משלקרוביםאנוזוובנקודה

אתלדעתי'ששימש'לטוביהאפ

הסיטואציהלעיצובכמודלטשרניחובסקי'
האסיריםשלומצבםמעמדםבכלא.האנושית
שללזהדומהטשרניחובסקישלבאידיליה
המדינה"שב"ספרהמערה"ב"משלהאסירים
על-פי-לעצמםמדמיםהםאףלאפלטון.
את-מערתםכותלעלרואיםשהםהצללים
הצללים.מקורשהםהדבריםמראה

א'הכלולעצמומדמהתומראשלושה
כוחה,שתשקרן-האורבעקבותבבית-הסוהר

שלפניו:הכותלאתהמאירה
השקיעה,שלהראשוןההיפותטיבתיאור . 1

מעניקה, 14גוסס")("פזהשוקעתהשמש
לעציםחסדהשאריותאתתיעלם,בטרם

לים",מעבר"השביםלציפורי-נודולצמחים,
התיאורבשמים.ולענניםבנחליםלדגים
השמש,ביןהניגודיותבסימןכולועומד

הדינמיותלביןומתעמעם,הולךשזהבה
שלבאובייקטיםקסם,כבמגעמכניסה,שהיא
בטרםנוגעתנוגעת-לאהיאשבהםהטבע
אתמשמשיםכמואלואובייקטיםתגווע.
שלהיעלמותהלאחרגםהשמשמןשקיבלו

הואהראשון'ההיפוטתיבתיאורהטבע, .זו

בואיןולאנושיוהכללי'הרחבבהיקפוטבע
מקום.

מהטבעעוברהשניההיפותטיהתיאור . 2

המצומצםבהיקפולטבעהרחבבהיקפו
סתרים"פינתובונידח""כפר 15והאנושי:
אדםידימעשהשהיאגינהנשכחה",

עומדשבוודאיאנושי'זמןמצייניםושצמחיה

הטבעי:לזמןבניגוד

חיישםחיים /וחליפותזמןושכחי ] ... [
נוצרים / ,וחלומותיויסוריוחולף,דור

הסבותנסעועודפרחים-קדומיםמסירות

) 15-13 ( 

בגינההסבותשנטעוהשוניםשהצמחיםוכשם

המתארגםוזמנן'קיומןעלמעידההשכוחה,
הוא .זוגןפינתעל"בעלותו"אתקובע
העברייםהשמותבאמצעותזאתעושה

בשמםשניטעולצמחיםנותןשהואהחדשים
שהאדם ,אנושיתחוםזהו 16 ,הלא-עברי ,הזר

-המתאראםכגנןאם-חותמובוטובע
גם .אדוןשלמעמדהואמעמדוהמקריםבשבי
השמש.מגיעההאסיר'משערזו'לפינה

דרךמתקשר'השלישיההיפותטיהתיאור . 3
לתיאורבארץ",נדבותכ"שמשהשמשתיאור

מרחביםאצלמצוייםאנוהפעםהראשון.
-בסקייחדטשרנמשירתלנומוכרים
לתיאורכאמור,אבל, 17אביב;לעתהערבות

המשך.איןזה

באידיליותכמוקובע,השוקעתהשמשמהלך
הזמןמהלךאתטשניחובסקי'שלאחרות

שלהסובייקטיבימזמנוהשונההאובייקטיבי
השמששקיעתשלהטבעיהתהליךעלהאדם.
מצדהמסגירה,באמירההאסיריםאחדמגיב

בשעהנתוןהואבהמהאווירהמשהואחד'

שניומצדואיננו":חלףאחדיום"עודזאת:
שלההכרהמדרכיאחתעלגםמורההיא

שלאורהשאריותבעזרתההשערה:-האדם
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מהלכהאתהכלאבביתהכלואמשערהשמש,
שלמשמעותםאתוקובע Iבחוץוהשפעותיה

רןההשערה, Iזוהכרהבררךאלה.תהליכים
 .שלוהמערה"ב"משלאפלטון

אפלטוןשלהמערה"ב"משלהאנשיםר.
הםשבוהאופןבמערה.מילדותם""אסורים
פתחבכיווןלהתבונןמהםמונעכבולים
אתרקרואיםהםעיניהםולנגרהמערה,
המערהפתחולפניגבםמאחוריכותלה.
על·ירימעיניהםהמוסתראש,מקורנמצא
כליםארםבני"נושאיםשלאורכהחומה,

אנשיםופסליהחומה,מעלשבולטיםלמיניהם
וחמריםועץאבןהעשויים Iחיבעליושאר

 .) 514 (שונים"מחמרים

אתהמערהקירעלמטילה Iכמובןהאש,
החומה,מעלישאיםחבהחפציםצללי

הקירעלשנשקףמהרקהרואיםוהכלואים,
כאמתהחפציםל"צללימתייחסיםלמולם,

אתיודעיםשאינםהם, .) 515 (בלתה"שאין

מוטליםשצלליהםהחפציםואתהאורמקור
לאמת,אלוצלליםוחושביםמרמיםלפניהם

הנמצאיםהדבריםאתמרמיםהםפיהםועל
צלליםרואים"הכבוליםלראייתם.מחוץ
נרמהאולם Iבלבדהריםושומעיםבלבד
הדבריםאתושומעיםרואיםשהםלהם,

שהאסירלאחררק ,) 153(האזרחיעצמם"
מקררלעברראשואתויסבמכבליוישוחרר
כפיהדבריםאתיגלההואוהדברים,האש
מחוץוייצאבררנוימשיךאם .באמתשהם

מסיבותשבתחילה,הריהיום,לאורלמערה
להסתכלביותרעליו"יקל 1סינוורשל

ספנישעלבבואות-מכןואחרבצללים,
בהם-ואזי Iהשארוכלהאדםבכישלהמים
יראה Iרומניהדבר'שלובסופו ] ... [עצמם;

האורכיאזיביןהוא .) 516 (השמש"את

ואחר·כךהאשתחילה-השונותבדרגותיו
אותןכלשלהרחוקה"עילתםהוא-השמש

 .)םש(במערה"רואיםשהיוהמראות

אתבססלבאהמערה""משלשלעיקרו
תורתואתביתפלטוהא·ההכרהתורת

עולמוביןהזיקהאתבעיקר Iשלוהאיריאות
עולםלביןהאדםשלוהנחותהממשי

שליציאתם .המוסריוהמעשההאיריאות
כ"ררךכמוחההחוצהמהמערההכלואים
 .) 516 (המושכל"תחוםאתאל·על,הנשמה

כותבתהמערה"ב"משלדיוניהאתבסכמה
 ) 154:1964 (האזרחיפפיטה

לפנינומציבהמערהבמשלההתעלותתיאור
גבוההמהןאחתשכלאמת,שלדרגותאילן

באורהמואריםהדבריםהמצללים,מקודמתה:
באורהמואריםלמערה,שמחוץהדבריםהאש.

דרגתהאמת.מקורהיאהשמשהשמש.השמש.

גבוההלמערהשמחוץהדבריםשלאמיתותם
ודרגותהאש.באורהמואריםהדבריםשלמזו

הצללים.שלמאלוגבוההאלהשלאמיתותם
בחילופיהםמשלהם;אמתלצלליםגםאבל

מסויימת,חוקיותשוררתובתמורותיהם

 18ולהכירה.בהלטפליכוליםואנשים

שלאסיריונתוניםשבוהמצבביןהדמיון

ב"משלהכלואיםשללזהטשרניחובסקי
והוא Iלחלוטיןברוראפלטוןשלהמערה"

הדבריםמהותעלהשערותבפעולתם:הדין
דמיוןעיניהם.לנגרהנשקפיםצלליםעל·פי
האפלטוניהמשלכילהניח,מרשהזהכפול

שלעיניולנגרעמדממנווהמשתמע
שלוהאידיליהאתעיצבכאשרטשרניחובסקי

כי Iואטעןלכתארחיקפתיחתה.אתובמיוחד
שלאסיריוגם Iאפלטוןשללבלואיוברומה

שלהראשוןבשלביישארולאטשרניחובסקי
תהיהלאיגיעואליהההכרהאולםהכרתם;

אפלטון.שאצלהחיוביתההכרהממין
הכרהמצבישלושהקובעהמערה""משל

שלחלקיהנערכיםלהםשבמקבילאנושיים,
טשרניחובסקי.שלהאידיליה

שלזההואההכרהשלהראשוןהמצב . 1
לראותגליםמסושאינםבמערה,הכלואים
זהלמצבהדברים.צלליאתאלאולהכיר

שלפתיחתה Iראינושכברכפימקבילה,
האידיליה.

העושההאדםשלהואהשניההכרהמצב . 2
יווהשערותהחוצהמהמערהדרכואת

למצב .יותר"חומריות"להכרותהופכות
הכףתיקוןמעשהבאידיליהמקבילזההכרה

האסירים,גובריםכמושבאמצעותוהשבורה,

שמטילוהמגבלותהחוקיםעללרגע,ולו
מצבם.עליהם

שיצאהאדםשלהואהשלישיההכרהמצב . 3
היאכיוהביןהשמשאתהכירלמערה,מחוץ

המראותאותםכלשלהרחוקהעילתם"גם
בלשוןאו- ) 516-515 (במערה"רואיםשהיו

זהלמצבהאיריאותאפלטון:שלמושגיו
המבקשיםהאסירים,שלשיחתםמקבילה
ועל·הכלאביתשל"האיריאה"עללתהות
עולהלאבתאםהםשיעשומהדרךמקורה.

כךועלהאפלטוני.שבדיאלוגהאופטימיות
בהמשך.

11 ! 
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משוחחיםהשבורה,הכףתיקוןכריתוךה.

 :בעולםהכלאביתשלמקורועלהאסירים

בעולם?הראשוןהסוהרעשהמיילמדוני:אנ
) 83 ( 

עצמםהםשבו·הכלאביתאינושיחתםנושא
·הסוהרביתעלשואליםאינםגםהםכלואים;
אפלטוניבמובןהתופעות",ב"עולםכתופעה

 1·הסוהרביתשלה"איריאה"עלתוהיםהם

חיקויהםהתופעותשבעולםבתי·הכלאשכל
ב"מערתהכותלעלהמוטלים(כצלליםשלה

"משלוארם).ארםכלכלואבההמציאות"
ובתכניובתבניתומשפיע Iכןאםהמערה",

תכניהעלהדמויות,שלחשיבתןעיצובעל
הכללית.משמעותהעלוכמובןהיצירהשל

האסיריםביןשהתנהלויכוחלאחר
תשובותמספרכנראה,הועלוושבמהלכו
הראשונההמהותיתהתשובהבאהאפשריות,

זאת:לשאלה

טשרניחובסקי
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 /עליזים,שניהםויהיוופרפר'ילדהיו
עםבקמהבשדהלנפשםחופשייםשניהם
מלואהשקמהמשיבוליהילדלקט /שמש.
יעשהוכןוזורקן,לוקטן /הקטנות,חפניו
ומצא-נפשובםוקצה /פעמים.הרבה

שהרבהאלא /לשעשעו:הדורותוגביות
נתקל /·רוח.קורתבהןמצאולאללקטן

ויפה /משיבולי·הדגן'נאהוהואבפרפר'
 / .לתפשואחריהןוירץ-גביותהדמכל
אחריהן,דולקוהנערנפשועלהפרפרנלמט

ורדפועליוויכס-נבובבעץהפרפרבא /
העלההסירבצדולראותבחפצו /בעלה,
יכולשלאעדנפשובודבקהוככה-לרגע,

נפחעדהפרפראותועלושמר /להיפרד
ממנוולמדוראו / .אוהבובידנפשו

 ) 99-86 (כמעשהו.לעשותהגדולים

וצר'-מרווחבית /האסורים,לביתיאמר
כלבוכלואים ;להיחנק.-ב·ידיים nר

בעל /ועופרת.נחושתברתוקותבאי·עולם
דורקורותשלועבותותאבותמסורות
התהוותחוקיבמוסדות/מעולם.נשכח
בראשיתבערפלינהיה /ואפס,מאיןויצירה

קיבהגזרנוטרי /והחיים.הכיליוןסףלע
כלואים /מקפדתופריה·ורביהשואלת
וחולנית,רוויה'יכולת'בית-סוהר:באותו

בשעבודו'חכמה'ולגידים,לשלדרתוקה /
חליפותבסיגועצביםמוח /חושים;של

זמן'שלעבדו'יופי',וכלכלה,חוםקור'
חופשי'ו'רצון /אקלימים'וסדרי'לאומיות'

נתונה'אמת' /ומסובב.סיבהבאזיקימפרפר

 /·תעשיה,וצורותמעמדותכשלשלות
 /-עממים,התפתחותבעקבכרוכהואמונה

נבראאךנבנה,לאבעולםראשוןכלא
 ) 116-100 (במאמר.

Sah ein Knab' ein Roeslein 
stehn, / Roeslein auf der 
Heiden, / War so jung und 
morgenschoen, / Lief er 
schnell es nah zu sehn, / 
Sah's mit vielen Freuden. / 
Roeslein, Roeslein, Roeslein 
rot, / Roeslein auf der Heiden. 
// Knabe sprach: ich breche 
dich, / Roeslein auf der 
'heiden ! / Roeslein sprach: 
ich steche dich, / Dass du 
ewig denkst an mich, / U nd 
ich will's nicht leiden. / 
Roeslein, Roeslein, Roeslein 
rot, / Roeslein auf der Heiden. 
// Und der wilde Knabe brach 
/'s Aoeslein auf der Heiden; / 
Roeslein wehrte sich und 
stach, / Half ihr doch kein 
Weh und Ach, / Musste es 
eben leiden. / Roeslein, 
Roeslein, Roeslein rot, / 
Roeslein auf der Heiden. 

טשרניחובסקי:שאולשלובתרגומו

כה /הערב,ודריכת /ורדינה,נערראה

 /בחנה,בהלראותחש /ועדינה,צעירה
 /חן'ורדורד'ורד' /וקרב.מלבשש

 /אקטפך,הנער:סח //הערב.ודריכת
ולא / /אוקרןהורד:סח /הערב!בתורדי

ורד' /סרב.אךאסרביומך'קץעדתשכח

והבן / /הערב.בתורדי /חן'ורדורד'

הורדקבלשוא /הערב,ודריכת /קטםהרע
 /בסרב.נכנעאך /נלחם,ובועקצו /םג

הערב.בתורדי /חן'ורדורד'ורד'

מובן .אליוולמשיכתוליחסוכביטויהפרח
זושבעלותכךעלדעתונותןאינושהוא

אבלבה,חפץשאינו ,הורדשלמותומשמעה
לביןהנערביןהמתנהלהמאבק,אליה.נידון
בדנוובאוהנערשלבנצחונומסתיים ,הורד
מדובבהשירשלהקצרהבעלילההורד.של

 'היחסיםבמערכתעוסקהואהכללי:אתגיתה
-הנערכאןמייצגהאדםכשאתאדם·טבע,

הטבעעםוהתםהראשוןבמפגשוהאדם

(לטבע>לורדהנערשליחסוהיפה).(הורד
כאדם:מהותומעצםגיתה,קובע ,בוטבוע

שללאובדנומביאההיפההטבעאלתשוקתו
מספרהורדיאריךהטובובמקרה ,האחרון

אדןעלבעציץאופרחיםבאגרטלימים

שלתיאורכאןאיןהנער.שלבביתוהחלוןטשרניחובסקיניסחהמאמר,בפתחכאמור
הואההיפךהטבע;לביןהאדםביןהרמוניהשלמפורסםשירבהשפעתהאסירדבריאת

מולהאדםאלימותשלתיאורזהוהנכון: "-שלוזסנהיים"מ"שיריגיתה
Herideroeslein " <"21הור.דחולשתשזה 19<"ורד-בר 

שלבאידיליההאסירשנושאהמונולוג,לשונו:
הכלאשללמוצאוכהסברטשרניחובסקי

סיפורםאתהואגםמספרבעולם,הראשון
"שניהםחופשי.ופרפרותמיםצעירנערשל

הואהטבעאבל-בשדה"לנפשםחופשים
 22לנער.זרותחוםהפרפרשלוביתומקומו

שמגלותהשונהביחסמתגלהזוזרות
כנערו ,הנערלפרחים.במונולוגה"דמויות"

תולשהטבע,בחיקמשתעשעגיתה,של
לאחר ,ידכלאחרודרדקםפרחיםלהנאתו
שליחסושונה·רוח".קורתבהןמצאש"לא

ומקייםמהטבעחלקהואלפרחים:הפרפר
הנערהפרחים.עםהרמוניתיחסיםמערכת

גיתהשלשנערוכשםבפרפרחושקבמונולוג
שלגורלוכי ,ברורומראש ,נורדחשק

הפרחים:שלמגורלםשונהיהיהלאהפרפר
כולאהואהפרפרואתתלשהפרחיםאת

סגורכליבאיזהואחר·כךהנבובבעץתחילה
אוהבו".בידנפשונפח-"עדבביתו

הופעתו:לסיבתאותנומחזירהמונולוגסיום
הכלאשלמקורואתלהסבירהצריךמשל

למדוהדוברהאסירלדעתבעולם.הראשון
·הכלא,ביתאתויצרומהנער"הגדולים"

לכלואהאדםשלהטבעיתשוקהבתשמקורו
קיימתזהבטיעוןאולם,עליו.האהוביםאת

לנמשל:המשלביןברורהאי-התאמה
האהוביםאתבולכלואנועדלא·הכלאבית
כשםהשליטים>,עללא(בוודאיהאדםעל

איןלכןבכלא;שנכלאכאדםאינושהפרפר
נותרתוזוהאמורה,לשאלהתשובהבמונולוג

פתרון.ללא
יותרקיצוניתלשאלההשנייההתשובה
הוא"העולםועיקרה:אופטימית,ופחות

על·פיבוכלואוהאדםגדול·כלאבית

ומעצם ) 205 : 1929(קלוזנרעצם·טבעו"שללמונולוגגיתהשלשירוביןהקרבה
דעתעלתתקבלזותשובהבריאתו.שלראשונימפגשבשניהםברורה:האסיר

·הכלאביתשללמוצאוכהסברהאסירים
השני:המונולוגלשוןוזהבעולם.

הזוהיחסיםמערכתאתהטבע.עםהאדם

שמקורהבנעימהגיתה,שלשירומנסח
הנערבעייתית.יחסיםכמערכת·העםבשירת

זואהבההרב.יופיובשלנורד"מתאהב"
עלבבעלותולזכותלרצותאותומוליכה

נבראאךנבנה,לאבעולםראשוןכלא
היהושמיםארץאלבראביום / .במאמר
ו'יקום'-ומלואואולם /הגדול.הכלא

שאותוזה,מונולוגלהבנתהמפתח
בששנמצא ,בסיומוהאסירים"מאשרים"

 ,אותנומחזירותהן .שלוהפותחותהשורות
האדםשלולמצבוהמערה"ל"משל ,מחד

כבדיאלוגשלא-אשרבה,הכלוא
הןשנימצדממנה:יגאללא-האפלטוני

עם.האידיליהשלקשריהאתנעותקו
אתנמצאשבההגנוסטית,הפילוסופיה

בה·כלא.ביתהעולםשלהיותועלהתפיסה
שבהמשךלתיאוראפשרייםמקורותנמצא

שהואהאדם,שלגופומגבלותעלהמונולוג,
ורצונויכולתומגבלותעל ,לוככלא

המוסרהאמנותתחומישלוהאשלייתיות
לגאולתו.שטיפחוהפוליטיקה

היקוםכימדגישה, 23הגנוסטיתהחשיבה
המחולק ,גדול·הסוהרביתלדומה

הואביותרהגדולהמאסרתאלתאים-תאים.
אדם.חיישלהתרחשותםמקום ,כדור·הארץ

הגאולהזה,·סוהרבביתהכלואהאדם,עבור
 Jonas <הכרחיתהיא-מהכלאהיציאה-

מצויות,ומעליוליקוםמסביב .) 162 : 1964
העוטפותהקוסמיותהספירותבמעגלים,

שלהדתיתהמשמעותאגוז.כקליפותאותו
 ,> Jonas 43:1958 <יונאססבורזה,מבנה
העולםביןשמצוימהכלכי ,ברעיוןטמונה
אתמפרידלושמעברמהלביןהאדםחישבו

עצםעל·ידירקלא-מהאלוהיםהאדם
דמונייםכוחותבאמצעותגםאלאהמרחב
שהאלוהותהעולם, .> Archons <פעילים
תחוםהוא ,בוחלקלהואיןלומחוצהנמצאת
בוהשולטים ,אלוכוחותשלפעולתם
סדר-העולם .הקוסמי·הסוהרבביתכסוהרים
הואאלהפחותיםשליטיםשלהטיראני
חוקיהואהפיזישביטויו ,האוניברסליהגורל
האדם.לשיעבודהמכווניםהטבע

נבראכולושהעולםהגנוסטילרעיון
 ,בוככלואמראשנבראוהאדם·סוהרכבית

השנייהבתשובההדים ,כאמורנמצאים,

 1הסוהרביתשלה"אידיאה"בדברלשאלה

שלדעתםעללהתקבלהעתידההתשובה
לעברהתשובהמורחבתבכךהאסירים,
בוועתידובעולםהאדםשלמעמדומשמעות

שלבעיניוביותרבעייתיהואזהועתיד-
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באידיליהכברהאופטימיסט.טשרניחובסקי
אתערכיכמושגהעתידאיבד"לביבות"
רקיהיהונרקםההולך"החדש-משמעותו

-העבר"עללדברשלא-ההווהמןגרוע
הזמןשיביאבטובהאמונהזובאידיליהואין

גם .) 37 : 1989(שוהםהעתידלעברבמהלכו
והיקפה,זו'בתפיסהמחזיקההשבורה""הכף

מעצםהעולםאם .והולךמתרחבכאמור'
האדםכלואשבו·סוהר'ביתהואבריאתו
גופוושלעצמוהעולםשלהכפולבכלא
ירקיע?ספירותלאילויפרוץ?לאן-ורוחו

במעשההתמצומהםמעטשרק-כישוריו

"מעשהוקטן'מקומימשהוהם-הכףיקרןת

הקיומיתהבעיהלהיקףבהשוואהטריוויאלי"
שלו.

הבעיה,עלשהצביעההגנוסטית,הפילוסופיה
זהפתרוןאולםהדתי'בכיווןפתרוןהציעה
העובדהטשרניחובסקי:שלמעולמורחוק
שבו·הכלאביתהיאלכלואהברורההאחת
שמחוץהאחרתהמציאותועלמצוי:הוא

הדוברבלב.דההשערהמכוחיודעהואלכלא
שלהאשליהמידתאתמדגישהשניבמונולג

האדםלושהמציאהשוניםהפתרונות
כמותה:מאיןמשתקתהכרהוזוהילגאולתו'

החומות,עליהםסגרוודומם /ישבודוממים
במדוראסיריםשיראלמאזינותתמהות /

 ) 122:121 (העליון:

ספק-פסימי'ספק-אופטימיסיוםכבמעיןואז'

הקוראהשיר-האינטרנציונלשירתעולה
כלמדוכאישלהגדולההתקווהושירתלמרד
בתאוהאסיריםאחדשרשאותה-העולם

הכףמתקניהכלא.שלהעליונהשבקומה
בדיוקהתיקוןמעשהאגבהעוסקיםהשבורה,

הראשוןהכלאשלמקורועל"הפילוסופי"
כמאמיניםאם-זולשירהמאזיניםבעולם,
אתכיודעיםאםבה,המףצעלפתרון
מחזירההאידיליהשבסיוםזושירה .אשלייתו

בפתיחתלפתיחתה:הניגוד'דרךעלאותנו'
מבחוץ'·הכלאלביתהשמשהגיעההיצירה

המרחבעללתהותהאסירניסהובעזרתה
הכלא.-לוהמהותילמרחבוהגיעהחופשי

נוסףניסיוןמסמןכהימנון'"האינטרנציונל"
הגאולהאתלחלום(האסיר)האדםשל

לאדם.המהותימהכלאהשחרורואתהגדולה
בשיחתםהאסיריםשהגיעולאחראבל

להאזיןאלאלהםנותרלאשהגיעו'להכרות
מהמדורשעלהזהאסירים"ל"שירבתימהון
העולםמתוךנבדל"'קומה,שבכלא:העליון
כף-רגלנו'"מעלננער /ועפרוהישן,

אףהשיר,משורותהעולההתקווה, .) 123-4 (
לשערניסושבתחילהכשםהיפותטית.היא
התחוםמתוךהפתוחהעולםמראהאת

אודותאשליהלטפחעתהמנסיםהםהסוגר'
מתוךבכללהאדםושלשלהםאפשרישחרור

אנושירתושאתהאסיר'·הכלא.בית
-מאמיןועדייןואפשר-האמיןשומעים,

"האינטרנציונל",שבשירתבאידיאולוגיה
אתלשנותהרצוןועלזואמונהעלשהרי

כלאוחומותאתהאדםלמעןולפרוץהעולם
שאנוהעובדה,אולםב"לביבות"),(כרייזל'ה

האשליהאתמדגישהכלוא,אותומוצאים
במושגי-היאבכלאוהישיבהשבנסיובו'
הקיוםלצורתשיבה-השניהמונולוג
שב.הואואליונוצרשבכלאלאדם,המהותית

שאתוהספרותיים,ההגותייםהמקורות .,

טשרניחובסקי'שלביצירהאיתרנונוכחותם
שלהחומריותהבחירותאתמעטלאנעיםקו

המערה""משלהסוגתית.מגמתהואתהיצירה
מקורהםהגנוסטיתהתפיסהלצדאפלטוןשל

·כלאתיבהאידיליה:שלבמרחבההבחירה
האידיליהבמרכזשנמצאמזהרחוקממש,של

אתמחדתואםזהמרחבהיום"."כחום

מצומצםמקום-הסוגהשלהקונבנציה
לידיאותהמביאומאידך-היטבומוגדר
זהמרחבומאשרשבהגותיתמבחינהסתירה.

תוךהעתיקההתפיסהשלתקפותהאת
חיובייםהאופטימייםמהאספקטים"התעלמות"

במיוחדשהוזכרו'המקורותבה.שיש

אתמבליטיםגםהפילוסופיים,המקורות
במישריןעלהשלאהסוגה,שלההגותיהיסוד

 •השבורה".ל"הכףהקודמותבאידיליות

יצירות .א

אפלטון.יבכתבהמדינה>.(סדריפוליטיאהאפלטון:
רושליםישני.כרךליבס.ג.יוסףמיוונית:תרגם

שוקן>.<הוצאת 1957ותל·אביב,
ירושליםשירים. :) 1953 (שאולטשרניחובסקי,

שוקן>.(הוצאתתל·אביבו
. Goethe , Johann Wolfgang 

Saemtliche Werke Bd 1.1.: Der junge 
Goethe 1757-1775. Hersg. von 
Gerhard Sauder. Muenchener 
Ausgabe. Muenchen, 1985. (Hanser 

) Verlag 
שאול :) 1980 (חביבה ,ונאיויזיוה ,גולן

נץ(מכוןתל·אביב.ביבליוגרפיה.-טשרניחובסקי
 .)א"תבאוניברסיטתהעבריתהספרותלחקר

ומאמריםמחקרים .ב

עיוניםהמושלם.הישעל :) 1964 (פפיטה ,יהאזרח
 .השיכפול<מפעלירושליםובקודמיו.באפלטון

העברית).האוניברסיטה

שלהאידיליה :) 1961 (יוסףהאפרתי,
ם>יפועל(ספריתות"אמרחביהטשרניחובסקי.

שללדיוקנהבמועדם.בודדים :) 1987 (דן ,מירון
המאהבתחילתהעבריתהספרותיתהרפובליקה

עובד>.עם(הוצאתתל·אביבהעשרים.
למרחבהאסורים.וביתהשמש :) 1959 (עדיצמח,

שאולעל·פי:[מצוטט . 1959אוקטובר 16 )"אשמ"(
 .צירתויעלביקורתמאמרימבחר-חובסקייטשרנ
האפרתי.יוסףוביבליוגרפיה:מבואוצירףליקט

עובד).עם<הוצאת , 1976תל·אביב,
שלישי,כרךובונים.יוצרים :) 1929 (יוסףקלוזנר,

דביר).<הוצאתירושליםשני.ספר
ההווייה.למלאותהערגה :) 1968 (אליעזר ,שנייד

הפועלים.ספריתמרחביה.
האידיליותהאידיליה.בדרכי :) 1989 (חייםשוהם,

<מכוןתל·אביבהסוגה.ומסורתטשרניחובסקילש
העברית).הספרותלחקרכ"ץ

 • 2בספרותלמחקרדפיםמסלעים:'אידיליה
J onas, Hans ( 1958): The Gnostic 

.) Religion. Boston (Beacon Press 
1964 ): Die mythologische ( , 

& Gnosis. Goettingen (Vandenhoeck 
) Ruprecht 

מקוםמראיג.

נגרסובקהרציתיזהמאמרשלועיקרי , 1
תודה . 1933ירושלים,היהדות,למדעיהאחד·עשר

 ,ברמןשמעוןהפילוסופיה,איש ,לידידימיוחדת
עזרתם.עלערפליעז iנולד"רפרנואסילד"ר

 ,השנייהנפעםהיצירהפורסמהכאשר . 2

שמהשונה ) 1911 (תרע"אלשנת "השילוח"נ
 ,השבורה""הכףל

בשנתבירושליםאורראההאפלטוניהדיאלוג . 3
בהמשכיםלכןקודםרסםושפלאחרתרפ"ס,

ראהגיתהשלשירותרפ"ה. 'מגכרךנ"השילוח"
ןובעיתהערנה""ורדינתהכותרתתחתאוראמנם

טשרניחובסקישלנספרווכונס 1938 14"הארץ"
אבל , 163 • 162עמ'ת"ש,שליםויראדמה,""ראי

םוהתרגלפירסוםבהערותיולכן.דםוקרגםות
תרגומוהופעתלזמןסמוךאור(כשראה "ץנ"האר

כי ,טשרניחובסקיכתבזה>,לשירפיכמןעקבישל
כי"נזכרתי,פיכמןשלתרגומואתשראהלאחר

נהיידלנרג,בהיותיזה,נשירעסקתיפעםיאנגם
ואמרתיגיסה,עלפישרקובושלהרצאותיואתשומע
בהתאם ,"] ... [לעבריתרותיוייצכלאתלתרגם
 • 1900השניםניןלעבריתהשירתורגםזאת,להערה

נהיידלנרג.טשרניחובסקיעשהבהןהשנים , 1902
 +גולןאצלראהטשרניחובסקישלתרגומיורוטיפ

 , 191ועמ' 188 • 189 'עמ 1980ינאי

ראהבדורהטשרניחובסקישלליהיהאידמעמדהעל , 4
 ,) 433 • 467:1987 (רוןימןד

זהסריוויאלי""מעשהעומד ) 59:1971 (האפרתילדעת , 5
העמקניות"הפילוסופיותאוהעמוקיםתוהרגש"לאו-
עםיחסיובמערכתשקובע,והואהאידיליה,נמרכז-

אופיהאתשביצירה,סריוויאליים"ה"לאדותוהיס
האידילי.

 ) 67 • 58:1971 (האפרתישלדבריוגםזהנענייןראהו . 6

שלהקישורדרכיועלהיצירהשלהקומפוזיציהעל
 .האידיליהאפקטביצירתומשמעותםחלקיה

במאמרו. ) 1959 (צמחעדימרמזזהחשיבהכיווןלעבר . 7
 .) 459:1987 (מירוןודן ) 1959 (צמחעדיגםראהכךעל . 8

עלשעמדהראשוןהיה ) 151 • 52:1968 (שנידאליעזר , 9
 :זהתיאורניתןשממנההמיוחדתבהיהפרספקט

מתקדםהתיאורכי ] ... [הקורא,ידמה"מלכתחילה
ואלהקטןהכפראלהמקיףהגדולהמרחבמן

 ] ... [פנימה.-החוץומן /שבאמצעו·הסוהרבית
נית·האסורים,חדראלפנימה,שיגיעלאחראבל

התיאורכיויתברר ,פניועלההסתכלותכיווןתהפךמ
אסירשלדמיונוכמאמץהחוצה,מנפניםנתפס

לסורגמנעדשחדרההאורנהרתעל·פי ,לשעבר
החיצוני,"העולםמראהאתהחלון,

הצירוף:אתנמצאהיצירהשלמוקדמותבמהדורות , 10
רוףילציותרמאוחרשתוקן ," ...אזאשרהיותכלווי"

כיום.לנוהמוכר
עלוהשפעתההשמשלתיאורזופתיחהשלקרבתה , 11

היום"ו"כחום"לבינות"האידיליותבפתיחתהיקום
מירוןדן ,) 1959 (צמחעדיכברעל·כךועמדרה,ובר

האידיליהפתיחתשל"הסופוסעלמדבר ) 459 : 1987 (
המפרהוהשפעתההשמששלמפורסבתיאור

והמפעילה".
מספרעל·פייצויינוהשבורה"מ"הכףהמובאות , 12

לשירתהמקוםמראיכלביצירה.השורה
כתביו.של 1953מהדורתעל·פיהיאטשרניחובסקי

המתקייםהמתחכיהמציין, ) 152:1968 (שניידדקווצ , 13

מקורולבין·הסוהרלביתהמגיעההאורשאריתבין
שהיא,כשםהכליאההרגשתאתמחזקבחוץהשופע

נחוץ.העולםאתלדמותהאסיראתהדוחפתזו ,אולי
סוף,כיליון,שלמסאפורותנעזרתעולההשמש , 14

דרכהסוףאת . 15בעצמהמכינהוכמו Iועודגסיסה

נתא·הכלא.הבהרתצירה:יב
הרחבבהיקפומהטבעהמעברכי Iרילהעוירא

תיאורלתבניתדומההאדםשלהמצומצםלמרחבו
גםב"לביבות",כברטשרניחובסקישסיפחהפתיחה
הרחבבהיקפוהטבעבתיאורפותחתזואידיליה

קרנימגיעותסיומולקראתרקדווקא.והלא·אנושי
עליוומשפיעותהאדםשלהמוגבלתחומואלהשמש

להביןאפשרב"לביבות"כידומה,אבלהשפעתן.
שלכבן·מינםהאדםאתכמצייןזהמדורגאורית

השמשמעירהאותםשגםהאחרים,הטבעמושאי

עלהשבורה".ב"הכףהואכךולאמתרדמתם.
הסשרניחובסקאיתהאידיליהשלהפתיחהתבניות

 , 1987מירוןדןראההעבריתהאידיליהעלהשפעתהו
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e המשמעותשלהפוליפוניה

זריצקיחזלטח

ולהציגלהמשיךעודאפשר המ==
בכלמפתיעההיאמדועקלסיקה?

סודטמוןהיכןמחדש?פעם

בעלותאמנותיצירותישנןשלמותה?
שלמותןשסודנדלית,בלתירוחניתאנרגיה

פתור.אינו

הוא 11/א'ידיוטדוסטוייבסקיפ.מ.שלהרומן

מוזר'יופיבעלפנטוםחידה,קטסט
של soה·שנותבסוףנוצרהואמפלצתי.

בסקידוסטויישלהרהוריומתוךן 9 •ההמאה
זמנובניהקוראיםלאדמתו.עםשביןבקשר
שברומןוהמהטירוףהאנושימהסבלנדהמו
בזוהמה.שפרחורדהיהכאילואותווקבלו
מווינהאירופה:רחביבמותעלהוצגהרומן

ופריז.לונדוןקרקובעדוריגהמוסקבה
שתיזכרוננו'בבארותכברמאחורינו'

ג.א.שלהאחתנשכחות:בלתיהפקות
מישקיןנזרןשם , 1958בבד''תגובטובסטונו

הדיסידנטהמעודן'האינטלקטואלהמטוהר'
מןסמוקטונובסקי>ו. .א(נגזרשגורלו

 .י(רוגוז'יןשלוההרסניתהשטניתהאנרגיה
לנדב).

אי.שלסרטוקולנועית:היאהשנייהההפקה
ונבזותלשפלותמעלכיכבהב;פירייב
גסה,יפהפיה,פיליפובנהנסטסיה-העולם
אידיוטיתבוריסובה), .י(ונואשתנועזת

שבגרסהיעקובלב), .י(עצמוממישקיןיותר
ז'לזכקוב<בסגנוןבשקטדעךואףבערזו

הנופך,,מ"צמידתקווהללאהמאוהב

לקופרין>.
עצםהיאההפקותשתישלהמפגשנקודת
-הנסתרתהאמתשלגריההטוחשיפת
הבלתיהאמיתי'החייםצערהכרתאומץ

אמיתיים,אנשיםעל·ידימקושט,
שתיהיולפיכךהחברה.בעיני"האידיוטים"

נפץחומרוטעונותאקטואליותההפקות
ו. oוה· 6oה·שנותשלברוסיה
מועלה 90ה·שנותשלבישראלוהנה,
בבימויו"גשר"תיאטרוןעל·ידישובהמחזה

אריה.יבגנישל
שלהישןבצופןהבמאימגלהחדשמה

עולמוראייתשלפןאיזההידוע?הסופר
יהודיתכהבמדינהאפשריהאם ?מציגהוא

כשלעצמו'רוסיכהתרבותיערךלהעלות
כמותיהודיתתרבותשלכערךולהציגו

שתי'ביןךך·שיחהייתכןכלומר'שהוא?
 ?התרבויות
המוצגל"אידיוט"רקלהתייחסבכוונתי
הגירסהשלדעתי'מכיווןהנביאים,בשפת
והוותיקים,העוליםלקהלשנועדההרוסית
הדיבורשמשרההנפלאההתחושהלמרות
אמנם,לגיטימיתמנוסטלגיהסובלת,המוכר'

לקהל.מדיאבהיתומאהדהמייגעת,אך
מנוטרלתהרבדיםרבתשהעבריתמכיוון
הרוסיות,האינטונציותשלהרגשעל·ידי
ועיצוריהבלבד'אינפורמטיביכאןתפקידה

ולאכרקעמדגישיםרקהצרודים,העמומים,
ההצגה.תוכןאתמשמעות

הטבעיתהלשוניתחולשתםעלכפיצוי
מעצמםלהפיקהשחקניםמשתדליםעדיין'

המשחק.באמצעותהמקסימוםאת

מצדהסלחניתלאהדהבנוסףזו'עובדה
הישראלית,האינטלקטואליתהאליטה
תקשורתלערוץהעבריתאתלהפוךמצליחה

שלסוגנוצרפורמלי.בלתיאםגםנוסף
חיובימתחהמייצרתוראשוניתפנימיתשפה

בימיהב/הבימה'שהיהכפי,ב;נה

הבראשיתיים.

עליונהגואלתכאמונההטירוףכוחתפיסת
אבלל"אדיוט"העבריתבגיוסהגםנשמרת
משמעויותלומוסיף(והשחקנים>הבמאי

הכפולכוחוובכךמשקל'כבדותנוספות,
אחרת.בשפהדוסטוייבסקישל
מישקין?המטורףבתוכושנושאהאורמהו

מדועלעולם?מגלההואחדשהאמתאיזו

שלח"עברי"ח"אידיוט"
עלמנחיתאריחיבגני
נושאהקודשארץ

במיוחד:אקטואלי
שלהקוסמיהנושא
הגואל-המשיחיהחסד

מתגלה-הרחמןלבוחולשת-טירופו
("ונדבקיםכולםנמשכיםשאליונבואיככוח
עוד?משקריםאיןשבודיןיוםכאלבו")

מנודה,תמים,טיפששלהפיכתוהתיתכן
מוציאיםשבשמולדייןבעליל'ונלעגמוכה

מאה·אלףלתתגםועשוייםחניםלהורג,
גורלותלשקולהייתכןבקיצור' ...רובל?

וסשהוויסולביץבסליה"האידיוס·'·"גשר",תיאסרון
דמידוב

מוזרים?כהצדקבמאזני

שלה"עברי"ה"אידיוט" .כןכימסתבר
נושאהקודשארץעלמנחיתאריהיבגני

החסדשלהקוסמיהנושאבמיוחד:אקטואלי
דמותעולההנוכחיבביצועהגואל-המשיחי.

לב,וטובחייכןאחר","מכוכבצעיר
שאינולבבעלודק,שבריריאינטיליגנטי'

וזרנאיבי-חדשעולהדמותלשקר.מסוגל
הישראלית.להוויה
שהמשיחאפשרכיאמונהשקיימתמאחר

בארץכאןזודמותמקבלתמרוסיה,יבוא
המאות,שתישביןבתפרועכשיו'הקודש,

מיוחדת.משמעות

של"כסיפורההצגהמסווגתבתכניהאמנם,
בפרספקטיבהבנויהחיזיוןאבלרצח",
ידועכברשסופהחקירהכניתוח,הפוכה:

הואשאותוסוףמלכתחילה.לאידיוט'לו'
הרחמן.לבושלהאינטואיציהבכוחחוזה
בעולםהאסון:אתלמנועיכולהואאיןברם,

הואמדי'חזקההתפוררותתהליךהשקר'
אואטומיתהליךכמומעצורים,ללאמתרחב
כללמעשהמצוייםהבמהעלממאיר.גידול

רקיציבהחברהשללקצההמאפיינים
כספיותואשליותשקרים~ליעין:למראית

מבחיניםאיןכאשרהמתפתחיםרוחניותכמו

לאי·המציאות,המציאותשביןבגבולעוד
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הבא.והעולםהזההעולםוהחי'המתבין
הסצינותבעיצובגםביטוימוצאזהמצב

בביצועוגיןאיכולהגנרללמשל'והדמויות;
הגנרל' :לאמפהגוריגרישלהמופלא
הואהמדינה,שלהתווךמעמודילשעבר
בחסד'גנבוהשראהבעלשקרןלמעשה
 .בןולשחורביןעודמבחיןשאינו

גננתהמסופרשנותועל·פילנדבכןכמו
הלועגומשחקודוסטוייבסקי",ב"רוח

הואלנדבחלמסקי:י.שלוהחושפני
נרצעעבדשבהמון'יהאמיתהמטורף

כבודכלאיבדבעטייםהחברתייםלמיתוסים
בתפקידמפחידהדמותמציירוהואאנושי'

אפוקליפטית.מקהלהעלהמוביל·המנצח
"חופרי·הקבר"סצנתהיאנוספתגמאדו

מתמטית:בדייקנותאריהעל·ידיהמעוצבת
טוצקיהרוזןקנבסקי>, .(ליפנצ'יןהגנרל

חיילובסקי, .ר(איבולגיןוגניהבגוב) .ג(
גםוהמיועדביום·הולדתהנאספושלו.שתם

להלוויה.כמ;כפויה>לחתונה
נסטסיהחביבתם,שלהמשפילהמכירתה

:;כאשה.כבודהכרצחמתפרשתפיליפובנה,
בבגדיםוהשלישיתמאוד'גנןמסוהטקס

אותומבצעת-לבניםרשמיים-שחורים
ומדודות.חגיגיותבתנועות

כבודמעוררתידיעהמציגהוויטולביץב.
נמנע:הבלתיהסוףאתהגיבורהשלושקטה
במוותבוחרתבביצועהפיליפובנהנסטסיה
ומתעמתתמתפשרובלתימודעבאופן

עולםעםהאסוןוהרתהמקסימהבחושפנותה
המשגשג.הנבלים

עםמגעפיליפובנה,לנסטסיהלה,אין
מדיחיוניתהיאהחברתיים,הפונקציונרים

גוז'יןלרוהןנמשכתהיאלכןחום,ומחפשת
מחמם.וזהכנים,שניהםלמישקין:והן

מהםאישהטרגדיה.טמונהבכךלמעשה,
מגורלהשנגזרמהלשנותמסוגלאינו

דווקאאותהאוהביםהםמךכ'יותרהקודם.

מהלמות,ומוכנותהשלההדיכאוןבשל
שליותרגבוההכדרגהתופשיםשהם

מציאות.

שהיאמכיווןיותר'יפההיאהיאבתודעתם

פניבעלתסבל'ולמודתמעונהקדושה
עםוהשלימהשהבינהמדונה,שלאיקונין

מטהרוסבלה-שקרהמהשלהמשמעות
הכל.עלומכפר

נסטסיהשלהגורליהקארמי'הרקעעל
האינטונציהשאתביתרנשמעתפיליפובנה,

 .י(יפנצינהאגלאיהשלהלבקורעת
התקווהעללהגןלשוואהמנסהוודינה),
אהובה.עלבמאבקלאושרהאחרונה
דמותטרגיבאופןמשתנהזה,בעיבוד

והטבעית,הכנההמעמדגבוהתהעלמה
כאקטאשפתות,אשתשלבדרכהוהולכת

והסתגלנית.השקריתבמציאותמרדשל
גבהיםביןהנעההשבורה,הדמות

מודעהתתשממעמקיהדמעותלאשפתות,
מדהימותתמונותמולידותהאנושי·יצירתי'

וודינה, .ישלבביצועהאגלאיהבכוחן:

נסטסיהשלבעקבותיהאמנםהולכת
שלאאךכמוה,ונראיתפיליפובנה
מוכנהשאינהמכיווןאובדת,היאכנסטסיה,

ישכןכמומוחלט.רוחנילכישלוןעדיין
טהורהאהבהנוסף:נכסנסטסיהשלבידיה
תופסתהיאאותההזה,העולםמןשלא

 .וחוקיסופינצחי'כגמול
לידיבאהזה"העולםמן"לאשלהרעיון
רמזבחצימישקין'שלבדמותוגםביטוי
הבמה,בעיצובהשחקן'שלחיוךוחצי

למחזה."גשר"שלהכוללתבתפיסהלמעשה
מתהפךשהבלמאחרחשביה,במערכה
שכלבעללבדוהאידיוטנותרונהרס,

לחרוץעליוכימסתברלפתע ...ישר
ערכיםבעליצור-הואדווקאגורלות,
באותלכן'הזה.העולםמןשלאאחרים,

ללאמשוחררות,לווידוי'הנפשותאליו
מחדשנולדוכאילוחיצונית,מגןקליפת
השפעתו.תחת

לבדו'הואמתרומםהחשופההבמהעל
ומחיצתהמתנדנדת,החוליםביתבכורסת
פרוכת,מעיןמגולפת,לבנה,עמודים
לכאןכמזבח.העולםוביןבינוחוצצת
הכמוסיםהדבריםאתומקריביםמביאים

נהרסה.לאעדייןשאישיותםמיביותר'
היא(אליהמכורסתהמתנתקתואפילובאה

שלהנבגדת~שתוחברתי),כסמלמחוברת
שללבותשומתגרשנה). .מ(יפנצ'יןהגנרל
לבהאתחיממוהשפלתהאתוהבנתומישקין

להישרדות,כאמצעיבטירופו""נדבקהוהיא
שפיות.עללשמירה

כגניההאולםאתמזעזעבסקיחייל .ר
הולם:ובלתימטורףניגודים,רבאיבולגין

חגיגיוה 1המגוה·השחורהמוותדמות

המערכהשמןהפרפרועניבתבחליפה

בעולםהיציבותעלנאבק(שםהראשונה
אתמקדשת"השיטההסיסמה:תחת

"המורדבדמותמתחלפתהאמצעים"),
מוזחאךומבריק,נקיבגדלבושהלבן",

עלוודקהשופךהואחזהחשוףומקומט.
 .לטיהור-ראשו
לבקשחטא,עללהכותשבאהפושעהוא

להביןבלישהינה,מיאתולנשקמחילה
 .מצפונו-בעצם-שהואעדיין'

אחדאתמזהירבאופןכאןמגלםחיילובסקי
אתשהעסיקוהעיקרייםהנושאים

והחרטהההתפכחותסבלדוסטוייבסקי:
עםמישקיןאתשמאחדמההגואלת,

בעלהעםסבידריגיילוב,ועםרסקולניקוב
אחרים.רביםועםהמתה,"הענווה"של

המתעוררתוהתבונהההתפכחותתפיסת

אםכימקרית,אינהלשחרורהיחידכאמצעי
הבמאישלכוללתפילוסופיתעמדהמייצגת
המוצאמארץהבריחהלסיבותביחס

(הרוסית)שלנוהעלייהשלולמקומה
היינו·במצרים"."עבדיםבישראל:

נצרהאידיוט·מישקין'אלהדמויותשלשובן
אנושיושופט )!דוד?בית(ואוליר;זןלבית

רוחניתמעבדותשחרורמבטאתביותר'

חופשאלויציאתנויציאתםזוהילשקר.
מבטחים.חוףאלהאמת,

מישקיןניקולייביץלייבעומדבאפילוג,
פיליפובנהנסטסיהשלגופתהמעלעצמו'

בחיוכולחלוטין'ונגאלהשהשתחררה
הבטחתכמו-המזמיןהמגנטי'הסלחני'
פסח.שלותקווהמחילה,
שלתפיסתועל·פידוסטוייבסקי'כינראה

לרוחבהחלטמתאיםנמצא"גשר",תיאטרון
בקרבהגדולהוהצלחתובישראל'החיים
 • .ביותרטבעיתהמשכיל'הישראלי'הקהל

 ==י= 1

1 ~ 

דודינהיבגניה •"האידיוט" ."גשר"תיאטרון
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 s~ו
הגשר ~ 1~

הגורל>של(הטיפש

כפרתמונותשש

עצמו"עלשהעטההאפלמה~~ףמורכבאחד"כלכספיפנינה

שלפניבימיםילדותי'במחוזשהיהמעשהבעקבות
בחורהארץ.עלהזרהמנדטעודבהיותהמדינה,קום

שנואהלמפלגהבשייכותנחשדהמקוםמבניצעיר
שניסה<כביכול>הוכחוגםעליוסופר ,).פ.ק.פ<

כמות .לתנועתוואוהדיםחבריםתאיבמחוזנולארגן
לרצפתמתחתנתגלתהתעמולהעלונישלקסבה
שבעירהסוהרבביתהושבנאסר'הוא .בחדרוהץע

-הארץמןהוגלהגםקצרזמןוכעבורהסמוכה,
 .עודחזרולאלפולין'הוריו'שלמוצאםלארץ
הגיסאות.אוהמחנותבאחדשנספהכנראה

האסוןהלומתאמוחיתהעדייןגירושולאחררבזמן
 .אוזןלההיסהשרקלמיומספרתוחוזרתמספרת

שלבידיהנתוןבעצםהיהבנהשלגורלואיך
גונבאיךלאםשסיפרהשלהם,שכניםבתילדה,
הונחוואיךנגדו.הנרקמתהעלילהדברלאוזנה
שללדבריהחדרו.לרצפתמתחתהתעמולהעלוני
בעלתנערהבסוד.על·כךהנערהלהסיפרהאהם
היהאי·אפשרשלוהגבוהיםשבסוניםעבה,קול

הפרועהזוילדהבוכה.אוצוחקתהיאאםלהבחין
וגםגילה,בניחבריהעל·ידידחויהברוחה,במצקת
נכנסתחיתהמשפחתה,בנימצדאהבהמסורבת

שהיהצעירבחוראותושללחדרוקרובותלעתים
רבים.ברחמיםלהנפתחולבוסוב,וגםתמיםגם

-המשתתפים:
ארבעיםכבןפור'

ארבעיםכבתפור'גב'

בניםחמישההזהלזוג
מש nעשרים·וכבןרווקחדק,

שלושיםבןחתן
שבע·עשרהבתכלה

שש·עשרהבתאיילההנערה
שלוש·עשרהבתסירפדההנערה
שמונה·עשרהבןיהוידעהנער

 .שוטרים.כפרי'קהל

פגישה

 .גשרישרחוקאי·שםאבלומבודדנידחכפרימקום
הלאהוכוונתםלגשר","מעבראומריםכאןהאנשים
שלגםמסויםבמובןאבלשחרור'שללמקוםממנו'
נידחהואאםשגםהמתוחםהמקוםמןיציאה .אבדן

 .ביטחוןשמץולכןתחום,לוישהלא
הכפר.בקצהעזובבמתכןוחדקפורביןפגישה

שחורהאדמהכבדים.גשםבענניטעוניםשמיםבחוץ

לסירוגין.נשמעמתגלגלרעםבוצית.
ממוצעאישזהוסביבו.ומתבונןלאטונכנספור

ניכרלאואדמוני.קצרצרוזקנוקסבותעיניוקומה.
רשותכפקידיותרומראהואיכרשלרישולובו

חזייתו'מכיס·זהבשעוןמוציא .וזהירדקדקן

 .למקומואותוומחזירבומתבונן

מכוסיםגומיבמגפינתונותרגליווגרום.<זקוףחדק

מהירה>:הליכהאחריכמומתנשףנכנסהואבוץ.

המשלוח?הגיעהאם

 ...איחרתאתהרצון>:באיבו(מסתכלפור
אניעכשיומשנה?זהמהסבלנות>:(חסרחדק

המשלוח?הגיעהאםוכה>כה(מביסכאן.
 •במקומנוחדשעדייןאתהמתחמק>:<בחיוךפור

כללאשאנילילרמוזמנסהאתההאםחדק:
רצוי?כך

העיקרהרצוי?עלעכשיומדברמיפור:
המצוי.הואכרגע

מאודמצוי ,כאןמצויאני ,כן<בהתגרות>:חדק

מאוד.

מהבכלוהלבנותהיפותשיניךותוקעפור:
היפההבחורשלהאגואתמלסף(פור •לךשמזדמן

הדוחה.)הקודר'ביופי

לשינייםלבשמתאתהגם(מתחייך>:חדק
מדברותבכפרהבחורותגםשלי?הלבנות

(צוחק).שליוהלבנותהיפותהשינייםעל
הןעצמןלביןשבינןליגילתהאפילואחת

היפה.הצועניאותימכנות

 ..•אניגםשמעתיכך •••כןעליו>:(מסתכלפור
אתבסלסלהמעיפההרוחהפח.גגעלחזקגשם(פרץ

לאיותר.נרתעחדקאבלנרתעיםוחדקפורהדלת.

מזהוהקדרות,והגשםהבוץריחאתל;·געלשכוח

ביניהם).השיחהמסתעפת

ודופקתהדלתאתמטלטלתהרוח<בזעם>:חדק
גופהשהואאיפהכאןמסתתרתחיתהכאילו
תלוי.של
אישפעםכאןמצאובאמתיד>:<כלאחרפור

משקוףמעלהמשתלשלהחבלאלידו<שולחתלוי.
הזההמשקוףעלקלות>אותוומנענעהדלת
 •תלויאותומצאו
היה?זהמתי(ברתיעה>:חדק

 •••זמןאיזהלפניזמן.איזהלפניפור:
האיש?היהמי •••מי<בגמגום>:חדק

 •••באמקרובשזהצעיראיש(בחיוך>:פור
הסתגלשלאצעיראישעליו><מסתכל
לשונו •••בדיבורקשייםלוהיוגםו •••בקלות
מליםוהיו •••שאומריםכמונעתקתחיתה
(מחייך)אופן!בשוםלבטאהיהיכולשלא

 •••לוצוחקותעליו,מלגלגותהיווהבנות
עצמו?אתתלהזהובגלל(בתמחרן>:חדק
שמעתיכי •••רקלא •••לא(ברכות):פור

שפח.דאמרו ••שפח.דאומרים

פחד?ממהנוחות):(באיחדק

זהומהפחדהואיודע?מי(ברכות):פור

<בהרכנת ••שפח.דהעיקר ,פחדממהמשנה

אינךחדקאתהאבלרך>קולובאותוראש
 •••המתיםמןמפחדאינך ••.בקלותנבהל
מאנשיםלאוגם(צוחק)לא!(מתנער)חדק

 •.•משלידרכיםליישוגםלך!דעחיים.
 •••כןפור:
 •••משפחהאקיםגםבקרובחדק:
כך •.•כןתומו):לפיכמשיחרךקול<באותופור

מא.דבךמאוהבותכאןהבחורות •••שמעתי

המשפחותמןבחורותכן!<מתרברב):חדק

אלידלשלוחאלאליאיןביותר!הטובות
גםובקרובולקטוף! •••ביותרהיפההפרי
כמובןאבלחשיבות)(בהבעתמשפחה.אקים
עכשיולהקיםכךכלפשוטאינושזה

גםוזו •••אתחתןבאמתאםכי •••משפחה
לי.שהצעתלתכניתשהסכמתיהסיבה

אתלישהצעתהואאתהעליו>:<מסתכלפור
 •••התכנית

עכשיו?!משנהזהמהסבלנות>:<חסרחדק

אזכירוגם(הפסקה)לךהזכרתירקאניפור:
עלדברבינינוסיכמנולאשעדייןשובלך

שהדברהדרךעללאוגםהתכניתפרטי
הסיבהגםוזועליו)(מביטלהתבצעיכול

אתלתכנןכדיהנה.לבואממךשדרשתי
כברואתהבלגלוג)(מתחייךהדברים.מהלך
תביאלאהפזיזות •••הראשוןלמשלוחמחכה
 .•.מקוםלשוםאותך
קטנים?לפרטיםנטפלאתהמדועחדק:
הםהקטניםהפרטיםכאלהבענייניםפור:

 •.•התכנוןוגםחשוב!פרטוכלהעיקר.
לךיהיהלא •לעצתילהקשיבלךוכדאי
ממני.טובמדריך

פרטכלמתפרץ>:אותו'מקפיץ<משהוחדק
הבוקרשמעתיהאלההמליםאתהא?חשוב,

מלמדאתהאותהגםהאם .אשתךמפיגם
שאתהמהזהואוליבזהירות,מעשיםלעשות
 ?בלילותבאוזנהלוחש

לאאותךאבקשקפוצות>:<בשפתייםפור
בענייניםאותהלערבולאאשתיאתלהזכיר

שבינינו.

 .••טובסבלנותו>:חוסרעל(מתגברחדק
 ...טוב
לביתילהיכנסלאוגםנחרץ>:קול(באותופור

בבית.לאכשאבי
טוב,טוב,הנושא):אתלשנות<כבסיוןחדק

גגעלהגשםלקילוחי(מקשיבשמעתי.שמעתי,
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הגשר.יוצףגשםמרובהפח)

ומעברוממקומנו'וחציקילומטרבמרחקהוא<הגשר

אבלבאנשים,מיושביםמקומותעודנמצאיםהשני

העולם.קץזהכאילולגשר","מעבראומריםכאן

 ,הנחלאתלעבורהיהשאי·אפשרימיםשהיונכון

התערערו'שיסודותיוהעץגשרעלגאוהמיםכי

תוקן.>הואאבל

מנותקיםנהיהואזכן!לאיד):<בשמחהפור

שלושההגשרהוצףשפעםמספריםלגמרי!
ימים.

שלנוהמשלוחלצאת!ולאלהיכנסלאחדק:
בשבילנוהגשר .הגשרדרךלהגיעצריךלא
לאברנשיםמיניכל ,אבדוןשלמקוםהוא

שם.דרךלהגיעעלוליםרצויים
יוצאים),(נפרדים,

סירפרה

שיחיגדליםשלאורכוצדדישבילעלדמדומיםשעת

פטל·פרא.

כבדתעשרה.שלוש<כבתסירפדה,שכינויההנערה

לאורךצועדתקצר'קצוץצהובשיערבעלתגוף,

הקוצנייםהשיחיםמןגרגריםקוטפתהשביל.

עלניגרשמיצוהכהההעסיסיהפרימןואוכלת

ונופלתמועדתלהיטותמרובשמלתה.ועלשפתיה

הקוצניים.השיחיםלתוך

בכייניספקשהואהעבהבקולהלעצמהמדברתקמה,

מתריס:)ספק

מהסירפדה?בכינויאותימכניםהםולמה
נדחקתשאניאומריםהםלהם?עשיתירע

אתמה-סביבם.בולשתמרחרחת,אליהם,
אתמה-ליאומריםהם-כאן?מרחרחת
ילדהאבלסקרנית-שקרנית?שםמחפשת
אותהילמדמיסקרניתתהיהלאאםכמוני
 ?לדעתרוצהכךכלשהיאהדבריםאת

התנ"ךמשיעוריפסוקיםשבריבזכרונה<עולים

לקחתי?מיוחמורלקחתימיושור-שלה>
קרבחדקאתרואה<משתתקת.-בי!ענוביענו

השביל.)שלהשנימקצהו

מאחורימתחבאהסירפדהבה.משגיח<אינוחדק

-בו!-בקריאה:)אותוומבהילהשיח
אתשםאותךזורעיםשלאבמקום<בזעם>:חדק

צומחת!

אתה!גםכךאתה,גםכך<צוחקת>:סירפדה

מביסעוצר'מפקפק, ,בדרכולהמשיך(רוצהחדק

נראיתאתואיךלפתע>:מתחייךסירפדה,על

כמוהפטלבמיץכולךמלוכלכתסירפדה?
מתחתבהןואוחזפניהאלידו<שולחמסחטה!

כמו ...פניךעלודםמגונה>בלחשושלסנטרה,
 ...וסתשלדם

סירפדה?פתאוםשלךהווסתלךבאההאם
לאגסויות!תדבראל(נעלבת):סירפדה

גסויות!לשמוערוצה
מהאיןמפניה):ידומסלקאינו(מבודח,חדק

לךאתןזאתובכלמכוערת,מכוערת ,לדבר
סירפדה.שלציפייתהלמרותנותן(אינונשיקה

מעווהסירפדהבחזקה.לחיהאתצובטהואזהבמקום

 ).מאחיזתולחיהאתלשחררומנסהבכאבפניה

עטיןואיזהמגונה>:לחשושבאותו(ממשיךחדק

אבלשלךלחולצהמתחתשםלךצומחת

באחדמשחקת(ידועדייןלובשתאינךחזייה
שםמקוםאלממנהומטהבטנהאלגולשתומשדיה

גדולבכתםשמלתהמוכתמתושםירכיהמתחילות

באוזנהלוחשהכתם,במרכזברכומשקיעעגול.

משתנק>:בקול

ילדההווסת!דםלךיבאשמשםהמקוםוזה
את<מקרב ?הווסתדםכברלךבאהאםילדה
חדה.בתנועהלגופוגופה

מידיוכמעולפתנשמטתרקמתנגדת,אינהסירפדה

 ),אחריהאותוגוררתבה,האוחזות

רגליו'עלקופץמתנער'וממנה.מעצמו<נבהלחדק

אותךזורעיםשלאבמקוםשיניו>:מביןמסנן
סירפדהמהיר.בצעד<מסתלקצומחת!אתשם

בגדיה.)אתמסדרת

חתוכה

הקדרותבתוךירקףתפיסתלחתונה.תכונה

הקשה.המעוננת

עזת·צבעיםאיבריםמגודלתנערה<סרבנית,כלה

בשנותיו.ממנההכפולחתנהמולשש·עשרה,כבת

תקיףאבלבהליכותיו'נבוךקטן·קומהאיש

ברצונו.)

החתןסביבנדחקנוערובנימבוגריםשלסקרןקהל

נבלעיםמידאבללרגעמתגליםוחדקפורוהכלה.

בהם.מבחיניםמשכניהםאחדיםבקהל.ונעלמים

וחדק?פורשםמסתודדיםמהא:איכר

 ...והשועלהחתולב:איכר
 ...והגוץהגבוה :'גאיכר
הזקןוצהובהשחורהצועני :'דאיכר

החלקלק.
 ,שתאמרומהתאמרופור):על(מגן :'אאיכר
לפניו.אשראתהיודעאדםהואפוראבל
אלתמידנוטהנוטהראשו ,כן<בבוז>:ג'איכר
וכלראשואתהמקדימההשמאליתאוזנו
 .לולאסודותלשמוערצונו
אומרפוראתשמעתיואתמול<מגחך>:ב'איכר

אסיתבילהתגרותתמשיךאם-לחדק:
שיגרשוהכלאעשההכפר.אנשיאתנגדך

שחור!צוענימכאןאותך

חדק?אמרומה(בסקרנות):ג'איכר

ירקולבסוףוצחקצחקהואהר!הר :'דאיכר
צועני ,צועניכמושחורבאמתאני-ואמר:

כצבעצהובצהוב!הלאאתהאבלשחור!
 ...ממנהבורחיםטוביםשיםשאבהמחלה
מלשינות!צבעהואשצהובוידוע
מבניואחדאלעכשיונפניתהקהלשללבותשומת

יודעיםשהבלעשריםכבןצעירבחור .פורלש

לאחר.נישואיהעלומצרהכלהאתאוהבשהוא

מכיסומקופלתפתקהמוציאכסא,עלעולההבחור

מתוכה:וקורא

הולכתאותךראיתי
חולפתאותךראיתי
 ...באהאותךראיתי
משתתקהבחוראיפה?איפהקריאותבקהל.<צחוק

ממשיךוכה,כהמסתכלנבוך.אינואבללרגע,

-לקרוא>:

הכחולותהיפותועיניך
 ...השחורותהיפותעיניך
איזהכברתחליטאז-צועק>:מישהו<צחוק.
-שחורות!אוכחולותלה,ישעיניים
עיןיששלושלאמאמפניוזהמוסיף:מישהו
 ...שחורה!אחתועיןכחולהאחת
עסיסים.ומלאהזועפתמנוחה,חסרתמקשיבההכלה

צחוקעושההצעירפורבכעס>:<לכלתוחתן

מעצמו.

לימודיימימיוחברותייחברייהם<בזעף>:כלה
בשירלכבדניעכשיוובאו·הספרבבית

לכבודי!
לחברהצעירבפורבחרולאהםאבלחתן:
השיר.את

החתןברוגז.ממנו<פונההתנדב!הואאזכלה:
אחריה>הולך

מגדים.פריקחימגדים.פריקחיחתן:

אתהאיךמדבר?אתהאיך<בזעף>:כלה

מהמבינהלאאניברגלה)(רוקעתמדבר?
מדבר!אתה

 ,שליהגןמפריפירותלךמציעאני :חתן
שטיפחתיהיפהבוסתני ,שליהבוסתן
 ...פריונתןשגדלעד ...שניםימים,לכבודך

קטנה.ילדהלהיותוחדלתאתשגדלתועד
ומהיותר!עודויפית ...גדלת ...גדלת
הלב!קשהאביךשלעקשנותוחיתהגדולה

אליוהתחננתיוכמהביקשתיכמהכי
הסכיםוהנה ...השניםבמשךאתווהתדיינתי

עלראשוושםאליה<קרב ...לאשהלילתתך
 ...כתמרקומתך ...רעייתייפההנךכתפה>
מגישאינךמדועאזמתחייבת>:<מתרככת,כלה
אוליאועסיסי?אגסאולנגוס?תפוחלי

מהלחפשבסלסילה<נוברתבשיניי?לפצחאגוז
ספר!מתוךכמוחוזרורקצוחקת>עוד'שםיש

 ! ...מגדיםפריקחימגדים,פריקחי<מחקה>
החופה).אלהולכיםחתונה.שירי<נשמעים

H :i.ו 

;:i 

האם

ערבשלצדודיתוצלליתהצריףקירעל .עץצריף

בפתח .עצמושלכצלליתער'חבנראהגםוכךגיבן

אתוסורקתפורגב'יושבתנמוךספסלעלהצריף
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ורווהמאד'בוגאהשהיאוהשחורהארוךשערה

כבנינעריםאמם,לידהיושביםתאומיהמשנינחת

תבשילבלהיטותאוכליםהםלחיים.אדומישבע

להריץקמיםהםלאכולבגומרםגדול.סירמתוך

האבניםואתבאבניםאותהממלאיםהםקטנה.עגלה

התלוליתעלהמשחקיםילדיםבחבורתמיידיםהם

נשאריםאינםממולהתלוליתשעלהילדיםשממול.

מעפריםותאומיה,פורבגב'ומתגריםחייבים,

 .שירעליהםומחבריםבעפר'עליהם

 :הילדיםחבורת

בניםהרבהפורלגברת
גיבןאחדטיפשאחד

תאומיםושניים

זהיםתאומיםזהיםתאומים

הה!הרהההר

ואדומים!שמניםעכוזחלקיכשני
יהוידעהבחורגםו

יהוידע!הבחורהוי

שעלהילדיםאחריהרודפתסירפדהמופיעה

אלמתקרבתכךואחראותם,ומגרשתהתלולית

פור.הגב'

צבועות!שערותלךשישאומריםהםסירפדה:
שערותיך.אתצובעתשאתאומריםהם

את(לוקחתטיפשים!ילדים(צוחקת>:פורגב'
שערותיה>לאורךאותהומעבירהסירפדהשלידה

אינןשליהשערותהאםבשערותיי!תגעי
אףטוב.ריחלהןישאותן.הריחירכות?
כולןמראשי!עדייןתלשתילאלבנהשערה

פחם!כמושחורות

שישגםאומריםהםעליה>:<מסתכלתסירפדה

לבנה!אחתועיןשחורהאחתעיןלך
אלעיניה<לוטשתטפשה!ילדה(בנחת>:פורגב'

 .עיניילתוךהסתכליסירפדה>
פור.לגב'בזהירותמתקרבתסירפדה

רואה?אתמהפור:גב'

גדוללבןתבלוללךשישרואהאניסירפדח:
למכשפה!כמו(בפסקנות)השמאליתבעין

רגעכעבוראבלברוגזפניה<מפנהפורגב'

אני ...אדמוניותשערותישולךמתפייסת):
ישלבעליגםאדמוניות.שערותאוהבת
אדמוניות.שערות

שערותיששלילאבאגםסירפדה:
יששלילאמאאבלכמה)(במבט ...אדמוניות
 ...זהבשערות

 ...ראיתילא<בזלזול):פורגב'
שערותיהמכסהשליאמאכיס~רפדה:

סביבהמטפחתאתקושרתהיאבמטפחת!

אשהשליאמאכיחזק!חזקשלההראש
לכלשערותיהאתשמראהכמוךולאצנועה

הגברים!

שלךאמא !צנועה?אשהשלךאמאפור:גב'
 .לטייליוצאתשלךאמאגדולה!גנדרנית

ועודשלההלילהבכתונתרקלבושהבכפר
שלה.החדשההשמלהשזולשכניםמספרת
המותניים,עלחגורהקושרתוהיא(בבוז)
לרמותאפשראיאבל ...השכניםאתלרמות

לילה!כתונתשזוראיתימידאניכולם.את
אפילו"פור·שמור"גב'ו~ת(בכעס>:סירפדה
כולםשלךיפההכיהשמלהאתתלבשי

מקומטת.לילהכתונתשזויחשבו
ילדהבנחת>:בהמתבוננתנעלבת,(אינהפורגב'

מסכנהילדהגםו ...טיפשהילדהטיפשה,
לאכן'שלה.בביתאותהאוהביםשלא

שלישנותושמלותבכללשםאותךאוהבים
הייתילואבל ...לובשתאתשלךאמא
בת,ליחיתהלולרעיון)(מתחייבת ...בתי
אותה.מלבישההייתייפותשמלותאיזה

האחרותהילדותמכליפותהכישמלות
אתאוהבתפורגב'איךאומרים,היווכולם
מלבישההיאיפיםבגדיםואיזהשלההילדה
אותךאוהביםלאהםלא,(בהשתתפות)אותה.
 ...שם

אוהבים!כןסירפדה:

מבינהאנילי'האמיניאוהבים.לאפור:גב'
בזה.

כןאוהביםכןאוהביםכן :(בזעם>סירפדח

בכתפה>מכהפורלגב'<נותנתאוהבים!

שלהמכהידהאתמכתפה(מנערתפורגב'

הגיבןבנהאל<נפנית ...טיפשהילדהסירפדה>:
אתומסירהקופאחיוךפניוועלכצלשקטהיושב

כמתנערמקומועלזעהגיבןהנערמראשו.כובעו

הואכמה,במבטסירפדהאלפניומפנהמקיפאונו.

גב'בשמלתה.ונוגעמהוססתבתנועהידומושיט

אלראשואתומושכתאליהידואתאוספתפור

כקולהלהפתיעצלולבקולערששירלושרהחיקה,

צעירה>:נערהשל

איילולילוליאיילי
תישןבני'נומה

בגןשרהצפור

קירבסדקהצרצר

שירישירהולילך
דלותועלחורףעלשיר
ישןמזמורושרשר

בנילוליאיילו
 ...תישן

ליענקלה")ערש"שיריהספרךומת ,מאדר(אידה

כשנקרעיםהאלההקרעיםבטיוטה:כספי .פשלהערה
סביבם.מתעופפותהקרעיםושאריותמקרקעםאנשים

סביבם.הקרעיםמתעופפיםבאדמה,להיותבמקום

יהוידע

פור.משפחתשלבצריף

אלפונהמשקוף·ךונמ.חלוןיהוידעשלבחדר

הרחוב.

החלון.דרךנכנסיםויהוידעאיילה

שערוחסון.גוףמבנהבעלכתפיים.רחביהוידע

והבשרניותהעגולותופניואמוכשערמאודשחור

 .וידידותלבטובמביעות

שער·גפיים.ארוכתבינונית,קומהבעלתאיילה

יעברמשנידקותצמותבשתיקלועשטני,ראשה

אךבצדודית,מחוטביםהםמאד.היפיםפניה

נעים,לאמשחושפתיהשלבדקותןישמלפנים

רוע.שלקוכמין

לאפעםאףבסקרנות>:בחדר(מסתכלתאיילה
הזמנתלאפעםאףאתהשלכם.בביתהייתי
שלכם.לביתאותי

שאתאמרתלאפעםאףאת<בחיוך>:יהוידע
 .בביתנולבקררוצה
זה ...להיותיכול ...כןיוהרה>:(בשמץאיילה
הייתלאאתהגםאבל(הפסקה) ...נכוןאולי
 . .שלנובביתפעםאף

לביתבאלאפעםאףאנירצון):(באייהוידע
פניםבסברשםשאתקבלבטוחלאשאני
משפחתךמעמדהזהבכפר(בלגלוג)יפות.

משפחתי.ממעמדיותרמכובד

מתעלמתאבלבוחןמבטאליו(מפנהאיילה
סקרנותיהוידע,גבילמאדסקרניתהיא .מהערתו

ויש ...בחדר):וכהכהלהסתכלממשיכהשבגבהות.

אל(ניגשתלאחי!כמוכתיבה,שולחןגםלך
ומארגזיםוספרים>ניירותשםומזיזההשולחן

(בחיוךטוב!זהלספרים.כונניתלךהתקנת
צורךכללאיןכאןלבחוריםמתנשא)

שנותששבקושישסיימואחריבספרים.

עודהחזיקולאהעממיהספרבביתלימוד
החדרבירכתיהעומדתלמיטה(מתקרבתבי.דספר

עלרקםומישעליה>השמיכהאתובוחנת
האלה?המכועריםהריבועיםאתהשמיכה

השמיכהשוליאתומרימה(גוחנת ...ודאיאמך

למיטה>מתחתומסתכלת

עושה?אתמהדה>:יב(תופסיהוידע

מחפשתאניידה>:אתמושכת<נבוכה,איילה
המנדולינהאת ...שלךהמנדולינהאת
 ...שלך

אתמדועמנדולינה.ליאין(בתמחרן>:יהוידע
מנדולינה?לישישחושבת
מנדולינה!ישלאחינבוכה>:(מחייכתאיילה
למיטה.מתחתאותהמחזיקוהוא

וגם ...מנדולינהליאיןלא,<מבויש>:יהוידע
מתחתאותהמחזיקהייתילאליחיתהלו

שיראוהקיר'עלאותהתולההייתילמיטה.
יפה.נגינהכליזהמנדולינה ...אותה
מנדולינה?עלמנגןאינךאתהאבלאיילה:
לא.יהוידע:
תמידהןשליהחברותוכשבאותאיילה:

לואומרותלאאבללהן'לנגןאותומבקשות
המנדולינהאתתוציאאלא:בבקשה,תנגן
למיטה.מתחת
אינךכשאתשלך'החברותות>:י<בלבביהוידע
והןהכביש,עלכאןאותךמחפשותהןאיתן'

שהןשתדעיכדיושרותושובהלוךהולכות
שלושיפה,שרותהן .אותךמחפשות
חושבאניאותןשומעכשאנישלך.החברות

שלענףעלמצייצותצפוריםשלושעל
שמותלהןישוגםרצונו)למרות(בצחקוק ...עץ

דומה.שלהםשהצליל
יפה!שרותהןכן'מתרצה):(מחייכת,איילה

וגםמנדולינה>המלהאתושובשובלבטא(נהנית

במנדולינה?מנגןאינושלךהגדולהאח
כותבשלךהגדולהאחרגע>(מהרהרת

 ...מצחיקיםשירים ...שירים
מורכן>בראשלה<מקשיביהוידע

התאומיםוהאחיםפתאומי>:נפש(בשאטאיילה

עםשמתחבריםכאלהפראיםילדיםשלך!
 ...ככנופיהמתנהגים ...מהםגריםמבוילדים

ביצים!גונביםוהשכניםשלללוליםפורצים
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הביציםאתומטגניםמדורהמבעיריםואפילו
הבית!מןשהביאומחבתעלשגנבו
שלאחיםיודעאני ...כןסלחני):(בחיוךיהוידע

(הפסקה. ...גדולתיאבוןיששליהקטנים
הילדיםאתחקרתיואנילעצמו)כמוממשיך
זאתובכלהסיפור!כלאתהכחישווהם

והםהזוהדיבהאתלהפיץהשכניםממשיכים
באמיהתגרוהם ...הילדיםאתהיכרגם

היאשזולהאמרוהםאותה.והעליבו
לגנוב.אותםששולחת

לילדים?מאמיןאתהאבלאיילה:
להם?אאמיןשלאולמה(בכעס>:יהוידע

ילד'לאאוילדמישהו'כשמאשימים
אני(הפסקה)מאמין.אנימכחיש,והנאשם

לאוגםלהאמיןרוצהגםאנילהאמין.מוכרח
הייתי ...רוצההייתיוגםלהאמיןשלאיכול
 ...רוצה
רוצה?הייתמהבסקרנות>:בו<מסתכלתאיילה

משהו ...משהולעשותרוצההייתייהוידע:
 ...כמו

יהוידע?מהכמוקל>:(בלגלוגאיילה

כמעסמדברמזוהרות,פניו ,ראשו(נושאיהוידע

ילדיםיהיושלאלעשותרוצההייתיבגמגום>:
כיבעולםגנביםיהיושלאבעולם!רעבים

לכולםלגנוב.הצורךאחדלאףאזיהיהלא
ללבוש.ובגדלאכולאוכליהיהלכולם
שלידיהבשתיתופסהואובהתרגשותו<מתרגש

ראיתיואנילו>מסרבתאינהאיילהבידיו.איילה

שבהםתמונותבעתרן.תמונותאלהבימים
שםאימושלגבנוףנודדיםילדיםמצולמים
כךשלהם,שהשוקייםעזוביםילדיםבעולם.
עדהקורמןנצרבוממשקפואים.היוכתבו'

דבקושלהםהמכנסייםמןאריגשפיסות
 ...הקרעיםאתלהורידהיהאפשרואיבבשר
הופעתןידיעלנקסעים(דבריו ...רוצההייתי

עםהעגוליםשראשיהןנערותשלוששלבחלון

 ,החלוןבמסגרתבציפוףנתקעוהדקותצמותיהן
ליצניות>כבובות

מלגלגים>:בקולות<שואלותהנערות

יהוידע?רוצההייתמה

יהוידע?רוצההייתמה

איילה>:שלמידיהמרפה ,מהופעתן(מופתעיהוידע

פטפטניות!מכאןלכנה
ילדים:בהצגתכמועצמןמציגותהנערות

דינהאנידינה:

ימימהואניימימה:

תמימהואניתמימה:

איילהשלהחברותאנחנודינה:
איילהאתאוהבותואנחנוימימה:
לשיראוהבותאנחנותמימה:

שרותאותנואוהבתואיילהדינה:
עלהמצפצפותהציפוריםאנחנויחד:שלשתן
אתאיפה ...ציףציףציףאיילהשלענפיה
איילה!לךמחכותאנחנואיילה?
רודפותאתןמדועבכעס>:פניה<מפנהאיילה

עכשיולהיותרוצהלאאניאחריי?
דבר!לכןחייבתלאאניבחברתכן'

עלינותכעסיאלכועסת!איילההנערות:
אותהמקיפות ,החלוןמן(יוצאותאיילה

יהוידע>וביןבינהומפרידות

פתיות!מכאןלכנהיהוידע:
ונעלמות>נעלבות(הנערות

באופקשרוייםדממה,לתוךנמוגיםמבוכה.שלרגע

עובר.הרגעהגעגועים.

אתהחברותי!אתגירשתאתה(בכעס>:איילה

תמידאותי.גםהעלבתובזהאותןהעלבת
למהאזאתי!לריבורוצהאותימעליבאתה

רוצהאתהאםבחדרךלבקראותיהזמנת
אתי?לריב
שאניחושבתאתמדוע(בתימהון>:יהוידע

לריברוצהלאאניאתך?לריברוצה
אותך!אוהבאני ...אני ...אתך

אותי?אוהבאתהפתאם):(בביישנותאיילה

(מסתכלתאותי?אוהבאתהלמלים>(מאזינה

אוהבתלאאניאבלנעורים>בגבהותעליו
(מסתלקתאותך.אוהבתלאאנילא,אותך.

צמותיה).בנפנוףהחלוןדרך

 .במקומוכתקועיהוידעאתומוצאת(נכנסתסירפדה
אותך!אוהבתאינההיאהעבה>:בקולהמצייצת

המיסהעל(קופצתאותך!אוהבתאינההיאלא,
אותך!אוהבתאניאבלעליה)ומשתרעת
בלבביות>:מצסחקאליה,נפנה(מתנער,יהוידע

 .,י #-,.-רדזד~; ב-.:~ו~,~'"' .

היאגםסירפדה.הילדהעלהביטוהביטו
עממי>בלחןלה(מפזםבנערות!כבר

אנושבןכברראשוןאדם

ברווזונתסוביסובי

ראשהרימינא

אוהבתשאנישמחאינךמה?וכיסירפדה:

כלאתיודעתוגםאותךאוהבתאניאותך?
סודותיך!כלאת(בקריצה>סודותיך

אינהסירפדהאבלמשהולומררוצהנדרך.יהוידע

מןברעשומסתלקתצוחקתהיאשהות.לונותנת

החדר.

הגשראל
מוקדמת.בוקרשעת

מילמחלבה,שלהםהבוקרחלבאתמביאיםאיכרים

הדרכים.מןעולהקיץאבקאופניו.עלומיבעגלתו

שניולואחתקומהבעל ,מלבנינמוךבניןהמחלבה,

והשניהמלאיםהחלבכדיעםלנכנסיםאחדפתחים,

הקירשלחלקועלהריקים.הכדיםעםליוצאים

דיומאמעניינימודעותתלויותהפתחיםשנישבין

אתלקרואנגשיםהאיכריםמןאחדים .הכפרשל

המודעות.

 ?קראת(בהתרגשות>:א'איכר

החרימושוטריםרם>:בקולוקורא(קרבב'איכר

אסורים.טוביןשלשקיםשישה
מדובר?טוביןבאיזה :'אאיכר

אומר>הוארםבקול .אזנועלמשהו(לוחשב'איכר

המודעות),אתלקרוא(ממשיךיודע!לא
אסוריםטוביןשאלהכתובכאן :'אאיכר

השקים.לאורךאדומיםקוויםשסימנם
עלמדבריםאתםאופניו>:על(מתקרבג'איכר

 ?האחרונותהחדשות
אלהרחבות):בתנועותלהסביר<מתנדבגוץאיכר
מרובאותםלהזיזשאיןדחוסיםשקיםהם

לרוחבאדומיםקוויםשלושהוסימונםכובדם
שקיםשניעודשהחרימוגםשמעתיהשק.

לאורךאחדירוקקושסימונםיותרקטנים
שבקצההעזובבמתנןמצאואותםגםהשק.

הזה?המתכןשייךבעצםלמי .הכפר
חדק!אתואסרו(בצהלה>:ב'איכר

מצאואותו!שחררווכברנעלב>:<בקול 'גאיכר

אתהביאשהוא ...שהשקיםתואנהלהם
אותםמצאוכיולמה?הזה.למתנןהשקים
במשקומתבןעדייןאיןולחדקמתבןבאותו
אחר·כךשהתבררעדאותו'הפלילוולכן
להסתכל(ממשיךנכון!לאככה,סתםשזה

במודעה>.

שלבניועלשמעתםהאםאגב,דרך :'דאיכר
פור?

אתהמהםלאיזהבכתפיו>:מושך(לועג,ג'איכר
אוהתםהמתבייש?אוהטיפשמתכוון'

הנכלם?
חידות!שלבלשוןאליתדבראל :ו'איכר
אנימתכוון.אנילמייודעאתה :'גאיכר

באוינדרמןהקציןלשניהם!בעצםמתכוון
גםוהבחוריםאתכאןוחקרלכפר'אתמול

הבחורות.את

סיפרמלינקשמואלכספי:פנינהכותבתהסיוסותבאחת
היהאיךוגבורתו.חוזקועללאבא>חוליםלנקור<כשבא
שקיםהיוכב.דיותרשקאיזהידעאיךכבדים,שקיםמרים

השק .קוויםשניעליהםשהיוושקים ,אחדקועליהםשהיה
אתלהריםהצליוזוהוא ,הכבדהשקהיההקוויםשניבעל
הכבד.השק

שניעוצר.וינדרמן.הקציןשלהג'יפמתקרברשע.

מתקפלשולחןומעמידיםהג'יפמןקופציםשוטרים

תיקעליוושםלשולחןניגשוינדרמןהקציןברחבה.

לשוסר.ונותןאחדניירשולףת,וניירשל

ששמוהבחוראתהנהותביאלך :הקצין
הנייר.עלכאןרשום
בומעייןכשהואהנייראתבמהירות(לוקחהשוסר:

חושבאניבזהירות):אומרהליכתו.כדיתוך

קרובכאןנמצאבחוראותושלהוריושבית
 .אותוואביאארוץמאוד'
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לאעודאם .בביתועדייןהואאםהקצין:
בינתיים.וברחהסתלק
אותוראינוכאן!הואלא,(במקהלה>:האיכרים
בבוקר!

ברצינות,לצדוהפוסעיהוידעואיתרחוזרהשוטר

ואינםבודבקיםהתאומיםאחיושנימורד'בראש

ומתנשמת,פרועהכולהפורגב' .לולהניחרוצים

מנסההקציןבנה.עלמגוננת Iהקציןפניעלנדחפת

הצלחה.ללאאבלהצידה,בעדינותאותהלדחוף

ממנו?רוצהאתהמהבצעקה>:(כמעטפורגב'

ביקשתילאעיניו>:אתאליה(מריםהקצין
 ...אותך

 ...אמואניפור:גב'
ולאגדולילדכברהואאבלכן?השוטר:
אל(פונההרעים.מעשיובשביללאמוזקוק

אתההאםודפים):ניירותלוומראהיהוידע

האלה?הגליונותאתמכיר
כן.יהוידע:

בביתך.אותםמצאוהקצין:

 .נכוןשזהחושבאינני(בנימוס>:יהוידע
אותם?מכיראתהמאיפהאז(בלגלוג>:הקצין

ושם.פהאותםראיתייהוידע:

איפה?השוטר:

קירות.עלמודבקיםברחוב, ,בעיריהוידע:
בחדרך?לאאבלהשוטר:
 .בחדריהיולאפעםאףלא.יהוידע:
 ?משקרמיאז :הקצין

מצאתלאמשקר!השוטר(מתפרצת>:פורגב'
יהוידע.שלבחדרוולאשלנובביתאותם
מתחתאבלבחדרולאאולי<בלעג>:הקצין

החביאשבנךיודעתואת ,שלוהחדרלרצפת
אניאותה)(מחקה ...תדעילאשאתשם.אותם
 ...אמו
 .(האומרחסירפדהשלראשהמבצבץהשיחיםמבין

אלה!בשטויותלנודיועכשיוהעבה>:בקולה

תביעה","עדתהכינוימופיעהטיוטותבאחת

 :לקרואחשבתיבאמתסירפדה.שלוםהשוטר:
שאלות.כמהאותךולשאוללך

 iבשכאותילכנותתעזשלאסירפדה:

סירפדה!

 , ...ככהאותךמכניםכולםקצת):(נבוךהשוטר
(קךרזי ,אותךלכנותאיךיודעלאאניוגם
יפהפיה?אולילה)

לי!לצחוקלךמרשהלאאני(בזעם>:סירפדה
להתלוצץ>(מנסהרחל?אוליאז(נבוך>:השוטר
 lאולא? "'לבןצאןהרועההיפהרחל

לאה!יודע!אני ,תכעסי
לאה.לילקרואיכולאתה(בחשיבות>:סירפדה

בשיחן;דעתהאתשיסיחונותנת(לאפורגב'

ן·כיווומיטוביםבניםהםבנייצועקת>:בסלה,

בני?אלהמאשימההאצבעאת
 tהקרשינאתעקרמייודעתאתואוליהקצין:

ארנשםושתלבצריףאצלכםהעץמריצפת
העלונים?

 tשלקחתכלכםדילאהאם<צועקת>:פורגב'

 tרוציכאתםועכשיוהגדולהבןאתממני

ואביאםאבי ,כן .יותרהצעיראתגםלקחת
מייודעתאפילוואניעושים!בניימהיודעת

הפלילמיעליהם,הרעההשמועהאתהפיץ
סיפרהכאןהעומדתהזוהילדה ...אותם

 ...לי
ילדהשישנהמעידההנאשםשלאמוהשוטר:
באמתאבלסירפדהאותהשמכניםאחת
 ...לאהשמה

לא!סירפדה:
חציהמאיימתחציהאלייה,(מתקרבתפורגב'

 ?זוכרתלאאתמתחנפת):
לא!סירפדה:

אזמפייס):בליטוףידהאתאליה(שולחתפורגב'

כמנהגךחיכיתואתבחוץיחדכשישבנו

רציתלאאבל ...הביתהשיחזורליהוידע
סיפורים.לילספרהתחלתואזבזה.להודות

אניהפעםאבלמספרת!אתסיפוריםואיזה
שקרים,גםמספרתשאתלמרותלךהאמנתי

ליכשסיפרתלמשלבושה.בלימשקרתאת
ביןשעשיתםומה ,שליהתאומיםאחדעל

ואתלא! ,לךהאמנתילאואניהשיחים,
פתאוםואזמכותאיתישהלכתוכמעטכעסת
שאתמשהולךאספרועכשיולי:אמרת

זהכילילהאמיןמוכרחהאת ,ליתאמיני
עלליסיפרתואז .לטובתךמאודוזהאמת
שלבחדרושהיהבכפרכאןמסויםאדם

מניכלשםושםמהרצפהקרשעקריהוידע,
 ...ואת ...שמענוולאישנוואנחנוניירות

ושמעת!ראיתאת

לךסיפרתילאפעםאף(בבהלה):סירפדה
כזה!סיפור

וראיתשמעתכיסיפרת(בהחלטיות>:פורגב'

להכחיש.תנסיואל
לאלילדה.הניחיאמא,חנוק>:<בקוליהוידע

הישועה!לנותבואמשקריה
ושמעתיראיתיאנימשקרת!לאאניסירפדה:

ובאתיהכול!הכולמספרת.שאנימהכל
וגםאליטובהשהייתימיםהיוכילךלספר

ליהבטחתאפילוואתאליטובהיהיהוידע
אניכילותגידיואתאיתייתחתןשיהוידע

הרעותהשמועותכללמרותטובהילדה
עלי.
יכולתיאיךבוטה>:בקול(מלגלגתפורגב'

שיהוידעיודעתואתכזהדברלךלהבטיח
שלו.החברותעללדעתישואלאינו

הבטחת!אתסירפדה:

זאת.הוזהאתילדה,ילדהפור:גב'
אתגםוהזיות!הוזהאניאז<בכעס>:סירפדה

עלכלוםלךאמרתילאוגםהזיות!הוזה
שםשיהוידעככה,זהאתונשאירניירות

אתשלקחוכמוכבר!אותושיקהושם.אותם
אתכםענייניםשוםרוצהאינניהגדול.אחיו

איפהיודעאינואישמבוכה.(מסתלקת).יותר!

לשוטרומורהראשוןמתאוששהקצין .עומדהוא

אמועלמביטיהוידעהג'יפ.עליהוידעאתלהעלות

לעלות.ממהרואינו

אותו?לוקחאתהלאן(ביללה>:פורגב'
לגשרשלךהבןאתלוקחאני(בלעג>:שוטר

ואולילהגיעתמידהשתוקקהואלשםכי
האםהגשמים.מןהגואיםלמיםאותונזרוק
מטביעה?יינצלואולי ?לשחותאותולימדת

ומפרידבזרועויהודעאתלוקחהואזאת(באומרו

התאומים.)אחדוביןבינו

תאומיהאתולוקחתידיהאת(מושיטהפורגב'

לסירפדהלבתשימוואלאליבואובידיהם>:
מתחילעליויהוידעעם(הג'יפשקר!שכולה
מופתעתראשה,אתאליומפנהפורגב'לנסוע.

לאןיהוידע!יהוידע,צועקת>:הדבר'כךשאכן
יהוידע!נוסע?אתה

ההולךהג'יפאחריורצההנעריםשלמידיהםמרפה

ומתרחק.

לגשרכשמגיעיםכספי:פ.מהרהרתהטיוטותבאחת
יימלט.לגשר,להגיעיוכלרקאםטוב.כברהכול

חלפו.שנחכשלושים
חדרחדק.מרתעכשיושהיאאיילה,שלבמטבח

אלהנשקפיםההריםאלפוניםשחלונותיומאדגדול

לבעלהערבארוחתמכינהאיילה .החדרתוך

סירפדהנכנסתלהינפש.וביהמיניהלהויושבת

 .השולחןלידכיסאלתוךבשקטוצונחת
שלומך?מהסירפדה,שלוםאיילה:

עייפה.עייפה,עייפה,סירפדה:

אתמדוע .כללחידושאינוזהאיילה:
הרבה?כךכלמתרוצצת

 .לשנותוואיןבאופייזהסירפדה:
תתאונני.אללפחותאזאיילה:

תמידאנילשנות.איןזהאתגםסירפדה:
מעשיי.עלומתאוננתדבריםעושה
בלימעשהפעםאףעושהאינניואניאיילה:
אניהסיבותעלולאהתוצאותעללחשוב
התוצאותרקהסיבות,לאכיחושבת.
חשובות.

חדק?עםלנישואייךרומזתאתסירפדה:
לזה.גםאיילה:

זה.עלדיברנולאפעםאףסירפדה:
זה!עלנדברלאוגםאיילה:

 ,לךחושבתאתמהשטויות!איזהסירפדה:
כאלהשאלותעצמושואלאינואחדשאף

להצקותיו.נכנעתלאהלאובאמת,
פשוטואם ...נכנעתיכןואםאיילה:

התפתיתי.

ככה!יהילוסירפדה:
כלילאתמכירהאתהאם(צוחקת>:איילה

בלבהצומחהמשוגעת,הפריחהבעלהחורש,
הראוי.

 ...שכןחושבתאניסירפדה:
השיראתזוכרתגםאתודאיאזאיילה:

בנעורינו:ששרנוהטיפשי

לבי!אתלקחהואהראויבלבשם
בסיפוריאותוגנבהוא ,לביאתלקחהוא

גםהואהחלקלקה.בלשונו ,שלוהמעשיות
לרכיבהסייחלילהביאלהציענוהגהיה

בעונתפעםכלראינוושםהראוילתוך
הסייחאפילוהחורש.כלילאתפריחתו

כליל-החורש.נקראעליורכבתישאני
שהלכההחורשכלילשלהוורודההפריחה
כדם!אדומהוחיתהלגמרילעינייוהאפילה
הפורח,השיחאת ,אותוראינוכברמרחוק

הסתוםאבל ,בסוסיגםובסוסוהאיץוחדק
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שלהמשתנהרוחומצבהיהביותרוהפלאי
השתנההואבשיח.נתקלוכשעיניוחדק
תזזית ,בונכנסהתזזיתכמו ,כולו

ורודלפעמיםשהיההשיחשלצבעוניותו
בהשפעתכנראהכדם,אדוםולפעמים ,רך

סוסיאלוקרבבסוסומאיץהיהואזהשמש:
ודורשהאוכףמןבפראותאותיוגורר

היהעלייהבטחה! ,כאןאמוניםשבועות
לו.להינשאלולהבטיח

טיפשהילדההייתיהלאשקרה.מהקרהואז
נבהלתיכןועלגופינתלקחלאשאף-פעם

גופיחלקאתלהפשיטלוונתתיכך!כל
 ...העליון
ממלמלת>:לבסוףבשתיקה,לה<מקשיבהסירפדה

נתתוגםהוזה>(בחיוךשם!לונתפתיתוכך
וגםהראשונהבפעםפיךעלאותךלנשקלו
ויחשוף .חולצתךאתשיפשיטהתנגדתלא
לבשתממילא.הריהעליון.גופךחלקאת

חשופות.היוושוקייךקצריםמכנסייםתמיד

עליבאהוא ,כןמבוקר>:לא(בזעםאיילה
וכשסיפרתימיי.ד"הריתיואזבתחבולות!

 ...בפראותצחקואחררגעיםכמהשתקלו
כששמעכיעווללולגרוםרוצהלאאניאבל
הביתהנכנסנוואזומיד!שנתחתןליהציע
שנתנהאחדממבטמיידהבינהכנראהואמי

בצעקה.פניההפנתההעניינים,מצבמהבי

לאוחדקזקנהאשהאזהיתהכברהלאאמי
בתהבשבילעליההאהובהאישהיה

אותהלכנותנהגהלאהואהצעירה.
היהזהכאילו ,האלמנה"אמך"האלמנה,

מריבהשלוברגעיםלעצמה,שייעדההגורל
להיותמתאיםלךגםלי:אומרהיהבינינו

שקטהבחתונהלונישאתיכךואחראלמנה!
כךואחר ...הזמנתילאחברותיאתואפילו
למראהלבישקטואזהבכורבניאתילדתי
 .שדייעלשהונחהילד

 ...הקטניםשדיך ,כןסירפדה:
הינקתיהריחלב.מלאוזאתובכל ,כןאיילה:
כלהיהוהילדחדשים!תשעהכמעטבניאת
אףחלהלאהרביעיתשנתועדמוצלח!כך

השניובניפעםעודהריתיובינתייםפעם.

שהייתילמרותהזה,הרעהעולםלתוךנולד
שיוםעד ,מבעליעצמיומנעתיסגורהאשה
ולראותהראוילתוךלטייללונעניתיאחד
שונאתאניכמהבפריחתו!כליל-החורשאת
הזה!השיחאת

מדוע?אבלסירפדה:
ואפת!פיתניהואפתאי!שהואכיווןאיילה:

עוד!לאאבל
הזה?היפההשיחלךעשהמהאבלסירפדה:
הריתי .בכוריאתאיבדתיבגללואיילה:
אסור!וזהזבהאשהכשהייתיאותו

אמרמיאיילה!שטויותתדבריאלסירפדה:
אסור?שזה

יודעתשאינךזהאיך(מתחייבת>:איילה

לאשאף·אחדכמובןזאת.אוסרתשדתנו
 ...יודעתאניאבלזה,עלמדבר

שלוםמתגרה>:ולארךבמבטבהן(מביטחדק
 ?נמצאתאתואיפההנההגעתמתיסירפדה!
אתמולבאתיהרכה):מלשונו(נבוכהסירפדה

אצלךימים,כמהכאןלהישארוהתכוונתי
איילה.ואצל
שאתלנוכתבתלאמדועאבלבשמחה!חדק:

הייתיימים.כמהאיתנולהישארמתכוונת
והיינוטובסייחבשבילךלהשיגמשתדל
עכשיוהלאכי ,לראוישלושתינורוכבים
כולוכליל-החורשוגםשםפורחיםהשיחים

האדומה.בתפרחתו

כליל-החורשאתלראותרוצהלאאניאיילה:
בפריחתו.

לפעמיםאיילה!שטויות,תדבריאלחדק:
 ,למשלזוכמושטותמחשבותבדעתךעולות

האם .בננושלבמותואשםשכליל-החורש
עלהזההסיפוראתסירפדהיודעתאת

 ?שמתהבכורוילדנוהזההשיח
לדבררוצהאינניגםולא(נרעדת):רפדהסי
כך.על

ואולי ,נדברלארוצהאינךאםטוב,נוחדק:
חלההלאהילדיודעת,אינךאפילו

אמרהרופא .ואדילאיתרכולנוכשהלכנו

איילהאבלמת,זהובגללשםשנעקץ
אתמסתיר ,משהומסתירשהרופאחושבת

המחלה.שלשמה
רוצהואינניחושבת!אניכך ,כןאיילה:

כך.עללדבר
לאהעובדותאבלתדברי!אל(בלגלוג):חדק

תדברי.לאשאתזהבגללתשתנינה
סטירתלוונותנתלבעלהבמהירות(ניגשתאיילה

תיגעשלאפעמיםכמהאותךהזהרתילחי>:
ששמעתמהכלשכחיסירפדה!זה!בעניין

עכשיו.כאן

הולכת.אניסירפדה:
תלכי.אלדרכה>:את<חוסמתאיילה

 ...מוכרחהאניסירפדה:שתיחדק.נכנסבתימהון.בה(מביטהסירפדה
אינךאםסירפדה,תישארי(מבקשת>:איילהמהשנייה.)אחתמתרחקותהנשים

אצאואנירגעית>(שתיקהשאשתגע,רוצה

החוצה.עכשיו

אתלאן .איתןאלךאני(בהיסוס>:סירפדה
 ?הולכת
שליהבוסתןאלהולכתאני(מבולבלת):איילה
אתהלאלסירפדה>(מסבירה ,הראוישבלב
הראוי.בלבזיתיםכרםשנטעתייודעת
חדק!שלעזרתובליזאת,עשיתיבעצמי
ואשתו(הבעלירוקים!תמידירוקים,זיתים

פורגב'נכנסתבדלת.צלצולשותקים.וסירפדה

ושמן>.גבוה ,זראדםואיחה

סירפדהוגםוחדק,איילהלכםשלוםפור:גב'
ויובלות.שניםסירפדהאתראיתילאכאן?
שלומך?מהשלומך?מה

לאפור!גב'לךשלום(מופתעת>:איילה
אחריתיכףהלאבמחוזנו.עדייןשאתידעתי
האדמהכברתאתמכרתייןכבאתששלחו
כללנעימיםשאינםזריםלאנשיםשלכם
כי ,כךהמתבטאשאביהסליחהואיתן ,וכלל
ומה .אותךלראותמאדשמחהבאמתאני

לא ?מתהואשלך?הגיבןהבןשלום
הבניםשלוםומהמבוכה)(שתיקת ..ידעתי

עודהםודאיחייל?עושיםשלך?התאומים
לאאתרקבימים.באיםאנשיםמטע

שבאהאישומיכמעט.הזדקנתולאהשתנית
איתן?

שתשאליפיללתילאעלייךאיילה!פור:גב'
ייתכןלאיפה!יפהעליוהסתכליכזו!שאלה

כך!כלשהשתנה
הבכור.בנךשזהייתכןלאייתכן!לאאיילה:
עלשמעתיידה>אתלוומושיטהאליו(ניגשת
במחלבהוגםבצרכניהגםבזהדוברבואך,
נעלםהאםהצעיר?אחיךשלוםומה .שלנו

לחלוטין?
שלארקנעלם!לאלא,(באנחה):הבןפור

לולחכותכדיבריחתיאתלדחותיכולתי
ויהוידעברכבותטעותכנראהלנוהיתהוגם
 ...אחרתרכבתעלכנראהעלה

הגיע?ולאןסירפדה:
שלאמוטב ,תשאלישלאמוטבהבן:פור

הרישמההרכבותבחדר>(מתהלךתשאלי!
ליוםרכבותשלושכאן.הרכבותכמואינן
האוטובוסיםאוטובוסים.השאר ,כאןלנויש

שלמים ,יותרנקייםברכבת,מתחריםאפילו
שם.כמושבורותשמשותלאיותר.

שםהיינושאנחנואלהכמוקשותבתקופות
שהרכבותנסוהיהבכלעזובההיתההרי

הלכו.
משאלתה>:אותהשיסיחלונותנת(אינהסירפדה

הגיע?זאתבכלולאןקרהמהאז
עלידענושלאלמקוםהגיעהוא :ןהבפור

קיומו.

IJ ~, 
~ 

 ]סיוםללאנותר [

צביעזהלדפוס:והביאהערכה
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הגשרעל
צביעזה

ff "שלבכתוביםמחזההוא 'גשר
עלעמונאבקההיאכספי.פנינה

שהןמחברותשש-עשרה=פני-

ליקטתיהאלההמחברותמןמעזבונה.חלק
החלההיאבקשתה.פיעלאותווערכתי
אףואולישניםעשרלפניהמחזהבכתיבת
אתכתבהגםכאלהבהפסקותמזה.למעלה
הראשוןסיפורהומחזותיה.ספוריהשאר

 ,-1938בב"דבר"הופיענעמי""האחות

לש.<הודותכהעדשהופיעהיחידוספרה
עםבשיתוף"יחדיו"<הוצ.שו-נההואטנאי>

סיפורהמלבד .) 1980הסופרים,אגודת
סיפוריהאתזהבספרהכללהלאהראשון

קוםלפנישוניםבכתבי-עתשהופיעו
ובשנותהשלושיםשנותבסוףהמדינה

מוקדגבריאלזההיהאחר-כךהארבעים.
מדיב"עכשיו",שלהסיפוריםכמהשפיוסם

שהפסיקהבנקודהממשיכהחיתהשניםכמה

מתנגשיםשוניםזמןרבדיהיוולכןבמחזה,
השיגהבכךאך ,מהלכואתומטלטליםבו

בייסוריםלהשעלתהחריפהתמציתיות
מלאהגיוסהלהוציאהשתדלתיגדולים.

הערותיהאתכאןכללתיואףהאפשרככל
במהלךשרשמהוהרהוריההפיוטיות
העבודה.

כפר-חסידיםלמייסדיבתהיאכספיפנינה
יכלהואשלה.המחזהמתרחשגםושם

ניצחוןהשיגהובכךמקום,בכללהתרחש
אישידבר-מהלתת ,אליושאפהשתמיד
הייחודאףעל ,אוניברסליזאתועםמאוד

בשממהחסידיםחלוציםשלשבהתישבות
היהודייםכוחותינוכפיאותה"שתירבתנו

עלכתבהלאהיאביומנה.כדבריהמאד",
למשלהנהשממות:הפרחתעלולאחסיד~ת

סחיבתבעניךשלוההערהאתאשרמ.ש.
ההערות,יתרביןשזרתיהכבדיםהשקים

בימיםשהופיעכפיכאןמופיע~ינוהוא

כ"מיהלימודוספריהמקראותבכלההם
סויחר"שהריו"מיבמלעילאוסוחר"שהיה
מהאלאלתפארת,לחלוץנהפךועתה

השקיםאתשלוהתיאורהואלמחזהשנכנס
בחוראותולמשלאושהרימם.הכבדים
קץששםרקעליוונאמרבמתנןשהתאבד

היאהמלחמהבמציאות,מפח.דלחייו
ששלחהמשפחתועםשלוהקשראתשניתקה

מקורותמכלנותקוהואכאןללמודאותו
אזשהתפתלהקישוןעלההואוהגשרקיום.

המוריקיםהמפרץושדותהרדוףשיחיבין

היהכשהקישוןענקיותלביצותשנהפכו
 "לךנתנהלאהיאבחורף:גדותיועלעולה
כללהיותיכלהואולכןהללוהאפיוניםאת
ה"גשריות".מתמציתבוישכיבעולם,גשר

התעוררותעלכאןכתבהכספיפנינה
עלשלוש-עשרה,בתבילדההנשיות
ישנה,אשמהועללאמת,נאמנותה

אנשיםעמםשנושאיםדוסטוייבסקאית,

 ,ליחידכאןנתונהאהדתהחייהם.לאורך
אףקומוניסט,הואזהשבמקרה ,הדופןיוצא

שנהשישיםהעובד".ב"נוערחיתההיאכי

חלומותאותהפוקדיםהיוועדיין ,מאזעברו
 ,השיחים""במחבואיושבתהיאשבהם

מכאוביבהוכוססיםצורביםעדייןכבמחזה,

"לפני : t958בביומנהשכתבהכפיהנשיות,
לכפרנסעתיבחורף,היהזהחדשים,כמה
ערביותשלחבורהעמדההאוטובוסוליד
ביןוהנה--הסמוכיםהכפריםמאחד

כבתההתבגרותבגילנערההתלבטהאלה
סקרניתארבע-עשרה.אושלוש-עשרה

המגוחכת,בשמלתהועלובהומבוהלת
מזולזלתהמבוגרים,ע"יונדחפתדוחפת

הןידן<עלהצעירותהנשיםעל-ידיאף
גרעיניםידיהןלתוךושמוהבעליםעמדו

מידיהן>מנתהאתקיבלההיאואילולפיצוח,
למה?<למה?עצמיאתראיתיפתאוםואני

הכולזעקאני!זו-בדמותהלמה?)
העלובה-מבוהלת,הסקרנית, ,אניבקרבי.

היום!"עדהיום,עדהמזולזלת,הנדחפת,
איננהבשבילהבמחזה,המתוארתהחתונה

כשהיאפסטורלית.;כ;כריתתמונהסתם
ימיםמאותםוהכלההחתן"בדמויותנזכרת

החמש-בתהכלהעלביומנהכותבתהיא
הגדולהזההקטןלאיששהושאה ,וחציעשרה
הכפר"וכללפחותשניםבעשרממנה

ראיתיפתאוםואניבמחזה.לראותהתאסף
בחשאיבהשדיברוהןעותמןמגיחהאותה

מגודלתנערהקיומה.שליוםאורמיןאל
אדום,ורודשחורצבעיםעזתאברים,

שעמדהקטןהאישמןראשבכדימתנשאה

מגדים.פרימלאמגשמידיהמקבלמולה
כלתומולחתןשלארוטימתחהרבהכל-כך

עלהמתנחשללכוחםוהנכנעתהמתריסה
שאינוהזההטובהקטןוהאישעסיסיה,

חיוכובזכות·עשרה,האחתבשנתימפחיד.

מחתנים.פחדתילאוהמצחיק,הטוב ,הנבוך
עברמהתנחשלוהארוטייםחלומותי
החתןשלבזכותוהחם''הפחדשללתחומו

אתבי .שחררבכלתושמבטוהקטן
החם',"ל'פחדמעברהאפשריותהנדיבויות

ששלהכילהמחזהנועדמלכתחילה,
אך ,הראשוןבעמודושצויןכפיתמונות,

כספיפנינההוסיפההאחרונהחייהבשנת

לסיים.הצליחהלאשאותהתמונהעוד
פערשנה,שלושיםאחרימתרחשתהתמונה

לתאראהבה ,אותוחיתהשפנינהזמןשל
שונה.שבספרההקצריםבמחזותגםאותו

הבמאיאךמעולם,הוצגולאאלהמחזות
מדויקיםשהםעליהםאמראלפרדסמייקל

מןהכפראוירתאתמשלימיםהםלהפליא.
נקראמהםאחד ,ואכן ,הסהרוריהכיוון

הירח","לאור
ניסתההיאאנוש,במצב ,דוויערשעל

מותה.אתכתבהולמעשההסיום,אתלכתוב
אתולעבדלהתיךכוחהלהעמדלאכבר

לחדוליכלהלאאבלכדרכה,הדברים
חייהמחומריכמההגיחווכךבעט,מאחיזתה

מתקשרים,לאחשופים,בנפשה:הרוחשים
בוסניהאתהזכירהאפילובתחילהמזעזעים.

החדשות,מןאליהשחדרההרצגובינה
לאחרשמתרחשתהזיהכתבהאחר-כך
נשים,שתיחלום:מעיןשנה,שלושים
איילהשלבעלהאתפוגשותוסרפדהאיילה
שיחהומתפתחתבעגלה,פניהןעלהעובר

שלומךמה-לה:אומרהואביניהם:
וזרועותיהוצווארהפניהכי-שליישישונת

להןמציעהואמסותתות.אבניםזרועותהיו
רוצותמסרבות,הןאבללעגלתולעלות
איילה,שלבנהעםהזיתיםאתלקנות
 ...היפההמפתהאתולראותאותולראות

כמונפשה,לפנימיותדימויהיא(המפתה
עומדיםשםאביה,בבטןמפחהזוחיתה

 ) ...בקורנסומכיםלמחצהעירומיםגברים
היה"לסירפדהברשימותיה:ממשיכהופנינה

דרכולפיויפהחסוןבחורממנה,מבוגראח
ועלהממנושמעהולאהיםלמדינותשירד

מכאןותסעכמוהותעשההיאשגםבדעתה
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כאבההזה,האחלאן?"אבל .אותולחפש
שמוואתממנהצעירהיהוהגדול'הנסתר

שניםשפתיהדלעללהעלותיכלהלא
נפלכספייעקבימוג".שלא"כדירבות
בסטודיהאבישלתלמידוהיההל"הבקרב

וזה ,-40הבשנותבירושליםהדרמטית
שלהקשרביסודמונחשהיההדבר

אבישלמשפטגםלפנינה.משפחתנו
"בכלונבט:ונקלטהמחזהאלהתעופף

צומח"אתהשםאותךזורעיםשלאמקום
אתוהטילהזכרהופנינהלאבי'אמרו

להשקראהשלהסירפדהלעברהזההמשפט
הקרציתהוויתהשוםעלבעיקרזהבשם

עלחביבשהיהשא~ל(ביטויהגלמודה,
העזהלשוןמענהשזרםעלוגםפנינה>

 .בושהצטיינה
"אמהסיום:קטעיבאותםכותבתהיאועוד

בתנועותבחללמחפשתסירפדהשל
קולהאתשלקחמישהועלובטענותחפוזות

אתחזרהודורשתממנהסירפדהשל
והיאאליהחוזרסירפדהשלקולהקולה.
אללמטהבוקעתוהצעקהבצעקה,פורצת

הפרטיזנים:שירשלהשירהתוך
האחרונהדרכיהנהתאמרנאאל
 ,,_-העננהשמיהסתירוהיוםאוראת
לראשונהשנדפסהפרטיזניםשיראת

ב-ב"משמר"שלונסקישלבתרגומו
 ,שלוהשיריםבפנקסאחיהרשם , 16.2.45

שלכגילווחמש,עשריםבןאזוהוא
ביערותשנרצחגליק,חירשהמחבר'

שלדמותוהפרטיזנים.ביןבהיותווילנה
יהוידעדמותעםמתמזגתהמתהאח

יהונדב.זהבקטענקראוהואשבמחזה

הואבעם?")מ"המתנדביםהיותו(בגלל
כאילוסרפדה-לאה,עםהדלתבפתחעומד
גםעלםבשאליועלםחבמהמחוזחזר

בידה.בוטלהוהואמתגבהתוקומתויהוידע,
אנייהונדב,יהונדב,ואומרת:בוכההיא

H .. 
~ 

כספיפנינה

גיבוהוממרומיאליהגוחןוהואמפחדת!
סרפדה-לפחדמהלךאיןאבלואומר:
להמתחלפותהיוכברשהמלים(כיוןלאה!
ושרידשולחוהוא"לבקש")בטעותכתבה

העולםל"כל(הכוונהברסלבנוסחאתלה
אתשתשירעליהומשגיחמאד")צרגשר

 77עתו)בספר•

בקרוב:יופיע

רותי

ממולהביתמן

תנודות-המגלותדקיםבצבעיםונפשנוףתמונותעדינה.אהבהשירת

המדייקהעדין,השירולאוהביהטעםלאניניספרביותר.דקותרגש

והנבון.

שמחלהיותמוכרחיםואומר:ברסלבנוסח
(הכוונההקטניםוילדייכלל.לפחדואין

ההואהעבראלהמעברבשעתכילנכדים,
:•וידיהםהעתיזד•) Tילד:~אלמופנההמבט

קטנות)להיות(צ"להגדולותורגליהם
כמוסירפדהשלרגליהעלמשתרגים

ומשגיחושומערואהויהונדבדקים,עלים
ברסלבנוסחאתותשירשתחייךעליה
נצרכספי'(פנינהכלל;לפחדשאיןואומר

לאםובתידועיםאדמו"ריםלמשפחת
אךבה,וכפרההדתמןהסתייגהשמרדה,

הרגשה"מהיבעברעצמהאתאלה wגם
מרגועהנותנתזוידיעה--זו'מופלאה
גשרכולוהעולםכלבצוותאהשריםלאלה
כולםנגמר.כךנעלמים.וכולם )--צר"

ומוכרחיםלבכותמוכרחיםלתהום.שוקעים
שיראתרועדבקולשרהרפדהוסי .לשיר

ברעדהאליההמתגלגלהפרטיזנים
לתהום.שוקעיםנעלמים,וכולםמלמעלה

היאהאחרון'געהרעדמשמרתהעלכך'

אתלעשותהכליםכהרתיחבכלמנסה
האמת.כלאתאמי-תה:אתולהגידחובתה
שלהקלעיםשמאחוריהדבריםמקצתאלה

חשיבותלוישהקלעיםומאחוריהמחזה,
פנימה.תמידמבטההמפנהפנינה,אצלרבה

• 
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 . י.?י,ק~;ק~ןס;פ;
-מ;ביל;תהדרכיםכל

T T ; -' • 

:;ניב. 9ו~ י~יכ;t-ל~~ 7מ;:;ניל;ת
 .בינ;:~~ו י.?י,ק~;ק iJת;ך~ל

 .~~יון~ל י.?י,ק~;ק 'י.?י,ק~;ק iJך.רר
למחתרת.ירדוא;דמותםהמירואחרים

:-'' ' '' ' : T T ; --: :• .'' 

97PiJ ן;רא;~י~w .זק~ל·אשwr ז;ישו~ה.ים

:p ~ןל~~לינ;גw י
ק.זק~י~גא;ךרייב-~יזך~ילים,ק;מ;ת ?7זג~די~יםנו ry~ג

:p לב,ז;ישוזגתךר_ע; 7לי:p ליTiJ ~~אש·,~ ה
בעלום-שםישר ...... ' : . .. 

f ;מiJ ק;םpן~דזW. נקר;ןלסז;:iJ ןנ;ןpז
זגךסרב.~זpלדו~ים ?7ד iJרר.ך

w לry שוקקותווךקות+-ייגךםנו
::זקרו;ח·::זקרו;ח~כוש~.רץ ר~י.+~ל

רים)·~~ס ה~~ iJ ,י~~ר~(זקש;_ךר

o/:;1 7~רי~ת~תW.iJ סזo/:;1 י:;ניל~
w דרהד~ינו~w אח"מ.י~ילרא

iJ ם~Qt5 תזג:קירה~iJ ;ןזקם ?ד-בוך~ה 7אQt5 ןב;א.~רירה
 .ל;~ד;ןד-בוך~ה, 7א; p:~ךיךת,.~ ryל~רד.ז-:ו~ם

9reiJ 9הR ה:p ,כ;ת 9~ן~קפוךט~o/ סד;תלוות~
 לןכ;:נ;:(ןק;~~ס~זק;t,ול~ד 9 נ;:

tpjJ יפW הואליiJ ר ,~פ;ן~f ה~;,י~ה.י reiJ ,רים
ןה.~ל~ד~רע;ד ,)ף;ח jJן~דtי~ריםזקל;נ;ת

קיסךה.שום~:,ולים,זpלזג~ר;תשום

~~יסךה.;ןרים nנו ry~ג ,נ;~ר

זקם.נו ?t7י~זג /oהןק:קילt,וע;ן'~~זקר~י
!ך.רינו. t5 ~רו~ים piJ: י~~

חזיריםבע;ךהאיאתתריםאלים
'' ' 'T •,• T ' : :-• • 

~ךריץ' .9ןקיק p:רר iiJך.רראוג:יםזג~~ילים
לצלם.נחמדישר  ••- : T : '".י ''. ''.

 ,םי~~ w ד~5ו~ר?.~ל~ים
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1~1 
1 ~ 

זה.עלנדברע;דנינינףנשאר
• : T •• •• ' : -•• -:• 

לב;א.~דין~סהןזקם ?ה Qחיד 7סא;~ת~:קיר~סהח~ם
 .~יד;ןה, Qחיד 7 ;אנ;:א,ךירת,.ל~~סרד.rי;ן~םע;ד~ם

א,סד;תזקל,ו;ת~כ;ת 9:;נטף~,סיפ;ל; ;קך~ז:;

(:;נ:קללף:;נקףtקז;א:;נז;נ~ןךם
פשףטיםצה nמל;נ;ת-רהדר;םהףאשליהטיפ

-' :• • -T J : T -: -: • 

 רי'~ל~נ;: ב:;ל~ז:;ה, R~~ריי .P ;חנ;:
ןה.~לדד~רע;ד ,);מך.ל~נ;: ב:;ל~ז:;ך
ולאנשיליננ;גע
;:זת;לד;ת:;נדהי~י ת;~ T ;ל~;ףק;ל •~ל~
צבע.להחליףהזכףתאתלעצמ;ש;מראחדכל

T T '." •• : -: ."' -: : -;-• :• -

 .תףמן~ז::;ז:;ר.רר 'ן;כ~ז:;;:זtיא,ריך
א,טףז;נים~ריףrכל;נ;ת;_רי n ,א~~.רת

ןה.~לדד~רע;ד ,ה~כ;ptן~:ר:השףםר, .Pנ;
~יגינף.~זק~רן~ש,ן;:זקים:;נליקףת 7ס 9ה ,ם:~ך~-ן~~-ר;א p:~ל

 .;:זע;ר~ת~טtקז:וי 1:אףש~ד
 1זpלירה.;:זזpקל"אןהזקל.מףת Iנ;~ר

ןה.~םע;זקים~ה:אףש 1ר .Pנ;

·ק.ל w-ן;~ר~~לךכףת:ש בז:::~??ל~ל
 .יאףשעלהזכףתמאשראדםלכל

TT Tז: ' •,: -: -'' 

זה.מכלש~שמרףני
 .r;ו~איא"ללגףף~ל~ך· ר~;·ל~ין =, ~~ר-~

 ףסpז??נ;:ל.ילותה ?7 ~ ,ה~pזז;נ~ה,
יז;נ~ףת. ?tל~י~~ה (;t~י~ם~ד:ז

נחמדתצפ;רהכלבלבי,מלאכי,
-: • T • T : - : ' T .'' : ."' ."' 

~יגינף ר~pז~ןה

 .זpק.רז;נלiרי;ת~קת,;תיז;נלiרז;נןי ה~:
ק.ר";:זנ Iלא;ר ה.ל~;ק.ר";:זנ
לא;ר.ק.ר";:זנ~ךה~הלא;ר,~ךה

ק.ר";:זנ~ךהא;רז;ניןל~יןה

~ק,ךת. aן~פ;ןהלאב~יק ;מ,;:ד~ר
נחמדישר

:• ,'' ' :• : T 

ח~ה-השכרכתלידמיםנתףלת

wb ~ ~ליל) p סה)זץ.ל ;~ 9א.~ף ל~,ב·ש~
נאטריצ'הסמלה,מרים,א;

• : T .'' :• :• ., -: • ."' 

 .ה~ Q ;הז:;~םק.זpר:;נלי
סמית.כמ;משחף-והלאה

: T : T -,'' ; : • 

הא;רחים.נספרהשםאתתמצא
• : T '.' •• -'," ' ' : T : ' 

 ?נ;~ר ר~~א;סה,ז:וך~ה

R תר.~~ז:;~תח 

tזל.יףסףו;רף pסrכת
 .א;~רא,~י 1~ל.יףrכtקריrכל"אהיא

~ים wס~ wז;נר .P :ז;נה~ם:;גים,ל.אמתאהבים,
 ...:..ק.ר"נל~נ;ת~ד ·,ם.~ו;רא ם~,; 7 . ;~~~
 ,סנ;:ז::~זp;נ~ם~חר;ת~ז:קירות םי~~ז:;

 /~/~/~ ,סנ;:ז::~רףש p~ה
-ס p~ t?wזכ;:ד~ס Rזrp.ךל~rכד
tןה ם;~ז:;ן~ע;ת, ,ת;נ~ק

 .ד~~ aר;ן fז

~ריךה r~Rכת ן:~ ,ל~ך;וח~rכת ז:~
שטףחיםמתניםכבדיםשדים

' - T ' '' : T t : -' : ' 

ן.ט R ,ןרדזקךיר-ט~~ת, ה~ז:;

 .חןמ;~אןה י~י~נ;:קtקלם,ל"א~לט ry נ;:

: w ק,ל.ה, 9ז;נך:ם,~ם;ן~םדז:וי~~ t? רי~'ה
;j כת~ם 1;:זךךנףr~ז;סה:;pקל,ק,תב"הזtק

ל.א-ל~~תה.כ;חית, nניעגלגלה,כזז
:--: -T • • T 

 .כברלין-1935כנולדהיום,כגרמניהכיותרהבולטיםממשורריה ,מקלכריסטרף
שירהספריפיוסםומגרפיקה.מכתיבהמתפרנס .צרפתוכדרוםכברליןמתגורר

 ."האדםזכריותמגילות"אתאייר .דפסיםהורישומיםיספררכןםירכופרוזה
 1991הפליז",עיר"הרומניםלאורצאוייש.ידומימעברית-עדלגאפרתעםמתרגם

סופריכיןהדר-שיחשלכיותרהפעיליםיומיוזמ . 199 2 ,ןלמו wשלנייררתיר"ר
 .וגרמניהישראל
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לגלגוליההתשיעיתנשנה
 ז•: :·: ··:--זז

 ,הך~~ס~~ןהנ;ו~ךזה
1o/iW ה~ןזר;תל;ו:ה~· 

 .י wח~ן;נת;ך~רזה
יגה c1הפנשכילפתוחיםפצעיםנמההשאירה  יז•:-·:· . : ·ז:-זז•:·

ליי iהז;יג~לה
 .;ת;אןה p:y:ר, 9 ~

 'ן:~פ;קוכ~ינ;;דירנוז;ו~ז

 .ם~;ע~ינ;

ז;ננ;וד;ק.?.ת.ת;כ; p:זקס~חי;~המורים wiJת Qקו~

 ל~~ךא;ךל'זקוכךח.לןם iJר' 9 ~
-~ז;יגאיגכרר' 9 : ן:~ r:זקס:ס~ן

משהו.שלבתנאיתמיד
T • • : -:• -:• 

זקל;~ךה iJ-ן~~ךהוא
 .אלהיוא;יב;של;והאליביהוא

: - T 0 0 '." f : f :זT 

 *~ד;ךה. jJת; iזג~~יה, iליכ 9י~ת;-זג~רי~ת; r:זגךליr:יה, 9:קז;ניךת;
אביאה. ?לרא;תהתרצה

' : ."' ' : T ' T T 

א;סהך~~יאזקץף~וכתז;נךה
סכ~ןשלק;~ק,י?.ין, iJ ~ tVלק;~ק,י?.י ,ד~~

שלהנרכבשלינרכב
 T f T '." f".' ".' ' '". •: •ד:

iJ ב~ך.~סר';נו 
ממפה.שפ;תךממהותהנה

: •• ' ." T T O '." -T '." • 

שלינרכבהמהירבכביש
-: ' -' T T t ."' ."' ."' • 

ובלילהננ~;םע;נהנבל
 ז:---'ז:ז

~ד 9ז;נא;ת;זקכ;~ית,א;סהא;סנוע;ק.~ת

 6529 יוtיכ;t-ל~~

~סהדקל~י;ת:כ;ל!ה:קי~סה,!ה:קיזג~יr:זים,~ז
 .םי~,,~ ה~~~לח.לקים ?7~~זקיף'א;

שלינרכבהמהירבכביש
-: • -• T T ."' :• :• • 

iJ ל~pז;ננ;וד;קן'זf iJ ל~~א;ךל'~זין 
-~נ;וגאיגכרר' 9 : ז:~ r=זקס:ס~ן

 .משהושלבתנאיתמיד
T • • : -:• -:• 

 ·י.?יוt~;קר, 9 ~
החברה.גאות

-:---:• : T 

 ,תי_~(וז;נל.ןהךית, pך~ן;ו_ךאtקיתז;נזvזג:ם,ריק .
 .ק~ק.ת ?P.7;ךה n9שום
חנ~יה.לאריכותה;ד;תזכתההיא

' T : T -
0 
-: T '." -

ט;ב.י;ג::ןרך~ח iJד 7tזג~זגחזי~ההיאו~~לל'

~סה.ז;ניהנ;ו~.ררלאע;ד
 .ףך~~;~כבזpיר, 9נ;

לל~ת.:כ;ל~סה
ל~ש·;תאו~לל"אי;ג::ןר~חוץ'זקוכק.ה י~~ :ט;~ן~סה

rךד:;גים iJךך.ך;ך nן~זג~יטך~י~ף
P.7? ז~ ה~:דיp~חוץה"פ ח~

 .זקליס~~ך;;נית~תזקק.ט p:ז:וךל"ל

~חוץה"פר' 9 ~
ק;~ק,י?.רים.י gון;נ~זק.ללךלה~חזpת~ך~.רי~ין

שליהואפרוטהשרהאיפפוה"פהא;ך
T '.' '' '." T : T f :• • 

כלום.ע;להאיגפהז;תאורהנ;שך
."' ! f T T'." '' T : 

י wךתו ז~~לאו pךא·ל~ר
 . 612 י.?י,ק~;קנ;ן.נוילה.ךה.ל .fךלה

ל;זגר.~שזגהה, 7t ~~~תסלסה~~די
 !פפגל;ה;פפגיפפגנ;'

'."TT ' ',' TT TT ."' 

 :ק;ן;ניקס iJק;ן;ניק p:?.~זגר~ין~לום.ל"אז;נןהחוץ
iJ ע~;טןג. 

 .ת;ד~~לי;ג::ןרר;ב R!הלד~ת, ;מ~~זגזק~י~ןג iJ ,ר 9נ;
זגן~ך iJזקלזקךי~tויז 9iJ~ם

כלנו.אחרינברנעת
'' T T ; T ••• t --: -

~ :y ,ז;נךמ;ת~זמ;תנ;צ;ת,י;נים- . ... 
התמ;טטנאהמחשב

-: •• T ."' • ; •• 

 .לרגלינתכווברגים
: T • • : : -: -

ר 9 ~ ,~~ךל ,ר 9 ~ ,ך.ךך p:ןה
לוף re ~~זpפןש,~~דור,
נלבלהוברזלחלדהבזלילת

' : ' -:-••' T '." : -T - - -

י aק;~ק,י p: :י;ק~ור

 .לןחשזקאו~ל~לךך.~~

iJ ןהנ;ו~~א~ם:P סי~:p .צ:ךך'~יןהירותiJ ןגt; :;ענ. 
 :ז:ו~וכקמוך' QiJלזקיוt;כיקנ;קס~~בר:קזק~נ;וr:י.רש

 .י aק;~ק,י ,י 9 ~ש;ן;וע , ר;ת~~~לזקל;ח.ץז;ני

תנאיםשוםלהעמידיכלהל"אהיאנ;שך
."' • t T : T ' -: - : T : ' 

~ליסםולסתאת. wל
זק~ך~לזגזב iJה, i~רוסךסהז;יאוךה iJךזגחר,ס:הזריך
~ךtוים.~ל~אןהנ;ו~כבא"ל~יש

 .ז;נןהלזוזצ:ךך~ין 'ה!!הור' 9 ~
ז;נןה.זזים~י~םךבוב iJך~אוש [i~ם

 .ה·pז;עהואה 7tו~אןת;~ב 9ך~ד:ןוזגרו~

 .םי~~~~;:זן:קיםזpק;מ;ת iJ~ת "ש ?P.1J7הואר' 9 ~
~~לום.ל~~תא"ךלךר;ע;~תה;זקיט 7זק:;נק,ש

זקם.!הס:ה~גון' [iא;ת;סז;ניד

 ;ל~!הס:ה ';ך~ 9ז;נ!הס:ה
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 .לדת;ז"אתחיתהיש;מד"אש"ערימעצמ;עצם
:•:• ••-: '" T • • T:T T • • 

 ל;~ ,םי~;~סךךנףך ;נב;:~זה,ס:ה
~ן~ים.~ל;נאן ב~~י;ג:ל"א~יש
 .ה! ?rןזףזצ:ךך~יןזה,זהף ,,~~

 .ה!?,זדים~יגםךבףב iJךגאףש iJ~ם

צ:ךך iJרירם Rג;י ?rמןב fס:יהיל.א 1 ~
Q סךק.י,?דיח;תiJ ,ך;נ;הiJ ט;בזק~רךגה
צ:ךך iJריזqסף~ל"איןםזבא"לירr:ו.ק,א"ל

שנאכףכלעמתלדרננףוהלכנף
 T t '".-•,,:• ••:-: :ז-:

נאוירתלףיאניהזדחלנברהףא
: T • -: t •• - : • T • -: T J 

 . ן:~~זpלגףפ;י ן:~~זpלגףפ;ס:ה ה~ך~~זה
ד~ליו.~תזp~קךף ,;ק~~ס~מרןן?,יף,~ת~~ין י~.?י~סע;ןם,ךנ;ן

יסם. w.ראר~י?.פף:מי;נלס;ף~י?.פףזהם. wiJס:הףמהי~גףן iJא;ת;יי ?rגכ

~~,, wiJ ס:ה-ס:הםw .םiJ ~ 9 רr? ,ה~~~רג;יי;~ם -
~רףח;ת.א;:;כלףםא"~ו .םי~;~~סד:;כיםזpק;מ;ת iJ~ת א~~ל"אךהףא
 1Q91PiJלי wל.פ;ן wלדיסה. f ~ה~.?י~ז.את , , 9נ; ,ל Q ך~??~ןב iJ~רף~ה,סךסהז;יאףןה iJידמסיס:ה~ריר
~ל~ךה.~ן~ים.~ל;נאןחג;י~~בל"א~יש
~וךר.א; י~~ ה.?;ע~לים 7 ~ ?7~ם:;נ:;כלףם.לג~תל"אןר;ע;סיו~תה;זקיט 7:;נק,שהףא

 W?97~ת ,;מ~ר, 9 ~ .ה! ?rןזףזצ:ךך~יןזה,זהףר, 9 ~
חףזקים. jJ~:;בדן~י~ליוךגrךז;, .ה! ?rזז;ת~יגןךס~;~יםס~~ן~ם

~,, , f קןמתiJ ~~;ינt;יכ R ה

iJ ו~ים:r~ 7? .וים;:qא;ןג;סלייףז. 
iJ ךטףלך;ס~ים~~pהףלח;ףזo/ ל~םבף

 .ם~ 7R7רי fמךםסיף ,;ע
י;ם.עשרבתשעההארכהשהףתי

: 
O ז:•:זז:ז TT 

~י Wדחאף~ל;נאן ,~ןדקז:יי Wך~ן
 .~~מ;זכי~תךל.~ס"ף

iJ דחיף:;כלף~~יםW ~ךסע;,ג;ן ,רwiJ .ם
סןש.ך;נר~ .ת~.ל~~מ~ iJקל~ת

 .~~ריר ~;ג~ללי p:ל~ש;ם :~י iJ~תק~ךהי
iJ ליז"~קpזכק~ק ?7~ל~לה,זכק~ק, ?7ז
f ;מiJ ךמן:p ךגי~o/iJ לרירpזiJ ~.ט~ך;, iiJ ד;ל

ק;א;ךןיגט;,.ליסה, 9א;ךדיגט;ר,ליסה, 9ךק.ך~ט;ך,.
אנדז-וזמףת;שפיתשו"אמה

-."' • • T : - • t : T 

אננרr-זזמףתושפיתש'סא"מה
-•,• J : T O O T : - • 

 .זמ~יל~גיל w ~זה
ךי;~א,~:;כגסגףלים, p ~ 7:~ן-~ךת י~~

f ;1 ~~מR pז:p שףק.י~לiJ רףש~
את."זי;ן~ת ה~.?י~pז~הף;הליך~ש
זqמךם~רירל.~ה ?7גי~הך:;ויt;כיה 9מ:;כ~יחיא

ק.ךה ?rךוךרףםגת ?7ליל~י;תזp~מףןה
W ~~9~ת ש;גRiJ ;ג,; 

 ה~pז~~ר:המ~דל.גה~ת~ח /o ~א;
יטור $tלק.ך י~.ח~אר

קואוךדיגטור.ליזכה, 9ארךדיגטור,ליסה, 9טור, $t.ךקך

רעושים. 9הכלאתשהפסידעורבחציגשז-וי 9היום
-• : - T • -: • • • : • '." '." T --: 

0 

ןאהי R ! דז:p ~r: ה~~~בנוא,

iJ לי~י?.פף 1 ,?גpז. 

 .לי W ~פ~י~סד~ר

ןכףר iJ~תי ?r ~~~לגל R7רב. ?97 י~~

סזכ~ר~ת~ז~י~לןק~ל.רב 9 ~ י~~
ימוסיו /o~תמור /oרל
מ;סיו' ?V~תמ;ך ?Vןל
ךזכמות ?rזp~ע~זכרות,ת iן~ךי ?rךרףזqלךם, i~יז
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תיאטררן

כישראלהתיאטראות
שןעמנואל

המסחריהערוץ-

ה tעוסענק,גירעונותשלרקעל
ם 1בעווחדשסדרשלחועדת

בכולו~:,נוזפתהיאהתיאטרון.-
הממשלוזיבפיקוחבהנהלות,במנהלים,
ת 1 ~שדווקא ,לצייןיש ,כי(אםוהציבורי
גן:תופרהביתהשולחתהיאהשחקנים
המצב,המחזאים).שלהיוצריםבזכויות

ת i ~יביאהוועדה,חברימתריעים

ובסקיוית ,רגלפשיטתלידיהתיאטראות
נמצא·תהחולפתהעונהשלהרפרטואר

 :ו' iקביעהשללהצדקתההוכחותמספיק
:ך 1בסושוקעיםהולכיםהתיאטראות,

 ת~,לטפחבמקוםהמאורגנות,המכירות
ח rפוולפתוחוהמקוריהאיכותיהמחזה

ןו 'אטךיתהעולםבתיווושכעגישותל
המודרני.

שלח,ועדתקובעתהקיים",המצב"המשך
התיאטראות.לסגירתלהביא"עלול
ידפשיטתלכדייביאםגירעונותיהםהיקף
על·ידישפותחוהשיווק,שיטותורגל.

:ל 1כגדולקהללמשיכתהתיאטרונים
רוייצמרוכזות),ומכירות(מנוייםהאפשר

המשפיעותהתיאטרונים,שלמחוייבויות
 ".איכותוועלהרפרטוארעלספקללא
מלואמעלההענייןלעומקירידה ,ואכן

הפזילהאתהממחישותדוגמאות,החופן
בישראלהתיאטראותשלוגוברתההולכת
לו:~קהליםבטוחים;מנוייםקהלילעבר

"'ון 1התיאטלקופתשמןהכנסהמקורמבטיחים
אולמיאתממלאיםוגםהמדולדלת,

חפצים.שביקרן·הביתהצגות

עיב:וד-ב"הקאמרי"זעם""ענביההצגה

סטיינבקג'וןשללרב·המכרמסורבלבימתי
ית;חקל~משפחהשלקורותיהאתמעלה-

ונודדתמאדמתההמנושלתמאוקלהומה,
נבחרהזוהצגההמשגשגת.לקליפורניה

המרכזייותההצגותכאחתה"קאמרי"על·ידי
בכדי:ולא ,זולעונה
-המחזהג·בוריעםלהיטלטלמוזמןהקהל

לבםשמשאתוישרים,טוביםאמריקאים
-ובכבודביושרלהתפרנסהיאהאחת

ההשפ,~ה,התלאות,מסעאתאתםולעבור
שלהם.והייסוריםהניצול
ת.ובלהכחלוםמתגלההקליפורניהחלום
מכוערניצולעלמבוססתבמטעיםהעבודה

אתחושףוהמחזה ,זולעבודהכוחשל
המתועבהקפיטליסטיהעולםשלכיעורו
עושיםהממוןובעליהמשטרהנבזותו.במלוא

 ,עפרעדהעובדיםאתלדכאכדיאחתיד
ובסירנות ,לזבלמשוליםאדםחיי

המנסיםהעובדיםשלהראשוניםההתארגנות
 .ברזלבידמדוכאיםותיהםיזכועללעמוד

למחזהזעם""ענביאתהופכיםאלוכל
ועדיעל·ידימוזמןלהיותממשהמתחנן
למיניהם.עובדים

שלהעובדיםועדראשחבשוש,שלום ,ואכן
מסרעםהצגה"זואדיש:נותרלאהתע"ש,

אתהמעלה ,וסקטוריאליאקטואלימיידי
-חריפותהבמלואהמקצועיהאיגודבעיית
להםהצעתי .לאאומאורגנתעבודה

עבודהבמקומותההצגהאתלהעלות
בסופה."דיוןעםיםגבמאור

הצעתואתאימץאגב,"הקאמרי",

חולשחבשוש-במקרהולאבהתלהבות,
אלףארבעה-עשרשלאימפריהעלהיום

אלפיםשתושלמתוכם ,תיאטרוןמנויי
ל"הבימה"·אלפיםוחמשת ,בלבדלקאמרי

25(כ תיאטראותשלהמנוייםמקהלי-%
כוחאתשגילה ,הראשוןהיהחבשושאלו).
כרטיסיםרכישתשלהאדירייההקב

שתים·עשרהלפניוכברלעובדים,מאורגנת
לוועדיהמכירהכיום, .בכךהתחילשנה

במעלההראשוןהמרכיבהיאעובדים
 .יאטרוןתכרטיסיבמכירת
לתרבותהמועצהשערכההסטטיסטיהמחקר
שלפעילותםשנותארבעעלואמנות

תנועהמראה ,> s9 • 91 <הגדוליםהתיאטראות
המגיעיםצופים,מיליוןכשנישלאדירה
עלבשנה.תיאטרוןהצגותועשריםלכמאה

שלאדיריםקרבמתנהלזהמנוייםקהל
טקטיקההמשנותמתוחכמותשיווקשיטות

הסקרנתוניהשעה.צרכילפיואיסטרטגיה
קהלשלגוברתהצטמקותמגמתעלמלמדים
גידולחלזהכשלעומתהישירים,המנויים

 , 1991ל·נכוןמאורגנת.במכירותניכר

מכללממחציתיותרמהוותאלומכירות
לעומת ,בארץיאטראותלתהכרטיסים

25כ במכירה-20%ופרטייםמנויים-%

כוללותהמאורגנותהמכירותחופשית.
במכירהוכרטיסיםמנוייםחבילותמכירת

מגווןלקהלעובדים,לוועדימאורגנת
לתלמידיםשונים,תרבותמפעלותבאמצעות
וכיוצאמפעליםמתנ"סים, ,חינוךבמוסדות

באלו.
אתורואהמושבעתיאטרוןאוהבהואחבשוש

לתיאטרון:נוךיכחהתופעה
שהעיקרוןההנחהמנקודת"יצאתי

אצללפעוליכוללאאלך","לכשאתפנה
בהנחההמנויאתלהםמשיגאניהעובדים.

אםמאורגנת.מכירהבאמצעותמשמעותית

העלות ,אותולהםמסבסדאנילכךבנוסף

הולכיםהתיאטראות,
המכירותבסבךושוקעים

לטפחבמקוםגנות,המאור
האיכותיהמחזהאת

פתחולפתוחוהמקורי
בעולםעכשוויותגישותל

המודרניהתיאטרון

קולנוע."מכרטיסמזולהותרייוצאת
לכלמנוייםבדיםלערמביאחבשוש

הבחירהאתומשאירהגדוליםהתיאטראות
שלמסגרתהקונהעבוריוצרהמנויבידיהם.
יותר"אחרי .לתיאטרוןמסודרתהליכה
והענייןהטעםרצוף,מנוישנותמעשר

לאחלקשיעור.לאיןאצלנועלובתיאטרון
להצגות.מכוראושרוףמהעובדיםמבוטל

 ,ציודאנשיסבלים,פועלים:עלמדבראני
בהצגותמביניםשהיום ,כחולצווארוןבעלי
היום,"שלהקהלאינטליגנטי.מקהליותר

מחזותהגדולברובו"מעדיףחבשוש,מסביר
נושאיםמשעממים.לאיבשים,לא

ובצורהבמתכווןשמדגישיםאקטואליים
יומיוםחיישלתופעותביותרדרסטית

גםכאןישאישות.בחייבבית,במלחמה,
בהקאמרילהצגההולךאתה-חברתיעניין

ואחריםאנשים,רואהאתהבהבימה,או

 11 •אותךרואים

תלותשיוצרתלסכנהמודעחבשושגםאולם
הקהל:בטעםהתיאטראותשלמוחלטת

אףשלברפרטוארמתערבאינני"אני
אתלמצואחייבהתיאטרוןאולם ,תיאטרון

עלהקהל.טעםלביןהאמנותביןהמיזוג
להשתחררלתיאטראותלעזורהממשלה
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שזה ,להביןעליהבקופה.המוחלטתמהתלות
להשאררוציםאםהמציאותמחויבמסלול

 ,תיאטרוןאמנות.לשםאמנותשלבמסגרת
הקהלמרצוןהרפרטוארבהרכבתשיתעלם
יצטרךאבלצודק,יישארהצופים,וביקורת

מחזאותלמזגחייבתיאטרוןיד.לפשוט
יותרומופעיםמחזותעםקלסית,כבדה,
קלים."

שצריך ,רפרטוארעלבמפורשמדברהוא
שלהפסים"כתונתכגוןזמרמחזותלכלול
בלהות","חלוןנוסחקומדיותיוסף",

ועוד.דייזי"מיסשל"הנהגכמומלודרמות
לתתרוצההוא-צודקמבחינתוחבשוש

אליהם,שידברוהצגותשלולעובדים
לדרישה.ברצוןנעניםבארץוהתיאטראות

שלבמטבעהמחיראתלשלםמוכניםהם
והעזה.מקוריות

האופרהמנהל ,עופראוריהמחיר:ובעניין
"היוטוען:שלחבוועדתוחברהישראלית

רקלאהעובדיםועדהכתיבשבהםמקרים
שיבצעוהשחקניםאתגםאלאהמחזהאת

אותו."

"החאן",תיאטרוןמנהל ,בניאלערןגם
יודע"אניהתופעה:אתבחריפותתוקף

השפיעבואחדמקרהעללפחותבפירוש
עלהצבאיתהתעשייהשלהעובדיםועד

נילשלקומדיהלהכניסכשלחץ"הבימה"
אתבדיוקממחישזה .לרפרטוארסיימון

הגדילואחדמצדהתופעה:שלהבעייתיות
שנימצדטוב;וזההמנויים,קהלאתבהרבה

היאתיאטרליתהפקחכל
שלהבכורהלפניהימור.
ישנתילאהיהודים''מלך

ב'חילדשלמים.לילות
עםענקהפקתחולם',

משתתפים,שלושים
שיקולחיהשלאבוודאי

מסחרי

שלוהריחמהטעםמעטלאמכתיביםהם
מגבלותמנתקלשחררשנועדמההתיאטרון.

קשותמגבלותיוצרהחינוךמשרדתקציבי
יותרהרבהבקשייםאותךומסבךיותרהרבה

"הבימה"כמותיאטראותלדוגמה,גדולים.
שיווקימערךשיצרוחיפה,תיאטרוןאו

קהלאתלרצותעכשיווצריכיםמדהים,
לעומק,יותרקצתמסתכליםאםמגוייהם.
תיאטרוןשלהאסוןהואהשיווקיהמערך
כדיהיסטרימסלשלםחייביםהםחיפה.
מאודבעייתיהדברהקהל.בציפיותלעמוד
 ,, .הישראלייאטרוןהתכלגבילונכון

חבשושלתקוף.לעצמולהרשותיכולבניאל
מרפרטוארמתלהבאינו-המעטהבלשון-

אליטיסטיכתיאטרוןאותוומגדיר"החאן"
הואבניאלהעובדים.ציבוראלמדברשאינו
מחזאותשלוברפרטוארשכוללהיחידכמעט

חדשיםמחזאיםשלמקוריתישראלית

המתים"לדיםי"הלם"והח"ה·לד

תיאטרוןמכליותרזאתעושהוהוא ,לחלוטין
טמה"),מראה("לסזיו-אלדדבארץ:אחר
("אהבתגוב·ענת ,)"הרבח"(פלד·חנן

הואמהשמות.כמהרקלהזכיראםמוות"),
גירעוןעםשלח,מוועדתטוב""יוצאגם

בתפקיד.משמעותיתלהגדלהוהמלצהאפסי
הואהוועדהחברישהשליכוהפצצותמכל

הישראלית:המחזאותלגורלדווקאחושש
(מנהלימאתנואחדשכלחוששי"אנ

מחזאיםבלבד.לביתועשההתיאטראות)
נדירות,לעתיםאחוזים.לפישכרמקבלים

שלב"קסטנר",כמולתופעותהדברמגיע
לאומאזתמלוגים.שלשקליםאלפימאות
בפופולריותהמתקרבמחזהאףלרבדעשה

תביאהמחזאיםבתמלוגיהפגיעהל"קסטנר",
הישראליתהמחזאותבהיקףירידהלידי

וברמתה."המקורית

בזעםדוחה ,"הבימה"מנהל ,עומרשמואל
 ,עומרקוצף ,, ,במיץ"שטויותהטענות:את

עלרקהיאהעובדיםועדיעל"התחרות
אותנוהמחייבתבונה,תחרותאיכויות.

הרף.אתלהעלות ,יותרטוביםלהיות
 ,הקלהגלעלמשדרותאינןשכללהצגות

ו'האב',הדמים''חתונתוניה','הדודכמו

העובדיםועדיפעם.ממאתייםיותרהעלנו
מנויים.שלזולשיווקצינוררקמהווים
ירונצעירים.יוצריםמעודדיםכןאנחנו

'לילותשלהרעיוןעםרקבאפינקוביץ'
וגלעד'רוץ',לוואמרתיוהאימה'הדבש
הפקהכל'יהוא?'לפניעליושמעמי ,עבורן

שלהבכורהלפניהימור.היאתיאטרלית
שלמים.לילותישנתילאהיהודים''מלך

שלושים.עםענקהפקתחולם',ב'הילד
מסחרי."שיקולהיהשלאבוודאימשתתפים,

גירעוןהואעומרשלמעיניושינהשמדירמה
שקליםמיליוןארבעה-עשרשלמצטבר

שיקוללעשותנאלץספקללאהואבתקציב.
"מלךדוגמתמחזמרבהעלאתטהורמסחרי

היהודים",

ההכרזהלקראתהדרךכלדיסקורוקדהרצל
כ"נעבעך"הרצלהיהודים.מדינתעל

כולםעל·ידימיוסרגאה,אבלחולמני
וילדים,"קלפטע"אישהעל·ידיובמיוחד
הקופץאבשללבולתשומתזוכיםשאינם

מציג,לשליט,משליטלקונגרס,מקונגרס
עלנלאיתבלתיבהתלהבותומטיףדוחף

ההצגהבתחילת .בארצנוללאוםהפיכתנו
מספרילהפליאדידקטיתבצורהבוקעהוא

"ילדיםשנימשנניםשאותםישנםהיסטוריה
אפרורית.עירוניתבספריהירושלים"טובים

וכמהאסתטיתתפאורהטובה,מוזיקה

המחזהאתהופכיםבבימוימקורייםרעיונות

בכיף.שרואיםמוזיקליתהצגהזוללהיט.
הכרטיסיםכלאדירה.הקופתיתההצלחה

התרבותלסלוהפזילה ,מאיסוףעדנמכרו
מפעלעםבשיתוףהחינוךמשרדשלהמפתה
מאליה.מובנתכמעטלעם""אמנות
הארץרחביבכלתלמידיםאלףמאתיים

מספרוהכפלתהזההתרבותלסלמשובצים
יוצרתתלמידלכלכרטיסיםבשלושהזה

 ,אכןצופים.·אלףשש·מאותשליעדקהל
כליעדבשבילבזולהרצלאתלמכורשווה
מכובד.כך

אינהאגב"הבימה"יחצ"נית ,גפןאדיבה

בבחירתהכלכלייםהשיקוליםאתמסתירה
'מלךכמומהצגההכנסות"בעזרתהצגה:

לעצמנולהרשותיכוליםאנחנוהיהודים'
תוךאלארוך'מסעכמואיכותייםמחזות

הלילה'.
זהצעיריעדלקהלשפונהמהכללא ,כמובן
"הבימה"שלנוספתהצגהמלכתחילה.פסול
היאמהכלליוצאבבימוי-זהלקהלהפונה

ענה"הקאמרי"ואנטון"."פצפונת

"הכבש-אטרקטיבית·נגדביריית

החולפתבעונההעלהה"חאן"השישה·עשר",
צדקנימחזה-אותי?"קולט"אתהאת:

באר·שבעותיאטרוןעלייה,בקליטתהעוסק
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 ·-לנוער>כמובן(שמומלץאיכותימחזהםע
אוהחמישיתבפעםהמועלהפראנק","אנה

השישית.

יו~עומרלשמואלהפופולריות,עלבקרב
ז 1שערכסקרעל·פילחגוג.טובהסיבה

 , 1991ל·נכוןואמנות,לתרבותהמועצה

 ·וכמספהמובילהתיאטרוןהיא"הבימה"
 ,י tאלףמישה nושבעים·ו<ארבע·מאותהצופים
"הקאמרי"'הגדולמהמתחרהניכרבהפרש
ניכרוזירידהבוחלההסקרשנותשבמהלך

-1991ל(נכוןהצופיםבמספר-40%כשל

אלף>.ושבעים-וחמישהבשלוש·מאותמדובר
מנכ"לסמל'נועםמסרבכךמשוםאולי

העוסקתזולכתבהלהתראייןה"קאמרי"
·ןוהתיאטרתוארעלבתחרותגםבקהלים.
 ''יהשנבמקוםנמצאהואביותרהגירעוני

שלמצטברגירעוןעם"המכובד",
ש"ח.ד·עשר·מיליון nא

השנההימרואלו'נתוניםלאוראולי
ד:מלבאמריקאית.מחזאותעלב"קאמרי"

 : iבסנסציובחרוקודם,שהזכרנוזעם""ענבי

םיהומואיזו'בהצגהבאמריקה"."מלאכים
י rתעשייובמבנההבמה,עלזה"את"עושים

סגנון-ברקעוכשהאיידסמאולתר
:ה 1העוהעלואלה,מלבדהסוף.עדניו·יורקי

טונימאתהכחולים"העלים"ביתאתגם
קרשנו.

·ב 1ברגםאחזההאמריקאיתהקדחת

רוארתהאחרים.הרפרטואריםהתיאטראות

וויליאנז.סטנסישבע,בארבתיאטרוןמילד
לסין".ב"ביתסיימוןונילב"הבימה"
יב'~ההיחצ"נית,מספרתירושליםבתיאטרון

 "~ 1ביונקר"אבודיםהעדפתעלבגלויהדס,

שהשנייהמשוםבעיניכם","כטובפניעל
פועליבמועצתמדי.מתוחכמתנראתה

"שזזקנוסחהצגהלהזמיןהעדיפותל·אביב
סם".אותה

י-ך 1לצושרואיינוהתיאטראות,מנהליכל
ביווזרהגדולשההימורמסכימים,זו'כתבה
·עללהמרמכלקלהמחזה.בבחירתהוא

כה.חביקומדיה-אמריקאיתמחזאות

ז.ה,·עוצרבתדרמהאוסיימון""נוסחהעשויה

מד~זהעלגםלהמראפשרמילד"."נוסח
 ן,:,.ח"(-הלונדונימהווסט·אנדמצליח

אוהבהישראליהקהללמשל>.בלהות"
 ת~:מסבירוזה-אמריקאיתמחזאות

המגיפה.

ית iהאמריק~"המחזאות :כאןגםתוקףיאלכב
בקוכ:ה.מהישראליתיותרעודתלויהברובה

נם:אכישנםאמריקאית,קלסיקהכיום,אין
ים jמשיואינםהםאךמצוינים,מחזאים

 ".לפסגות
 "ן~:ח"בהמוצגאמריקנימחזהאףאיןואמנם,

מיני·פסטיבלהריץבניאלהנוכחית.בעונה
אי':המחזלמותשנהמאתייםלרגלגולדוני
שלהאיכותיותההפקותאחתאתוהעלה
גם"בחאן"העונההועלהכןכמוהעונה.

הצרכ!תיהיהודישלהחופשי""האיזור
שלבבימויוהמחזה,בומברג.ז'אן·קלוד

וחסרטהורתיאטרליאירועהואבניאל'
הנוגעאמיתי'תיאטרוןזהוגימיקים,

ולכןהשואה,מתקופתאותנטייםבחומרים
השואהממחזהיותרהרבהמשכנעגם

אבל"זינגר".-במחלוקתוהשנויהגרנדיוזי
התיאטרוןמבקריאלףשבעה-עשרמתוך

הםלשמוטהורתיאטרוןשוחריהירושלמים,
ר iל"איזכניסהכרטיסעלמציאות:יקרי

בקופה.מריבותאיןהחופשי"

הצגותאתכברחובקלעומתו'"זינגר",
שיילוקעלרב·עוצמהשואהספקטקלהמאה.
המחנות.שלבגיהנוםעוותהשנפשומודרני
היהודילדמותההיצמדותבמיוחדמטרידה
המבוססגנאי'כינוייצרו(הבריטיםהעושק

-זינגרשלהאמיתיבן·דמותועל
המסרהואפחותלאמטריד-"רחמניזם")

לאויבך:סלח-פלאנריפיטרשלהנוצרי
לשעברברגשועםוהעימותהמפגשלאחר

המחלקרחום,לנוצריזינגרהופךמהמחנה,
תמונותשלהבלילגםלעניים.מרקמנות

מצמרריםבפלאש·בקיםהמשובצותקומיות,
ערובת rועםהצופהאתמותירמהשואה,

השורהוזו-העיקראבלמשונה.רגשות
התיאטרליתההישרדותבמלחמתהתחתונה

האולמות.אלוממלארץהקהל-
מנהלתפינם,ציפימדועהיטבלהביןניתן

הימור:במחזהראתהבאר·שבע,תיאטרון

אתלעבורכמוזהתל-אביביים"במונחים
לתיאטרוןהרפרטואראתהמאתיים.הצגות

משהועושהאנישנהכלכמעטקובעת.אני
שנידורשאנובגללאולילשואה.שקשור
מרתק,נושאהוא'זינגר'שואה.יליוצא
עלמעולםנראושלאהיבטיםבתוכוהכולל
חשוב,מעניין'תיאטרוניאירועבמה.

מרתק."

מבטלתהיאההצגהעלההתקפותאת
להצגהכרטיסיםלהשיג"איןי·יד: nבמ

עלחולקתפינםהאמיתי."המבחןוזההזאת,
לתיאטרוןבנוגעבניאלשלדעותיו

למרותסיימון'גילמבחינתההאמריקאי:
מחזאיבהחלטהואאותו'הציגהשלא

בעיותמעלהקלסיקה,הוא"מילד •רלוונטי

עלהדבראותולהגידניתןרלוונטיות.
הפכושלנוהשייקספיריםדווקא .שייקספיר
שלו'קומדיההסוררת''אילוף :שלאגדים
תיאטרוןשלאחרשלאגד ,,,טעויות.

שלבניי"היו"כולםהשנההואבאר·שבע
ציפיהמאה.הצגותאתחוגגהוא~ף tמילד.
יוצאתגירעונות,נטולתיאטרוןעםפינם,

המליצההוועדהשלח:מוועדתטובהיאאף
והמנהלהמנכ"לתפקידיביןהפרדהעל

והכוונהמהכלל'יוצאיםעם-האמנותי
פינם.לציפילמעשההיאמהכלל"ב"יוצאים

שללנעליהםונכנסתכיתהעולההיאעתה
 •לסיןבביתגזיתועמיתבקרצחי
השנהשלהשייקספירעסקינן'בקלסיקהואם
תיאטרוןשלהשלישי""ריצ'ארדהוא

הואמודרני'בעיבודהמחזה,"הקאמרי".

התיאטרון,מלחמותבמסגרתחבטת-נגד,
להימנעאפשרואי"הבימה",שלל"יהוא"
הקירחיםהפשיסטיםביןמהשוואה

עודההצגות.בשתיהמככביםוהאגרסיביים

לילל"חלוםהמודרנישקספיר-העיבוד
הביקורת.תשואותאתקצרשלאקיץ"'
של"וויצק"היההבחינותמכלדופןיוצא

שלוריאציותבעצםשהואירושלמי'ניננו;
השינויים .ניננומאתנושאעלירושלמי
אותוהופכיםבמחזהירושלמירינהשעשתה
·אנושיותלתתהלועגתסטיריתלפרודיה

ההולךהשיגעוןסביבהדרמהרגש.חסרת
ברקע.נותרתהסיפורגיבורעלומשתלט
עלבמינויחידשימושגםנעשהבהצגה

תיאטרוןחזותיים:במרכיביםבימותינו

אתהמנתחותענקשקופיותבובות,

חייתשלוהפיזיולוגיתהמיניתההתנהגות
השחקניםההפסקח:מושגוביטולהאדם

וידיאובמשחקכמוהבמהעללשוטטנותרים
עליאטרוןתשלמשחקמעיןריק.עלבדשעו

הקהלסופר·מתוחכם.לקהלתיאטרון
בסוףלזהזהכפייםהמוחאיםוהשחקנים

שוותכמעטקבוצותשתיויםומהההצגה

מספרית.מבחינה

למרות- ?מקוריתמחזאותגבילומה
ל"ריצ'ארדבעלילהנמנעתהבלתיההקבלה

המתים"הילדים"ו ,כליידינהמובטח,ג'טה ,חולם","הילדהבימה
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השנהשהיההואש"יהוא"נראההשלישי",
שבאעד-ביותרהמקוריהישראליהמחזה
התשואותמלואאתקצרחולם","הילד
הבכורה.אתממנוגנבוראוי'הואשלהן

"הבימה"השנהשמרההענקגירעונהלמרות
המקורית.המחזאותבתחוםכבודהעל

תנכ"יתדרמהעבורןגלעדמעלהב"יהוא"
אמנםים(שלעתחזקיםומסריםמשמעויותםע

-והעכשיו"ה"כאןעללבנליות>גולשים
עלמשרתים,שניוכיבוש.שטחיםפשיזם,

ישירותמשדריםמקהלהנערישלתקן
תתשלוההתנהגותהחשיבהלדפוסי
תל-אביביבדיאלקטהתל-אביבית,התרבות
המצליחותדמויותחמשלצדםמובהק.
שהןהתנכ"ילמעטהמבעדגםלשכנע

בכלשימושהעושהחזק,מחזהזהומייצגות.
·ההכרהלתתלחדורכדיפסיכולוגיטריק
ראשיםשבעיםולהדהים:לזעזעהצופה,של

בקפדנותהנמניםאחאב,צאצאישלערופים
חרבוצה"ל:שלאחזקהבבסיספריטיםכמו
העדיןבעכוזההננעצתהמשפיל'יהואשל
המלך:יהורםשלהטרייהאלמנתושל

עםהמלחמהשרשלקשההתאבדותתמונת
חותכיםכששניהםלגרדום,המיועדתאשתו
הבמהכלאתומציפיםהוורידיםאתלעצמם
היהשראיתיבהצגההקהלהסמיך.בדמם
מובהקים,תיאטרוןמשוחריבעיקרומורכב

האולםאתשגדשפלוס,ממוצעבגילקהל
ההצגהמסקין>.(אולם"הבימה"שלהקטן

זה.לקהלבעיקרהמכוונת
ציפיטוענתלתקציב",העזהביןקשר"אין
בעינה:נותרתהעובדהאבל-פינם

מחזאיםמעודדאינובאר·שבעתיאטרון

היא ,,בשחקנים,משקיעים"אנחנוישראלים.
ממיטבהעמדנושנהעשרים"במשךאומרת,

בארץ:התיאטרוןבימותעלהשחקנים
ונטרדפנהרייזר'אבו·וורדה,תבורי'

אחרים."ורבים

צריךלזה-מחזאיםעידודגבילואולם
הכספייםהמשאביםליהיו"אםתקציב:
הייתישלהם,מחזותלהעלותמחזאיםלעודד
לדעתה:שותףעומרשמואלגםזאת",עושה
הואאחוז"'בחמישיםמסובסדלא"אני

"אםלתרבות,המועצהנתונינגדמתקומם
היהנוספיםאחוזבעשרהאותימסבסדיםהיו

מקורית."ישראליתיצירהלעודדאפשר
אתמסבסדיםוהרשויותהחינוך"משרד

להוותשאמורמסוייםבסכוםהתיאטראות
עופר.אוריכנגדםטועןמהתקציב", 50%

חיובישהואמניעמתוך"התיאטראות,

לעשותההפקות,אתלהגדילרוציםמעיקרו'
לחרוגלהםשגורםמהזהואולםעוד,

עצמאותםאתולסכןהמקורימהתקציב
האמנותית,"

הרבהלהציבממליצהכאמור'שלח,ועדת
התיאטראות:תקצובעלשמירהכלבי

אחראיות,ציבוריותהנהלותחברים,אסיפות
טווחארוכותתכניותתקופתיים,דיווחים

לתקצובועדהמראש,שניםלשלוש
הטלתואילך'מעתהכן'כמותיאטראות.

הבכירכגורםהמנכ"לעלאחריותמלוא
עלממליציםהםבמקבילבמערכת.ביותר
הגדולים.התיאטראותלכלהתקציביםעדכון

פלאאיןהמלצותיהם,ליישוםעדבינתיים,
לא"הבימה"וגםבאר·שבעתיאטרוןשגם

בתחוםחדשנייםבסירנותעללהמרמעידים
בפעילותעוסקים"איננו :יאטרוןחת

שמואלפינם.אומרתופרינג'ית",איזוטרית
עבודתאתמכירשאינומודה,עומר

בירושלים:חזותילתיאטרון·הספרבית
ואינני'הבמה'אתמכיראינני"לבושתי
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לתיאטרוןמתרומתובהחלטמרוצהעומר
שלוהאימה"הדבש"לילותבדמותהעכשווי

בסיוטשלוחםנוסףמחזהפינקוביץ',
בעיניומוטחגידיםועורהקורםהפשיסטי'

חליפהיחד.גםושחקניםקהלהמשתתפים,
מקבלהיהודי'החתןאתהמשחקנטור'
עלומושפלהמוכהערבישלזהותלפתע
סיוטפשיסט.ישראליקציןעל·ידיהבמה
 •הבמה.מגבולותגםכביכולהחורג

שתלשמואל
נשלףאפל
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בחלומותלפצוע
קלינסקיראובן

# 

בגבעתיים.פוריםג-=

בריםועפועליםן;בוקר.עדגשם.כאןירד=אתמול
והילדיםכילדים;לוליותיהשמעלמדלגיםנוח,בכיכר
שהםילדים,כחולים.הלמעיליםמתחתםירדומ

העולםמןיצוריםשהםומלכות,מלכיםשהםליצנים, =-
מקוםאיןפרנסה,כל'ובאמדבריםורנותי'רותייגבכאן'הבא.

למוות.נחנקיםוהליצןהאקדוחןשלוהצבעים ...לחלומות
אומרת.אמא- " ...לךישגדולים"חלומות-
גדולים.חלומות-הסיפורזה

-כוחמלאותמתוקות,דביקות,בעפעפיים ;המראהמולעכשיו'
הכולוםישהמשוכנע,הייתיבוקרבכלוכמו-דעתיעלעמדתי
והחלטתי!אחרת.יהפוך

פתוחות!בזרועותהחייםאתולקבלבחלומותלפצועהחלטתי
ממנהשאיןכוונהמתוךבנחישות,נאמרועכשיושרקמילים,מילים.
מגופןמתפשטותעות, tמקרומידלדעת.עצמןאיבדומידחזרה,

קטנותבפעולותרעלותימוהן-הדםלעורקימחלחלותבאיטיות,
גוועהמחדשערבכל ..לעשוחשעליידבריםטפסים,יומיומיות,
לסדיןמתחת;-טלוויזיה,~לפנילבד'הכורסא.לתוךשליההחלטה
מרקדתשורפת,ב.ושכת,שורטת,הבושה.אותימחבקתהפרחוני

השורותבין .ערוציםמחי~יףזז.לאשוכב.אניומרוסק.כואבבגוף
הזעומותהפעולות~ימת 1בעבפינצטההפכתיהעתוןשלהשחורות

מצטייןלעובדהייתיערך.יבעלותאותןשמצאתיעדחיי,של
ומועמדתל·אביבב:מחוזמס-ההכנסהעובדייממצטיינבמחלקה,

ישראל.עובדלפרס
בפרס.זכיתילא
חיים.מפעלעלץ.יהארמצפוןנקניקיםמפעלשלעובדבוזכה

העתונים.בכלאותוראיתילמחרת
שהסיגריותלבדוקסגור.שהגזלבדוקהאורות.אתלכבותלינשאר

לתוךיורקאניבטלפון.אמאבחוץ.שהמגהץבמאפרה,בוערותלא
אניהערב.לצאתקבענושריפה.שתהיהסיכויאיןעכשיוהמאפרה.

לעבודה.יוצאאניגור. tוכנעולהכלהידית.עלפעמיםארבעלוחץ

פינתשיינקיןברחובכאן'הזאת,בשעהלעבודה,בדרךאתמול'
שפתעלהאדמירל.ואתהרמטכ"לאתאותם,ראיתיכצנלסוןרחוב

הניירסירתלמשחק.לד:םנותרשעודבזמןשיחקוהםהמדרכה
אתלהנחותוארוךדק~ף 1עוהביאמיהרוהאדמירלבסערההסתחרר
גהרשאזאלאהסכנה,כזןיצאההאנייההמעגן.אלהגדולההאנייה
בבורשהתנקזהלולית, tבורגלואתטבלומידהרמטכ"למעליה
צעק-תתהפך!"היאאותהי,"עזוב- ...המדרכהלקוקרובהפעור

 ...האדמירל
והאדמירללטעוןטכ"ל .r ,הרניסה-שלי!"הארנייהשלי'"היא-

 .ידובאגרוףלוענה
- " ..."אהלך-שינייםחסרבפהאליחייךוהמובסהמוכההרמטכ"ל

גםחייכתיעיניים,ישת tבלכשנתפסכמיאני'הרמטכ"ל.אליקרא

שאוליאובמקום,עמדתירציתי'שלאאוללכתרציתי ...אני
שלאאואמרתי'לאאבלמשהו'לומררציתי .אליוקטןצעדעשיתי
זהאני.גםחייכתילהגי.דמהלישהיהלאכלום,לומררציתי
הכול.

 ...בשערותיוהרמטכ"לאתאליומשךהאדמירל-הנה!""בוא-
 " ...לאמאיגידאניאותה,הפכת"כמעט-

התחבטועיניהעייפה.יפה, ...עמדההיאממול'המרקחתבביתשם,
פלסטיקבקבוקיעליההמערימההרוקחת,שלהמפותליםבהסברים

אנילעצמי.חשבתייפה,היאכמה ...לעצמיחשבתיאבקות.ומיני
ככהבשבילי'מדייותרשזהאו ...חשבתיבשבילי'אותהרוצה

מכאן.באההיאהמכונית,הופיעההזאתלפינהמעבראזאז.חשבתי
אלגבוהגבוההשלוליתמיאתהרעיפההגלגלשלקלהבסטייה
האנייההאדמירל.שלבגופוהצליפוואלוהמדרכה,לשפתמעל

בידייםבצחוק.והרמטכ"לבבכיפרץהאדמירללסערה.שובנקלעה
אלנזעקתהמרקחת,ביתדלתאתהצעירההאשהדחקהעמוסות

בקבוקימידיהנפלוהמסורבלתובתנועתהוהרמטכ"ל'האדמירל
בזעםנזרקהבידה,שנשארהבודדת,וחפיסהוהאבקות;הפלסטיק

בבכי.פרצההיאהפח,לידלכביש,מעברהמרקחת.ביתדלתאל
בבושהשנבלעבכי'היהלאזהמי.דהשתתקווהרמטכ"להאדמירל

מתוךנפשהבכיאתזועקתברכיה,עלכשלההיאלעיתים.ופורץ
היופי'בהנשתמראיךמוזר' ...ומתמשךארוךאחד'בפרץרועדגוף

הושיטההרוקחתהקרה.המדרכהעלחייםכוחללאכששכבהגם
לאהיאוהרמטכ"ל.האדמירלשלה,הםקטנים.מעיליםשנילעברה

זזה.

הםהנה,הרמטכ"ל.רץמבוהלואחריוהאדמירלקרא-"אמא!"-
צעקה,- "!אל"- ...ראשהאתהרימההיאמכאן.הכבישאתחצו

בוכה, ...במהירותשמגיעההמכונית,אתלסיבובמעברכשראתה
בדרגותיו;הרמטכ"לאתתפסתיאני.גםרצתיאליהם.רצההיא

וחיבקהאותםאליהחיבקהבאדמירל'החזיקהמולי'שבאהוהיא,
להגידרציתיכךכלהכביש.באמצעמחובקיםארבעתנו'ככהאותי.
השיער.הצוואר.שלה.הריחאתזוכראניבה.לגעתלהמשיךלה.
ארוכהצפירהאחריאותיעזבההיא .אותולכתובאפשרהיהרקאם

לאהיאמכאן.רחוקהיהשכברהמכונית,נהגשלקצרהוקללה
הלבישההיאבוכה,המדרכה.אלחזרהפנתהרקדבר'אמרה

הרביצההיאבוכה,הרמטכ"ל.ואתהאדמירלשלהזהיםבמעילים
בתנועותדעת,בפיזוררמטכ"ל.שהיהולמיאדמירלשהיהלמי

שקיתלתוךמידיה,שנפלוהדברים,אתאספההיאמהירות,ידיים
- ..•הארנקמןהכסףאתהוציאההיאהרוקחת.להשנתנהגדולה,
שנעלםפלסטיק,בקבוקלאסוףומיהרתיאליהקראתי- " •.."סליחה
הבקבוק.אתבידהכשנתתיעכשיו'גםדבראמרהלאהיאמעיניה.

נשארההניירסירתונעלמה.במעיליםשניהםאתתפסההיא
 ...מעטעודכאןלהישאררוצהאניאני.גםלגזרים.קרועהמאחור'

אניאוליאויפה.היאשוב.אותהלראותאוכלאוליתחזור'אולי
יפה.כךכלהיא .מדייותרלעצמימבקש
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לעבודה.מאחראני

אצלפלאפלנאכלנשכח.קצת,נרקודלרחובות.כולנונצאבערב
בפינה.התאומים

מכסהוסמיךנמוךכשערפלהאגדה,מספרתכךפורים,שושןבערב
מתחתהמקלטיםמן ,מחוריהןהמכשפותשלושיוצאותהעיראת

החרס.בקדרותהנטבליםבמרקחיםבוחשותהןשם,הבטון.לקוביות
אחזופרא,קוציםשדהשיער ,שערןואתגופן;אתרחצוהיום,

סרקוהאמצעמשבילומפוחמים.עירומיםהיושקניועדכשריפה
כעת, .כתפיהןעלברכותשנהעד ,ברזלבמסרקותלצדדיםאותו

ההמוניםביןנבלעות ,הכבדהערפלגליעלמבושמות,נישאות,הן
הפורים.תחפושותאתעוטיםברעש,בצבע,הרחובותאתהממלאים

הפלסטיק,פטישיייעלמומחר .העיריושביכיתרהןבדמותןהיום
ביתשלליסודותיוהןגםיחזרולעבודתםהחוזריםהפועליםועם

דברלהפילכדימחדשלצאתןעלשנהלמשךייעלמו ,שלנוהדירות
הזאת.בעירמישהושלבחייו

לישסיפרמהזהאבל ,מופרךנשמעהזההסיפורשכליודעאני
התשלוםלקחתהצהרייםאחרהיוםאליכשבאהבית,מוועדשלוסר

זאת ,,- ...לבלזהשםהואבהתחלה.האמנתילאאניגםהחודשי.
שלאהיה,אפשרשאיכזה,כטוןאמרהוא- ,, ...ליתאמיןהאמת,
לו.להאמין

וקופסת'רויאל'סיגריותהשנייהובידאחתבידאותיהחזיקהאמא
בליהזה,הזמןכלהתאורה.עמודילאורךהלכנויחדגפרורים.
אחרות.בנערותהצצתיותעלב,שתרגיש

משחזרהייתיואנישאלה-התריסים?"אתלסגורשכחת"לא-
בשמלההעמוקהשסעאתהקטנים,השדייםאתהרכות,שוקיהןאת

וכך-לסגור?"שכחתלאהגז"ואת- ...פניעלשחלפההשחורה
 ,המגהץאתהוצאתיאםהאורות,כלאתכיביתיאם-שאלההלאה

אניואםבוערת,סיגריהבהנשארהשלאהמאפרה,אתבדקתיאם
לקחתיואםלמעלה,המנעולאתגםנעלתיואםבדקה,היאאםזוכר

ככה-עכשיואיתיאותםלקחתיאםגםובצהריים, ,בבוקרכדורים
במעגלזואלזושנצמדונערות,קבוצתלמראהכשחייכתי-שאלה
הגבוהותהעקבנעליעלבצעידתןממעידהנשמרות ,ומפוחדצפוף

 ...לעצמיחשבתיתל·אביב,עלחלמוהןשלהןהמתוחבצחקוק
 ...וחייכתי

 ...שאלה-מחייך?"אתה"למה-

 ...אמרתי- " ...במשהונזכרתי"סתם,-
עדהנערות,בקבוצתוהביטהמקומהעלעצרההיא-"במה?"-

השנייה.למדרכההכבישאתוחצומבטהמכוחששתקו
היאהאשמה.עלבמעטוהקלתיאמרתי- " ...אמאהיריד,"הנה-

שנתגלוהענקית,הסחרחרהקרונותאתכשראתההתרככה,באמת
העצים.צמרותמאחורילחילופיךונעלמובמעופם

היריד.אללפניילרוץומיהרהאמרה-"בוא!"-
כברחיתהאמאמאושר.אנימקל.עלמתוקגפןצמראוכלאני

בכלהתנגשההחשמליות,במכוניותנסעהאפילוהענק,בגלגל
הייתימעולם,צחקהשלאכמוצחקה,היא ...האחרותהמכוניות

 ...בשבילהמאושר
 ...תוציא ,ושיוןלהוציאראשונהתוהזדמנלךכשתהיה ... "-

-נעניתילא-אקספורטמתנובהושיוןלהוציאליכשהציעו
מסביבשכולםכךרם,בקולאמרההיא- " ...ממנייצאמהותראה
שתקה.שהיאאלא,להמשך.מצפיםבה,להביטוהסתובבושמעו

צווחותואלהמזלותמשחקיםבהםהדוכניםאלחזרוהםמאוכזבים,
רק ...הענקוסחרחרותהשדיםממנהרותשבאותוההקלה,החרדה

היאלי.עשתהשאמאבושות,איזהאחד.רגעלעודשם,עמדההיא,
 ...קטןבחיוךשהסתפקהאחרילדרכהפנתהכמעט

אותהומשךהאדמירלקרא- " ...בבוקרמאתמולהאישזה"אמא,-
חסרחיוךאותועםהרמטכ"להמשיך- ,, ..."אהלך- ...אליי

 ...שיניים
ללחוץאמאשלמידהידיאתהוצאתיואניאמרה- ,, ..."שלום-
מכלוהכולנגינהבקהלפשטהלפתעהספיק.אחדרגעידה.את
ואותהאותיבמחולהקיפוהמכשפותשלושבריקוד.מתלקחהחל

 ,ממנינתלשהאמאאמא.לביןבינילחצוץלתערשחיתהבטבעת,
לידמידהמערבולת,מןנפלטתהסחרחרה,קרונותעםמיטלטלת

קורעיםוהרוקדים ,אחרריקודלמעגלאחדריקודממעגל ,ככלי
מתרחקתהיאעירומהבבשרה.פוצעיםבבגדיה,קורעיםבבשרה,

אלהעיראתלצאתשוטים,עשביםבשדהמהלכתהיריד.משולי
רגליהתחתהנרמסיםהעשביםקולותביןלה.המחכההשלווה
תהיהזהשמרגעהאשה,ושלשליהשמחהקולותוגובריםעולים
בילהביטלאחורמבטהאתמפנהוהיאלהעומדלאכוחהשלי.
הלהבותוביןלאש,השדהנתפסהמכשפותבידהאחרונה.בפעם

ככהעליי.ובוכהעצמהעלבוכההאדמה,בשחורמתפלשתהיא
והרמטכ"ל.האדמירלהיא, ,אנימחובקים,עמדנו ,ארבעתנו

 •ביחד.חיים
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להסתפרהולכיםרק
שטייןחוח

~~-~-~ f [ רערחצי,שלרשבתכבריאr להסתפר.מפחדת~יין
דרדרת,מיניכלזה.אתשונאתמשמפחדת,ויותר

היאתינוקת,איזו-ארמדותבכלל,רגםמהשיכון
מכינרת,לאבכלל ?כואבלאשזהיודעתלאערד

 .להןעוניםלאסתם.מדבררת
קשרים, ·ערשהאדרךשיען·חיוך.עםבשקט,יפה,מדברתאמא

קשהאדרךשיער .צמך.בעיודעתאתוכואב,מרשךזהכשמסתרקים

כברשזהילדיםיש ,,:,לתרלהיכנסיכולותגועליותוכיניםלחפוף,
רקלוקחזההגדולים.כלרגם-מסתפריםהילדיםכללהם.קרה
קררם.ככז.רבדיוקלךיהיהימיםכמהאחרישעה.חצי
אותריזדקרפעם.אףהייהילאכברהואשחותכים,הזההשיערלא,
אותרתראהלאהיאדחוי~.רחוקילךהוארמשםלפח,ככהסתם
יחזור.ולאהלךשסבאשאמררכמרקצתומפחי,דעצובזהיותר.

להפריד.אסורממנה,חלקהואשלה,לראשמחוברהריהשיער
לאגםהואלזרז.יכוללאהואורגליים,ידייםכמרלאשהואנכרן
יאותרחופפיםארברכשסוחביםאבלבריכשנרגעיםלהרגישיכול
לא !לבדהואאותר, iרזררקיכאותרכשחותכים !מרגישכןהוא

עםעשר.ככהבארוןה tבקרפגולשמורהביתהלקחתלפחותלזרוק.
-בחזרהאותרלחבריכלולאכשכברנקרע,שלושהראשהדרבי

:2ייתר.לשחקאפשראישכבראפילועליושומרים
זאתבכלסבאגםאוליתמיד.יהירשהשערותתמיד,יהיהשהדרבי

להיות.יפסיקשלאתהשאמהכלברא.י
למספרה.הולכיםנגמרו,היפיםהדיבורים

הראשהגב.על~דייםיהבפישוק,הרגלייםבדלת,עומדהספר
לצדדיםידייםמריםאותם,רואהרקקדימה.יוצאתוהבטןלאחור

מי !טובבר-קרטוב,ר jבר-ו :רעשלעשרתומתחילבהתעמלותכמר
וכתרך ?אהתספורת,עבשי~,עושיםלמי ?אהאלייבאמיאלייבא

 ;במחנייםבכוחארתה :t ,רתפעמוקהתכופףכברוהצחוקהקשקושים
כיסאעלבתנופהארתה:ומושיבמסתובב,ארתה,מריםהואעכשיו
הברגה.רגלעםכזהגברה,
אתדוחפותרגליהרחן,~ה,הרצפהכיור.ומתחתיהמראהמולה

ארתה.תפסומהרכךכלהאוויר.
שאת"נכרן :ואומר:רת 1צהרשינייםחושףרחב,חיוךמחייךהספר

ידירשתילפתע,בגבה.והר~;גדול,?"צעדגברהגברהלשבתאוהבת
רחוקלאלפנים.כשרת 1רנפאוזניה,לידחולפותמאחור,מגיחות
כהתופסתימיןצפוף,ז 1מגרלגלענקמגבתמביאהשמאלידמאפה.
וביניהןרחבה,בקשתנפרדותראשה,מעלמתרוממותהןיחדמהר,

הלוואייופי,כוח.בפרץומתקמרתערלההמשתחררתהמגבת
עכשיועליה.ונכרכתצרנזזתהמגבתמידאבלרגע.ערדכךשתישאר

ידירוכברהמגבת,כרבדמלואאתחשהטרםוערדכלואות.ידיהגם
אתבנחרצותתוחבות ,ך:השרואתמהדקותבערפה,לשותהספרשל

חולצתה.לביןצווארהביןהמגבת
מנורתשלענקילבןיל iאזכמומשתקפתהיאלכיודשמעלבמראה
נועץ .דעתועלשעולהמהכלבראשהעושההואעכשיו .שולחן
ולמעלה.אחודההראשאתומזיזהסנטרבתחתיתאצבעותשלוש

קדימה.הראשאתודוחף ,השיערעללוחץ-מדייותרהזיז
מנסההלחיימינה,ארתהלהסיטשמאלללחיידואתמצמיד
אתלרפתהשכיחידויימינהבעצמהוסבההשתלטניתמהידלהינתק

 .לארזןאצבעלהיכניסירצה,אם .לחזורהראשעלוכופהימיןלחי
העפעפיים.עללהילחץ~אר

שםמצאכנראההחלוק,בכיסידומשקיעהזמן,כלמחייךהספד
פיה,אלמזנקתידווכבר "!"הפת-עהצורחהואלפתעמשהר.
ארתהגלמגלרגע .סבוןריחעםיארוכהיאדומהסוכריהלופתת

שפתיה.ביןארתהלדחוףומנסהבקצהארתהתופסעוצר,באצבעות,
לאההואשיניה.אתומהדקתשפתיהאתמוצצתהיאינקפץפיה

גופהכל .פנימהשלוהסוכריהאתלהבריגומתעקשלחייךמפסיק
מתרוממותרגליהשתילאחור,נרתעוכשגבהומקשיח,מתיישר
מעליהגוחןהואמתערות,הספדשלפרצופוונוקשות.צמודות
סיכותבצלוחיתנתקלתהשנייהידובגבה.לתמרךזרועואתומושיט
פיצוץכמרבאווירטסותסיכותהמרןהמדף.מןבכוחאותהומעיפה

קול.בלי
פינהשהואבמקרםהמראה.לשולימתחתונעלםמתקפלהספר
ובראש,בידייםחזקיםסימניםלועושהאמא,אתעכשיורואים
מפסיקה.רתיכף

אתמסיטהנעצרישהואעדשמאלהצווארהאתמפתלתהיא
וברכיו,מרפקיועלנשעןהספרמטה.וכלפישמאלהאישוניה
לבנהמפהעםשולחןכמרהברכיים,עדמהצווארעליותלויהחלוק
עםבשקטומדברסיכותלאסוףאחתידמושיטרגליים.וארבע

 .רואהלאהיאפניואתדרבז'ה.פוחצ'ה,יחצ'ה,להאומרהרצפה.
 .מחייךהואאםלדעתאפשראי

בלשכתולשחקלרדתיכלהלו .זמןהרבהערדככהיישארבטחהוא
שולחןבאמתרכוס.צלחתעליולשיםגםאוליהזה,השולחןידעל
הסרכריה,עםהפסיקוגםאליהמדברלאהואוכעתממנו.נהיהיפה
 .משעמםקצתרקטוב.דיבכללעכשיו .מרגיזכךכללאוכבר

רגליוארבעעלזזהשולחן :ורשרושחיכוךקולותערליםמהרצפה
מתחתלנסות.שררהאליו,להגיעכבראפשראוליאליה.ומתקרב
הנעל,בקצהרקהישבן.עללוודורכתרגלמושיטההיאלמגבת

 ?ברלבעוטרצתההיא .מדירחוקהואחזקהדריכהבשביל .וקלקצר
רקדואיםפעמיםהרבהיודעת,לאהיא ?לשחקלהתחילדקאו

יוצא.מהכךאחר

שהואאחרירקאבלהישבן,אלידומניףמשהר,מהמהםהספר
קם.הואהסיכותאתלאסוףגומר

המספרייםאתתופסמחייך,לאמדבר,לאממהר.הואעכשיו
ומתחילשערותחבילתחופןבשמאליימיןבידחזקהגדולות
עללאחוד,השערותאתזורקסתם,חותךקצת.סוחבגםלחתוך,
כשעדרת,להביטלפחותרוצההיא .מהןלואיכפתלאהרצפה,
מרטכמולחיהלידנטועההשמאליתזרועואבלשלום.להןלהגיד
ושםהמראה.לתוךקדימה.ישררקלהסתכליכולההיאברזל.
עםקולבים-צדדיהמשני .שעוןמעליהדלת.גםלדאותאפשר
ונפתחתזזה,צווחת,קצתפתאוםהזאתהסתם-דלתודווקאמגבות.
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ועלהמתלמדת,נכנסתבפתח ?לאטכךכללמהלאט.לאט
גבוהמגבות,שלמגדלמסיעההיאקדימההמושטותזרועותיה
זאתבכלוחזק.עמוקסנטרהאתתקעההעליונהבמגבתומרובע.

הלוואי.לה,יפולאוליולהיזהר.לאטלאטללכתמוכרחההיא
לראותיהיהואפשרפתוחותבמגבותכולהמכוסהתהיההרצפה

לצעוק,ויתחילוירקרק,דוד,"וסגול,-היפיםהצבעיםאת
עםיעמדווהמתלמדתהספרולהרים,ולעשות,ולהסתובב,
אותה.לספריוכללאכברבכללהואאולילמעלה,הישבנים
השינייםדרךלהואומרהמתלמדתאלמסתובבהספרבמראה'
ידלחתוך'מפסיקותלאשלוהידיים "!שעותלךלוקחזה"תמיד
מעצמוזזשלההראשבשערות.חזקהסחיבהנותנתפתאוםשמאל
עדמתכופףהואמיד "!"אילהויוצאיותר'עודסוחבזה .השנילצד

אומרוהואאמא,שללכיווןמסתכלתאחת.עיןומחייךשלההאוזן
 "!לךואבויאו !לזוז"לא :השינייםביןכןגםבשקט,

כאילו !כועסועודבשערות,להסוחבגועלית,סוכריהלהדוחף
עכשיואזנחמד'כאילוכשהואגםאותושונאתהיא !אשמהשהיא
איך.ועוד

לגמרישבאאופיפי.באלפעמיםמאוד,כועסתאונבהלתכשהיא
בדיוק !עכשיופיפישיבואאזשייצא.קצתעושהשהיאאובעצמו,

 !כולםשיתפוצצויתפוצץ'שהספר !הגבוההזה,הכיסאעל

לוקחיםלספרשהולכיםלפניפעםכלפיפי.טיפתאףלהאיןאבל
 !יודעתכברהיאעכשיובכוונה,בכוונה,זהלשרותים.אותה

אתהכבדה,המגבתתחתתפוסותהידייםלרדת,אפשראימהכיסא
עשוואפילוחותכים,השערותאתומכופפים,מזיזיםשלההראש
שהיהשלההפיפיאתלקחורוצה.שהיאמתיפיפילהיהיהשלא
 !בבטןבפנים,אצלה

לתוךאותןלמשוךמנסההיאדמעות,להיוצאותועלבוןכעסמרוב
נו",נו,"נו,מגרגרחזק,מחייךשובהספרלה.הולךולאהאף,
ראשה,מולקדימהגולשראשופתאוםיונה.מיןאיזושהואכאילו
האף,ואתהעינייםאתרקרואיםומטושטש,מאודגדולהכול

בה.יגעותיכףגועליות,שחורותשערותהמוןיוצאותומהאף
ומתייבש.נפתחהפהנושמת,לאהיאנעצר.הכלבפנים,בתוכה,

ומתפוגגת.נתקעתהחוצהבדרךקטנהיבבה

מדבריםככה ?סימה"ראית :ואומרהמתלמדתאלמסתובבהספר
 "!ילדיםעם

לאוהםכוח,פחותלהםיש :לגדוליםלהרביץיכוליםלאילדים
למטהבגדוליםלבעוטיכוליםכןהםאבללמעלה.עדלהםמגיעים
אפילואוליגדול'באישבועטילדברחובראתהפעם .לברךמתחת
היאלו !לושווההיהאבלאלף,פימכותקיבלתיכףהואשלו.אבא
 • !אחתפעםרק !ההואהילדכמולבעוט,יכולהחיתה
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הספרחותם
שומלואכח

בן-ציוןקטןדינהמסרבית-קרואטית:

תחילתושבובמקוםמתחילאינולעולםיפרו
מזהפחותועודהסופרשלברוחומצטיירת
לוישסופו.את,רךשוםהסופרלכשיבקשיסתיים
היםאלגרכיהואנהרוכמומשלוומהלךמעיין
הואאיןכאשררקזאתגםו ,אליונושאושאגנו

הקסום,ההרבמעבהדרכואתהמגשש Iנוהה·מעמקיםסיפור

השמש.באורלחזותאחדיוםישובבטרם
עלככליםמובליםלהיותמסרביםהסיפורשגיבוריכיווןקורהזה

גורלם.על·ידישנ'~בעמשלהם,במסלולנעיםאלאהשחמט,לוח
עצמועלשמקבלצופה ,בלבדהמתעדהיותועםיסכיןאמיתיסופר

שהוא.תפקידכלבהםלמלאלוניתןשלאאירועיםלרשום
אחרילהתחקותהתחלתיסטודנטיתבהיותיכשעוד

כלשלאלשעריכולתילא ,אלמוזלינומשפחתשלהאכס·לי·ליבריס
החמש·עשרהבמאהשהיגרה ,זועתיקהמשפחהבנישלגורלותיהם

בדרכיבמלואם.סופו·, ,הבלקניהאיחציאלמספרד
לספריםהמסחרביתאלתמידנכנסתהייתימהאוניברסיטה,

כלשהוספרלמצואוהי 1בתקהישנים,בגוויליםומפשפשתעתיקים
גופוהכחול.בחלוקוהספויןאליניגשאחדיוםהספרדים.חייעל
כמותן.מאיןומאירות .בהירוחהיועיניואךשב,ושערושחוחהיה

בוררתשאניבשעהבענייןבימתבונןשהואהבחנתיכןלפניעוד
מעין ,להיפראםכי ,כפוידברכלבנוכחותוהיהלאספרים.
אתזאתבכללין;ךשיטפעםלמלים.צריךשאינושיתוףתחושת
זואותך."יענ~יןזה"אויליבאומרוברוךקלמישלמאמריוקובץ
המלומדשלספרואתבידישהחזקתיהראשונההפעםחיתה

אתליהביאאחרתופזכם .ספרדיהודיתולדותחוקר ,מסראייבו
ידידותנוהתחילהכךבבלגראד"."היהודיםשלאגשלספרו

שלעטהפריפינוזה", t7 "אתפעםלפנייכשהניחהכמעט·אילמת.
"תשלמיאמר:כסף ן,~ 1חסבגללמבוכתילנוכחאלבלה,פאולינה
להופיעהחלוזריםסופריםשלכשיצירותלימים,לך."כשיהיה

היהאפשרוכברפרים c:1החנויותמדפיעלוהולכתגדלהבתדירות
עתיקים,לספריםז.:סחר 1הביתבחביוןליהיהשמורספרים,להזמין

שנבחרוכתביםצרור , iהספריכמארונותשבאחדהאחרוןהמדףעל
אשראתבצדיחלהבגוזיכה .אותיייןלעבהעשויים ,מעבילבמיוחד

הימיםבאחדלספרן.מחזירהיהייתיהשארואתלקנותהתכוונתי
מןמהבמרחק ,קטןשולחןעל·גביהמונחנוסף,בצרורמבטינתקל
כאלהביניהםמצאתיו,זףבושהיובספריםכשדיפדפתישלי.המדף

האלה"הספריםיאמר: 1הספרןידידיאליניגש ,אותישעניינו
אתשמעתי-יודע,"~י 1אינשמךאת"גםשאלתי."למי"שמורים,"
מקוםבאותונוספים.לחיקור~םמקוםהניחהשלאהאדיבה,תשובתו

היואף·כי ,מבטייאתשמש(:ושמותאחרי·כןגםמוצאתהייתיעצמו

נמרץענייןליהיה·וה.במקוםרכשתישכברספריםגםביניהם
מקוםהפרחים,מכיכרהרחיקלאמיועדים.האלההספריםלמילדעת

צל.אפופתבסימטהיתובקרולעתיםבדרכיעוברתהייתימגוריי'
הקרקע,בדירתשתהים·טמבטייהיופתוח,כשהחלוןהקיץ'בימות

אתביניהםמשהכרתיהתקרה.לגובהעדבספריםכוסושכתליה

שאוליבדעתיעלהיודאיקה,אנציקלופדיהשלהגווןתכוליכרכיה
עתיקים.לספריםהממכרמביתשליהספרןשלמיודעוכאןמתגורר
גיא.ולאדימירהשםאתקראתיהדירהדלתועלהבנייןאלנכנסתי
תוךאלמסתכלתהייתיבמקוםבעובריקרובותלעתיםמכן'לאחר
בתקווהשולחן'מנורתרקהערבבשעותדלקהשבוהזה,החדר
ציפיתיהעתיקיםלספריםהממכרשבביתכשםמישהו'שםלראות
לאאבללשלי.קרוביםהתעניינותושתחומיהאיש,אתפניםלראות
לעבודהזקןהספרןלצעריחדלהימיםבאחדכאשרמעולם.נפגשנו

כישמעתיהים,שלחופיהמקומותלאחדשעקרלינודעעמיתיוומפי
בשוביובאמת,בו.שכןהממכרשביתהבנייןאתגםלהרוסעומדים
שחורחללבמקומופנייאתקידםהקיץ'מחופשתהסתיולקראת
שלהשנישבקצהאחרתלדירהמהרהעדעברתיאניגםפעור.
ולאדימירשלמגוריוביתעל·פנילעבורהוספתישלאכך ,העיר
לספריםהגדולהמסחרבביתכשירדתירבות,שניםכעבורגיא.

לנסותכדיהמרתף,אלמטהקנז·מיכאילובהשברחובעתיקים
שלכההצדףבגווןכריכהאלמבטינמשךמשם,משהולילבחור
שירואתוקראתיאותהפתחתיכותרת.ללאשם,מונחשהיהספר

שמיהרתיכיווןהספר'.'"חותםבראונינג,רובוטשלהמופלא
לילהאותובדרכי.ולהמשיךלקופהלגשתנחפזתילקולנוע,
השעה,מהלראותביקשתיוכאשרביעותיםמחלוםהתעוררתי

בתוכו.נשארשליהידששעוןהתיק,אלהידאתהכנסתיבחושך
זה.מההבחנתילאהראשוןברגע ,הפלוסיןבחלקתידימשנגעה
שדברהשיריםקובץאתמהתיקושלפתיבמנורהאורהעליתי
הבחינהואזבו.לקרואהרצוןביעלהמזכרוני.נשמטבערבקנייתו

שלידוכבכתבלשם,ומתחתגיא,ולאדימירבאכס·ליבריס:עיני
עשויהיהמהאנייה.שלציורהחותמת,שלמסגרתהבתוך ,ילד

לוהיהשמאאויחידספרזההחיהספרו?אתלמכורגיאאתלאלץ
אתהותירהנראה,ככל ,שהכורךלוהפריעואולינוסף?עותק
אתניגשתיבמערכת,לעבודתיבדרךבבוקר' ?כותרתבליהספר
אוליקייםאםהמוכרתאתשאלתיעתיקים.לספריםהממכרבית
שלשעתייםלאחרבמרתף,כיגיא,ולאדימירשהביאספרעוד

המוכרתגיא.שלמספרייתוספרכללמצואהצלחתילאחיפש,
חדשהואדיראס:מרגרטשל"המאהב"הרומןאתשאקחהמליצה
הרחוב.אליצאתימאוכזבת,המחיר.בחציונמכראמרה,לגמרי'

עתהשפעם,לביתעדטיילתיואניונראההדורשמשבוקרזההיה
פתוח,היההחלוןגיא.ולאדימירבוהתגוררבזאת,האמנתיכבר
בודדמדףעתההיההספריםמדפיבעברניצבושבובמקוםאך

אחרששםבדלתלצלצלהעזתיזכוכית.שלויטרינהעםומזנון
אתזוכרתשאינהאמרההיאהדלת.אתליפתחהילדהעליה.נרשם
אחריהוריהאתלשאולושאוכלבדירתםנתחלפושעימדהאישםש

האהוב,לספריהפךהספר""חותםמהעבודה.בשובםהצהריים,
הזמינהכשחברתי ,בסתיווגםמנסיעותיי.נסיעהלכללקחושנהגתי

גםהיהבמזוודהשהנחתיהראשוניםהחפציםבין ,לישראלאותי
נערואליוםמדיפונות ,בעירמטיילותהיינותמיםיום .הספר
מגוריהםמקוםשערים,מאהאלהלכנולשהותיהאחרוןביוםאחר.
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ישניםבתשמישיםלעייפההעמוסותחנויותיהםדתיים.יהודיםשל
בספרשםמדפדפתבעודיעלי.חביבותהיועתיקיםובספרים
בגימטריא,עוסקהואכילישהתבררוקודםכריכה,נטולהמצהיב
ורחבה,שחורהמגבעתוחובשתקפטןלבוש ,חיוורבצעירהבחנתי
אליו.ניגשהחברתי,כשמרים,גברההפתעתיבי.ומתבונןשעומד

 11 ,אותךמכיר"אניפניו.עלחלףחיוךהיכרות.בינינוערכההיא

שאל.בבלגראד?"הפרחיםכיכרלידמתגוררתיןיעד"אתאמר.
בהםראיתישכברבפניםלהיזכרוניסיתיבשלילהראשיאתהנעתי

מאיתנונפרד ,למהרנאלץשהואעלמתנצלהאלה.העינייםאת
הדתיים?"ביןחבריםלךיש"ממתי .לדרכווהלךהחדשמכרי

בטוריעם"נמנהאמרה. ,, ,מאודמענייןבחור"הואמרים.אתשאלתי
כשחייתיעודמיודדיםהיינוהלאאותו?זוכרתלאאתמה,קרתא.

כאןאותופוגשתאניהאמת,למעןאצלי.מבקרהיההואבבלגראד.
בהיותי ,עצמואתכשהציגממני.מתחמקהואברחוב,לפעמים,רק

"מעניין,"שמו.אתקלטתילאמשלי,במחשבותכרגיל,שקועה,
תחילההנהמשהגיעורקיהודיבכללהיהלא"שהואמרים,אמרה

יותריהודיהואוכעתלישיבההצטרףהוא .ונשארהתגייר ,כתייר
 ,,משם.העולים ,מכולנו
אמררק"לא,שאלתי.שעשה?"הצעראתלךהסבירלאפעם"ואף

שלוהספרייהאתיעביראיךידעלאכישנים,כמהשהתלבט
לושישלמרות ,אמרכך ,לוהחשובהיחידהדברהיהוזה ,מבלגראד
"פרופסורלשאול.המשכתימקצועו?"היה"מהשם,"משפחה

בכלעסקתלאות,שבעמההתחלה,התחילכאןאבללהיסטוריה,
 ...עבודות"מיני

שקניתיהספריםכלאתהמזוודהאללדחוקכשניסיתיבערב,
עםבסוףידידךעשה"ומהמהבוקר:בפגישהנזכרתיבירושלים,
שלאמולמעשההזול.נזילאותה,"מכרבבלגראד?"שלוהספרייה
ואילו ,שארזמהספריםאחדארגזבאנייהששלחההיאולאדימיר

גיא,ולאדימיר"ולאדימיר,אותה.הפסקתיארז?""מי " ...השאר
לא?" ,עליואותישאלתהרי

הגהלהוציאיכולתילאהמתפקעת.מזוודתיעלהתיישבתינבוכה,

"תניהספר","חותםאתמקרקעיתהושלפתיאותהפתחתיואזמפי.
בשובי ,, .שלוהיה"הואלמרים,אמרתי ,,הזה,הספראתלו

ולדימיראתהכרתישבישראלמידידיילאחדסיפרתימבלגראד
הצהריים,אחריראשוןביוםזההיהימים,כמהכעבורגיא.

השניהצדמןהטלפון.צלצלבעיתון,בנחתוקראתיכששכבתי
באיזהשאלתיאותך!"לראותךחייבתאני"חברה,נרגש:קולנשמע
ולאדימירשלאמו"אניהפגישה.אתלדחותניתןלאואםעניין
מידיכולה,אתאם ,פנייאתלקבלממךמבקשת"ואניאמרהגיא,"

הופיעהוכברלהתלבשהספקתילאחיתה.בדעתהנחושהעכשיו,"
נבוכה.נראתההיאקומה.גמורתקשישה,אישההדלתבפתח
עדהכורסה,מסעדאתבכוחשלפתההבחנתילשבת.לההצעתי

ושםפההמשורבט ,האדמונילשערהמתחת .הלבינושאצבעותיה
חייכתיגיא.ולאדימירשבעיניהמבטאתהכרתיבשיער·שיבה,

לי"אמרוהמעוקמות.שפתותיהשעלהעוויתאתלחמיםכדיאליה
ברור"לאעליו?"להגידיכולהאתמהבני.אתבירושליםשראית

הכרתימשהו.לךלהגידיכולהשאניחושבתאתמובןבאיזהלי
"אבל ,, .אותומכירהבקושיאבימלים.כמהאיתרהחלפתיורקאותו

שעסקרקלינודעכיעניתיעליו?"לךסיפרוהם ,שלךהחברים
ללמוד?בכללצריךהוא"מה .לומדהואושכעתשונותבעבודות
תוארוסיים , 98ממוצעבציון ,לימודיואתכאןשהשליםפרופסור
כמהכלשאנשיםלהלהסבירניסיתיהכול!"לואיפשרתישלישי?

עודלדעתשואפיםאלאמעצמםרצוןשבעיאינם ,יותריודעיםשהם
לשגעהצליחוהםמושפע,"הואאותי:הפסיקההיאאבל ,יותר

עושהשבנהלהאמרתיאבלמתכוונת,היאלמיידעתילאאותו!"
אלאעושה,שהואמההיודעלגמרינורמליאדםשלרושם

אינךהרי"את ,ליאמרה"חברה!"אותה:סיפקולאשלישההסברים
הייתלאידעתאילוהזה,הילדבשבילשעשיתימהכליודעת
אתרקמביאהשאנישלה,הסיפוראתליסיפרהואזככה!"מדברת

יהודיתבמשפחההעולםמלחמותשתיביןנולדההיאתמציתו:
בפליאה.אותההפסקתיאומרת!"את"מהאורתודוכסית.דתית

מה"זה ,, ...ליהדותקשרשוםאיןשלךשלבןליאמרו"בירושלים
באמתצודקים,"הםשפוכה.נהימהדברייאתקטעהלך?"שאמרו

קשרלושאיןהעובדה"אבללהחריש.והחלטתינבוכההייתי ,,אין.
שנה,חמש·עשרהליכשמלאובכך.אשמהאני"רקהמשיכה,לזה,"

השבתשלהם,התפילותאתלשאתיכולתילא ,אותישיגעממשזה
הפיאותאתלבושם,צורתואתשלהםהחייםאורחאתשלהם,
החפציםאתארזתיאחדויוםילדה,עודהייתיטוב,אזשלהם!
ושםלווינהנסעתיילדה.פשוטילדה,הייתימהבית.וברחתי
בעליהיוהורייכי ,נוריךעלשפותבכמהשלטתיכמשרתת.עבדתי
 ,מאודהרבהשליבחינוךהשקיעווהםיחידה,בתוהייתיאמצעים

אניכאילוכוזבות,תעודותהשגתי ,הסתדרתימהרהשעדכך
קיבלוהורייהמלחמה.עדהיהכךפקידה.ונעשיתי ,מגילימבוגרת

אתאם'שבעה',וישבושחוריםלבשוכשברחתימאוד.קשהזאת
בביתהמראותוכלמתיכאילוהתפללוימיםשבעהזה.מהיודעת

לאזה ,עכשיואבליחידה.בתהייתיכי ,נורמליזהמחופות.היו
הגבולאתלעבורהצלחתיהתחילהשהמלחמהליכשנודעחשוב.

ולאדימיראתזאת.המאשרותתעודותליישלפרטיזנים.ולהצטרף
 ,טהורקרואטיהיהבעלימשמונה·עשרה.פחותבתכשהייתיילדתי

כדיסבלנונוראלנין.על·שם ,ולאדימירלוקראנולכןקומוניסט.
ולאילד?עםבמלחמהלהיסחבזהמהיודעתאתכראוי.אותולגדל

 11'עליהם',לילדסיפרנולאאפילו'איתם',קשריםשוםלנוהיו

מפעםהתעוותו.ידיהלדבריה.לבבתשומתוהקשבתיבההתבוננתי
נורמלית,באווירהגדל"הואאותה.הפסקתילאקולה.רעדלפעם

בגורלם?"עלה"מהכלל."הזכרתילאמשפחתיאתמודרנית,
שאלתי.
היחידחיברולאדימיר,הוא,שבו.ולאכלזןלנרגןנלקחו"כולם
חוץ ,מכרהכולאתטובה.כפוי ,אותינטשוהואמשפחתיבנימכל

זאתשבכלקיוויתיאניאבלבדואר.לוששלחתיספריםמארגז
באמת.דבר,שום"לא,זה?"עלדברשוםלךאמרלאהואישוב.
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ישוב,"כימאמינהאיניאבל
אישליאין"הריחרש.שאלהכך?"חושבתאתמהסמךעל"אם·כן,
לאהריגברתי."ונראי,לעולם?"אותילעזוביוכלאיךמלבדו.
אילו .להורייךעשיתז 1שאמההואלךשעשהמהרעה.כללךעולל

 ,"כןהספרים,"אתלולשלוחממךמבקשהיהלאלשוב,התכוון
בצורהכךעלחשבתיא:ל"מעולםלא·נשמע.כמעטבקולאמרה ,, ,כן
אתדתיחב "?זהאת-~·לאמרעצמו"הוא :לצאתקמההיא ,, ...זו

לעתיםבפתח.עמדהכברהיאי.דלהוהושטתיבשלילהראשי
הים,חוףעל ,הקיץריקאבל ,ובאמובוולאדימירהרהרתיקרובות
המרפסת,עללשבתאפשריהיהשלאעדבחזקהנשבהכשהרוח
עם ,סיפורכאןשישליהיהנדמהזאת.לרשוםכדיעטלקחתי
שלהמשפחהלשםתי.כוונ ,עליהכבידהשםורקוסיום.התחלה

ליהיוכברבעברכיה,ישהיכמותלהשאירויכולתישלא ,ולאדימיר
חיפשתיבספריי.הגיבוריםשמותבגללאי-נעימויותוכמהכמה

הצטרףלאמשפחהשםישוםאבל ,טלפוןבספריבאנציקלופדיות,
בעדהכרעתילבסוףשחורה.מגבעתאותהתחתאשרלמבטברוחי
הישראליהשםהחדש,לשםואשרמדוע.לדעתמבליגיא,השם

מעצמוכמעטספקות.שוםליהיולאזהבעניין ,ברוחילושהועדתי
פרופסורשלכשמואיש·ש~לום,בנימיןמתאים,שנראההשםביעלה
חוקריבכנסכןלפנישנתייםשהכרתיאדםלפילוסופיה,צעיר

עדכךכלעזותהיוחוהרחבטותבאוכספור.דשהתקייםיודאיקה
הטרידוהמרפסת,עדהגי~:והגליםהתריסים.אתלסגורשנאלצתי

העיתוןאתופתחתיהידכתבאתהנחתיאותי.והדאיגומנוחתיאת

פריהסובלנות","עלספו"שלבכותרתונתקלועינייבו.לדפדף
שלבמודעתושנכללוהספריםאחדזההיה .ולאדימירשלעטו

העיתוןשלהאחרוןדוובעמ ,המיועדפרסומםעלהמודיעהמו"ל
אתקוראתאניהערב"שרווק:~ ,חשבתי 11 ,מוזר"מה"פוליטיקה",

זו,במחשבהעיתון.ילידלקחתילאכבררביםימיםהזו."הידיעה
כיחשבתיבשמי.הקוראקוללמשמעמתרדמתיבנערתינרדמתי.

וקראשבכשהקולאבל Iממניכשתנחהשתחילתוחלוםשלסופוזהו
מטרידהשהיאעלהתנצלההשכנההדלת.אתלפתוחקמתיבשמי,
המכתבאתלילמסוררצתהאבל ,כל·כךמאוחרתבשעהאותי

הערב,ברכבתבהגיעהומידבבלגראד,לכתובתישהגיעהרשום
הצהובההמעטפהאתפתחתי' .אותולילמסורכדיאליניגשה

ההרצאההשנה.אוו~ספורדלכנסהזמנהבתוכהמצאתיהגדולה.
בנימיןפרופסורידיעלתינתןנכתב,כךהפתיחה,ביוםהראשונה

כדי"פוליטיקה",את,~ידלקחתיהסובלנות.עלהנושא:איש·שלום.
כתבולאךימירחלום,א l ,;גםטעות,כלחיתהלאלא,שוב,לוודא
 .עצמונושאאותועלספר

איש-שלום.לפרופסורההרצאהבתוםניגשתי ,באוקספורד ,בסתיו
אתהניעהואולאדימיר.אתהכירמקרהבדרךאםאותושאלתי
בירושלים,כךכלרביםחדשיםעוליםישנםכיוםבשלילה.ראשו
הואאםאבל ,אמר,·רות,שלושהכברחייםמשפחתושבניבמקום
שבבלגראד ,לוהבהרתיממני.שלוםדרישתלוימסורברצון ,ידידי
הערב.הרצאתוכנושאשנושאו ,ולאדימירשלספרולצאתעומד

הזההספראותו."אחפשלירושלים"בשוביאמר.מאוד,""מעניין
נשלם,לאחותמופתוח,אפואנותר

 •סופו.אתהימ~םמןביוםיספרלהניח,ישאחר,ומישהו

שרמלראכח
תיהעברהספרותמןומתרגמתעורכתסופרת,עיתונאית,וויוודינה. ,נגוטיןילידת

במשךבלגראד.באוניברסיטתיותישמולשפותלבלשנותהמגמהבוגרתלסרבית·קראטית.
סיפוריםפרסמהבבלגרא.דהיוצא"רדיו·טלוויזיה"העתכתבכעורכתשימשהרבותשנים

עליאסנסקהמילנהתשובתלקפ•~א","מכתביםבהםשהאחרוןרומנים,וארבעהקצרים
-הביזנטי"הרומןהתחדשותאו"הכוזריםהספראתפרסמהכןקפקא.פראנץמכתבי
הכוזרים"."מילוןמחברפאבי,'ץמילוראדעםשיחות

מאויםוהואהשואהחורבותעל 1שקכבעולםהיהודיתבזהותלעסוקהרבתהביצירותיה
אישהשלראותהנקודתאתתה 1 .הע,ובשחיתות.אתניתבאפליהאחים,בשנאתמתוכו
 .ימינובתבחברה
שלבאנתולוגיהכלולשלהיפור,כבנתניה.מתגוררתוהיאלישראלעלתהכשנהלפני

עורכתכיוםאחרונות",'ידיעות•'בהוצאתאורשראתהמיוגוסלביה/סרביה,סיפורים
 1,,·לשונימילוןומחברת·קרואטיתלסרביתבתרגוםעברייםסיפוריםשלאנתולוגיה

עברי;סרבוקרואטי.

ערודדפנה

• 
jJ יזכה~ז:זל;ןלע;ך~יםראת,ק;יא~
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וכאבניםכמקלות
מלמררוו

בתחנתהרכבת-התחתיתאלעלהאלקייםישל

בשעת-הלחץשאנז-אליזהשדרותלידה"מטרו"

ברובעביתואלומגמת-פניוהעבודה,גמרשלאחר
האחרונותהשניםבעשרים-וחמשהתגוררבו ,בלוויל

--- -- -- -- -- -----___ 
--___ 
---

בנישואיןנשאאותהאולגה,ההונגריהאשתועם = י-==
עורצחורי ,פריזילידיוז'ורז'ט,מיקלושילדיושניועםאזרחיים,

המתגוררים-אלהובסבתותיהםבסביהםבמיוחדהתעניינושלאומבט,

היהודים,שלבארצםוהאחריםלביטויקשהששמההונגריתבעיר
קבועהבהאזנההמתבטאיםחזקיםבעבותותאליהקשוחשאבא ,ישראל

שבתבימירבוע-אותיותעיתוןבקריאתשלה,בתחנת-הרדיולחדשות

מלבדדבראוכלאינוהואשבוביוםבשנה,אחתלבית-כנסתובהליכה
להדליקמבלי ,צדדיבחדרבצהרי-היוםמיםומעטביסקוויטיםאי-אלה

מטלפןהואלכןקודםשיוםלאחרלעבודה,לנסועומבליחשמל
חלזהשיוםאףטובה,שנהלהםומאחלולאחיותיולאחיו ,וילהור

הסגולהעלוותםאתםימשילבפריזהערמוןעציכאשרהשנה,באמצע
במטבח,ערביואתעושהואבאעגומה,סתוויתבשלכתומתכרבלים

והאוהבתהגדולהמשפחתואלומתגעגעיםארוכיםמכתביםכותב

לונוחהשהייתהארץבצרפת,מזלואתלחפשכדיעזב .אותהבישראל
ולהתבססאליהלבואלוהציעומשפחתוושקרוביהשפהמבחינת
אולגהשלבדמותהאושרואתמצאובהומכובדת,מכניסהבעבודה

וחיקחדשוביתעבודהוחיפשהזרהמארץהגיעההיאשגםההונגריה,

אחדותדקותעמדאלקייםהסיינה.מישלגדותשעלהאורותבעירחמים
 ,משמאלושהתפנהבמקוםהתיישבואחר-כךהרכבת-התחתיתבקרון
והחלסואר""פרנסעיתון-הערבאתשלף ,ברכיועלתיקואתהניח
לקוראןומקדיםמישראלהידיעותאתמיידמחפששהואתוך ,בוקורא

הקרוןיושביאלמבטשולחלפעםובשקיקה,ומפעםבאיטיות

קו-שלסופולקראתשנותרעדעולים,ואלהיורדיםאלההמתחלפים,
 ,בלווילברובעבשכנותוהגריםערבים,מלאקרוןבתוךהנסיעה
מזרח-באווירהצפון-אפריקה,יוצאייהודיםלצדישנים,בבתים

כמו-מזרחיותומסעדותריחנייםתבליניםשלחנויותעםתיכונית

בגזרי-עץהמוסקתוהאחהחמיםהביתאלנתוניםניויומעיבארץ,

הגעגועיםאתמשום-מהומגביריםלוטפתשלווההנוסכיםארגמניים

זוובשמחות,בחגיםיחדהמתכנסתהמשפחהאל ,בישראלהקיץאל

אוהבתעדייןאךהגויה,אולגהעםנישואיואתלא-יפהבעיןהרואה

הגעגועיםאתמגבירביקורשכלאףהבא,לביקורוומצפהאותו

אי-חוזרלראותוסיכוישאיןידיעהמתוךהניתוק,כאבאתומחריף
ב"פרנסקוראבלוויל,לרובעהמתנדנדבקרון-רכבתוהואלארץ,פעם

בשטחיםפיגועיםעלהחוזרות-ונשנותהמעטותהידיעותאתסואר"
שמדי-עלעצמועלכועסוהואוהפצועים,ההרוגיםעל ,הצפוןובגבול

טובשאוליהנואלתהמחשבה ,עצמולביןבינו ,לראשומתגנבתפעם
בתוךעמוק-עמוקחושבהואמהיידעלאשאף-אחדרקשם,לאשהוא

בני-שללשלומםיותררבהדאגהבומעוררתזומחשבהודווקא ,לבו
העדינה,הכואבת,אהבתושהיאהארץשללשלומהולמעשה, ,משפחתו

הסמוכהבתחנהירדאלקייםמישל .יילךאשרבכלאחריוהרודפת

הצינהבתוךבמהירותוצעדלראשומעלשחורהמטריחפרש ,לביתו

לושמכינההקפה-עם-הלבספללהרהרמנסההצולף,והגשםהאפלולית
אתממוחולטרודמשום-מהמצליח,אינואךהביתה,שובומדילגהוא

השלמתעלהעיתוןשלהראשוןבעמודושראההעיקריתהידיעהזכרון
שלהתקיפהאזהרתהעלולוב,וסוריהאלג'יריהשלהגרעיניתיכולתן

 ,כולןאתירתיעהאימהשמאזןהאומריםהעיתוןפרשנידעתועלישראל
רוצהשאינולמסקנהמגיעהוא ,לחייוהארבעיםשנותבאמצעולפתע,

נפשישקטרקאלאחנויות-הנעליים,ברשתמפוארתקריירהעוד

המזרח-בחבית-הנפץשיושגשלוםעלנכספתובשורהטובהובריאות

במשמר-הגבולהקבעשירותאתיסיים ,ואחיצעיר ,ז'קישבהתיכונית,

ושלם,בריאהביתהיחזור ,בלבנוןהמשרתבן-אחותו ,ואוריבעזה,

נישואיועללויסלחסוף-סוףואבאהאולקוסמניתוחתחליםשאמא

וכלתופרעלאבפריזוהברוכההאפורהשהשגרהוהעיקראולגה,עם

הנוטפים,בחלונותמאוושתהרוחובעוד ,בסלוןבערבתשבהמשפחה

הדוברהרדיולקולבמטבחתבשלאולגהבטלוויזיה,הילדיםיצפו

שלהקסטותאתהצידהיסיט ,בחדרוישבוהואהמלעילית,בשפת-אמה

ואתהרחוקעמארג'ואתלטייפיכניסו ,מונטאןבואיאזנאבורשאדל

עדאיתרעשהאשרהטובהעלהאלאתויברךהקרוב,מאסיאסאנריקו

כשנפתחהומיידהביתה,הגיעאלקייםמישלתופרע.לאשרקהנה,

תיקואתהניח ,וההלהקפהריחאתהריח ,כשקרחווהילדיםהדלת

מןונהנהומחומםפריךקרואסוןאכלאולגה,עםבמטבחוהתיישב

אתשאללהערצה,וארייהבמומחיותלהכינולמדהשאולגההקפה
בית-הספרעלשגרתיותשאלות-נימוסיןז'ורז'טואתמיקלוש

במסעדת-הבוסעםאולגהשלהתמידייםבחיכוכיההתענייןוהלימודים,
הבחיןכאשרולהתקלח,חדר-האמבטיהאללפנותורצההביסטרו

שלפניהםעלונוגהנבוךובמבעאולגהשלפניהעלמשונהבארשת
או ,לז'קיאו ,לאביואולאמו ,בארץקרהמשהוכיניחשומיידהילדים,

לולספרמאולגהוביקש ,ואחיותיומאחיואחרלמישהואו ,לאורי

זמןאין ,דברלהסתירובליהקדמותלהקדיםבליחשש,שוםבלי ,הכול
להזמיןמיידויטלפן ,גברכמובאומץבשורהכליקבלהואלהתעכב,

רקלהלוויה,להגיעשיספיקכדי ,בבוקרלמחרלארץכרטיס-טיסה

הרגשהלויש ,פרוספראוליאואבא,אואמא, ,שנפטרזהמישתגיד

האחות ,מרסלגםלהיותיכולהזואךהלב,בעיותעםוספרפרשזה
השתיקהאתותפסיק ,תגידגחשאולרק ,ביותרהמבוגרתהבכורה,

בולהביטיחדלוושהילדיםרעה,בשורהמכלהגרועההזאת,האיומה

המאייםנוראבמתחאותוומעמידהעצביואתהמורטתהנוקבת,בחמלה

אלקייםמישלשנפטר.זהמיהוסוף-סוףשיידעלפנילבואתלקרוע
המינרלייםהמיםמכוסולשתותגלולת-הארגעהאתלבלועהסכיםלא

ואולגה ,מהארץשהגיעהרעההבשורהמהלותספרגחשאוללפני

לנוכחבחוזקה,ידהאתולופתהכסאעליושבהואובעודנכנעה,
ובזהירותלאטאולגהלוסיפרה ,תהומיבעצבבוהמתבונניםהילדים

אתקלהשעהלפניהפסיקוותחנת-הרדיורשתות-הטלוויזיהשכל

 ,המזרח-התיכוןמןהטוטלית,הזוועתית,הידיעהאתומסרושידוריהן
לשמועהמתינהלאאפילו ,ארצועםעמוקההזדהותפתאוםשחשהוהיא

 ,ואחיותיואחיוואלהוריואללטלפןמיהרהאלא ,ישראלהגיבהכיצד
הקוויםכלכימענההיהלאאךבפנקס,הרשומיםהטלפוןמספרילפי

 ,דברבונותרשלאישימוןדממתומוחלטת,עמוקהדממהורק ,נותקו
וחמלהשיתוק-איברים,עד-כדיצמרמורתבגווהוהטילהבאוזניהעלתה

חשוק,ופיוכבותעיניוכמת,חיוורכסאועליושבבעלה,עלאמיתית

אחריתעדילדיואתילווהרישומהאשרנדהמת,בשתיקהנעוליםפניו
כי ,הגדולהיהודיהפיזיקאינבואתתהדהדשבובעולםימיהם,

כמולהילחם,האויביםישובו ,החורבןאחריתפרוצנהאםבמלחמות,

 •ובאבנים.במקלותההיסטוריה,בשחר
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-- 15מעם'המשך
 ,שיכור ,לאמור ,גויבחזקתהריהו ,כשר

בצע.ורודףרוצחנואף,

בדמותו ,הראשוןבפרקכברנרמזזהרעיון

מתוארהוא .מוסרהאב ,הממירהכומרשל

לאהואאבלטקס,ומלאהליכותנעיםכאיש
עודדרכיה).אתמשרכת(ואחותו ,אהוד

רגשות,חסר ,קרכאדםבהמשךאותונכיר

אתשהמיראלהשללמצוקתםיחסללא
התעשייןהפתיחהבפרקנזכרכנגדודתם.

 ,גמורכגויהנוהגותיק,מומרהוכהוט,
ליהודיםביחסואנרכייתברשעות

ואתאותםמתעבהואשכןולחנויותיהם,

-- 23מעמ'המשך

רואיםשוב ,עסקיוכשכושליםרקהיהדות.
 .היהודיאתהכלבו

אינהגויליהודיביןההבדלה ,כאמור
גלוריה,גזעניות.הנחותעלמושתתת
ביותרהחיוביתהדמותהיאיהודיה,שאיננה

היהודיהחייםמאורחשנובע(מהבנובלה,
מתוארלגיאוגרפיה,המורהגםשבידה).

"חיבהשכןההגונים",המוריםכ"אחד

היהזוחיבהועלליהודים,רחשמיוחדת
אתשמגלהזההואבעצמו",לעתיםתמה
"היהודיםשלמציאותםעלקארלשלאוזנו

בהרים.האותנטיים"

ליהודיםהגוייםשביןהאיבהאחרות,במילים
מעליונותההנובעתמיסטית,איבההיא

בעליגורנזהוהיהדות.שלהמוסרית

שמיטיבכפיארוכים,היסטורייםשורשים

 ,לואיןאבל ,בסיפוריולהראותאפלפלד
איבתזוהיוכל.מכלהיסטוריבסיס ,לדעתו
הואיהודי ,גויהואגוי ,שכן ,לחתולהכלב
ינסהתמידיהודים,שונאבהכרחוגוי ,יהודי

נראותהישראלילמצבההשלכותלהורגם.
מאליהן.מובנות

לאומנית,מתפיסהשליהסלידהאףעל
אינני ,זומעיןופונדמנטליסטיתפשטנית

שלהנדירהבאיכותהספקלהטיליכול
רגילה,הבלתיומעוצמתה ,"טמיון"הנובלה

התפיסת .אפלפלדשליצירתובמכלולגם
שלעיקרואיננהמתוכוהמציצההלאומנית
אנושיתאמתעולהלהמעבר ,הסיפור
וחשובה.גדולהויהודית

 ,שמכוציוןלמושאיםעברייםשמותמתןשלזוטכניקה , 16
ישרידהואלשונות,במספרהעמודבתחתיתהלועזי

 :הקור~אתללמדגםהמבקשתמשכילית,מגמהשל
היצירה.שלקריאתואגבחדשיםדברים

 ,.הללוהערבותשלבאיכויותכאןולדוןלשובמיותר , 17
להיינתנוטשרניחובסקישלשירתוחוקרישכל

דעתם.

 1"משושלמקיפהלפרשנותלהכנסהמקוםזהלא , 18

הקשיינ~למרותכילציין'רקראוי .המערה"
הנמוכינ~שהםהצללים,כיברור'הנמשלשבפירוש

הניסיוןעולםהתופעות,עולםהםהיש,בסולם

-למערהמחוץשמתגלהמההאדם.שלהיומיומי
האידיאות,אידיאתכמובןהיאוהשמשהאידיאות;אלו

שאפשרכפיהשמש,נראה.כלוסיבתראיהכלסיבת
שלהשישישבספרהשמש"מ"משלכךעללעמוד

- D 509 ("הפוליסיאה" 506 B .( 
היאהנראים,הדבריםשללהיראותםרקלאגורמת

כאן"ישוכלכלתם.צמיחתםלהתהוותם,גורמתגם
מהתנאייותר•:'חומריתלסיבתיותמעברמעבר

להתהוותםהממשיתלסיבההדבריםשללהיראותם
 ,) 147<האזרחיולהתמדתם"

במהדורתראההעממיומקורוזהשירעלהערות . 19
 . 838-837עמ'גיתהכתבישלמינכן

מספרשעושיםכפיגיתה,שלשירואתנפרשאםגם . 20

נשמריםעדייןלנערה,נערביןאהבהכשירחוקרים,
טשרניחובסקי.שלבאידיליההמונולוגעםקשריו

אתהנושאהמהפכןכיסבור, ) 181:1959 (צמחעדי , 21

המוותואתהמאסר"אתמסביראיננוהמונולוג
אלאלטבע"וההתנכרותהשנאהשלכפונקציות

ההופךהשמש,עולםוביןהאדםשביןהישרתיב"פער
אףעלבהכרח,טרגיתלפגישהביניהםפגישהכל

כימציין, ) 155:1968 (שניידהאדם",שלהטוברצונו

נושאעצמוהאדם"כיהסענה,עולהזהממונולוג
הואולחייםליופיאהבהמתוךכלאו.ביתאתבחובו
ומאבדם'.'עליהםסוגר

מחקריועלמבוססהבאותהגנוסטיותהתפיסותתיאור . 22
 ,) H.jonas <1958, 1964לש

לכבוד

חביבהנבעתלאמנויותהמרכז
 78S0 3מנשה.דנ.

גליונות)ו 0 (שנהלמשך"סטודיו"עללחתוםכרצוני

ש"ח) 14בודדתחוברת(מחירמשלוחכוללש"חו 26סךעלהמחאהמצ''כ

משפחהושםשם

כתובת

טלפוןמיקודעיר

גליונות)ו 0 (שנהלמשך"סטודיו"עלמתנהמינויעללחתוםכרצוני

משלוחכוללש"ח, 126סךעלהמחאהמצ"כ

משפחהושםשם

כתובת

מיקודעיר

המתנהשולחפרטי

משפחהושםשם

כתובת

מיקודעיר

טלפון

טלפון
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אצלמתארחבפאב,מבלהאתה

מטיילאובמילואים,משרתחברים,
-~לברשעליךנזכרת,פתאוםל"בחו

לבצעאושלךהבנקחשבונותמצבמה

דחופה.בנקאיתפעולה

,ישבסדרהכללהרגע,יכולאתה

ד rעוג "קונט oדיטלבנק".צריךלאמזהויותר,לידךטלפון

להשתמשוניתןבלילה 22:00עדבבוקר-8:00מלרשותך

 ,ובמילואים,בנופשל",בחובארץ-מקוםמכלבו

ומהמשרד.מהבית

הבנקאיהמידעכלאתלרשותךמעמיד "קונט oדיטלבנק"
בנקאיותפעולותלבצעלךומאפשרלךהדרושוהפיננסי
בטלפון.-והכלמגוונות,

להתחברהמעונייןעסק,ילקוחהינךאםהכל:לאעודוזה

האיש,יהמחשבבאמצעותהבנקשלהמידעלמאגרי

תוכלבמסגרתו ,"מסופיםטלבנק"שרותעומדלרשותך
ישירותשונות,פעולות-בנקולבצעמידע,לקבל

בביתך.אובמשרדךמהמחשב

) 

ישירקשרעםטלפוןלשרותךמותקןקונט oדילווייניבכל
 .בארץמקוםומכלתשלוםללא- "קונט oדיטלבנק"למוקד

טלבנק"בהביצועאפשרויותכלעלנוסףמידעלקבלת
עלוןוקבלקונט, oדילסניףהיוםעוד oהכנ ,"קונט oדי

בנושא.מפורט

ביממהשעות 24 "מבצעיםטלבנק"להתקשר-נוספיםלפרטים
 . 03-5199111 :"קונט oדיטלבנק"לאו 03-5652206 'בטל

נוח.יותרפשוטזהמהיום,תתחילבוא-קונט oדיטלבנק
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